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صرافیشــریف

Bureau de Change

Sharif

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

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

CarsRToys
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بزرگ نوروزی

پرواز از مونترال به تهران
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سیزده بدر امسال!
حتفه کیوان مهجور

limited time offer

دارالترجمه رمسی یکتــا
ترجمهرمسی  -دعوتــنامهرمسی

Tel.: 514-439-8501

فارکس

الیت
صرافی
(خضر)

انتقال فوری ارز

آتوسا
اخوان

انتقـال ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

 ص29 :

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

GUY

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ
ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

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

Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

(514) 290-2959

RESTAURANT
ONYX INC
Côte-des-Neiges

اجارهآپارمتان
درمنطقـهمرفه

4530 Cote Des Neiges
Montréal

صــرافی  5ستاره

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

حمیدصدیقکاغذچی
Cell: (514) 928-5415

خدمات ارزی

   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

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

محضردارومشاورحقوقی

NOTAIRE-NOTARY

جراحدندانپزشک

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

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

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

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه
Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8

RESTAURANT ONYX INC

حمیدرضا

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

Westmount, Qc H3Z 2A5

Cell.: 514-702-2309

RESTAURANT ONYX APADANA
INC

دکتر شریف نائینی:

مریم خالقی
Maryam Khaleghi

Chartered Real Estate Broker

صرافیآپادانا
EXCHANGE

Agence Immobilière

1361 Greene Avenue

RESTAURANT ONYX INC

وحیدخلـجی

Tel.: 514-439-1444

fhemmatiyan@sutton.com

Tel.: 514.426.7200

Profusion Realty RF

(514) 846-0221

Lasalle Qc. H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315

Montreal Qc. H3B 2K4

 ص25 :

Tel.: (514) 585-2345
RESTAURANT
ONYX INC
Real
Estate Broker

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

1155 Rene Levesque W. #2500

RESTAURANT ONYX INC
RESTAURANT ONYX
INC
جتاری
مشاور امالک :مسکونی و

Tel.: 514-839-7318

GUY

) Tel.:

 ص15 :

2178 Ste-Catherine W.

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

مشاور امالک در مونتریال

Cell: (514) 827-6364

6600 Trans-Canada, Suite 750

RESTAURANT ONYX INC

438-985-4674

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

و South shore

فیروزهمتیان

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

جنب دانشگاه کنکوردیا

Tel.: 514-484-8181

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
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اجارهآپارمتان
در منطقه مرفه
Côte-des-Neiges

4530 Cote Des Neiges

Montréal
.....................................

NEW PROMOTION
GET ONE MONTH FREE

GET ONE MONTH FREE

1.5
2.5
3.5
4.5
5.5

GET_________________________
ONE MONTH FREE

BACHELOR ........................ $ 799.00
STUDIO ..................................
1 BD ........................................ $ 979
2 BD .........................................$ 1,329.00
3 BD .........................................
• استخر و دوربین مدار بسته
 دقیقه پیاده تا دانشگاه مونره آل10 •
 دقیقه پیاده تا مترو5 •
 دقیقه اتوبوس تا مرکز شهر مونتریال10 •
• ایستگاه اتوبوس جلوی درب ساختمان
...و بسیاری مزایای دیگر

)

Tel.:

438-985-4674

COROLLA CE 2017
STARTING AT

Contact Alex for additional rebates.

18 479 $

+ TAXES

New 2017
model

NEW RAV4 hybride LE+ 2017
STARTING AT

36 714 $

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

www.alixtoyota.com
Tél.: 514 376 9191

بامدیریت

الکس پورقناد

Earn Aeroplan Miles
with alixtoyota.com

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

Lease and purchase ﬁnancing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services.
Registration, insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions, the oﬀers apply to individuals who lease
or buy a vehicle starting April 1, 2017 and June 30, 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
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 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
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ـــــ
اخذ وام بانكى

با بهترین نرخ براى
اتومبیلهاى
دست دوم

از بانک هاى معتبر كانادا

رامین عباسى

ــــــــ

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

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

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

www.ileperrottoyota.com

www.carsrtoys.ca

CarsRToys
فروشنده اتومبیل های دست دوم

آمریکایی،ژاپنی،اروپایی

با مدیریت الکس تنوتاسی

برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را
در وبسایت ما بیابیدwww.carsrtoys.ca :
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:

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

Tel.: 514-484-8181

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

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

4
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بهترین انتخاب برای خرید تویوتا
1922 درخدمت شما از سال: تویوتا اسپینلی الشین مشاوره حرفه ای با کادر مجرب برنامه های ویژه برای تازه واردینO %  از: شروع نرخ ها-

SPINELLI CLEARANCE SALE
Cash back up to

4,000

$

‡

on selected Toyota
models in stock

2016 Venza AWD Limited shown

2016 VENZA
AWD 4 Cyl.

2016 Camry XLE shown

LEASE
FROM

473

$

مهدیبنکدارزاده

Mehdi Bon, Sales Representative درخدمتهموطنانعزیز
Mobile: 514-983-2444

*

/MONTH

2016 CAMRY

48 MONTHS
0 DOWN PAYMENT

$

XLE V6

STARTING
FROM

29,999

$

**

INTERIOR AND EXTERIOR COLOR: BLACK

GET UP TO 5,000

MILES WHEN YOU PURCHASE A TOYOTA
≠

TAKE ADVANTAGE OF
OUR EXCLUSIVE PROGRAMS

561 Saint-Joseph blvd, Lachine (QC) H8S 2K9
514 634-7171 | www.spinellitoyotalachine.com
* Offers valid on in-stock models. Dealer fees of $399 before taxes, transportation and preparation charges, and air conditioner tax ($100, if applicable) included. Registration, insurance, taxes and duties on new tires are extra. The amount required at delivery is, before taxes, equivalent to the first payment, plus duties on new tires as well as applicable taxes.
Maximum of 20,000 km restriction per year and a maximum of $0.15 per additional kilometre apply. **Price valid on the in-stock 2016 Camry XLE V6 (16T0647). ‡ Cash back may vary on selected model. ≠Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or lease of a new Toyota. Certain conditions apply. Offers are valid from February 1st, 2017 to February 28th,
2017 at Spinelli Toyota Lachine, 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

5
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انتخــابات ...

روحانی با رای ضعیف
خواست قدرت!

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب سی ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ

م .آزرم

رضا ولدبیگی /
عضو حزب اعتماد ملی
در حالیکه کمتــر از دو ماه
به انتخابات ریاست جمهوری
باقی مانده است فضای انتخاباتی
چنان ســرد و بیروح است که
باعث نگرانی جدی در مورد عدم
مشارکت باالی مردمدر انتخابات
میشود .تجربه عملکرد ریاست
جمهوری در این کشور نشان
میدهد که افراد در دور اول
ریاســت جمهوری به دلیل
تــرس از رد صالحیــت در
دور بعدی ،محافظهکارانه عمل
نمــوده و نمیتواننــد در جهت
تحقق شعارهایشان اقداماتی که با
منافع ساختار قدرت زاویه جدی
داشته باشد انجامدهند.
روحانی در دور اول نشان داد به
شعارهای انتخاباتی خود پایبند
است ولی متاسفانه بدلیل انبان
پر دالر ساختار قدرت که در دوره
غارت احمدینژادی به کیســه
آنها وارد شــده ،علیرغم تالش
بسیاردر بعضی زمینهها کامیابی
جدی اقتصادی و حقوق بشری
حاصل نشد .اگر چه دور نمودن
سایه شوم جنگ و تصویب برجام
با تالش شــجاعانه و موثر تیم
دیپلماتیک او انجام گردید ولی
این روحانی بود که خطوط قرمز
را با مســئولیت خود برای انان
جابجا نمود و سپر بال گردید تا
انها بتوانند این مهم را به سرانجام
برسانند.
روحانی سیاستمداری واقعگرا و
پاسدار منافع ملت است.
در حالیکه بر اســاس شنیدهها
جمهوری اسالمی از جیب ملت
بیش از  ۳۰میلیارد دالر به بشار
اســد کمک نموده ولی روحانی
برای کمک یک میلیارد دالری
به روســیه درخواســت مطالبه
مصوبه مجلس کرد و آنچنان آن
را برجسته نمود تا حامیان بشار
اســد دیگر برای این پرداختها
سراغدولت نیایند.
روحانی در مــورد نظارت ایران
بربادده استصوابی شورای نگهبان
گفت بهترین مجلس ما مجلس
اول بود که نظارت اســتصوابی
وجود نداشت .مجلسی بر آمده
از انتخاباتــی که بهجز مجرمین
و وابســتگان نظام شاهنشاهی
کسی رد صالحیت نشد و تمام
گروههای سیاسی دارای کاندیدا
بودند .چنین اظهار نظری حتی از
رهبران جنبش سبز هم شنیده
نشده است .در حوزه اقتصاد مهار
جدی تورم و انضباط مالی دولت
و دســتور روحانی برای بستن
حسابهای شــرکتهای دولتی
نزد بانکها و گشــایش حســاب
نزد بانک مرکزی اقدامی بسیار
جدی جهت شفافسازی برای
جلوگیــری از رانتخواری اعضاء
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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

هیئت مدیره شرکتهای دولتی
بود که در بازار گرم و شلوغ قبل
از عید به چشم نیامد.
نباید چشــم خود را بر واقعیات
بســت که روحانــی در دوران
صدارت کمتر از سی میلیارد دالر
درآمد نفتیدر سالداشته و فقط
بدهی بجا مانده از دولت غارتگر
احمدینژاد با حدود  ۱۰۰میلیارد
دالر درامد نفتی در سال ،برای او
بالغ بر  ۲۰۰هزار میلیارد تومان
بوده .اگر وضع خــراب درامدی
دولت را با اقدامات دشمنتراشانه
برخی نظامیاندشمن میهن رادر
نظر بگیریم که تعمداً میخواهند
ایران را نا امن نشان دهند و مانع
ســرمایهگذاری خارجی شوند و
همچنین روند مخرب قاچاق کاال
را که خــارج از حیطه اختیارات
دولت است را به آن اضافه نماییم
در مییابیم که عملکرد روحانی
در حد بضاعتش قابل قبول بوده
است و این امیدواری جدی وجود
دارد که روحانی در دور دوم بدون
ترس از رد صالحیت با گرههای
واقعی گشایش اقتصادی کشور
شــامل ناامن جلوه دادن ایران
توســط برخی نظامیان و قاچاق
کاال بــا اتکا بــه رای قوی مردم
برخورد نماید و پر واضح اســت
که توان روحاتی با رای ضعیف در
مقابله با این دو افت مهم اقتصاد
ایران ضعیف خواهد بود.
اگر چــه امروز زمینه برای ایجاد
موج احساسی و شور انتخاباتی
وجود نــدارد ولی کارکرد واقعی
احــزاب و فعالیــن سیاســی و
اجتماعی در چنین شــرایطی
اســت که با عقالنیت شرایط را
برای شــهروندان توضیح دهند.
درخواست مشارکت باال توسط
صاحبان قدرتدروغ بزرگی بیش
نیســت و در عمل تمام همت و
تالششــان در جهت کم کردن
شور انتخاباتی و حضور پر رنگ
مردم در انتخابات میباشد ،زیرا
حاصل حضور پررنگ مردم و به
تبع آن رای باالی روحانی ،رییس
جمهوری قدرتمند جهت اجرای
جدی شعارها و خواست ملت را
به آنها تحمیل خواهد کرد.
•
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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...

بوی باران ،بوی سبزه ،بوی خاک
شاخههای شسته ،باران خورده ،پاک
آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید
عطر نرگس ،رقص باد
نغمه و بانگ پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک میرسد اینک بهار
حال روزگار ...
خوش به ِ
حال چشمهها و دشت ها
خوش به ِ
حال دانهها و سبزهها
خوش به ِ
خوش بحال غنچههای نیمه باز
خوش بحال دختر میخک که می خندد به ناز
جان لبریز از شراب
خوش ِ
بحال ِ
بحال آفتاب ...
خوش ِ
ای دل من ،گرچه در این روزگار
جامه رنگین نمیپوشی به کام
باده رنگین نمینوشی ز جام
میان سفره نیست
نقل و سبزه در ِ
جامت از آن می که میباید تهی است
ای دریغ از «تو» اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از «من» اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از «ما» اگر کامی نگیریم از بهار...
گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ ...
(فریدون مشیری)

-------------------بهار آمده اما هوا هوای تو نیست
مرا ببخش اگر این غزل برای تو نیست
بـــه شوق شال و کاله تو برف می آمد…
و سال هاست از این کوچه رد پای تو نیست
نسیم با هوس رخت های روی طناب
به رقص آمده و دامن رهای تـو نیست
کنار این همه مهمان چقدر تنهایم!؟
میان این همه ناخوانده،کفش های تو نیست
به دل نگیر اگر این روزها کمی دو دلم
دلی کالفه که جای تو هست و جای تو نیست
به شیشه می خورد انگشت های باران… آه…
شبیه در زدن تو… ولی صدای تو نیست
تو نیستی دل این چتر ،وا نخواهد شد
غمی ست باران… وقتی هوا هوای تو نیست…!

«ترامپی
س
م
ا
ز
د
م
و
ک
ر
ا
س
ی
شکست می خ

در سياســت آمريکا ،ارزيابى
صد روز اول رياســت رييس
جمهور تازه کشور بسيار مهم
است .در اين صد روز اول ،يک
رييس جمهور میتواند جهت
سياســى ،تقدم در برنامهها،
چگونگى برخورد با کنگره و
وسايل ارتباط جمعی و اصوال
برداشت خود را از سياست در
سطح کالن کشور نشاندهد.
ترامپ بيش از دوماه است که
به کاخ ســفيد وارد شده؛ اما
مرتبا در سياستهای خود با
ناکامی روبرو می شود.
• ميزان مقبوليت ترامپ به
سی و شــش درصد رسيده
است.
اين ميزان مقبوليت پایین در
تاريخ امريکا بیسابقه است .به
غيــر از آنکه ترامپ به لحاظ
شخصی از مشروعيت کافی
بــراى تصدی ايــن مقام در
سياستامريکادربيناکثريت
مردم برخوردار نيست ،اما پنج
شــاخص به شکســت او در
سياستهايش در بيش از دو
ماه گذشته کمک کرده است.
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ورد!»

•

غيره مرتبا دولت
ترامپ را به چالش
میکشند.
در بين روزنامهها،
نيويــورک تايمز،
واشــنگتن پست،
لسآنجلس تايمز،
نيويورکر،آتالنتیک
و غيــره بطــور
وسيعى به برنامه
و سياســتهای
ترامپ میپردازند.

اول ،ترامپ شخصيتى مستبد
و پوپوليســت است .اين نوع
کنــش در سياســت امريکا
در طول تاريخ اين کشــور از
حمايت اقليت مردم برخوردار
بوده اســت .ســه شخصيت
نامدار پوپوليست در دهههاى
پنجاه و شصت ،بری کلدواتر،
جورج واالس و مک کارتی هر
سه نهايتا در صحنه سياست
آمريکا شکست خوردند.
دردموکراسی آمريکا ،استبداد
و پوپوليسم به ندرت توانسته
است براى خود راهی باز کند
و صحنه سياســت کشور را
بــراى زمانی طوالنى به خود
اختصاصدهد.

اما سه شاخص مهم
ديگر
 يکى وسايل ارتباطجمعی آزاد،
ديگرى استقالل قوهقضاييه از سياست و
حکومت اين کشور و
ديگرى
 قدرت بسيج مردمیدر آمريکا و کشورهاى
دموکراتیکهستند.
در کشــورهاى دموکراتیک،
آزادى مطبوعات و وســايل
ارتباط جمعــی حافظ نظام
و يکى از ارکان اســتوار براى
سهيم کردن مردم در پروسه
دموکراسیهستند.

دوم ،شائبه همکارى پوتين و
ترامپ در انتخابات و قویتر
شدن اين شــائبه ،همراه با
تاييد تحقيقات اوليه بر روی
اين همکارى ،مشــروعيت
دولــت ترامــپ را به چالش
کشيده است.

مطبوعات مســتقل و آزاد،
شــهروندان يــک کشــور
دموکراتیــک را مرتبــا از
سياســتهاى جاری کشور
مطلــع و رهبران سياســى
را بــرای اتخــاذ تصميمات
نادرست به چالش میکشند.
دو کانــال معروف تلویزيونی •
 CNNو  MSNBCهمراه با پنجــم ،در کشــورهاى
صدها کانال مربوط به آنها و دموکراتیکبهخاطردسترسى

•

•

بهنامآفریدگارعشق

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

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

•

چهارم ،استقالل قوه قضاييه
و غيرسیاسی بودن آن است.
زمانی که ترامپ فرمان اوليه
منع مهاجرت مســلمانان را
به آمريکا صادر کرد ،دوازده
قاضــى فدرال آمريــکا ،او و
فرمان او را به چالش کشيدند.
بــار دوم ،دو قاضــى فدرال
امريکا در مرحله اول فرمان
منع مهاجرت ،او را به چالش
کشــيدند .اتــکای رای اين
قضات بر قانون عدم تبعيض
بــر ضد ديانت يــک اقليت،
مسلمانان ،استوار بود.

آزاد بــه اطالعــات ،مردم به
زودى بسيج میشوند .بسيج
مردمی در به چالش کشيدن
طــرح ســامت ترامــپ و
محافظهکاران مجلس امريکا،
اجازه نداد تا اکثر نمايندگان از
طرح او حمايت کنند و به آن
رای مثبت دهند.
دموکراسی راهکارهای خود را
براى حفظ نهادهای سياسی
يک کشور دموکراتيک دارد.
دولتهــای اســتبدادی از
دسترسی به منابع اطالعات
آزاد و داشتن یک قوه قضاييه
آزاد جلوگيــرى بــه عمل
میآورند؛ به خاطر اينکه اولی
مردم را برای مشارکت فعال
در سياســت آماده میکند و
دومی حافظ حقــوق مردم
در مقابــل قــدرت فائقه هر
حکومتى است.
بــه همین خاطــر ،چنانچه
مردم به منابع اطالعاتی آزاد
و مستقل دسترسى نداشته
و قــوه قضاييه مســتقل و
غيرسياســی نداشته باشند،
ايجاد حکومتى دموکراتیک و
مشارکت همگانیدر سياست
ميسر نخواهد شد.
مهدی نوربخش

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

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

با تعیین وقت قبلی

NOTAIRE-NOTARY

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ
Voyages Lexus

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

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

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

Cel.: 514-942-4178
Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 143

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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A

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

شنبــه تاها :جمعه89:30 :
دوشنبه
10
ها:
9
یکشنبهها :
شنبــه

46 :30
1 :430

صبح8
دوشنبه تا جمعه:30 :

ساعاتکار:

6 :30
عصر

تظاهراتعلیه
خشونتپلیس
مونتریال یک
محرومیت دائم
پزشک از اجنام کار

یکم و پانزدهم ماه

1 : 30
10
یکشنبه ها:
دارو
رایگان
تحویل

داروفکس کنید :داروی شما در اسرع
رایگانبه ما
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دهندگان
ســازمان
می
سال گذشته
انجامد.ماه ژوئن
ســاله در
پوستری
کمیتهبا انتشار
تظاهرات اخیرا
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مجوز ساخت صادرشده توسط
برای
ندارد زیرا
اعتبار
شهرداری
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علیــه فقر
متقاضی
اقدام نوجوانان
کرده کــه از
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این تعویق درحالی اســت

Facebook.com/
Facebook.com/
paivand.montreal
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
به ما بپیوندید!

این روز را برنمیتابد و برنامههایی
که به این مناســبت تدارک دیده
میشود ،اغلب به بهانههای مختلف
 سال  24شماره 1312
9متوقف میشود و جلوی برگزاری
آنها گرفته میشود.
 8مارس به دلیل این فشارها ،به
عنوان روز زن بــرای عموم مردم
جا نیفتاده و این مناسبت با شور
و هیجان هم از ســوی نهادهای
رسمی برگزار میشود ،هم مردم
کنند.
پیشمی
کهرا بر پا
آن
دولت این بود که
بینی
تدوین الیحه در بهار سال جاری
اینشدن
عزیز
روز برای
یک
برنامه تاکنون
شــود و
انجام
از
شــود
می
پر
ها
مغازه
ویتریــن
نیز دوســال تأخیر داشته است.
مناســبت
تخفیف به
های
آگهی
کبک
نخست وزیر
کوییار
فیلیپ
لباس
های
بوتیک
مادر.
و
زن
روز
درایــن مورد می گویــد« :از ما
خانگی و
فروشی ،مغازههای لوازم
که
خواسته شده
مشتری
جذب
فروشیها برای کار در
اگلیــن
بیشــتر در این روز بــا هم رقابت
ســا ل
میکنند .کانالهای تلگرام و جعبه
 2017انجام
پیام تلفنهای همراه پر میشود از
شــود و در
آگهیهایی به همین مناسبت که
همین سال هم
«بهترین هدیه» را برای مادران و
خواهد شد»
پیشنهاد میدهند .این
انجامایرانی
زنان
برنامه
افزاید
می
و
پیشنهادها اغلب امتداد همان نگاه
شود
می
اعالم
اکتبر
ماه
در
که
ای
و تصویر غالب جامعه به زن است:
خواهد
کریســتال و
«بلندپروازانه»برقی،
قابلمه و جارو
جواهر .دفــاع از
بــود .او در
طال و
خود
دولت
عملکرد
وحید  15ســاله به همراه پدرش
فقر به
مبــارزه با
در
برای روز مادر
هدیهای
برای خرید
گفت:
نگاران
روزنامه
از تعطیالت نوروزی استفاده کرده
«این کار
همتهران رفته
پیشترعصر
خیابان ولی
و به
مادر تر
ســریع
افزایش
با
یک گردنبند
«برای
اســت:
درآمــد ،به
حداقــل
میگوید طال
خریدیــم .پــدرم
قانونی
تصویــب
نمونه،
است .مادرم
برای زن
عنــوانهدیه
بهترین
وحید
مادر
دارد».
دوست
طال
هم
برای اقدام به آمــوزش بیکاران
ایشان او
شــانسوحید به
اســت و پدر
خانه
در
برایدارباالبردن
او
سرمایه
تواند
می
طالها
این
گفته
یافتن شغل انجام شده و از این
مبادا باشد.
برای روز
خیلــی زیاد انجام
اقدامات
نوع
هنوز
مجرد.
و
است
ساله
26
کیوان
شده است» .نخست وزیر کبک
کند و
مبــارزه می
مادرش زندگی
با پدر
فقر
علیه
دربارهو برنامه
دارد.
دوســت
خیلی
را
مــادرش
ومحرومیت اجتماعی گفت که
مادرش
فقر
برای«رفع
خواهددرباره
می قبال
امســالکبک
دولت
از  110هزار نفر اقدام کرده و این
رقم "قابل مالحظه"ای است» .او
افزود که «همچنین می خواهیم
به بهبود زندگــی  800هزار تن
دیگر کهدرآمد خیلی پاییندارند
اقدام کنیم» .از پاییز گذشــته
ســازمان «کبک بــدون فقر»
سراســر کبک را در چهارچوب
برنامه ای با عنوان «سازماندهی
علیه فقر» پیموده است .هدف
این ســازمان تجهیز و بســیج
مردم برای وادار کردن دولت به
پذیرش پیشنهادهایی است که
سال هاســت به دولت ارائه می
کند .به نظر این سازمان ،حداقل
ساعتی  15دالردستمزد ،حداقل
درآمد تضمین شــده و مبارزه با
پیشــداوری ها ازجمله اقدامات
مشخصی است که
می تواند وضعیت
افراد دچــار فقر
را بهبود بخشــد.
ســخنگوی این
سازمان می گوید
کــه وضعیت فقر
از زمــان تصویب
قانــون پیشــین
مبارزه علیه فقــر و محرومیت
اجتماعی درســال  2002بهتر
نشده است( .پرس کانادین26 ،
مارس .)2017

پدر کیــوان امــا چیــزی برای
همسرش نمیخرد .کیوان به یاد
هدیهای به مادرش
ندارد که پدرش
 12 فروردین 1396
داده باشد.
برای کیوان و وحید و بســیاری از
مردان و فرزنــدان ایرانی ،روز زن
روز هدیــه دادن و گل خریــدن
برای مادر ،همسر و حتی نامزد و
دوست دختر است؛ بهانهای برای
یک روز یادآوری زنان اطرافشان،
زمینیسال به
مرزدر طول
غیرقانونی ازازآنها
اما بسیاری
آمریکا
شان
اطراف
زنان
جایگاه
موقعیت و
کشور شــده اند را بازداشت
وارد
توجهــی
خانــواده
و
جامعــه
درکرده اســت .این تعداد معادل
نمی
کننازد.پناهجویانی است که در
نیمی
شدهکه به
کاناداایرانی
واردزنان
بسیاری از
برای
بودند.
سال 2016
همین
اما،
نیستند
آشنا
خود
حقوق
سال گذشــته  2464پناهجوی
شدهو آن را
بازداشتاست
غیرقانونی غنیمت
مناسبتها
بودند.
تعبیر
خود
به
توجه
از
نشــانهایتــن از پناهجویــان در
667
میکنند .نیلوفر 25 ،ساله است و
مانیتوبا،
کبک 161 ،تــن در
تازه ازدواج کرده« :این روزها بین
 291تن در بریتیش کلمبیا
همه زنهای فامیل رقابت اســت
و  5تن نیز در ساسکچوان
سر اینکه شوهر کی ،چه کادویی
بازداشت شدند .با این که
میدهد .از آن طرف بین خواهر و
پناهجویان
پلیس کانادا
برادرها و عروس و دامادها هم سر
می
بازداشــت
غیرقانونی را
مادرشوهر
مادر زن و
هدیه دادن به
افرادی
دقیق
تعــداد
مادر ولی
وکند،
رقابت هســت .همه سعی

روز مادر حسی داشته باشم اما به
روز زن اصال حــس خوبی ندارم.
چون مــن کال با دیدگاهی که در
مــورد زن در جامعــه وجود دارد
مشــکل دارم ،دیدگاهی که فقط
مختص ایران نیست .بیشتر جاها
همینطور به زن نگاه میکند .زن
به عنوان یک آدم تعریف نمیشود؛
زندر نقش هایش تعریف میشود،
در همسری ،مادری .درصورتی که
زندگــی کند.
زن
هیئتیکدر
دارددهد .این
حــقمی
هشدار
اختصاص داده
سال به زن
روز در
تصمیم
گذشته ،درپی
دســامبر
آن
در
و
جهان
و
ایران
در
شود
می
دولــت فدرال برای لغــو ویزای
مکزیکی،فراوان
اتباع و تبریک
برایقــال
ورودقیل و
روز
مبلغ
همان
دوباره
روز
آن
از
بعد
و
است
 4.5میلیــون دالر بابت افزایش
انتظارکاسه».
قابلو همان
آش
تعــداد پناهجویان
را
جنســیتم
«من
گویــد:
می
اومکزیکی دریافت کــرد .تعداد
نقشدرمــادریام
دوســت دارم،
مقایســهرابا
پناهجویان
ایــن
زن
اینکه
از
شدت
به
دارم،
دوست
سال گذشته افزایش یافته است.
هســتم لذت میبرم ،در روز مادر
درطول ســال  ،2016دویست و
هم به حــس خوبی که با دخترم
چهل و یک تقاضای پناهندگی
دارم توجه میکنم اما واقعیت این
از اتباع مکزیک دریافت شــده
است که بقیه روزهای سال برای
2017
درحالی که از ابتدای سال
تثبت و بهبود جایگاه خودم باید
بکنم ».تــن تقاضای
ســو 156
به
اینزیادی
تالش
143
از
انــد.
داده
پناهندگــی
خاطره ،استاد دانشگاه و مادر دو
صورت
دبستانی که
کودکپناهجویی
بــهگوید که
هم می
مانیتوبا
غیرقانونی اواز مــرز
مفهومی ندارد:
این روز بــرای
تقاضای
کشورشــده وکاردستی
واردتوی مدرســه
«بچهها
تنها
اند،
داده
پناهندگــی
درســت میکنند و به پدرشــان
ایاالت
 50تن
می حدود
ویزایتا برای
کمک کند
گوینــد که
97
داشــتند
متحــده را
برایومن
بخرند .اما
من هدیــهای
دو
کمتر از
درصدبیآنها نیــز
عنوان
معناســت .به
ایــن روز
داشتند.
اقامت
آمریکا
در
ماهشاغل ،دستمزدم کمتر از
یک زن
.)2017
26درمارس
جوان،
(ایران
دانشگاه است.
طرازم
استادان هم
حق طالق و حضانت بچههایم را
ل هیچ
جامعه
ندارم و رای و نظرم در
مونتـــریا
ارزشی ندارد .کدام روز زن؟ گیرم
بازرسی و
مرمتنیم
مناســبت دانشگاه
که به این
ایستگاهگیرم
ما هدیه دهد.
سکهای هم به
7500
که شاخه گلی هم بگیرم .خودم که
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

بازداشت 1134
پناهجویغیرقانونی
در مرز با آمریکا

آمار منتشرشــده ازسوی دولت
فدرال نشان می دهد که پلیس
طی دو ماه نخســت سال جاری
 1134پناهجــو کــه به صورت

میکننــد گرانتریــن هدیهها را
بگیرند».
نیلوفــر میگوید کــه در رابطه
خانوادگــی آنهــا ،زنهــا همین
یکــی دو روز عزیزنــد« :مردهای
فامیل مــا احترام خاصی به زنها
نمیگذارند .جاریام از برادرشوهرم
کتک میخورد .زن برادر خودم با
دهند
پناهندگی
تقاضای
که
میو پدرم
دارند
اختالف زیاد
شوهرش
بعدو
رسیدگی
نیســت.
مشخص
هم اجازه نداده که هیچکدام ما
حال،
بخوانیم .با این
دیپلم درس
در
پناهندگی
تقاضاهای
ازردیابی
زایمان کادو
عهــده سر
به روز زن و
کاناداشان
همه
خدمات
آژانس
دانیم که این
همو می
دهند .ما
می
مهاجرت،
وزارت
کانــادا
مرزی
شــهروندیدلمان
مسخره است اما
کار خیلی
است.
پناهندگی و
است».
خوش
به همین
متاسفانه در گزارش های آماری
صاحب
سالهبهاست و
بهیه خانم 68
ورود
نحــوه
ســازمان ها
این
دوست
را
مادر
روز
او
فرزند.
ســه
متقاضی پناهندگی به کشــور
اشاره نشــده و نمی شود .طی
دو ماه نخســت سال جاری،
 5520تقاضای پناهندگی
به جریان افتــاده ،درحالی
که در طول ســال گذشته
 23895تقاضا دریافت شده
بود( .ایران جوان 26 ،مارس
.)2017

هزینه مالی فرمان
های مهاجرتی
ترامپ برای کانادا

بســیاری از کارشناســان پیش
بینی می کنند که سیاست های
مهاجرتی ترامپ ،سبب افزایش
تعداد متقاضیــان پناهندگی به
کانادا خواهد شد .دولت لیبرال
درحــال بررســی
عواقب فرمان های
اجرایــی رییــس
جمهوری آمریکا
و نیاز احتمالی به
اختصاص بودجه
بیشــتر در کانادا
است ،اما مقامات
اداره مهاجــرت و
کمیته پارلمانی تأکید می کنند
که درحال حاضر ،بودجه بیشتر
در دســترس نیســت .مقامات
وزارت مهاجــرت ،پناهندگی و
شــهروندی کانادا می گویند که
درحــال حاضر قادر بــه برآورد
هزینه مالی آنها برای کانادا و نحوه
تأثیر آنها نیستند.
ازسوی دیگر« ،هیئت مهاجرت
و پناهندگــی» ماه هاســت که
درمورد افزایش تعداد متقاضیان
و وارد شــدن فشارهای مضاعف
به منابع انسانی و مالی این هیئت

اتوبوس

HAQUE
CONSULTANTS

ریاض حق
Riaz Haque









سرویس کامل حسابداری و دفترداری
تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی،
افراد ،شرکت ها و پیشه ها
ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
عضو موسسه حسابداران و دفترداران کانادا
نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
و افرادی که از کمک های دولتی استفاده می کنند
تهیه دعوتنامه ،وکالت نامه و قسم نامه
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Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise

Phone: (514) 362-0382
Commissioner for OATHS

{>> ادامه در صفحه}28 :

شــهرداری مونتریــال 7500
ایســتگاه اتوبوس را بازرســی

ارسال رایگان
بذر ماری جوانا
توسط پست

می کند تا نســبت بــه مرمت
خرابی هــای ناشــی از رفت و
آمد اتوبوس درایــن جاها اقدام
نماید .پیش بینی می شود که
تا ماه سپتامبر حدود  40ایستگاه
اتوبوس با پوشش بتونی مرمت
شود .آسفالت جلوی بیشتر این
ایستگاه ها آسیب دیده و خراب
شده و در آنها چاله و دست انداز
ایجاد شــده است .وزن سنگین
اتوبوس هــا و حرارتی که ایجاد
می کنند باعث عمده این خرابی
ها اســت .درماه ژانویه گذشته،
شــهرداری مونتریال مرمت این
ایستگاه ها را به مناقصه گذارده
ولی هنوز قراردادی امضاء نشده و
پیش بینی می شود که این کار
به زودی انجام شود .شهرداری
مونتریال درنظــر دارد به خاطر
استحکام بیشــتر ،سطح جلوی
ایستگاه ها را به جای آسفالت با
بتون بپوشاند .اگر زیرسازی به
درستی انجام شود ،پیش بینی
می شــود که پوشش بتونی 50
سالدوامداشته باشد .کار مرمت
از ماه ژوییه آغاز می شــود و تا
سپتامبر ادامه می یابد( .الپرس
مونتریال 27 ،مارس .)2017

یک مــرد اهل بریتیش
کلمبیا که به طور رایگان
توســط پســت برای
درخواست کنندگان بذر
کاشت ماری جوانا می فرستد به
کبک می آید .او که دانا الرسن
نام دارد می گویــد« :کاری که
من مــی کنــم نافرمانی مدنی
اســت .من خواهان آن هستم
که کاشت ماری جوانا تبدیل به
امری عادی شــود و ممنوعیت
آن در کانادا و جهان پایان یابد».
این مرد  53ساله ساکن ونکوور
مباهات می کند که تاکنون
دو میلیون دانه ماری جوانا
بــه چهارگوشــه کشــور
فرستاده و هدف سازمانش
این اســت که تا پایان سال
جاری  3میلیون دیگر نیز
برای هرکس که درخواست
کند بفرستد .او می گوید:
«هدف این است که ماری جوانا
در همه جــا ،جاده ها ،پارک ها،
جلوی دفتر پلیس ،و حیاط خانه
شما کاشته شود» .دولت ترودو
قصد دارد کاشت ،خرید و فروش
و مصرف ماری جوانا را از ژوییه
 2018قانونی کند .الیحه قانونی
مربوطه در  10آوریل به مجلس
فدرال ارائه می شود و به موجب
آن هرکس حق خواهد داشــت
درخانه خود تا  4گیاه ماری جوانا
بکارد .تازمان تصویب این قانون،

کاشــت و مصرف مــاری جوانا
همچنان غیرقانونی اســت .دانا
الرسن سال گذشته در کلگری و
آلبرتا بازداشت شده بود( .ژورنال
دو مونتریال 27 ،مارس .)2017

امکان ابطال هزاران
جریمهرانندگی

امکان دارد که هــزاران جریمه
رانندگی که توسط رانندگان به
آنها اعتراض شده ،به دلیل کندی
روند رسیدگی در دستگاه قضایی
باطل شود .بنابر حکم یک قاضی
در ابیتیبی که به نفع  4دادخواه
در  7مارس صادر شده ،رانندگانی
که به صــدور جریمه برای خود
اعتراض کرده و ظــرف  18ماه
دادگاه به کار آنان رسیدگی نکرده
باشد ،جریمه شان باطل می شود.
این قاضی جریمه  4راننده را به

این دلیل باطل کــرد که ناچار
شــده بودند برای رسیدگی به
اعتراض شان بین  26تا  36ماه
انتظار بکشند .یک قاضی دادگاه
کبک نیز اعالم کرده این میزان
تأخیر «کامال غیرمعقول» است
و چنین وضعیتی برای دستگاه
قضایی مشکل زا خواهد بود .به
گفته این قاضی« :درحال حاضر
حدود  2700پرونده دردســت
بررســی اســت و این کار می
تواند تا دوســال به درازا کشد».
این درحالی اســت که درســال
 2016دادگاه عالــی حکم داده
بود که ،جز در شرایط استثنایی،
حداکثر مدت زمان تأخیر برای
تشکیل دادگاه استانی  18ماه و
دادگاه عالی  30ماه است .بنابر
نظر قاضی جرایم رانندگی
«اموری ساده است که باید
به سرعت به آنها رسیدگی
شود» .و اعتراض کنندگان
«حق رســیدگی سریع به
اعتراض خود را دارند» .در
سه ســال گذشته ،هرسال
بیــن  122تا  127میلیون
دالر جریمــه بــرای رانندگان
متخلف صادر شــده و در سال
هــای  2013تا  2016شــمار
این جریمه ها بــه  1.5میلیون
مورد رسیده است .در سه سال
گذشته  502854مورد جریمه
به دلیل اعتراض به دادگاه کبک
احاله شده که یک سوم تعداد کل
جریمه ها است.
(ژورنال دو مونتریال 28 ،مارس
.)2017
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سیاستهایی بیحاصل برای توجیه اهداف
تمامیتخواهانه
مجیدمحمدی

بنای مقامات جمهوری اسالمی
نســبت دادن تصمیمــات و
سیاســتهای خود به خداوند و
پیامبر و ائمه شیعه است؛ گویی
آنها مدام با مقدســان در گفتگو
هســتند .اما مقامات جمهوری
اســامی گاه تــاش می کنند
سیاســتهای اجرایی و فتاوای
تمامیت خواهانه و اســتبدادی
خود رادر بسته بندیهای معقول
تر و متعارف تر عرضه کنند.
آیا چنین چیزی ممکن است؟
در این نوشته به پنج مورد از این
موجه ســازیهای ناموفق اشاره
می کنم.
•

قانومنند کردن سانسور

چهاردهه است مقامات جمهوری
اسالمی و باورمندان به سانسور
ادعا کردهاند که سانسور قانونمند
اســت یا باید قانونمند شود تا از
اعمال سلیقه جلوگیری شود.
اما به چهار دلیل قانونمند کردن
سانسور غیر ممکن است
)۱

سانســور خواســت قدرتمندان
برای محــدود کردن منتقدان و
مخالفان در نظامهای استبدادی
اســت .اراده قدرتمندان در نظام
استبدادی تحت ضابطه در نمی
آید .قدرتمندان مستبد اگر قرار
بود به قانون تن دهند مســتبد
نمی شــدند .در نظام استبدادی
آنچه تصویب می شــود ،قانون
نیست (سلیقه و اراده حاکم است)
و قرار نیست اجرا شود .سلیقه را
نمی توان ضابطه مند کرد؛
)۲

کســانی که کارهایشان سانسور
می شود ســاکت نمی نشینند
و روشهــای بیان در کار خود را
تغییر می دهند .هیچ ضابطهای
نمی تواند بــا خالقیت طبیعی
انسانها مقابله کند.
به همین دلیل کلمات و عبارات
و روشهــای سانســور در هیچ
رژیم استبدادی ثابت نمی ماند
چون مولدان فرهنگی شیوههای
کار خود را تغییر می دهند .نظام
استبدادی نمی تواند برای هر مولد
فرهنگی ودر هر لحظهای ضابطه
بنویسد حتی اگر بخواهد چنین
کند؛ از همین جهت سانســور
هیچگاه به تنهایی برای خاموش
کردن صداهای دیگر کافی نبوده
و حکومت به روشهایدیگر مثل
ترور و ارعاب و لغو مجوز و زندان
و شکنجه روی می آورده است؛

)۳

در نظامهای استبدادی و تمامیت
خــواه سانســور فقــط گریبان
منتقدان و مخالفان را نمی گیرد.
"خودی"ها زیر بار یک دســته
ضابطه برای آنها و "غیرخودی"ها
نمی روند .آنها امتیازات ویژهای
مــی خواهند که قابــل ضابطه
مندی نیست؛ و

)۴

سانسور در مواجهه با تکنولوژی
مدام بیمعنی می شــود .حتی
اگر قانونی برای سانسور نوشته
و تصویب شود ،این قانون برای
هجو نوشته شــده است .وقتی
صدها فیلــم و هــزاران کتاب
سانســور و توقیــف شــده در
سایتهای اینترنتی در دسترس
افراد اســت سانسورچیان تنها
خود را دستاویز تمسخر قرار
دادهاند .تنها کارکرد سانسور
جلوگیــری از گــذران
معیشت مولدان فرهنگی
با تکیه بــر کار خویش
است.
•

صدور فتوا در امور
عمومی

علی خامنهای در کنار
مهندســی انتخابات،
ســتگاه
د
هدایــت
قانونگزاری و وتوی قوانین
غیر مورد نظــر خود (از
طریــق انتخــاب اعضای
کامــا هم نظر بــا خود در
شورای نگهبان) و صدور حکم
حکومتی ،با صدور فتوا نیز برای
دیندارانشریعتمدارتکلیفایجاد
می کند تا از این طریق به نظرات
دیگر خود وجه دینی دهد .صدور
فتوا در امور عمومی که برای آنها
قانــون وجــود دارد (مثل آلوده
نکردن محیط زیست یا رعایت
قوانین راهنمایی و رانندگی) از
سیاستهایی است که تاثیر آنها
تقریبا هیچ بوده است.
اگر قرار است مردم آنها را رعایت
کنند قانون وجــود دارد و چون
حکومت دینی است قانون آن با
گذر از شورای نگهبان به تکلیف
شــرعی تبدیل شده و می شود.
از ایــن جهت صدور فتوا در این
حوزههــا کاری بیحاصل بوده و
خواهد بود .عدهای معتقدند صدور
فتوا حداقل دینداران را به رعایت
بیشتر قانون هدایت می کند اما
طرف مقابل آن بیشتر صدق می
کند .دینداران معموال می توانند
با توجیهات دینی قوانینی را که
نمی پسندند نقض کنند.
•

تنش زایی منطقهای برای حفظ
امنیت

مقامــات جمهوری اســامی
تنش زایــی و جاه طلبیهــای
منطقهای خود را با بسته بندی
امنیت ،سربلندی ایران و بسط
حــوزهی نفــوذ به مــردم می
فروشند.
آنها می گویند اگر با مشــارکت
پوتین و بشــار اســد در سوریه
جنگ نکننــد ،امنیت مرزهای
ایران مخدوش می شود.
پیشــتر مقامــات آمریکایی از
جمله باراک اوباما ،رئیس جمهور
پیشــین آمریکا ،حکومت اسد،
روسیه و ایران را مسئول کشتار

(صــادق زیبــا کالم ،ایســنا ۱
آذر  )۱۳۹۵امــام جمع ه موقت
تهران در پاســخ به انتقادات از
لغو سخنرانیها می گوید" :باید
در برابــر مقام معظــم رهبری
و بــرای رضای خــدا دهانها را
ببندیم(".موحدی کرمانی ،ایلنا ۱
آذر )۱۳۹۵
•

سرکوب با توجیه توجه به
گرفتـاریهایمردم

غیرنظامیاندر حلبدانستند.
هفتهای نیســت که اعالم نشود
گروهی از اعضای داعش در ایران نماینــده ولی فقیه در اســتان
دستگیر شدهاند ،اما نه داعش در خراسان جنوبی می گوید "مگر
ایران عملیاتی انجــام داده و نه کنســرت برای مردم آب و نان
میشــود ....مســؤوالن به جای
جمهو ر ی
رفع گرفتاریهــای مردم دنبال
برگزاری کنســرت هســتند".

(فــارس  ۱۰آذر  )۱۳۹۵چهــار
دهه است که مقامات اسالمگرای
جمهــوری اســامی در همان
سنت حکومتهای بلوک شرق
و کمونیستی نقض حقوق روزمره
مردم و دیکتاتوری را با رسیدگی
به مشــکالت مردم توجیه می
کننــد .آنها این توجیهــات را با
اموری مثــل اولویت عرضه می
کنند امــا اولویت تنها تقدم یک
هدف بر هدف دیگری و در نوبت
گذاری است و نه تایید یک هدف
و نفی کامل هدف دیگر.
بر اســاس این سیاست هرآنچه
حکومــت در طی چهــار دهه
اخیر نمی پســندیده مثل نفس
کشیدن چند هزار نفر از مخالفان
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در زندانها در سال  ۶۷تا وجود
صدها نشریه و روزنامه ،میلونها
بشــقاب دریافــت تلویزیونــی
ماهــوارهای تا میلیونها ســی
دی و دی وی دی موســیقی و
فیلم ،همه و همه بــا نان و آب
مردم ارتباطی نداشــته و لذا از
میان بردن آنها مشکلی نداشته
اســت .اصالح طلبان با این که
آزادیهای اجتماعی و سیاسی را
نفی نمی کنند اما همیشه آنها را
فرعی تلقی کردهاند تا هم بتوانند
در قدرت سهمی داشته باشند و
هم بخشهایی از مردم به امید
واهی بدانها رای بدهند( .منبع:
رادیوفردا)

•

طنزهای تلخ مقامات جمهوری اسالمی
مجید مصوب شــورای عالــی انقالب ناجا در مــورد وضعیت جادهها
محمدی فرهنگــی در چگونگی انتخاب پــس از عاشــورای  ۱۳۹۵می
بعد از مرگ رئیس هیأت مؤسس و ضرورت گوید" :موج بازگشــت عزاداران
اکبرهاشمی تسریع در انتخاب فرد عهدهدار حسینی از شهرهای مذهبی به
رفسنجانی ،این مسئولیت ،جناب آقایدکتر سمت شهرهای مقصد آغاز شده
علی اکبــر والیتی از اعضای آن است( ".میزان  ۲۳مهر )۱۳۹۵
علــی
خامنهای با هیأت را بهعنوان رئیس هیأت اما وقتی می خواهد به جادهها
حکمی علی مؤسس منصوب می کنم ۳۰( ".بپردازد به مورد جادههای هراز
اکبر والیتی دی  )۱۳۹۵کسانی که نهادی را و چالوس اشــاره می کند و این
را کــه هیچ تاسیس می کنند بعد از تاسیس که جــادهی چالوس یک طرفه
وقت نقشــی قابل انتصاب به هیئت تاسیس شده است .طنز ماجرا جانشینی
در تاســیس و نیســتند اما در قاموس والیت سفر تفریحی مردمدر تعطیالت
محرم به شمال کشور با مسافرت
مدیریتدانشگاه فقیه تناقض مجاز است.
آزاد نداشــته به طنز آلود تر از این حکم تایید این زیارتی و اسالمی کردن مسافرت
عنوان رئیس هیئت "انتصاب به تاسیس" ولی فقیه تفریحی با عناوینی مثل عزاداری
موسسان این دانشگاه کاری بود که هیئت موسس این اســت .از چه تاریخی شهرهای
دانشــگاه کرد و بعد از انتصاب شمال کشور به شهرهای مقدس
منصوب کرد
بعد از مرگ اکبر هاشــمی خامنهای والیتــی را به عنوان و مذهبی تبدیل شده است؟ تا
رفســنجانی ،علی خامنهای با عضــو هیئت تاســیس دوباره کجا می تــوان رفتار مردمی را
اسالمی مشــغول جنگ با حکمی علی اکبر والیتی را که منصوب کرد .بنابر اعالم حمید که با حکومت دینی و آیینهای
داعش در سوریه بوده است .هیچ وقت نقشی در تاسیس و میــرزاده رئیس دانشــگاه آزاد آن فاصله گرفتهاند به حســاب
چگونه می شود میلیاردها مدیریت دانشگاه آزاد نداشته به اســامی و عضو هیات موسس اسالمگراییگذاشت؟
عنوان رئیس هیئت موسســان و هیات امنای این دانشــگاه در •
دالر در یمــن و ســوریه و
جلسهی هیئت موسسبه استناد زندان :هتل ،دانشگاه،
لبنان و عراق هزینه کرد و در ایندانشگاه منصوب کرد
مقابــل  ۱۳۰۰کالس درس ســخنان و رفتارهای مقامات بند  ۲ماده  ۱۰اساسنامهدانشگاه آسایشگاه
خشــت و گلی ،سنگ گلی جمهوری اســامی را در چهار و به اتفاق آراء علی اکبر والیتی نائب رئیس کمیسیون امنیت
و چوبی کامال ناایمن داشت مقولــهی تبلیغات سیاســی ،به عنوان عضو هیات موسسان ملی و سیاست خارجی مجلس
(معاون وزیر و رئیس سازمان مهمل گویی و مهمــل کاری ،و امنای دانشــگاه آزاد اسالمی با رد «شــکنجه» هما هودفر و
نوسازی مدارس ،ایلنا  ۲۲آبان داســتان بافی و طنز می توان انتخاب شــد (ایســنا  ۶بهمن جیسون رضائیان در ایران گفته
)۱۳۹۵در حالی که خود والیتی با آنکه ایــن دو علیه جمهوری
 )۱۳۹۵و این نا ایمنی را برای مقوله بندی کرد.
سربلندی و امنیت شهروندان اما طنزهای آنها نه نشــاط آور در این جلسه حضورداشته است اسالمی «سمپاشی» کردند ،اما
اســت و نه اصوال به هدف طنز (خودش به عضویت خودش رای «به جــز آرامش» چیز دیگری
ایرانیداشت؟
است).
داده
در زندانهای ما ندیدند و "همه
جرائم و تعــداد زندانیان در بیان و ارائه می شوند؛ ادعاهایی
جای دنیــا اعتــراف دارند که
ایران در سالهای اخیر رشد اســت طنز گونه که بیشــتر •
زندانهای ایران یک مکتبخانه
ســوگناکی وضعیت سیاسی ،شهدایی که توسط یا با کمک
نجومی داشته و این برخالف
است( ".دانا ۲۳ ،مهر )۱۳۹۵
اداری ،فرهنگی و اجتماعی در جمهوری اسالمی کشته شدهاند
ادعای ایجاد امنیت بوده است.
ایــران را بیان می کنند .در این از نگاه مقامات جمهوری اسالمی مقامات جمهوری اسالمی تصور
•
نوشته به مواردی از این طنزهای کســانی که توســط رژیم اسد می کنند کــه همهی زندانیان
برقراری امنیت با خفه کردن
صداها
تلخ و سوگناک اشاره می کنم( .باهمکاری روسیه و جمهوری سیاســی و عقیدتــی را بایــد
اســامی) قصابی شــدهاند نیز شکنجهی جسمانی کنند و در
جمهوری اســامی ادعا دارد •
شهید به حساب می آیند تادول نهایت آنها را همانند زهرا کاظمی
که قهرمان برقراری امنیت در انتصاب به تاسیس بعد از
دنیاست و کشــورهای اروپایی "انتصاب به تاسیس"
غربی برای کشتار آنها سرزنش در زیر کتک به قتل برسانند و
باید از نیروهــای امنیتی آنها بالفاصلــه بعد از مــرگ اکبر شوند ۳۰۰" :هزار نفردر این چند اگر چنین بالیی بر ســر کسی
برای برقــراری و حفظ امنیت هاشــمی رفســنجانی ،علــی سال در ســوریه شهید شدند ".نیاورند او در هتل پنج ستارهی
در کشورشان از مشاوران سپاه خامنهای بــا حکمی علی اکبر (صفوی ،دستیار رهبرجمهوری اوین یا در آسایشگاه بوده است.
استفاده کنند .اما چنین نظامی والیتی را که هیچ وقت نقشیدر اســامی ،خبر آنالین ۱۵ ،مهر همچنین آنها بازجویان حکومت
از تامین امنیت سخنرانی یک تاسیس و مدیریت دانشگاه آزاد  )۱۳۹۵عین همین ســخن در را هادیان بشریت به سوی کمال
استاد دانشــگاه که باورمند به نداشته به عنوان یکی از اعضای مورد کشــته شدگان کهریزک می دانند که می توانند از همه
جمهوری اسالمی است و حتی موسس دانشگاهی -بلکه رئیس زده می شود .بسیاری از مقامات "تواب" بسازند و از همین جهت
یکی از عامالن کشتار جمهوری هیئت موسسان دانشگاهی -که کشته شدگان کهریزک بهدست زندانهای کشــور را دانشگاه و
اســامی در ســوریه (قاســم بیش از سه دهه پیش تاسیس عوامل حکومت را شــهید می مکتب خانه می نامند.
•
ســلیمانی) را تمجید می کند شده بود منصوب کرد .اودر این خوانند.
صدور حکم پس از استعفا
حکم اســتثنایی می گوید" :با •
ناتوان است .امنیت قدرتمندان
نیز تا حدی اســت که آن استاد عنایت به فقدان تأثرانگیز رئیس موج بازگشت عزاداران حسینی محمود گــودرزی وزیر ورزش
دانشــگاه می گوید جرات اعالم محترم هیأت مؤسس و هیأت و ترافیک در جادههای شمال! و جوانان  ۲۷مهر  ۱۳۹۵از
جرم علیه دادســتانی را ندارد .امناءدانشگاه و سکوت اساسنامه جانشــین رئیس پلیس راهور سمت خود استعفا داد و
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خاورمیــانه...

ﮐﻠﯿﮫ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ

سالگـرد قیام مردم سوریه:
بهاری که به خزان فاجعه راه برد

 ۱۵مــاه مــارس
ششــمین ســالگرد
خیــزش مــردم
سوریه است؛ قیامی
دموکراتیــک که به
جنگــی خونبار بدل
شــد .از ســرکوب
خشــن تظاهــرات
مسالمتآمیز مردم تا
ظهور جهادگرایان و
دخالت نظامی قدرت
هــای منطقــهای و بینالمللی،
بحران سوریه  ۱۰اپیزود یا مرحله
اصلی را ازسر گذرانده است.
در طی این مدت ،بیش از ۳۲۱
هزار نفر کشته و میلیونها
نفر آواره شدهاند.
•
 )۱شورش و سرکوب

 ۱۵مارس  ،۲۰۱۱در ادامه موج
بهار عربی ،جنبشــی اعتراضی،
ســوریه را در نوردید؛ کشــوری
که به مدت بیش از  ۴۰سال در
دست خاندان آهنین اسد بود.
نخست به دعوت «سوریه بدون
اســتبداد» تظاهــرات کوچکی
در دمشــق شــکل گرفت که با
خشونت سرکوب شد .در ادامه،
اما در درعا جنبش به سرعت اوج
گرفت .در واکنش به سرکوب و
شــکنجه دانشآموزان مظنون
بــه شعارنویســی روی دیوارها،
تظاهرات گســتردهای شــکل
گرفت .رژیم تظاهرات را سرکوب
کرد و صدها نفر کشته شدند.
در آوریل ،اعتراضات گســترش
یافت و با شــعار سرنگونی رژیم
(الشــعب یرید اســقاط النظام)
حالتی رادیکال به خود گرفت.
در ژوئیه ،یک سرهنگ پناهنده
به ترکیه خبــر از ایجاد «ارتش
آزاد سوریه» ( )FSAداد ،گروهی
مسلح متشــکل از افراد فراری
ارتــش و غیر نظامیان .از همین
زمان ،گروههایی اسالمگرا رفته
رفته به موج شورش پیوستند.
•
 )۲آمسان ،برگ برنده رژیم

روز نخســت ماه مــارس مارس
 ۲۰۱۲ارتــش کنتــرل محله

اســتعفایش مورد قبول
قرار گرفت .امــا وی روز
بعد در محل این وزارتخانه حاضر
شد و دو حکم مدیرکلی نیز به
امضا رســاند .برانوش نیک بین
سرپرست امور بینالملل و بهروز
منتقمی سرپرست توسعه منابع
انسانی بودند و حکم مدیرکلی
گرفتند( .تابناک  ۲۸مهر )۱۳۹۵
عزل و نصبدر جمهوری اسالمی
معنای خود را از دست دادهاند.
•

دهها میلیون زن ایرانی،

چرخانند هموتور
صهیونیسم!

Maria Cottone
Regulated Canadian
Immigration
Consultant

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
)(ICCRC

 )۵ظهور
جهادگرایان

)(ICCRC

ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ

در سال  ،۲۰۱۴دولت
اســامی (داعــش)
مناطق بزرگی را در
شمال سوریه تصرف
کــرد ،و شــورش را
تحتالشــعاع ظهور
خویش قرار داد .رقه
به دژ داعش بدل شد.
از ســال  ،۲۰۱۳جهادگرایان از
جمله جبهه النصره (که نام خود
را به جبهه فتح شام تغییر داد)،
توانســته بودند پایگاه خود را در
شمال سوریه تقویت کنند.
•

Registered with
Quebec Immigration

ﺗوﺟﮫ :ﻓﻘط ﻣﺷﺎورﯾن ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ ،ﺣق ﺷرﮐت در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را دارﻧد

ﺧدﻣﺎت داﻧﺷﺟوﺋﯽ ﻣﺎ ،ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی ﮐﺑﮏ ﻣﯾﺑﺎﺷد
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

514-656-8178

Since 2007

 )۶مقاومت کوبانی

کردهای ســوری ،که از ســال
 ۲۰۱۳حکومتــی خودگردان را
در مناطق شــمالی ایجاد کرده
بودند ،بــا حمایت هوایی ائتالف
بینالمللی تحت رهبری آمریکا،
توانستند جلوی پیشروی داعش
را در مناطقی کلیدی در شمال
سوریهبگیرند.
مقاومت کردها در شهر کوبانی،
در ماههای سپتامبر و اکتبر ،به
یکی از اپیروزهای حماسی جنگ
 )۳ورود حزباهلل و ایران به
صحنه
سوریه بدل شد.
از آوریل  ،۲۰۱۳حزب الله لبنان •
رسماً وارد جنگ سوریه شد .ایران  )۷مداخـله روسیه
متحد اصلی اسد در منطقه نیز در سپتامبر  ،۲۰۱۴اوباما ائتالفی
همه توانش را برای حفظ دولت بینالمللیدر منطقه علیهداعش
شکلداد .اما یک سال بعد،در ۳۰
او بسیح کرد.
سپتامبر ،۲۰۱۵این جنگندههای
•
روسی بودند که در حمایت اسد
 )۴استفــاده از سالحهای
شیمیـایی
و به نام جنگ علیه «تروریسم»
در  ۲۱اوت  ،۲۰۱۳حملــه وارد صحنه شدند .مداخله روسیه
شیمیایی رژیم با گاز سارین بهدو به ارتش سوریه در بازپسگیری
مقر شورشیان در حومه دمشق مناطق تحت کنترل شورشیان
باعث مرگ صدها نفر شد .ایاالت بسیار کمک کرد.
متحده ،که عدد کشتهشدگان را شورشــیان و برخی از کشورهای
 ۱۴۲۹نفر شــامل  ۴۲۶کودک غربی مسکو را متهم کردند که به
اعــام کــرد ،دمشــق را متهم جایداعشصرفاًگروههایشورشی
ســاخت .با این حال ،آمریکایی «میانهرو»راموردهدفقرارمیدهد.
پس از توافق با روســیه بر ســر مجادلهگفتاریبرسرمعناومصادق
نابودی زرادخانه شیمیایی اسد« ،افراطی» و «میانهرو»در چند سال
نهایتاً از حمله به رژیم ســوریه گذشتهخودبخشیازمیدانجنگ
بودهاست.
اجتناب کردند.

Federal-Quebec-Provincial

ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

•

شورشــی بابا امر را در شهر حما
پس از یک ماه محاصره به دست
گرفت .پس از تظاهرات گسترده،
رژیــم در چند نوبت دســت به
سلسله عملیاتی خونبار در این
شهر زد.
در  ۱۷ژوئیــه  ،۲۰۱۲ارتش آزاد
ســوریه به دمشــق حمله کرد.
حکومت توانست پایتخت را حفظ
کند ،اما مناطقیدر حومه شهر به
دست شورشیان افتاد.
از ســال  ۲۰۱۳بــه بعــد،
هلیکوپترها و هواپیماهایدولت
سوریه به طور مداوم بر مناطق
تحت کنترل شورشیان بمبهای
بشکهایانداختند.
•

All aspects of Immigration

ﻓﺪرال-ﮐﺒﮏ-اﺳﺘﺎﻧﯽ

مرگبارترین جنگ قرن  >> ۲۱در  10اپیزود
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Across

Langelier

6621 rue Sherbrooke est, suite 103
Montreal Quebec H1N 1C7
By appointment only Monday to Friday 10:00 to 18:00

www.mariacottone.com

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

•

 )۸مداخله ترکیه

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

گرفت .شورشیان و غیرنظامیان
ساکن حلب شــرقی ،با موافقت
روســیه و ایران ،حلب را ترک
کردند.
از نیمه شب  ۳۰دسامبر ،پس از
توافق میــان طرفین (با ضمانت
روسیه ،ایران وترکیه) آتشبس
سراسری در سوریه اجرا شد.
•

اصلــی داعش در ســوریه ،خبر
دادهاند.
ترکیه پس از فتــح الباب اعالم
کرد که با تصرف رقه به دســت
نیروهایدموکراتیک سوریه اعالم
مخالفت اســت؛ و احتمال دارد
نیروهای خود را به ســمت این
شهر بفرســتد .رژیم سوریه نیز
اعالم کرد که اولویت دولت پس
از حلب بازپسگیری رقه است.
با این حساب ،جنگ رقه را پیش
از وقــوع،و از هماکنون میتوان
کلیدیتریــن جنــگ ســوریه
دانست؛ جنگی که نقشه سوریه
را پس از داعش مشخص خواهد
کرد.
•

اســامی تا حد ایمان اوردن به
مذهب شیعه و تقلید است" :تنها
در دو صورت دشمنی ما و آمریکا
به پایان میرسد ،نخستین شرط،
مســلمان و مقلــد مقام معظم
رهبریشــدن رئیسجمهــور
آمریکا و ســران اروپا و راه دوم
دستبرداشــتن ایران از اسالم
و انقالب اسالمی است( ".غیب
پرور فرمانده بســیج ،ایسنا ،دی
 )۱۳۹۵این شرط پایان دشمنی
است یا اعالم دشمنی ابدی؟

ناایرانیانایرانی!

در  ۲۴اوت  ،۲۰۱۶ترکیــه در
حمایــت از شورشــیان ،و برای
مبارزه باداعش و کردهای سوریه،
مستقیماً وارد عمل شد و دست
به عملیاتی گسترده تحت عنوان
«عملیات سپر فرات» در شمال
 )۱۰قرار مالقات در رقه
سوریه زد.
در ابتدای ماه نوامبر« ،نیروهای
•
دموکراتیــک ســوریه»( ،گروه
 )۹بازپسگیری حلب
در  ۲۲دسامبر  ،۲۰۱۶نیروهای ائتالفی متشکل از نظامیان کرد
طرفدار دولت با تنگ کردن حلقه و عرب مورد حمایــت آمریکا)،
محاصره شورشــیان و با کمک از آغاز عملیاتی گســترده تحت
حمالت هوایی روســیه کنترل عنوان «عملیات خشــم فرات»،
دومین شــهر سوریه را به دست برای تصرف شــهر رقــه ،پایگاه

اســامی و قاچاقچیان (که
"برادران قاچاقچی ســپاه"
بزرگترین آنها هستند) این
لوازم را از آن "کمپانیهای
صهیونیستی" خریده و وارد
می کنند.

حســن رحیمپور ازغدی
عضو شورای عالی انقالب
فرهنگــی در ایــران می
گوید" :طبــق آمار گفته
•
شــده ایران یکــی از پر
شرط پایان دشمنی؛ مقلد
مصرفترین کشــورهای
ما شوید
وارد کننده لوازم آرایشی
شرط پایان دشمنی با غرب
است و به معنای چرخاندن
موتور دهها کمپانــی یهودی و زنان ایرانی با مصرف لوازم آرایش برای فرماندهان سپاه نه احترام
صهیونیستی است( ".تسنیم  ۴همــه در خدمت صهیونیســم متقابلبلکهاطاعتبیقیدوشرط
آذر  )۱۳۹۵بدین ترتیب نه تنها هســتند بلکه دولت جمهوری دول غربــی از رهبر جمهوری

•

به گفت ه حسین نقوی حسینی
سخنگوی کمیســیون امنیت
ملی مجلس "مطابق قانون مدنی
افراددوتابعیتی که تابعیت کشور
دیگری را مــی پذیرند ،تابعیت
ایرانی آنها لغو می شــود وحتی
حق داشــتن اموال غیرمنقول
را هم ندارنــد( ".میزان  ۱۸دی
 )۱۳۹۵اما همین کســانی که
چنین اعتقادی دارند در برخورد
{>> ادامه در صفحه}12 :
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آماده شوید!

تحلیل...

ا برای ادامه تحصیل وموفقیت در بازار کار

ف .خاوند

انگلیسیبیاموزید!

روز شــنبه و یکشنبه ۲۵ ،و
 ۲۶ماه مارس ،رهبران  ۲۷کشور
عضو اتحادیه اروپا شــصتمین
سالروز امضای قرارداد رم را ،که
«جامعه اقتصــادی اروپا» را به
وجــود آورد ،در پایتخت ایتالیا
برگزار کردند.

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

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

از «اروپای کوچک» تا
«احتادیه اروپا»

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 15, 23, 30 mars et le 6 avril 2017 de : 9:00 à 11:15
Session: le 27 mars au 30 juin 2017

نامنویسیکالسهایشبـانه:

Inscriptions pour le soir:
les 14, 21 et 30 mars, les 5 et 11 avril 2017 de 17:00 à 19:15

Session: le 3 avril au 15 juin 2017
نامنویسیکالسهایانگلیسیدبیرستان:

Inscriptions pour le secondaire anglais:
les 17, 22 et 29 mars 2017 de 9:00 à 11:15
Session
:
le 27 mars au 30 juin 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

950 Fraser
Ville St. Laurent, Quebec
H4M 1Z6

www.paivand.ca

زربرگ :راهنمای مشاغل ایرانیان مونتریال ...ساده مثل سالم!
طنزهای تلخ مقامات جمهوری اسالمی؟ ...
با شــهروندان دو تابعیتی مقیم
خــارج آنها را به عنــوان ایرانی
گــروگان می گیرنــد و در برابر
انتقادات دول خارجی این افراد را
ایرانی می خوانند.
•

فروش یک مرتد به خارجیها

خمینــی و دیگر اســامگرایان
مصــدق و دیگر نیروهای ملی را
مرتد می دانند و احزاب مصدق
بــاور را با نظارت اســتصوابی و
بازداشــت و ســرکوب از قدرت
بیرون راندند .به همین دلیل در
فاصلهی اندکی بعد از نامگذاری
یکــی از خابانهای تهران به نام

وی ایــن را به ولــی عصر تغییر
دادند .از آن دوره به بعد گذاشتن
نام مصــدق بر یک خیابان یا بنا
چند باردر شورای اول و سومشهر
تهران مطرح شــده اما به جایی
نرسیده است .شورای چهارم توپ
نامگذاری خیابانی به نام محمد
مصــدق را در زمین وزارت نفت
انداخت و "طی نامهای از ســوی
کمیسیون نامگذاری شورای شهر
تهران به زنگنه وزیر نفت پیشنهاد
شده بود از آنجایی که مصدق در
حوزه نفت زحمات زیادی کشیده
ساختمان مرکزی وزارت نفت در
خیابان طالقانی را به نام مصدق

>> ادامه از صفحه11 :

نامگذاری کنند اما مســئوالن
وزارت نفــت با ایــن نامگذاری
موافقتنکردند(".مجتبیشاکری
عضو شــورای شهر تهران ،ایسنا
 ۲۸اسفند  )۱۳۹۵اینها را باید در
کنار استفادهی جمهوری اسالمی
از مصدق بــرای حمله به ایاالت
متحده در موضــوع "برکناری
یک نخســت وزیر انتخاب شده
در فراینددمکراتیک" (به گفتهی
مقامات چیــزی نزدیک به این
مضمون) قرار داد.

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم هر ماه

را بر روی سایت بخوانید

صرافــی  5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

Tel.: (514) 585-2345

•

پایه گذاران اروپای متحد شش
کشــور بودند ،آلمان و فرانســه
و ایتالیــا و هلنــد و بلژیــک و
لوگزامبــورگ ،که بــه «اروپای
کوچک» شــهرت یافتند .چند
ســالی پــس از این رویــداد،
«اروپای کوچک» شمار زیادی از
همسایگان را به سوی خود کشید،
از انگلستان و ایرلند ودانمارکدر
 ۱۹۷۳گرفته تا یونان و اسپانیا و
پرتغال در سالهای  ۱۹۸۰و سر
انجام شمار زیادی از کشورهای
اروپــای مرکزی و خــاوری بعد
از فروریزی دیــوار برلن .در این
فاصله ،و یادقیق تر بگوییم بعد از
قرارداد «ماستریخت»در ،۱۹۹۲
«جامعه اقتصــادی اروپا» جای
خود را به «اتحادیه اروپا» سپرد.
کوتاه سخن آنکه نهاد بر آمده در
نخستیندهه بعد از فاجعه جنگ
جهانیدوم بهدرختی بلند قامت
بدل شــد با  ۲۸شــاخه ،پانصد
میلیون نفر جمعیت ،بزرگترین
ســهم در تولید ناخالص داخلی
جهــان و باالتریــن نقــش در
بازرگانی بین المللی.
با این همه امروز ،بعد از شــصت
سال ،این درخت تنومند حال و
روز چندان خوشی ندارد ،به ویژه
از آن رو که یکی از بیست و هشت
شــاخه آن ،که از قضــا در زمره
استوارترین آنها است ،به جدایی
روی آورده است  :برای نخستین
باردر تاریخ بنای اروپای مشترک،
فرآیند «برگزیت» (خروج بریتانیا
از اتحادیه اروپا) راه را بر یک عقب
گرد تاریخی گشوده است.
وضع چندان وخیم نمی بود اگر
وسوسه خروج از اتحادیه اروپا تنها
دامــن بریتانیاییها را میگرفت.
مشکل در آنجا است که در میان
دیگــر ملتهای عضــو اتحادیه
اروپا ،گرایشهای سیاسی بسیار
نیرومندی ،عمدتا در طیفهای
راست و چپ افراطی ،فروپاشی
اتحادیه اروپا را در زمره هدفهای
مرکزی خود قرار داده اند .شگفت
آنکه این گرایش هــا ،که برای
انگلستان کف میزنند و به کین
توزی علیه وحدت اروپا بر خاسته
اند ،در فرانسه و هلند و ایتالیا ،که
خود در زمره پایه گذاران وحدت
اروپا هستند ،از موقعیتی بسیار
نیرومندبرخوردارند.
چرا اروپای متحددیگر آن رویایی
نیســت که میلیونها اروپایی را
مجــذوب خویش میکرد و برای
بســیاری از مردمــان در دیگر
قارههای نیز نمــاد تالش برای
ســاختن صلح و پیشــرفت بر

آیا
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یمیرد؟
ه اروپا م 
احتادی

ویرانههای جنگ
و ویرانی بود؟ چرا دشــمنی
با وحدت اروپا امــروز این همه
هــوادار دارد و بخــش مهمی از
افکار عمومی اروپا نیز نسبت به
این دشمنی بیتفاوتی در پیش
گرفته اند؟
در آرزوی ایاالت متحده اروپا

طی قرنهای گذشــته ،کشور
گشــایان زیادی تــاش کردند
ملتهای مختلــف اروپایی را در
در درون یک مجموعه بزرگ گرد
آورند ،از شارلمانی در قرن هشتم
میالدی تا ناپلئون بناپارتدر قرن
نوزدهــم و آدولف هیتلر در قرن
بیستم.
بــه دور از این کشورگشــایان،
شماری از اندیشمندان و بزرگان
ادبی برای نجات مردمان اروپا از
جنگهایخانمانسوز،فکروحدت
اروپا را پیش کشــیدند .در میان
اینان ،ویکتور هوگوی فرانسوی
با طرح «ایاالت متحده اروپا» ،در
قرن نوزدهم پیشتازهمگان بود.
فکر دستیابی به «ایاالت متحده
اروپــا» امروز همچنــان آرزوی
بزرگ بخش بزرگی از فرهیختگان
اروپا است .ایرانیانی که بخواهند
به اهمیــت و جاذبه این فکر پی
ببرند ،باید با تاریخ خونین اروپا
در سه قرن گذشته ،وبه خصوص
در قرن بیســتم میالدی ،آشنا
شوند .در فاصله سالهای ۱۹۱۴
تا  ،۱۹۱۸میلیونها جوان آلمانی
و فرانســوی و کشورهای مجاور
آنها ،بیآنکه همدیگر را بشناسند
و از یکدیگر کینه شــخصی در
دل داشــته باشــند ،تنها به نام
ناسیونالیسم کور و با صدای طبل
و شیپور به قربانگاه فرستاده شدند
و به خــاک و خون در غلطیدند.
نظامهای خونین قرن بیســتم،
از جمله فاشیســم و نازیســم و
کمونیســم ،از دل همین جهنم
بیرون آمدند.
بیســت و یک ســال بعد از این
فاجعه ،که قرار بود آخرین بالهت
اروپاییان باشد ،جنگ جهانیدوم
آغاز شد و باردیگردههای میلیون
قربانی گرفت.
در پی ایــن دو مصیبت بزرگ،
اروپاییــان غربی بــه این نتیجه
رسیدند که تمدن آنها در خطر
نابودی است و باید به فکر چاره
بود .مشــکل بــزرگ ،یافتن راه
مصالحه میان دو ناسیونالیســم
آلمانی و فرانســوی بود که طی
مدت زمانی کم و بیش کوتاه سه
جنگ مخوف ( ۱۹۱۴ ،۱۸۷۱و
 )۱۹۳۹را به راه انداختند که دو
تای آخــری دنیا را تا لبه پرتگاه
نابودی پیش برد.
چه باید کرد؟ بنیانگذاران وحدت
اروپا چاره کار را در آن دانستند
که برای جلوگیری از بازگشــت
جنگ ،راههای عملی جســتجو
کنند .نخستین گام ،انعقاد قرار
دادی بود زیر عنــوان «اتحادیه

اروپایی زغال و فوالد» در سال
 ۱۹۵۲با شــرکت شش کشور
آلمان و فرانســه و ایتالیا و هلند
و لوگزامبورگ و بلژیک .ولی در
اصل هدف آن بــود که زغال و
فوالد ،دو ماده اصلی برای صنایع
جنگی آن دوران ،از زیر ســلطه
مطلق کشورها (عمدتا آلمان و
فرانسه) بیرون بیاید و زیر نظارت
مشترک قرار بگیرد.
گام بعدی آن بود که از راه ایجاد
یــک اتحادیه گمرکــی واحد،
مبادالتبازرگانیمیانکشورهای
عضو (در اصل آلمان و فرانســه)
آنقــدر افزایش یابــد که جنگ
در میان مــردم این منطقه غیر
ممکن بشود .این هدف با امضای
قرار داد  ۲۵مارس  ۱۹۵۷رم ،که
امروز شــصت سال از امضای آن
میگذرد ،تامین شد.
از آن تاریــخ تا به امروز «جامعه
اقتصــادی اروپــا» راه درازی را
پشت سر گذاشته است ،زیرا نه
تنها بیست و یک کشور بر شمار
آعضــای آن افزوده شــده ،بلکه
ماهیــت آن نیز تحول یافته و از
اتحادیه گمرکی به بازارمشترک
و ســپس به اتحادیه اقتصادی و
پولی بدل شده ،زیرا نوزده کشور
آن داوطلبانــه از پول ملی خود
صرفنظر کرده و «یــورو» را به
عنوان پول مشترک پذیرفته اند.
از راه طی شــده در شصت سال
گذشته چه به دست آمده است؟
مهمترین دســتآورد این شصت
ســال ،صلح و امنیت منطقهای
است که ارزشمندترین نعمتها
است .در نیمه اول قرن بیستم،
ســربازان تا دندان مسلح مرزها
را می پاییدنــد .جوانان به روی
هم سر نیزه میکشیدند و خاک
دشتها و جنگلهادر این منطقه
بحران زده غرق در خون بود .اگر
به مناطق شــرقی فرانسه بروید
(فاصله میان پاریس و مرز آلمان)
 ،گورستان هایی را با صدها هزار
گور بر جای مانــده از آن دوران
خواهید دید ،با اســامی جوانانی
که به نام ناسیونالیسم کور در راه
ایدئولوژیهای ملی گرایانه و نژاد
پرستانه به خاک افتادند.
بزرگترین دستاورد

بزرگتریــن دســتاورد اروپای
مشترک ،جلوگیری از تکرار این
جنایات جمعی است .انسانها اگر
به غرایز کور خود رها بشوند ،به
نام ملت و نژاد و مذهب و عقیده
خون میریزنــد .امروز میلیونها
جــوان آلمانــی و ایتالیایــی و
لهستانی و اسپانیولی ،بدون نیاز به
پاسپورت ،آزادانه از یک پایتخت
اروپا به پایتخت دیگر میروند ،از
دانشگاه یک کشور عضو اتحادیه
در دانشگاه یک کشور دیگر ثبت
نام میکنند ،یک شب را تا صبح
در کلوبهای شبانه برلن به روز
میرســانند و روز دیگر رهسپار
پالژهای بارسلونا میشوند.
{>> ادامه در صفحه}28 :
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ایـــران...

آژانس مسافرتی

چالشهای اقتصاد در سال ۹۶
احمد علوی
-----------------

رشد و انباشت نقدینگی در سال
های اخیر به شدت ادامه داشته
است ،اما همزمان به علت رکود
عمیق از سرعت گردش پول کاسته
شده است.

------------------بسیاری از بازیگران اقتصادی از
قبیل سرمایه گذاران ،کارآفرینان،
و بازرگانان کهدر چارچوب اقتصاد
ایران فعال هستند ،عالقمندند تا
دورنمای ســال آینده وضعیت
اقتصاد کشور را ترسیم کنند.
چنیندورنمایی ،به آنها کمک می
کند تا رفتار اقتصادی خود را به
گونهای شکل دهند تا از خطرات
و ریسکهای خود کاسته و منافع
خود را به حداکثر برسانند.
طبیعی اســت کــه در صورت
افزایش چالشها و ریســکها-
اعم از ریســک های سیاسی و
اقتصادی -تمایل سرمایه گذاران
و بازرگانان برای همکاری با ایران
کاهش خواهد یافت .شهروندان و
مصرف کننده ایرانی نیز ،چگونگی
مصرف ،پــس انداز و ســرمایه
گذاری خود را بر اســاس همین
خطرات و ریسک ها تنظیم می
کند.
همیــن این خطرات و ریســک
های آینده اســت کــه جریان
مصرف ،ســرمایه گذاری ،ورود و
خروج ســرمایه و رشد اقتصادی
می انجامد .در میان چالشهایی
که میتواند اقتصاد ایران را تحت
الشعاع خود قرار داده و آنرا تهدید
کند ،ســه چالش دارای اهمیت
بیشتری که در این یادداشت به
آن پرداخته میشود.
•

ارثی ه شوم گذشته

برون زائی -وابستگی اقتصاد ایران
به نفت -همچنان اقتصاد ایران را
در مقابل امواج بازار جهانی نفت
آسیب پذیر می کند.
این مشکل  -که چیزی نیست که
بتوان در کوتاه مدت بر آن فائق
آمد -در ترکیب با اقتصاد دولت
محور و غیر شفافی و فاسدی که
شبه دولتیها بر آن غلبه دارند،
اقتصاد ایــران را ناکارآمد تر می
کند .همچنین بهره وری پائین،
نرخ تورمی که هنوز در مقیاس
بین المللی باالست ،عدم تعادل
بودجه دولت و کســری بودجه
کشور ،مشکالت ساختاری نظام
بانکی از دیگر ارثیههای شــومی
است که از سال گذشته به سال
آینده منتقل میشود.در چارچوب
چنین کاســتیهای ساختاری
است که اقتصاد ایران به استقبال
سال آینده میرود.
چنین کاســتیهای نهادینه در
اقتصــاد ایران ،آنــرا را در مقابل
خطرات و ریســکهای سیاسی و
اقتصادی آسیب پذیر می کند.

مدیریت ریسک به دقت تحوالت
سیاسیایرانوبخصوصچگونگی
به انجــام رســیدن «انتخابات
ریاست جمهوری» سال آینده را
رصد می کنند .از منظر اقتصاد
اجتماعی انتخابات آزاد ،رقابتی
و عادالنه شــرط افزایش اعتماد
عمومی و ســرمایه اجتماعی و
ثبات سیاســی و اقتصادی است
و طبیعتا رشــد پایدار اقتصادی
اســت .در نبود چنین شرایطی،
سرمایه اجتماعیدر ایران محدود
و در معرض خطر است.
علیرغم کاستیهای نظام سیاسی
و انتخاباتی ایران ،نتیجه انتخابات
ســال آینده از اهمیت بسیاری
برخوردار است .چه درصورتی که
زمام قوه مجریه به دست تندروها
و افراطیها بیافتد طبیعتا تنش
داخلی و بین المللی افزایش می
یابد و بدین ترتیــب نمی توان
انتظار داشت که بازار سرمایه بین
المللی از سرمایه گذاری در ایران
استقبالکند.
اما حتی اگر ،حســن روحانی با
وضعیــت ضعیف تــری مجددا
ریاســت قوه مجریــه را تحول
بگیــرد -،که احتمــال آن بعید
نیست -اقبال بازیگران بازارها به
همکاری با ایران به گرمی سابق
نخواهد ماند.
•

سایر ریسکهای سیاسی

تنشهــای مداوم میــان مراکز
قدرت مانند ســپاه پاســداران،
شبکه امامان جمعه (که زیر نظر
ولی فقیه مدیریت میشــوند) و
دستگاه دولت عمال به دوگانگی
حاکمیت انجامیده و از ســوی
ناظران به عنوان یک عامل خطر
تلقیمیشود.
همچنیــن تمایل تهــران برای
تبــدل ایــران به یــک قدرت
منطقهای و بین المللی و تنش
در منطقــه خاورمیانه بخصوص
در ارتباط پادشــاهی سعودی و
امیرنشــینهای حاشیه جنوبی
خلیج فارس.
•

«مشکالت نظام بانکی»

بروی کاغذ ،نظــام بانکی ایران
هنوز فعال اســت و ظاهرا دچار
تنش چندانی نیست.
اما در پس ایــن آرامش کاذب،
بسیاری از دارائیهای نظام بانکی
ایران ،سمی هستند و ارزش روی
کاغذ خود را از دست داده اند.
بســیاری از وثایق بانکی ،که به
عنوان ضمانت بانکــی وامهای
کالن در اختیار بانک هاســت،
دارای ارزش چندانــی در بــازار
نیستن .د
در تایید این مطلب ،یوســفیان
مال ،عضو ستاد مبارزه با مفاسد
اقتصادی می گوید:
«برخیها از بانکها وام گرفتند اما
در جای خودش مصرف نکردند
و در بســیاری موارد هم وثیقه
•
«انتخابات ریاست جمهوری» به نامناســب از آنها اخذ شده و یا
مثابه یک عامل خطر
کارشناسی وثیقه آنان غیرواقعی
بســیاری از ناظران سیاســی و بوده است».
اقتصادی در موسسههای جهانی او همچنین می افزاید« :بسیاری
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از افــرادی که وامهای میلیاردی
گرفتنــد با تبانــی بانکها بوده
است».
بنابراین دارایــی بانکها بازتاب
ارزش واقعی بازار داراییهای آنها
نبوده و در مجموع برای پوشش
بدهیها آنها کافی نیست .نظام
بانکــی ایران در شــرایط فعلی
برای گسترش سهم خود از بازار
اعتباری و بانکی به رقابت ناسالمی
دست زده و نرخ سود سپردههای
خود را علیرغم کاهش نرخ تورم
باال نگه داشته اند.
در کنار این سیاســت ،نرخ سود
تسهیالت نیز بســیار باالست و
در نتیجه آن هزینه تامین مالی
بنگاههای اقتصادی و بخصوص
بنگاههــای متوســط و کوچک
باالســت .این امر یکی از موانع
سرایت رشــد اقتصادی به سایر
بخشهای اقتصادی است.
•

انباشت نقدینگی و خطر
بازگشت مجدد تورم

رشد و انباشت نقدینگی در سال
های اخیر به شدت ادامه داشته
است ،اما همزمان به علت رکود
عمیق از ســرعت گــردش پول
کاسته شده است.
همچنین سرمایه گذاران ترجیح
میدهند تا بــرای خنثی کردن
ریسک وجوه خود را به شکل پس
انداز راکد در بانکها پس سپرده
گذاری کنند.
چرا که بهره ســپردههای بانکی
باال بــوده و در مــواردی حتی
بیش از تورم است .از نشانههای
این کاهش سرعت گردش پول،
آماری اســت که چندی پیش
رئیس بانک مرکــزی ارائه کرده
که بنا به آن نزدیک به  ۴۵درصد
از منابع بانکی منجمد است که
 ۱۵درصد آن مربوط به مطالبات
بانکها از دولت میشود.
آمار مربوط به معامالت کاالهای
ســرمایهای ماننــد مســکن و
همچنین خودرو هــم به نوعی
نشانه کاهش گردش پول است.
بنابراین اثر تــورم زائی افزایش
نقدینگــی با کاهش ســرعت
گردش پول به دلیل رکود عمیق
و همچنین سیاســت انقباضی
بانکها خنثی شده؛ واال نرخ تورم
میبایست بیش از چیزی باشد که
شاهد آن هستم.
اما افزایش نرخ رشد اقتصادی در
سال جاری و ســال آینده بعید
نیست که سرمایههای راکد ،به
بازار آمده و در امور ســوداگرانه
فعال شوند .چنین امری میتواند
به ایجاد امواج تورمی کمک کند.
در تایید این امر ،هیئت اعزامی
صندوق بیــن المللی پول اخیرا
از ایران دیدار کرد ،می نویســد:
«انتظار میرود نرخ تورم نقطه به
نقطه تا پایان سال  ۱۳۹۶بهدلیل
رشد باالی نقدینگی و آثار تورمی
ناشــی از افزایشهای اخیر نرخ
ارز ،موقتاً به سطح  ۱۱.۹درصد
افزایش پیدا کند».
•

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
اینک با4
نشـــانی:
 2سال جتربه کاری!
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

T: (514) 842-8000 Ext. 296
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
farnaz@hot.ca www.hot.ca

کالس های رایگـان فرانسوی
در قـلب NDG
مبتدی | متوسط | پیشرفته

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

SpringWinter
semester
/ Session
de printemps
semester
/ Session
d’hiver : :

)Du 3 avril au 18 juin 2017 (11 weeks / semaines
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé
Courses Schedule / Horaire des cours:
Morning / Matin: 9h00 à 12h00
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h00 à 21h00

PLACES ARE LIMITED
!!!PLEASE REGISTER BEFORE MARCH 17th
0
!Sign-up today
!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
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نیویورکتایمز :ترامپ خطری برای کرهزمین
نیویورک تایمز نوشت:
فرمان ترامپ در مورد
لغو اقدامات َســلَفش
در مورد تغییرات آب
و هوایی ،وحشــتناک
اســت زیرا اوضاع کره
زمیــن را از ایــن که
هست به مراتب بدتر
خواهد کرد.
روزنامــه آمریکایی در
سرمقاله روز سه شنبه
 28مارس خود افزود :هنوز بیشتر
از ده هفته از ریاســت جمهوری
دونالد ترامپ نگذشته است که او
فرمان داده است سیاست گذاری
مقام سلفش باراک اوباما پیرامون
مبارزه با تغییــرات جوی که بر
لزوم کاسته شدن از سوخت های
فسیلی تاکید دارد منسوخ اعالم
شود.
تاختن ترامپ به سمت سیاست
گذاری هایی کــه اوباما در مورد
تغییــرات جــوی انجــام داده
بود از موقعی شــروع شــد که
او در دیترویــت اعــام کرد که
استانداردهای بهره وری سوخت
بــرای خودروهــا و کامیونها را
منسوخ خواهد کرد .
ترامپ در ادامه همین روند بودجه
بسیار تنگ نظرانه دولت را آماده
کرد و از جمله حوزه هایی که در
این بودجه مشمول کاهش اعتبار
بود برنامه های علمی  -تحقیقاتی
در زمینه تغییرات جوی بود.
قله تصمیم گیریها در این زمینه
روز سه شنبه اتفاق افتاد و ترامپ
یک فرمــان اجرایی صادر کرد و
محور استراتژی انرژی پاک اوباما
را بکلی منسوخ اعالم کرد.
طبق استراتژی انرژی پاک اوباما
تمام نیروگاههایی که با سوخت
زغــال ســنگ کار مــی کنند
تعطیل می شود و جلوی ساخت
نیروگاههایی جدید از این دست
هم گرفته می شود.
اما هیچ جــای تعجب ندارد که
شخصی چون ترامپ آمده است و
دست به چنین تصمیم گیریهای
حیرت آوری می زند.
ترامپ اصوال فردی است که
معتقد است تغییرات آب و
هوایی کره زمین یک شوخی
مضحک و کار چینی هاست،
با این هدف که صنایع آمریکا
را به نابودی بکشاند.
ترامپ رئیس جمهوری اســت
که همه اشخاصی که در کابینه
و دولــت او را احاطــه کرده اند،
تماما افرادی هستند که کمترین
اطالعی از موضوع گرم شدن کره
زمین و عواقب شوم آن ندارند.
او شخصیتی است کهدر بسیاری
از موارد تمام موفقیت سیاسیش
را مرهــون ســخاوتمندی های
شــرکتهای نفــت و گاز و زغال
سنگ است.
ترامپ شخصی است که همواره
گالیه کرده اســت همه مقررات
جاری کشور اشتغال سوز است.
او همواره وعده داده اســت که
موجبات اشتغال بیشتری برای

مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

Tel: 438-238-3091
www.dehkhodaschool.com
------------------------

مدرسه فرزانگان

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

کارگران معادن زغال ســنگ را
فراهم سازد .این صنعت بنحوی
جبران ناپذیر رو به انحطاط می
رود ،زیرا قیمت گاز طبیعی ارزان
است و ظرفیت منابع انرژی های
پاک مانند باد و خورشید هم از
سال  ۲۰۰۸سه برابر شده است.
و اما حقیقتا باید فرمان ترامپ را
در زمینه تغییرات جوی فرمانی
وحشتناک و دلهره آور دانست.
این فرمان اجماع علمی به دست
آمــده در این زمینــه را کامال
بیاعتبار و منسوخ میشمرد .این
اجماع علمی صراحــت دارد بر
اینکه اگر هر چه سریعتر اقدامی
مقتضی برای جلوگیری از گرمتر
شــدن کره زمین انجام نگیرد،
زمین آب دریاها باال خوهد آمد،
خشکسالی های ویرانگر بیشتری
اتفاق خواهد افتاد ،نســل های
بیشــتری از گونه های گیاهی
و جانوری منقرض خواهد شــد
و بطــور کل اوضــاع کره زمین
از اینکه هســت به مراتب بدتر
خواهد شد.
این فرمان هولناک اســت چون
مانند گذشته تمام اتکای انرژیایی
کره زمین را بر منابع انرژی های
فرسوده و کثیف بنیاد می نهد،
در حالی که پویایی اقتصاد منوط
به سرمایه گذاری بر انرژی های
جدید و پاک است.
این فرمان خطرناک است چون
به همه حمایتهــای مردمی از
حفاظت محیط زیست پشت می
کند ،که معتقد است هزینه های
شرکتهایآمریکاییبدوننوآوری
در انرژی باال خواهد رفت و سطح
قابل رقابت بودن این شرکتها با
شرکتهای خارجی تنزل خواهد
کرد.
مهم ترین اشکال این فرمان در
این است که ترامپ با آن نقش
رهبــری جهانی آمریــکا را در
موضوعات جــوی کامال نادیده
میگیرد.
جای شکرش باقیست که ترامپ
دستور نداده است آمریکا پایش
را از توافق پاریس بیرون بکشد.
توافق پاریس در دسامبر ۲۰۱۵
(آذر  )۹۴به دســت آمد و ۱۹۵
کشــور برای اولین بــار در یک
تالش جمعــی موافقت کردند
انتشار گازهای گلخانه ای خود را
بکاهند.
عمده موفقیــت این کار مرهون
تالش پیگیــر اوباما و جان کری
وزیر امور خارجه او بود که موفق
شد چینی ها و هندی ها را هم با
ایندستورکار همسو سازد.

با این حــال ترامپ با این فرمان
خــود توافــق پاریــس را عمال
منسوخ کرده است .طبق دستور
کار اوباما قرار بود آمریکا ســطح
انتشــار گازهای گلخانه ای خود
را تا ســال  ۲۰۱۵کاهش دهد و
آن را به یک چهارم میزان سال
 ۲۰۱۵برساند.
حال اگر چنین شــیوه نامه ای
در دسترس نباشد ،آمریکا دیگر
نمی تواند مدعی رهبری جهان
در زمینه کاهش گازهای گلخانه
ای باشد .مسلما این همان چیزی
است که چین و هند آن را آرزو
می کنند.
این فرمان ترامپ دو خطر بزرگ
به همراه دارد .باعث خواهد شد
سایر کشورهای بزرگ هم پایشان
را از توافق پاریس بیرون بکشند
و یا اینکه به صرافت افتند ابتکار
عمل را در مورد منابع انرژی پاک
بهدست بگیرند ،که مسلما این به
ســود آب و هوای کره زمین ،اما
به زیان صنعت آمریکا خواهد بود.

آیا راهی هســت که این جنون را
واژگون کرد؟

بله .فرمــان های ترامپ بفوریت
به اجرا گذارده نخواهد شد .یک
ســال و یا بیشــتر طول خواهد
کشید تا آژانس حفاظت از محیط
زیست یک طرح و برنامه ای برای
تولید برق از انرژی های پاک تهیه
و تنظیم کند.
ایالتهای مترقی ،نظیر کالیفرنیا
و نیویورک یقینا دستور کار خود
را برای کاستن از انتشار گازهای
گلخانــه ای دنبال خواهند کرد.
موضوع دیگر افکار عمومی است.
پیش از این هم در ســال ۱۹۹۴
هنگامی که نیــوت گینگریچ و
یارانش ســعی کردند قوانین در
حــوزه محیط زیســت را تغییر
دهند افــکار عمومی وارد مبارزه
شــد و محکم جلوی دستور کار
جمهوریخواهــان در این زمینه
ایستاد.
جمهوریخواهان بعد از هشــت
سال دروغ گویی و انکار در دوره
ریاســت جمهوری جرج بوش
(پســر) ،یک بار دیگر در ســال
 ۲۰۰۸در همیــن زمینه تنبیه
شــدند (در آن ســال اوباما به
ریاست جمهوری انتخاب شد).
هنوز هم فرصت باقیست و ترامپ
می تواند ایــن نادانی خود را به
یک سیاست گذاری حقیقی برای
مردم بدل کنــد و مخالفتش را
با این دســتور کار ضد علمی به
نمایش گذارد.
•

اجنمنایرانیانوستآیلند

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

بنیاد سخن آزاد

کالس های فارسی کودکان:

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

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

تلفن)514( 626-5520 :

------1-------------------

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

کتابخانهنیما

-----اجنمن همدالن
دومین3شنبههرماه
514-290-2211
------------

IBNG

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

همبستگیبازرگانی

اجنمندفاعازحقوقبشر

www.ibng.ca

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca
------

اجنمن غیر انتفاعی
فارسی زبانان کبک

4055 Ste –Cathrine, W.
L’Association des persanophones du Québec
apsq.cv@gmail.com

Tel : 514-937-3142
------------------------

www.
paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

اجنمن ادبی مونتریال

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

www.ilsmontreal.org

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

را بر روی
سایتبخوانید

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

نان سنگک

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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خــانه ایران

دومین جشنواره بهار مونترال

دومیــن جشــنواره بهار
مونترال توسط خانه ایران
روز یکشنبه  ١٩مارچ در
محل فســتیوال و مقابل
موزه هنرهای زیبا برگزار شــد.
در حالی که فقط چند روز قبل
در شب چهارشنبه سوری ،شهر
شــاهد ریزش برف انبــوه بود؛
برگزار کردن این جشن در فضای
باز معجزه ای بیش می نمود .در
حالیکه نگران اما امیدوار چشم ها
به اخبار آب و هوا دوخته شــده
بود ،هیجان دوستان گروه رقص
و میل و عشــق بی حد آنها به
برپایی این جشن حتی به قیمت
رقصیــدن در ســرما و یخ ،أوج
قدرت و پایداری نوروز را نشــان
میداد .نوروز اینجا در شهری سرد
و فرسنگها دور از زادگاهش هم
دلها را گرم و استوار میکرد .روز
قبل و صبح زود جشــن مکان
از طرف گــروه خانه ایران نمک
پاشــی شــد ،و حتی بخشی از
صحن جشن تا جایی که امکان
داشت پارو شد تا همه در امنیت
و شــادی نوروز را جشن بگیرند.
نیمروز بود که سفره بزرگ و زیبا
و قرمز هفت سین عظمت خود
را به رخ خاکستری سنگ فرشها
می کشــید .انگار با طنازی خود
به زمســتان میگفت من امدم!

هــوا افتابی بود و بعــد از مدتها
مونترال هوای بهتــری را برای
چند ساعت تجربه می کرد .بهار
با ما بود .با کــودکان نوروزی ما
که باید با لباسهای بهاری برنامه
رقص خود را اجــرا می کردند.
امسال جشن بهاری خانه ایران
ویژگی خاص خود را هم داشت
و پذیرای سه میهمان برجسته
بود .شهردار مونترال جناب دنی
کودر ،نماینده حزب ان دی پی
در مجلس فدرال خانم دکتر هلن
باواردیه و آقای دکتر امیر خدیر
تنها نماینده فارسی زبان مجلس
کبک .حضور این سه مهمان از
این جهت اهمیت بیشتریداشت
که دقایقی بعد ،الیحه قبول ثبت
نــوروز در کبک بــه رای گیری
گذاشته میشد و حضور فعال هر
ایرانــی در آن روز انگیزه و تکیه
گاه بزرگی بود برای تصویب این
پیشنهاد .
پس از اعالم برنامه ،ســاعت دو
نیمروز کودکان رقصنده مدرسه
دهخدا بــا هنر نمایــی زیبایی
ســبد های پر از "سین" سفره
هفت سین را با رقص سر سفره

آوردند .بعد از گروه رقص سیمرغ
اجرای زیبای خود راداشت و بعد
نوبت میهمانان بود .ســخنرانی
میهمانان در حالی شــروع شد
که نزدیک به دو هزار بیننده در
اطراف میدان گرد آمده بود .خانم
دکتر هلن باواریــه با تبریکات
نوروزی شــروع کردند و اعالم
کردند که بسیار خوشحالند که
در این جشن بهاری شرکت می
کنند .در ادامه شهردار مونترال
ســخن را به دست گرفت و از
زیبای حضــور فرهنگ های
مختلف و قدمت نوروز سخن
گفت و دقایقــی طوالنی بعد
از اتمام ســخنرانی به تماشای
رقص گــروه ها ادامــه داد و
مرتب تحســین می کرد .و در
نهایتدکتر امیر خدیر با شادباش
نوروزی به فارسی سخنان خود را
شــروع کرد و در امتداد در مورد
ســفره هفت ســین،و نوروز به
فرانسوی توضیحاتیداد.
بعــد از آن گروههــای رقــص
ســاواالن ،دهخدا و سیمرغ به
ادامه اجرای رقص خود پرداختند.
در آخرین رقص هنرمندان گروه
سیمرغ تماشاگران را تشویق به
رقص در صحن میدان کردند و
جشن و رقص و سرور نوروزی تا
ســاعتی ،در قلب شهر با حضور
خالصانه و اجرای عالی دی جی
سام در مونترال ادامه داشت.
خانه ایران -مونتریال از سه گروه
رقص ساواالن ،دهخدا و سیمرغ
سپاسگزاری کرده و سپاس ویژه
ای از دی جی سام برای همکاری
همیشــگی او دارد و در نهایت
بزرگترین ســپاس برای حضور
مردم است که با همکاری خود و
شرکت کردن خود نوروزی زیبا را
رقم زدند و اهمیت ثبت نوروز را
به مسؤوالن گوشزد کردند.
Photos: F. MIYANJI

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592
www.masoudnasr.com

Email : info@masoudnasr.com

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
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فیلم مستند جدید شبنم طلوعی
'طاهره ،قرة العین ،بانوی ادبیات ایران'

خاک،شــکوفه ،آتش -فیلم
مستند جدید شبنم طلوعی،
نمایشــنامه نویس ،هنرپیشه
و فیلمســاز درسالن سینمای
دانشــکاه کنکوردیا  ،شــنبه
ســاعت هفت و نیم بمعرض
نمایش خواهد آمد.
خاک ،شکوفه ،آتش  -داستان
زندگی طاهره قرة العین ،بانوی
شــاعره ایســت از قزوین که
نفوذ کالم اودر تساوی حقوق
زنان از دوران ســلطنت قاجار
قرن نوزدهم تــا بحال ادامه
دارد .انقالب اســامی نوشتن
و صحبت کــردن در باره طاهره
را قدغن نموده است حتی اسم
اووصفحــات و بخــش هائی در
بــاره زندگی اش ،از تاریخ جدید
باز نوشــته ایران ،محــو و نابود
شده اســت .داستان زندگی این
بانوی آزادی طلب بآنجا منتهی
میشود که او را مخفیانه بدستور
دو مجتهد بزرگ زمان و تصویب
ناصرالدین شــاه ،شــبانه بقتل
رســاندند و جسد او را در چاهی
انداختــه با ســنگ و خاک پر
کردند .صــدای طاهره گرچه در
ظاهر خاموش شد ولی اشعار او تا
بامروز همچنان گل سر سبد هر
مجلسی است که در آن صحبت
حقوق زنان در میان است.
کارگردانی و داســتان این فیلم
بعهده شبنم طلوعی ،مدیر تهیه
آن الدن دوراندیــش و توســط

شرکت رسانه های پارسی تهیه
شده است.
خانم شبنم طلوعی ،هنرپیشه،
نویســنده و کارگــردان -فارغ
التحصیل مدرسه سینمايی باغ
فردوس در طهران و دانشــگاه
شــرق پاریــس واقــع در نانتر
میباشد .با وجودیکه برنده جوایز
بیشماریبعنوانبازیگر،کارگردان
و نویسنده بوده اســت ،از تمام
امتیــازات هنری و حتی حیاتی
بخاطر طــرز تفکر و مذهبی که
پیروی میکند ،در ایران محروم
است  .او از سال  ۲۰۰۴ببعد در
فرانسه زندگی و فعالیت میکند.
نمایــش این فیلم مســتند در
ساعت هفت و نیم روز شنبه در
سینما دانشگاه کنکوردیا بآدرس
زیر خواهد بود:
J.A. DeSève Cinema, J.W.
Édifice McConnell LB-

125, Bibliothèque Webster,
1400, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal,
QC H3G 1M8.

پس از نمایش فیلم ساعتی را با
گفتگو با خانم طلوعی خواهیم
داشــت و ایشــان بســئواالت
حاضریــن جــواب خواهند داد.
میزبان شــب خانم پرفسور ندا
فارغ ،دستیاراســتاد دانشــگاه
کارلتــن و بنیان گذارموسســه
روانشناســی مجــازی از طریق
اینترنت در کشور آفریقايی چاد
میباشند.
برای اطالعات بیشــتر میتوانید
با گلگشت مصفائی ،مدیر دفتر
اطالعات تماس بگیرید:
Tél.: 514-332-6219
jpmoss@autoroute.net
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رستاخیزخداوندمانعیسىمسیح
بر پیـروانشخجستهباد
 سال  24شماره  12  1312فروردین 1396

مفهوم
قیام
مسیح

عیسای مسیح بعد از قیام از مردگان ،چهل روز
به شاگردان خود ظاهر میشد و بعد به آسمان
صعود نمود( .لوقا  24:51و اعمال رسوالن )1:9
اما اهمیت صعوددر چیست؟
بدون شــك شــاگردان از رفتن مسیح خیلی
ناراحت و متأسف بوند.
چرا الزم بود كه مسیح آنها را ترك كند؟
او اآلن كجاست و چه میكند؟
در وهلــۀ اول ،كالم خدا نشــان می دهد كه
مسیح در دست راســت خدای پدر نشسته
اســت( .رومیان  ،4-3 : 8افسسیان  21 : 1و
كولسیان .)1 : 3
استیفان ،اولین شهید مسیحی ،مسیح صعود
كرده را دید و این حقیت را تأئید كرد (اعمال
رسوالن .)60-55 : 7
مسیح هم وقتی كه با شاگردان خود و مریم
صحبت میكرد ،به صعود خود اشــاره نمود
(یوحنا  5 : 16و .)17 : 20
پس مسیح اآلن چه میكند و از صعودش چه
نتایجی میتوان گرفت؟
•
 )1مسیح سلطنت میكند

كام ً
ال روشن است كه خدای پدر ،مسیح را به
حرمت و عزت سرافراز نمود و اآلن او در جالل
سلطنت میكند .در پایان زمان ،این حقیقت
برای همه آشكار خواهد شد كه مسیح همه
جا سلطنت میكند  .ولی هم اكنون خدا «او
را مافوق هر ســلطه و اقتــدار و قدرت
و پادشــاهی و هــر مقام دیگــر… قرار
داد» (افسســیان  .)21 : 1خود مسیح
میفرماید« :تمام قدرت در آسمان و بر
روی زمین به من داده شدهاست» (متی
 .)18 : 28درست است كه شرارت ادامه
دارد و فقط وقتی كه مســیح برگردد،

نجــات كامل را دریافــت خواهیم كرد
(رومیان  .)21-19 : 8اما صعود مســیح
نشانهای اســت از اینكه نجات تكمیل
شــده و آن پیروزی غائــی خواهد آمد.
هماكنون مسیح جای مخصوصی برای
ما آماده میســازد( .یوحنا  .)3 : 14بله،
مسیح سلطنت میكند .او بطور خاص بر
مطیعان خود سلطنت میكند.
•

 )2مسیح برای ما شفاعت میكند
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عالوه ،در حضور پدر كسی هست كه
كام ً
ال مارا درك میكند ،حتی ضعفها و
وسوسههای ما را چون خود او زمانی
در این جهان بوده است( .عبرانیان 4
 « .)15:چون خود او وسوســه و رنج
دیده اســت ،قادر است آنانی را كه با
وسوسهها روبرو هستند یاری فرماید»
(عبرانیان .)2:18
•

یوحنا مینویسد « :ای فرزندان من این  )4مسیح برای ما دعا میكند

را به شما مینویسم تا گناه نكنید و اگر
كسی گناهی كند ،شفیعیداریم نزد پدر
یعنی عیسی مسیح عادل (اول یوحنا 2
 .)1 :عیسی مسیح مثل یك وكیل مدافع
است كه از ما دفاع میكند .بنابراین نه
فقط گناهان گذشتۀ ما بخشیده شده،
بلكه اگر اآلن مرتكب گناهی شــویم ،او
ما را شفاعت میكند .میگویند وقتی استیفان
مسیح را در دست راست خدا ایستاده دید ،در
حقیقت مسیح را به عنوان مدافعشدید .مانند
شــخصی در دادگاه كه می ایستد و ازطرف
دوســتش ســخن میگوید( .اعمال رسوالن
 .)56 : 7خداونــد صعود كرده ،به ما یادآوری
میكند كه اثرات كار تمام شده او برای ابدیت
دوام دارد.
•
 )3مسیح در را بسوی خدا گشودهاست

خدا را شــكر كه احتیاجی نیســت كه ما به
اصطالح «در حیاط خدا» بایستیم در حالیكه
مســیح در خانه از ما دفاع و شفاعت میكند.
چون گناهان ما بخشیده شدهاست ،با جرأت
می توانیم وارد حضور پدر بشویم (عبرانیان 10
.)20 :
كالم خــدا حتی ما را تشــویق مــی كند و
میفرمایــد« ،بیاییــد تا با دلیــری به تخت
فیضبخش خدا نزدیك شویم تا رحمت یافته
و در وقت احتیاج از او فیض یابیم» (عبرانیان
.)16 : 4
دعا همیشــه در نام عیسی خواهد بود چون
بوســیلۀمســیح نزدیك میشــویم .در واقع
عیسی به شــاگردانش گفت« :هیچ كس جز
به وســیلۀ من نزد پدر نمیآید» (یوحنا : 14
 .)6ما هــر روز میتوانیم با پدر خود صحبت
كنیم و لحظه به لحظه از او كمك بگیریم .به

خداونــد صعود كرده مــا از طرف ما
دعا میكند .وقتی عیســی در میان
شاگردانش بود ،برای آنها دعا میكرد
(لوقــا  ،32 : 22یوحنــا .)19-9 : 17
شــفاعت عیســی برای پیروانش در
آسمان ادامه دارد:
« و به این ســبب او قادر است همه كسانی را
كه بوسیلۀ او به حضور خدا میآیند ،كام ً
ال و
برای همیشه نجات بخشد ،زیرا او تا به ابد زنده
است و برای آنان شفاعت میكند» (عبرانیان
.)25 : 7
«زیرا مســیح به آن عبادتگاهی كه ســاختۀ
دستهای انسان و فقط نشانهای از آن عبادتگاه
واقعی باشــد وارد نشدهاست ،بلكه او به خود
آسمان وارد گردید تا در حال حاضر از جانب ما
در پیشگاه خدا حضور داشته باشد» (عبرانیان
.)24 : 9
این حقیقت براستی تشویقی است برای همۀ
پیروان مسیح .مسیح حتی در جاللش به فكر
ماســت و عالقه و محبتش نسبت به ما ادامه
دارد.
•
 )5راه مسیح بسوی پیروزی ،پر از رجن
است

وقتی ما با فســاد و شــرارت این دنیا روبرو
میشــویم ممكن است یأس و نا امیدی ما را
فرو گیرد .ولی ایماندارانی كه عیسی متعال را
دیدهاند،مأیوس نمیشوند زیرا می دانند كه او
سلطنت میكند .پادشاهی و سلطۀ جامع او یك
حقیقت است .با وجود این ،این خداوند صعود
كرده ،با دســتها و پایهای سوراخ خود ،به یاد
ما میآورد كه جاده پیروزی از طریق صلیب
است .آنهایی كه به او امیدوار هستند،در مورد

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

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

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

)
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آن پیروزی غائی اطمینان دارند ،زیرا میدانند
كه قیــام و صعود به دنبال صلیب میآید .اما
آنها همچنین میدانند كه اگر بخواهند در آن
پیروزی نهایی سهیم باشند ،باید صلیب خود را
بردارند و از او متابعت نمایند .امید ایمانداران بر
مسیح است .همین امید پولس را قادر ساخت
كه در مقابل رنج و زجز ناامید نشود .عیسای
صعــود كرده به ما اطمینــان میدهد كه در
انتهای جاده رنج ،مارا به جالل خواهد رساند.
•

 ) 6ما در سلطنت مسیح شریک میشویم

مسیح نه فقط سلطنت میكند ،بلكه ما هم
اكنون با مسیح سلطنت میكنیم« .خدا بخاطر
اتحادی كه با مسیح داریم ما را سرافراز فرمود و
در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید» (افسسیان
 .)6 : 2پولس از دو طریق اســتفاده میكند
تا رابطۀ ما را با مســیح تشریح نماید .او بارها
میگوید « :مسیح در شماست» (كولسیان 1
.)27 :
اما در ضمن نشان میدهد كه ما هم در مسیح
هستیم« .آیا نمیدانید كه وقتی ما در اتحاد با
مسیح عیسی تعمید یافتیمدر اتحاد با مرگ او
تعمید یافتیم» پس با تعمید خود با او مدفون
شدیم ودر مرگش شریك گشتیم تا همانطوری
كه مسیح بوسیلۀ قدرت پرشكوه پدر پس از
مرگ زنده شــد ،ما نیز در زندگی تازهای بسر
بریم» (رومیــان  .)4-3 : 6پس چون ما واقعاً
با مســیح زنده گشتیم و با او متحد شدهایم،
چطور میتوانیم در فكــر نافرمانی و ارتكاب
گناه باشــیم؟ بخاطر همین است كه پولس
اینطور ما را تشویق میكند كه «… به
چیزهای آسمانی (جاییكه مسیح در
آنجا در دست خدا نشسته است) دل
ببندید .دربارۀ آنچه در عالم باال است
بیندیشید ،نه به آنچه بر روی زمین
است» (كولسیان .)2-1 : 3
•
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مادرحدیثدیگران...

رستوران مونترالی و غذای رایگان به نیازمندان
Montreal restaurant
- Marché Ferdousprovides food for those
who can’t pay for their
meal...

«من  30سال است که در
این مملکت کار و زندگی
می کنم و کانادا این قدر به
من بخشیده است؛ این کار
چیز اندکی است!»

گزارش

قدیمی و معــروف  St Jaxیک
رستوران کوچک به نامMarché
 Ferdousیا همان بازار فردوس
قرار دارد .این رســتوران مدتی
اســت مورد توجه رســانههای
مونترال و کانادا قرار گرفته زیرا
از آگوســت سال گذشــته در
یحییهاشمی،
اقدامی خیرخواهانه به مشتریانی
که مشکل مالی داشتند ،غذای
مردی از دیار
رایگان میدهد.
خوزستان!
چهره نام آشــنا و دوست دیرین
پیوند ،سیدیحییهاشمیپور ،مدیر
تقاطــع خیابــان بیشــاب و این رستوران است.
مهدیهمصطفایی سنتکاترین،در نزدیکی کلیسای وی  30ســال قبــل بــه کانادا

مهاجرت کــرد و کار اصلیاش
انتقال ارز به ایران است.
رستوران مورد نظر دیوار به دیوار
صرافی اوست .یحیی هاشمیپور
در کار صادرات و واردات خرما به
ایران است .او در کنار فعالیتهای
اقتصادی گستردهای که در شهر
مونتــرال دارد ،صندوقی را نیز
مدیریت میکنــد که تمام پول
جمعآوری شــده از آن را برای
نیازمندان به ایران ارسال میکند.
یحیی پس از رســانهای شــدن
در مطبوعــات مونترال به چهره
ای آشــناتر برای ایرانیان ساکن
شــهر مونترال بدل شده است،
به همین منظور و برای شنیدن
صحبتهــای وی بعــد از این
تصمیم خیرخواهانه به سراغش
رفتیــم و بــا هم بــه گفتوگو
نشستی .م
مدیر رســتوران فردوس درباره
اینکه چطور ایده این اتفاق عملی
شد به خبرنگار مجله پیوند گفت:
اصل این ماجرا به  6یا  7ســال
قبل برمیگردد زمانی که هنوز
خبری از رستوران نبود .به خاطر
کلیســایی که کنار ما بود اکثر
وقتها بیخانمانها به مغازه من
میآمدنــد و پولهای خرد خود
را به ما میدادند تا برایشــان به
اسکناس بزرگتر تبدیل کنیم .از

آن زمان این ایده شــکل گرفت.
بعد از راه اندازی رســتوران بود
که وقتی بعضــی از بی خانمان
ها به صرافی می آمدند و از من
درخواســت یک دالر می کردند
من با تعجب از آن ها می پرسیدم
که چه چیزی می خواهید با یک
دالر بخرید؟ آن ها می گفتند که
گرسنه هســتند و من این افراد
نیازمند را به رســتوران کوچک
معرفی می کــردم تا یک وعده
غذای گرم بگیرند و بخورند .این
در حالی بود که از قبل به آشپزها
سپرده بودم و به آنها تاکید کرده
بودم که اصال به ظاهر افراد توجه
نکنید و هر کسی که به غذا نیاز
داشت به او یک وعده غذای گرم
بدهید.
او ادامــه داد :این ماجــرا ادامه
داشــت تا این که ماه آگوســت
سال گذشته بود که تصمیم تازه
ای در این باره گرفته شد .ما می
دانستیم که با شــروع سرما بی
خانمان ها به غذای گرم بیشتری
احتیاج دارند و تعدادی از آن ها
نمی دانند که ما غذای مجانی به
افراد می دهیم به همین منظور
تصمیم گرفتیم که یک نوشــته
کوچک را پشت در ورودی مغازه
بزنیم تا هر کسیدید بتواند از این
خدمات ما استفاده کند.
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یحیی هاشمیپور درباره واکنش
ها به این نوشته گفت:
واکنــش ها خیلــی جالب بود
و باالخــره یک عــده که خبر
نداشتند ،نیز خبردار شدند تا این
که  22دســامبر یک پسر جوان
به نام «شــون ژالبرت» از نوشته
ما یک عکس گرفته بود و برای
این که مطمئن باشــد که این
سیستمی که ما راه اندازی کرده
ایم واقعی است تصمیم گرفت به
عنوان نیازمند وارد مغازه شود .او
به سراغ آشپز رفته بود و گفته بود
که پول ندارد و نیاز به غذا دارد.
آشپز هم به او یک وعده غذا داده
بود .او حتیدرخواست نوشابه هم
کرده بود که بدون دریافت پولی
به او داده شد .وقتی که مرد جوان
از این ماجرا مطمئن شد به آشپز
گفته بود که من پول دارم و تنها
می خواســتم شما را چک کنم.
نهایتا پول را داد و همان روز در
فیس بوک خود موضوع را مطرح
کرد و از ما تشکر و قدردانی کرد.
صاحب رستوران فردوس درباره
رسانه ای شدن این موضوع گفت:
به این ترتیب بــود که موضوع
رسانه ای شد.
{>> ادامه در صفحه}24 :

18

 سال  24شماره  12  1312فروردین 1396

PAIVAND: Vol. 24  no.1312  Apr. 01, 2017

رستورانپیتزایی
اطلس

• با محیطی زیبا و دلنشین
برای پذیرایی از شما عزیزان
• با بیش از  30منونه
پیتزاهای متفاوت برای
ذائقه های ایرانی

• پیتزاهای خوشمزه گوشت،
• لطفا جمعه و شنبه شبها
اطلس ،چهار فصل
• انواع ساندویچ های گرم ،میز خودراازقبل رزرو بفرمایید:
همبرگر ،انواع پوتین
514-524-0-524
مخصوص کبک

www.atlaspizza.ca

415-369-0505 • NDG: 6555 Somerled
514-524-0524 • Plateau Mont Royal: 4051 St-André / 514

پاتوقعموجمال
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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
هوایی
م
ا
س فران

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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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

مها
 مشجران عزیز

ـاو
هر چهارش ره رایگان

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

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

ه

ر روز هفته

اوکازیون عـالی

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
ارزیابی و مشاوره رایگان
 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری با کمترین بهره
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

Water front Apartment
Île-des-Soeurs
only 220000$

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T6

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

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
__________________



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

شهر
مرکز
در




















ختنه کودکان 6- 0:سالeanگJیDr

Bourque

louis











 

 







دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

پزشک خانــواده

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان متخصص:

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.



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






















 

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

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

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









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

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



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























 
















 













 Root Canal






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






















کلیه
قبول


















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










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



















































































 

























 Lumineers Veneer

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

CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

Tel.: (514) 933-8383
1253 Rue Guy













Guy Concordia
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Montreal, Qc. H3H 2K5

www.ismapquebec.com

انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

امروزه پیشرفت بسیار سریع وسائل
و ســرعت ارتباطات بســیاری از
ی را حل و دنیای
مشــکالت زندگ 
امــروزه را بکلّی عوض کرده؛ مثال
بزرگترین کمپانی تاکسیدر جهان
ن ه یک تاکسیدارد و ن ه یک راننده؛
در فیس بوک ما عضو شــوید و از
و بزرگترین مرکز رزرواسیون هتل
آخرین اخبار پزشکی مطلع شوید.
در دنیا حتی یک اطاق هم ندارد؛
www.ismapquebec.com
ولی میتوانــد در هر نقطه جهان
facebook Institut Supérieur de
Médecines Alternatives et Podologie
برای شما هتل رزرو کند.
برای اطالعات بیشتر:
همین مسئله را می توان در امور
Institut supérieure de
آموزشی انجام داد انستیتوی عالی
Médecines Alternatives et
پزشکی مکمل و بهداشت پا یک هر سال مدرکی دریافت میکند
Podotherapie
موسســه آموزشــی نوپاست ،که کــه میتواند با آن کار کند و خرج
1900 Avenu Mailloux
ٔ
Suite 035
بعلت باال بودن ســطح دروس و تحصیل سال بعد را در بیاورد .برای
Québec –Québec G1J 5B9
داشتن استادانی در سطح استادان کسانی که رشــته تحصیلیشان
Tel: 418-614-1300
دانشگاه ،در مدت کوتاه 
ی توسط ربطی به بهداشت نداشته باشد؛ ۹
Fax : 418-977-6778
اجتماعی
وزارت کار و پیشــرفت
پزشکان
برای
و
داریم
رایگان
درس
ismap@ismapquebec.com
------------کانــادا و اداره مالیــات کبــک و و پرستاران برنامه مخصوصیداریم
Accreditations:
طب که به زبان فرانسه است.
انجمنهای پروفسیونال مهم ّ
Gouvernement du Canada
طبیعی به رسمیت شناخته و در دوره بهداشــت پا یک دوره کوتاه
13423/7009
لیست مدارس رسمی (اکردیته) مدت است که دروس آن به  ۴زبان
Revenu Québec 1082697876
Fédération des Médecines Alternatives
هر دو دولت و انجمنها ثبت شده فارســیعربی -فرانسه و انگلیسی
RITMA
و دانشــجو میتواند حتی رســید است که پس از پایان دروس ،یک
Association des Naturothérapeutes du
Québec
خرید کتب مورد نیازش را هم برای اســتاژ یــک روزه الزم دارد .فارغ
ANPQ | ANQ | RMQ
محاسبات مالیاتی استانی و فدرال التحصیالن میتوانند عضو انجمن
Association des Naturopathes
ارائه دهد.
حرفه 
ای شــده و رســید رسمی
Professionnels du Québec
Association Nationale des Naturopathes
ساله
۴
ه

دور
یک
انســتیتو
طب بدهند.
ّ
Société Kinepod
۴۸۰۰
طبیعی دارد که شــامل
هم
را
دیگــری
دروس
انســتیتو
Association Nationale des Podologues
Les Podologues affiliés du Québec
ساعت درس برای دیپلم ناتوروپات تدریس میکند که به عنوان تک
Académie des naturopathes et
و یک ت ز قابل چاپ برای دریافت درس یا تخصصی خوانده شــود؛
naturothérapeutes du Canada0
درجه دکترا دارد .دانشجو در آخر چــون درسها اینترنتی اســت

دانشجودر تمام مدت سال میتواند
ثبت نام کننــد و طبق وقت آزاد
خودش درسهــا را بخواند یعنی
یک دانشجوی فعال میتواند دوره
 ۴ساله را کوتاه تر انجام دهدGuy.
--------------

New

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

www.clinique-arya.com
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد

سالن آرایش VIVA

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

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

د و فروش
ویژه خری
ار رایگان
ر مونترآل
مسین
مسکن د
عدازظهر
و اجاره
از  1تا  4ب
س
ر
514-4
یکشنبه  26ما 65 -83
زرو78 :
تلفن ر

مسعودهاشمی

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

_______________________________

با مدیریت بهار
و كادر جدید

در خدمت هموطنان عزیز در
downtown Montreal

_______________________________

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

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
E
N
I
W

R
U
O
Y
G
N
&
IME
BRI
T
R
U
O
Y
Y
O
ENJ

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

هایالیت  +کوتاه کردن مو
+براشینگ

 %10ختفیف دانشجویی

فقط

ساعات کار :هر روز هفته 20-11

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

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

75$

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

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

اخذ هرگونه وام مسکن

Courtier Broker Nick Stamiris

شن
ب به شب های
یاد
م
ا
ن
د
ن
ی
د
ر
آ
نیکس
همرا
ه با موسیقی
و
رق
ص و پایکوبی

NT

A
UR

TA

مشاور رسمی امالک مسکونی و تجاری همراه با تهیه وام مورد نیاز
اخذ هرگونه وام مسکن و غیره حتی با پیشینه نامطلوب
هزینه رایگان محضر در صورت خرید خانه
---------------------------مشاور فارسی زبان :علیرضا حمزه دوست
RES

6195 St-Jaques west H4B 1T7
(514) 585-2029

If you have been rejected by a bank
• for a mortgage
• Have weak credit
• First time buyer
• Looking to buy home
• Investment or
commercial property
• Need financing for startups
• Commercial loans
• Purchase a business
• Refinance
Contact us

) 438-931-6999
hypomtg@gmail.com
Nick Stamiris
Real Estate and Mortgage Broker
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اما !
خوشدریغ که ع
ید اینجا،
هیچ ک
س چشم ب
ر
ا
ه
م
ه
م
ا
نی
ناخوانده
نیست...

مونتــریال..
عکاسیبهزبان ...
آموزش

40
خطبه

مونترال شهر عجیبی است...
دیگر؟"
استفاده از
میفرستیددیگر،
کشتی جایگزین
ای شمع بزم! دوش چرا میگریستی؟ ابدال اصفهانی
بهــار مانند یــک مهمان
کرد و گفت":
کوتاهی
اکستنشن»
«تیوب
خنده یک
پروانه عاشق است تو سرگرم کیستی؟
ناخوانده ،میــان انبوهی از
میخورند
دردم
چه
به
جانم!
نه
هســت که بــا نصب آن
برفهای آب نشده می آید .دو
بخشیده ام
ایجادیکجا
همه را
لنز و
فاصله بین
اینها ! و
عکــس برداری از
ســه روزی در این خانه های
خیریه".
به
بدنه دوربین ،میتوانیم از پروانه ها
در باباغ
میها
پــــروانه
ماند و
نقلی اجــاره ای
سراغ تابلوفرش
کنجکاوی
با
بزرگنماییهاباال
ماکرو و با
تصاویر
مونترآل
شناسی
گیاه
سپیده
کاری،
اولین روز
شروع
گفــت
را
خریدآنهاآنرانیز
گرفتم،کــههزینه
تهیه کنیم و
میرود...
میکشد
قدیمــی اش که در
نزده پَ
گیاهشناســی
در وباغ
اینر روزها
دوســتتر است.
اقتصادی
ُ
همان هفت
مونتـــرآلعید،
آنگاه تنها نشان
همیشه
لدپورتاینگالری دارد و
جالبی برپا
نمایشگاه
است
نمایشــگاه این
اویژگی
دلخوشی
برای
که
تابلوها
آن
دنبال
چشــمش
میشودنام
سینیست به
کــه پروانه ها در اثــر مجاورت و
Papillons
en liberté
میداری کنج
تا سیزده روز نگهش
بوده،
خریده .انسانها ،به اصطالح
همزیستی با
در
زنگ
میخواهد
گاهدردلت
و
کشیدم
حسرت
سر
از
آهی
زبان پارسی امروزی باید آن
خانه.که
«دستی» شــده و از انسان نمی
یواشکی برای
ببینی اقوام،
صدابهدرآید و
زودتر باآمده
هراسند.گفتم
با خود
پروانه ها»
«آزادیهای
به را
خیال
کاشمیتوان
بنابراین
تو
و
اند
آمده
خبر
بی
دیدنی
عید
حرف
گویا
دیدنش.
بــه
بودم
آزاد
هم
کامال
البته
کنیم!
ترجمه
راحــت و تا فاصله چند ســانتی
حبس
حداقلاتاق
خودت رادر
بجای آنکه
شد ووفایی
نزدیک"بی
آنها گفت:
خواند و
فضایانداختم و دیدم چند نفر دیگر هم دلــم را
در یک
نیستند ولی
عکس
متری به
_________________________
سفارش
ســرمادر
کرده و به
بگویدپروازمشغول جابجایی جعبه های
کنیآزادانه
بزرگ،
بســته
جانم! گفته بودم که بیشتر بیا
وسط دیگرگرفت.
5450
Cote-des-Neiges,
قطعات
نیستی ،ودرازراآنها با
خانه میکنند
بگشایی و
یکمیوه،راهرو هستند...
البتــه خواننــدگان محتــرم به
به نزدم".
نهرهای
سیر کنار
دل در
ماکرو و
میدانند که
خوبی
بغلشان
)(514بیTel.:
731-1443که نکند
کنی...مصفا و حوریانبند دلم پاره شد
هستیدباکهلنزتصمیم
"مطمئن
خبر گفتم:
پذیرایی
سالهای به
شــدن زیاد
همچنین
میشود!کس
اینجا ،هیچ
زیبارویعید
اما دریغ که
درستاز آنجا رفته باشد!
نزدیکشما
گرفته اید؟
درستی
بچگی
از
که
تصویری
همان
مثل
کمترین
به
میدان»
«عمق
سوژه،
نیست...
ناخوانده
مهمانی
چشم براه
داخل...
رفتم
و
کردم
بلندی
سالم
زیادی از دیــار دور مانده اید! باید
بهشت
گلدانما از
حال به
پای تا به
ارتعاش و
داشــتهیک
آنجارسیده و
خود
حد
سنبل
کوچک
سبزه و
گفته اند!پیرزن روی صندلی نشسته بود و
ِ
باشید که
کســی را
PHOTOGRAPHY
افراد
برای
میتواند
فضا
این
البتــه
دست و
ضعیف
بسیار
لرزه
و
ریختم
آب
کمــی
میــز،
روی
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نمیکنیم .عکاســی از حشــرات بهترین گزینه برای چنین سبکی ،از کلید بزرگنمایی ،از فوکس بودن
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الی در نگاهی به داخل پرســیدم" :وســایلتان را حتما با نشده...
کرده تا عکسهای جالبی تهیه شود!
•
البته عکاســان با وجدان ،توصیه
فردوسی ،شاعر پر آوازه پارسی را
سرلوحه کارهایشــان قرار داده و
Infos pratiques sur Montréal
بزرگترین و فعالترین گروه فیسبوکی ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
از آزار رســاندن به «مورهای دانه
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کش» و «میوه خــور» خودداری
ندارد.
المللیهیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبی
اینگروه
خودمان؛
کامیونیتی
می نمایند! بنابراین ،سر به نیست
بین
دی جی
کردن حشرات ،مورد تایید خیلی
با جدیدترین و
از عکاسان نبوده و به دالیل
کاملترینآلبوم
رعایــت حقوق جانــوران،
آهنگ های ایرانی وخارجی
توصیه نمیگردد .یعنی تا این
 DJالکاپون
حد رعایت میکنند!
(تیمور)
موقعیتهای زیادی در زمان
درخدمت ایرانیان گرامی
بازدید از باغ پروانه ها بوجود
Tel.: (514) 692-0476
می آید که پروانه ها به سمت
www.facebook.com/
انســانها آمده و حتی روی
djalcapone.taymour
بدن آنها مینشینند که این
میتواند ســوژه جالبی برای
عکسبرداری باشد .نکاتی که
در زمان عکاسی از پروانه ها
باید مد نظرداشته باشیم این
www.facebook.com/studiophotobook1
است که با باال بردن شاخص
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شادباش می گومیی  .پاینده و سرفراز باشید .

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

مدیریت و کارمندان
اطلس
تاکسی
بخوانید
را بر روی سایت

جـه

هب شما شادباش می گویم
و تـندرستی و شادکامی شما وخانواده را
رد سال نو آرزومـندم.
پـیروز باشید!

عکاسیرز

فص
نوروز و عید سعـید باستانی و آغاز ل بـهار
هم
و شکوافیی را هب همه ی زعزیان ،دوستان و وطنان
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س
س
با آرزوی ال ی و ر یدن هب آرزواه
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م فقیهك راه با نویداهی آزادی از سراسهمر طـنان است
ی
سالی رپ از و ت و نیک روزی را ربای و ان زعزی آرزو دار م

جراحدندانپزشک
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 انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس
 نقل و انتقال سریع ارز به اقصی نقاط جهان
 تضمین بهترین نرخ روز با کمترین کارمزد
اطالعات ارز

Wishing
آخرین you
Healthy,

GUY

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

Cell.: 514-570-8595
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Tel.: 514-933-1719

>> ادامه از صفحه32 :

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

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

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

موسیقی و خانه متیزتر!

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

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

•
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Progress Driving School

رانندگیکامیون
دورهآموزش
مشاور امالک:
جتاری
مسکونیو
سنگین)
(خودرو

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

www.masoudnasr.com
info@masoudnasr.com

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

Designed by :SH.Parsa

با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
)TRUCK DRIVING COURSE (HEAVY VEHICLE
ارزیابی رایگان  کمک برای اخذ وام
مسکونی و جتاری با کمترین بهره
 آیا میلدارید گواهینامه پایه یک (کامیون سنگین) بگیرید؟
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین
شبکه آموزشگاه های رانندگی "پروگرس اند ترانسپورت"
کند.کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در
د.ره های آموزشی متناسب با وضعیت شما عرضه می به
Driving Course:
کانادا  Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
 آمادگی برای تست معلومات SAAQ
هدیه  1000دالری برای هزینه محضر
 بستن و بازکردن اتصال تریلی (فقط درجه یک)
______________
 کالچ دوبل
سگدست
سیستم
فشرده
هوای
 استفاده از
Nader Khaksar
 پشتیبانی دقیق
Real Estate Broker
Ramier Realty
 تعویض تدریجی دنده
3675 DES SOURCES، SUITE 109
 صرفه جویی سوخت
D.D.O., QC H9B 2T7
 رانندگی در شهر ،کشور و سرازیری
Tel.: 514-683-8686
 آمادگی برای امتحان جاده ای SAAQ
Special:
nader.khaksar@gmail.com
 آموزش های ما در دوروال،
• you will be hired as our company driver if you
لونگی و الوال انجام می شود
pass your road test first time.

نادرخاکسار

اسپشیال:
Cell.: 514-969-2492
* اگر در نخستین امتحان جاده ای قبول شوید،

QC

5600 - Upper Lachine

Marwa Aziz
Progress Driving School
3755 Boul. St-Martin O. #103,
Laval. H7T 1A7

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

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

گ
شور ل

بهــــــــارآمدبهارآمدسالمآوردمستانرا

زبانسوسن از ساقى کرامت هاى مستانگفت

(514) 512-9605

Cell.:
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"سقاهم ربهم" خوردند و نام و ننگ گم کردند

چو خوبان حله پوشيدند درآ در باغ و پس بنگر

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

ز شمــــسالدينتبريزىبهناگهساقىدولت

با مدیریت بهاره

_______________________________

کــه ســرماى فــراق او زکام آورد مســتان را

ز پنهــان خانــه غيبى پيــام آورد مســتان را

که ســاقى هر چه دربايد متام آورد مســتان را

ببني کز جملــه دولت ها کدام آورد مســتان را

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

نادرخاکسار

109

به جام خاص ســلطانى مدام آورد مســتان را

om

2005 downtown
best view
2 bedrooms
$385000

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

www.paivand.ca

هدیه 1000

ell.: 514-969-2492

سالن آرایش VIVA

در خدمت هموطنان عزیز در

با بهای اجار
ارزیابی رایگ
مسکونی و جت
کمک برای ت
به کانادا و ه
کانادا dents

چه حيلــت کرد کز پرده به دام آورد مســتان را

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

_______________________________

مشاور امال
مسکونیوجت

شنيد آن ســرو از سوســن قيام آورد مستان را

چو آمد نامه ســاقى چــه نام آورد مســتان را

درآدرگلشنباقــــــــــىبرآبربامکانساقى

س

از آن پيغامبــر خوبــان پيــام آورد مســتان را

زاولبـــــــــاغدرمجلسنثارآوردآنگهنقل

درونمجمـــــــردلهاسپندوعودميسوزد

downtown Montreal

(450) 682-4774

Office:

چو ديــد از الله کوهى که جام آورد مســتان را

زگـــــــــــــريهابرنيسانىدمسردزمستانى

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

برای زندگی و یا
سرمایهگذاری

2004 construction
ile des soeurs
$279000

2005 downtown
best view
2 bedrooms
$385000
NDG

اوکازیون عـالی

• As of Jan 2017 our transport fleet will hire owner
operator for Canada and us.

به عنوان راننده شرکت ما استخدام می شوید.
* از ماه ژانویه  2017حمل و نقل سریع شرکت ما
را نندگان مالک خودرو را در کانادا و آمریکا استخدام می کند.

دومین
ه 3شنبه
ر ماه
H4A - 2A7

س

جواد ایراخنواه

عینک فرهت

تیمور دوستی

____________________
5655 Sherbrooke W.

____________________
93 Blvd St Jean Baptiste ,
Châteauguay J6J 3H8

Tel.: 514-481-0671

Tel.: (450) 692-2959

H4A 1W6

NDG,

شور گل

بهــــــــارآمدبهارآمدسالمآوردمستانرا

زبانسوسنازساقىکرامتهاىمستانگفت

زاولبـــــــــاغدرمجلسنثارآوردآنگهنقل

از آن پيغامبـ

شنيد آن سـ

چو ديــد از ال
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رستوران مونترالی و نیازمندان...

من چند روز به کریسمس وقتی
برای بــاز کردن مغــازه صرافی
از ماشــین پیاده شــدم متوجه
خبرنگار روزنامه گازت در مقابل
مغازه شدم .وی گزارش کاملی از
این کار خیرخواهانه تهیه کرد و
روز کریسمس آن را پخش کرد.
همین اتفاق باعث شد تا رسانه
های دیگر کانادایی از جمله سی
تی وی ،ســی بی سی و گلوبال
نیــوز نیز برای تهیــه گزارش و
مصاحبه نزد ما بیایند.
من و خانواده ام از این اتفاق بسیار
سورپرایز شده بودیم .آن ها خیلی
تعجب کرده بودند که ما چنین
کاری را انجام می دهیم .من به
آن ها گفتم که این کار انســانی
برای ما به عنوان یک ایرانی کار
و اتفاق عجیبی نیست این کاردر
کشور من بسیار انجام می شود و
من احتیاجی به این همه لطف از
سوی رسانه ها را ندارم.
ولی در نهایت به آن ها گفتم که
من  30ســال اســت که در این
مملکــت کار و زندگی می کنم
و کانادا این قدر به من بخشیده
اســت که ایــن کار چیز اندکی
است.
او درباره واکنش جامعه ایرانی به
این اتفاق گفت :واکنش جامعه
ایرانی بسیار خوب بود .گروه های
مختلفی از بخشهای گوناگون
جامعه به ســراغ ما آمدند و از ما
قدردانی کردند .بسیاری از آن ها
حتی مبالغی را به ما برای کمک
به نیازمندان هدیــه کردند که
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>> ادامه از صفحه17 :

در این جا از آن ها سپاسگزاری
می کنم .جالب است بدانید که
ما حتی از کشورهای مختلف از
جمله آمریکا و اســترالیا و حتی
ایران تلفن های زیادی داشتیم
که ما در انجام این کار تشویق و
از ما به خاطرش قدردانی کردند.
در نهایت به نظــر من این فرق
نمی کند که شما مال چه نژاد و
فرهنگی هستید و یا با چه زبانی
حرف می زنید مهم این است که
اگر کار انسانی بکنید جواب های
خوبی از سوی جامعه دریافت می
کنید.
یحیــی هاشــمیپور در ادامه
صحبتهایش به نقش خانواده و
همسرش اشاره کرد و با اهمیت
دادن بــه آن هــا در روند کار و
زندگی اش بیان داشــت :وقتی
این اتفاق رسانه ای شد خانواده ام
افتخار می کردند .من خوشحالم
که خانواده ام این قدر همیشــه
پشــتیبان و همراه من هستند.
همســرم درباره ایــن موضوع
همیشه مرا تشــویق می کرد و
خوشــحال بود که می توانیم به
نیازمندان کمک کنیم .کاری که
ما امروز کردیم برای فرزندانمان
در آینده بسیار خوب خواهد بود.
این کار تاثیرش را االن نه ،بلکه
ســال ها بعد و در دراز مدت به
خوبی در زندگی ام نشان خواهد
داد .از این که به فرزندانم کمک
به همنوع را یاد بدهم احســاس
غرور و افتخار می کنم .ضمن این
که بــرای کاری که انجام داده ام

قرار نیست چیزی دریافت کنم.
صاحب رستوران فردوس درباره
افزایش تعداد بی خانمان ها بعد
از رسانه ای شدن ماجرا چنین
گفت:
قبــا در روز  5یا  6نفر نیازمند
به رستوران مراجعه می کردند اما
بعــد از این ماجراها بود که برای
مدت کوتاهی هر روز  25تا 30
نفر برای گرفتن غذا می آمدند.
البته این ماجرا برای ما مشکلی
ایجاد نمــی کرد برای این که ما
هزینه رستوران را در روز تعیین
کرده بودیم بنابراین تعداد برایمان
اهمیتینداشت.
بعد از مدتی همه چیز یک دفعه
قطع شــد انگار بــی خانمانها
متوجه دوربین ها شده بودند به
همین خاطــر دیگر نمی آمدند
تــا اینکه مدت کوتاهی اســت
که دوباره بــرای گرفتن غذا به
رستوران می آیند.
او با اشــاره به این کــه رعایت
اخالقیات و حفظ فرهنگ غنی
ایرانی می تواند برای کانادایی ها
بسیار با اهمیت باشد ،گفت :من
بعد از این همه سال که در کانادا
زندگی کــردم و فرزندانم در این
کشور به دنیا آمده اند تمام سعی
و تالشــم را کرده ام تا آنها را از
فرهنگ آبا و اجدادیم دور نکنم.
تمام مراســم هــای ایرانی را در
خانه ام به بهترین شکل برگزار
می کنم .آن ها نیز عاشق ایران
هستند و به آن جا سفر می کنند.
من از این که فرزندانم فارسی را
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کانادا

ریجوانا تا  ۲۰۱۸آزاد می شود!
ما

تولیدکنندگان این گیاه ارزش
کــرد اجــازه پــرورش  ۴گیاه
گزارش ها حاکیست که استفاده
زیادی در بازار بورس پیدا کرده
شاهدانه (که ماریجوانا و حشیش
تفننی از ماریجوانا ممکن است
ات آن هســتند) توسط است.
اول ژوئیه ســال  ۲۰۱۸با مشتق
استفاده از ماریجوانا برای مصارف
تا روز
بزرگســاالن و حمــل  ۳۰گرم
تصویب قانونی در پارلمان کانادا
پزشکی از سال  ۲۰۰۱در کانادا
ماریجوانای خشک به افراد داده
قانونی شد و  ۴۰شرکت مجوز
مجاز شود.
ود.
ش
که
داد
ش
زار
گ
ســی بی ســی
بی سی دولت تولید آن را دارند.
حدود زیادی از به گزارش ســی
جوانان کانادایــی از بزرگترین
مقررات جدید تا
فدرال بر عرضــه این محصول
ری
کا
روه
توصیه هایی که یک گ
مصرف کننــدگان ماریجوانا در
نظارت خواهد کرد درحالی که
لت
دو
رف
منصوب شــده از ط
نادا راه های توزیع جهانهستند.
کا
ای
ه
تان
اس
رده
فدرال در ماه دسامبر ارائه ک
دولت کانادا مــی گوید قانونی
و فروش را تعیین خواهند کرد.
بود پیروی خواهد کرد.
کردن این مــاده ضمن اعمال
قول جاستین ترودو نخست وزیر
ایــن توصیــه هــا شــامل
مقررات سفت و سخت ،کنترل
کانادا برای قانونی کردن مصرف
وید
پیشنهادهایی است که می گ
آن را آسانتر می کند ،از جرایم
تفننــی ماریجوانا به ســرمایه
کانادا باید فروش حشیش برای
ســازمان یافته می کاهد ،باعث
گذاری در کشت شاهدانه دامن
الی
مصارف تفننی بــه افراد با
کاهش فشار بر پلیس و سیستم
ت.
اس
زده
بر
ات
 ۱۸سال را آزاد کند و مالی
قضایی می شــود و بهداشــت
سهام کشــتگرانی مثل آفریا،
آن را براساس شدت گیرندگی
ــز و عمومی را تقویت می کند.
ارگانــی گــرام هولدینگ
محصول تنظیم کند.
کانوپــی گــروت از بزرگترین
آن کارگــروه همچنین توصیه
صحبت می کنند احساس خوبی
دارم .ولی می بینــم در جامعه
ایرانی فرزندانی هستند که نمی
توانند زبان مادری شان را حرف
بزنند .ما حتی اسم هایی را برای
فرزندانمان انتخاب می کنیم که
اصــا به ریشــه و فرهنگ مان
ربطی ندارد .گاهی فکر می کنیم
که برای این کهدر جامعه متجدد
زندگی کنیم باید تمام هویت و
فرهنگ خودمان را دور بریزیم،
این بزرگترین اشــتباه این افراد
اســت .زمانی خواهد رسید که

فرزندان شــان هیچ پل ارتباطی
مشترکی با خانواده ندارند و آن ها
را ترک خواهند کرد.
یحیی هاشمیپوردر پایان و برای
ســخن آخر به مخاطبان مجله
پیوند چنین گفــت :واقعا از این
کاری که اتفاق افتاد خوشــحالم
افتخــار می کنم بــرای خانواده
و جامعه ایرانی کــه کمی نگاه
ســنگین کانادایی ها و مونترالی
ها با این رخداد بــر روی آن ها
کمرنگ تر شــد .برای من اصال
دین و مذهــب در این کار مهم
نیست تنها این که فرد نیازمند

از این خدمات استفاده کند برایم
اهمیت زیادی دارد.
به خاطــر دارم که یک روز یک
کشیش از شهر کبک به من تلفن
کرد و بعد از تشــکر و قدردانی
گفت :شما با این کار باعث شدید
که ما «الل» شویم و چند بار این
جمله را تکرار کرد .من دوســت
دارم اگر کسی توانایی انجام کاری
را برای یک هــم نوع دارد بدون
هیچ چشم داشتی انجام دهد.
آقای یحیی هاشــمیپور از شما
سپاسگزارم.
•
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Magasins

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

STORES

STOL

اوکازیونعالی

Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Brossard
Pierre
M
Saint-Léonard
LavalBlvd. 8100 Taschereau Blvd.
Montré
15757Pierrefonds
Gouin Blvd. W. 6025 Jean-Talon
E. 1877 Curé-Labelle
15757
3
15757, Gouin Ouest 514 259-1890
6025, Jean-Talon450
Est 688-1891
1877, boul. Curé-Labelle
3400,
514 620-1890
450 466-1892
514bo
65
514 620.1890
514 259.1890
450 688.1891
514* All722
* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased
purc
ite
May 25 and
26, 2013
only. only.
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January
26 and
27, 2013

with any

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

FREE *
r
i
a
h
C 879$

Sectionnel

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

999$

Sectionnel

Canapé

699$

Meubles prillo

Mega

SOFA: $ 1599
Sectionnel

999$

E $
FRE1399
*
r
i
a
Ch

Sectionnel

vente
Love seat:: $1579

65

%

jusqu’à

de
rabais

Chair: $ 1199

FREE

tous les Meubles doivent être
vendu!

la qualité au plus bas prix

7 mcx

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

Sectionnel

999$

Sectionnel

879$

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

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

7 mcx

1699

7 mcx

1099

SOFA: $ 3399

Sectionnel

2299$

1899

Love seat:: $2999

Canapé

699$

Chair: $ 2199 FREE

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

Magasins

STORES

www.prillo.ca

Centres de liquidation

TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..

LIQUIDATION CENTERS

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

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

(*) with the purchase of this SOFA and Love seat

>6007343
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«« سالمت و مدیریت زنــدگی »»

نشانه که سرنوشت شما به هم گره خورده است
هم درمیــان میگذارید که به
هیچکس دیگری نمیگویید.
احترام را باید خودمان کسب
کنیــم .هنگامی که شــما در
رابطهای هستید که پشتگرمی
و امنیت برایتــان دارد ،پس
جفت خودتان را پیدا کردهاید.
•

 .۳حسود و متعصب نیستید.

از خود بیخود شدن در عشق یکی
از تجربههای جادویی در زندگی و
سرنوشت ما است.
وقتی شخص جدیدی را مالقات
میکنید ،ســواالتی در ذهنتان
پدیدار میشود:
ماندنی است یا رفتنی؟
آیــا او همان کســی اســت که
منتظرش بودم؟
آیا با هم سازگاری دریم؟
آیا او عشق حقیقی من است؟
شما همیشه نمیدانید که آیا برای
هم ساخته شدهاید یا نه .اما گاهی
اوقات به راحتی میتوانید کمی از
طرف مقابلتان فاصله بگیرید و در
قلبتان را بگشایید و ببینید چه
پیش رویتان قرار دارد.
•

 .۱شما میتوانید صادق باشید.

هنگامی که شما به خودتان اجاز ه
بدهید که با طــرف مقابل راحت
و بیپــرده صحبت کنیــد ،خود
واقعیتان هســتید .انتخاب شما
این اســت که اصیل و راســتین

باشید .پذیرفتن معایب خودتان و
معایب شخص مقابلتان کار خوب
و زیبایی اســت .دانستن داستان
طرف مقابل و در میان گذاشــتن
داستانتان با او ،نوعی رهایی است.
همین صادق بودن است که عشق
واقعی را شکوفا میکند .اگر شما
میتوانیــد همه چیــز را با طرف
مقابلتان در میان بگذارید بدون
اینکه احساس کنید کسی شما
را مدام موشکافی میکند و مورد
انتقاد قرار میدهد ،پس شــخص
بسیار ارزشــمندی را در کنارتان
دارید.
•

 .۲شما به یکدیگر احترام
میگذارید.

قدردانی متقابل نیازمند ســطح
بالغی از اعتماد و احترام است.
احترام مســتلزم صداقت اســت.
حقیقیترین شــکل عشــق این
اســت که چگونــه در یک رابطه
با هم رفتار کنیــد .در این حالت
از احترام است که چیزهایی را با

شما اشتیاق زیادی برای سپری
کرن زمــان در کنار هم دارید
امــا فاصلهی کافی نیز بینتان
وجود دارد .در رابطهی شما هیچ
تعصب بیموردی وجــود ندارد؛
زیرا شما هنوز هم هر کدام فردیت
خود را دارید .هیچ تنشــی در اثر
نگرانیهای پیشین وجود ندارد چرا
که شما در تمام مدت چه کنار هم
باشــید و چه دور از هم ،احساس
آرامش دارید.
شما زمانی را با دوستانتان و جدا
از هم ســپری میکنید .چهقدر
ارزشمند اســت آن لحظاتی که
دوباره کنار هم هستید .هیچگونه
هموابســتگی یا احساس تملک
نســبت به طرف مقابل بین شما
وجود ندارد .شــما عاشق سپری
کردن زمــان در کنــار یکدیگر
هســتید اما مهم است که آزادی
بیان و عالئق جداگانهای نیز داشته
باشید.

بخندید .خنده همیشه در رابطهی
شما وجود دارد .بسیاری از مواقع
این نــوع روابط با یک دوســتی
ساده شــروع میشــود .شما به
اندازهای برای یکدیگر ارزش قائل
میشوید که خودتان باشید .این
یک نقطهی سالم در رابطه است.
اگر شما میتوانید همراه با شریک
زندگیتان بــه خودتان بخندید،
بدون اینکه فکر کنید او به شــما
طعنه زدهاســت ،پــس رابطهتان
بسیار بسیار خاصدارید .این نوع از
روابط بدون دردسر و تواَم با آرامش
هستند.
------------------"هیچکس منیتواند خورشید ،ماه ،یا
ستارهی شما باشد تا زمانی که دنیای
خودتان را داشته باشید!"
کِ ی ام دوچرتی

•

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

 .۵شما همدیگر را باال میبرید.

شــما یکدیگر به بهترین نسخه
از خودتان تبدیل میکنید .شــما
تبدیل به کاشفان و ماجراجویانی
میشوید تا راههایی را برای آوردن
شادی به زندگی طرف مقابلتان
پیــدا کنید .شــما همــه چیز را
بدون اینکه احساس کنید مورد
قضاوت طرف مقابل قرار گرفتهاید،
میپذیرید .این نوع روابط هستند
که به بهترین شکل بهبود مییابند.
•
اگر رابطهتان بر اساس تحسین هم
 .۴شما با هم میخندید.
شوخی و مســخرهبازی طبیعی و الهامبخشی به یکدیگر است ،شما،
به نظر میرسد .شــما میتوانید گوهر زندگیتان را پیدا کردهاید.
ترجمه :سایت کسب و کار بازده
همدیگــر را دســت بیندازید و

باز هم امواج تلفن همراه و آسیبهای احتمالی آن
---------بسیاری نگران میدانهای الکترومغناطیسی موجود هستند و
این سوال را مطرح میکنند که آیا امواج تلفن همراه بر سالمت
انسان اثرات نامطلوبی برجای میگذارند و آیا این اثرات زیانبارتر
ازمیدانهایالکترومغناطیسینیست؟

ـــــــــ

•

هنوز به طور علمی ثابت نشــده
است که تلفنهای همراه خطری
برای سالمت انسان هستند .اما این
موضوع خود به خود ثابت نمیکند
که تلفنهای همــراه برای بدن
زیانبارنیستند.
•

این موضوع که آیا تلفنهای همراه
در طوالنی مدت بر سالمتی انسان
تاثیر میگذارند یا نه و به طور مثال
آیا این تلفنها خطری برای زنان
باردار یا کودکان دارند یا نه ،هنوز
به طور جامع تحقیق نشدهاند.

•

به همیــن دلیل اســت که باید
امواج تلفن همراه را تا حد امکان
در ســطح پایین نگاه داشت .این
موضوع بخصوص برای کودکان و
جوانان مهم است ،زیرا آنها هنوز به
طور کامل رشد نکردهاند و در برابر
تاثیرات محیط زودتر واکنش نشان

میدهند.
•

تا حد ممکن از تلفنهای همراه
خود کمتر اســتفاده کنید .اگر
امکان تصمیمگیری برای تلفن
با تلفنهای همــراه یا تلفنهای
خانگــی را دارید ،از تلفن خانگی
استفادهکنید.
•

تلفنهای همراه خــود را بعضی
اوقات مثال شبها کامال خاموش
کنید.
•

ن همراه خود
اگر قرار است از تلف 
استفاده کنید این نکته را در نظر
بگیرید که تنهادر صورت ارتباط با
کیفیت مطلوب باشد ،زیرا هرچه
کیفیت ارتباط تلفنی نامطلوبتر
باشــد ،امواج تلفن همراه بیشتر
خواهد بود .به همیندلیل از تلفن
همــراه خود نــه در خانه و نه در
خودرو ،بلکه در خارج از خانه و در

هوای آزاد استفاده کنید.
•

همراهش به صورت آنالین بازی
کند ،بهتر اســت این اقدم را به
طور محدود انجام دهد و به شبکه
محلی بیسیم ( )WLANمتصل
باشــد ،زیرا امواج تلفن همراه در
حالت آنالین بسیار بیشتر از شبکه
محلی بیسیم است.

به یاد داشته باشید :هرچه فاصله
شما از آنتنهای تلفنهای همراه
بیشتر باشــد ،امواج تلفن همراه
کمتر خواهد بود .به هنگام تلفن
از صدای بلند تلفن استفاده کنید
یا از هدست ،بلندگوهای کوچک• ،
استفاده کنید .به این ترتیب دیگر وقتی فرزند شــما تلفن همراهی
احتیاجی به چسباندن تلفن همراه در اختیار دارد ،می توانید امکانات
دیگر تلفن همراه او را مســدود
به گوشتان ندارید.
کنید .به این ترتیب او نمیتواند
•
سعی کنید تا حد ممکن به جای به صورت آنالین فعال باشد و تنها
تلفن کــردن پیامی نوشــتاری از مزایای تلفــن همراه بهرهمند
میشود و شما نیز امکاندسترسی
بفرستید.
به او را همواره خواهید داشت.
•
•
کســی که میخواهد بــا تلفن
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آزمایش خون 'ممکن
است در تشخیص
زودرس سرطان
تخمدان مفید باشد'

احتمال سرطان تخمدان (و همینطور سرطان پستان)
در زنانی که دو ژن  BRCA۱و  BRCA۲آنها به دلیل
جهش معیوب شده بسیار باالتر از زنانی است که این دو
ژن در آنها سالم است.
این ژنها احتمال ســرطان پســتان را  ۸۷و احتمال
سرطان تخمدان را  ۵۰درصد افزایش میدهند.
البتــه به جز این دو ژن ،جهــش ژنهای دیگری مثل
 RAD۵۱C, RAD۵۱D, BRIP۱هم احتمال سرطان
تخمدان را افزایش می دهند.
پزشکان به به زنانی که حامل چنین ژنهایی هستند
توصیه میکنند که بین سی تا چهل سالگی ،با جراحی،
تخمدانها و لولههای رحم را بردارند و احتمال سرطان
را به میزان چشمگیری کاهش دهند.
اما برداشــتن تخمدان برای زنان جوان و بارور تصمیم
بزرگی است ،آنها پس از این جراحی یائسه شده و دیگر
نمیتوانند بچهدار شوند.
از این رو به زنانی که به این دالیل جراحی را به تعویق
میاندازند توصیه میشود که به دقت مراقب باشند به
محض بروز عالئم سرطان تخمدان بهدنبالدرمان بروند.
عالئمی مثل:

 احساس نفخ و بادکردن دائمی در شکم احساس ناراحتی در شکم و لگن احساس انباشتگی سریع با خوردن مقدار کمی غذا یابیاشتهایی
 نیاز به ادرار کردن فوری یا تکرر ادراراکنون محققان در بریتانیا سعی کردند دریابند به جای
اتکا به عالئم بالینی ،آیا از اندازهگیری پروتئینی به نام
 ۱۲۵-CAدر خــون میتوان برای تشــخیص زودرس
سرطان تخمدان استفاده کرد یا نه.
مقدار ایــن پروتئین در خون بر اثر ابتال یه ســرطان
تخمدان باال میرود امــا اندازهگیری آن به طور مرتب
برای بیماریابی (غربالگری)در بریتانیا انجام نمیشود.
تقریبادودرصد زنان به سرطان تخمدان مبتال میشوند
اما پژوهشگران برای تحقیق خود زنانی را انتخاب کردند
که احتمال ابتالی آنها به ســرطان تخمدان پنج برابر
بیشتر بود.
به این ترتیبدر  ۴۲مرکزدرمانیدر بریتانیا به مدت سه
سال ،هر سه ماه یکبار  ۱۲۵-CAرا در خون در بیش از
 ۴۰۰۰از این زنان اندازهگیری کردند.
در مدت این سه سال و یک سال بعد از آن ۱۹ ،سرطان
تخمدان در مراحل اولیه تشخیص داده شد .پنج سال
بعد  ۱۸مورد دیگر سرطان تخمدان تشخیص داده شد
که فقط یکی در مراحل اولیه بود.
پزشــکان البته تاکید کرده اند کــه همچنان جراحی
پیشگیرانه بهترین روش است و هنوز نمیتوان گفت آیا
اندازهگیری مرتب  ۱۲۵-CAمیتواند باعث نجات جان
زنان شــود اما ممکن است برای زنانی که جراحی را به
تعویق میاندازند،در کنار هشیاریدر مورد عالئم بالینی
و سونوگرافی مرتب ،این تست ساده و ارزان که به راحتی
در دسترس است برای تشخیص زودرس سرطان مفید
باشد.
بنابراین:
کسانی که در بستگان درجه اول ،درجه دوم یا سوم خود
چه در طرف مادری و چه در طرف پدری سرطان سینه
در ســن کمتر از پنجاه و سرطان تخمدان در هر سنی
داشتهاند یا
در اقوام نزدیکشان سرطانهایی مثل معده ،روده بزرگ،
پانکراس (لوزالمعده) وجودداشته
باید از نظر ژنهای معیوب تســت ژنتیک بدهند و در
صورتی که این ژنها وجود داشت ،باید مراقبت از سرطان
تخمدان را بین سی تا چهل سالگی یا ده سال زودتر از
سنی که اقوام به سرطان تخمدان مبتال شدهاند شروع
کرد به این ترتیب که:
سونوگرافی داخل واژن هر شش ماه
معاینه لگن توسط متخصص هر شش ماه
اندازهگیری  ۱۲۵-CAدر خون هر سه ماه
اما در نهایت تصمیم این که جراحی در چه زمانی انجام
شود باید با مشورت و راهنمایی پزشک گرفته شود.

تخته نرد ،بازي باستاني
كاشته ،دقيقترين خطكش را از خويش
شهر چگونه به اين دقت و ريزهكاري توانسته ،چنين چشم
ش��ماره 761
تختهدقت و ريزهكاري توانسته ،چنين چشم
چگونهبهبه اين
كاوشها از گوري باس��تاني به شهر
كاوشها از گوري باس��تاني به ش��ماره  761به تخته
» يا آن طور كه «سيدمنصور سجادي»
مصنوعي را بسازد؟ سؤالي كه تنها سؤال بيجواب درباره
نردي ب��ا  60مهره رس��يد كه مطالعات روي
نش��انسؤالي كه تنها سؤال بيجواب درباره
آنبسازد؟
مصنوعي را
نردي ب��ا  60مهره رس��يد كه مطالعات روي آن نش��ان
ي» در جهان را به تصوير كشيده است.
اسرارهاي دفن شده زير شنهاي سيستان نيست .مردمك
س��ال از
ميده��د اين تخته نرد بين  100تا200
تختهزير شنهاي سيستان نيست .مردمك
دفن شده
اسرارهاي
ميده��د اين تخته نرد بين  100تا 200س��ال از تخته
در سيستان و بلوچستان سه هزار سال
خطوط
شماري
آن،
جز
و
شده
طراحي
آن
وسط
در
چشم
نرد گورستان س��لطنتي «اور» در بين
قديميترطراحي شده و جز آن ،شماري
النهرينوسط آن
چشم در
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موازي كه تقريباً يك لوزي را تشكيل ميدهند در پيرامون
نتيجه
كهاين
موازيب��ه
اس��ت .همين تفاوت باستانشناس��ان را
تقريباً
يك لوزي را تشكيل ميدهند در پيرامون
اس��ت .همين تفاوت باستانشناس��ان را ب��ه اين نتيجه
نشان
سجادی
سيدمنصور
مطالعات
شود.
مي
ديده
مردمك
ترين
قديمي
عنوان
ب��ه
نرد
تخته
اين
از
بايد
كه
رس��اند
مردمك ديده ميشود .مطالعات سيدمنصور سجادی نشان
رس��اند كه بايد از اين تخته نرد ب��ه عنوان قديميترين
ميدهد كه آثار بسيار كمي از رنگ سفيد به شكل لكههاي
نردي كه
تخته
بسيار كمي از رنگ سفيد به شكل لكههاي
كه آثار
كرد.دهد
تخته نرد يافت ش��ده در جه��ان ياد مي
تخته نرد يافت ش��ده در جه��ان ياد كرد .تخته نردي كه
بس��يار كوچكي روي بخش سفيده چش��م وجود دارد .او
س��اخته
آبنوس
چوب
از
هزارس��اله
5
كش
خط
همچون
او
دارد.
وجود
چش��م
سفيده
بخش
روي
كوچكي
بس��يار
همچون خطكش  5هزارس��اله از چوب آبنوس س��اخته
احتمال ميدهد اين رنگ س��فيد در زمان استفاده از اين
سيستان
احتمال در
ش��ده و به شكل مس��تطيل اس��ت.آبنوس
اين رنگ س��فيد در زمان استفاده از اين
ميدهد
ش��ده و به شكل مس��تطيل اس��ت.آبنوس در سيستان
ً
شيء روي تمامي بخش صلبيه چشم وجود داشته و بعدا
ً
چوب
روي كه
شيءدهند
نميرويد و باستانشناس��ان احتمال مي
بخش صلبيه چشم وجود داشته و بعدا
تمامي
نميرويد و باستانشناس��ان احتمال ميدهند كه چوب
به مرور زمان از بين رفته اس��ت .باستانشناسان در گور
كه
است
ماري
تخته
باش��د.روي
ش��ده
وارد
هند
از
آن
به مرور زمان از بين رفته اس��ت .باستانشناسان در گور
آن از هند وارد ش��ده باش��د.روي تخته ماري است كه
زن به يك «كيسه چرمي» در سبدي حصيري رسيدند.
گيرد.
مي
دهان
به
را
دمش
و
خزد
مي
خود
دور
به
۲۰ب��ار
رسيدند.
حصيري
سبدي
در
چرمي»
«كيسه
يك
به
زن
۲۰ب��ار به دور خود ميخزد و دمش را به دهان ميگيرد.
آنها احتمال ميدهند اين كيس��ه چرم��ي نوعي «قاب
يك
در
آن
هاي
مهره
دارد.
ب��ازي
۲۰خانه
نرد
تخته
اي��ن
«قاب
نوعي
چرم��ي
كيس��ه
اين
دهند
مي
احتمال
آنها
اي��ن تخته نرد ۲۰خانه ب��ازي دارد .مهرههاي آن در يك
عين��ك» بوده كه در مواقع مورد نياز ،مث ً
ال هنگام خواب،
هايدر مواقع مورد نياز ،مث ً
ظرف سفالي در كنار تخت نرد قرار داشت و از
ال هنگام خواب،
سنگكه
عين��ك» بوده
ظرف سفالي در كنار تخت نرد قرار داشت و از سنگهاي
شده
مي
اس��تفاده
از آن براي نگهداري چش��م مصنوعي
فيروزه
و
عقي��ق
الجورد،
يعني
س��وخته
ش��هر
در
رايج
شده
اس��تفاده مي
چش��م مصنوعي
نگهداري
یبراي
میگویید .اگرازمآن
خودشان
آســایش
چنین
خواهید
رايج در ش��هر س��وخته يعني الجورد ،عقي��ق و فيروزه
در
شدن
پررنگ
براي
است .اين زن يك نكته ديگري هم
است.
خورده
تراش
در
شدن
پررنگ
براي
هم
ديگري
نكته
يك
زن
اين
است.
است.
عصریکنند.
کاری م
دست
چیزها را
تراشخورده •
شهرنگه
هايخود
کنــار
دوســتانی را در
عصر
هم
زنان
برخالف
او
ميان يافتههاي شهر سوخته دارد.
زيست
محيط
به
توجهي
بي
هم
زنان
برخالف
او
دارد.
سوخته
يافته
ميان
بيتوجهي به محيط زيست
با
شهر
شناسان
باستان
نگاه
خود كه قدي كوتاه داشتند ،از
تان
ف
حر
وسط
که
هایی
م
آد
.۶
•
چیزی
شوخی
به
توانید
ی
م
دارید،
ايرانداشتند ،از نگاه باستانشناسان شهر با
امروزيكوتاه
شهروندانكه قدي
شهر سوختهايها هرچند با خود
شهر سوختهايها هرچند با شهروندان امروزي ايران
سوخته
شهر
در
شده
پيدا
زن
180سانتيمتر ،بلند قدترين
معاصر
مثــلب��ا آدم
بگوییديك نكته
تفاوت��ي ويژه دارند ام��ا در
سوخته
شده در
قدترين زن
بلند
تفاوت��ي ويژهمی
پشت خنجر
هاییشهرکه از
.۵پيداآدم
توانی
180سانتيمتر،ی
هاي م
"ببینیم
پرند.در يك نكته ب��ا آدمهاي معاصر
دارند ام��ا
تلقي ميشود.
نشان
سجادي
س��يدمنصور
هاي
كاوش
دارند.
اش��تراك
شود.
مي
تلقي
نشان
س��يدمنصور
اینكاوش
اش��تراك دارند.
یک ساعت بدون گفتن چیزی میزنند.
سجاديشما
است که
یکیهايدوستی
جهان
انيميشن
نخستين
توسعه
صنعتي
هاي
سازي
شهرك
در
هم
آنها
كه
دهد
مي
جهان
انيميشن
نخستين
ميدهد كه آنها هم در شهرك سازيهاي صنعتي توسعه
نش��انمی
شناسد و
خوبی می
خنجر جديرا به
که از
كه بهاگرسفال آدم
وسایلمان
پول یا
دوســتان معمــوال بخشــی از نظــر ا ت
هرچند
منفی دوام
درختچه
دائماو يك
وقتي ايتالياييها به سفال منقوش به بز
بیاوری!؟"ميدهد
بررس��يها نش��ان
قرضنگرفتهاند.
پايداررارا جدي
درختچه
هایــیو يك
منقوش به بز
ها
ايتاليايي
وقتي
تواندكه
ميدهد
بررس��يها
نگرفتهاند.
پشــت پايدار را
جهان
انيميشن
نخستين
كه
دانستند
نمي
شايد
رسيدند،
موتور
رسيدند،كردن
روشن
این براي
شهرس��وخته
میگیرند و به ما در
جهان
راحت نمي
شايد
بخواند.
صنعتينتان را
ش��هر ذه
شــما
انيميشنروی
نخستينجلوی
كهیزنند
دانستند م
ش��هراست،
وابســته
زندگی هستند و کمک میکنند منفی بدهند ،مثال
نیستید
دوستان
صنعتي شما با
براي روشن كردن موتور
شهرس��وخته
تان با در
را كش��ف كردهاند .بزي كه در پنج حركت برگ درخت را
از
جواهرات
و
س��فال
س��اخت
چون
هايي
كارگاه
درخت را
خوبحركت برگ
خودتانكه در پنج
درختانبزي
كردهاند.
كش��ف
را
درختان
جواهرات
س��فال و
س��اخت
توانندهايي چون
های میكارگاه
هایاز شما
صحبت
حدی به
آنها به
هستند .آن
داریم.
پوشید
ی
م
که
و دائما حس احترام به
لباســی س��جادي بود كه پس از انقالب نخس��تين
زندگیتان کامل شود .ما میتوانیم دربارهیميخورد .اين
اينشناسان
باستان
س��جادي بود كه پس از انقالب نخس��تين
اند.خورد.
منطقه به عنوان سوخت استفاده كردهمي
منطقه به عنوان سوخت استفاده كردهاند .باستانشناسان
كرد«.دالرام همراهی با عالقه دارند که قبــل از اینکه
کنند که از
کاریراکه
دوســتی درقطعــا
چنین
صحبت
کــه با
هایی
رس��يدهبهتر
کنید ،پس
بایدخود را
كرد«.دالرام
س��وخته راازمطرح
آنهاشهر
انيميشن
مسأله
دوستان زیادی در زندگی داشته یا آدم بار
مسألهها
س��وختهیچوب
به بقاياي
كاوشهاي
مطرح
شهر س��وخته
انيميشن
ســرکوب مبار
در كاوشهاي خود به بقاياي س��وخته چوبها رس��يده
باستاني
هاي
زبان
و
فرهنگ
ارشد
كارش��ناس
منش»
كي
هاي وباستاني
لذتزبان
فرهنگ و
منش»
بين كي
گياهي
پوشش
رفتن
اجتناب کرد .اگر و آن را
پوششوسط
بشنوند،
راس��تاي ازشما
داستان را از
ببرید
كارش��ناسراارشد آنها
دوســتی دارید
ی از آنها «سمی» میکنید.
باشیم اما بعض 
آنها
کنید یا
دوری
راس��تاياز ازآنها
س��ندي در است
گياهي
بين رفتن
باشید.را س��ندي در
خوش و آن
هم اعتقاد دارد كه آن مرد يا شايد هم زن شهر سوخته
دوســتسوخته
شماهم زن شهر
کنید .كه آن مرد يا شايد
اعتقاد دارد
دانند .از زندگیتان هم
یمي
منطقه
وقتميدانند.
داریدايبا آنهامنطقه
حرفتان میپرند و حرفتان را
گیرد و
اياز شما م
را
تان
ل
وسای
که
و
چیزها
دادن
نشــان
بد
در
آنها
وقتی
آیند.
ی
درم
 TOXICاز آب
حذف
اي��ن تصاوير را از روي منظومه كه��ن و معروف «درخت
تصاوير را از روي منظومه كه��ن و معروف «درخت
اي��ن ايران
شهر سوخته؛ هفدهمين اثر جهاني
ايران
جهاني
اثر
هفدهمين
سوخته؛
شهر
ميان دورو بودن تمام میکنند در حالی که قبال
تشخیص
بگذرانید
لطفی
قبال
است.شما
مثبت
آدمها میگویند "دوست سمی" از بین بردن
ميان
در كل
هرگزكل
داستاني كه به
حاالتساخته
آسوريك و بز»
كه وبه كل كل
ساخته است .داستاني
ش��هر •س��وخته اگر درآسوريك
بز»س��ال
فروردينوماه
شمانهايت
این کار در
در نهايت ش��هر س��وخته اگر در فروردين ماه س��ال
شود،
مي
مربوط
دارند
آنچه
هاي
فخرفروشي
و
بز
و
خوب درخت
يونس��كو راربودن
اند .آنها در
نشــنیده
آينده بابتواند آن
شــود ،اما
ميی
کننده م
آنچهگی
فخرفروشيهايآنها
متقلب
بتواندیک
آيندهپس
عمــل میکننــد .هرگز در حقتــان نمیکند،
منظورشانچیست؟
شود،
ج مربوط
دارند
درخت و
يونس��كوبزراوكس��ب
آدمجهاني
.۴به آثار
جواز ورود
كس��ب
جهاني
جوازراورود به آثار
از
را
آسوريك
درخت
تواند
مي
كه
اس��ت
بز
اين
نهايت
در این نوشتار  ۸نوعدوست سمی از انتخادر
از
را
آسوريك
درخت
تواند
مي
كه
اس��ت
بز
اين
نهايت
در
چغازنبيل،
دوســتپاسارگاد،
كند ،پس از تخت جمش��يد،
تخت
چغازنبيل،
ماهرپاسارگاد،
جمش��يد،
پس از تخت
تختاهل شنیدن چیزهای منفی از كند،
عاشق
هســتند؛
مکالمات
دیگران،
اغلــب
متقلــب
طرفهدارید.
ک
ی
دوستی
خوشحال
شــما
های
ب
ميدان به در كند و ش��واهد و داليلي را رو كند كه نشان
منظرش��واهد و داليلي را رو كند كه نشان
در وكند و
س��ليمان ،ميدان نقشجهان ،گنبد ميدان
به بم
سلطانيه،
منظر
سلطانيه ،بم و
جهان ،گنبد
حرفنقش
س��ليمان ،ميدان
شــما
هســتند و به
زدن
دچار یاس و افسردگی
است.
کاری
فرهنگي آن ،بيستون،مخفی
حسادت •
آسوريكدچار
دهد ازگاهی
را میشناسید که شاید بخواهید نمیشوند.
مفيدتر است.
است.
مفيدتر
آسوريك
از
دهد
شيخ
مقبره
آذربايجان،
كليساهاي
فرهنگي آن ،بيستون ،كليساهاي آذربايجان ،مقبره شيخ
داد.
نخواهند
صحبــت
ی
ه
اجاز
شوید.
ی
م
در
دوســتانی
چنیــن
جو
عیب
های
آدم
.۳
انتخاب
بابت
هرگز
و
شــوند
فرهنگ می
کنید:
طردشان
تان
زندگی
مهمترين
يكي از
گ��ور را به
آنچه اين
نبود.
ع��ددازمهمي
گلستان،
آبي شوشتر ،كاخ
يكي ازسازههاي
اردبيلي،
ه
جراحي مغز
مهمترين
الدينرا به
صفيگ��ور
ع��دد مهمي نبود .آنچه اين
صفيالدين اردبيلي ،سازههاي آبي شوشتر ،كاخ گلستان،
مغزمختلفي بودند که
جراحياقوام
خاصي نبوده ،بلكه
قوم و
ش�م مصنوع�ي ش�هر س�وخته
پيدايي
شهر،
اين
هاي
يافته
انگيزترين
شگفت
از
يكي
كرد،
تبديل
سوخته
شهر
شناسي
باستان
تاريخ
هاي
يافته
جامع
مسجد
تبريز،
کاری بازار
ايراني،
باستان باغ
پيدايي
شگفت
يكي از
كرد،
تبديل
هاي شهر
شناسي
هاي تاريخ
اصفهان
یکجامع
مسجد
باغهاي
دوست
تبريز،نکه
تاريخي از آ
دوســتانیايراني،آنهابازاربیشتر
اصفهانانگيزترين يافتههاي اينبهشهر،چنین
کــردن
کاری
تاريخيت
سوختهدســ
هیــچ
دوســت
شــما را تحســین اینيافتهنوع
تــان
همب
مسالمتآميز باخو
•
زيستهاند.
مي
يترين نمونه ش�ناخته شده در
چپاست.
سوخته
رنگطلبنشانههاي كهنترين جراحي مغز در شهر
خاطر
چشمي كه نه به
چش��م چپ صاحب آن بود.
ايراني در
اث��ر
عنوان
قاب��وس به
گنبد
ب��رج
فرصتیاست.
ترين جراحي مغز در شهر سوخته
كهن
هفدهمينهاي
نشانه
رنگ
خاطر
كه نه به
چشمي
آن وبود.
صاحب
چش��م
مخاطبی در
هفدهمين اث��ر ايراني
عنوان
ب��رجازگنبد قاب��وس به
صلح
مردمان
همیشه متن ّ
كه به نظر
چش�مي
نیازمنــد
بخواهنــد،
بدهید وکه
هستند
ماهر
ها
ت
موقعی
شما
ایرادات
که
ن
ای
جز
کند
ی
نم
آن
عاشق
اگر
حتی
نخواهندکرد
ر
ف
های
�مار ميرود .۱.آدم
سال
4800
در
كه
ساله
13
يا
12
دختري
از
اي
جمجمه
بودن
مصنوعي
دليل
به
كه
اش،
آن يا به خاطر ش��هاليي
كه
فهرستي
گرفت.
خواهد
قرار
يونسكو
جهاني
فهرست
سال
4800
در
كه
ساله
13
يا
12
دختري
از
اي
جمجمه
بودن
مصنوعي
دليل
به
كه
اش،
ش��هاليي
خاطر
به
يا
آن
فهرست جهاني يونسكو قرار خواهد گرفت .فهرستي كه
باستانشناسان در ميان هزاران قطعه از اشيای به دست
مخلوط با
طبيعي
تده اصلي آن قير
گوش
آنها
به
فقط
که
هســتند
کنند
دفاع
خودشان
زیادی
مشکالت
اغلب
و
کند.
پیدا
را
دیگران
و
.
د
باشن
که
است
دوستی
ســمی
دوست
هيدروسفالي
ديار براي
پزشكان آن
ب�هشيفته
شناسان را
باستان
آن
شهر كمك
خودتواند
شيفتهمي
شناسان را هم
كند وديار براي درمان بيماري هيدروسفالي
پزشكان آن
كرد.در زمينه كارشناس��ي بهپيش،
بيماريباستان
درمان آن
هم ميتواند در زمينه كارشناس��ي به شهر كمك كند و
سالحهای
اثری از
پيش،هيچ گونه
اعتقادخود كرد .آمده در اين ش��هر تاكنون
یوري باش�د .چش�م
اس��تخوان
بخش��ي از
ش��دن
هزار س��ال
4
از
بيش
كه
چش��مي
جهاني
گردشگران
دررابهدر
سوخته
ش��هر
گوش كه
هم اين
اس��تخوان
ماي��ع درجمجمه) بخش��ي از
ش��دن
مسير(جمع
كاسه
همچنان
س��ال
هزار
بيشواز 4
همیشه كه
چش��مي
اما برای
دارند.
آوردن
زبان
برای
تیزی
چشم
درجمجمه) آنها
همچنانودر •
هرگز
نفرت
از
سرشــار
بدهد.سوخته را در مسير گردشگران جهاني
گرفتنكه ش��هر
فاصله هم اين
ماي��ع تمام اشياي
نياوردهاند.
(جمعدست
كاسهتدافعی به
حتی
اســت،تهاجمی
يژوهش�گران ديگر تكنيكي فوق
شناسان
باستان
جراحي كردند.
موردو
برداش��ته
شده اواز را
جمجمه
البته
نشده بود.
طاليياسكلت جدا
كرده و از
خوش
هايزن جا
س��ر
سال
1800
در
سوزي
آتش
دومين
كه
شهري
دهد.
قرار
شناسان
باستان
كردند.
جراحي
و
برداش��ته
را
او
جمجمه
البته
بود.
نشده
جدا
اسكلت
از
و
كرده
خوش
جا
زن
س��ر
دهد .شهري كه دومين آتش سوزي در  1800سال
قرار
استفاده
ابزار
نوع
يافت
كه
ای
كشنده
و
برنده
آن با
تزئيني
همويرگ
از آنها به اندازهی کافی
زندهکارهایی که انجام بهتر است از این دوستان
دیدن
برای
دارند
باشد .آنها دوست  .۲آدمهای انگل صفت
راضی
تواند
پيش ازنمی
عمل
اين
از
بعد
ها
مدت
دخترك
كه
گويند
مي
شهر
و
مصر
در
مصنوعي
هاي
چشم
چشم،
اين
كشف
}28
صفحه:
در
ادامه
{>>
و
تمدن
بر
پاياني
نقطه
منصوري
گفته
به
ميالد
از
پيش
زنده
عمل
اين
از
بعد
ها
مدت
دخترك
كه
گويند
مي
شهر
و
مصر
در
مصنوعي
هاي
چشم
چشم،
اين
كشف
از
پيش
پيش از ميالد به گفته منصوري نقطه پاياني بر تمدن و
روزمره و يا ويژه ش��كار جان��وران و صيد پرندگان بوده
در
سر
موي
نصف
از
كمتر
هو قطر
براياين سجادي بود كه برايجسور
آنها
زیرا
دوری
خاورميانهیا
دهید
دهدبود م
که
دوستانی
یکی
همه
دربارهبهی
دارند
نخستين
كهیبراي
سجادي
لحظه اين
آنهم
اينازباز
است.
مابه
چیزمتعلق
سجادي
گفته
كه
تقریبــابود
شده
كشف
خاورميانه
زيادي
هاي
کنیدحرف
هايبهآن
خاكستر
کهاما
چیزهاییبود
فرهنگش
نخستين بار
برایهم
است .باز
مانده
متعلق
سجادي
گفته
شنیدن بود كه به
كشفبارشده
باشید .فرهنگش بود اما خاكسترهاي آن حرفهاي زيادي براي
مي
نشان
مانده به
معموالتا
كاوشها
بنابراين
اس��ت.
اصالً
دل قبل درس�ت ش�ده و اين
باستانشناسان
بهشت
جمجمه در
جراحي
ت .اواخر هزاره سوم است.
روياست .گفتن دارد.
جراحي جمجمه در بهشت باستانشناسان را پيش روي
ه
پيشسوم
اواخرراهزاره
گفتن دارد.
كه از راه
بودهاند
صلحدوست
اهالي شهرسوخته مردماني
،
انجام كارهای توليدی ،صنعتی همچون سنگتراش��ی،
24. Sep 2013
Part B
Skill:
ی
بافندگی ،سفالگری ،حصيربافی ،پارچه بافی و تيغه تراشی
شـــرح
دو
با
جـــدول
یک
شـــرح
دو
با
جـــدول
یک
ن
5512
چون
ديگري
هاي
ش��غل
آنها
اند.
كرده
می
معاش
ام��رار
5512
.
اند.
داشته
هم
ماهيگيری
و
كشاورزی
دامداری،
بازرگانی،
وي�ژه»حل
ع�ادیباوم�داد
ش�رحها را
يک�ی از
ش�رح ابتدا
حل دو
ج�دول روزنام�ه دارای دو «ش�رح ع�ادی و وي�ژه» اس�ت .در ص�ورت تماي�ل به
روزنام�ه
ج�دول
ش�رحها را با م�داد حل کرده
ابتدا يک�ی
کردهدر ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح
اس�ت.
«ش�رح
دارای دو
صفحهاز35
حل در
ن
بازرگاناني كه با مردم ساكن بين دجله و فرات و همچنين
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
ن
كشورهايي كه به خليجفارس راه ميبردند ،بده و بستان
ر
ش��هر
طريق
از
النهرين
بين
مردم
مثال
براي
اند.
داش��ته
ويژه
جدول
عادي
جدول
جدول ويژه
عادي
جدول
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
سوخته از افغانستان الجورد ميستاندند.
 1افقي:
افقي:
افقي:
افقي:
ه
اما 1اين به معني وابسته بودن تمدن شهر سوخته به
داشت!-
خبر
تشنه
حال
از
-1كاش
-1كاش از حال تشنه خبر داشت!-1 2 -گوس��فند فربه -بع��د از ليگ
-1گوس��فند فربه -بع��د از ليگ
ز
النهرين و مصر نيست و باستانشناسان به شدت از
بين 2
خوراك اندك
برت��ر معتبرترين ليگ فوتبال در
خوراك اندك
برت��ر معتبرترين ليگ فوتبال در
ا
آن حذر ميكنند .اما آنها از خود ميپرس��ند كه آيا اينها
3
ز
 -2واحد شمارش اسب -كشوري در  3كشور انگليس است
 -2واحد شمارش اسب -كشوري درهم��ان مردمي بودند كه در حدود  ۲۹۰۰س��ال پيش از
كشور انگليس است
ه
ميالد از 4س��وي ش��مال به طرف دهانه رود هيرمند -كه
قاره آفريقا -پنجره قديمي
قاره آفريقا -پنجره قديمي
 -2 4آموزش -آش��فته -جايگزين
 -2آموزش -آش��فته -جايگزين
ل
شهرنشيني مناسب بود -سرازير شدهاند و هزارسال
براي
از
كوچكت��ر
خودمان��ي-
آرام
-3
 -3آرام خودمان��ي -كوچكت��ر از  5رنگ و كاغذ براي ديوار
رنگ و كاغذ براي ديوار
5
ف
اقيانوس -خوشچهره و خوشگل بعد ،در زماني كه مسير رود هيرمند تغيير يافت به طرف
اقيانوس -خوشچهره و خوشگل
 -3واژه پرسش -بيگانه -يكي از
 -3واژه پرسش -بيگانه -يكي از
«دره 6
6
گ
پنجاب» مهاجرت كردند و در آنجا امپراتوري بزرگ
 -4عت��اب و تش��ر -ي��ازده!-
 -4عت��اب و تش��ر -ي��ازده!-
بزرگراههاي تهران
بزرگراههاي تهران
ر
در
تحقيقات
دادند؟
تشكيل
را
«هاراپا»
و
«موهنجودارو»
7
كاملكننده
كاملكننده
 -4 7از رس��انهها -نويسنده كالغ-
 -4از رس��انهها -نويسنده كالغ-
ا
با
سوخته
ش��هر
ارتباط
و
دارد
وجود
همچنان
زمينه
اين
 -5پايه -خوشاندام -وقت ،هنگام-
 -5پايه -خوشاندام -وقت ،هنگام 8 -دزد
دزد
ا
شهرها8و كشورهاي اطراف هر روز بيشتر ميشود تا آنجا
يار خوش!
يار خوش!
 -5 9آق��اي آلماني -در آن مكان-
 -5آق��اي آلماني -در آن مكان-
هده زنی  5هزار ساله که چشم مصنوعی داشت
كه 9
محققان روس��ي از ارتباط اقتصادي شهر سوخته به
 -6پارچ��ه پ��ر س��وراخ! -گ��ذرگاه
 -6پارچ��ه پ��ر س��وراخ! -گ��ذرگاه
پاي��گاه كارمند از نظ��ر دريافت
پاي��گاه كارمند از نظ��ر دريافت
تركمنستان هم خبر ميدهند.
10
زير كوه -فلز مادر
زير كوه -فلز مادر
حقوق -خوب
10حقوق -خوب
مردم سختكوش
فرانسه-
مركز
فراخنا-
 -7وسعت و
11
 -6كش��وري در ق��اره آفريق��ا-
 -7وسعت و فراخنا -مركز فرانسه -611 -كش��وري در ق��اره آفريق��ا-
بررسيها روي اس��كلتهاي به دست آمده در شهر
ر
مار خطرناك
خطرناك
مار
ضرباهنگ -تيز
12ضرباهنگ -تيز
س��وخته هم به واكاوي مس��ائل زيادي منجر شد تا از
ز
12
 -8مايه نش��اط و خرمي دل -موي
 -7خ��وراك -پيدا كردن -توافق
 -7خ��وراك -پيدا كردن -توافق
 -8مايه نش��اط و خرمي دل -مويساكنان شهر س��وخته مردماني سختكوش در ذهن به
ه
13
13
صورت مردان -عامل بيماري
صورت مردان -عامل بيماري
درآيد .بيش از هرچيزي مطالعات «فرزاد فروزانفر»
تصوير
»
و صلح
و صلح
ش��ناس اين مس��أله را نش��ان ميده��د .عوارض
 -9از خن��ده ميرون��د -ترن��ج-انسان14
ض
 -8نوعي برنج مرغوب -موسيقي
 -9از خن��ده ميرون��د -ترن��ج -814 -نوعي برنج مرغوب -موسيقي
هاي كمر ،چس��بندگي مهرههاي گردن و كمر در
مهره
حزب هيتلر
ر
هيتلر
حزب
سياهان -غلبه
15سياهان -غلبه
15
 -10جدا -يرقان -از بزرگان قبيلهبقاياي اسكلتهاي زنان و مردان شهر پژوهشگران را به
ه
 -10جدا -يرقان -از بزرگان قبيله
 -9سرگرد قديم -مرض اختالل
 -9سرگرد قديم -مرض اختالل
تا
اند
بوده
سخت
مشاغل
داراي
آنان
كه
رس��انده
باور
اين
ا
بود
قريش
قريش بود
در كبد -كمدين معروف
در كبد -كمدين معروف
ضشهر سوخته قديميترين نمونه شناخته شده
عوارض
بروز
سن
كه
حالي
در
فروزانفر
گفته
به
كه
آنجا
كشيش
بيم-
فرانسوي-
نان
مايه-
-11
فرانسوي-رودبيم -كشيش
 -10پايتخت يمن جنوبي –شهری در افغانستان -انديشمند
نانبه شمار مي
مايه-جهان
 -11در
 -10پايتخت يمن جنوبي –شهری در افغانستان -انديشمند
چس��بندگي مهرهها بعد از  ۴۵سالگي است در ساكنان
ن
شاعر -نژاد
طريقه -طال-
 -12روش،
 -11عيد جدولي -باران شاعر -قاره ما -عمل نفس كشيدن
روسيعمل نفس كشيدن
قاره ما-
جدولي -باران
 -12روش ،طريقه -طال -نژاد روسيشهر سوخته  ۲۰تا  ۳۰سال است .مسألهاي كه زن و مرد  -11عيد
ساعت
پاندول
دنيا-
كارمند-
-13
ساعت
پاندول
دنيا-
كارمند-
-13
دشها از گوري باستاني به شماره
 -12هافبك چلسي -خم بزرگ -ريز و كوچك
نميشناسد و نشان ميدهد مردان و زنان در اين شهر به  -12هافبك چلسي -خم بزرگ -ريز و كوچك
كتاب -رنگ
اتومبيلراني -ته
-14 -13
 60مهره
نردي با
رسيدتهبندي كتاب -رنگ
اتومبيلراني-
مسابقه
هبه تخته-14
 -13جسم هادي الكتريسيته -كيسه زير شكم آهو -مرد بخشنده
آهو -مرد بخشنده
بنديزير شكم
كيسه
مسابقهالكتريسيته-
جسم هادي
يك اندازه در انجام كارهاي سخت اشتغال داشتهاند.
شهرتخته
قيامت-اين
روزميدهد
نشان
فرش
قيامت -شهر
 -15روز
فرش
روي آن-15
 -14ضد يكرو -داراي مساحت زياد -اندوهگين
زياد -اندوهگين
مساحت
يكرو -داراي
 -14ضد
سوءتغذيه مادران شهر
نرد
تخت�ه
از
س�ال
ت�ا200
10
 -15نويسنده «اينجه ممد» -ريزه علف
جنينهاي نارس و كودكاني كه پيش از تولد مرده و  -15نويسنده «اينجه ممد» -ريزه علف
عمودي :بينالنهري�ن
وس�لطنتي «اور» در
عمودي:
در بخش مركزي گورستان به خاك سپرده شده بودند،
Easy Sudoku Puzzles 1
،ت.همينتفاوتباستانشناسان
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دیدگـــــاه...
«فقط یک نادان به کشور شریری مثل آمریکا
می تواند اعتماد کند! »

همدردی

خانواده محترم اخوان
جناب آقای مهدی اخوان

شایستهالهامی

(مونتریال)

 25مارس :رکس تیلرســون،
وزیــر امــور خارجــه آمریکا،
هجدهم و نوزدهــم مارس با
شی جین پینگ رئیس جمهور
چین دیداری داشــت .بیستم
مــارس فینیــان کانینگهام
 Finian Cunninghamدر
سایت اسپاتنیک مقاله ای در
مورد ایندیدار می نویسد ،تحت
عنوان:
«فقط یک نادان و احمق به کشور
غیرصادق و شریری مانند آمریکا
می تواند اعتماد بکند».
این اســت ترجمه بخش هائی از
نوشته او:
آمریکا از فقدان اعتماد رنج میبرد.
هرچیزی که رهبرانش میگویند،
باید براساس سالها فریب و جنایت
دولتهایش سنجیده شود.
یک روز قبل از ایندیدار ،تیلرسون
کره شــمالی ،متحد چیــن را به
برخورد نظامــی تهدید میکند و
میگوید ،اگر "ما بــاور کنیم" که
خطری "بــرای ماســت" حمله
نظامی خواهیم کرد با این وجود در
این دیدار اظهار امیدواری میکند
که با همکاری چین بتوانند تنش
های بوجود آمده اخیر در شــبه
جزیره کره را آرام کنند.
پــس تکلیــف چین چیســت؟
همکاری با آمریکا و یا جنگ؟
در همــان زمانی که تیلرســون
ظاهراً با لحن دوســتانه در پکن
صحبت میکند ،ترامپ از رفتار بد
کره شمالی شکایت میکند و ادعا
میکند که چین در این باره کاری
نکرده است .این باعث عصبانیت
چین میشود .در ســالهای اخیر
چیــن از کره شــمالی و جنوبی
دعوت به گفتگو کرده ولی آمریکا
مدام از آن جلوگیری کرده  .تمام
این برنامه ها نشــان میدهد که
نمیشود به واشنگتن اعتماد کرده
و آن را جدی گرفت.
ولــی اخطــار دوگانــه ترامپ و
تیلرسون مســئله جزئی است و
نشانه ای از نادانی و خودبینی تیپ
آمریکائی است.
اینکــه چرا نمی شــود به آمریکا
اعتماد کرد تاریخش به رفتار دهه
ها قبل واشنگتن برمیگردد.
داســتان جنگ هســته ای شبه
جزیره کره از زمان تصمیم انداختن
بمب اتمی به هیروشیما و ناگازاکی
در اوت  1945بوجود آمده است.
انگیــزه آنهم جلوگیــری از ورود
شــوروی به منطقــه جنگی بود.
آمریکا بــا انداختن بمب اتمی در
ژاپن توانست پیشرفت کمونیستها
رادر آسیای -پاسفیک خنثی کند.
کره تقسیم شد .شمال کمونیست
و جنوب که توســط آمریکا پایه
گذاری شد.
جنگ بعدی کره در سال - 1953
 1950توسط آمریکا برای شکست
کامل وامحاء کمونیستهای شمال
بود .بیشتر از  3میلیون مردم کره
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در اندوه جانگداز درگذشت غم انگیز خواهر هنرمند و جوان تان

شادروان سرکار خامن آتوسا اخوان

با شما عزیزان شریکیم و برایتان آرامش و شکیبایی آرزومندیم.

مطمئنًا این عدم اعتماد
در دو ماه حکومت ترامپ
بوجود نیامده ،تاریخ
کشور ما نشان میدهد که
دکتر مصدق با اعتمادی
که بدولت آمریکا داشت
باعث سقوط خود شد..
کشته شدند؛ شبه جزیره کره را به
لبه حریق بزرگ هسته ای کشاند.
پیونگ یانگ پایتخت شمال توسط
بمب های ناپالم نابود شد و گروه
هــای نظامــی آمریکائی مرتکب
جنایات و کشتار مردم غیر نظامی
شــدند ،مثل اهالی سینچان که
صدها زن و بچه توسط بمبارانهای
هوائی در گودالها سوزانده شدند.
کره ای هــا از بمبارانهای آمریکا
مجبور به زندگی در غارها شدند.
یکی از تکنیکهای تــرور ،پرواز بر
سر آنها بود با توانائی های انداختن
بمب هســته ای درســت مانند
هیروشیما .مردم نمی دانستند که
آیا سرنوشت ژاپنیها در انتظارشان
است یا نه.
پس از قطع بمباران ها در ســال
 1953آمریکا هرگز اعالن متارکه
جنــگ و یا معاهده عــدم تجاوز
امضاء نکــرد .از نقطــه نظر کره
شــمالی آمریکا هنوز حق حمله
به کشورشان را نگاهداشته است.
زمانی که آنها مانوور جنگی سالیانه
آمریکا را در کره جنوبی میبینند
شاید بفهمیم که برای کره شمالی،
نشانه برگشت آن تخاصم است.
آمریکا در حالی کــه دارد در کره
جنوبی سیستم دفاعی امنیتی در
سطح باال تاسیس میکند از چین
میخواهــد کــه در مقابل منحل
کــردن مانورهایش ،جلوی برنامه
تسلیحاتی کره شمالی را بگیرد.
ولی تاریخ نشــان داده کشــوری
که به انــدازه کافی توانائی دفاع از
خودش را نداشــته باشد توسط
واشنگتن نابود خواهد شد .ما این
وضعیت را در یوگســاوی (بیل
کلینتون) افغانستان ،عراق (جورج
بــوش) لیبی (اوبامــا  -هیالری
کلینتون) سوریه ،سومالی  ،یمن
(اوباما) دیدیم .هر جائی که بتواند
شکار آسانی گیر بیاورددر منتهای
بربریت نابود کرده و بعد با تحقیر
آن را "بنای ملی" مینامد.
علی رغم اینکه رسانه های غربی
کره شمالی را نوعی دیوانه و شریر
نشــان میدهند و شیطان سازی
میکنند ولی مردم احمق نیستند.
آنهــا از تاریخهای فامیل و هزینه
بیرحمانه جنگ آگاهند.

معهذا موقعیــت های زیادی بوده
که مردم دو کشور در گفتگوهای
صلح آمیز خواســتند یک کشور
واحد بشوند ،ولی همیشه با تسلط
آمریــکا در میانجیگری به نتیجه
نرســیده ،با اینهمــه یک روحیه
همکاری و گفتگــو در بین مردم
منطقه در ســطح وسیعی وجود
دارد .مردم چین و ژاپن در درجه
اول میخواهند منطقه غیرنظامی
بشود 100 .هزار نظامی آمریکائی
از ژاپن و کــره جنوبی دور و نقل
مکان کنند ،که خودش اســاس
جنگ است.
بزرگترین مانع برای تصمیم گیری
دموکراتیک و صلــح آمیز کره و
منطقه ،اصرار واشنگتن بر ماندن
در آنجا برای حمایت از متحدش
است .واشــنگتن با اســتفاده از
تروریسم هســته ای نظر خود را
در منطقه تحمیل کرده و با همان
تاکتیک گریــز از قواعد اخالقی و
ادامه مقصر جلوه دادن کره شمالی
توانسته آنجا بماند.
مســخره اینکه دپارتمان وزارت
خارجه دیدار تیلرسون از آسیای
پاســیفیک در آخر هفتــه را تور
"شنیدن" نامگذاری کرده است.
ولی اگر واقعاً بخواهد بشنود ،باید
این را می شنید:
 توقف جنگ افروزی و بی ثباتکردن تمام کشورها
 بحال خود گذاشتن شهروندهایعادی کشــورها که میخواهند با
همسایگانشان روابط متقابلداشته
باشند
 برگردانــدن نظامیان آمریکا بهکشورشان
شباهت مستقیمیدر اینجا هست
که چطور واشــنگتن و دســتور
جلسه ناتو می خواهد دشمنی را
به طرف روسیه کشانده و اروپا را
برخالف خواست مردم و منافعش
بی ثبات کند.
شگفت انگیز نیســت که اندکی
قلیــل به قدرت آمریــکا که یک
قــدرت ویرانگر از زمــان جنگ
جهانی دوم است،اعتماد میکنند.
جنگهای جنایتکارانه و حیله های
آمریکا دهها کشــور را نابود کرده
است.
بنابراین وقتی یک مامور سیاسی
درباره صلح و ایجاد صلح صحبت
میکند و در همان زمان دیگران را
تهدید به حمله کرده و یک جانبه
میخواهد آن کشورها خلع سالح
بشوند ،تنها جواب اهانت و تحقیر
است.
(مطلب باال ترجمه نوشته فینیان

خامن بدیعی  ،دکتر نیک اختر
و دکتر لنگرودی
«مسی»!...
دوستان ّ

>> ادامه از صفحه27 :

بزرگی نکردی" تباه میشوند.
•
چنین دوســتانی میکوشند در
 .۷آدمهای مقایسهگر
این نوع از دوســتان همیشــه تمام جوانب زندگی ،چه دربارهی
زندگیشــان را با زندگی شــما دوستی باشد و چه دربارهی کار،
شما را پایین بکشند.
مقایسهمیکنند.
این "دوســتنما"ها نســبت به •
آنچهدارید ،حسادت میورزند .از  .۸آدمهای شایعهساز
موفقیتشماخوشحالنمیشوند برخی از آدمها از شــایعه لذت
و دوست دارند در مسیر شما به میبرنــد .هر بــار کــه آنها را
سوی موفقیت ،مانع ایجاد کنند .میبینید ،خبرهاییدربارهی سایر
دستاوردهای شما با برخورد آنها آدمهادارند .شما هرگز نمیتوانید
که میگویند "چنــدان هم کار اطالعات شــخصیتان را با این

آیا احتادیه اروپا میمیرد؟...

دوستاندر میان بگذارید زیرا آنها
در فاش کردن رازها نزد دیگران
خبره هستند .چیزهایی که آنها
دربارهشان صحبت میکنند ،از
نظردیگران معموال ناله و شکایت
و گســتاخی است .حتی ممکن
است برای داســتانهایی که از
شما شــنیدهاند ،حقاالسکوت
بگیرند.
ترجمه :سارا فیضی :بازده
منبع«:پازیتیومِد»

>> ادامه از صفحه12 :

آنها ،بدون ترس از ناسیونالیستها
و کمونیستها و اربابان مذاهب،
جوانی میکنند .و این بزرگترین
نعمتی است که اروپای واحد به
آنها ارزانی داشته است.
با توجه به نعمت برخورداری از
صلح ،همراه با آزادی و حکومت
قانوندر کشورهای عضو اتحادیه
و نورمهای بسیار مهم بهداشتی و
امنیتی و زیست محیطی که از آن
برخوردارند ،اغراق آمیز نخواهد
بود اگر بگوییم که اتحادیه اروپا
یکی از مهمترین دستآوردهای
تمدن انسانی است.
ولی تنها به دســتاورد نمی توان
اتکا کــرد .اتحادیــه اروپا تابع
«تئــوری دوچرخه» اســت .یا

بایــد با پا زدن جلو برود و یا می
افتد .و شوربختانه باید گفت که
در اروپای کنونی دیگر از پا زدن
خبری نیست.
در شصت سالگی خود ،اتحادیه
اروپا حال و روز خوشــی ندارد.
شماری از اقتصادهای اروپا سالها
است که با نرخ بیکاری ده در صد
و حتی باال تر دست به گریبانند.
جوانان اروپایی خاطره جنگها را
از یــاد برده اند ،اما می بینند که
اتحادیه به نیازهای امروزی آنها
پاسخ نمیدهد .نهادهای رهبری
اتحادیه اروپا ،و به ویژه دســتگاه
اجرایی آن کهدر بروکسل مستقر
اســت ،در دام یک دیوانساالری
سنگین گرفتار است و نتوانسته

است واقعا به شهروندان اروپایی
نزدیک بشود.
از ســوی دیگــر در رویارویی با
چالشهای مهمی چون مدیریت
سیل مهاجران و یا مقابله با خطر
تروریســم ،اتحادیه اروپا سخت
ناتوان به نظر میرســد .اتحادیه
در گفتگوهای مربوط به پرونده
هســتهای ایران فعاالنه شرکت
کرد ،ولی در بســیاری دیگر از
بحرانهای جهانی ،از جمله آنچه
امــروز در خاورمیانــه میگذرد،
حضور ندارد.
تصمیم بریتانیا ضربه دیگری بود
که بر اروپا وارد آمد .این ضربه از
آن رو سهمگین تر به نظر میرسد
که دونالد ترامپ ،ریس

کانینگهام*بود).
مطمئناً این عدم اعتمــاد در دو
ماه حکومت ترامپ بوجود نیامده،
تاریخ کشــور ما نشان میدهد که
دکتر مصدق با اعتمــادی که به
دولت آمریکا داشت باعث سقوط
خود شد .و بدنبال آن دیکتاتوری
تحکیم شد.
کشــور ما تنها قربانی حیله های
آمریکا نبوده .در زمان اوباما «بهار
عربی» به زمستان یخ زده تبدیل
شد .جالب اینست که هیالری در
زمان وزارتش افــراد «مجاهدین
خلق» را بــا تالش هایش از گروه
تروریســتی خارج کرده و به امید
استفاده از آنهادر روز مبادا بیشتر

آنهــا را در آمریــکا اســکان داد.
خوشبختانه مردم با رای منفی به
او جلوی انتخابش را گرفتند
سیاستهای نابودگر آمریکا توسط
پشــت پرده دولت ترامپ ،بطور
عریان بدنیا نشــان داده میشوند.
متاســفانه مردم با اعتماد به اوباما
و عوامفریبی او فرصت دیدن این
سیاست نابودگر را نداشتند .حزب
دموکرات برای بروز کردن هیالری،
پته افراد وابســته به ترامپ را رو
میکنند و برعکس.
چنین وضعیتی در گذشته کمتر
وجود داشت .ظاهراًدو حزب وجود
دارد ولی هر دوی آنها مثل بال یک
پرنده عمل میکنند.

این مردم هســتند که راه خود را
انتخاب کرده و بعد از این مقاومت
خواهند کرد .بخاطر اینکه از ترامپ
خوش مــان نمیاید ،گرفتار حیله
طرفداران هیالری نشــویم .پناه
بردن بــه جنایتکارانی مثل جان
بولتون ،چاک شومر و «دوقلوهای
داعشی» (جان مککین و لیندسی
گراهام) معــادل انتخاب مار افعی
است در مقابل اژدها.
____________
* کانینگهام مدت بیســت سال
سردبیر آیریش تایمز ،ایندپندنت
و  The Mirrorبوده.
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کزکاخ هنر نادرهکاران همه رفتند...

دعوی چه کنی داعیهداران همه رفتند
افسوس که افسانهسرایان همه خفتند
شو بار سفر بند که یاران همه رفتند
اندوه که اندوه گساران همه رفتند
آن گرد شتابنده که در دامن صحراست
فریاد که گنجینهطرازان معانی
گوید چه نشینی که سواران همه رفتند
گنجینه نهادند به ماران ،همه رفتند
داغ است دل الله و نیلی است بر سرو
یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران
کز باغ جهان اللهعذاران همه رفتند
تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند
گر نادره معدوم شود هیچ عجب نیست
خون بار بهار از مژه در فرقت احباب
کز پیش تو چون ابر بهاران همه رفتند
کزکاخ هنر نادره کاران همه رفتند

زنده یاد
آتوسا اخوان

همدردی

ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

همــدردی

خانواده محترم اخوان
دوست دیرین و ارجمند ،جناب آقای مهدی اخوان
عزیزان سوگوار
عسل و امیر عزیز جناب آقای کاظم تنها
درگذشت جانسوز و ناگهانی خواهر و عزیز دلبندتان،
بانوی فرهیخته و مهربان

شادروان بانو آتوسا اخوان

را در مونتریال ،به شما تسلیت عرض نموده،
برایتان در این روزهای دشوار ،بردبارى و پایدارى آرزومندیم.
ما را در کنار خود بدانید.

به آگاهى می رسانیم
در بامداد  ٣٠اسفند ماه ،١٣٩٥

آقاى محمود صداقت زاده،

رضا امیری و خانواده

پدر گرامى عزيز ديرينه،
مهربانو شهرزاد صداقت زاده،

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

همسر دوست عزيزمان،
مهربان سعيد ايروانى پور،
در تهران به آسمان ها پيوست.
براى نغمه ،شهرزاد ،نويد و سعيد عزيز
و همچنين خانواده هاى صداقت زاده
و ايروانى پور و ساير بستگان صبورى آرزومنديم.

خانواده محترم اخوان
جناب آقای مهدی اخوان

ما نیز در اندوه درگذشت غم انگیز خواهرتان،

زنده یاد خامن آتوسا اخوان

رعنا ،نگار ،فريده ،محمد پيشوا

در مونتریال ،باشما عزیزان شریکیم و برای فردفرد شما
صبر و شکیبایی آرزومندیم.

رضا و دانا امیری ،اکبر و پری خجسته،
ناصر باجگیران و کتی باجگیران ،نادر باجگیران،
حمید گوهرزاده (ونکوور)،
محمد پازوکی ،محسن طالبیان

جمهوری آمریکا نیز ،از
اقــدام بریتانیا حمایت
کرده و از دیگر کشورهای
اروپایی خواسته است راه جدایی
را انتخاب کنند.
در فرانســه ،یکــی از دو موتور
محرکه اصلــی اروپا ،حزب ضد
اروپایی «جبهــه ملی» عمال به
مهمترین تشکل سیاسی کشور
بدل شــده و خروج از اتحادیه و
منطقه یورو و بازگشــت به پول
ملــی را پیشــنهاد میکند .این
حــزب در حال حاضر شــانس
دستیابی به ریاست جمهوری را
ندارد ،ولی تا چند سال دیگر این
امکان به هیچوجه منتفی نیست.
کشــورهای دیگــری ،در درون
اتحادیه اروپا ،در وضعیتی کم و
بیش مشابه به سر می برند.

مخالفــان اتحادیــه اروپــا چه
میگویند؟ حرفشــان این است
که می خواهند به «چاردیواری
اختیاری» بازگردند،دوست ندارند
آقا باال سر داشــته باشند ،آرزو
دارند با رها شــدن از دستوارات
نهادهای مســتقل در بروکسل،
دروازههای خود را ببندند و از شر
کاالهای خارجی و مهاجران در
امان بمانند ،دوست دارند به جای
یورو پول ملی خودشان را داشته
باشــند و آنرا هر طور که دوست
دارند اداره کنند...
اینها مهمترین مطالبات احزاب
و جریــان هایی اســت که می
خواهند به تجربــه اروپای واحد
پایان بدهند .اتحادیه اروپا بدون
تردید بیعیب نیست و به بعضی
از ضعفهای آن در باال اشاره شد.

همــدردی

دوست عزیز و دیرین جناب آقای مهدی اخوان،
خانواده محترم تنها

ولــی راه چاره اصالح این معایب
است نه دور ریختن اتحادیه اروپا.
اگر اتحادیه اروپا متالشی بشود،
ما شــاهد پیدایــش قدرتهای
کوچکــی خواهیم بــود که در
برابر غول هایــی چون آمریکا و
چین و هند وزنهای به حســاب
نخواهند آمد .آیا فرانسویها بار
دیگر در مرزهای خود از آلمانیها
پاســپورت و ویزا درخواســت
خواهند کرد؟ آیا جنگهای پولی
و بازرگانی بار دیگر در اروپا زبانه
خواهد کشید؟ و آیا بخش مهمی
از ثــروت این منطقه بار دیگر به
پای رقابتهای تسلیحاتی ریخته
خواهد شد؟
آیا اتحادیه اروپا ،که آن همه امید
بدان بسته شده بود ،خواهد مرد؟
•

شنیدن شوک آمیز خبر درگذشت غم انگیز خواهر ،همسر و مادر دلبندتان،
بانوی فرهیخته و هنرمند ،زنده یاد خانم آتوسا اخوان را در مونتریال
بسیار دشوار و گران بود.در این غم بزرگ ما نیز خود را صمیمانه شریک می دانیم.
برایتان روزهای روشن و آرامش آرزو می کنیم.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند

همــدردی

دوستان دیرین و ارجمند ،سرکار خامن شهرزاد صداقت زاده،
جناب سعید ایروانی پور ،خانواده ها و عزیزان سوگوار

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

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
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خطرهایشبکههایاجتماعی
برای سالمت روان کاربران

ازنازی بپرس!...
الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت
باورها
دور اندیشی برای تحول تاریخ
• غ:
• ذ:
غیرت برای بقای انسانیت
كر گویی برای اخالص عمل
ذ
• ف:
• الف:
كاری برای قلب های درد مند
• ر:
ندی برای احســاس فدا
اق برای رسیدن به نهایت
اشــتی
رضایــت م
• ق:
آرزوها
شناسی برای گفتن ناگفته
شعف
قدر
• ب:
• ز:
شمردندم ها های دل
بخشش برای تجلی روح و صیقل زیركی برای مغتنم
• ك:
جسم
ت برای نگاهی از سر عشق
• ژ:
ی شــكافتن عمق كرام
ژرف بینی برا
• پ:
• گ:
برای پیوستن به خروش
پویایی
درد ها
ذشت برای پاالیش احساس
گ
حیات
• س:
• ل:
خاوت برای گشایش كار ها
• ت:
س
لیاقت برای تحقق امید ها
دبیر برای دیدن افق فرداها
• ش:
ت
ی لبریز شدن در • م:
شایســتگی برا
• ث:
ت برای نگاه معصوم یك كودك
محب
برای ایســتادن در برابر باز
ثبات
اوج
• ن:
دارنده ها
• ص:
ته بینی برای دیدن نادیده ها
نك
صداقت برای بقای دوستی
• ج:
• و:
ن
ست
زی
مه
ادا
ی
برا
جسارت
رایی برای دستیابی به كنه
• ض:
واقع گ
مانت برای پایبندی به عهد
• چ:
در ض
هستی
اره اندیشی برای یافتن راهی
چ
• ط:
• هـ:
طاقت برای تحمل شكست
گرداب اشتباه
ندی برای تبلور خواسته ها
هدفم
• ح:
یــك رنگی بــرای گریز از
• ظ:
دیــدن حقیقت • ی:
ق شناسی برای تزكیه نفس
ی
ـرا
بـ
ح
ظرافت
تجربهدردهای مشترک
پوشیده در صدف
• خ:
داری برای تمرین استقامت
عطوفت برای غنچه نشكفته
خود
• ع:
• د:

الفبای زندگی !...

مسی...
ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫـﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ
آدم های ّ
بــراي حذف آدم های ســمي ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺩﺭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﺏ،
از زندگيتــان هيچ گاه
ﺷﺮﺑﺘﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ
احساس گناه و خجالت
ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
و پشيماني نكنيد...
ﻭ ﺳﺮﺭﯾﺰ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
فرقــي نميكنــد ،از
ﻟﮑﻪ اﺵ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ
عشق
بستگانتانباشديا
ﻟﺒﺎﺳﺖ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ!...
تان يا يك آشناي تازه...
ﺁﺩم هـــﺎ ﻣﺜﻞ ﻟﯿﻮﺍﻥ
مجبور نيســتيد براي
ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ...
كســي كه باعث رنج و
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫـــ ﺎﯾﯽ
احســاس حقارت در
ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺍﺭﻧﺪ...
ً
شما ميشود جايي باز
ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﯾﺨﺘﻦ
كنيد...
ﻣﻬﺮ ﻭ ﻋﻄﻮﻓﺖ
جدايي ها تلخند و آزار
ﺩﺭ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻫـــﺎﯼ
دهنده!
ﻭﺟﻮﺩﯾِﺸﺎﻥ،
امــا از دســت دا دن
ﻇﺮﻓﯿﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺴﻨﺞ...
كســي كه قدر شــما
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻦ...
را نميداند و به شــما
ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﮑﻨﯽ،
احترام نميگــذارد؛ در
ﺍﮔﺮ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻣﺤﺒﺖ
حقيقت منفعت است
ﮐﻨﯽ،
نه خسارت...
ﺍﮔﺮ ﺳﺮ ﺭﯾﺰ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ
هرگز سعي نكنيد كسي را متوجه ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﻻ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ،ﺑﺎﺩ ﺍﻟﮑﯽ ﺑﻪ
ارزشتان كنيد...
َﻏﺒﻐَﺐ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ
اگر فردي قدر شما را نميداند اين ﻭ ﭘﯿﺮﺍﻫـــﻦ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﻟﮑﻪ ﺩﺍﺭ
يعني لياقت شما را ندارد
ﮐﺮﺩﻧﺪ،
به خودتان احترام بگذاريد
ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺩﺕ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﺵ،
ﻧﻪ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻟﯿﻮﺍﻧﻨﺪ...

30

دردهایت برایشان حرف میزنی،
از اینکه او را داری که اینطور دو
جفت گوش شده
برای شنیدن حرفهایت،
کیــف کنی و یکهــو دردهایت
فراموشت شوند.
اصال بعضیها آنقدر با خودشان
معجزه میآورند
که اگر یک روز نباشند،
همین نبودنشان میشود
بزرگ ترین درد زندگی...
دردی کــه هیــچ معجــزهای
نمیتواند کمرنگش کند...

خیلی گرفتارم...

وقتیدائم بگويى گرفتارم،
هیچ وقت آزاد نمیشوى،
وقتی دائم بگويى وقت ندارم،
هیچوقت زمان پیدا نمی كنی،
وقتی دائم بگويى فردا انجامش
میدهم ،آن فردای تو هیچ وقت
نمیايد!
وقتــی صبح ها از خــواب بیدار
میشويمدوانتخابداریم:
برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم،
یا بیدار شــويم و رویاهايمان را
دنبال كنیم.
انتخاب با شماست!
محبت باال می آورند!
وقتی در خوشی و شادی هستی
معجزه زندگی...
عهد و پیمان نبند!
ﺁﺩم هـﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻟﯿﻮﺍﻧﻨﺪ!
وقتی ناراحتی ،جواب نده!
اصال بعضیها آمدهاند
ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺍﺭﻧﺪ...
وقتی عصبانی هســتی تصمیم
که معجزه زندگی آدم باشند!
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ،
میآیند که وسط بدبختی های نگیر!
ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻨﺠﺎﻥ،
زندگی ،برگ بودن در مسیر باد
روزمرهات،
ﺑﻌﻀﯽ ﻫـﻢ ﯾﮏ ﭘﺎﺭﭺ ﺑﺰﺭﮒ!
نیست،
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺩﺭ برای لحظاتی هم که شده
امتحان ریشه هاست...
پرت شوی وسط خوشبختی...
ﺁﻥ ﺁﺏ ﺑﺮﯾﺰﯼ ،ﺳﺮ ﺭﯾﺰ ﻣﯿﺸﻮﺩ!
میآینــد کــه حتی وقتــی از
ﺧﯿﺲ ﻣﯿﺸﻮﯼ...

روانشناســان میگوینــد اگر
استفاده از شبکههای اجتماعی
از کنتــرل انســانها خــارج
شــود ،ماهیت اعتیــادآور آنها
میتوانــد زندگــی را مختل و
اختالالتی همچون افســردگی
و اضطــراب اجتماعــی را هم
در شخصیتهای آسیبپذیر
تقویت کند.
یکدهه از تاسیس اولین شبکه
اجتماعی ،فیسبوک ،گذشته
و در این دهه پرتحول شاهد
ظهور شــبکههای متعددی
بودهایم که هر یک به نوعی
دل و هــوش از مخاطبــان
بردهاند و میلیاردها کاربر را
آنچنان به ســرویسهای
خود خو دادهاند که بسیاری
از آنهــا نمیتوانند زندگی
بدون این شبکهها را تصور کنند.
پیامدهای روانشــناختی این
شــبکههای مجــازی و تاثیر
آنها بر ســامت روان کاربران
هنوز قلمرویی ناشناخته است.
روانشناســان میگویند این
شــبکهها دارند جوامــع را به
ســمت و ســویی غیرمنتظره
میکشند و از تاثیرات شگرف
آنها بر عرصههایی نظیر انتخابات
سیاســی ،رســانهها ،سکس،
دوستیابی ،موسیقی ،خرید و
فروش و نظایر آن میگویند.
وبسایت "سایکالجی تودی"
(روانشناســی روز) مینویسد
اقتصاد اینترنتی و شــبکههای
اجتماعی امکان گــردش آزاد
ایدههــا را در مقیاســی فراهم
کردهاند که پیــش از آن حتی
تصورش هم ممکن نبود.
در ابتــدای مســیر بــه نظر
میرسید که این امکان جوامع
را دموکراتیزه خواهد کرد چون
صدای همه شنیده خواهد شد،
اما سویههای تاریک این شبکهها
نیز بهتدریج آشکار میشوند.
شــبکههای اجتماعــی و
اینترنت به طور کلی جوامعی
آنارشیســتی پدیــد میآورند

درازمدت جامعه را قطبی
و چندپاره میکند.
نفوذ شبکههای اجتماعی
بــه دنیای رســانه هم،
رســانهها را به ســوی
کلیکگرایی سوق داده
اســت .رســانهها تن به
هرآنچه کلیکآور باشد
میدهنــد ،چون کلیک
منشــا درآمدهاســت و
بدوندرآمدها نمیتوانند
سرپابمانند.
که در آنها هر کســی
میتواند پشــت یک اینترنت خطــر اینجاســت کــه
"آواتار" ناشناس بماند سویههای اطالعات آنالین سوخت
و دســت به هر کاری تاریک خشم و اضطراب انسانها
علیه هر کســی بزند .و روشن میشوند؛ گرایشهایی که
به سادگی میتواند توسط
کسانی که احتماال در دارد
کسانی که این روندها را
زندگی عادی پایبندی
دنبال میکنند برای فریب
بیشتری به هنجارها
نشان میدهند ،پشت آواتارهای افکار عمومی به کار گرفته شوند.
آنالیــن از خــود "رفتارهــای مجلــه "ســایکالجی تودی"
یکی دیگــر از پیآمدهای مهم
وحشیانه" بروز میدهند.
اینترنــت همچون هــر پدیده روانشــناختی شــبکههای
نوین دیگری سویههای تاریک اجتماعی را طبیعت اعتیادآور
و روشن دارد .از یک سو کمک این شبکهها میداند .لحظه به
کرده تا انسانها کمتر خجالتی لحظه میتوان در این شبکهها
باشند و بتوانند وصال با کسانی تعامل داشــت و هیجــانزده
که نمیشناسند را تجربه کنند؛ شــد و همین میتوانــد برای
این میتوانــد راهکاری درمانی بســیاری اعتیادآور باشد .البته
برای کسانی باشد که با اختالل این هیجانات تا حدی میتواند
"اضطراب اجتماعــی" ( socialمثبت باشد ،امادر موارد بسیاری
موجب سرگردانی و بیاعتنایی
 )anxietyدست به گریباناند.
از سوی دیگر ،به افراد شهامت نسبت به نیازهای زندگی واقعی
هنجارشــکنی و ارعــاب و میشود.
کژرفتاریهای گوناگون میدهد .به گفته روانشناسان ،شبکههای
"ترولینــگ" یکــی از همین اجتماعی آنچه در سرشت انسان
کژرفتاریهــای رایج اســت .میگذردراتقویتمیکنند.بعضی
بسیاری از کسانی که در زندگی مطالعات نشان دادهاند که اگر
عادی ظاهر را حفظ میکنند ،کسی به افسردگی و اضطراب
در زندگــی آنالیــن طیفی از مبتال یا در برابر این اختاللها
رفتارهای زننده را بروز میدهند :آسیبپذیر باشد ،گشت و گذار
از نفرتپراکنی نــژادی گرفته در شبکههای اجتماعی میتواند
تا اذیــت و آزار ســازمانیافته آنها را افســردهتر و مضطربتر
کند.
اقلیتها.
"ترولها" کسانی هستند که با متخصصــان و پژوهشــگران
تحریک دیگران و دشنام دادن همچنان دامنه وسیع تحوالت
به آنها بــه دالیل واهی ،عطش مرتبط با تکنولوژیهای آنالین
توجه خود را سیراب میکنند .را میکاوند تــا پیامدهای آنها
اگر نگاهی به بخش کامنتهای را بررســی کنند ،اما یک نکته
هر صفحــه پربیننــدهای در بدیهی است:
شبکههای اجتماعی بیاندازید ،اینترنت و شبکههای اجتماعی
ظرف چند ثانیه دهها "ترول" را هم میتوانند نیــروی خیری
باشنددر ساخت محافل انسانی،
شناسایی خواهید کرد.
یکی دیگر از پیآمدهای مخرب تولید فرصت و ایجــاد ارتباط
گسترش شبکههای اجتماعی ،میان آدمها ،و هــم میتوانند
ایجاد شکاف میان کسانی است نیروی شــری باشند که مخل
که عقایدشــان با هم همســو روان انسانهاست.
نیست .بحثهای داغی که در
•
این شــبکهها در میگیرد در

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671
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ویداحاجبــی

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

"باد ما را با خود خواهد برد"،

شهال شفیق و دریافت نشان شوالیه دونور ،باالترین لژیون
فرانسه برای خدمات در حوزه برابری جنسیتی
میتوانید هم از تفاوتها سخن
«به نام رییس جمهور فرانسه،
بگوییــد و هم از رد نســبیت
من شما را شوالیه لژیون دونور
فرهنگی .میدانید چگونه به
معرفی می کنم».
سوی نکتههای مشترک بروید؛
-----------نــه آن چه مــا را از هم جدا
«دانیــل بوســکه» ،رییس
میکند».
شورای عالی برابری بین زنان
او ادامــه داد« :مــن توانایی و
و مردان فرانســه ،عالیترین
انگیزه شــما را برای
نشان شــوالیه لژیون دونور را
شهال شفیق :انتقال دانش به خوبی
به «شهال شفیق» نویسنده و
منیتوانی میشناســم کــه نه
جامعه شناس و فعال زنان ،به
برابر باشی تنها در بیــن جوانان
خاطر سالها فعالیت پیگیر و
که در شــورای عالی
مفید اودر راه برابری جنسیتی
تا وقتی
برابری جنسیتی نیز
اهدا کرد .این مراسم با حضور
نیستی
آزاد
از تجربیات شما بهره
گروه پرشــماری از ایرانیان و
فمینیستهای فرانسوی روز  ۲۲اقدام برای سکوالریسم
بردهایم .در اینجا مایلم
مارس -در تاالر «رنه کاســن» در تنوع فرهنگی انتخاب
سپاسگزاریام را ابراز
نزدیکــی مجلس ملی فرانســه شد و جایزه کنشگری مدنی را در کنم .شما به راســتی الیق این
«سال گفتوگوهای بین فرهنگی نشان افتخار هســتید .من نیز
برگزار شد.
بســیار مفتخرم از طرف رییس
شهال شــفیق ،جامعهشناس و اروپا» دریافت کرد.
فعال حقوق بشر از سال ۱۹۸۳در دانیل بوســکه ،رییس «شورای جمهور و با اختیاراتی که به من
فرانسه در تبعید زندگی میکند .عالی برابری بین زنان و مردان» ،تفویض شــده ،شــما را شوالیه
او دارای پژوهشها و نوشتههای دالیل اهدای عالیترین نشــان لژیون دونور معرفی کنم».
بسیاری در مورد وضعیت زنان در به نویســنده ایرانی را این گونه از شهال شفیق تا کنون چندین
کتاب از جمله رمان و مجموعه
کشورهای خاورمیانه و همچنین برشمرد:
وضعیــت مهاجران در فرانســه «وجود شما ضروریست .چرا که شعر منتشر شده است .او پیشتر
به عنوان پژوهشــگر حوزه
اســت .کتاب او با نام «زنان
علــوم اجتماعی انســتیتو
زیر حجاب» در سال ۱۹۹۵
زنان
اجنمن
جلسه
لومونــد برگزیــده شــده
فرانسه منتشر شد.
بود .رســاله دکترای شهال
۲۰۰۴
سال
شهال شفیق ،از
زمان :یکشنبه  2آوریل
شــفیق در قالــب کتاب:
تا  ۲۰۱۴از ســوی آژانس
از ساعت  ۱۱صبح تا 13:30
«اسالم سیاسی؛ جنسیت
توسعه روابط بین فرهنگی
در محلدفتر انجمن
 ADRICبه همه زنان عالقمند خوش آمد می گوئیم و جنسگونگی» منتشــر
شــهروندی
به دلیل فعالیــت در برابر
شده اســت .در این مراسم
8043 St Hubert
Montréal, QC H2R 2P4
خشــونت و تبعیض و نیز
بخشهایــی از کتابهای
(Metro:
)Jarry
حمایت از زنــان مهاجر و
شهال شفیق خوانده شد.

اما چه باک که در یادهامی مانیم!
در روز های پایانی سال 1395
خورشیدی "ویدا حاجبی" را از
دست دادیم .او جان شیفته ای،
برآمده از نسلی بود که آمال تغییر
و ســاختن دنیا یی دیگرگون را
داشت .در پی آن بود که آسودگی،
آزادی و برابری برای همه افراد و
اقشار فراهم گردد.
او برخاســته از شــرایط ویــژه
خانوادگی از طبقه ای بود که در
دوران زوال اشرافیت بسر میبرد
اما بخش پیشرو این گروه دل در
گرو انساندوستی داشت و فراتر از
مدرن سازی به مدرنیته و مزایای
آن روی آورده بــود .او در دورانی
خــاص از تاریخ معاصــر ایران
زندگی کرد و شاهد رویداد های
مهمی بود و این همه ،افکار اورا
متأثر کرد وبن مایه شخصیت او
را ساخت.
ویدا حاجبی در گــذر از وقایع
دورانســاز آن ســالها در ایران
و جهــان ،دریافت که ســلطه
امپریالیسم سر ناسازگاری با رشد
و توسعه ملل دارد و با همدستی
حاکمان بیگانه شده از مردم در
پی ســود خود درقبال گسترش
فقر هستند .او در چارچوب ایده
مبارزه ،به نا گزیر ،همچون سایر
همرزمانشدر جهان ،راه میانبر را
بر گزید .در این دوران ،مبارزات
مشابه در کشور های زیر سلطه
در آسیا ،آمریکای التین و آفریقا
شــکل گرفت که بخش مهمی
از تاریخ معاصر جهان شــد .این
مبــارزات اهداف بلند و ســر در
افتادن با قدرتهای بزرگ جهان
را داشت .به گفته خود او" افکار

نادیده گرفتن زنان مجرد بدون سرپناه در سیاست گذاری ها

مریمرحمانی خوابهایی که در حقیقت گور
بیدارزنی :این روزها بحث کارتن خواب شــدهاند در رســانهها و
فضای جامعه مطرح
است،آسیبدیدهترین
قشری که هیچگونه
مراسم يادبود
حمایتــی دریافــت
ویداحاجبی
نمیکنــد و در ایــن
روزها و شبهای سرد
زمان :شنبه  8آوریل
در خیابــان یا گورها
از ساعت  5تا  7شب
بیتوتهمیکنند.
در محل
براساس آمار رسمی
کتابخانهنیما
 ۱۵هزار کارتن خواب
5206 DECARIE #3
در تهــران زندگــی
Tel.: 514-485-3652
میکنند و بخشی از
)(Metro: Snowdon
آنان را زنان تشــکیل
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میدهند .به گفته منابع رسمی
کارتنخوابی هم مانند ســایر
آسیبهای اجتماعی به سمت
زنانه شدن پیش میرود.
اما در کنار آن زنانی هســتند
که کارتنخواب نیستند و فقط
نیاز به سقفی برای ماندندارند،
تلفنهای زیادی طی دو سال
کار کردن من در یک ســمن
حاکی از اســتیصال این زنان
است .زنانی گاه مجرد که بعد از
مرگوالدینبیجاومکانشدهاند،
گاه دچــار بیماریهای مختلف
هستند و خانواده نمیخواهد یا
نمیتواند آنها را نگه دارد .زنانی
که همسرانشان را ازدستدادهاند
و بــه دلیل فقر مالی جایی برای
ماندن ندارنــد .دخترانی که در
آستانه ازدواجی اجباری هستند و
از این رو میخواهند برای فرار از
این موقعیت ،مفریداشته باشند،
همچنین زنان قربانی خشــونت
که برای رهایی از این خشونت و
حفظ جانشان ،عموما مکان امنی
را برای پناه گرفتــن در اختیار
ندارند.

جواب ما در پاســخ به تلفنهای
این زنان همیشه ابراز تاسف است؛
چرا که قادر به نگهداری از آنها
نیستیم و فضایی و مجوزی برای
این کار نداریم .ازدیگر سو سمنی
را هم نمیشناســیم که پناهی
برای این زنان باشد و ارجاع دادن
آنها به بهزیستی و معاونت زنان
هم بینتیجه بوده است.
در روزهایی که بحث گور خوابها
نقل محافل شده است به شخصه
شاهد هستم که یکی از این زنها
مدام بین بهزیستی ،معاونت زنان
و چندین سمن در حال رفت و
آمد است تا صرفا بتواند سرپناهی
برای چند ماه پیش از آماده شدن
مســکن مهرش برای خود پیدا
کند .زنی بدون مهارت ،با شنوایی
ضعیف که به نظر میرسد اختالل
اضطراب هم داشته باشد با پدری
که اســکیزوفرنی دارد و به قول
خودش مدام فحاشــی میکند،
خواهر و بــرادرش هم وضعیت
بهتری ندارنــد و او از زندگی با
آنهــا در این وضعیت خســته
شده است البته او و خانوادهاش

قالبی و رسوبات ارزشی سنت
خفته در اعمــاق ذهنمان،
مانع دیدن برخی واقعیات در
سنت و ارتجاع شد".و از این
بابت این نســل ،هرینه های
زیادی پرداخت.
او زنــی شــجاع ،پرتــوان،
اســتوار خوش فکر ،پرمعرفت،
انساندوســت ،صــادق و درعین
حال بســیار فروتن بود .داستان
زندگیش داستان یگانهای است
از جهان های متفاوت اما درگیر
با موضوع اســتثمارو استعمار به
شــکلی نو .آموزه های زندگی او
به میزان چندین زندگی اســت
از زندگی در ایــران ،در پاریس،
ونزوئال ،مراکش ،الجزیره ،پراگ،
و...و دیــدار بــا اســطوره های
مبــارزه در آن زمان .اینها را در
کتاب "یادها " به شیوه رئالیسم
جادویی ،فراسوی زمان و مکان
و در پیوند با هردو ،آورده اســت.
کتاب دو جلدی «داد وبی داد» را
به بیان حواالت دوستان هم بند و
در بند اختصاص داده و در کتاب
"پری" به قصــه پری خواهرش
پرداخته است.
در "قصه رامین " چندین داستان
از نوشتههای پسرش را گردآوری
کرده است .ازدســت دادن تنها
پســرش تراژدی تلخ ســرانجام
زندگیش شــد .ویدا حاجبی با
نگاشــتن این آثار آخرین دین
خود را به نسل جوان و آیندگان
ادا کرده اســت زیرا شــجاعانه،
صمیمانه و بــی رحمانه به نقد
خود ،راه و یارانش میپردازد و از
این راه تاریخ را وامی کاود .مطالعه

این آثار پرسش های بیشماری را
پاسخ میدهد .تاریخ معاصر ایران
با مطالعه این آثار قابل فهم می
گردد.
شــگفتا کــه در ایــن راه چه
انســانهای بزرگی بــه زمین
علتیدند و با خون خود باغ آزادی
را آبیاری کردند" .روز گار غریبی
اســت نازنین" ،دیرزمانی است
سایر درختان سایه گستر این باغ
به دســت تبر برنده خزان عمر،
یکی یکی به خاک فرو میافتند
و صدای آن لرزه به اندام "آرمان
آزادی"می افکند.
اکنون زنده نگهداشتن این باغ،
نیــاز به خرد و دانایی نســل نو
دارد که با دانــش و همت خود
آن را آبیاری کنند و در زیر سایه
خاطرات آن درختــان تنومند،
نهال هــای آزادی و برابری را بر
پایه شــرایط زمانه و برگرفته از
آرمان و تجارب گذشته بنشانند.
که بهار نزدیک اســت و نسیم
نوروز از زبــان یکی از یاران ویدا
پیام آورده "،هیچ کس و هیچ چیز
جاودانه نیست ،همه میمیریم و
از ما فقط خاطره میماند » و
« تنها صداست که می ماند»
یادش گرامی و آرمانش مان
انجمن زنان ایرانی مونترال
---------------------

به دلیل حوزه وســیع کاری یا
هــر دلیل دیگری قــادر به ارائه
خدمات به این اقشار نیست و به
نظر میرسد بهتر است اندکی از
مسئولیتهای خود را به نهادهای
مدنی بسپارد .ســمنهایی که
میتوانند در صورت فراهم آمدن

بهدلیل مشکالت روانی مقرری از
طرف سازمان بهزیستی دریافت
میکنند؛ اما سازمان بهزیستی
حاضر به دادن جایی برای اقامت
به این زن به مدت سه ماه نیست
و در کل به نظر میرسد فضایی
برای چنین زنانی در حال حاضر
تعریف نشده است .بههرحال این
{>> ادامه در صفحه بعد}32 :
زن خانــواده دارد و ســه ماه نیز
بهراحتی سپری میشود
اما همه زنهایی
رومنايى كتاب
که تلفن میزنند
همین سرپناه با
باغچه های دلگرمی
هزار مصیبت را
بمناسبتحضورخانم
نیز ندارند.
پریسا رضا نویسنده
شرح
بر اساس
رمان تاریخی از کودتای
وظایف سازمان
 1299تا کودتای 1332
بهز یســتی :
که خواننده را به آن
حمایــت از
دوران ایـــران پرتاب
خانوادههایبیسرپرست
می نماید:
و نیازمند و ارائه خدمات
انجمن زنان ایشان را برای گپ و گفتی
مختلف به آنها و ارائه
پیرامون کتابش برای فارسی زبانان
ت مختلــف به
خدمــا 
دعوت کرده است
اجتماعی
دیدگان
آسیب
چهار شنبــه 5آوریل
و افراد در معرض آسیب
از ساعت  19تا 21در دانشگاه کبک
از جملــه وظایــف این
201 Président Kennedy
سازمان اســت؛ اما در
 PKاطاق 250-R
حال حاضر این سازمان
به امید دیدار شما
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در بخش قبل ابتدا به چند نکته
کلیدی بــرای پس انــداز بهتر
اشاره نمودم .سپس وارد موضوع
سرمایه گذاری شــده قدری در
مورد ریسک پذیری در سرمایه
گــذاری توضیــح دادم .در این
بخش به ادامه موضوع ســرمایه
گذاری می پردازم.
سرمایه گذاری (ادامه)

همواره رابطه معنی داری میان
مفهوم سرمایه گذاری و اقتصاد
وجود دارد .در اینجا قصد ندارم به
تعریف و توضیح اقتصاد بپردازم و
تنها به نکاتی اشاره می کنم .یکی
از جنبه های اقتصاد تولید کاال و
خدمات برای پاسخ به نیاز افراد
جامعه است .تولید کنندگان کاال
و خدمات برای تولیدات خود از
منابعی از قبیل نیروی انســانی،
منابــع مالی ،منابــع طبیعی و
ذخایر معدنی استفاده می کنند.
همچنین بخشی از این تولیدات
برای صادرات به کشورهای دیگر
انجام می شــود .توزیع کاالها و
خدمات بر اســاس یک سیستم
قیمت گذاری انجام شده بنابراین
هــر کاال و خدمتی قیمتی دارد.
بدیهی اســت که برای بدســت
آوردن هر کاال یا خدمتی بایستی
بهای آن پرداخته شود .از طرفی
هر کسی برای پرداخت بهای کاال
یا خدمت مورد نظر خود کار می
کند تا پول الزم برای خرید خود
را تامین نماید.
نکته اینجاست که بخشی از رفاه
جامعه و کیفیت زندگی افراد آن
بسته به این است که چه میزان
ثروت در جامعه تولید می شود
و اینکه افراد جامعه به چه میزان
قادر به جذب آن ثروت هستند.
هر چه چــرخ اقتصــاد ،کاال و
خدمات بیشتری تولید کند ثروت
بیشتری تولید می شود و انتظار
می رود که به همان نسبت سطح
رفاه جامعه افزایش یابد .پس یکی
از اهداف اقتصــاد افزایش تولید
کاال و خدمات اســت چرا که به
موازات آن مشاغل بیشتری نیز
برای افراد جامعه تولید می شود.

این افزایش شــغل بــه افزایش
درآمد افراد جامعه می انجامد و
آنگاه توان خرید ایشــان افزایش
می یابد و در نهایت ســطح رفاه
افزایش پیدا می کند! و این قصه
چرخه وار ادامــه دارد! البته این
شــرایط اقتصادی از یک اقتصاد
سالم ،کارآمد و متوازن بر می آید.
نکته ای که مایلم به آن اشــاره
کنم این است که در این گردش
اقتصادی پیش رونده مســائلی
بســیار حیاتی وجــود دارند که
نباید نادیده گرفته شوند؛ از قبیل
مصرف درســت و بهینه منابع و
ذخایر طبیعی و جایگزین سازی
آنهــا و حفظ و صیانت از محیط
زیســت که مصداق بارز مفهوم
"توسعه پایدار" می باشد.
-----------"بخشــی از رفاه جامعه و کیفیت
زندگی افراد آن بسته به این است
که چه میزان ثروت در جامعه تولید
می شــود و اینکه افراد جامعه به
چه میزان قادر به جذب آن ثروت
هستند".

-----------حال می خواهم به یکی از منابع
مهم گرداننده چــرخ اقتصادی
مذکور بپردازم -منبعی که همه
افــراد جامعه بخشــی از آنرا در
اختیاردارند یعنی نقدینگی!
زمانی که مردم بخشی از نقدینگی
خود را در موسسات مالی و بانکها
پس انداز و ســرمایه گذاری می
کنند در واقع در گرداندن چرخ
عظیم اقتصادی مشــارکت می
نماینــد چرا که بخشــی از این
پول ها به تولیدکنندگان کاال و
خدمات قرض داده می شود.
برخی از افــراد جامعه نیز اقدام
به خریداری سهام می کنند که
در واقع قرض دادن مســتقیم و
مشخص پول به تولید کننده ای
خاص می باشد.
همانطور که گفته شــد اینها به
رشد و شــکوفایی اقتصادی می
انجامد ودر نهایت می تواند سطح
رفاه اجتماع را افزایش دهد.
حال شما خواننده محترم یکی
دیگر از اثرات و ثمرات عام المنفعه

ادامه از صفحه31 :
صفحه31 :
سرپناه>> ...
بدون >> ادامه از
ادامه...
زنان

امکان تأســیس از سوی دولت و
سازمان بهزیستی در این راه گام
بردارند.
اما ســوال اینجاســت که چرا
به فعــاالن اجتماعــی اجازهای
برای تأســیس خانههایی جهت
ماندن زنان بیســرپناهی که جا
و مکانی ندارند ،داده نمیشــود؟
خانههایی امن کــه میتوان در
آنها به این زنان مهارت آموخت؟
امــا رها کردن ایــن زنان و فکر
نکردن به نیازهای زنان مجرد یا
بیسرپرستآسیبهایاجتماعی
به همــراه خواهد داشــت .نبود

مکانی برای ماندن و نداشــتن
شغل مسلما این زنان را بهسوی
روسپیگری ،خرید و فروش مواد
مخدر و اعتیاد سوق میدهد.
هیچ یک از زنانی که با ما تماس
گرفتهاند معتاد یا روسپی نبودهاند
بلکه به دلیل نگاههای ســنتی
جامعه در زمــان حیات خانواده
مشــغول به کار کردن نبودهاند
یا بــه دلیل فقر و تنگدســتی
بعــد از مــرگ آنهــا و فروش
مایملــک والدین توســط دیگر
خواهران و برادران امکانی برای
اجاره منزل نداشــتهاند .برادرها

پس انداز و سرمایه گذاری را می
دانید و به ارزشــمندی کار خود
بیشتر واقف هستید!
اکنون موضوع سرمایه گذاری را
از جنبهدیگری بررسی می کنیم.
یکی از عمده اهداف هر سرمایه
گذاری افزایش سرمایه از طریق
ســود آن است .بدیهی است که
تمامی سرمایه گذاران به دنبال
سود بیشتر هستند که بسیار هم
خوب است و اصال باید هم چنین
باشد! اما حتما شما هم به عنوان
یک ســرمایه گذار می دانید که
سود شما تابعی از سود سیستم
اقتصادی است که در آن سرمایه
گذاری می کنید.
به عنوان مثــال هرچه عملکرد
اقتصادی شــرکتی کــه در آن
ســرمایه گذاری کرده اید بهتر
باشد ،سود بیشتری می برد که
سود سرمایه گذاران نیز تابعی از
آن اســت و این دو با هم ارتباط
مستقیمدارند.
برعکس آن هم امکان پذیر است
یعنی اگر عملکرد اقتصادی آن
شــرکت مطلوب نباشد ممکن
است ضرر هم بدهد که طبیعتا
ســرمایه گذاران نیز متضرر می
گردنــد .این ضرر گاهی حتی به
کاهش میزان اصل ســرمایه هم
می انجامد چه برسد به کاهش
سود!
------------

اطالعیه مسینارهای آموزشی نیمه اول ماه آوریل آقای موفقیت

تمامی آموزش ها رایگان و به
زبان فارسی می باشد .تلفن
رزرو 5144658378
--------------

مسینار مزایای زندگی در کانادا
 +مسینار ویژه راز!

این سمینار تاثیرگذار به صورت
خاطره ای فراموش نشــدنی در
ذهن شرکت کنندگان نقش می
بندد!
مسینـار مالی و بیمه

یکشنبه  9آوریل
ساعت  1تا  4عصر
در بخش اول ســمینار با مزایای
واقعی مهاجرت به کانادا بر اساس
مستندات آشنا می شوید! در این
بخش آمارها و نمودارهای مقایسه
ای کانادا با ایران ارائه می گردد.
در بخش دوم سمینار ،راز بزرگ
موفقیت مشــاهیر جهان برای
شرکت کنندگان افشا می شود.

یکشنبه  16آوریل
ساعت  1تا  4عصر
این سمینار با هدف آگاه سازی و
پاسخ به سواالت شرکت کنندگان
در مورد مســائل مالی و بیمه در
کانادا طراحی و شامل دو بخش
می باشد.
بخش اول :موضوعات مالی
• معرفی ســودآورترین سرمایه
گذاری تضمین شــده دولتی در
کانادا

منفی عواملی نظیر تورم به میزان
سرمایه خود نیز بیافزایید!
اما همگان قادر به سرمایه گذاری
سودآور نیســتند .یکی از عمده
دالیل آن عدم دانش کافی است
که این مشــکل با بهره گیری از
مشورت مشــاوران مربوطه قابل
حل اســت .در نهایت انتخاب با
شماست.
حــال زمــان آن اســت که به
معیارهای اصلی تصمیم گیریدر
سرمایه گذاری بپردازیم.

این نوع سرمایه گذاری ها غالبا
کم اســت در حدی که عمدتا از
تورم هم عقب می ماند .بنابراین
ســرمایه گذاری با سود ثابت در
بهترین حالت تنها می تواند اثر
فرسایشــی تورم را تــا حدودی
خنثی کند .لذا از سرمایه گذاری
های با نرخ سود ثابت نمی توان
انتظار رشد سرمایهداشت.
اما انتخاب دیگر سرمایه گذاران
ســرمایه گذاری با سود متغیر
است و چنانچه بهدرستی انتخاب
شود می تواند به رشد سرمایه بی
انجامد .درست است که ممکن
است ســود آن کاهش داشته و
حتی منفی هم بشود اما برآیند
آن می تواند مثبت باشــد که به
رشد سرمایه می انجامد .بنابراین
نبایــد فراموش نکنیــم که این
انتخاب افرادی اســت که قدرت
ریسک پذیری بیشتریدارند.
-----------

معیارهای سرمایه گذاری

در ادامه معیارهایــی آورده می
شود که بایستی در هنگام اتخاذ
تصمیم برای سرمایه گذاری در
نظر گرفته شــود اما هیچ یک از
اینها به تنهایی نمی تواند معیار
کیفیت سرمایه گذاری باشد بلکه
بایستی برای هر سرمایه گذاری
مجموع آنها را در نظر گرفت.
• بازگشت سرمایه (سود)
• ریسک سرمایه گذاری
• میزان نقد شــوندگی سرمایه
"با توجه به دردسرهای
گذاری با حفظ ارزش سرمایه
سرمایهگذاری اصال چرا باید
• مدت زمان سرمایه گذاری
سرمایهگذاریاجنامدهیم؟!"
• فاصله جغرافیایی
-----------• امنیت سرمایه گذاری
حالممکناستباخودبیاندیشید • دانش سرمایه گذاری
که با توجه به دردسرهای سرمایه
گذاری اصال چرا باید ســرمایه • بازگشت سرمایه (سود)
گذاری انجام دهیم؟!
بدیهی اســت که یکی از اهداف
همانطور که قبال بیان شد شمادو اصلی سرمایه گذاری سود حاصل
انتخاب بیشتر ندارید .یک انتخاب از آن اســت زیرا مفهوم سرمایه
این است که سرمایه گذاری نکنید گذاری با سود سرمایه گره خورده
و شاهد کاهش تدریجی نقدینگی است.
خود بر اثر عوامل فرســاینده ای یک انتخــاب ســرمایه گذاران
نظیر تورم باشید.
سرمایه گذاری هایی با سود ثابت
و انتخــاب دیگر این اســت که است .این نوع ســرمایه گذاری
سرمایه گذاری منطقی و آگاهانه مناسب افرادی است که تحمل
انجام دهید تا عالوه بر کاهش اثر ریسک بسیار پایینی دارند .سود

هیچگاه در سرمایه گذاری هایی
که شــما را مضطــرب می کند
مشارکتنکنید.
بدانید که زیان همواره یک طرف
قضیه ســرمایه گذاری است .لذا
اگر تحمل کاهش ارزش سرمایه
خود را ندارید ،به سرمایه گذاری
هایی با ریسک کمتر فکر کنید.
سعی کنید میزان ریسک پذیری
(محدوده آرامش) خود در سرمایه
گذاری را پیدا کنید.
باید بدانید که تحمل شما تا چند
درصد کاهش سرمایه است .یعنی
اینکه چند درصد کاهش سرمایه
یا به اصطالح ضرر می تواند شما
را آشفته کند .این یک مرز است

کســی که از نزدیک با این زنان
در ارتباط هستم تأکید میکنم
که این زنان روسپی ،معتاد و به
ته خط رسیده نیستند و نیاز به
دیده شدن و برنامهریزی وداشتن
ســقفی امن دارند .از دیگر سو
حتی اگر این زنان به ته خط هم
رســیده باشند وظیفه انسانی ما
این است که آنان را نجات دهیم
نه نادیدهگیری بخشی از جامعه
به نفع بخش دیگری .همچنین
چگونه میشود جلو رشد کودکان
بد سرپرست را گرفت وقتی زنانی
هستند که سرپناهی برای ماندن
ندارند؟ زمانی که افراد تکیهگاهی
ندارند ،جایی برای ماندن و فرصت

اشــتغال ندارند چگونه میشود
توقع داشــت که کارتنخواب و
گور خواب نشوند؟
آسیبهای اجتماعی را پیش از
آغاز و رســیدن به نقطه بحرانی
میتــوان کنترل کــرد قبل از
آنکه به معضلــی بزرگ تبدیل
شــوند؛ بنابراین ضــرورت دارد
اجازه وارد شدن نهادهای مدنی
را به این حــوزه داد و خانههایی
امــن بــرای زنان که بــه دلیل
ساختار مردساالرانه جامعه مسلما
آسیبپذیرتر از مردان هستند در
نظر گرفت .با دیدن گور خوابها
از خود این سوال را میپرسم که
چند نفــر از زنانی که ما به آنها

یا خواهرهایشــان هم حاضر به
نگهداری از آنها نیســتند؛ اما
سیاســتگذاران ما اصال چنین
زنانی را نمیبیند .چندی پیش
تعدادی از نمایندگان زن مجلس
شــورای اســامی در سمن ما
حاضر شــدند و من بــه یکی از
آنها در مورد این تلفنها گفتم؛
او امــا گفت که خیلــی از این
زنان زمانی مراجعه میکنند که
اوضاع بســیار بدی دارند و بهتر
است سازمان بهزیستی بهجای
هزینه کردن برای این زنانی که
به ته خط رسیدهاند این هزینه
را برای کودکان بیسرپرســت و
بد سرپرست لحاظ کند .بهعنوان
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"سود سرمایه شما تابعی از میزان
ریسک پذیری شما است!"

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

• ریسک سرمایه گذاری

• مدیریت مالی زندگی شخصی
(درآمد ،هزینه ،دارایی و بدهی)
• نحوه اســتفاده صحیــــح از
کردیــت کارت
• آشــنایی با انواع حساب های
دولتی و غیردولتی
بخش دوم :موضوعات بیمه ای
• بیمه عمر ()Life Insurance
• بیمه بیماریهای دشوار درمان
()Critical Illness
• بیمه از کارافتادگی (Disability
)Insurance
• بیمه مراقبت طوالنی (Long
)Time Care
• بیمه تکمیلی درمان (Health
)Insurance

و در واقع حد تحمل شماســت.
آز آن فراتر نروید اما آگاه باشید
که میزان سود شما نیز بر همین
اساس تعریف می شود!
سود سرمایه شما تابعی از میزان
ریسک پذیری شما است!
• میزان نقد شوندگی سرمایه
گذاری با حفظ ارزش سرمایه

سرمایه شما یا به صورت پول نقد
است یا ارزشی معادل آن.
ســرمایه های رایج معادل پول
نقد از قبیل اوراق بهادار ،امالک
و مستغالت ،طال و امثال اینها می
باشــد .پرواضح است که سرعت
تبدیل اوراق بهــادار به پول نقد
از ســرعت تبدیل امالک به پول
نقد بیشتر است .این معیار یعنی
"میزان نقد شــوندگی" یکی از
معیارهای سرمایه گذاری است.
هر چه میزان نقد شوندگی و در
واقع امکان دسترسی سریعتر به
پول نقد میسرتر باشد بهتر است.
و اما نکته کلیدی در مورد میزان
نقد شــوندگی "حفــظ ارزش
سرمایه" است .تصور کنید سال
گذشته ملکی را با هدف سرمایه
گذاری خریداری نمــوده اید و
امسال به پول آن نیاز پیدا کرده
اید .نکته اول اینکه سرعت تبدیل
آن به پول نقد بســیار کم است
و نکته بعدی اینکه ممکن است
مجبور به فروش خانه با بهایی کم
تر از بهایی که سال گذشته برای
آن پرداخته اید بشوید.
لذاست که میزان نقد شوندگی
با حفظ ارزش ســرمایه از نکات
درخــور توجه در امر ســرمایه
گذاری می باشد.
ادامه دارد...
متاســفم گفتیم امروز جز گور
خوابهای نصیرآباد هستند؟ این
سوال مرا رها نمیکند.
زنگ صدای مستأصل این زنان
که التمــاس میکنند فقط یک
جای خواب به آنها بدهیم.
پس به کجا مراجعه کنند؟
پس چه کسی به فکر آنهاست
مرا آزار میدهد .مسئوالن محترم
بیاییــد در کنار هــم از افزایش
آســیبهای اجتماعی با احداث
خانــه امــن و در نظــر گرفتن
همه اقشــار در معرض آســیب
در سیاستگذاریها جلوگیری
کنیم.

•
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پاسداریازدستآوردبزرگکمونپاریس

در  ۱۸مــارس  ۱۸۷۱بزرگترین رویداد
جنبش کارگری قرن نوزدهم در فرانسه
رخ داد و پرولتاریــای قهرمــان پاریس،
نخستین حکومت کارگری جهان را برپا
داشت.
طبقه کارگر فرانسه که با استقرار دولت
کارگری دســت به عظیمتریــن ابتکار
تاریخــی زد ،برخوردار از یک تاریخچه و
تجرب ه مبارزاتی سراسر افتخارآفرین بود.
هنوز مراحل اولیه رشــد و تکامل خود را
طی میکرد که نقشی فعال و تأثیرگذار
در انقالب کبیر فرانسه بر عهده گرفت .از
مداخلهدر پیکار نخستین روزهای انقالب
و فتح باســتیل تا تشــکیل کمیتههای
انقــاب و برچیدن نظام ســلطنتی .از
اعتراض و مبــارزه علیه محدودی 
ت حق
انتخاب تا برپایــی تظاهرات و اعتصابات
برای افزایش دســتمزد و کاهش ساعات
کار ،از ســنگربندی برای به زیر کشیدن
جناح راســت بورژوازی تــا قیام ،۱۷۹۲
تشکیل کمون انقالبی و به قدرت رسیدن
ژاکوبن .در فرانســه هیچ تحول سیاسی
مترقی بدون حضور و مداخله طبقه کارگر
ممکن نبود.
در انقالب ژوئیه  ۱۸۳۰نیز مبارزه مسلحانه
مشترک کارگران و خردهبورژوازی بساط
سلطنت بوربنها را برچید .در جریان این
مبارزات و آگاهی به منافع طبقاتی خود
بود که پرولتاریای فرانســه ،در قیامهای
 ۱۸۳۱و  ۱۸۳۴لیون به اقدام سیاســی
مســتقل روی آورد .در انقــاب فوریه
 ۱۸۴۸نظام سلطنتی را سرنگون کرد و
با اولتیماتــوم حکومت موقت را به اعالم
جمهوری واداشت .هنگامیکه بورژوازی
تالش نمود دستآوردهای دوران انقالب
را باز پس گیرد ،قیام ژوئن را برپا داشت.
نبرد را با  ۳هزار کشــته و هزاران اسیر و
تبعیدی به دست بورژوازی ،پذیرفت ،اما
تسلیمنشد.
طبقه کارگری با چنین روحیه رزمنده و
سابقه درخشان مبارزاتی میتوانست در
برابر چشمان حیرتزده مرتجعین سراسر
جهان ،نخستین حکومت کارگری جهان
را برپا دارد.
پرولتاریای پاریــس که در  ۱۸۴۸با قیام
مســلحانه به مصاف بورژوازی برخاست،
بیشازپیش به قدرت خود واقف شد.
مبارزه را در دوره پس از قیام ،در اشکال
دیگری ادامه داد و مترصد لحظه مناسب
برای تعرضی جدید بــود .با آغاز جنگ
فرانســه و پروس ،دامنــه تعرض خود را
علیه رژیم بناپارت وسعت داد .همینکه
خبر شکســت امپراتور در سدان رسید،
تظاهرات کارگران از مناطق کارگری آغاز
گردید .شعار کارگران ،سرنگونی امپراتوری
و برقراری جمهوری بود.
در  ۴سپتامبر  ،۱۸۷۰کارگران به همراه
گروههــای دیگری از مــردم ،کاخ بوربن
را تصرف کردند و گروهــی از کارگران،
پرچم سرخ را بر فراز شهرداری به اهتزاز
درآوردند .اما بورژوازی نیز که تجارب سال
 ۱۸۴۸را داشــت ،سریعاً دستبهکار شد
و در همــان روز بورژوازی جمهوریخواه
کابینه خود را تشــکیل داد .کارگران که
در بحبوحه جنگ و خطری که از جانب
ارتش پروس پاریــس را تهدید میکرد،
آمادگی قبضه قدرت را نداشتند ،به این
شــرط به حکومت موقت که بر خود نام
حکومت دفاع ملی نهاده بود ،امکان ادامه
حیات دادند که مهمترین مطالبات آنها
رادر مورد برگزاری انتخابات فوری شورای
شهرداری ،تسلیح گارد ملی ،انحالل فوری
پلیس و واگذاری وظائف آن به شوراهای
شهرداری مناطق ،لغو قوانین اضطراری
علیــه مطبوعات و اجتماعــات و آزادی
زندانیان سیاسی را عملی سازد.
روندی که مبــارزه طبقاتی ازاینپس به
خود گرفت و کشمکشــی کــه  ٧ماه بر
ســر تحقق مطالبات کارگران و خواست
آنها برای استقرار کمون در جریان بود و
مراحلی که این مبارزه از سر گذراند تا به
قیام کارگران در  ۱۸مارس و فرار کابینه
تییر و طرفداران آن به ورسای انجامید،
در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست.
با کســب قدرت سیاسی توسط کمیته
مرکــزی گارد ملی که اکثریــت آن را
کارگران تشــکیل میدادند و چند روزی
پسازآن برگزاری انتخابات و تشــکیل

کمون پاریس ،حکومت کارگری ،در عمر
کوتاه دو ماه و چندروزه خود ،مجموعهای
از اقدامــات انقالبــی را بــه مرحله اجرا
گذاشت .برجســتهترین این اقدامات که
بزرگترین دست آورد کمون پاریس بود،
درهم شکستن دولت بورژوائی و آفرینش
دســتگاهی نوین برای اعمال حاکمیت
طبقه کارگر بود .این دست آوردی است
که ازآنپسدر سرلوحه وظائف هر انقالب
کارگری و حکومــت کارگری در جهان
قرارگرفته است.
تا پیش از تشــکیل کمون پاریس ،کارل
مارکس با تحلیل روند مبارزات طبقاتیدر
فرانسه به این نتیجهگیری رسیده بود که
تمام انقالبهای سیاسی پیشین ،بهجای
درهم شکســتن ماشــین دولتی آن را
تکمیل و تقویت کردهاند ،اما تالش بعدی
انقالب فرانســه دیگر انتقال این دستگاه
نظامی  -بوروکراتیک ،از دستی به دست
دیگر نیست ،بلکه درهم کوبیدن آن است
و این پیششرط هر انقالب خلقی واقعی
در اروپاست .اما چگونگی درهم شکستن
این ماشــین دولتی در عمل مشــخص
و اینکه چه چیزی جــای آن را خواهد
گرفت ،هنوز پوشیده مانده بود.
آنچه کمون پاریس انجام داد ،دقیقاً همان
چیزی بود که میبایستی در جریان اقدام
مشخص انقالبی پرولتاریا روشن گردد.
کمون پاریس چه کرد؟
در طی چنــد روز ارتش دائمی ،پلیس و
ژاندارمری منحل شدند و مردم مسلح در
گارد ملی وظیفه حراست از انقالب را بر
عهده گرفتند .سربازگیری اجباری ملغا
گردید و کلیه شــهروندان سالم و واجد
شرایط ،جزء گارد ملی محسوبشدند.
دســتگاه بوروکراســی که با فرار تییر و
کارمندان دولتی ازهمپاشیده بود ،انحالل
یافت .مقامات کمون و تمامدستگاه اداری
و قضائی ،انتخابی و قابل عزل اعالم شدند.
اعضای کمون در همان حال که قانونی را
تصویب میکردند ،خوددر کمیسیونهای
مختلف وظیفه اجرای آن را نیز بر عهده
داشــتند .تودههای کارگر و زحمتکش،
خــود انجــام وظایف مختلــف اداری و
رتقوفتق امور را بر عهده گرفتند.
کمون اعالم کرد کهدر یک جمهوری واقعاً
دمکراتیک نباید محلی برای حقوقهای
افتخاری و حقوقهای کالن وجود داشته
باشــد ،حداکثر حقوق کارمندان کمون
 ۶۰۰۰فرانک در سال تعیین شد .به قول
مارکس کمون به شعار دولت ارزانقیمت
واقعیتبخشید.
کمون فرمان جدایی کاملدین ازدولت را
صادر و به مرحله اجرا درآورد .بودجه انجام
مراســم مذهبی را حذف و اموال مجامع
مذهبی را مصادره کرد.
کمون بساط مذهب را از مدارس برچید
و کمیســیون آموزش را موظف ساخت
نظام آموزشی را دگرگون سازد و مقدمات
آموزش عمومی و رایگان را فراهم نماید.
کمون وســیعترین آزادی سیاسی را که
فرانسه به خود دیده بود ،معمول ساخت.
بدین طریق کاملترین دمکراسی شکل
گرفــت که نمونه آن در تاریخ بشــریت
وجود نداشت.
کمون با این اقدامات نهفقط نشــان داد
که دولت بورژوایی ،این ابزار اســتبداد و
ســتمگری نمیتواند در خدمت مقاصد
انقالب اجتماعی پرولتری قرار گیرد ،بلکه
باید درهمشکسته شــود .در همان حال
نشــان داد که چه چیزی باید جایگزین
دولت بورژوائی گردد .حاال قدرتی متکی
به ابتکار عمل تودهای و از پایین ،اعمال
حاکمیت مستقیم تودههای مسلح،دولتی
در حال زوال شکلگرفته بود که به قول
مارکس ،آن شــکل سیاسی کشف شده
بــود که رهایی اقتصــادی کار را ممکن
میساخت.
اهمیت این دســتاورد بــزرگ کمون به
درجهای بود کــه مارکس و انگلس تنها
اصالحــی را کــه در مانیفســت حزب
کمونیســت الزم دیدند ،درهم شکستن
ماشیندولتی بورژوازی بود" :طبقه کارگر
نمیتواند ماشین دولتی حاضر و آماده را
صاف و ســاده ،تصرف کند و آن را برای
تحقق هدفهای خود به کارگیرد".
هیچکس تاکنون نتوانسته است همچون
مارکس این دست آورد بزرگ نخستین

انقــاب کارگــری جهــان را بهخوبی
جمعبندیکند.
ازاینرو بهجاست که بار دیگر به مناسبت
ســالروز کمون پاریس به گزیدههایی از
اثر برجسته مارکس جنگ داخلی اشاره
شود :
"نخســتین فرمان کمون در مورد الغاء
ارتش دائمی و جانشین کردن آن با مردم
مسلح بود .کمون از مشاوران شهری که
بارأی عمومی مــردم در نواحی گوناگون
شهر برگزیده میشدند ،تشکیل میشد.
این افراد در هرلحظه پاســخگو بودند و
مقامشان پس گرفتنی بود .اکثریت این
اعضاء البته از کارگــران یا از نمایندگان
سرشــناس طبقه کارگــر بودند .کمون
میبایســت نه یک اقدام پارلمانی ،بلکه
هیئت اجرایی و عملکننده یعنی اجرایی
و قانونگذاری درعینحال باشد .نیروی
انتظامــی بهجای آنکه همچنــان ابزار
حکومت مرکزی باشد ،بیدرنگ از عناوین
سیاســیاش محروم گردید ،و تبدیل به
ابزاریدردست کمون شد ،ابزاری پاسخگو
که در هرلحظه میتوانســت مقامش را
از دست بدهد .در مورد تمامی کارکنان
همه دیگر شاخههای خدماتی اداری نیز
به همین سان عمل شد .کار عمومی در
خدمت دستگاه اداری از خود اعضاء کمون
گرفته تا پایینترین مرتبه دستگاه اداری،
کاری بود که میبایست با مزدی معادل
مزد کارگری انجام گیرد .رشوهگیریهای
مرســوم و مداخل معمول مقامات عالی
دولتــی همراه با خود این مقامات از بین
رفتند .خدمات عمومی ازاینپس دیگر در
حکم ملک خصوصی موجوداتی مأمور از
جانب حکومت مرکزی تلقی نمیشدند.
نهفقط دستگاه اداری شهرداری بلکه همه
اقداماتی که ابتکار اقــدام به آنها تا آن
زمــان از آن دولت بود ،ازآنپس در زمره
اختیارات کمون قرار گرفت.
بهمحض برانداختن ارتش دائمی و نیروی
انتظامی ،ایــن دو ابزار مــادی [اعمال]
قدرت در حکومت ســابق ،کمون همت
بر آن گماشت که ابزار معنوی سرکوب،
[یعنی] قدرت کشیشان را براندازد ،فرمانی
در جهت جدائی کلیســا و دولت ،و خلع
مالکیت از کلیســاها ،البته در حدی که
آنها بــه هیئتهای زمیــندار و مالک
تبدیلشده بودند ،صادر گردید .کشیشها
را به آرامش بازنشسته شدن و پرداختن
به زندگی خصوصی برگرداندند ،تا ،همانند
پیشــینیان خود یعنی ح ّواریان با اتکا به
صدقات و نــذورات مؤمنان معاش خود
را بگذرانند .ورود به همه موسســههای
آموزشی بهصورت رایگان برای همه مردم
آزاد شد و خود آن مؤسسات نیز از هرگونه
دخالت از سوی کلیســا و دولت برکنار
اعالم شدند.
بدینســان نهتنها آموزش در دسترس
همــگان قــرار گرفت ،خود علــم نیز از
قید زنجیرهای اســارت پیشداوریهای
طبقاتی و قــدرت حکومتی حاکم بر آن
رها گردید.
کارکنان دســتگاه قضا از نقاب استقالل
نمایشی که تا آن زمان فایدهاش این بود
که بر سرسپردگی حقیرانه آنان نسبت به
همه حکومتهای گذشته ،که به همه آنان
نیز ،یکی پس از دیگری ،سوگند وفاداری
خورده بودند ،سوگندی که پسازآن زیر
پا میگذاشــتند ،پرده استتاری بکشد،
خالص شدند .عناوین هیئت دادرسان و
قضات نیز ،مانند دیگر همکاران خود در
دستگاه اداری عمومی  ،تبدیل به عناوین
و مقامات انتخابی ،پاسخگو و پس گرفتنی
شدند…"..
"بهجای اینکه هر ســه یا شــش سال
یکبار مردم جمع شوند و یکی از اعضاء
طبقه حاکم را بهعنوان "نماینده" خود در
پارلمــان ،که بعداً هم بیدرنگ در همان
پارلمــان حقوق مردم را زیــر پا بگذارد،
برگزینند ،مراجعه بــه آرای عمومی [و
انتخابات] را میبایست به صورتی درآورد
که همچون ابزاریدر خدمت مردم ،آنهم
مردمی کهدر قالب کمونها سازمانیافته
بودند درآید… .از ســوی دیگر ،هیچچیز
بهاندازه توســل بهنوعی مرجع سلســله
مراتبی بهجای آراء عمومی نمیتوانست
در چشمانداز ارزشهایی که برای کمون
مطرح بودند ،نامطلوب باشد".

"کمون شعار حکومت به بهاء ارزان را که
شــعار همه انقالبهای بورژوایی است،
با الغاء دو سرچشــمه اصلی هزینههای
دولتــی ،یعنی ارتش دائمی و دســتگاه
کارمندی دولت ،عملی کرده است…"
راز حقیقی کمون این بود:
"این اساســاً حکومتی بــود از آن طبقه
کارگر ،زاییده نبرد طبقاتی تولیدکننده
بر ضد طبقات بهرهمنــد از برخورداری
و تملک ،یعنی خالصه شــکل سیاسی
سرانجام بهدســتآمدهای بود که رهایی
اقتصادی کار [از قید ســرمایه] از راه آن
ممکن بود تحققپذیر گردد…
سلطه سیاســی تولیدکننده[مستقیم]
نمیتواند با ابدی شدن بردگی اجتماعی
او همزیستی داشته باشد .بنابراین کمون
میبایســت در حکم اهرمی باشد برای
برافکندن پایههای اقتصادی وجود طبقات
 ،و برافکندن خود سلطه طبقاتی .با رها
شــدن کار [ از قید سرمایه] ،هر آدمی به
کارکن تبدیل میشود و کار تولیدیدیگر
صفتی نیست که به طبقه معینی نسبت
داده شــود(".جنگ داخلی در فرانسه -
کارل مارکس -ترجمه باقر پرهام)
تمــام تجربه کمون پاریس و جمعبندی
مارکــس از دســت آورد بــزرگ کمون
بهوضوح ضرورت درهم شکستن ماشین
دولت بورژوائی رادر هر شــکل آن ،نشان
میدهد .انقالب سوسیالیستی کارگران
روسیه نیز تأیید دیگری بر این ضرورت
بود.
بنابراین کســی نمیتواند خود را مدافع
برقراری حکومت کارگری  ،سوسیالیسم
و مارکسیســم بداند ،مگر آنکه به درهم
شکستن سرتاپای دولت بورژوائی  ،به دور
ریختن آن و استقرار دولت نوع کمون و
شورایی ،باور داشته باشــد .در ایران نیز
ســازمان فدائیان(اقلیــت) بهعنوان یک
سازمان کمونیست مدافع پیگیر حکومت
کارگری ،در برنامه خود بر ضرورت درهم
شکستن ماشین دولتی موجود و استقرار
دولتی شورایی تأکید کرده است .گرچه
در جنبش کمونیســتی ایــران اینیک
مسئله پذیرفتهشــده است و همانگونه
که تجربه انقــاب  ۵٧نیز نشــان داد،
طبقه کارگر نیز برای برپائی یک حکومت
شورایی مبارزه میکند ،اما هنوز معدود
ســازمانهایی یافت میشوند که خود را
مدافع سوسیالیسم معرفی میکنند ،اما
خواهان تشکیل مجلس مؤسساندر ایران
هســتند .این بدان معناست که آنها به
درهم شکستن دولت بورژوائی و استقرار
دولتــی از نوع کمون باور ندارند .مجلس
مؤسسان عالیترین نهاد دولت بورژوائی
اســت که بر فرمانروائی بــورژوازی مهر
تأیید میزند و شکل دولت آن را تعیین
میکند .بنابراین کسی که شعار مجلس
مؤسسان را سرمیدهد ،نهفقط به درهم
شکستن ماشیندولت بورژوائی باور ندارد،
بلکه حکومت کارگری را نیز انکار میکند.
چراکه طبقه کارگر بدون درهم شکستن
ماشین دولت بورژوائی و ایجاد یک دولت
نوین پرولتری اساساً نمیتواند حکومت
کند .کمون پاریــس با فراخوان مجلس
مؤسسان پدید نیامد و بر پارلمانتاریسم
خط بطالن کشــید .این نشان میدهد
سازمانهایی که شعار مجلس مؤسسان
ســرمیدهند چیزی جز یک ســازمان
سوسیال رفرمیست نیستند .این واقعیت
آنگاه آشــکارتر میشود که بدانیم برخی
از آنها دیکتاتوری پرولتاریا را نیز نفی و
انکار میکنند ،دقیقاً شبیه پیشکسوتان
برنشتینیست و کائوتسکیست آنها .بدین
طریق آنها اساساً موجودیت کمون را نفی
میکنند .مگر بدون دیکتاتوری طبقاتی
هیــچ طبقهای در طول تاریخ توانســته
است حتی یک روز حکومت کند و سلطه
طبقاتی خود را اعمال کند؟ چنین چیزی
هرگز وجود نداشــته و نخواهد داشــت.
چراکه هر طبقهای که در سراســر تاریخ
جامعه طبقاتی طبقه حاکم بوده اســت،
برای حفظ این ســلطه میبایستی اراده
سیاسی خود را بر طبقه یا طبقات دیگر
تحمیل کنــد و آنها را به تبعیت وادارد.
این یعنی دیکتاتوری طبقاتی به معنای
علمی ودقیق کلمه " .در طول تمامدوران
تاریخ بشــریت ،از هنگام تقسیم جامعه
به طبقــات ،تا به امــروز ،هیچ طبقهای
نمیتوانســته و نمیتواند ،طبقه حاکم و
فرمانروا باشد ،مگر آنکه اتوریته سیاسی،
اقتدار سیاسی داشته باشد و اراده سیاسی

33

دموکراسی شورایی

خود را بــر طبقه یا طبقات
دیگر تحمیل کرده باشد .تنها
باوجوداین اتوریته سیاسی
ســت که یــک طبقــه میتواند
فرمانروایی و تســلط سیاســی و
اقتصادی خود را حفظ نماید .حتی
یک نمونه استثناییدر طول تاریخ
جامعه طبقاتی نمیتــوان یافت
که بهغیراز این باشد .این اتوریته
و اقتــدار سیاســی ،این تحمیل
اراده سیاســی بخشی از جامعه بر
بخشیدیگر ،معنایدقیق و علمی بهاری دیگر آمده است
دیکتاتوری طبقاتی است .ازاینرو ،آری
نهفقــط در دوران نظام بردهداری اما برای آن زمستانها که گذشت
عهد باســتان ،نهفقــط در دوران نامینیست
نظام فئودالی قرونوســطا ،بلکه نامینیست
همین امروز ،حتی در بهاصطالح
دمکراتیکتریننظامهایبورژوائی ،سال نو فرخنده باد!
این اتوریته و اقتدار سیاسی و این
تحمیل اراده سیاسی یک طبقه بر هوایی تــازه میآیــد و فصلی دیگر
طبقه دیگر وجود داشــته و دارد .فرامیرســد ،بهار میآیــد تا مفهوم
وجود دســتگاهی به نام دولت ،با عشــق را بازبنویســد و بر جانها و
تمام ارتش ،پلیس و دستگاههای دلها عطرافشانی کند .پیامدار عشق
امنیتــی ،زندانهــا ،دادگاهها و
بوروکراسیاش ،خود تجسم عینی و شــادی و نوید دهنــدهی روزهای
و مــادی عریــان وجــود اتوریته نو ،برای همهی انسانها و جانهای
سیاسی یا به زبان دیگر دیکتاتوری عاشق.
سیاسی ســت .چراکه دولت ،ابزار در جهانی که بر اثــر رنج و هراس و
یا وســیلهای اســت که به اتکای
یاس تاخته بر انســانهای ستمدیده
ِ
آن طبقه حاکــم میتواند اتوریته و بیپناه از یک ســو و از سوی دیگر
و اراده سیاســی خود را بر جامعه
تحمیل کند ( " .زندگی سیاسی اشتهای ســیریناپذیر خودکامهگان
و آموزشهای مارکس-انتشــارات در کسب قدرت و ثروت ،به عرصهای
بالخیز بدل شده ،آنچه هرآینه تهیتر
سازمان فدائیان اقلیت).
فریب
برای
سوسیال-رفرمیستها
و سرگشتهتر میشود ،مفهوم انسان
زحمتکش،
های
طبقه کارگر و توده
و آزادی اوســت .در چنین شــرایط
فقط استبداد سیاسی رادیکتاتوری
غمباری برای انســان بالدیده و مانده
معرفی میکنند .بنابراین ازدیدگاه
آنها در هرکجا که آزادی سیاسی در غمهای جانفرســا ،هر رویش و
وجــود دارد در آنجا از دیکتاتوری خیزشــی نوید بیداری میدهد .نوید
خبری نیســت و دمکراسی ناب پایداری و پیمودن مســیر رهایی از
حاکم اســت .بــا این ادعــا آنها بندگی و اسارت.
بردیکتاتوری طبقاتی بورژوازی در امیــد داریم که این بهار و ســال نو
سراسر جهان سرپوش میگذارند.
برای همهی انسانها ،پیامآور عشق و
پرولتاریــای پاریس بــا آفرینش
کمون کاملترین شکل دمکراسی انساندوستی و گسترش آرامش و رفاه
را حاکم کــرد ،اما آیا کمون فقط و آزادی باشد.
مظهر عالیترین دمکراســی بود؟ امید و آرزویمان رسیدن به جهانی
خیر! کمون در همان حال ،ابزار و عاری از سرکوب و ستم بر انسان است.
وسیله اعمال دیکتاتوری پرولتاریا امید و آرزویمان در ســال پیش رو،
نیز بود .از طریــق کمون بود که رهایی زندانیان سیاسی و عقیدتی ،از
پرولتاریا میکوشید اتوریته و اراده
سیاسی خود را بر بورژوازی تحمیل میان رفتن سانسور ،گسترش آزادی
کند .نــه صرفاً در جنــگ با دارو و آزادیخواهــی ،عشــق و برابری و
دسته تییر و کل بورژوازی ،بلکه شکوفایی لبخند بر جان و دل مردم
حتی وقتیکــه در کمون قوانینی ایران و همهی انسانهاست.
علیه منافع بــورژوازی تصویب و کانون نویســندگان ایــران با آرزوی
اجرا میکــرد و با تصویب همین تندرســتی ،ســرفرازی و پیروزی،
قوانیــن شــهرداران پاریس هم
استعفا کردند ،اراده طبقاتی خود فرارسیدن ســال  ۱۳۹۶را به مردم
را بر بورژوازی تحمیل میکرد .از ایران ،اهل اندیشه و قلم و اعضای خود
همین روست که انگلسدر مقدمه تبریکمیگوید.
بر جنگ داخلی در فرانسه نوشت":
کانوننویسندگانایران
ً
سوسیالدمکرات عامی که اخیرا
 ۲۷اسفند ۱۳۹۵
واژه دیکتاتوری پرولتاریا دوباره به
گوشــش خورده ،از شنیدن آن به
که کارگران به انقالب روی میآورند ،باید
است.
شده
وحشتی سالمت بخش دچار
تمام دســتگاه دولــت بورژوایی را درهم
این
بدانید
مایلید
بسیار خوب آقایان خیلی
شکســت و بهجــای آن دولت مختص
به
نگاهی
است؟
چیزی
دیکتاتوری چگونه
پرولتری را کهدیگردولت به معنای اخص
که
دید
خواهید
بیندازید.
کمون پاریس
کلمه نیســت قرارداد .در ایران نیز دولت
پرولتاریاست".
دیکتاتوری
این همان
بورژوائی باید از بیخو بن درهمشکســته
تیر
رهبری
تحت
نیز
فرانســه
بورژوازی
شود و دولت شــورایی مستقر گردد که
از
حتی
بلکه
کموناردها
با
جنگ
در
نهفقط
تمام مختصاتــی را خواهد داشــت که
در
مصوبات
و
قوانین
وضع
طریق
مجلس
کمون پاریس داشــت .اعمال حاکمیت
بر
بورژوازی
اراده
تحمیل
برای
ورســای
مستقیم کارگران و زحمتکشان از طریق
طبقــه کارگر و به تبعیت واداشــتن آن شوراها ،تســلیح عمومی تودهای تحت
تــاش میکرد .این همــان دیکتاتوری اتوریته شوراها ،انتخابی و قابل عزل بودن
است.
تمام مناصب و مقامات سیاســی ،اداری
نفی
را
پرولتاریا
دیکتاتــوری
که
کســی
و قضایی ،انجام وظایف اجرایی توســط
میکند ،کمون را نفی میکند .حکومت خود قانونگذاران ،حداکثر حقوق در حد
کارگری را نفی میکند .سوسیالیســم را متوسط کارگران ماهر ،جدایی کامل دین
نفی میکند .بیهوده نبود که مارکس در از دولت و مدارس و کنگره ســرا ســری
نامه به ویده میر یکــی از خدمات خود شوراهای نمایندگان بهعنوان عالیترین
را اثبات این نکتــه اعالم کرد که مبارزه ارگان دولت شــورایی .یک چنین دولتی
طبقاتی ضرورتــاً به دیکتاتوری پرولتاریا اســت که میتوانــد در خدمت وظائف
میانجامد.
انقالب پرولتری قرار گیرد و ســرانجام با
سوســیال
گرایش
این
رحمانه
بایــد بی
اسقرار سوسیالیسم محو و نابود شود.
نداد،
اجازه
و
کرد
افشــا
را
رفرمیســت
با پاسداری از دســت آورد بزرگ کمون
تأثیرات مخرب و ضــد کارگری خود را پاریس ،یاد کمون و برپادارندگان قهرمان
بر جنبش برجای بگــذارد .اصول دولت آن را گرامی داریم.
کارگری پاریس عمومیتدارند.در هرکجا
(نشریه کار شماره )۷۳۷

Demo.shorai@gmail.com

پیام نوروزی
کانوننویسندگان
ایــران
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استخـــــــدام
یک موقعیت عالی

کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران
FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS

ل

ط خانم

ا٢
ریال
نكوور
دا

ـات:

٠٩

NISSAN GABRIEL

)Beginner level (part time
Where: District Parc-Extension
When: From April 3rd to June 18th
For women only: Monday and Wednesday from 9am to 12pm
Mixed group: Monday and Wednesday from 6pm to 9pm
Call NOW for registration or information:

ST-JACQUES
به یک نفر فروشنده اتومبیل فورا نیازمندیم.
با شرایط مناسب
لطفا با آقای وکیل محمد تماس بگیرید:
)Wakil Mohammad (Rocky
Directeur / Manager
NISSAN GABRIEL ST-JACQUES
7050 Saint-Jacques
)Montréal (Québec

(514) 274-8117

تدریـس
ریـاضی

استخدام منشی

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

به چند نفر سکرتر ،مسلط به زبان های فرانسوی و انگلیسی
فـورا نیازمند است:
لطفا برای اطالعات بیشتر با ایمیل زیر تماس بگیرید:
azjune’15U

شیـرینی

Rose pastry

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

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

ساملندان

اگر در نگهداری از پدر
سالمندتاندچارمشکل
هستیدونیازمندکمک
(چه در منزل چه در
بیمارستان)بامنتماس
بگیرید(.رضا)
ساعت آماده بکار از
2بعدازظهر تا 8شب

Tel.: 514-452-4393
free
mohammadreza_shahcheraghi@yahoo.com

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

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

آمــــوزش
خصوصی ریاضی

آمادگی برای آزمونهای
مدارس ،دانشگاههاGRE، ،
 GMAT، CEGEPو …
علی صبری کارشناس مهندسی
برق و کارشناس ارشد ریاضی از
دانشگاههای تهران و کوئین کانادا؛
آموزش به زبــانهای
فارسی و انگلیسی
جلسه اول رایگان

azaug15U

پرستــار

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.

اعظم  -تلفن تمــاس:

Tel.: 514-806-7870

خدماتمالیاتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

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

azjune16free

Highschool, College,
University
توسط مدرس و مؤلف کتب
کمکدرسی
با بیش از بیست سال تجربه

Tel: 438-399-1359

تدریس فارسی

آموزش رانندگی
آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا438-238-3091.....
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ازدواج

شــیخ صالــح366-1509 .......................

 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

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

احمــد

کلیهخدماتساختمانی
بازسازی ،به سازی
کیفیتعالی
نرخ مناسب

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

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

•
•
تدریس ریاضیات
وفیــزیک •
توسط مهندس •
•
College,University
High-Shool

abaee:azsepfree

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

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

514-827-6329
514-620-3255

نیـازمنـدی هـای پیوند

نیماازاگوسترایگان

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

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

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 ......................... .
مسعودنصر 571-6592.................................. .

اجنمن ها و سازمانها

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

بیمه اتومبیل

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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

ترجمه

نغمه سروران889-8765 ............................ .
دارالترجمه یکتا439-8501 ......................... .
محمودایزدی745-0318 ............................ .
شهریاربخشی624-5609 ............................ .

چاپ و تابلوسازی

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)

Tel.: 514-675-4405

آژانس مسافرتی

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



خدمات
ساختمـانی

>> کلیه مقاطع:

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

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

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

Tel.:438-990-6529

الکترونیک

azmarU

آرایشـــــگاه

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

کالسیک ،پاپ و ایرانی در سطوح
مبتدی تا پیشرفته
علی صبری با بیش از  ۲۰سال
سابقهدر نوازندگی پیانو
بهرهگیری از متدهای قدرتمند و
تخصصی برای کودکان ،نوجوانان
و بزرگساالن؛ آموزش به زبانهای
انگلیسی و فارسی

aznov-jan’17tpshP

Tel.: 514-991-6819

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

Tel.:438-990-6529

تدریسریاضیات

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

MMUNITY

NISSANGABRIELSTJACQUES.COM

freeazmar

حسابـداری

PARTICIPATE in our
CO

آمــــوزش
نوازندگی پیانو

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...

داروخــانه
دندانپزشک

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

رستــوران

آنیکــس 585-2029 .....................................
کبابسرا 933-0-933 .................................... .
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس270-8437 ......................................... .
یاس483-0303 ........................................... .
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی483-0000 ....................................... .
کوپولی(989-8580 ............................... .)2
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی

فـرش

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

فـال

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

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

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

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

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

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

حمل و نقل

خشکشویی

عینک سازی

شماره شما در

این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

کــــارواش

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

کوه نور ،آدونیس و...

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

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

شیرینی پزی و قنادی

الوال:

224-0-224................................... .KamNic

گلفروشی

حسابداریومالیاتی

آدونیس ،شاتوکباب ،و...

کامپیوتر

گرانیت

سوپر و فروشگاه

وست آیلند :

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

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

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

ریوسود:

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

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

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

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!

Tel.: 514-483-7777

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

clinique_Soleil@yahoo.com

کامیونیتی

34

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

گرانیت آیل 952-7400 ................................ .
وحیــد 983-1726 .........................................

وبسایت

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

محضر

موسیقی (جشن ها)

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

ویدیو

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

35
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PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

نیازمندیهای

(نبش دکاری )

)Tel.: 514-996-9692

Haircut: $10

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

SNOWDON

Spiritualist & Psychic Reader

آرایشگاه
Tel. : 514-516-9810

50 X 70

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

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

info@paivand.ca

با صرف  5دقیقه از چکیده
خبرهای روز آگاه شوید!

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:

فقط 5دقیقه!

Master :DURGA
KALIPRASAD

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

طالع بینی از روی دست ،صورت ،تاریخ تولد
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

ارژنگ

1674 rue Everett
Montreal Qc H2E 1N6
P2enddc

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

آموزشگاه هنری ر  -مــی

فنگویندگی

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

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...

علیـرضا فخـاریان

توسط :رضا هومن

514-996-1620

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

Re-Mi

Re-Mi

3333 Cavendish, #285
Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

514-833-8684

azmay2013hoomanfree

قابلتوجهخامنها

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

هفت روز هفته از  ۹صبح تا  ۷شب

Surrey, BC
Montreal

مترجم رمسی

مترجم رمسی

نغمه سروران

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»


¼





















½











¦








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

BEN

توسط شادی

دیگر طالع

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

مترجم رمسی

اجنام امور ساختمانی

فال قهـوه
و ورق

35

514 585 - 2345
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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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ARBARG

 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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با ما همکاری کنید.
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لغایت
دوشنبه
روزهای
ها،
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گزینش
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توجه:
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 از ساعت  11لغایت 17





(450) 638-7078
¥


¸


 



شود:
هماهنگی
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هماهنگی قبلی الزم است.
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514-996-9692




 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب
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توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.



















ل
ش

ي

پ

15 14 13 12 11 10

9

حل جدول ويژه شماره 5512

36

88

 سال  24شماره  12  1312فروردین 1396

خطبه

نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

وسایل جانبی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﯿﻒ دوﺭﺑﯿﻦ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ

خروجی باتری دوربین
به مقدار قابل توجهی
افت کــرده و زودتر از
مواقع عادی خالی شود.
لذا همراه داشتن شارژر
باتری یــا باتری های
شارژ کننده قابل حمل،
از اهم واجبات است!

یکــی از مشــکالت
عکاسی حرفه ای این
است که هر چه دوربین
و وسایل جانبی عکاسی
بخری باز هم یک سری
وسایل را نداری و این
خریدهــا فقط با مرگ
عکاس پایــان خواهد
یافت!
در شماره های گذشته،
یکی از مقالــه ها را به
معرفی کیــف حمل
دوربین عکاسی و انواع
آن اختصاص داده بودیم.
در ایــن شــماره بــه معرفی
مفیدتریــن وســایل جانبی
عکاسی میپردازیم که بهتر است
همیشهدر کیف عکاسی خود به
همراه داشته باشیم .البته از دید
خیلی از عکاسان آماتور ،داشتن
یک دوربین و لنــز کافی بوده
و میتوان با آن براحتی تصویر
برداری نمود .شــاید این گفته
درست باشد؛ ولی فقدان وسایلی
که در پایین ذکر میگردد ،باعث
محدود شدن کار تصویر برداری
و گاه توقف پروژه میگردند.
شاید اگر فقط یک عکاس آماتور
باشیم ،با توقف عملیات عکاسی،

•

اتفاق خاصی برایمان رخ ندهد و
فقط چند عکس معمولی را از
دست بدهیم .اما چنانچه برای
تصویربرداری از یک پروژه جدی
به جایی میرویم ،باید با وسایل
کاملی به محل عکســبرداری
رفته و هیچ چیز کم و کســر
نباشد.
لیســتی که در پایین ذکر می
شود کامال شخصی و بر اساس
نیازهای هــر پروژه ای متفاوت
بوده و با توجه به نیازهای خاص
هر پــروژه ای تغییر و اقالم آن
با عناصر دیگری جایگزین می
گردد .همه ی این اقالم را میتوان
با قیمتهای بســیار مناســبی
در فروشــگاههای
حقیقــی و مجازی،
تلفناستودیوفوتوبوک:
بویــژه از وبســایت
(514) 984-8944
آمازون که در شماره
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
قبل معرفی کردم،
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
WWW.FACEBOOK.COM/
تهیهنماید.
STUDIOPHOTOBOOK1
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :

•
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کارت حافظه یدکی نیز
بسیار حائز اهمیت بوده
و باید چند کارت اضافه
در کیــف دوربیــن به
همراه خود داشته باشیم.
عالوه بر این ،بهتر است کارتهای
حافظه را در کیفهای مخصوص
و کوچکی که برای انواع مختلف
این کارتها طراحــی کرده اند،
نگهداری نموده تا عکسهایی که
برای ثبت آنها کلی وقت صرف
کرده ایم ،به راحتی از بین نروند.
•

با توجه به آب و هــوای کانادا
بهتر اســت که همیشــه یک
پوشــش پالســتیکی محافظ
دوربین را به همراهداشته باشیم
که اگر مجبور شــدیم در زیر
باران عکاسی کنیم ،آسیبی به
دوربینمــان وارد نگردد .حتی
اگر چنین پوششی در دسترس
نداریم ،میتوانیــم خودمان به
صورت خودجوش با یک کیسه
پالســتیکی کار را ادامه داده و
در عین حــال از دوربین خود
محافظتکنیم.
•

همراه داشتن یک یا چند فالش
اکســترنال و باتــری های آن
همیشه به ما کمک خواهد کرد
که قادر باشیم در هر شرایطی
عکاسیکنیم.

باتری یدکی دوربین
ن شماره:
سپشیال ای
ا
جلسهرفعاشکالوتمرین از جمله اقالمی است
تنظیماتدستیدوربینشمادر«استودیو که همیشــه باید در
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر کیف دوربین موجود
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب باشــد .عکاســی در
هوای ســرد و قطبی •
وعکسهایخانوادگی
کانادا باعث میشود که بــرای آنکه بتوانیــم از فالش
اکســترنال بــه بهترین نحو
اســتفاده کنیم ،میتــوان با
استفاده از «تریگر رادیویی»،
 Infos pratiquesفالش را در جای دیگری نصب
 sur Montréalو فعــال کرد تا مســیر تابش
بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی نور به صورت مستقیم نباشد.
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل این تابشهای غیر مستقیم نور
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو فالش ،باعــث ایجاد افکتهای
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد .نــوری جالبی بر روی ســوژه
خواهد شد.

«همهچیزدرموردمونترآل»

•

داشــتن یک چــراغ قوه
کوچک بــا باتری اضافه در
داخل کیف عکاسی ضروری
است .بهتر اســت از چراغ
قوه هایی استفاده کنیم که
میزان پخش شدن نور آن
قابل تنظیم بوده و بتوان از
آن برای «الیت پینتینگ»
هم استفاده نمود.
•

وسایل تمیز کردن دوربین

Immigration

SUCCESS SECRETS FOR CANADIAN IMMIGRANTS

Finding a mentor in your
industry can provide you
with vital information
about job opportunities and
industry news. Networking,
both within your industry
and outside, can make the
real difference between
whether you start making
connections and finding
success or not.
Hoping everyone is
enjoying their Nowrooz
Festivities with friends and
family, it really doesn’t feel
or look like spring in Montreal, but we make the best
of it. It has always amazed
me that the Persian New
Year comes in at the same
time spring arrives, it is
such a beautiful symbol of
the rebirth of nature and at
the same time a New Year
arrives, it is an awesome
way to celebrate the arrival
of two beautiful events,
spring and a New Year.
عید نوروز بر همه مبارک!
سال خوبی داشته باشید ،با سالمتی
و پیروزی ،و دل تان شاد!
Eideh Nowrooz be hameh
mobarak, sale khoubi
dashteh bashed, ba salamati, va piroozi, va deletion
shad.
_______
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.
ترجمه فارسی مقاالت را در
وبسایت ما بخوانید
Maria Cottone
Regulated Immigration
Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

F

go out and enjoy all that is
Canadian, from its outdoor
lifestyle to its multiculturalism to its freedoms.
Realize that things may
not turn out exactly as you
planned. If you were a
teacher in your homeland,
for example, you may be
frustrated to realize that
you will likely have to get
relicensed to teach in Canada. If you are willing or
able to put in the time for
the process, consider using
your skill set, for example
start a tutoring service.
This will allow flexability
in what you intend to do in
Canada.
ook beyond the borders
of your own ethnic
community. Moving to
a new country extremely
overwhelming which is
why many immigrants
tend to move into an ethnic
community that matches
their own background.
While this may be comfortable, it’s also critical to
make connections with Canadians of all backgrounds
in this multicultural nation.
Immigrants are natural risk
takers and entrepreneurs.
You have to be if you gave
up your security to move
to an unknown country.
Apply these risks to your
new life.
Learn a new skill.
Reach out to new people.
At times changing careers
may open new doors, or
studying a new skill may
bring forth new opportunities in Canada.
Volunteering is a great way
to get your foot in the door
with a company or to get
valuable Canadian experience.

rom the time new immigrants land in Canada they are bombarded with
stories of immigrants, who
are struggling as well.
Adapting to your new
adopted country can be a
challenge; at times it can
become scary and overwhelming, especially when
a family with children is
involved.
The first step is recognizing the fact that one of the
biggest differences between
immigrants who succeed in
Canada and those who fail
is excellent communication
skills in English or French.
Without learning the
language of your adopted
country, all your skills will
be hidden away like a gem
in a cave.
If you moved to Germany
or Japan, you are made
to learn those languages.
Why then do immigrants
limit themselves by refusing to learn the official
?languages in Canada
Immigrants should make
a conscious effort to learn
and improve their English
and French.
While a new immigrant
may face barriers and obstacles in his/her settlement
in Canada, complaining
about it with other immigrants will just continue a
cycle of negativity that will
paralyze your chance of
success.
If you don’t believe you’ll
be able to succeed and
overcome the challenges
of being an immigrant, you
will never fully try.
!So stay positive
Remember your dreams
about coming to Canada,
they have come true, now

داشــته باشیم ،دســتگاه کارت
خوان یــا «کارت ریدر» اســت
که بتوانیم فایلهای ثبت شده را
جهت نگهــداری ،به فضای امن
دیگری انتقالدهیم.

میباشد.
فیلتر پوالریزه برای محدود کردن
نورهای مزاحم و همچنین
یک فیلتر  NDسد کننده شدت
نور برای عکاســی در نور شدید
با «شــاتر اسپید» پایین و ایجاد
افکتهای هنریدر تصویر.

L

نیز بسیار مهم بوده و بهتر است
همیشه ادواتی مثل فرچه مویی
تمیز کردن لنز ،دمنده الستیکی
بادی و دســتمال بدون پرز را به
همراه خود داشته باشیم تا ذرات
گرد و غبار را از دوربین و لنز دور •
دســتگاه کنترل از راه دور به ما
نماییم.
کمک میکند کــه هم بتوانیم از
•
سه پایه یکی از مهمترین لوازم خودمان بی دردسر عکس بگیریم
عکاسی در جاها و شرایط کم نور و هــم اینکه در زمان عکاســی
است و حداقل باید یک سه پایه از جاهای تاریک ،بدون دســت
داشته باشیم .البته حمل و نقل زدن به دوربین و لرزاندن آن در
سه پایه های بزرگ و سنگین کار لحظه ثبت تصویر ،با خیال راحت
ساده ای نبوده و باید یک سه پایه عکاسیکنیم.
کوچک تاشو و سبک را همیشه •
در کیف دوربین داشته باشیم تا داشــتن دو یا ســه فیلتر نیز به
هیچ صحنه ای را از دست ندهیم .تکمیل شدن کیت عکاسی قابل
حمل ما کمک بســزایی خواهد
•
یکی دیگر از وســایل ساده ای کرد .این سه فیلتر عبارتند از:
که بهتر اســت همیشه در کیف فیلتر «یو وی» که معموال بطور
دوربین و بویژه در سفر به همراه دائمی بــر روی لنز اصلی نصب

•

همــراه داشــتن یــک دوربین
عکاسی اضافه ،حتی یک دوربین
کوچک جیبی در کیف عکاسی
موکدا توصیه می شود تا چنانچه
و به هر علتی،دوربین اصلی از کار
افتاد ،تصویر برداری متوقف نشده
و بتوانیم کار را به اتمام برسانیم.
با پیش بینی کردن همه موارد و
یک برنامه ریزی صحیح ،میتوانیم
هر پــروژه تصویربــرداری را به
بهترین وجه به پایان برسانیم.
نوروزتان پیروز!
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آیا حتریم جدید دولت ایران برای
مشاورین امالک ایرانی شاغل در Re/
 Maxو دارایی های آنها در ایران مشکل
ساز خواهد شد؟

روند زندگی ایرانیان ســاکن آمریکا و کانــادا در ماه های اخیر
تحت تاثیر تنش های سیاسی روابط ایران و آمریکا قرار گرفته و
متاسفانه به نظر می رسد در کوتاه مدت پایانی نمی توان برای
آن درنظر گرفت.
پس از صدور فرمانهای اجرایی شــماره یک و دو دونالد ترامپ
و مشــکالتی که برای صدور ویزا و ورود به آمریکا برای ایرانیان
غیرمقیم در این کشور بوجود آمد ،حاال این امکان وجود دارد که
برخی از مشاورین امالک شاغل در یکی از بزرگترین شرکتهای
فعال آمریکای شمالی هدف تحریم جدید ایران علیه آمریکا قرار
گیرند.
دولت ایران اخیرا دست به تحریم  ۱۵شرکت آمریکایی زد ویکی
از آنها شــرکت امالک  Re/Maxکه صدها ایرانی در کشورهای
آمریکا و کانادا با آن همکاری دارند و دفتر اصلی آن در شهر دنور
ایالت کلرادو آمریکا است  .این شرکت که البتهدر اکثر کشورهای
بزرگ دنیا فعال است بخاطر خرید و فروش امالک در شهرکهای
یهودی نشین اسراییل مورد تحریم ایران واقع شده است.
البته موضوع تحریم تنها به گنجاندن نام شرکتهادر یک فهرست
بلند باال ختم نمی شــود و در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده:
«هرگونه مراوده با این شــرکتها و نهادها ممنوع بوده ،اموال
آنهادر حوزۀ صالحیتی جمهوری اسالمی ایران مشمول توقیف
خواهــد بود و از صدور روادید ورود به ایران برای آن دســته از
اشخاصی که دارای سمت یا مسئولیتی در این شرکتها بوده یا
بهنوعی با آنها در ارتباط هستند ،خودداری خواهد شد».
با توجه به اینکه ارتباط مالی مشاورین امالک فعال  Re/Maxبا
مدیریت این شرکت امری غیرقابل اجتناب است ،این احتمال
وجود دارد در صورت پیگیری دولت ایران درباره فعالیت آنها در
این شرکت تحت تحریم ،اموال این دسته از مشاورین امالک در
ایران مشمول توقیف شده و یا اینکه ورود و خروج آنها به ایران
در صورت مشخص شدن همکاری آنها با شرکت  Re/Maxدچار
مشکل شود.
در بیانیــه وزارت خارجه ایران اشــاره ای بــه ایرانیان فعال در
شرکتهای مشمول تحریم نشده ولی با توجه به سابقه مشکالتی
که برای برخی از ایرانیان شاغل در شرکت ها و مراکز حساس
دولتی آمریکا و کانادا به هنگام حضور در ایران رخ داده ،می توان
انتظارداشت بزودی خبرهاییدر این زمینه بشنویم به ویژه کهدر
بخشدیگری از این بیانیه آمده  «:وزارت امور خارجه همچنان به
رصد فعالیت شرکتها ،نهادها و افراد حقیقی و حقوقی آمریکایی
و نقش آنهادر حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی ،پشتیبانی
از تروریســم ،مشارکت در سرکوب مردم منطقه و بهویژه نقش
آنهادر بیثباتسازی منطقه ادامهداده ودر صورت لزوم نامهای
بیشتری را به فهرست افراد و نهادهای تحت تحریم جمهوری
اسالمی ایران خواهد افزود».
ــــــــــــــ

اسکیآکروباتیک
catherine lavallée
ski acrobatique

فیفـــا:
انتخاب یک زن برای
اولین بار!

دوشــیزه کاترین الواله ،اسکی
بــاز  21ســاله از کبــک ،خود
را برای شــرکت در مســابقات
FIFA appoint
اسکی اکروباتیک سال
Fatima Samba
 2018کــره جنوبــی
Diouf Samoura
as secretary
آمــاده می کنــد  .وی
general...
در یک مصاحبه تلفنی
خانم فاطمه سامورا
با خبرنگاران ورزشــی
زن مســلمان از
اظهار داشته که تاکنون
کشــور ســنگال
موفــق نشــده مجوز
موفق گردید برای
حضور در این مسابقات
اولین بار با به دست
را بهدست آورد.
خانــم الواله قبال در مســابقات آوردن اکثریت آرا پست منشی
جوانان «لیک پالسید» و «سی یرا فدراســیون بین المللی فیفا را
نوادا» امتیــازات قابل توجهی را نصیب خود نماید.
کســب کرده و امیدوار است با این پست از سال  1940تابحال
حضور خود در مســابقات سال در اختیار مردان بوده و انتخاب
 2018عنوان قهرمانی را نصیب ایشان می تواند تاثیر مهمی در
جلوگیری از «باندبازی» مرداندر
خود نماید.
وی اظهار داشــته که تمرینات
خود را مانند یک ماهی کوچک
در یک رودخانه بــزرگ دنبال
می کند! و همچنین با استفاده
از هوای زمســتانی کــوه های
بلند و پربرف به ورزش اسکی و
تمرینات اکروباتیک می پردازد.

این سازمان داشته باشد.
خانم ســامورا اظهار مــی دارد
کــه آقایــان تا
حدودی احترام
مــرا حفــظ
مــی کننــد و
فدراســیون به
دقت ســوابق
 20ساله ی مرا
در سازمان ملل
مطالعــه کرده
اند.
فاطمه اضافــه نموده که امیدوار
است تعداد بیشــتری از بانوان
در سازمان های ورزشی انتخاب
شوند.
در حال حاضر 40درصد از پست
های ورزشی در اختیار بانوان می
باشد.

ایزابل شــاره
قهرمانپاتیناژ
South Korea
winter Olympics 2018

خانم ایزابل شاره قهرمان پاتیناژ
سرعت از طرف کمیته المپیک
کانادا برای سرپرستی ورزشکاران
کانادایی در المپیک زمســتانی

سال  2018انتخاب گردید.
خانــم شــاره امیدوار اســت با
مراقبت های جدی
ماموریت سنگین
خود را انجام دهد
و مانع اشتباهات
ورزشــکاران رد
هنــگام برگزاری
رقابت هــا گردد
تــا ورزشــکاران
در
کانادایــی
ســکوهای افتخار
قرار گیرند.
در این ماموریــت خانم «تریکو
اسمیت» رئیس کمیته المپیک
کانادا با خانم شــاره همکاری
نزدیک خواهد داشت.

در ایــن رقابــت ها
آقــای Sergey
از
Ustiugov
روســیه بــا یک
ساعت و  47دقیقه
و  6ثانیــه به مقام
دوم دست یافت.
طبق گزارش روزنامه
«کبک» آقای هاروی
مدال طالی خود را
بیشتر مدیون تالش
هــای آقــای لویی
بوشــارد مربی خود
دانست.
آقای هــاروی اظهار

ورزشـــی...

از نگاه «شامپیون»!

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

اسکی صحرایی

cross-country ski

آقای الکس هــاروی ،قهرمان
معروف اسکی صحرایی موفق
شــد مســیر  50کیلومتری
مسابقه را در مدت یک ساعت و
 46دقیقه و  29ثانیه طی نماید و
مقام نخست را نصیب خود کند.
وی با حضور رسانه های ورزشی
برنده مدال طال شد.

داشــته که این موفقیت ارزش
زیادی برای او داشــته و از نظر
فیزیکی و اســتقامت هیچ گونه
مشکلی طی مسابقه نداشته است.
وی به مدت  12ســال است که

زیر نظــر مربی تمرینات خود را
انجام می دهد .مسابقات اسکی
صحرایی هر دو ســال یک بار با
حضور قهرمانان این رشته انجام
می گردد.
همچنین گفتنی است در کانادا
شمار باالیی از عالقمندان اسکی
در فصل زمســتان با استفاده از
امکانات پارک ها و مســیرهای
اسکی به این ورزش می پردازند.
آقای هاروی و اکیپ کانادا در این
رشتهدر سال صدهزاردالر کمک
هزینهدارند.
•
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نوای جادویی
پیانوی شهرزاد
سبزه علی!

و بزرگترین
میز شب!

7سین:
فرحنازاصفهانی!
دکتر تینا
فرشادگهر
متشکریم!

ابی عزیز:
ام سی بی
تالی!!

«چمپ» خودمان!
یوسف نازنین در
جمع یاران...

gil
le
clown
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شنبه  18مارس  2017در سالن شکوهمند و زیبای E mbassy Plaza

دیدوبازدیدو ضیافت
بزرگ نوروزی

شبی زیبا و بیادماندنی برای گرامیداشت میراثی سترگ ،در جمع همدیاران و دو ستان

به روایت تصویر..

عمو نوروز به مهمان ها
خوشامد می گوید...
حاجی فیروز پیام آور
شادمانی و شور..

سپاسی از صمیم قلب
برای دوست دیرین جامعه
ایرانیمونتریال
دکتر نیما مشعوف خدیر

امســال ضیافــت و پیونــد در برگــزاری این
دیدوبازدیــد برنامه بیش از همه وام دار
نوروزی پیوند دوستان ارجمند است:
در سالن امبسی و ناخدا حسین صمیمی،
پالزا  Embassyتینافرشادگهر
 Plazaالوال ،دکتر راضیه رضوی،
رد فرشــاد فضلــی (تپش
کبــک،
شــنبه ی سرد دیجیتال -فروش بلیت)
 18مــارس ،با بدون حضور ایــن یاران
استقبال پرشور گرامی ،برگزاری این جشن
شما عزیزان ،شبی میسر نمی شد.
زیبــا و بیادماندنــی در دراین میان بویژه هزار براوو
و آفرین و سپاس نثار این
خاطره ها باقی گذاشت.
مهمانان پرشمار عزیزی دوستان:
که مــی خواســتند در ابی درویشــعلی :مجری
ششمین «گاال»ی ساالنه همیشگی
ی پیوند حضور داشــته خانــم فــرح اصفهانــی:
باشــند؛ به دلیل پرشدن ســفره هفت سین زیبا و
ظرفیت سالن ،نتوانستیم غرورآفرین
پاســخ مثبــت بــه این یوسف تیزهوش و عبداله
دوستان بدهیم -شرمنده خیامی ،محمد شکیب نیا
ایم .امیدواریم در ســال و ...دیگر یاران عزیز
آینــده بتوانیم از خجالت مهران تاجیک ،سرویس
دی جی پر شر و شور تازه
تاندرآییم.
برنامه  7شــب ،با مجری نفس شهر،
گری ابی درویشعلی عزیز ظاهر :عمونوروز و حاجی
و خوشــامدگویی «مرز فیروز بی نظیر که شــور
خاص و غریبی برای بچه
پرگهر»
در نوای زیبــای پیانوی ها  -و ایضا مامان /بابابزرگ
شهرزاد سبزه علی؛در برابر ها به ارمغان آورد!
هفت ســین زیبای خانم علی آقا ادمین ،از استودیو
فتوبوک :بــرای کارهای
فرح اصفهانی ،آغاز شد.
و با برنامه هــای متنوع تبلیغــات در «همه چیز
از جمله حاجــی فیروز ،درباره مونتریال»
عمونــوروز و ...و ...ادامــه استاد احمد مصطفی لو:
خوشنویسی
یافت.
عمو نــوروز (ظاهر) پیش و ..و بــا ســپاس از همه
از باز شدن درهای سالن ،شما که با حضور گرم خود
حضور پرشــور مهمانان شبی بیادماندنی برای ما
را در البی خوشــامد می به یادگار گذاشــتید ...اگر
اسمی از جا افتاد پوزش ما
گفت.
(مجیدجوانــی عزیــز و را بپذیرید.
گشاده دست که بی هیچ و همچنین ســپاس ویژه
چشمداشــتی در آماده برای اسپانسر های عزیز:
کردن لباس عمو نوروز به خانمناهیدپاکروان(:آژانس
مسافرتی ایمجین) بلیت
یاری ما آمد).
شــادی بخــش ضیافت رفت و برگشــت به ایران؛
امسال نیز ،مهران تاجیک کلینیکدندانپزشکی آریا،
عزیز  -دجی مهران  -بود .دکتر شهروز رضانیا ،لیال
پذیرایی خوب ســالن ،با یوسفی ،رستوران آنیکس
چندین نــوع پیش غذا ،و...
ساالد ،غذای اصلی مرغ و و بــا یاد خــوب همه ی
ماهی ،شراب و نوشیدنی و عزیزانی کــه از جمع ما
رختبرکشیدند:
دسر و قهوه انجام شد.
طبق ســنت همه ساله ،دکترپرویز قدیریان ،دکتر
امســال لــوح زیبــای اختر نراقی ،محمد فاضل،
«ســپاس» پیونــد به دو دکتر شادمان،دکتر تدین،
بانوی ســخت کــوش و بانو مینا صالحی و مهدی
هنرمند؛ دو چهره دوست محمدیــان -و جایشــان
داشــتنی و نام آشــنای بسیار خالی است...
جامعه ی ایرانیان و کبک ،در پایان :کمبودها را بر ما
ببخشید .با ما باشید.
دکتر بنفشه حجازی ،و
باشد که بازهم شب هایی
دکترنیمامشعوف(خدیر)
پرشــورتر و جشن هایی
تعلق گرفت.
قرعه کشی جوائز نفیس از شادتر ،بزرگ تر و بهتر در
طرف اسپانسرهای برنامه خور شان شما ارائه دهیم.
یکی از فرازهای شــاد و نوروز و بهارتان خجســته
باد!
بیادماندنی جشن بود.
جشــن و پایکوبــی و با آرزو و به امید ایرانی آزاد
شادخواری ،و تا پاسی از و سربلند در سال پیش رو.
ادامه یافت.
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باباخانی

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

since3
199

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8
FAX: 514-342-9574

info@expertfx.ca

info@paivand.ca www.paivand.ca

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Sectionnel






   مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

Tel.:514-844-4492
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 ﺻﻨﻌﺘﯽ-  ﺗﺠﺎري-  اداري- ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

Farzin Asgari, Architect, OAQ
Tel. 514.803.5240
info@architas.ca
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