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Bureau de Change
صرافیشــریف

توجه :انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم.

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu
St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E

Sharif

EXCHANGE

$

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

www.sharifexchange.ca

خدمات ارزی

 مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز
1405 Maisonneuve W.

Tel.:514-844-4492

جنب دانشگاه کنکوردیا

H3G 1M6
info@expertfx.ca

GUY
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از مونتــــرال به تهـران از

1180

دارالترجمه رسمی یکتا
ترجمه رمسی  -دعوتــنامه رمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی

فارکس

(خضر)

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

انتقال فوری ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

بــا این افق سیاه و آوار ِشکست،
در این شب چل ساله دوام آوردیم:

با 25سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada, Suite 750

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

تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ

م .آزرم

www.ParsPlumbing.ca

Montreal Qc. H3B 2K4

Tel.: 514.426.7200

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

Pars Plumbing
& Heating Inc.
Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

Tel: (514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

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

www.sutton.com

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

fhemmatiyan@sutton.com

مشاور امالک در مونتریال
21 :

1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

VANCOUVER

NOTAIRE-NOTARY

38 :

سفر به ایران

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
E- Mail: Vancouver@pars.ca

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

›}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
مونتریال
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£
مشاور امالک در سراسر! gfZ
جتاری†¨®…fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä
مسکونی و …£
رایگان® ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í
 ارزیابی ›¬
(514) 694-4291

Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567

TO

E St., PH-A
H3J 8H9
2-0700
2-0800
s.ca

Ninous Givargiznia, BSc.

 تهیه وام های مسکن و جتاری
Office:
)(514
واردین و دانشجویان
مسکن برای تازه
 694-0840وام

MASSOOD HASHEMI

Š

ناهیدپاکروان

محضردارومشاورحقوقی

Tel.: 514-439-1444

Cell: (514) 827-6364

pg. 5

وحیدخلـجی

مشاور امالک در مونتریال

3 :

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

4010 Ste-Catherine W.

و South shore

فیروزهمتیان

(514) 561-3-561

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

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

مسعود هاشمی

1155 Rene Levesque W. #2500

آرزوگتمیری:مشاورامالک

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

تغییر شوفاژ گازوئیلی به برقی
باز کردن لوله های فاضالب
ارائه کلیه خدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
تعویض مخزن آب گرم

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

Fax

Res.514-967-5743
(514) 696-5169
Cell.:

مینو اسالمی
(514) 816-4080

›`çœ£

iÂÀÅœ

Suite 304
H9H 5B9
Minoo Eslami

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

›®˜¯‹¬›}gfZ\£

2

 سال  25شماره  26  1410بهمن 1397

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 25  no.1410  Feb. 15, 2019

وامﻣﺴﮑﻦ
وامﻣﺴﮑﻦ
ﻣﺴﮑﻦﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﻰ و اﻗﺎﻣﺘﻰ
ﺑﺎ
وام ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﻰ و اﻗﺎﻣﺘﻰ

اﻗﺎﻣﺘﻰ
ﺷﻐﻠﻰ و
وامﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺎ
ﻣﺴﮑﻦ
ﺟﻬﺖ :
ﻣﺨﺘﻠﻒوﯾﮋه
ﺗﺴﻬﯿﻼت
وﯾﮋهوﺟﻬﺖ :
ﺗﺴﻬﯿﻼت
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
واردﯾﻦ
ﺗﺎزه
اﻗﺎﻣﺘﻰ
ﺷﻐﻠﻰ و
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺮاﯾﻂ
وﯾﮋه ﺟﻬﺖ :
ﺑﺎﺗﺴﻬﯿﻼت

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
واردﯾﻦ و
ﺗﺎزه
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراى ﺑﯿﺰﻧﺲ ﺷﺨﺼﻰ(
داراﻣﺪ و
اﻓﺮاد ﮐﻢ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺗﺎزه واردﯾﻦ و
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراى ﺑﯿﺰﻧﺲ ﺷﺨﺼﻰ(
داراﻣﺪ و
ﮐﻢ
اﻓﺮاد
ﺟﻬﺖو :
ﺗﺴﻬﯿﻼتﮐﻢوﯾﮋه
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻢ
اﻓﺮاد
ﺑﯿﺰﻧﺲ ﺷﺨﺼﻰ(
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراى
داراﻣﺪ
اﻓﺮاد
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻣﻘﯿﻢ
ﻏﯿﺮ
اﻓﺮاد
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و
واردﯾﻦ
ﺗﺎزه
ﺗﻤﺪﯾﺪﮐﺎﻧﺎدا
اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻢ
وام ﻣﺴﮑﻦ ،وام اول ،دوم و ﺳﻮم
ﺷﺨﺼﻰ(
ﺑﯿﺰﻧﺲ
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراى
ﺗﻤﺪﯾﺪ و
ﺗﻤﺪﯾﺪﮐﻢوامداراﻣﺪ
اﻓﺮاد
دوم و ﺳﻮم
اول،
وام
ﻣﺴﮑﻦ،
ﺳﻮم
وام اول ،دوم و
ﻣﺴﮑﻦ ،وام

اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺎﻧﺎدا
ﺗﻤﺪﯾﺪ وام ﻣﺴﮑﻦ ،وام اول ،دوم و ﺳﻮم

اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪ:اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪ:
ﺑﯿﻤﻪ:
اﻧﻮاع
ﻣﺴﮑﻦ
ﺑﯿﻤﻪﺑﯿﻤﻪ وام
ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ و
وامﻣﺴﮑﻦ
ﺑﯿﻤﻪ
ﻋﻤﺮ و
ﺧﻮدرو
ﺧﺎﻧﻪ و
ﺑﯿﻤﻪ:
اﻧﻮاع
ﻣﺴﮑﻦ
ﺑﯿﻤﻪ وام
ﻋﻤﺮ و
ﺑﯿﻤﻪﺑﯿﻤﻪ
ﺧﻮدرو
ﺧﺎﻧﻪ و
ﺑﯿﻤﻪ
ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮزﺑﺎﻧﭙﻮر
ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺴﮑﻦ
وام
ﻧﺮخﺑﯿﻤﻪ
ﻋﻤﺮ و
ﺧﻮدرو
ﺑﺎزارو
ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺮخ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺎﺑﯿﻤﻪﺑﺎ
در ﺑﺎزارﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﯿﻤﻪ
ﺧﻮدرو
و
ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﻤﻪ
ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮزﺑﺎﻧﭙﻮر
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار

ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮزﺑﺎﻧﭙﻮر
ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮزﺑﺎﻧﭙﻮر
ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﯿﻤﻪ

ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار
داراى درآﻣﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و در ﮐﺎﻧﺎدا ﺧﯿﺮ؟
آﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺮان
آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  90روز
روزﺧﯿﺮ؟
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻫﺴﺘﯿﺪ و
داراى
اﯾﺮان
در
ﺟﻬﺖﮐﺎﻧﺎدا
اﺳﺖ؟!در
ﻫﺴﺘﯿﺪ و
درآﻣﺪ
داراى
ﻫﻤﭽﻨﺎن در
اﯾﺮان
ﻫﻤﭽﻨﺎندر
ﻫﻤﭽﻨﺎن
آﯾﺎ ﯾﺎ
آﯾﺎو
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
آﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎدا
در
در90
ﮐﻤﺘﺮ از
درآﻣﺪﺷﻤﺎ
ﺧﯿﺮ؟ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺮﯾﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ
اﯾﺮانﭘﯿﺶ
ﻣﺎﻟﻰ وﺧﯿﺮ؟
ﻣﺸﺎوردراﻣﻮرﮐﺎﻧﺎدا
آﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺮان داراى درآﻣﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و
ﺑﯿﻤﻪ

از  90روز
اﯾﺮانﮐﻤﺘﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﺮﯾﺪ
ﭘﯿﺶ
اﺳﺖ؟!
ﻫﻤﭽﻨﺎن در
ﭘﺮداﺧﺖ و
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﺎﻧﺎدا
در
ﺟﻬﺖ 90روز
ﮐﻤﺘﺮﯾﺎاز
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ
آﯾﺎﺟﻬﺖ
آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
اﺳﺖ؟!
اﯾﺮان
در
ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﯾﺎ
و
ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺮان اﺳﺖ؟!
ﯾﺎ
و
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﺎﻧﺎدا
در
در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM

WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
514 813 3633
BOULEVARD
DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111
INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COMﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ
4030ﺗﺎ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺗﻤﺎس
ﺑﺎ
اﻣﺮوز
ST-LAURENT
ﺧﺪﻣﺎت, H4R
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ از 1V4
VILLEﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ
ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ
514 647 1601
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
1 800 240 6119 EXT 01
514 813 3633
4030 BOULEVARD DE LA CÔTE-VERTU
111DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111
514 813 3633
4030SUITE
BOULEVARD
)(514
561VILLE
ST-LAURENT
,
H4R
1V4
VILLE
ST-LAURENT
,
H4R
1V4
5140561
647 1601
4030 BOULEVARD DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111

514 647
813 1601
3633
1 800 240EXT6119
01 EXT 01
1514
800647
240 1601
6119
1 800 240 6119 EXT 01

2018 MODEL CLEARANCE

VILLE ST-LAURENT , H4R 1V4

+
RAV4 LE FWD 2019

Starting at $ 29,899 + Taxes

COROLLA HATCHBACK
CVT 2019

Starting at $ 23,749 + Taxes

%
0
for certain
cars only

6807, boul. De Lorimier
Montréal (Québec), H2G 2P8

514 376-9191
www.alixtoyota.com

وام با نرخ بهره

Financing

بامدیریت

الکس پورقناد

Contact Alex Pourghannad
for additional rebates
برترین سرویس و ارزان ترین بها برای هموطنان گرامی
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 Feburary 1. 2019 until April 30, 2019 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 notlce.
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مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

آرزو گتمیری
• مشاوره تلفنی  -حضوری
و ارزیابی رایگان ملک شما
• خدمات  ٪ ۱۰۰رایگان برای
خریداران تا پایان پروسه خرید
(حتی هزینه محضر)
• همکاری با مشاورین بانک ها
جهت دریافت وام مسکن
• شرایط مناسب برای تازهواردین
بدون درآمد

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île
38, Place du Commerce #280,
Île Des Soeurs (Verdun),
QC H3E 1T8
Bureau: (514) 769-7010
arezougatmiri@gmail.com

Cell.: (514) 561-3-561

Soleil dental clinic
)Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD

• جراحی دندان عقل و دندان نهفته
• روکش دندان و لمینیت
• دندانپزشکی کودکان
• سفید کردن دندان ها
• ساخت انواع دندان های مصنوعی
ثابت و متحرک
• کاشت دندان
• عصب کشی و درمان ریشه دندان
• درمان لثه
• گذاشتن نگین • اورتودنسی
__________________________

• دکتر بهروز شریف نایینی
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
با بیش از  43سال سابقه
----------------• دکتر علی شریف نایینی

دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
با بیش از  20سال سابقه
---------------• دکتر الکساندرا دومون
• دکتر آنتوان کایایان
• دکتر سیمون اون

544, Beaubien St East
Montreal QC H2S 1S5
)(Metro: Beaubien

Tel.: 514-277-1157
5450, de la Côte-des-Neiges
Office 308
Montreal QC H3T 1Y6
)(Metro: C.D.Neiges

Tel.: 514-731-1443
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از من در باره ختفیف هایی بپرسید که به کاهش
هزینه هایتان کمک می کند

4

مشاور فروشاتومبیلهاینوودوستدوم

هومن شب بویی

Mercedes-Benz West Island
Groupe Dilawri et Compagnies

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و

اطالع از انواع پوشش های متناسب شما
Mehrdad Malekjamshidi
Ahunstic- BC 317
9256 Boul. De L’acadie

438-793-9168

Mehrdad Malekjamshidi

mmalekjamshidi@allstate.ca

Ahunstic- BC 317
9256 Boul. De L’acadie

Cell.: 514-467-0737

Homan Shab Booei
438-793-9168
Sales Consultant

Représentant Des Ventes
mmalekjamshidi@allstate.ca
4525, boulevard St-Jean,
DDO., QC, H9H 2A7
www.westisland.mercedes-benz.ca
Tél: (514) 620-5900 Ex # 11118
4525, boulevard St-Jean,

hshab@mbwestisland.ca

182155 04/18

آژانسمسافرتییونیگلوب
نسرین پارسا

• سفر شما به ایران
با بهترین نرخ های بازار
،• مسافرت های جتاری
182155 04/18
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

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

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

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

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

هر نرخی
،دارید
از ما ارزان تر
بخواهید
بهتری
برا ن قیمت ها
یپ
کیج های
آمریکا
ی
جن
وبی
 د،(کوبا
،م ومینکن
کزی
)...ک و

Turkish Airline
Promotion:
3 baggage
:اسپشیالترکیشایرالین
سه چمدان

برای اطالعات بیشتر
.با ما تماس بگیرید
____________

با ضمانت
بهترین قیمت ها
برای ایران
و از ایران
به متامی
نقاط جهان

RAMIN ABBASI

1 877 361-2047 | 514 453-2510 | Cell : 514 865-2594 | rabbasi@ileperrot.toyota.ca

2018 RAV4 LE FWD

2019 COROLLA CE MANUAL
LEASE STARTING AT
*

FOR 60 MONTHS AT
%

LEASE STARTING AT
*

FOR 60 MONTHS AT
%

WEEKLY

$0 DOWN

WEEKLY

$0 DOWN

$

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

48

1.49

$

DISCOUNT OF

CASH REBATE OF

$

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

8000

1.99

2019 CAMRY XSE V6

2018 TUNDRA 4X4

Head Office:

79

$

*

2000

*

ON PURCHASE OR LEASE

LEASE RATE STARTING AT
%

0.99

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

*Conditions may apply. Details in store.

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

4540 Rue Lenoir
3 bdrm semi-detached home with
finished basement near Quartier DIX30
in Brossard
4942 sqft, $559,000

ILE PERROT TOYOTA

2100, boulevard du Traversier, Pincourt
www.ileperrottoyota.com

shadim.sky@gmail.com

1340 Rue Notre-Dame O.
Commercial space with 2 mezzanines
& a basement in Griffintown
3099 sqft, $6000/month + GST/QST

300 Av. des Sommets, apt. 1916
2 bedroom condo with view of the city
and interior parking in Nun’s Island
1470 sqft, 3800$/month

1901 Av. De Lorimier, apt. 5
2 bedroom condo with parking in
Ville-Marie
887 sqft, $299,000

G

IN

T
IS

W
NE

80 Rue Berlioz, apt. 1504
3 bdrm condo with view of the city,
view of the water and interior parking
in Nun’s Island
1768 sqft, $679,000

760 Ch. Marie-Le Ber, apt. 313
2 bdrm corner unit with abundant
natural light and interior parking
in Nun’s Island
924 sqft, $334,000

L

1646 Rue Notre-Dame O.
Commercial space in Griffintown
1381 sqft + basement,
5800$/month + GST/QST

1522 Av. Summerhill, apt. 1
4 bedroom fully furnished apartment
in Ville-Marie
2700 sqft, $3500/month

D

E
NT

RE

Courtier Immobilier Agréé
1384 Rue Notre-Dame O.
Commercial space in Griffintown
2158 sqft, $4500/month + GST/QST

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

172 Rue Berlioz
4 bdrm semi-detached cottage with
pool and garage in Nun’s Island
1497 sqft, $3300 per month

چلوکبابیباسابقه:توجه

300 Av. des Sommets, apt. 307
1 bedroom condo with interior parking
in Nun’s Island
753 sqft, $350,000

NDG ایرانی در قلب
 مشتریان ثابت،با شهرت عالی
 دالر130000 :بفروش می رسد

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

Email : masoudrealty@gmail.com
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8
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سالگرد شوم ...

تخریب  10هزار سال تمدن
در  40سال
کورش عرفانی
چهارمیــن دهــه ی عمــر رژیم
جمهــوری اســامی بــه پایان
رســید .واژه هایــی کــه در این
چهلمیــن ســال بــه روی کار
آمــدن حکومــت فعلــی ،بعد از
انقــاب  ،57بــه کار بــرده می
شوند تا کارنامه ی آن را توصیف
کنند عبارتند از« :شکســت»،
«فاجعــه»،
«ناکامــی»،
«افتضاح»...
دالیل این امر فراوان و در عین
حال واضح هستند.
رژیمــی کــه بــدون برنامــه ی
درازمــدت روی کار آمــده بــود
نتوانســت حتی در یــک بازه ی
زمانی چهــل ســاله این ضعف
خود را جبران کند.
یک کشــور بزرگ بــا دریایی از
نفت و امکانات انسانی و مادی
بی نظیر دیگــر در این مدت به
صــورت روزمــره گی اداره شــد
و حاصــل آن ،فقر و فروپاشــی
اقتصاد ،جامعه و فرهنگ ایران
است.
نگاهــی آماری به برخی از جنبه
های زندگــی ایرانیان حکایت از
آن دارد که کشورمان به سمت
قهقــرا حرکت کرده و آن چه که
حاصــل شــده یــک «فالکت»
مطلق است.
• «ســاالنه  ۱۷هــزار ایرانی در
سوانح جاده ای کشته می شوند
و همچنیــن  ۳۰تا  ۵۰هزار نفر
نیــز دچــار معلولیــت ذهنی و
جسمی می شــوند که خسارات
جبــران ناپذیری را به کشــور و
خانواده ها تحمیل می کنند،
• هزینــه هــای اقتصــادی و
اجتماعــی تصادفــات رانندگی
حــدود  ۸درصد تولید ناخالص
داخلی است،
• خســارات اقتصادی ناشی از
تصادفات رانندگــی /روزی ۳۲
میلیاردتومان!
• مرگ  ۳۱۵هزار شــهروند در
تصادفات  ۱۴سال اخیر که این
آمار برابر جمعیت  ۱۵تا  ۲۰شهر
کشور است،
• مــرگ روزانــه  ۶۱شــهروند
ایرانی در حــوادث جاده ای ۱۴
سال گذشته،
• بیــش از  ۲۲درصــد کارگران
ایران از مواد مخدر استفاده می
کنند،
•  ۳۳درصــد مصرف کنندگان
مــواد مخــدر در ایــران زنــان
هستند،
• هر ســاله  ۷۵۰۰نوزاد معتاد
در ایران متولد می شود،
• جمعیت  ۱۹میلیونی حاشیه
نشینان در کشور /وجود ۳۰۰۰
منطقه حاشیه نشین،
•  35درصــد جمعیت کشــور
حاشیه نشین هستند،
• سال گذشته  ۶۰۹هزار مورد
ازدواج ثبت شده و تعداد طالق

ها  ۱۷۵هزار مورد بوده اســت،
به این ترتیب نســبت طالق ها
بــه ازدواج هــای ثبت شــده در
یک ســال به  ۲۹درصد رسیده
اســت که باالترین آمار در تاریخ
ثبت احوال ایران از سال ۱۳۴۴
است،
• در اســتان تهــران از هــر دو
ازدواج یکی به طالق ختم شده
است،
• آمــارکودکان کار و محروم از
تحصیل و وادار به کسب درآمد
در ایــران بیــن  ۳تــا  ۷میلیون
است،
• در افــراد زیــر  ۱۷ســال هــم
اقــدام به خودکشــی مشــاهده
شده است .طبق آخرین آمار در
کل کشور  ۲۱۲نفر زیر  ۱۷سال
اقدام به خودکشی کردند،
• از سال  ۱۳۸۰تا  ۱۳۹۵حدود
 ۳۵تا ۴۰درصد از قتل های رخ
داده در کشــور با ســاح ســرد
بوده است،
• در ۷۰درصد از نزاع های آنی
وسیله ارتکاب قتل ،سالح سرد
بوده است،
•  9درصد زنان نخستین بار با
اجبار همسر به تن فروشی روی
آورده اند،
• مشتریان هوســباز زنان تن
فــروش بیــن ســنین  30تا 50
ســال هســتند و نیمــی از آنها
متأهلهستند،
• افزایش آمار سرطان در ایران:
ابتالی ســاالنه  ۱۱۲هزار تن به
سرطان
• ....
این ها تنها گوشــه ای از آسیب
های اجتماعی و اقتصادی وارد
شده به کشور ماست.
می توان به این کارنامه ی سیاه
غارت نزدیک به دو هزار میلیارد
دالری نفتــی را اضافــه کــرد و
ابعاد آن چنان فاجعه آمیز است
که کمتر پژوهشــگری حتی به
ســمت آن نزدیک شده است .
و یــا می توان به خروج ســاالنه
معادل  100تا  150میلیارد دالر
معادلی مالی فرار هر ســاله ی
مغزها اشاره کرد و این رقم را در
عدد  40ضرب کرد (بین 4000
تــا  4500میلیــارد دالر)  .مــی
توان به یک هــزار میلیارد دالر
خســارت مادی جنگ هشــت
ساله ی بیهوده ی ایران و عراق
پرداخت .می توان به تمام ثروت
هایی که به طور پتانسیل در این
چهل ساله می توانست نصیب
کشورمان شود ،اما نشد ،اشاره
کرد( .چند هزار میلیارد دالر)
هرکجای این کشور و هر حوزه
ای را که در نظر بگیریم ،ضرر و
زیان از ســر و روی آن می بارد.
یک نوع هــرز امکانــات و تلف
وقت و انرژی و فرســوده سازی

{>> ادامه در صفحه}30 :
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با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب چل ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال

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

•
•
•
•
•
•

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.


آناهیتابروجردی
Cell.: 514-978-9962
Anna Boroujerdi,
Residential Real Estate Broker
Royal Le Page Village
)514-978-9962 (cell
)514-481-0241(office
annab@royallepage.com

•

_________
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

طرح روی جلد:
پیوند
لوگوی پیوند و زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش فقید)

www.aliasgharmassoumi.net
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امساعیلخویی

شعر و ترانه...

۱
«آنان که به ِ
بانگ چنگ دست افشانند
پیوسته دچارِ ِ
درد بی درمان اند.
دورت ز خدا کنند »،رهبر فرمود،
«موسیقی و رقص هر دو از شیطان اند»!
۲
«ای شیخ ،که َسرورِ سرانی به جهان!
ای رهبـــــرِ ُا ّمت ز ِکهان تا به ِمهان!
ز آزادی و دانش است بدبختی ی غرب:
از این دو ِ
نماد شـر تو ما را برهان!
۳
شیخ رهاینده ز خودکامی مان!
ای
ِ
ای در دو جهان مایه ی خوش نامی مان!
دیگر ز حقوقِ بشری دم نزنیـم:
حقوق اسالمی مان!»
ما را ز تو بس
ِ
۴
اینها شنوی ز رهگذاران در کوی،
اما نه به خانه ،یا که پنهان از اوی.
ّ
ِ
آسیب بزرگی که به ما شیخ زده ست
این است کز او شدیم ناچار دوروی.
۵
چون رهبرِ مردمان شده ست این عامی،
نشگفت که علم ودانش است اعدامی:
فرمان وی ،آرند پدید
زودا که ،به
ِ
ِ
فیزیک ُقمی ،هندسه ی اسالمی!
۶
شیخ دغل راه اش را:
دیگر نکند
ِ
می باید از اوگرفت ُبنگاه اش را.
نگاه دغا هر مسجد:
از او شده ُب ِ
دارد ز دغا مقام اش و جاه اش را.
۷
گشته ست سراسر همه ایران مسجد:
حالی ست نمادی از انیران مسجد.
دیگر چه نیازی به دبستان سازی،
در کشور اگر شود دبستان مسجد؟
۸
جهل عوام ،علم پیروز شود،
بر
ِ
هر روز ،برای همه ،نوروز شود،
هر مسجد اگر شود دبستان و در آن
ِ
هرطالب فقه ،دانش آموز شود.
۹
ِ
طبیعت گدایان دارد:
این شیخ
و آن را نه نهان ،بل،که نمایان دارد.
روزی ،به ده اش نیز نگیرند به کس:
ومقام کدخدایان دارد.
ور جاه
ِ
۱۰
«این معجزه در علم ندارد دُومی:
سال قمی
بنگرکه یکی دخترِ کم ِ
در مطبخ و از درون یک قابلمه
آورده برون نیروی ناب اتمی»!
ِ
محمود احمدی نژاد)
(دکتر

۱۱
با من ِ
بد دینوران کین ورز مگوی:
سخن هرز مگوی!
خود نیز چنینی،
ِ
بگذارکه پندگیرم از کردارت:
یعنی به کالم با من اندرز مگوی!

18اردیبهشت ،۱۳۹۶بیدرکجای لندن
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 ۲۲بهمــن  ۱۳۵۷روز شــومی
برای ایران است .برخی با وجود
اینکــه هزینههای ســنگینی در
ایــن ســالها پرداختهانــد ،از
زندان و شــکنجه تــا مهاجرت
اجبــاری و تبعید ،هنوز این روز را جشــن میگیرند و
آن را «شــکوهمند» میدانند .اما بســیاری از مردمی
که علیه نظام حاکم در آن زمان به خیابان آمده بودند
نتوانستند تحقق هیچکدام از خواستهایشان ،درست
یا اشــتباه ،را در پیــروزی  ۲۲بهمن ببینند ،و نه تنها
چیزی به دست نیاوردند ،بلکه بسیاری از حقوقی را که
داشتند نیز از دست دادند.
در آن زمان صحبت از دمکراسی نبود .در هیچکدام از
شعارهای سازمانهای سیاسی وقت چنین خواستی
دیــده نمیشــود .صحبــت از «آزادی» بــود ،آزادی
سیاســی .این آزادی نیز عمر بســیار بســیارکوتاهی
در جمهوری اسالمی داشت .در حقیقت با برگزاری
همهپرســیای که چند هفته پس از تشــکیل دولت
موقت برگزار شــد ،مانند حبابی ترکید و محو شــد.
همزمان با این آزادی مبه م که به دســت هم نیامد،
آزادیهای دیگرکه سالها به عنوان حقوقی بدیهی در
جامعه به شمار میرفتند ،محو شدند .این آزادیها
آنقــدر «بدیهــی» بودند که کســی گمــان نمیکرد
ممکن است از دست بروند .همان آزادیهای فردی
و اجتماعــی که چه بســا مهمتــر از آزادی سیاســی
هستند .شاید نمادیترین آزادیای که از دست رفت
و سالهاســت بســیاری برای به دســت آوردن مجدد
آن تالش می کنند ،آزادی پوشــش اســت .روسری با
توســری و خشونت ،جانشــین حق بدیهیای شد که
با برخورداری از آن ،مــادران چادری در کنار دختران
بدون حجابشــان ،و زنان بــا حجاب و بیحجاب در
کنــار یکدیگر در خیابانها رفت و آمد میکردند بدون
اینکه کسی مزاحمتی برای آنها ایجادکند.
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خفــظ ظاهر هم هیــچ عدالتی
رعایت نمیشــود .ایــن نظام از
همان اولین ســاعات ،انتقام را
جانشــین عدالت کــرد و هنوز
پس از  ۴۰سال مرز بین عدالت
و انتقام در جمهوری اسالمی و حتی قوانین کیفری آن
مخدوش است .نه تنها مخالفان سیاسی نظام حاکم
بر ایران حقی از عدالت و دادگستری نبرده و نمیبرند،
بلکه قوانین جزائی مبتنی بر احکام شــرع که قصاص
یکی از آنهاست ،به انتقام رسمیت و مشروعیت حقوقی
بخشیده است.

ایران در انتظار برخاسنت از خاکستر خود

آزادیهایی که یواشکی شدند
البته فهرســت آزادیهای فردی و اجتماعی که با این
انقالبــی که امســال قــدم به چهلمین ســالگرد خود
میگذارد ،از بین رفتند یا «یواشکی» شدند و محدود
به چهاردیواری خانه ماندند ،بسیار است؛ اگرچه باید
برای آنچه در خانه می گذرد نیز پاســخگو بود .آزادی
سیاسی اما مقولهای است که هرگز در دستور کار نظام
کنونی قرار نداشت و قرار نیز نگرفت .این آزادی اگر هم
بــه صورت قطرهچکانی گاهی بروز یافت ،یا تنها برای
خودیها بوده و هرگز غیرخودیها را شــامل نشده یا
برای عوامفریبی و جمع کردن آرا بوده اســت .در این
روزها برخی از مقامات بار دیگر از برگزاری انتخابات در
جمهوری اسالمی صحبت می کنند .اگر از انتخابات
اولیــن مجلس شــورای ملی پس از انقــاب بگذریم،
انتخاباتــی هــم اگر زمانــی «آزاد» بود ،برای کســانی
ِ
غیرآزاد نظام را پذیرفته باشــند!
«آزاد» بود که کلیت
به راستی هم ،زمانی که رؤسای جمهور سابق همین
نظام از صافی شورای نگهبان عبور نمیکنند ،صحبت
از «انتخابات» طنزی بیش نیست.
یکــی دیگر از خواســتهایی که در هفتههــای قبل از
انقــاب از آن در خیابانهــای تهران و دیگر شــهرها
صحبت میشــد ،عدالت بود .نظامی که ساعاتی پس
از به قدرت رســیدن دادگاههــای بدون قاضی و وکیل
مدافــع برگزارکرد و احکام اعــدام چند دقیقهای صادر

مرکزکاریابیجوانان

برای پایان دادن به  4دهه روند بیامان
نابودی کشور،باید نوعی همگرایی بین متام
نیروهای مدافع دموکراسی وجود بیاید.
ت بام مدرســه رفــاه اجرا کرد،
و ایــن احکام را در پشــ 
از همان ابتدا نشــان داد که ارزشــی برای عدالت قائل
نیســت .مقولهی عدالت در نظــام کنونی که بنیاد آن
بــر تبعیض قرارگرفته ،اصوال جایی نــدارد ،حتا برای

عدالتی که اجتماعی نشد
 ۴۰ســال پیش ،نظام قبلی متهــم به عدم رعایت
عدالت اجتماعی میشــد .بدون شک در آن نظام
اختالف طبقاتی وجود داشت و عدالت اجتماعی،
گســتردگی الزم را نداشــت .بــرای پــی بــردن به
کمرنگتر شدن عدالت اجتماعی در این  ۴۰سال
احتیاج به آشنایی با مقوالت اقتصادی و آمار و ارقام
نیست .حضور روزانه طبقات فرودست ،و قشرهایی
که تا چندی پیش از رفاهی نسبی برخوردار بودند،
در خیابانها ،برای درک وضعیت معیشــتی مردم
کافی است.
{>> ادامه در صفحه}16 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییر نام
½ 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

نسرین پارسا

Voyages Lexus

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

www.cje-ndg.com

آیا شمابین  16تا  35ساله هستید
آیا در جستجوی کار هستید؟
اگر در ناحیه NDG, Côtes St-Luc,
Hampstead, Montreal-West

زندگی می کنید:
مرکز ما خدمات زیر را ارائه می کند:
• جلسات بررسی حرفه و کارآموزی
• مشاوره فردی جهت اشتغال یابی
• پشتیبانی روزمه و معرفی نامه نویسی
• تمرین انجام مصاحبه و بسیاری دیگر
همه خدمات مرکز ما رایگـان است
همین امروز تلفنی و یا حضوری با ما تماس بگیرید:

Are you between the ages of 16 and 35
?Are you looking for a job
Do you live NDG, Côtes St-Luc,
?Hampstead ou Montreal-West

The CJE NDG offers:
 Career and training exploration
 Individual employment counseling
 Support in creating a CV and cover letter
! Practice for Interviews & more
!>>All our services are free

Tel.: 514-482-6665
6370, rue Sherbrooke O.
Montréal, Qc H4B 1M9
info@cje-ndg.com

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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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

انتقاد از شیوه دریافت تقاضانامه اسپانسری والدین عملیات بزرگ پلیسی علیه یک شبکه پولشویی
Canada’s parents and
grandparents sponsorship program...

برنامه جدید دریافت تقاضانامه
بــرای اسپانســری والدین ،که
به صورت آنالین و هرکه زودتر
درخواســت کنــد پذیرفتــه می
شــود (first come- first
 )servedانجام شــد با انتقادات
زیادی روبرو شــده و حتی عده ای
آن را «بــه شــدت تبعیــض آمیز»
خوانده و محکوم کرده اند .طبق
اعــان قبلی  27هزار درخواســت
برای سال  2019پذیرفته می شد.

دریافت تقاضانامه ها روز دوشنبه
 28ژانویه به صورت آنالین شــروع
شــد امــا در چنــد دقیقــه ســقف
تعییــن شــده پرشــد و تمامی 27
هزار درخواســت تکمیل و تحویل
گردید و دیگر درخواست جدیدی

پذیرفته نشد .بســیاری از کسانی
که می خواســتند تقاضا کنند ،تا
به خــود بیایند متوجه شــدند که
سیستم آنالین بسته شده و دیگر
درخواســت جدیدی دریافت نمی
شود.
یکی از منتقدان که وکیل مهاجرت
در تورنتو است گفت دستورالعمل
تکمیلی تقاضا می گفت پرکردن آن
حدود  10دقیقه زمان می برد ولی
در کمتر از این زمان سقف  27هزار
درخواست پر شد!
(تلخیص از تارنمای سالم تورنتو،
 3فوریه .)2019

اتهام حمایت جاستین ترودو از شرکت متهم به فساد
درپــی افشــاگری روزنامــه
«گلوب انــد میل» درمورد
این که نخست وزیر فدرال
برای حمایت از یک شرکت
بزرگ مهندسی کبک ،که
متهم به فساد و تقلب است،
جناح های مختلف اپوزیســیون
هماهنگ شــده و نخست وزیر را
تحت فشار قرار داده اند .جاستین
ترودو قاطعانه این امر را رد کرده
اســت .پیشــتر خانــم جــودی
ویلســون -ریبولد وزیر پیشــین
دادگســتری از تأیید ِاعمال نفوذ
برای دستیابی شرکت اس ان س
الوالــن  SNC LAVALINبه
یــک راه حل دوســتانه خودداری
کرده و چند هفته بعد سمت خود
را از دســت داده بود .روز جمعه
خانم ویلســون ســکوت خــود را
شکســت و بیانیه کوتاهی انتشار
داد که بــه بحث و جدل ها دامن
زد .اودر بیانیــه خود اعالم کرده

که نمــی تواند درباره
موضوع اعــام نظر
کنــد «زیرا ملــزم به
حفــظ اســرار حرفه
ای اســت» .ایــن
امــر موجب تشــدید
بدگمانــی شــده و از
جمله یکی از اعضای اپوزیسیون
مــی گویــد« :هرچــه او بیشــتر
سکوت کند ،بیشتر این بدگمانی
تشــدید مــی شــود کــه مداخله
صورت گرفته اســت» .شــرکت
اس ان س الوالــن در حال حاضر
درگیر پرونده ای قضایی به اتهام
پرداخــت رشــوه در فاصله ســال
هــای  2001تــا  2011در لیبــی

است .درصورتی که دادگاه
این شرکت را محکوم نماید،
حتی موجودیت این شرکت
چند ملیتی کبــک با خطر
روبرو خواهد شد .فرانسوا
لوگــو نخســت وزیر
کبک با عنوان کردن
ایــن کــه پــای دهها
هزار شــغل در کبک
در میان است ،اتاوا را
تحت فشــار قرارداده
کــه دادگاه را متقاعد
کند با محکوم کردن
شــرکت بــه جریمــه هــای مالی
«مهــم» موضــوع را حل و فصل
کنــد .آقای لگو مــی گوید« :اگر
جریــان دادگاه ســال ها بــه درازا
بکشد و شــغل ها و مرکز شرکت
از بیــن بــرود ،به نظــر من همه
کانادایی ها بازنده خواهند بود».
(تلخیص از ژورنال دو مونتریال،
 9فوریه .)2018

اعتراض بزرگ ترین تشکل کارگری کانادا به پخش فیلم اعترافات
اجباری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان

اتحادیــه خدمــات عمومــی کانادا
که با  680هــزار عضو بزرگ ترین
اتحادیــه کارگری کانادا اســت ،در
نامــه اعتراضی به مقامــات ایران،
خواهان آزادی اســماعیل بخشی،
ســپیده قلیان و همچنین تمامی
کارگــران ،معلمان و دانشــجویان
زندانی شده است.
ایــن اتحادیــه به روش شــکنجه و
اعتراف گیری زورکی و پخش فیلم
اعترافات شــدیدا اعتراض کرده و
این مســایل را ضد حقوق کارگری

و ضد قوانین جهانی کارگری اعالم
کرده است .این اتحادیه همچنین
خواهــان پایــان دادن بــه اذیت و
آزارکارگــران و فعــاالن کارگــری و

سندیکایی شده است.
اتحادیــه خدمات عمومــی کانادا،
در ایــن نامــه شــدید اعتراضــی از
مقامــات دولت ایران خواســته که
بــه مقاوله نامه هــای بین المللی
که امضاء کرده اند متعهد باشند و
حق تشــکل یابی و اعتصاب برای
کارگران را به رسمیت بشناسند.
(برگرفتــه از فیســبوک ،نقــل از
ســندیکای کارگران شرکت واحد
در تهران 5 ،فوریه .)2019
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را بر روی سایت بخوانید

پلیس فدرال کانادا میگوید در یک
عملیات همزمان و مشترک ،در دو
ایالت اونتاریو و کبک ،یک شــبکه
بزرگ پولشویی را متالشی کرده
اســت .در جریان این عملیات ،تا
کنــون  ۱۷تن بازداشــت شــدهاند
که  ۷نفر از آنها ایرانیاند .بیش از
 ۳۰۰مامور پلیس ،نیروی امنیتی
و مامــوران اداره مالیــات در ایــن
عملیات مشترک شرکت داشتند.
سی.بی.سی ،رسانه دولتی کانادا،
روز سهشنبه  ۲۳بهمن ،به نقل از
مقامهای پلیس نوشــته است که
این عملیات ســاعات  ۶:۳۰دقیقه
صبح روز دوشنبه به طور همزمان
در شــهرهای تورنتــو و مونترال و
الول ،شــهرکوچکــی در نزدیکــی
مونترال ،انجام شده است.
به گفته مقامهای پلیس کانادا ،این
شبکه در کشورهای ایران ،لبنان،
امــارات متحــده عربــی ،چیــن،
مکزیک و ایــاالت متحده فعالیت
داشته است.
اداره مالیــات کانــادا ،ارزش
داراییهای این شــبکه بینالمللی
پولشویی را نزدیک به  ۳۳میلیون
دالر برآورد کرده است.
تنهــا در بازرســیهای پلیس ،یک

میلیــون و  ۷۰۰هزار دالر پول نقد
کشف شده است .شش ملک نیز
بــه ارزش تقریبی  ۱۵میلیون دالر
در شــمار داراییهای این شــبکه
پولشویی بوده است.
به گفته پلیس ،این شبکه با برخی
از صرافیهای ایرانی فعال در شهر
تورنتو نیزکارکرده است.
تمامی بازداشتشدگان با خودروها
و هواپیماهــای ویژه بــه یک مرکز
بازجویــی پلیــس در الول ،در
نزدیکی مونترال ،منتقل شدهاند.
پلیس کانادا در نشست مطبوعاتی
روز سهشــنبه گفت از سال ۲۰۱۶
فعالیتهای این شــبکه را زیر نظر

عاملحملهمسلحانهبهمسجد
کبک در به حبس ابد محکوم شد

Alexandre Bissonnette
عامل حمله مسلحانه به مسجد
کبــک بــه جــرم کشــتن  ۶نفر
درحملــه مســلحانه ،به حبس
ابد محکوم شــده اســت .وی تا
 ۶۹سالگی اجازه درخواست عفو
نخواهد داشت.
به گــزارش رســانههای محلی
کانادا او که اکنون  ۲۹سال دارد
تا  ۶۹ســالگی اجازه درخواســت
عفو نخواهد داشت.
دادســتانها در مجمــوع بــرای
الکساندربیسونتدرخواست۱۵۰
سال زندان کردهاندکه شدیدترین
حبس زندان درخواســت شده در
تاریخ کشور کانادا است.

بــا وجــود ایــن ،قاضــی پرونــده
تصمیم گرفت به بیســونت اجازه
دهد در طــول عمر طبیعی خود
فرصت درخواســت داشته باشد،
هر چند این درخواست نمیتواند
زودتر از  ۴۰سال دیگر طرح شود.

داشته اســت .به گفته پلیس ،در
جریان این عملیات ،هزاران سند
نیز به دســت آمده اســت که برای
انتشــار کامل در حال آمادهسازی
است.
ن  ۵۶ســاله ،تانیــا
نــادر گرامیــا 
ن  ۲۸ســاله ،سحر شجاعی
گرامیا 
 ۴۵ساله ،محمدرضا شیخ حسنی
 ۵۵ســاله ،شــبنم منصــوری ۳۸
ســاله ،در شــمار بازداشتشدگان
و متهمــان ایرانــی ایــن شــبکه
پولشوییبینالمللیهستند.
(ایران اینترنشنال )

قاضــی هوت که از قاضیان دیوان
عالــی کانــادا اســت روز جمعــه
(هشتم فوریه) این حکم را قرائت
کرده و گفته که معتقد اســت که
حکم او نباید «جنبه خون خواهی
و انتقام جویی» داشته باشد.
الزم به ذکر اســت قتــل عمد در
کانادا بــه طور طبیعی برای قاتل
حبــس  25ســال بــدون اجــازه
درخواســت عفو برای  ۲۵سال را
به همراه میآورد.
الکســاندر بیســونت ،در روز ۲۹
ژانویــه  ۲۰۱۷با اســلحه به مرکز
اســامی فرهنگی در شهر کبک
کانادا است حمله کرده و به سوی
نمازگزاران آتش گشود که در این
حادثــه خونین  6تن جان خود را
از دســت داده و عده ای مجروح
شدند.

PARTICIPATE in our
COMMUNITY
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

افــزایش سن خرید و مصرف
ماری جوآنا در کبک به  21سال
بــه گفتــه وزیــر بهداشــت و
خدمات اجتماعی کبک ،نظر
گروه های کارشناســی هرچه
که باشد ،سن خرید و مصرف
مــاری جوآنا در کبــک به 21
ســال افزایش خواهــد یافت.
بــه رغم ایــن اعــام صریح و
انصراف از شــنیدن نظر گروه
هــای کارشناســی مختلف در
مجلس کبــک ،وزیر بهداشــت و
خدمات اجتماعی گفت که حاضر
بــه «شــنیدن حرف هــای همه»
در کمیسیون مربوطه در مجلس
اســت و افزود که «باید در این باره
گفتگوکرد» .به گفته حزب لبرال

کبک که عهده دار اپوزیســیون در
مجلس کبک است ،برخی از گروه
ها تنها چند ساعت پیش از نشست
مجلــس در ایــن بــاره از برگزاری
آن اطــاع یافتنــد و در نتیجــه از
حضور در آن منصرف شــدند .به

گفته نماینده اپوزیســیون در امور
سالمت ،دلیل این انصراف این بود
که احساس می شد «ترتیب همه
چیــز از پیش داده شــده اســت».
پیشــتر دو تــن از نمایندگان
حزب هــای کبکی ها و کبک
سولیدر از عدم هماهنگی در
سن فروش مشــروبات الکلی
و ســیگار – کــه ســن قانونی
آنها  18ســال است – و ماری
جوآنا انتقاد کرده بودند و وزیر
بهداشــت پاســخ داده بود که
«هماهنگی اهمیــت چندانی
ندارد» و تأکید کرده بود که ســن
خرید مشــروب و سیگار در برخی
از نقــاط کانــادا  19ســال اســت.
(تلخیص از تارنمای تلویزیون ت.
و .آ 13 ،.فوریه .)2019

برده داری مدرن در تورنتو!
پلیــس انتاریــو اعــام
کرد کــه  43مکزیکی که
توسط قاچاقچیان انسان
بــه کانــادا آورده شــده و
در شــرایط رقــت بــاری
زندگی و برای قاچاقچیان
کار مــی کردنــد را آزاد
کرده اســت .ایــن افراد
کــه ناگزیــر از کار در هتــل هــا به
عنوان نظافتچــی بودند ،بین 20
تا  46ســال ســن داشــتند .ریک
بارنوم ،کمیســر پلیس انتاریو می
گوید« :قاچاق انســان نوع جدید
برده داری اســت .استثمار عامل
کلیــدی این جــرم اســت» .این

کارگــران بــرای خــروج از مکزیک
پــول هــای گزافی بــه قاچاقچیان
انسان پرداخت کرده بودند و ارقام
ســنگینی نیز از آنــان بابت هزینه
های حمل و نقل و اقامت دریافت
می شد .به گفته پلیس ،در برخی
از موارد ،پس از کســر هزینه های

مختلــف کمتــر از  50دالر
در مــاه برای کارگــران باقی
می ماند .یکــی از قربانیان
این قاچاق انسان می گوید:
«شــب پیش ،من بــرده به
خــواب رفتــم و امروز صبح
یک فرد آزاد بیدار شــدم».
از قاچاقچیان انســان کسی
دستگیر یا متهم نشده است .این
مکزیکی ها بــا وعده آموزش ،اخذ
ویزای کار و احتماال اقامت دائم به
کانادا آورده شده بودند( .تلخیص
از تارنمای تلویزیون سی بی سی،
 12فوریه )2019

محکومیت قاتل زنجیره ای به  8بار حبس ابد
دادگاه انتاریو روز جمعه  8فوریه
بروس مک آرتــور که  8تن را به
قتل رســانده را بــه  8بار حبس
ابد محکــوم کــرد .طبق حکم
دادگاه بــروس مک آرتور به  8بار
حبس مجزا محکوم شده است.
وی اکنون  67ســال دارد و تنها
پس از گذراندن  25ســال حبس
می تواند تقاضای عفوکند .قاضی
جان مک ماهون در حکم صادره

با اشاره به جرایم بروس مک آرتور
نوشــته اســت« :مرز باریکی بین

مجازات و انتقام وجود دارد».
اغلــب این جنایت ها در محله
ای به نــام «دهکده همجنس
گرایان» در تورنتــو روی داده
بــود .بروس مک آرتور به قتل
 8تــن از جمله دو ایرانی به نام
های مجید کیهان و ســروش
محمدی اعتــراف کــرده بود.
(تارنمــای رادیو فــردا 10 ،فوریه
.)2019
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نوروز در تقویم ونکوور کانادا قرار گرفت

شورای شهر ونکوورکانادا ،نوروز
را در تقویم رســمی این شهر قرار
داد تــا میــراث معنــوی ایرانیان
و دیگــر مهاجرانی که نخســتین
روز بهــار را جشــن می گیرند ،به
رسمیت شناخته شود.
در مصوبه این شــورا اشــاره شده
اســت که نوروز را صدها میلیون
نفر در از بیش از  15کشور جهان
جشن می گیرند و در بیش از 10
کشــور تعطیل اســت و یونسکو
هــم آن را  -بــه عنــوان میــراث

ناملمــوس معنوی بشــری  -به
ثبت رسانده است.
شــورای شــهر ونکوور با یادآوری
مصوبه  2009مجلــس کانادا که
نوروز را به تقویم ملی این کشــور
افــزوده ،آورده اســت :اســتان
بریتیش کلمبیا هم روز  20مارس
را به عنوان نوروز اعالم کرد.
در این مصوبه ،نوروز ،سال جدید
فارســی ،یک تعطیلــی متصل به
فرهنــگ های متنوع و با ســابقه
طبیعی دانســته شــده و با توجه

درخواست دیپلمات های کانادایی
برای  28میلیون دالر غرامت
اتــاوا -پنج دیپلمــات کانادایی و
نزدیکان شان که در طول اقامت و
کار درکوبــا از عالئم مرموزی رنج
برده اند ،از دولت فدرال درخواست
 28میلیون دالر خسارت و غرامت
کرده اند.
در شــکایتی کــه بــه دادگاه فدرال
عرضه شده ،این دیپلمات ها دولت

فــدرال را متهم می کنندکه از آنها
محافظتننموده،اطالعاتحیاتی
را مخفی کرده و اهمیت خطرها را
کم جلوه داده اســت .امور جهانی
کانادا تایید کرده که  9بزرگسال و
 5کــودک خانواده دیپلمات ها در
هاوانــا از دردهــا و عوارضی چون
تهوع ،سرگیجه ،سردرد و اختالل

بــه اینکه فارســی جــزو  10زبان
غیررسمی این شهر است ،نوروز
جزو جشن های رسمی شناخته
می شود.
بر این اســاس در روز  20مارس،
شــهر در اختیار جامعــه ایرانیان
قــرار می گیرد تا مراســم جشــن
خــود را برگزارکنندکه شــهردار و
شورای شهر هم برای برگزاری آن
مشارکت خواهندکرد.

در تمرکــز رنج بــرده اند .این نهاد
اطمینان می دهد که دولت تالش
می کند عامل مشکل را شناسایی
نماید و تأکید می کند که سالمت
و امنیــت کارکنــان دیپلماتیک و
نزدیکان شــان در رأس اولویت ها
قرار دارد .مسئوالن عوامل زیست
محیطی مانند آلودگی زمین ،هوا
یــا آب را رد نمــوده و باور نیز نمی
کنندکه آلودگی صوتی بتواند منشأ
این عــوارض باشــد( .تلخیص از
ژورنال دو مترو 7 ،فوریه .)2019

ارسال قبض  13هزار دالری آتشنشانی ادمونتون برای فردی که خانهاش کامال سوخت
اداره آتشنشانی منطقه ادمونتون
اخیرا برای خاموش کردن آتشــی
اعزام شد که در نهایت خانه مردی
را نابود کرد .بعــد از آن ،این اداره
یک قبض  13هزار دالری برای آن
مرد فرستاد.
در مــاه اکتبــر ،خانــه ویتــک
استاچفســکی در قســمت جنوب
شــرقی این شــهر دچار حریق شد
و به شــدت آســیب دید .او داشت
درخواســت دریافــت خســارت
بیمــه خــود را ثبــت میکــرد که
تقریبا حدود یک مــاه بعد از آتش
یــک درخواســت عجیــب از اداره
آتشنشانی ادمونتون دریافت کرد.

آنهــا خواســتار
دریافــت  13هــزار
دالر شــده بودنــد
و در صورتحســاب
مجموعهای از اقالم
آتشنشــانی به ثبت
رســیده بــود .آنها
میگفتنــد 2200
دالر هزینه ماشــین
کشش دود شده ،نور
و بــرق  285دالر خرج برداشــته و
حتــی  19دالر برای مالیات کربن
میخواستند.
ایــن مرد به ســیتیوی ادمونتون
گفت« :با خودم گفتم احتماال این

به اشــتباه برای من آمده است .به
جای اینکه بیمه پول بدهد ،از من
خواستند پول بدهم».
اداره خدمات آتشنشانی ادمونتون
گفت دلیل ارســال این قبض این
بــوده که عایــقکاری بــه کار رفته

در خانــه استاچفســکی
نوعی است که ساعتها
میسوزد و دود میدهد و
در نتیجه خاموش کردن
آن نیازمنــد کار زیــادی
است!
یکی از ســخنگویان این
اداره گفت« :هزینههای
ثبت شده در این قبض به
خاطر برداشتن عایقکاری
ســلولزی به کار رفته در خانه بود
که البته انجام این کار برای کاهش
ریسک ضروری است».
مســئوالن آتشنشــانی همچنین
گفتند بــرای اینکه بتوانند آتش را

خاموششــده اعالم کنند مجبور
شدند یک پیمانکار استخدام کنند
تا عایقکاری را بکند .اداره خدمات
آتشنشــانی ادمونتون ماهی چند
بار با چنین عایقکاریهایی مواجه
میشــود و ایــن میتواند منجر به
این بشــود که برای صاحبان خانه
قبضهایی بین  11هزار دالر تا 13
هزار دالر بفرستند.
امــا استاچفســکی میگویــد اگــر
ایــن اتفاق زیاد میافتــد آنها باید
آمــاده باشــند و او به عنــوان یک
مالیاتدهندهنبایدچنینهزینهای
را پرداخت کند .مایک نیکل عضو
شورای شهر هم حرف وی را قبول

دارد و میگویــد پول مالیات برای
آتشنشانی هم هست.
شــرکتهای بیمــه معموال چنین
هزینههایــی را پرداخت میکنند،
امــا اخیرا مقاومت نشــان دادهاند
و در نتیجــه اداره آتشنشــانی
قبــض را بــرای صاحبــان خانهها
میفرســتد .اداره آتشنشــانی
ادمونتون گفــت صاحبان خانهها
بایــد اطمینــان حاصــل کنند که
بیمــه آتشسوزیشــان دقیقا چه
هزینههایی را پوشش میدهد.
iroonia.ca
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کانادا...

نظرسنجی «لژه» مارکتینگ نشان داد:

اکثریت کانادایی ها در فضای مجازی با تعصب و
نژادپرستیروبروهستند
در دومیــن ســالگرد کشــتار
نمازگــزاران مســجد کبــک ،یک
نظرسنجی جدید انجام شده نشان
داد که حداقل  %60کانادایی ها در
معرض گفتگوهــای نفرت محور،
تعصــب و نژادپرســتی و اســام
هراسی در شبکه های مجازی بوده
اند.
براســاس یک نظرســنجی آنالین
که توسط گروه بازاریابی لژه برای
انجمن مطالعــات کانادایی انجام
گرفتــه و در آن  1هــزار و  519نفر
مصاحبه شده اند.
در پاســخ بــه این ســئوال کــه آیا
کاربرانشاهدمحتواینژادپرستانه
و نفرت محــور در اینترنت بودند،
تقریبا  %60ســاکنان کبک پاســخ
مثبــت داده انــد و ایــن آمــار یک

میانگین ملی در کانادا محســوب
می شود.
ساکنین ساســکاچوان بیشترین
احتمــال بــرای مشــاهده نفرت و
نژادپرستی را با رقم  %66در فضای
مجازی داشته اند و کمترین میزان
نژادپرستی با  %44در میان ساکنان
نیوفاندلند مشاهده شده است.
در پاســخ به این ســئوال که کدام
اقلیت بیشــتر از همــه در معرض
برخوردهــای نفــرت محــور مــی
باشــند 62 ،درصــد مــردم کبک
مســلمانان را در معــرض خطــر
معرفی کرده اند.
 %25مصاحبه شوندگان نژادپرستی
را علیه مهاجران %18 ،علیه سیاه
پوستان و  %5علیه یهودیان دانسته
اند.

جــک جــدواب رئیــس انجمــن
گفت :نژادپرستی در کبک بیشتر
از مناطق دیگرکانادا نیســت بلکه
نژادپرستی و نفرت علیه مسلمانان
(اســام هراســی) در این منطقه
بیشــتر اســت که علت بیشتر آن
نیز به ســبب بحــث و جدل هایی
اســت که بر ســر محدودیت ها و
نمادهای مذهبــی در این منطقه
وجود دارند.
جدواب افزود :سیاستمداران باید
برای محکومیت این پدیده واضح
تــر و صریح تر عمل کنند به جای
اینکه بــه دنبال فرصــت طلبی از
پیش داوری ها و ناامنی های مردم
باشند.
Montreal Gazette

«قدرت عشق» روی پرده سینما؛

زندگی «سلین» فیلم میشود
به گزارش ورایتی ،فیلم
«قدرت عشق» که هنوز
به عنوان نام قطعی فیلم
تایید نشــده ،بــا بودجه
 ۲۳میلیــون دالری،
فیلمی داستانی است که
با الهام از زندگی ســلین
دیون ،خواننده مشهور
کبک ساخته میشود.
فیلــم زندگی ســلین دیون فیلمی
زندگینامــهای نخواهــد بــود و
جنبهای داستانی دارد که در عین
حال به بسیاری از جزییات زندگی
وی وفــادار اســت و بســیاری از
ترانههای وی را در قالب فیلم ارایه
میکند.
والری لومرسیه کارگردان این فیلم
خواهد بود و خود وی در نقش الین
زن جوانی که در خانواده بزرگی در
کانادا رشدکرده در این فیلم ظاهر
میشود .وی در نوجوانی احساس
میکنــد اســتعدادی در وجودش
داردو به شهرت جهانی میرسد و
در نهایت تراژدی مرگ همســرش
را تجربــه میکنــد .اینهــا همــه
اتفاقهایی اســت که بــرای دیون
افتاده است.
این فیلم که قرار است سال ۲۰۲۰

اکران شــود یکی از چندین فیلمی
است که به تازگی با الهام از زندگی
خوانندههای مشهور جهانی مورد
توجه قرارگرفتهاند.
«حماسه کولی» با تمرکز بر زندگی
فردی مرکوری و فیلم «راکت  من»
دربــاره التــون جــان که بــهزودی
اکــران میشــود ،از ایــن دســت
فیلمهاهستند.
برخی از مهمترین ترانههای دیون
از جمله ترانه فیلم «تایتانیک» در
این فیلم ارایه میشود .این خواننده
و کمپانی منتشرکننده ترانههایش
به این فیلم اجازه داده اســت تا از
ترانههای وی استفاده کند.
در ایــن فیلم زندگی دیــون از دهه
 ۱۹۶۰کــه در کبــک رشــد کرد تا
ازدواجــش بــا مدیــر برنامههایش
رنه  آنجلیل روایت میشود.

به همین دلیــل از این
فیلم بــه عنــوان فیلم
مستقلی با ظرفیت باال
بــرای جــذب مخاطب
یــاد شــده اســت .قرار
اســت ایــن فیلــم ۲
دسامبر  ۲۰۲۰در بازار
بینالمللی و در فرانسه
برای نخســتین بــار به
نمایش درآید.
بیشتر فیلم در فرانسه فیلمبرداری
میشــود و زمــان فیلمبــرداری
از مــارس امســال در  ۱۸هفتــه
در فرانســه ،اســپانیا ،کانــادا و
الس وگاس در نظــرگرفتــه شــده
است.
لومرســیه کارگردان چندین فیلم
موفق از جملــه «پاالس رویال» و
« ۵۰همان  ۳۰جدید است» بوده
است.
وی کــه ابتدا بازیگر بــود و بعد به
کارگردانی روی آورد ،گفته است از
موضوع مرگ همســر دیون بسیار
تحتتاثیــر قرارگرفته و شــروع به
جســتجو در زندگی ایــن خواننده
کــرده و در نهایــت بــه داســتان
عاشقانه خانواده بزرگ وی رسیده
است.

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه
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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

Winter session / Session d’hiver :
)Du 1er avril 2019 au 16 juin 2019 (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: 13h00 à 16h00
Evening / Soir: 18h00 à 21h00
Saturday & Sunday / Samedi et dimanche:
10h00 à 13h00 /14h00 à 17h00
PLACES ARE LIMITED
!!! PLEASE REGISTER BEFORE March 1st
!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
______________________

ou (514) 755-3480

Tel.: (514) 484-8899

EMULCQ@gmail.com
)www.emulcq.com ou www.coursdefrancais.ca (section inscription
Address: 3480, Boul Décarie, 2e étage
Montréal (QC) H4A 3J5
)(Métro Villa-Maria ou Vendôme

جمعیت زمین روزی تمام می شود؛
ادعای دو دانشمند کانادایی
جمعیــت زمین و بحــران افزایش
بــدون توقــف آن کــه پیشــتر
دانشــمندان نســبت بــه خطرات
احتمالــی اش هشــدار داده بودند
ظاهــرا آنطــور که تصور می شــد
جدی نیست؛ کتاب تازه ای در این
باره منتشر شده که نشان می دهد
تعداد انســان هــای روی زمین به
زودی شروع به کم شدن می کند.
همانطــور کــه احتماال مــی دانید
سازمان ملل متحد مدتهاست در
رابطه بــا افزایــش جمعیت زمین
هشدار می دهد و پیش بینی کرده
که جمعیت زمین مرتبــا در حال
افزایش اســت و به زودی به نقطه
ای مــی رســد کــه منابــع طبیعی
موجود در آن پاسخگوی نیازهای
آن نخواهد بود.
در حــال حاضــر  ۷.۷میلیــارد نفر
روی زمین زندگی میکنند و پیش
بینی شــده که جمعیــت زمین تا
سال  ۲۰۵۰به  ۹میلیارد نفر برسد.
طبــق سرشــماری ســال ،۱۳۹۵
جمعیت ایرانی ها با میانگین رشد
ســاالنه  ۱.۲درصدی در این سال
به  ۷۹.۹میلیون نفر رسید .براین
اســاس ساالنه یک میلیون و ۴۷۱
هزار و  ۸۳۴نفر در ایران متولد می
شــوند و خراســان رضوی با رشد
 ۷.۹درصد و سیستان و بلوچستان
با رشد  ۷.۳درصدی باالترین رشد
موالید را داشته اند.
با این حــال اما یــک روزنامه نگار
کانادایــی بــه نام جان ایبیتســون

طبق پیش بینی ها جمعیت
زمین تا سال  ۲۰۵۰به رقم
 ۹میلیارد نفر می رسد

و دارل برکــر دانشــمند علــوم
سیاســی بــه مخالفت بــا این
پیش بینــی ها پرداختــه اند و
مدعی شده اندکه جمعیت کره
زمین احتماال روندی نزولی را طی
میکند.
ایــن دو نفر درکتاب خود با عنوان
 Empty Planetیا ســیاره خالی
به بررســی مجــدد الگوهای پیش
بینی جمعیت زمیــن پرداختند و
اینطور نتیجه گرفتند که جمعیت
زمین ظرف سی سال آینده روندی
نزولی به خود می گیرد و هشــدار
دادنــدکــه این روند بعد از شــروع
شدن هیچگاه متوقف نمی شود.
از  ۳۰ســال دیگــر جمعیت زمین
روندی نزولی به خود می گیرد
کتاب ســیاره خالی در واقع نگاهی
وارونه نسبت به فرضیات قدیمی در
رابطه با جمعیت زمیــن دارد و به
لطف اطالعــات آماری و مصاحبه
هایــی که بــا مــردم سراســر دنیا
انجــام داده تصویــری کامــل تر از
این مساله را برای خوانندگانش به
تصویرکشیده است.
پیــش بینــی هــای ســازمان ملل
متحدد در رابطه با جمعیت زمین
برپایــه نــرخ بــاروری ،مهاجرت و
مرگ و میر ارائه شــده اند اما طبق
گفتــه این دو محقــق فاکتورهای
دیگری نظیر سرعت شهری شدن
و افزایش سطح سواد بانوان در این
پیش بینی ها نادیده گرفته شده اند
و جالب آنکه بخش های عظیمی از

آفریقا هم اکنون کلیه این عوامل را
تجربه می کنند.
اگر افزایش سطح سواد بانوان را در
نظر بگیریم برآوردهایمان به  ۸تا ۹
میلیارد نفر تا ســال  ۲۱۰۰کاهش
می یابد (در حال حاضر پیش بینی
ها نشــان می دهند کــه جمعیت
زمین تا سال  ۲۱۰۰به  ۱۱میلیارد
نفرمــی رســد) و این تنهــا یکی از
متغیرهاست.
این دو محقق برای نگارش کتاب
خــود از مردم  ۲۶کشــور دنیا نظر
ســنجی کردند تا به درک بهتری
از برنامــه هــای تنظیــم خانــواده
در سراســر دنیا دســت پیدا کنند
و دریافتنــد کــه بســیاری از مردم
خانــواده های کوچــک را انتخاب
می کنند.
با در نظر داشــتن همین مســاله
طولی نمی کشــد که تعــداد افراد
جوان در سراسر دنیا کم شود و با
کمی بررسی در می یابیم که با کم
شدن شمار جوانان جمعیت زمین
تعداد افراد سالخورده افزایش پیدا
میکند چراکه با پیشرفت علم امید
به زندگی در کشورهای مختلف نیز
بیشتر شده اســت و در نهایت چه
بسا جمعیت زمین تمام شود.
منبع:
dailymail
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ایــران...
فتنه نزدیک است؛
رژیم برای نبرد نهایی آماده میشود!

{>> ادامه در صفحه}12 :

All aspects of Immigration

Michael Monfared

is a student affairs manager and is a Canadian
immigration consultant student
Since 2007

6621 Rue Sherbrooke Est, Suite 103,
Montréal, Québec H1N 1C7
)(across metro Langelier
Tel: 514-656-8178
By appointment only
Monday to Friday 09:00 to 17:00
www.mariacottone.com
info@immigrationcmc.com

ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻰ
ﻓﺪارل  -ﮐﺒﮏ  -اﺳﺘﺎﻧﻰ

از ﺳﺎل1386

در تــداوم حیات خــود موفق بوده
است .البته اگر تمهیدات و اقدامات
دهگانــهی فــوق بــرای تضمیــن
حیات یک حکومت تمامیتخواه
و اقتدارگــرا کافی میبــود امروز ما
همچنان با رژیمهای کمونیستی
بلــوک شــرق و حکومتهــای
دیکتاتــوری آمریــکای جنوبــی
کــه کمابیــش از روشهــای فوق
اســتفاده میکردنــد (و با حملهی
خارجــی یــا کودتــا هم ســرنگون
نشدند) روبرو میبودیم .آن رژیمها
نیز انعطافپذیر ،متقلب ،عملگرا،
پیشبینیناپذیر ،ناسازگار و دارای
هویتهــای چندگانــه و مجهز به
آخریــن فنآوریهــا بــرای کنترل

)Jean Sébastien Boudreault (Lawyer

Federal Québec Provincial

مجیدمحمدی
قشــرهای مختلفی از مــردم ایران
در چهل ســال گذشــته به مبارزه
علیه رژیــم نکبت (تحقیر و حذف
شــهروندان) و فالکت (دو ســوم
جمعیت زیر خط فقر) پرداختهاند
اما بــه علــت تفــ ّرق و ناهمزمانی
معترضــان و تمرکــز و پیوســتگی
هــواداران نظام به برانــدازی رژیم
موفق نشدهاند .حکومت با:
ایران روزهای سرنوشتسازی
در پیش دارد
)۱جــا زدن رقابــت درون کاســت
حکومتــی بجای دمکراســی برای
افکار عمومیداخلی و بینالمللی
 )۲معرفــی تحــوالت «برخالف»
خواست حکومت به عنوان تحول
و اصالحپذیــری توســط بوقهای
تبلیعاتی و البی نظام
 )۳برساختن ســلبریتیهای رام و
وفادار با توزیع رانت ریزهخوارکردن
قشرهایی از جامعه
 )۴جــازدن رژیــم به عنــوان ایران
و تحریــک حــس غــرور ملــی بــا
گسترشطلبی و تولید سالحهای
کشتارجمعی
 )۵توجــه بیدریغ به دو ماشــین
ســرکوب و تبلیغات در اختصاص
منابــع و عناویــن منزلتــی (دکتر
شدن همهی بازجوها و بسیجیان)
 )۶باز گذاشــتن دست کارگزاران و
مدیران و حافظان نظام در فســاد
و تقلــب و به خود اختصاص دادن
ثروت و قدرت و منزلت
 )۷بحــرانزا و بحــرانزی بــودن
ی به
ی بــرای ایجاد نیــاز دائم 
دائم 
قدرت سیاسی نیروهای امنیتی و
نظامی
 )۸امنیتــی و نظامیکردن همهی
نهادهــای سیاســی و فرهنگــی و
آموزشیتحتعنواناسالمیسازی
)۹عقبنشــینیهای موضعــی و
نرمشهایی در سیاســت خارجی
تحت عنــوان مصلحــت ،و دادن
عالئم دوگانه در مورد موضوعات
مورد توجه مردم (مثل فیلتر و رفع
فیلتر شبکههای اجتماعی یا حضور
و عدم حضور زنان در ورزشگاهها
 )۱۰و در نهایــت کنتــرل پلیســی
و مافیایــی و شــبانهروزی همهی
زوایای زندگی مردم

جامعه بودنــد امــا دوام نیاوردند.
هیچیــک از عوانل دهگانهی فوق
تضمیــن کننــدهی عمــر ابــدی
نظامهایسیاسینیستند.
اقدامــات فوق نتایجی مثبت برای
نظــام در بقای خود داشــتهاند اما
نتیجــهی آنها فســاد ســاختاری،
ریزش شــدید نیروهــا ،بیانگیزه
شــدن حلقههای نزدیــک ،تقلیل
دســتگاه ایدئولوژیــک آن به قوای
قهریــه ،از میــان رفتــن اعتمــاد
اجتماعی و سیاســی ،و بــه حراج
گذاشــته شــدن امید و عقالنیت
بــوده اســت .حاکمــان جمهوری
ی عدم کفایت این امور برای
اسالم 
بقــای رژیم را بیــش از تحلیلگران
متوجه هســتند و به همین علت
در تکاپوی آمادگــی برای مقابله با
حرکتهایاعتراضیاند.
در ماههای اخیر رژیم با پنج اقدام
یا تمهید در اندیشهی پیشگیری
یا آمادگی برای روز نهایی مقابله با
براندازان رژیم بوده است:
•
بازداشتهای گسترده و مداوم
در آســتانهی چهــل ســالگی رژیم
بازداشــت فعــاالن سیاســی و
ســندیکایی (کارگران و معلمان)،
یومذهبی(نوکیشانمسیحی
قوم 
و بهاییــان) ،وکال ،و زنان معترض
شــدت گرفته است .بنا به گزارش
عفــو بینالملــل در ســال ۲۰۱۸
حدود هفت هزار نفر فعال سیاسی
و مدنی و صنفی در ایران بازداشت
شــدهاند .ایــن بازداشــتها برای
پیشــگیری از اعتصابــات عمومی
گســتردهتر و فعال شــدن اعضای
نهادهــای مدنــی تضعیــف شــده
است .بازداشــتها چنان هر روزه
وگسترده است که نام بازداشتیها
دیگر به یاد دنبالکنندگان مسائل
ایران نمیماند .دســتگاه سرکوب
هر فــردی را کــه احتمــال اندکی
بدهد روزی بتواند سازماندهی کند
بازداشت کرده و او را تحت کنترل
ی نگاه مــیدارد .در
و ارعــاب دائم 
این میان اعالم عفو عموم 
ی توسط
رئیــس قــوهی قضاییــه در بهمن
 ۱۳۹۷کــه متوجه به امید دادن به
خانوادههای زندانیان اســت بیش
از پیش یک ترفند تبلیغاتی به نظر
میآید .در این گونه عفوها معموال
سارقان و موادفروشان و مفسدانی
که بعضا از مقامات سابق جمهوری
اسالمیهستند آزاد میشوند.
•
مانوورتعطیلیاینترنت
امروز دیگر همهی مقامات میدانند
که اینترنت در شرایط بحرانی قاتل
آنها خواهد بود.
هرگونــه امــکان ارتبــاط مــردم با
یکدیگــر زهــر مهلک بــرای نظام
است .از این جهت حکومت در پی
این بوده اســت کــه با قطع موقت
اینترنت هم شرایط ذهنی را برای
مردم فراهم کند و هم نیروهایش
را بــرای مقابلــه در آن شــرایط بــا
روشهای بدیل مهیا ســازد .وزیر

ارتباطــات دولــت روحانــی امکان
قطــع موقــت اینترنــت «توســط
دولت» را انکار کرد و نه «توســط
نیروهای امنیتی و نظامی» .روزی
که صدهــا هزار یــا میلیونها نفر
بــه اعتراض بــه خیابانهــا بیایند
اینترنــت و خطــوط موبایل حتما
قطــع یــا دچــار اختــال خواهند
شــد و رژیم بــرای حفظ ارتباطات
سازمان سرکوب و نیروهای خودی
حتما در اندیشهی راههای بدیل و
مدیریت شرایط بوده و خواهد بود.
فیلتر اینستاگرام تصویب شده و در
صورت مهیا شــدن افکار عمومی
خودیها اجرا خواهد شد.
•
جهت دادن به رسانههای
دولتی فارسیزبان
در دورههایــی که رژیم کمتر خطر
ی را احســاس
اعتراضــات عمومــ 
میکنــد دســتگاه تبلیغاتی کمتر
به رســانههای فارســیزبان خارج
کشور حمله میکند اما با احساس
خطر بیشتر حمله به این رسانهها
افزایش مییابد.
توجه کنید کــه این حمالت بدین
خاطــر نیســت کــه این رســانهها
بــه وظایف حرفــهای خــود عمل
میکننــد (چــون نمیکنند) بلکه
بــرای شــرمنده ســاختن ،ارعاب
و جهــت دادن بــه کار آنهاســت.
مقامــات آنقــدر بــه کار حرفــهای
رسانههای فارسیزبان خارج کشور
بدبین هستندکه برای آنها تکلیف
تعییــن میکننــد ،مثــل دســتور
ســفیر جمهوری اسالمیدر لندن
به بیبیسی فارسی که «نباید در
خیانتی تاریخی علیه ملت ایران با
تیم ترامپ شــریک شود .تقاضای
مــا تغییــر فــوری محتــوای ایــن
برنامه [در مورد چگونگی دور زدن
تحریمها] است».
مســئوالن دســتگاه تبلیغاتــی
حکومــت میداننــدکــه کارکنان
رســانههای دولتــی فارســیزبان
خارج کشــور کارشــان «کپی و
پیســت» مطالبی اســت کــه از
فیلترهای آنها گذشته است.
بنابــر این مطالبــی از فیلتــر آنها
بیشتر رد میشود که بیاعتمادی
به غرب را تشــدید کند .به عنوان
نمونــه به حجــم مطالبــی که در
مورد بازداشت یک کارمند سازمان
صدا و سیمای جمهوری اسالمی
(تحت عنوان فیلمســاز مستند و
خبرنگار) تولید شد نگاه کنید.
کپیکننــدگان مطالــب دســتگاه
تبلیغاتیجمهوریاسالمیدراخبار
بازداشــت این زن (در رســانههای
دولتی فارسیزبان خارج کشور) او
راهماننددستگاهتبلیغاتیخبرنگار
معرفــی میکردنــد در حالــی کــه
سازمان صدا و سیمای جمهوری
ی یک رسانه متعارف نیست
اسالم 
که خبرنگار داشته باشد .نیروهای
این سازمان را بایدکارمند دستگاه

Represented by

ﻣﺎﯾﮑــﻞ ﻣﻨﻔـﺮد ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و داﻧﺸﺠﻮى رﺷﺘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﻧﺎدا

ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و راﯾﮕﺎن از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺘﺮال
ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻰ ﻣﻨﻔﺮد ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره

(021) 8552 – 1483

دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ و از ﺳﺎﻋﺖ  21ﺗﺎ  24ﺑﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان
ﺧﻄﻮط واﯾﺒﺮ ،واﺗﺲ اپ ،اﯾﻤﻮ و ﺗﻠﮕﺮام 514 550 9204

St. Laurent Adult
Education Centre

514-337-3856
www.slaec.ca

انگلیسی  /فرانسوی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی و فرانسوی
SPRING SESSION
BASIC ENGLISH DAY CLASSES

MARCH 25, 2019 TO JUNE 28, 2019
Monday-Friday 8:30 a.m. – 12:30 p.m.
REGISTRATION DATES
February 26 and March 12, 20
FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.
_____________________________
BASIC ENGLISH & FRENCH EVENING CLASSES
Monday-Thursday 5:30 p.m. – 9:30 p.m.
REGISTRATION DATES
BASIC ADDRESS
950 Rue Fraser
FEBRUARY 28 & MAR. 12, 19
Saint-Laurent, QC H4M 1Z6
FROM 5:00 p.m. – 7:30 p.m.
________________________________
?Need to complete your High School Diploma? Want to get into a trade
!CEGEP and University? We offer Academic courses to fit YOUR goal
ACADEMIC REGISTRATION

MARCH 25, 2019 TO JUNE 28, 2019
March 14 and 18
FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.
ACADEMIC REGISTRATION
March 11, 14, 21

TESTING: English 8:30 a.m. | Math 11:00 a.m. | French 2:00 p.m.
ACADEMIC ADDRESS
2405 Place Lafortune West
Saint-Laurent, QC H4M 1A7
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www.paivand.ca since 1993

ایران...

دیدارهای جداگانه مسیح علینژاد و
احمد باطبی با مقامهای ارشد دولت آمریکا

 ۱۸بهمــن -دو فعال سیاســی و
مدنی مخالف جمهوری اســامی
در دو روز بــا دو مقام ارشــد دولت
آمریــکا دیــدار و گفتگــو کردنــد.
ابتدا این مســیح علینــژاد بود که
سهشــنبه  ۱۶بهمن در ساختمان
وزارت امور خارجه آمریکا با مایک
پمپئو ،وزیر امور خارجه این کشور
دیداری اختصاصی داشت .یک روز
بعد ،احمد باطبی با مایک پنس،
معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار
کرد.
مسیحعلینژاد ،فعال مدنی مخالف
حجــاب اجباری گفته که در دیدار
با وزیر امور خارجه آمریکا به پمپئو
گفته است:
 )۱ایرانیــان زیــادی میخواهنــد
جمهوری اســامی بــرود .صدای
مخالفان را به رسمیت بشناسید.
 )۲جامعــه بینالملــل را دعــوت
کنیــد بــرای محکــوم کــردن ۴۰
ســال نقض حقوق بشــر {توسط
جمهوری اسالمی}
 )۳محدودیــت ویزایــی بــه مردم
عــادی از جملــه دانشــجویان و
فعاالن حقوق بشر ضربه زده نه به
حکومت ایران
علینژاد در مصاحبــه جداگانهای
افــزود کــه از وزیــر امــور خارجــه

آمریکا خواسته تا سپاه پاسداران،
صداوســیما و ســرکوبگران مردم
ایران هــم هدف تحریمهــای این
کشور قرار بگیرند.
وزارت امور خارجه آمریکا هم اعالم
کــرد که «در این دیــدار ،پمپئو از
علینــژاد بــه خاطر شــجاعت او و
تعهدش به مسائل و دفاع از حقوق
بشــر در ایران سپاســگزاری کرد.
وزیر خارجه بر تعهد ایاالت متحده
نسبت به تقویت صدای مردم ایران
و محکــوم کــردن رژیــم ایــران به
خاطر نقض حقوق بشر تاکیدکرد.
ایاالت متحده از جامعه بینالملل
میخواهد تا در محکوم کردن رژیم
ایران به خاطر سرکوب مردم خود،
به ما بپیوندند».

احمد باطبی ،فعال دانشــجویی
در ایران و از مخالفان جمهوری
اســامی در آمریــکا هــم روز
چهارشــنبه  ۱۷بهمــن با مایک
پنــس ،معــاون رئیــس جمهور
آمریــکا در دفتر او دیدار و گفتگو
کرد.
باطبــی گفتــه اســت« :در ایــن
دیــدار درخصــوص لــزوم تطهیر
رسانههای فارسی زبان از آلودگی
جمهوری اسالمی ،حمایت عملی
از آزادیخواهــان و تعیین تکلیف
البی حکومــتایــران در آمریکا و
آقازادههای دوپاســپورتی صحبت
کردم».
او همچنیــن در توییــت دیگــری
افــزوده کــه «مــن از ســوی کاخ
سفید به عنوان مهمان ویژه بانوی
اول آمریکا ،برای شرکت در مراسم
ســخنرانی ســاالنهThe« ۲۰۱۹ :
 »State of the Unionدعــوت
شــدم و در خالل این مراســم ،با
مقامــات آمریــکا ،ازجملــه رئیس
جمهور ترامپ ،خانم مالنیا بانوی
اول و معاون رئیس جمهور مایک
پنس دیدار و گفتگوکردم».
دیدار و گفتگوی مقامهای ارشــد
دولت آمریکا با مخالفان جمهوری
اســامی پیش از اجالس لهستان
انجام شــد .در اجالس لهســتان
که به ابتکار آمریکا برگزار میشود،
قــرار اســت کشــورهای مختلف
جهان ،نحوه مواجهــه با اقدامات
بیثباتکننده جمهوری اسالمی
را به بحث بگذارند.
•

کانادا:تهدید و آزار جنسی ،جزو هزار و دویست
شکایت بر علیه ماموران آژانس خدمات مرزی

اتاوا -آژانس خدمات مرزی کانادا
که اختیار تفتیــش کانادایی ها،
صدور اجازه ورود به کشور ،اخراج
افراد از کشــور ،جلوگیری از ورود
اجناس قاچــاق و وظایف گمرکی
دیگر را به عهــده دارد ،در فاصله
ژانویــه  2016تــا اواســط ،2018
تحقیقات خود در مورد بیش از 1
هزار و  200شــکایت مطرح شده
علیه ماموران اش را انجام داد.
مدارک و شــواهدی که بر اساس
قانــون «حــق دسترســی بــه
اطالعــات» در اختیار خبرگزاری
 CBCقرار گرفته اســت حاکی از
تنــوع اتهاماتی اســت که بر علیه
ماموران گمرک طرح شده اند.
از جملــه اتهام اعمال خشــونت

فتنه نزدیک است؛...
تبلیغاتــی نــام نهاد و نــه خبرنگار
تا بــرای آنها مصونیــت و حمایت
ی ایجاد و علیه ایاالت متحده
عموم 
تبلیغ کرد.
•

و اســتفاده بیــش از حــد از زور،
آزار جنســی ،توهیــن جنســی،
کوتاهی در انجام وظیفه ،ارتباط
با باندهای خالف ،سوء استفاده
از اختیارات ،تضاد منافع و غیره.
اشــکال گزارش تحقیقات داخلی
این اســت که در آن بــه معتبر یا
معتبر نبودن اتهامات و همچنین
اقــدام انضباطــی احتمالــی برای
برخورد با متخلفین اشاره نشده
است.
مســلما فقــدان ارگان مســتقل
برای نظارت بر عملکرد CBSA
(آژانــس خدمات مــرزی کانادا)،
مطلوب نیســت .به همین دلیل
اســت کــه بســیاری از وکالی
متخصــص در امــور مهاجــرت،

خواهان نظارت مستقل شخص
ثالث) بر این سازمان می باشند.
بسیاری از شکایات مطرح شده بر
علیه مامــوران آژانس ،بی نتیجه
میمانند.
دولت لیبرال کانــادا قول معرفی
الیحه قانونی برای نظارت مستقل
بر عملکرد  CBSAرا داده است.
رالف گودل ،وزیر امنیت عمومی
کانادا ،این اقدام را با توجه به سر
وکار داشتن ماموران آژانس با 95
میلیون مسافر ورودی و خروجی
به کشور در سال  ،2017ضروری
دانســت .امــا تا بــه ایــن لحظه
اقدامــی در جهــت معرفی الیحه
انجام نداده است.

>> ادامه از صفحه11 :
کاهش شکاف جناحها
تالش بیوقفهای در جریان است تا
از اختالفات درون کاست حکومتی
کاســته شــود .در مناظرههــا و
یادداشــتهای بوقهای تبلیغاتی

مــدام بــه ایــن موضــوع اشــاره
میشــود کــه در صــورت آســیب
بــه نظــام دو جنــاح در معــرض
خطر قرار میگیرنــد .اصولگرایان
برخی سخنان اصلحطلبان (مثال
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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

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری
 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
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

در موضــوع فیلترینــگ یــا لوایح
چهارگانــه) را تکــرار میکننــد و
اصالحطلبــان از خــط مقاومت و
جنــگ در ســوریه دفــاع میکنند
(ســخنان جهانگیری در ســفر به
سوریه).
برخــی از اصالحطلبــان حتــی از
نامــزدی علی الریجانــی که روزی
عضــوکمیتهی ضداصالحــات (از
منظر آنها) به شمار میرفت برای
انتخابات  ۱۴۰۰سخن میگویند.
امــروز بیــش از هــر زمانــی در دو
دههی گذشــته فاصلهی دو جناح
در یارگیریهــا ،سیاســتها و
تصمیمات کاهش یافته است.
•
آماده کردن ذهنیت
والیتمداران و فاصل ه گرفنت
به سخنان مراجع دولتی و ائمهی
جمعه در یک سال اخیر نگاه کنید.
آنهــا:
•
)۱بــا انتقاد شــدید از دولت دارند
حســاب خــود را از حکومت برای
مخاطبــان مختلــف خــود جــدا
میکننــد در حالــی کــه همــان
مخاطبان همیشــه از مجموعهی

حاکمیت دفاع و حساب حکومت
و دولت را از هم جدا نمیکردهاند؛
جامعــهی بزرگتر نیز اصــوال ائمه
جمعه را نادیده میگیرد؛ روحانیون
حکومتی دارند خود را برای ایرانی
ی آماده
بعــد از جمهــوری اســام 
میکننــد در حالــی که تــا خرخره
در فســاد جمهوری اسالمیآلوده
هستند؛
•
)۲آنها قشــرهای مــورد خطاب را
به ریاضــت و روزه دعوت میکنند
چــون میدانند قشــر رانتخــوار و
ریزهخوار به شدت در معرض تهدید
و «ســفرهی انقالب» در شــرایط
کوچک شــدن و تعلیق است؛ آنها
همچنیــن از اینکه گروهــی دارند
ســفره را تاراج میکنند و به دیگر
مهمانان خــودی کمتر میرســد
نگرانهستند.
امــروز خودیهــا بــه همین علت
به جمــع ناراضیــان جــدی نظام
پیوستهاند:
ناراضــی از رانــت کمتــر و نــه از
تبعیض؛
•
)۳بخشی از ائمه جمعه که همه از

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

شــاگردان خامنهای هستند بوی
الرحمان را احســاس کرده و دارند
ســازهایی مخالــف میزنند مثل
مخالفــت بــا فیلترینگ و بســتن
شــبکههای اجتماعی ،مخالفت با
ازدواج کودکان و مخالفت با نظام
طبقاتی (ردهبنــدی محل نماز بر
حسب قدرت سیاسی و اقتصادی)
حتی در درون اقشار خودی؛
•
)۴و برخــی از روحانیــون بــوی
حملهی مردم به نهادهای شیعه را
در شرایط فروپاشی نظام احساس
کــرده و دارند بــه حکومت توصیه
میکنندکه «نباید در امور سیاسی
و اجرایی از وجود طلبهها به صورت
گسترده اســتفاده شود» (جوادی
آملــی شــفقنا  ۶بهمــن )۱۳۹۷
تــا در صــورت ســقوط حکومت،
نهــاد روحانیــت نیز به همــراه آن
نابود نشــود .برخــی از روحانیون
که شــامهی خوبی برای احساس
تغییرات اجتماعی داشتهاند خود را
برای انطباق آماده میکنند.
(کیهان لندن)

13

 سال  25شماره  26  1410بهمن 1397

www.paivand.ca since 1993

 40سالگی انقالب...

بیانیه  6هزار کلمهای علی خامنهای؛

موعظ های برای «کتمان حقیقت» و تکرار «توهم توطئه»
 ۱۳فوریــه  -رهبــر جمهــوری
اســامی به مناسبت چهلمین
ســالگرد پیــروزی انقــاب
اســامی در بیانیــهای که بیش
از شــش هــزارکلم ه داشــت به
تشــریح دســتاوردهای انقالب
و کارنامــه جمهــوری اســامی
تحجر
پرداخــت و بــرای توجیه
ّ
نظام و زمامدارانش مدعی شــد
متحجر و
«جمهوری اســامی
ّ
در برابر پدیدهها و موقعیتهای
نو به نو ،فاقد احساس و ادراک
امــا به اصــول خود به
نیســتّ ،
شدت پایبند!»
ّ
علــ 
ی خامنــه ای عنــوان کرده
«انقــاب اســامی پــساز
نظامسازی ،به رکود و خموشی
دچــار نشــده و
نمیشــود و میــان
جوشــش انقالبــی
و نظــم سیاســی و
اجتماعــی تضــاد و
ناسازگارینمیبیند،
بلکه از نظر ّیهی نظام
انقالبی تــا ابد دفاع
میکند».
او در بخشــی از این
بیانیــه 7 ،توصیه به
مــردم و مســئوالن
کرده که شامل «علم و پژوهش»،
«معنو ّیت و اخالق»« ،اقتصاد»،
«عدالــت و مبــارزه بــا فســاد»،
«اســتقالل و آزادی»« ،عــزّت
م ّلی ،روابــط خارجی ،مرزبندی با
دشمن» و «سبک زندگی» است.
•
علم و پژوهش:
ی
حمله به قاجار و پهلو 
در بخش علم و پژوهش خامنهای
وضعیــت جمهوری اســامی را با
عصر قاجار و پهلوی مقایسه کرده
و گفتــه «عقبماندگــی شــرمآور
علمی در دوران پهلویها و قاجارها
در هنگامــی که مســابقهی علمی
دنیا تازه شروع شده بود ،ضربهی
ســختی بر ما وارد کــرده و ما را از
این کاروان شــتابان ،فرســنگها
عقب نگه داشــته بود .مــا اکنون
حرکت راآغاز کرده و با شتاب پیش
میرویم…!»
•
معنو ّیت و اخالق:
حمله به شبکههای اجتماعی
خامنــهای در بحــث اخالقیــات و
معنویات به اینترنت و شبکههای
اجتماعــی حملــه کرده و هشــدار

اقتصــاد به نفــت»« ،دولتی
• جمهوری اسالمی
اما بــودن بخشهایــی از
ّ
متحجر نیست ّ
شدت پایبند است!
اقتصــاد»« ،نگاه بــه خارج
به اصول خود به ّ
• عقبماندگی شرمآور علمی در دوران و نــه بــه تــوان و ظرف ّیــت
پهلویهــا و قاجارهــا در هنگامــی کــه داخلــی»« ،بودجهبنــدی
مســابقهی علمی دنیا تازه شــروع شده معیوب و نامتوازن»« ،عدم
بود ضربهی سختی بر ما وارد کرد.
ثبات سیاســتهای اجرایی
• ابزارهای رسانهای پیشرفته و فراگیر اقتصــاد» و مســائل دیگر را
امــکان بســیار خطرناکــی در اختیــار عیوب اقتصاد ایران دانســته
کانونهای ضدمعنو ّیــت و ضداخالق و و بــدون اینکــه اشــارهای
دشمن گذاشته است.
بــه نقــش خــود به عنــوان
• منشــاء مشــکالت توطئهی خارجی «والیــت مطلقه فقیــه» در
اســت ،اقتصاد هدف جامعهی اسالمی بــروز این وضعیت کند گفته
نیست بلکه وسیلهای است که بدون آن نتیجهی همه آنها مشکالت
نمیتوان به هدف رسید!
زندگی مردم از قبیل بیکاری
• فساد زمان پهلویها بیشتر بود.
جوانهــا ،فقــر درآمــدی در
طبقهی ضعیــف و امثال آن
است.
خامنــهای را ه حــل
ایــن مشــکالت
را سیاســتهای
«اقتصاد مقاومتی»
دانســته و تاکیــد
اینکــه
کــرده،
گمــان
کســی
کنــد «مشــکالت
اقتصــادی صرفــ ًا
ناشی از تحریم است
و ع ّلــت تحریــم هم
داده «ابزارهای رسانهای پیشرفته مقاومت ضداســتکباری و تسلیم
و فراگیر» امکان بسیار خطرناکی نشدن در برابر دشمن است ،پس
در اختیار کانونهای ضدمعنویت را ه حل ،زانو زدن در برابر دشــمن
و ضداخــاق گذاشــته و تهاجــم و بوسهزدن بر پنجهی گرگ است»
روزافزون دشمنان به دلهای پاک خطایی نابخشودنی است.
جوانــان و نوجوانــان و نونهاالن را رهبر نظــام افــزوده «این تحلیل
در پی داشــته است .او تاکیدکرده سراپا غلط ،هرچندگاه از زبان و قلم
دستگاههای مسئول حکومتی در برخی غفلــتزدگان داخلی صادر
اما منشأ آن ،کانونهای
اینباره وظایفی ســنگین بر عهده میشودّ ،
ً
دارنــد و باید هوشــمندانه و
کامال فکــر و توطئــهی خارجــی اســت
مســئوالنه صــورت گیــرد و بایــد که بــا صد زبان به تصمیمســازان
برنامههای کوتاهمدت و میانمدت و تصمیمگیــران و افــکار عمومی
جامعی تنظیم و اجرا شود.
داخلی القاء میشود».
•
•
مبارزه با فساد و عدالت :فساد
اقتصاد :منشاء مشکالت
زمان پهلویها بیشتر بود!
توطئهی خارجی است
رهبر نظــام در مقدمه توصیههای بخش دیگر توصیههای خامنهای
اقتصادی تیر خالص را شــلیک و مربوط به عدالت و مبارزه با فساد
تاکیدکرد «اقتصاد هدف جامعهی اســت و تاکید کرده این دو الزم و
اســامی نیســت» ولی وسیلهای ملزوم یکدیگرند .او در این بخش
اســت که بــدون آن نمیتــوان به با قیاس حکومت خــودش و امام
اول شــیعیان ،فســاد را پذیرفته و
هدفها رسید!
او اعتــراف کــرده «عملکردهــای گفتــه «وسوســهی مــال و مقام
حتــی در َع َلویتریــن
ضعیــف ،اقتصــاد را از بیــرون و و ریاســتّ ،
درون دچــار چالش ســاخته» و با حکومت تاریخ یعنی حکومت خود
تاکیــد روی ضعــف ســاختاری و حضرت امیرالمؤمنین کســانی را
ضعفهــای مدیریتی «وابســتگی لغزاند ،پس خطر ُبروز این تهدید

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

یین وقت قبلی

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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آژانس مسافرتی

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
• مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
• سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
• فروش بلیت کلیه شرکتهای
هواپیمایی و کشتیرانی (کروز)
• بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

اینک با

فرنازمعتمدی

6
 2سال جتربه کاری!

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
یجدیدMaison de Voyages :
نشان
1175, Avenue Union
Montréal, Québec H3B 3C3

T: (514) 842-8000 Ext.296
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

سلمان رشدی :دیگر منیخواهم پنهانی زندگی کنم
ســلمان رشــدی ،نویســنده
بریتانیایی-هندی با گذشت ۳۰
ســال از صــدور فتــوای روح الله
خمینی علیه خود میگوید دیگر
مایل نیست پنهانی زندگی کند.
زندگی سلمان رشــدی از روز ۱۴
فوریــه  ۱۹۸۹و پــس از آنکه رهبر
وقت ایران به دلیل نگارش کتاب
«آیات شــیطانی» علیه او فتوای
مرگ صــادر کرد ،برای همیشــه
تغییــرکرد .روح اللــه خمینی در
فتــوای خود ســلمان رشــدی را
«مرتد» اعالم کرد.
این نویسنده بریتانیایی-هندی
پــس از آن بــه مدت  ۱۳ســال با
نام جعلی و تحت حفاظت پلیس
بریتانیا زندگی کرد.
سلمان رشــدی اکنون میگوید:
«نمی خواهــم مخفیانــه زندگی
کنــم ] ...[ .آن زمــان  ۴۱ســاله
بودم و اکنون  ۷۱ســاله هســتم.

اوضاع اکنون خوب است».
وی افــزود« :در دنیایــی زندگــی
میکنیم کــه موضوعــات خیلی
ســریع عوض میشوند و این یک
موضــوع خیلــی قدیمی اســت.
اکنون خیلی مسائل دیگری وجود
دارد که بایــد در مورد آنها نگران

در جمهوری اسالمی… هرگز بعید
نبوده و نیست».
وی ســپس برای چندمیــن بار به
«البته
پهلویها حمله کرده وگفته
ّ
نســبت فســاد در میان کارگزاران
حکومــت جمهــوری اســامی در
مقایســه با بســیاری از کشورهای
دیگر و به خصوص با رژیم طاغوت
که ســر تا پــا فســاد و فســادپرور
بود ،بسی کمتر است و بحمدال ّله
مأموران این نظام غالب ًا ســامت
حتی
خــود را نگاه داشــتهاند ،ولی ّ
آنچه هست غیرقابل قبول است».
در ایــن بنــد او فراموش کــرده در
مورد وضعیت عدالت در جمهوری
اســامی حرفــی بزنــد و صرفــ ًا به
اهمیت اجرای آن در اسالم بسنده
و توصیه کرده که باید اجرا شود!
•
استقالل و آزادی :محدودهای
به اندازهی ارزشهای الهی
رهبر جمهــوری اســامی هر چه
بــه انتهــای بیانیــهاش میرســد
توصیههــای خــود را کوتاهترکرده
و از بیــان جزئیــات و پرداختن به
وضعیت واقعی کشــور خــودداری
کرده اســت .او گفتــه حکومتها
ّ
موظــف بــه تأمیــن اســتقالل و
آزادیاند و مدعی شده مردم ایران
آن را چهل ســال پیش به دســت

آوردنــد و ثمــرهاش «شــجرهی
ط ّیبهی انقالب» است.
او در پایــان ایــن بخــش در مورد
استقالل و آزادی گفته« :استقالل
نبایدبهمعنیزندانیکردنسیاست
و اقتصاد کشــور در میان مرزهای
خــود ،و آزادی نبایــد در تقابــل با
اخالق و قانون و ارزشهای الهی و
حقوق عمومی تعریف شود».
خامنــهای با حرفهای تکراری در
بیانیهی طوالنی خود بر «نهضت
بیداری اســامی بر اساس الگوی
مقاومــت» تاکیــد کــرده و گفتــه
بایــد در برابــر ســلطهی آمریــکا و
صهیونیســم ،همکاران خائن آنها
در منطقه ایستاد و تاکیدکرد همه
اینها بخشــی از مظاهر جمهوری
اسالمی است و «جز با شجاعت و
حکمت مدیران جهادی به دســت
نمیآمد».
•
سبک زندگی :دغدغه همیشگی
اینکــه رهبــر جمهوری اســامی
در اوج بحــران خــود و وضعیــت
معیشــتی مردم ،در مورد ســبک
زندگی آنها هم نسخه بپیچد در نوع
خود جالب است .او تازه تاکیدکرده
«سخن الزم در اینباره بسیار است
و آن را به فرصتی دیگر وامیگذارم
و بــه همین جمله اکتفــا میکنم

باشیم ،افراد دیگری برای به قتل
رساندنهستند».
ســلمان رشــدی اســتفاده از نام
جعلی برای خود را چند ماه پس از
حمالت  ۱۱سپتامبر سال ۲۰۰۱
میالدی متوقف کرد .با این حال
وی در جریــان ســفر اخیرش به
پاریــس تحت مراقبــت نیروهای
امنیتی قرار داشت.
او اعــام کــرده اســت کــه در
نیویــورک «زندگی کامال عادی»
دارد .این نویســنده بریتانیایی-
هنــدی به عنوان مثــال میگوید
که مانند دیگر شــهروندان سوار
«مترو» در این شهر میشود.
کتاب «آیــات شــیطانی» که در
ســال  ۱۹۸۸میالدی منتشر شد
پنجمین اثر سلمان رشدی بود.
او اکنون هجدهمین کتاب خود
به نام «کاخ زرین» را منتشرکرده
است( .یورونیوز)

که تــاش غرب در ترویج ســبک
زندگــی غربی در ایــران ،زیانهای
بیجبــران اخالقــی و اقتصادی و
دینی و سیاســی به کشــور و م ّلت
ما زده است؛ مقابله با آن ،جهادی
همهجانبه و هوشمندانه میطلبد
که باز چشــم امید در آن به شــما
جوانها است».
پیش از انتشار این بیانیه تبلیغات
فراوانی در صدا و سیمای جمهوری
اســامی شــده بود کــه گویا علی
خامنــهای میخواهــد حرفهای
خیلــی مهمــی بزنــد بطــوری که
از آن بــه عنــوان «دســتورالعمل
راهبــردی» نــام برده شــد و حتی
ادعا شــد مربوط بــه کلیدخوردن
اصالحات و تغییرات است .اما این
بیانیــه نیز نه تنها نکتهی جدیدی
نداشــت بلکه موعظــهای تکراری
در جهــت تثبیــت همــان اصولی
است که چهل سال پیش خمینی
هم تکــرار میکرد! با ایــن تفاوت
که اگر ســخنان خمینی در چهل
سال پیش هنوز تجربه نشده بود،
امروز مردم دیگر گوششــان از این
موعظههــای توخالــی پر اســت و
تره هم برای زمامداران جمهوری
اسالمی خرد نمیکنند.
•
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M NTREAL
مدرسه دهخدا

اجنمندوستدارانزرتشت

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

(514) 731-1443

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

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

بنیاد سخن آزاد

مدرسه فرزانگان
Tel: 514-775-6508

facebook: Farzanegan Montreal

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

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

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو

کالس های فارسی کودکان:

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

کتابخـانه نوروززمین

کتابخانهنیما

514-787-8848
1650 Maisonneuve W.
---------------ساواالن :گروه فرهنگی آذربایجان
514-768-5969
----------------

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

)2900 Lake (DDO

دوستداران موسیقی کالسیک
)(Dialogue
514-484-8748

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

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

هردوشنبه:

 ساعت  ۵تا  ۹شب -5964 Av. Notre-Dame
de Grâce RM: 204
طبقه دوم اتاق 204

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ترم بهــاری:

ظرفیتمحدود

( 1آوریل تا  16جون)

Tel.: 514-737-3642

Snowdon

Spring session
)(April 1st – June 16th

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

محل ثبت نام

Tel: 514-909-1972

514-624-4579

کانون فرهنگی خانهما
514-804-4579
4862.ST CHARLES
------------------

5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652
facebook:
Nima Library Montreal

برنامه دورهمی ها
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بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین
5180 Queen Mary #400
438-386-6111
------------------

مرکز فارسی زبانان

5964 rue NDG
Info: 514-909-1972

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

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

جمعه هر هفته  4بعدازظهر

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

www.medad.ca

از مطالعه «مداد» لذت ببرید و خواندن آن را به دوستانتان هم توصیه کنید.
«مداد» ،مجله آنالین فارسیزبانان مونترال438-738-8068 :
3285 Cavendish Blvd, Apt 355 Montréal, QC

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

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

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

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

از تمامی کــودکان و نوجوانان که
عالقهمند به نمایــش آثار هنری،
استعداد و مهارتهایشان هستند،
بــرای حضــور در این جشــنواره،
دعوت به عمل میآید.
دوره پنجــم ایــن جشــنواره در
بخشهای زیر برگزار میشود:
رقــص ،نمایش ،موســیقی ،قصه

و ادبیــات ،هنرهــای تجســمی
(نقاشی ،عکاسی ،کاردستی)
عالقهمنــدان میتوانند به صورت
انفــرادی و یــا گروهــی در برنامــه
حضور پیدا کنند.
برگه ثبت نام در صفحات فیسبوک،
تلگــرام و اینســتاگرام «جشــن
واژهها» در دسترس است.

خواهشمند است فرم پر شده را به
ایمیل زیر ارسال نمایید:
JashneVajeha@gmail.com
برای اطالعات بیشتر با ایمیل
JashneVajeha@gmail.com
و یا شماره
438-238-3091
تماسبگیرید.
دبیرخانه جشن واژهها

ســال  2014یکمین دوره جشن
واژههــا توســط مدرســه دهخدا
برگــزار شــد و مــورد اســتقبال و
توجه جامعه ایرانیان مونترال قرار
گرفــت .پس از آن ســه دور دیگر
هم اجرا شــد و بهار امسال دوره
پنجم آن برگزار میشود.
جشــن واژهها فرصتی است برای

کــودکان و نوجوانــان ایرانــی تــا
کارهای هنری و مهارتهایشان
را به نمایش گذارند .این جشنواره
درصدد اســت تا بــا تلفیق هنر و
ادب پارســی به ترویــج فرهنگ،
زبــان و هنــر ایرانــی در خــارج از
مرزهای ایران بپردازد.
بنیانگذار این جشنواره «مدرسه

دهخــدا مونتــرال» اســت ،ولی
شرکتکنندگان در این جشنواره
فقط محــدود بــه دانشآمــوزان
ایــن مدرســه نیســتند و همواره
دانشآموزانی از خارج از مدرســه
دهخدا هــم در این برنامه حضور
داشتهاند.

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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هشدار در مورد بحرانهای چندگانه
زیستمحیطی در جهان

یک گزارش تازه حاکی از آن
است که اثرات فعالیتهای
انســانها بر محیط زیست
و آب و هــوا بــه مرحلــهای
بحرانــی رســیده و جوامــع
انســانی و اقتصاد جهانی را
در معــرض خطــر بیثباتی
قرار داده است.
در ایــن گــزارش کــه از
ســوی یک نهاد تحقیقاتی
در بریتانیــا تهیــه شــده،
آمده اســت کــه سیاســتمداران و
قانونگــذاران قادر به درک اهمیت
و شــدت بحــران محیط زیســت
نبودهاند.
بر اســاس این گــزارش ،تغییرات
آب و هوایــی ،از بیــن رفتــن
گســترده گونههــای جانــوری و
گیاهــی ،فرســایش خــاک ،قطع
درختان جنگلها و اسیدی شدن
اقیانوسهــا ،همگی بــر بیثباتی
جوامع و اقتصاد جهانی تاثیر دارند.

چهل سال سوخنت...
در ســالهای قبــل از انقــاب
 ،۵۷نیروهــای چــپ و و مدعــی
سوسیالدمکراســی از آزاد
نبودن ســندیکاها در ایــران گله
میکردنــد .امــروز اعتراضهای
مزدبگیــران نــه بــرای بهبــود
وضعیت اقتصادیشان بلکه برای
دریافت حقــوق عقب افتاده ،که
در برخی موارد به  ۶ماه میرســد
بــه شــدت ســرکوب میشــوند.
فعاالن ســندیکایی و صنفی ،اگر
مثــل اســماعیل بخشــی ،جعفر
عظیــمزاده و بســیاری دیگــر
بازداشــت ،شــکنجه و زندانــی
نشــوند ،مورد تهاجــم نیروهای
انتظامی وگروههای ضربت بسیج
قرار میگیرند.
قبل از انقالب بدون شک حقوق
بشــر در ایران در برخی موارد زیر
پا گذاشته میشد .قبل از انقالب،
بجز وابســتگان گروههای مسلح
و یــا افراد و گروههای وابســته به
بیگانــه کــه در هرکشــور دیگری
نیز مورد پیگــرد قرار میگرفتند،
کســانی نیز بــه خاطــر مخالفت
بــا نظــام وقت ســرو کارشــان به
زندان میافتاد و تحت فشــار قرار
میگرفتنــد .ولی نگاهی به آماری
کــه در همیــن روزهــا مبتنی بر
مدارک رسمی قوه قضائیه از سوی
گزارشگران بدون مرز منتشر شده
اســت ،نشــان میدهد که در این
زمینه نیز نه تنها هیچ -و بر این
«هیچ» باید تکیه کرد -بهبودی
حاصل نشده ،بلکه وضعیت چنان
بدتــر از گذشــته شــده اســت که
گاهی برخی از وابســتگان همین
نظام هم مجبور به اعتراف به آن
هســتند .در ســال  ۱۳۸۸کوریره
دال ســرا ،معتبرتریــن روزنامــه
ایتالیایــی ،گفتگویی بــا مهدی
کروبــی که هنــوز در حصر نبود،
انجــام داد .کاندیــدای ریاســت
جمهوری و رئیس سابق مجلس
شورای اسالمی گفت:

تهیهکنندگان این گزارش هشــدار
دادهاندکه این روندها شتاب گرفته
و فرصت جلوگیری از یک فاجعه،
به ســرعت در حال از دست رفتن
است.
آنها میگویند سیاســتمداران باید
ابعاد مســئله و پیامدهای آن برای
جوامع انسانی را درک کنند.
ایــن محققــان ،سیاســتمداران
را تشــویق کردهانــد کــه در درک
سیاســی خود از ســه موضوع زیر

تغییر اساسی بدهند:
ابعاد و شتاب از بین
رفتنمحیطزیست،
پیامدهــای آن برای
جوامــع ،و نیــاز بــه
تغییــر بــرای بهبود
اوضاع.
آنهــا میگوینــد از
ســال  ،۲۰۰۵تعــداد
ســیلهای جهــان
پانزده برابر شده ،سرد
و گرم شــدن شــدید و تــا منتهی
درجــه هوا بیســت برابر شــده ،و
آتشسوزیهای جنگلی هفت برابر
شده.
این محققــان هشــدار دادهاند که
فرســایش خاک ده تــا چهل برابر
ســریعتر از ذخیرهســازی طبیعی
آن صــورت میگیــرد و از اواســط
قرن بیستم ،سی درصد زمینهای
کشــاورزی بــه دلیــل فرســایش،
بیحاصل شدهاند.



>> ادامه از صفحه7 :
«در زمــان شــاه وقتی بــه دالیل
سیاسی دستگیر میشدی ،پس
از محکومیــت و در دورانــی کــه
در زنــدان بودی کســی روزانه به
حرمتانسانیاتتعرضنمیکرد،
درحالی که امروز اینچنین نیست
و حتــا در دوران گذراندن دوران
محکومیــت هــم مــورد تعرض
مداوم قرار میگیری».

روگرداندن از دین
مرگ برخی از زندانیان سیاسی-
عقیدتــی در دوران بازداشــت،
شکنجه و آزار جسمی و روانی در
دوران حبس ،متاسفانه به اخبار
روزانه تبدیل شده و دیگر استثناء
نیست .پرونده نقض حقوق بشر
جمهوریاسالمیبدونشکیکی
از سیاهترین پروندههای این نظام
و همچنین حکومتهای مشابه
اســت .این نظام اما برای توجیه
سیاستها ضدانسانیاش خود را
پشت مذهب پنهان میکند .البته
همان مذهبــی هم که این نظام
هر خطــای خود را بــا آن توجیه
میکند ،در چهار دهه گذشــته،
به گفته بسیاری از روحانیونی که
حساب خود را از روحانیت حاکم
جدا کردهانــد ،کم ضربه نخورده
است .تغییر مذهب در سالهای
قبل از انقالب  ۵۷امری بود که به
نــدرت انجام میگرفت ،در حالی
که امروز ،گرویدن به ادیان دیگر
و همچنیــن بیدینــی ،واقعیتی
انکارناپذیراست.
در دوران قبل از تشکیل جمهوری
اسالمی حتا کسانی که خداناباور
هــم بودنــد ،به نوعی بــا مذهب
مــدارا میکردنــد ،در حالــی که
امروز چنین نیست .نادر نیست
که مردم در خیابان فردی را تنها
به دلیل عبا و عمامه به تمســخر
بگیرنــد و یا مقدســات اســام و
شیعه را به چالش بکشند.

{>> ادامه در صفحه}28 :

ﺍﻣﻴـــﺮ ﻛﺎﻇﻤﻰ
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ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺗﺌﺎﺗﺮﮔﻮﺳﺎﻥ
ﻣﻪ ﻟﻘﺎ ﺑﺎﻗــﺮﻯ

goussan.theater
goussantheatre.com
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عا دارید  -همچنین
 اگر احتیاج به د
«زندگی مسیح» و
برای دریافت فیلم
سیحی (رایگان) -
جزوات م
ن ما متاس بگیرید:
با تلف

) 514-999-5168
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ا
ن ،عی
با شما باش سى مسیح
د.

ﻧﻤﺎﻳﺶﻛﻤﺪﻯ

ﻣﻪ ﻟﻘـــﺎ ﺑﺎﻗـــﺮﻯ

ﻛــــــﺎﺭﻯ ﺍﺯ

کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

ﺟــﻮﺍﺩ ﻋــﺰﺗﻰ

ﺭﻭﻳﺎ ﻣﻴــﺮﻋﻠﻤﻰ

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ :ﻧﻴﻞ ﺳﺎﻳـﻤﻮﻥ | ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺯﺭﮔﺮ

ﻛـﺎﺭﮔـﺮﺩﺍﻥ :ﻣـﻪ ﻟﻘـﺎ ﺑـﺎﻗــﺮﻯ

ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎ( :ﻣـﻪ ﻟـﻘـﺎ ﺑــﺎﻗـﺮﻯ
ﻋﺒـﺎﺱ ﲨﺸﻴـﺪﻯ  /ﺟـﻮﺍﺩ ﻋـﺰﺗـﻰ
ﺍﻣﻴـﺮ ﻛـﺎﻇـﻤﻰ /ﺭﻭﻳـﺎ ﻣﻴـﺮ ﻋﻠـﻤـﻰ
CINQUIÈME SALLE

P L A C E D E S A R T
dans le Quartier des spectacles

ﻋﺒﺎﺱ ﺟﻤﺸــﻴﺪﻯ

ﺳــــــﺎﻋـــﺖ  ٨ﺷــــــــﺐ
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HAQUE

CONSULTANTS







ریـاض حق

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
نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
و افرادی که از کمک های
دولتی استفاده می کنند

قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های فارسی ،انگلیسی،
اردو و پنجابی

_________________
Haque Consultants

ter
Fas nd
u
Ref ugh
o
thr ile
EF

4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
)(Metro: De L'eglise
haqueconsultants.com
info@haqueconsultants.com













Phone: (514) 362-0382

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
وی
زا
ی
دانشجویی
و
با پاسپورت ایرانی
----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 5pm

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

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک
طراح ،ناظر پایه یک شهرداری
در ایران با بیش از  15سال سابقه
همراه با اکیپی مجرب برای بازرسی فنی
ساختمان و تعمیر و نوسازی آن
ارزیابی ملک و مشاوره رایگان
همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط
خدمات رایگان برای خریداران
Shohreh Shahrian
و مستاجران گرامی

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

Casabellaquebec.com
shahrianrealtor@gmail.com
office:450-934-9944
Fax: 866-867-8020

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

ابتدایی |||| مقدماتی |||| ردیف
----------------

Tel.: (514) 549-4697
saberjalilzadeh@yahoo.ca

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

بیزنس خود را به ما بسپارید! با پیوند دیده شوید...

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

مشــاورامالک

• مشاور شما در خرید ،فروش و اجاره امالک مسکونی
در مونترال بزرگ
• ارزیابی و مشاوره رایگان
• تهیه وام مسکن با بهترین امکانات

Cell. : 514 574-6162
HAYK HARTOUNIAN
Real Estate Broker: Remax-Quebec
Residential Real Estate Broker
9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000
haykhartounian@yahoo.com

Real Estate Broker

شرکت حمل و نقل بین املللی

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

مقصرکیست؟شاهیاخمینی؟

حسین ترکاشوند  -دیدگاه نو
گروهی از مخالفــان جمهوری
اســامی از انقالب  ۵۷با عنوان
شورش تباهیان یاد میکنند و
آن را بزرگترین اشــتباه مردم
ایــران میخواننــد بــدون آنکه
اشارهای به نقش محمدرضاشاه
پهلوی در ایــن انقالب بکنند.
انقالب پدیدهای اجتماعی است
که محصول شرایطی اجتماعی
اســت و اینگونــه نیســت کــه
ناگهان مردمی تصمیم بگیرند
انقالب کنند و انقالب بشــود؛
در بروز یک انقالب هم نیروهای
انقالبی و هم نیروهای حکومت
هر دو سهم دارند.
پاســخ آن اســت کــه
شاه شبکه
اگر انقالب بهراستی تنها
متاسفانه محمدرضاشاه
متکی بر اراده انقالبیون گسترده
بــرای اکثــر نیروهــای
میبود چرا ۴۰سال است آخوندها مخالف سیاست تهدید و
سرکوب را در پیش گرفته
که اپوزیسیون جمهوری را آزاد
اســامی هنــوز موفــق
بود امــا در قبال شــبکه
گذاشته
نشده که انقالب بکند؟
گسترده آخوندها ترجیح
صدالبته دلیل آن وجود
داده بود حداقلی از آزادی
بود!
آزادی در جمهــوری
را برای آنها درنظر بگیرد.
اســامی نیســت امــا
اگــر نیروهــای ملــی که
نقــش جمهــوری اســامی در معتقد به اصالحــات بودند آزادی
تضعیف تالشهای اپوزیسیون را فعالیت داشتند ،گفتمان روحالله
نبایددســتکم گرفت .بازیهای خمینی مقبولیتی پیــدا نمیکرد.
امنیتی ،ایجاد تفرقه ،تالش برای بختیــار به جــای ســال  ،۵۷چند
بیاعتبارسازی نیروهای مخالف ،ســال پیش از آن نخستوزیر شده
ســاختن شــبکهای از متحــدان و بود و فضا آرامآرام به سمت اصالح
همراهــان در داخــل و خــارج از میبرد ،آیا مدافعان انقالب فرصت
کشــور و سرکوب همهجانبه مردم یارگیری و جذب نیرو میداشتند تا
به قیمت ریختــن خون آنها ،قتل به انقالب بیندیشند؟
در زنــدان و زندانــی کــردن دهها درست است که جمهوری اسالمی
هزار شهروند شیوههایی است که چنان بالیی بر ســر ایــران و ایرانی
حکومت برای جلوگیری از انقالب آورده کــه با دوره مغــول هم قابل
انجــام داده و میدهــد .روزی که قیاس نیســت اما همین حکومت
مــردم ایــران موفــق شــوند نظام فاســد و ضدایران ،از دل حکومت
جمهوری اسالمی را تغییر دهند ،پهلوی زاده شده است.
درکنار اراده مردم معترض ،قطعا با ذکر یک مثال شــاید به درستی
بایــد ردپــای نقــش حکومــت در این اســتدالل بیشــتر پــی ببریم.
نامید ساختن مردم از اصالحات و بهخوبــی میدانیــم کــه مخالفان
تغییرات تدریجی را پیدا کرد.
جمهــوری اســامی در انتقــاد
بارها گفته شده که محمدرضاشاه از اصالحطلبــان و وادادگــی و
پهلوی با بســتن فضای سیاســی خفتورزی سیاســی سید محمد
ایــران و با گرفتن امــکان فعالیت خاتمی ،بهدرستی تحلیل میکنند
سیاســی مســالمتآمیز و در کنار که دولت محمــود احمدینژاد از
پ ُلپ» بیرون نیامد و عملکرد
آنکمتوجهی و تحلیل نادرست از « ُل 
شبکه آخوندها و میزان قدرتشان ۸ ،ساله اصالحطلبان باعث شد تا
فضای انقالب را فراهم کرد.
احمدینــژاد امکان جذب مردم را
شاید ســوال کنید که باالخره شاه پیدا کند .اگر با این تحلیل موافق
باید ســرکوب را بیشــتر میکرد یا باشیم ،نمیتوانیم با سیاست یک
آزادیها را گسترش میداد؟
بــام و دو هوا ،حکومــت پهلوی و

جمهــوری اســامی را پدیــدهای
مستثنا بدانیم .جمهوری اسالمی
از دل حکومت پهلوی زاده شــد و
این یک واقعیت اجتماعی اســت.
شــاید این واقعیت اجتماعی ما را
آزردهخاطــر و ملول کند اما در آن
تغییری ایجاد نمیکند .نمیتوانیم
بــا نادیــده گرفتــن اشــتباههای
محمدرضاشــاه پهلــوی و دیگــر
نیروهــای سیاســی حکومــت او،
جمهوری اسالمی را یک حکومت
فضایــی و مریخــی بخوانیــم کــه
ناگهان بر سر ایران آوار شد.
اگر پروژه سیاســیمان ،ارتقاء رضا
پهلــوی هم باشــد ،نادیده گرفتن
اشــتباههای محمدرضاشــاه و به
رسمیت نشناختن آنها ،منجر به
یک حکومت دموکراتیک نخواهد
شد مگر آنکه به دنبال ایجاد چنین
حکومتــی نباشــیم .حتــی زمانی
کــه رضا پهلــوی بــه تصمیمهای
نادرســت پدرش و دیگر همکاران
حکومتی او بپردازد ،بلوغ سیاسی
خــود را نشــان داده و بــه رشــد و
پیشــرفت سیاســی خــود کمــک
میکند .این شیوه که برای مبارزه
با جمهوری اسالمی باید چشم بر
نقایص اســتبداد شــاهی ببندیم،
شیوهای نادرست است که نشان از
مسخ شدن در انقالب  ۵۷میدهد
نه نگاه به آینده ایران و انتطار یک
حکومت دموکراتیک ،ســکوالر و
مبتنی بر حقوق بشر.
•
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مشاور امالک :مسکونی و جتاری

اجـاره

فرصتی استثنائی برای اجاره بیزنس

کارواش و گاراژ مکانیکی

با کلیه ی تجهیزات
در قلب وست آیلند (پی یرفون)
----------

برای اطالعات بیشتر
لطفا با  Ali.R.Pazouki Mehrتماس بگیرید
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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
د خریداران نیازی
• آیا می دانستی
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
ورسانت ندارند؟!
به پرداخت پ
هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

ت
مناسب!

یه ما به خریداران:
• هد
دالر هزینه محضر
1200

514-952-7344

__________________

FOR RENT
A Carwash/ Mechanic shop
with all equipment
in West Island
) (Pierrefonds, QC.
------------For further information
please contact Ali.R.Pazouki Mehr at

514-952-7344

استخـــدام

Comac Corporation

کمپانی «کومک» برای تکمیل کادر خود به افراد زیر نیازمند است:

مهندس برق | تکنسین برق | مونتاژ

برای اطالعات بیشتر ،لطفا با آقای امیر صمیمی تماس بگیرید:

HIRE

Comac Corporation

Comac Corporation is looking for
the following candidates:

• Electrical Engineer
• Electrical Technician
• General Assembly

Please contact Amir Samimi
2-25 Bould. Maisonneuve, Saint Jérôme, Qc J5L 0A1
Tel: 450-432-5946,
|
Tel : 514-358-9766
Tel :1-855-550-0303
www.comaccorporation.com

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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Clinique Medicale Alphamedic

دکترریموندرضایی

Centre-Ville
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N

0 :ودکان
ختنه ک
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پزشک خانــواده

(Without Appointment)

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors






















 

هم اكنون
بوتاك
س و فیلر
تو

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
سط جر
اح پالستی
ک
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
 OSTEOPATH
Root Canal  درمان ریشه
Dr. Lucien Dick

Invisalign
 OPTHAMOLOGIST
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه
Dr. Samir Antaki
  کشیدن و جراحی دندانهای عقل

ENDOCRINOLGUE:
New
 دندان اطفال
Dr. Jack Elstein
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics







 
UROLOGUE:
Dr. Jean-Louis Bourque
) پر کردن دندان ها (همرنگ دندان

ALLERGIE:
Implant
CEREC AC Bluecam 
Dr. Phil Gold

























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
Root Canal 






Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy)
Zoom 2 ACP
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Tel : (514) 933-3337 
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www.clinique-arya.com بیمه های دانشجوئی
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Lumineers
Veneer














خوشمزه
پیتزاهای
•
دلنشین
و
زیبا
• با محیطی





 ،گوشت
 CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue

• لطفا جمعه و شنبه شبها
:میز خودراازقبل رزرو بفرمایید

New  چهار فصل،اطلس

،• انواع ساندویچ های گرم
 انواع پوتین،همبرگر
مخصوص کبک

برای پذیرایی از شما عزیزان
 منونه30 • با بیش از
پیتزاهای متفاوت برای
ذائقه های ایرانی

514-524-0-524
1834
Ste-Catherine W., Suite 200
Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com

Ap

po

rtez vot

in!
v
re

 اورژانس:پزشک خانواده

:پزشکان خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

بدون وقت قبلی
Family Physician

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.

Dr. Raymond Rezaie

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

:پزشکان متخصص

، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی
،انکولوژیست،جهاز هاضمه،متخصص زنان،جراح عمومی
... بیماری های عفونی و،جراح کلیه و مجاری ادرار
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade
 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Naji Wakil (spécialité
CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

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

Tel.: (514) 933-8383













1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

رستورانپیتزایی
اطلس

Guy

www.atlaspizza.ca

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

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

)(Dr Aida Khan

Clinique dentaire pédiatrique
Trottier-Nolet

متخصصدندانپزشکیکودکان
کلینیک دندانپزشکی ختصصی اطفال

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد

درخدمت هموطنان عزیز

بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

___________________
Clinique dentaire
pédiatriqueTrottier-Nolet

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

1552 Rue Viel,
Montréal, H3M 1G5

massood.hashemi@century21.ca

www.dentistespecialisepourenfant.com

Cell.: 514-298-4567

Tel.: 514-332-1117
بهروزباباخانی

Courtier Immobilier Agréé

¶¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

behrooz@babakhani.ca

Cell : (514) 571-6592

مشاور رمسی وام مسکن

Email : masoudrealty@gmail.com

 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

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

Soheil-Golpour-HQP.jpg

07/05/2018

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری
 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
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
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مشاور فروش
اتومبیل های
نشانه زیستی که نشان میدهد در حال نـو و دوست دوم
پیرشدنهستید
رضانوربخش

زندگی...

 .۴ما توانایی بازسازی سلولی
را از دست میدهیم
برای جلوگیری از انباشتگی اجزای
آســیبدیده در ســلولهایمان،
بــدن مــا توانایی بازســازی مداوم
سلولها را دارد.
امــا این مهــارت و توانایی در گذر
عمرکند میشود.
پروتئینهای بیفایده و ســمی در
سلولها انباشته میشود و بعضی
از آنهــا باعــث بیماریهایــی مثل
آلزایمر و پارکینسون و آب مروارید
میشوند.
•

توساز سلولی از مهار
 .۵سوخ 
خارج میشود
گذر زمان باعث میشــود
کــه ســلولها توانایــی
فــرآوری مــوادی مثــل
چربیهــا و قندهــا را از
دست بدهند.
این امر باعث بروز بیماری
دیابت میشــود که در آن
افراد نمیتوانند مواد غذایی را که
به سلولها میرسد ،به طور کامل
توسازکنند.
و صحیح سوخ 
دیابت ناشی از سالمندی به همین
دلیــل بســیار رایــج اســت ،بدن
سالمند دیگر نمیتواند همه آنچه
میخورد را به درستی فرآوری کند.

سن
عددی
بیش
نیست

پزشکان و دانشمندان ۹ ،فرآیندی اگر خطاها پیشرفت کنند
که در بدن بر اثر ســالمندی اتفاق ممکن است حتی سلولها
میافتد را یافتهانــد .این فرآیندها سرطانی شوند.
اجتنابناپذیر هســتند ،اما درک •
اینکه چگونه و چرا روی میدهند  .۲فرسودگی کروموزومها
به ما کمک خواهــد کرد تا جلوی رشــتههای دیانای در انتهــای
عوارض آنها را بگیریم و جوانی خود خــود پوشــشهایی دارنــد کــه
کروموزومهــای مــا را محافظــت
را دوام بخشیم.
"مــن فکــر نمیکنــم در زمینــه میکننــد ،درســت مثــل قطعات
امورجســمی و بیولوژیکی هیچ پالستیکی انتهای بندکفش.
این قطعات تلــوم ر نام دارند.
چیز با گذر عمر بهتر شود"
ایــن جملــه کــه از دکتــر مانوئل وقتی پیر میشویم ،این پوششها
سرانو ،پزشک مرکز ملی تحقیقات فرسوده میشــوند و کروموزومها
غدد اسپانیا نقل شده است ،بسیار بیحفاظ میمانند و این یعنی آنها
به اشتباه تکثیر میشوند که باعث
دلسردکنندهاست.
او یکی از نویسندگان تحقیق جدید مشکالتیمیشوند.
نشانههای سالمندی است که در تحقیقــات نشــان داده اســت که
آن محققان فرآیندهای اصلی که بر فرســودگی تلومرها عوارضی مثل
ی فیبــروز یــا
بیمــار 
اثــرگذر عمر در بدن ما رخ
تصلب بافتهای ریه
اند.
میدهند را توضیح داده
ساملندی
سرانو گفت" :این فرآیندها اجتنابناپذیر وکمخونی آپالستیک
ی شــدید
یــا بیمــار 
اجتنابناپذیر هستند ،این است اما با
سیستم ایمنی بدن را
نشــانهها با توجه به سبک
سالم
روش
ایجاد میکند.
زندگــی و عوامــل ژنتیکی
زندگی
دانشــمندان موفــق
ک موبیش یا به صورتهای
گوناگــون در افــراد ظاهــر میتوان تا بــه افزایــش میــزان
میشوند اما به هر حال در حدی جلوی تلومــراز شــدهاند -
آنزیمــی کــه طــول
همٔه افراد روی میدهند" .آن را گرفت
تلومرهــا را بیشــتر
 ۹نشان ٔه ساملندی در
میکند.
پستانداران ،از جمله انسان،
آزمایش روی موشها نشــان داده
چنین است:
اســت کــه افزایش طــول تلومرها
•
میتوانــد باعث طول عمر بیشــتر
 . ۱سرعت ویرانی دیانای
جوندگان شود.
دیانای کــد ژنتیکــی اســت که •
میان ســلولها ردوبدل میشود .۳ .تأثیر بر رفتار سلولی
ســالمندی خطاهای ایــن جریان در بــدن مــا فرآیندی به نــام بیان
را بیشــتر میکند و این خطاها در دیانای وجــود دارد کــه در آن
هــزاران ژن تعیین میکنند که هر
سلولها انباشته میشوند.
این پدیده به نام ناپایداری ژنتیکی ســلول خاص چه کاری باید انجام
شناخته میشود و تا حد زیادی به دهدً ،
مثال باید سلول پوست باشد
خطاهای دیانای در سلولهای یا سلول مغز.
بنیادی مربوطند ـ سلولهایی که گــذر عمر و شــیؤه زندگــی بر این
منشــاء سلولهای دیگر بدن ما با دستورات اثر میگذارند و درنتیجه
سلولها ممکن است طور دیگری
عملکردهایاختصاصیهستند.
ناپایداری ژنتیکــی میتواند نقش جز آنچه برایشان تعیین شده است
و وظیفٔه ســلولهای بنیادی را به عمل کنند.
•
خطر بیندازد.

Cell.: 438-402-0429
RAY NOOR
لیز سانتافه ۲۰۱۹
Sales
Consultant
(برای  ۶۰ماه)
Représentant Des Ventes
شروع از:
Hyundai Gabriel St-Jacques
 ۲۰۵دالر
6435 St Jacques St
هر  2هفته
Montreal, QC H4B 1V1
-----Tél: (514) 252-7777
شامل تکس و فی
rnoor@gabriel.ca

•

 .۶میتوکندریها دست از کار
میکشند
میتوکندریها انرژی ســلولها را
تأمین میکنند اما بر اثر مرور زمان
کارآیی خود را از دست میدهند.
وقتی آنهــا درســت کار نکنند ،به
دیانای صدمه وارد میشود.
برخــی تحقیقــات نشــان میدهد
کــه ترمیــم و بهبــود عملکــرد
میتوکندریها باعث افزایش طول
عمر در پستانداران میشود.
تحقیقی کــه در ماه ژوئن درمجلٔه
علمی نیچر منتشــر شــد ،نشــان
میدهدکه دانشمندان توانستهاند
جلوی بروز چینوچروک پوســت
را در موشها با بازســازی و بهبود
عملکردمیتوکندریهابگیرند.

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

مکمـل یکدیگریم!
در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛ ما
ّ
مبتکر و صبور باشیم و سخاومتند! بکوشیم کامیونیتی را بــر بکشیم!

•

 .۷سلولها آدمخوار میشوند!
وقتی ســلولی بیش از حد تخریب
شــود ،دیگــرکار نمیکنــد یعنــی
دیگــر نمیتوانــد در برابــر تولیــد
ســلولهای ویرانگر دیگر مقاومت
کند .دیگر تقسیم نمیشود اما در
عین حــال نمیمیرد .این ســلول
عجیبوغریب و آدمخوارکه سلول
سالخورده نامیده میشود میتواند
سلولهای دیگر را هم در مجاورت
خود مبتال کند و باعث التهاب در
سراسر بدن شود.
ایــن ســلولهای ســالخورده بــا
گذشــت زمــان و عمــر در بــدن
انباشته میشوند .در آزمایش روی
موشها ،خارج کردن این سلولها
از بدنشــان جلــوی بســیاری از
عوارض پیری را گرفته است.

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

•

 .۸انرژی سلولهای بنیادی
متام میشود
کاهــش توانایــی بازســازی و
نوســازی یکی از بارزترین نشانهها
و ویژگیهــای ســالمندی و پیری
است.
سلولهایبنیادیآشکاراخستهاند
واز عملکرد بازســازی خود دست
کشیدهاند.
تحقیقات اخیر نشان داده است که
بازتوانی و جوانسازی سلولهای
بنیادی مســیر پیری و سالمندی
بدن را میتواند به عقب برگرداند.
•

 .۹سلولها توانایی ارتباط با
یکدیگر را از دست میدهند
ســلولهای بــدن در ارتباطــی
همیشگی با یکدیگر هستند اما به
مرور زمان این توانایی کاهش پیدا
میکند.
ایــن امــر باعــث افزایــش التهاب
و مشــکالت بعــدی "ارتباطــی"
میشود.
در نتیجه ،سلولها آگاهی خود را
از حضــور پاتوژنها و ســلولهای
بدخیم از دست میدهند.
ســرانو میگوید که تحقیقــات در
مورد جریان درونی ســالمندی به
راهکارهایی منجر شــده است که

علم پزشکی بتواند جلوی تباهی و
نابــودی عمومی اعضا و بافتها را
بگیرد.
او ادامه میدهد ،البته با اینکه این
جریان ناگزیر و اجتنابناپذیر است
اما میتوان تا حد زیادی با "شیؤه
ســالم زندگــی" از اثــرات منفی آن
کاست.
او میگوید":ایــن روزهــا ،زندگــی
بــرای ســالمندان بســیار بهتــر و
ســالمتر از دهههای گذشته شده
اســت .بهترین کار این اســت که
حتی با وجود پیری هم تا میتوانیم
از زندگی لذت ببریم".
•
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Travel Support

زندگی...

1(855) 606 0606
50021557

آژانس مسافرتی تراول ساپورت

(به مدیریت ویکتور فرجامی)

WWW.TRAVELSUPPORT.COM
مونترال به:

$1099

اصفهان

Building Better Mental Health
داشتن تعادل روحی در همه ابعاد زندگی روزمره از نحوه
تصمیــم گیری تا ابراز احســاس خود را بــروز می دهد.
آرامــش و تــوازن روحی کمک می کند تا با اســترس و
مشکالت ،بهتر روبرو شویم.
داشــتن یک صلح درونی ،به حفظ رابطه ما با عزیزان و
دوستان و حتی رقیبان ما کمک می کند .سالمت روحی
و روانی به ما انرژی می دهد و رابطه مثبت تری با جهان
بیرون از خود خواهیم داشت.

$1535

شیراز

$1545

مشهد

$1455

تهـران به:

مونترال
اتاوا

$1299

تورنتو
ونکوور

$1219
$1210
$1225

تورهای زمینی آمریکا

اما سالمت روحی چیست؟

بســیاری از افراد فکــر می کنند اگر دچــار یک بیماری
روحی و روانی نیستند پس از سالمت روحی برخوردارند.
توازن و تعادل روحی با نداشــتن بیماری های روحی و
روانی فرق دارد.
برای همین بد نیست بدانیم افرادی که از تعادل روحی و
روانی برخوردار هستند چه خصوصیاتی دارند:

•

 -1داشتن یک احســاس رضایتمندی از زندگی در هر
شرایطی

•

 -2نشاط و انرژی برای خندیدن و لذت بردن از زندگی

•

 -3توانایی روبرو شــدن با شکست و برخاستن و ادامه
مسیر.

تور سه روزه نیویورک و منهنت $144 .....
تور سه روزه نیویورک و آتالنتیک $194 ..

تور چهار روزه بوستون ،نیویورک سیتی و
واشنگنت دی-سی $271 ....................

لندن

$835

پاریس

$740

آمستردام
بارسلونا
رم

نيويورك

سنفرانسیسکو
لس آجنلس

$917
$989

فرانکفورت

$985

استکهلم

الس وگاس

ونکوور

$1279

دبی

$1144

تور چین

$326
$289
$455
$475
$445
$595

تورنتو
وینی پگ
کبک

$779

استانبول

$183
$480
$194

All Inclusive Packages

Beijing, Xian, Shanghai, Suzhou, Wuxi
* نرخ تورهای چین شامل:
هر نفر در اتاق دبل در هتل  ۵ستاره با صبحانه 4 ،نهار و
 2شام می شود.

کروز  7روزه دبی

Holguin: .................... $478 + $380 Tax
**Cuba - Hotel Don Lino 2

Cancun:...................... $799 + $430 Tax
***Cancun -All Ritmo Cancun Resort and Waterpark 3
Santo Domingo: ........ $800 + 470 Tax
***Dominican -Whala Bocachica 3

Liberia: ...................... $750 + $360 Tax
*****Costa Rica - Riu Guanacaste 5

Montego Bay: ............. $819+ 500 Tax
***Jamaica - Deja Resort 3

Nassau: ................... $1311+ $430 Tax

تورهای داخلی کانادا

January, February and March

$999 Tax Included

***Bahamas - Breezes Bahamas 3.5

*نرخها بر اساس هر نفر در اتاق دبل می باشند.

دیگر نگران هزینه های سفر خود نباشید.
شما می توانید هزینه های بلیت و یا تورهای
تفریحی خود را به صورت قسطی پرداخت کنید!

 -5نرمش الزم برای یادگرفتن چیزهای تازه و به همان
نسبت قدرت تطبیق با شرایط جدید.

تور یک روزه آبشار نیاگارا $56 ............

 – 6ایجاد رابطه صمیمی با دیگران و قدرت نگهداری
آن رابطه
_________________________

تور هفت روزه پرنس ادوارد آیلند  $554 ..تورهای اروپا

تور سه روزه کانادا $147 ...................
تور سه روزه کانادا با قطار $244 .........

برای اطالع بیشتر با تیم تراول ساپورت متاس بگیرید.

!BOOK NOW, PAY LATER

تور یک روزه بلومانتین $66 ..............
*نرخ تور  ۳روزه بر اساس هر نفر در اتاق چهار ختته در
هتل  ۳ستاره می باشد.
*نرخ تور  7روزه بر اساس هر نفر در اتاق چهار ختته در
هتل  4ستاره می باشد.

اخذ ويزا

ويزاى كانادا
ويزاى آمریکا
ويزاى شینگن
ويزاى انگلیس
ويزاى دبی
ويزاى چین

تور  ۱۲روزه اروپا $1250 + $610 Tax .......................................................
France, Switzerland, Italy & Monaco

تور  ۱۰روزه اروپا $1720 + $610 Tax ........................................................
France, Luxumburg, Germany, Netherland & Belgium

تور  ۱۰روزه اروپا $1664 + $610 Tax .......................................................
Germany, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria & Switzerland

تور  ۸روزه اروپا $1550 + $610 Tax ........................................................
London, Cambridge, York, Edinburgh, Glasgow, Gretna Green, Lake District, Manchester

* کلیه نرخها به همراه بلیت رفت و برگشت به تورنتو می باشند * .نرخها بر اساس هر نفر در اتاق دبل در هتل ۳
ستاره با صبحانه می باشند * .نرخها شامل کلیه ترانسفرهای فرودگاهی و بین شهری می باشد.

جهت اطالع بیشتر از تورهای این شرکت و تاریخهای حرکت تورها با مشاورین این شرکت متاس حاصل فرمایید.
* كليه نرخ ها به همراه تكس و پرداخت بصورت نقد و اقساط امكان پذير مى باشد* .مدت اقساط حداكثر  ٣ماه و تسويه كامل مبلغ قبل از سفر الزاميست* .تغيير تاريخ بر اساس قوانين ايرالين در
هر دو حالت خريد نقد و يا قسطى ،امكان پذير مى باشد* .نرخ هاى ارائه شده بر اساس زمان رزرو ،كالس پرواز و تاريخ پکيج قابل تغيير مى باشد .براى اطالع بيشتر از نرخ ها و يا مسيرهاى
ديگر با مشاورين اين دفتر تماس حاصل فرماييد.

متاس رایگان از ایران8531.2004 :

info@travelsupport.com

Designed by GETWAY

روزانــه  ۵۶۵کانادایــی جدیــد متوجه ســرطان خود
میشــوند و هــر روز  ۲۲۰نفــر جان خود را از دســت
میدهند که معادل  ۳۰درصد مرگو میرهای کشــور
است.
•
نیمی ازکاناداییها در طول عمر خود با سرطان دست
و پنجه نرم میکنند
•
سرطان ریه ،سرطان پستان ،سرطان روده و سرطان
پروستات ،چهار سرطان عمده کانادا هستند.
•
احتمال درمان ســرطان در کشــور کانــادا  ۶۰درصد
اســت که طی ســالهای اخیر حداقل  ۷درصد رشــد
داشته.
@medads

واشنگنت

* نرخها بر اساس هر نفر در اتاق چهار ختته می باشند.

•

•

$950

تور پنج روزه بوستون ،نیویورک سیتی و
واشنگنت دی-سی $328 ....................

•

کانادا :در روز جهانی
سرطان

مونترال به:

تور  ۱۰روزه چین $1050 + $480 Tax ...

 -4وجــود یک نوع معنا و مفهوم در زندگی که در نوع
رفتارشان با خود و دیگران دیده می شود.

•

BOOK YOUR TICKET ONLINE:

مونترال به:

تهران

چگونه به تعادل روحی
برسیم
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سالمت ...

* توجه :این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی،

هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

استاد سابق دانشکده پزشکی دانشگاه کیسانگانی
،Kisanganiمقیم کبک.
ataansari@videotron.ca

دکتر عطا انصاری

کم کاری قلبی

تشخیص
آزمایش کلینیکی به پزشک کمک
می کند که تشــخیص کــم کاری
قلبــی بدهــد ،ولی برای داشــتن
اطالعات کامل تر و درجه بیماری
آزمایشات زیر الزم می شود:
*آزمایــش خــون ـ دانســتن
میزان مواد مختلف موجود
در خون مانند کلســترول،
گلوکز ،پتاسیم ،کرآتینین
و  ...ایــن آزمایشــات وضع
اعضای حساس به بیماری
و علت کم کاری قلبی مثل
کلیه ها وکبد را نشــان می
دهد .همچنین  BNPرا هم برای
مشــخص کردن میزان کم کاری
اندازه گیری می کنند.
* رادیوگرافی قفسه سینه
انــدازه قلــب در روی کلیشــه
رادیوگرافــی نشــان دهنــده وضع
قلب اســت و همین طور احتماال
علل دیگری کــه باعث بدکاری آن
می شود به اضافه اینکه رادیوگرافی
نشان می دهد که آیا مایعی در ریه
ها جمع شده یا نه.
*الکتروکاردیوگرام
این آزمایش فعالیت های الکتریکی
قلب و چنانچه اریتمی یا اختالالت
انتقــال الکتریکــی در داخل قلب
وجود دارد را نشــان می دهد .این
آزمایــش را ممکن اســت در حال
استراحت یا فعالیت انجام داد.
*اکوکاردیوگرافی
اکوگرافی قلب نشان دهنده قلب و
وضع آنست و اگر ناهنجاری وجود
داشته باشد همینطور اندازه بطن
هــا و وضع دریچه های قلب و آثار
یک سکته قبلی را می شود دید.
* یک خستگی دائمی
* تنگی نفس که بر اثر فعالیت های
کم و بعدا کمتر تولید می شود.
* تنفس کوتاه و صدادار (سوت می
زند) ـ اشــکال در تنفس در حالت
خوابیده شدیدتر می شود.
* ضربان باالی قلب
* درد و احســاس فشــار در قفسه
سینه
* زیاد شدن فرکانس ادرار شبانه
* زیــاد شــدن وزن بــه علت جمع
شــدن آب در بــدن از چند کیلو تا
بیش از  10کیلو
* ســرفه اگر آب در ریه جمع شده
باشد
عارضه مخصوص کم کاری قلبی
چپ
*اشکاالت تنفسی صدادار بر اثر
جمع شدن مایعات در ریه ها
عوارض مخصوص کم کاری
قلبی راست
* تورم ساق و مچ پاها
* ورم کردن شکم
* احساس سنگینی
* اشــکاالت دســتگاه گــوارش و
صدمه دیدن کبد

www.paivand.ca since 1993

>> بخش 2
از  3بخش

چــه کســانی در خطــر
هستند
* کســانی کــه دچــار
ناهنجاری های کرونری هســتند
مثل آنژین دوپواترین ـ انفارکتوس
میــوکارد یــا آریتمــی کاردیــاک ـ
تقریبــا  40درصد کســانی که یک
انفارکتوس میوکار داشته اند دچار
کم کاری کاردیاک می شوند .این
درصــد اگــر انفارکتــوس به خوبی
درمان شده باشدکم می شود.
* افــرادی که بــا یــک ناهنجاری
کاردیــاک مــادرزادی متولــد می
شوند که اشــکالی در انقباض یک
دهلیز یا بطن دارند.
* اشخاصی که مشکلی در فعالیت
دریچه های قلبی دارند.
* اشــخاصی که دچار یک بیماری
مزمن ریوی هستند.
عواملتولیدخطر

از همه مهم تر
*فشار خون سرخرگی
* مصرف دخانیات
* هایپر لیبومی
* دیابت
عوامل دیگر:
* کم خونی شدید
* هایپر تیروئیدی درمان نشده
* چاقی شدید
* اپنه خواب
* کمبود حرکت
* مصرف خوراکی های شور
* سندروم های متابولیک
* مصرف باالی الکل
•
چند راهنمایی برای پیشگیری
اولیــن راهنمایــی هــا بــرای
پیشگیری ،کم کردن عوامل خطر
که توضیح می دهیم ،می باشد.
اول از همه عــادات زندگی ،تغذیه
سالم و متنوع ،ورزش مرتب ،ترک
دخانیات ،وکنترل فشار خون باال،
کلسترول و دیابت.
راهنمایی برای پیشگیری از شدید
شدن بیماری و تولید مشکالت
به محــض اینکه احســاس کردید
ســیمپتوم هــای اولیــه را داریــد
بــه پزشــک مراجعــه کنیــد .یک
تشــخیص ســریع و تحــت نظــر
پزشــک بــودن و در صــورت لزوم
استفاده از داروها و بهبودی سبک
زندگی کمک مــی کند که بیماری
آهسته تر پیشرفت کند.
همین طــور بیمار بایــد مواظب
موارد زیر باشد:

* داشتن وزن متعادل
* یاد بگیرد چگونه اســترس ها را
کنترل کند.
* کم کردن مصرف الکل
* عدم اســتفاده از غذاهای شور یا
چرب که ســیمپتوم ها را شدیدتر
می کند.
* احتراز از نوشــیدن زیاد آب ،آب
میوه و نوشابه و شربت
* عــدم اســتفاده از داروهایــی که
باعث نگهداری آب و نمک در بدن
می شوند مثل آنتی انفالماتورها
چون عفونت های دستگاه تنفسی
باعث شــدت ســیمپتوم های کم
کاری قلبی می شــوند ،پیشنهاد
می شود از واکسن های ضدگریپ
و ضد پنوموکوک استفاده شود.
•
در هنگام حمله حاد
در هنــگام یک حمله حاد بیماری
که با ســختی تنفس و درد شدید
در قفســه ســینه همــراه اســت،
بالفاصلــه آمبوالنس را خبرکنید.
تا رســیدن کادر درمانــی ،بیمار را
در حالت نشسته نگهدارید و به او
نیتروگلیسیرینبدهید(حتماقبال
پزشک تجویزکرده) این دارو که به
سرعت عمل می کند باعث گشاد
شــدن رگ هــای قلب می شــود.
حمالت حاد ،شــب هنگام تولید
می شوند.
* هنگامــی کــه می شــود علت را
درمان کرد ،مثل ترمیم یا تعویض
یک دریچه قلبی ،کم کاری قلبی
بهبودی پیدا می کند.
* هنگامی که نمی شود مستقیما
روی عامــل بیمــاری کاری انجام
داد ،درمان برای آرامش سیمپتوم
ها است و با درمان های جدید نه
تنها بیمار می تواند کیفیت زندگی
خوبی داشته باشــد و از پیشرفت
بیماری جلوگیری کند ،بلکه امکان
به عقب راندن بیماری هم هست.
باید در نظر داشــت هرچــه زودتر
بیماری تشخیص داده شود درمان
موثرتر اســت .متاسفانه در بیشتر
موارد تشخیص در مرحله پیشرفته
انجام می شود.
در کلینیک های مخصوص مربوط
به این گونــه بیماران متخصصان
مختلفی مثل کاردیولوگ ،پرستار،
داروســاز ،متخصــص تغذیــه،
فیزیوتــراپ و مــددکار اجتماعــی
کمــک ها و اطالعــات الزمه را به
بیمار می دهند.
بخش سوم و پایانی هفته آینده
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•

 -۱موقعــی که بفهمیــد رفتار بد
دیگران واقعا ناشی از ترس یا اضطرابشان
است نه به خاطر بدجنسی و رذالتشان.
موقعی که از حق پنداشــتن خود دســت
برداریــد و فکر نکنید که دنیا پر اســت از
هیوالهــا و احمقها .اولش همه چیز به
نظرتان کمتر ســیاه و ســفید میآید و به
مرور همه چیز جالبتر میشود.

•

«پله نوردی»
سریع ترین راه
کاهش وزن و
حفظ سالمت
قلب و عروق
نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد
تنها چند دقیقه پله نوردی در روز برای
ســامتی قلب و عروق و حفظ تناسب
اندام مفید است.
محققــان دانشــگاه مــک مســترکانادا
عنوان می کنند پله نوردی راه حل ارزان
و اســان تری برای حفظ تناسب اندام،
کاهــش وزن و حفــظ ســامت قلب و
عروق است.
در این مطالعه ،گروهی از افراد جوان بی
تحرک سه بار در روز از یک پلکان سه پله
ای باال می رفتند.
این روش ســه بار در هفته و به مدت ۶
هفته ادامه یافت.
«مارتیــن گیبــاال» ،سرپرســت تیــم
تحقیق ،در این باره می گوید« :افرادی
که در آپارتمــان یا برج زندگی می کنند
می توانند صبــح ،ظهر و عصر چندین
پله را با شدت باال روند و این حرکت می
تواند ورزشی موثر برای آنها باشد».
به گفته محققان ،باال رفتن از پله ها یک
ورزش بسیار خوب و مفید برای سالمت
قلب است که به افزایش قدرت پاها هم
کمک می کند.
پله نوردی دارای هــر دو خواص ورزش
های هوازی و استقامتی است.
یافتــه ها همچنین نشــان می دهد پله
نــوردی دارای فواید دیگــری در زمینه
کاهش فشــارخون و تصلب شریان ،از
بیــن بردن چربی ها ،وکاهش ریســک
ابتال به پوکی استخوان است.
همچنین پله نوردی ورزش بسیار خوبی
برای کالری ســوزی است چراکه با باال
رفتن از پله ها باید بر جاذبه زمین غلبه
کرد که در نتیجه سه برابر بیشتر از پیاده
وری در یک زمان مشابه منجر به کالری
سوزی می شود.
این ورزش برای افزایش روند متابولیسم
بســیار خوب و عالی است .می تواند به
کنترل قندخون کمک کرده و برای افراد
دیابتی ورزشی عالی است.
(ایران پژواک)

 -۲موقعی کــه یاد بگیرید چیزی که در
ذهن شماســت ،خود به خود به دیگران
انتقالنمییابد.
میفهمیدکه مجبورید احساسات و افکار
خود را در قالب کلمات به دیگران منتقل
کنید و نمیتوانید پیش از آنکه منظورتان
را روشــن و با آرامش بیان کنید ،دیگران
را متهم کنیدکه چرا آن را نفهمیدهاند.

•

ی اوقات،
 -۳موقعی که میفهمید بعض 
اشتباه متوجه میشوید .وقتی بغل کردن
را یــاد بگیریــد ،اولین قدم را به ســمت
عذرخواهیبرداشتهاید.

•

 -۴موقعــی کــه اعتمــاد بــه نفــس را
میآموزید:
نــه بــه ایــن خاطــر کــه میفهمیــد آدم
فوقالعادهای هســتید ،بــه خاطر اینکه
میفهمید بقیه هم ممکن اســت همین
قدر احمق ،ترسو و بیدست و پا باشند.
همــه مــا ،همیــن کــه راهمــان را ادامه
میدهیم کافی است.

•

 -۵موقعی که دیگر از سندرم دغلکاری
رنج نمیبرید ،چون میپذیرید که انسان
کامــل وجود نــدارد و همه مــا تا حدی،
تــاش میکنیــم کــه جنبههــای منفی
وجودمان را پنهان کنیم.

•

 -۶موقعــی کــه پــدر و مادرتــان را
میبخشید؛ چون درمییابید آنها شما را
به این دنیــا نیاوردهاند که بهتان توهین
کننــد .آنها فقط بــه شــکل دردناکی در
تالش برای نبرد با شــیاطین درون خود
بودهاند .خشــم شما از آنها ،به همدلی و
درک تبدیل میشود.

•

 -۷موقعی که یاد میگیرید اثر چیزهای
ساده وکوچک را بر حالتان بفهمید:
اوقات بد ،قند خون ،میزان الکل ،میزان
اســترس و… در نتیجــه ،یادمیگیریــد
موضوعات مهم را زمانی مطرح کنید که
هیچ کس خســته نباشد ،مست نباشد،
غــذا خورده باشــید ،چیــزی حواستان
را پــرت نکرده باشــد و در حال دویدن به
سمت قطار نباشید.

•

 -۸موقعــی که میفهمید وقتی آدمهای
نزدیکتان غــر میزنند یا ناخوشــایند و
کینه جو به نظر میرســند ،نمیخواهند
اذیتتان کنند:
بلکــه میخواهنــد توجه شــما را به تنها
روشی که بلدند ،به خودشان جلب کنند.
یاد میگیرید که بیچارگی عزیزانتان را در
لحظاتی که خیلی اعصاب خردکن به نظر
میرســند درک کنید و در روزهای خوب
زندگی ،به جای اینکه قضاوتشان کنید،
رفتارشان را درک کنید.
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•

 -۹موقعی که از قهرکردن دست
بر میدارید.
اگرکســی اذیتتان کرد ،نفرت و
رنجش خود را روزهای متمادی
در دل نگــه نمیداریــد .بــه یــاد
میآوریدکه به زودی خواهید مرد.
از دیگران انتظار نخواهید داشت
کــه مشــکل شــما را پیشــاپیش
بدانند .مستقیم بهشان میگویید
و اگر فهمیدند ،آنها را میبخشید.
اگر هم نفهمیدند ،به روشی دیگر،
باز هم آنها را میبخشید.

•

 -۱۰میفهمید چون زندگی خیلی
کوتاه اســت ،خیلی مهم اســت که سعی
کنید منظورتان را بیان کنید.
روی خواســته خودتــان تمرکز میکنید
و هــر روز به آنهایی که دوستشــان دارید
میگوییدکه چقدر برایتان مهماند.

عنوان یک فرد ،آدم مشــکلی هستید و
زندگی کردن با شما سخت است.
بخشی از احساساتتان را متوجه خودتان
میکنیــد .وقتــی وارد روابــط و دوســتی
میشــوید ،به دیگــران هشــدار مالیمی
درباره سختیهای رابطه با خود میدهید.

 -۱۱موقعی که دست از اعتقاد به کمال
بردارید.
هیچ آدم کاملی وجود ندارد ،هیچ کاری
عالی نیســت ،هیچ زندگیای فوقالعاده
نیست .در عوض ،به گفته مشهور دونالد
وینیکــوت ،رواندرمانگــر ،اعتقــاد پیدا
میکنیــد« :به قدر کافی خوب اســت».
میفهمیدکه خیلی چیزها در زندگی شما
زمانــی بد بودند ،اما حــاال «به قدر کافی
خوب» اند.

 -۱۷موقعــی که یــاد میگیرید خودتان
را بــه خاطر حماقتها و اشــتباهاتتان
ببخشید.
از ســرزنش خودتان به دلیل اشــتباهات
گذشــته دســت بر میدارید .بــا خودتان
بیشــتر دوست میشــوید .درست است،
آدم «عوضی» ای هستید ،اما هنوز هم
دوست داشتی هستید؛ مثل همه.

•

•

 -۱۲زمانی که به خاصیت کمی بدبینی
درباره چیزها پیمیبرید
و در نتیجــه بــه آدمــی آرامتــر ،صبورتر
و بخشــندهتر تبدیــل میشــوید .در این
صورت بخشــی از ایدهآلگرایی خود را از
دســت میدهید و دیگر به قدر گذشــته
بیصبر ،خشک و عصبانی نخواهید بود.

•

•

•

 -۱۸موقعــی کــه میفهمید بخشــی از
بلوغ ،به صلح رسیدن با کودک درونتان
اســت که همیشه با شــما باقی میماند.
یاد میگیرید در هر شرایطی بالغ بمانید.
میپذیریــدکه همه ما لحظات دشــواری
در زندگــی داریم و وقتی کودک دو ســاله
درونتان آشفته میشود ،او را با آغوش باز
میپذیرید و توجهی را که نیاز دارد ،نثارش
میکنید.

•

 -۱۳یاد میگیرید که ضعف شــخصیت
هرکس در کنار نقاط قوتش قرار دارد.
به جای اینکه فقط به ضعفهایشان توجه
کنید ،تالش میکنیــد تصویر کاملتری
را ببینید .کســی که خیلی فضلفروش و
مغرور به نظر میرسد ،در عین حال آدم
ارزشــمند و قدرتمندی در زمانه سختی
است .میفهمید که آدمهای کامل وجود
ندارند و هر قوتی با ضعفی همراه است.

ی و رضایتی که
 -۱۹برای رسیدن به شاد 
سالها در انتظارش بودهاید ،برنامههای
بزرگ ندارید.
ارزش چیزهــای کوچــک را میدانیــد.
میفهمیــد کــه رضایت حاصــل لحظات
اســت .اگر یک روز بدون مشــکالت زیاد
بگــذرد ،راضی خواهید بــود .به گلها و
آســمان آبی بیشــتر توجه خواهید کرد و
قدر لذتهای کوچک را میدانید.

 -۱۴زمانــی کــه بــه ارزش ســازش
پیمیبرید.
یاد میگیریدکه بعضیجاها آرام باشید و به
یاد داشته باشیدکه یک آدم بالغید .ممکن
است به خاطر بچههایتان یا به دلیل ترس
از تنهایی با کسی بمانید .ممکن است با
وجود اختالفها ،کنارکسی بمانید چون
میدانید زندگی افسانهای ،سراب است.

 -۲۰اینکه دیگران درباره شــما چه فکر
میکنند ،میتواند عامل نگرانی باشد .اما
وقتی بالغ شــوید ،برای آنکه نظر دیگران
را دربــاره خود تغییر دهیــد ،زیاد تالش
نمیکنید .آنچه برایتان مهم اســت ،این
اســت که خودتان و یکــی دو نفر دیگر از
وجودتــان راضی باشــند .از حرص برای
مشــهور شدن دســت میکشــید و بر
عشق تکیه میکنید.

•

•

 -۱۵دیگر به سادگی عاشق نمیشوید.
ایــن موضــوع از جهاتی ســخت اســت.
وقتی که کمتر بالغ بودید ،میتوانســتید
در یک چشــم بهم زدن عاشق شوید .اما
حاال دیگر میدانیدکه هرکســی که خیلی
جذاب وکامل به نظر میرســد ،در رابطه
نزدیکتــر ،عیبهایــی دارد .وقتــی بالغ
میشوید ،به آنچه دارید وفادار میمانید.

•

 -۱۶زمانــی که در مییابیــد خودتان به

•

•

 -۲۱در شنیدن انتقاد بهتر میشوید.
به جای اینکه فکرکنید هرکسی که ازتان
انتقاد میکند میخواهد اذیتتان کند یا
از اســاس اشــتباه میکند ،میپذیرید که
خوب اســت یکی دو نکته مطرح شده را
قبول کنید .بــه انتقادها گوش میکنید
بدون اینکه خودتان را بخورید یا هر جور
مشکلی در خودتان را انکارکنید.

•

 -۲۲در مییابیــد کــه هــر روز بــا وجود
نزدیکی به مســایل و مشکالتتان تا چه
حد میل به زندگی دارید.
هــر روز بیشــتر یه یــاد میآوریــد که باید
دورنمایی از آنچه آزارتان میدهد ،داشته
باشید .بیشــتر در طبیعت قدم میزنید،
ممکن اســت حیوان خانگــی بگیرید ،و
کهکشــانهای دوردســت را تحســین
میکنید.

•

 -۲۳در مقابــل رفتارهای منفی دیگران
کمترعصبانیمیشوید.
قبــل از اینکه عصبانی و ناراحت شــوید،
مکث میکنید تا ببینید منظور واقعیشان
چه میتواند باشد .میدانید که بین آنچه
که کســی میگوید و آنچه کــه در لحظه
برداشت میکنیم ،تفاوت وجود دارد.

•

 -۲۴میفهمیــد کــه گذشــته شــما در
واکنش امروزتان به وقایع تاثیر دارد و یاد
میگیرید کــه تحریفهایی را که به دلیل
توجه به گذشتهتان دارید و بر نتایج امور
اثر میگذارد ،جبران کنید .میپذیرید که
به دلیل دوران کودکیتان ،ممکن است
در بعضی چیزها اغراق کنید .نســبت به
واکنشهای اولیهتان به مسایل حساس
میشــوید و میفهمیدکــه گاهی نباید بر
اساس احساستان قضاوت کنید.

•

 -۲۵وقتــی یک رابطــه دوســتی را آغاز
میکنید،میدانیددیگرانلزوماعالقهمند
به شنیدن اخبار خوب شما نیستند!
ت و
دیگــران بــا دانســتن مشــکال 
نگرانیهایتــان کمتــر در دردهایشــان
احساس تنهایی میکنند.
دوســت بهتری بــرای دیگران میشــوید
چون میدانید دوســتی واقعــی یعنی در
میان گذاشتن آســیبپذیریهایمان با
دیگران.

•

 -۲۶میآموزیدکه اضطرابهای خودتان
را کم کنید.
نــه بــا گفتن ایــن جمله کــه «همه چیز
درست خواهد شــد» .در خیلی زمینهها
اینطور نخواهد شد.
در عوض این ظرفیت را در خود به وجود
میآوریــدکه اگر همه چیز خراب شــد ،از
عهدهشانبرآیید.
میفهمید که همیشــه راهحل دومی هم
وجود دارد .دنیا بزرگ اســت ،همیشــه
چند تا آدم مهربان در دنیا پیدا میشــود
و بدتریــن چیزها ،در نهایت قابل تحمل
هستند.
•
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فراق یار هن آن میکند هک بتوان گفت...

همـدردی
هما و بهمن عزیز
سحر و مونای گرامی
خانواده های وابسته

درگذشت نابهنگام فرزند ،برادر و همسر گرامی تان

PAIVAND: Vol. 25  no.1410  Feb. 15, 2019

گنج
گن
م چو گـهر رد دل جینه شکست

ره

شـع

له آرزو هک از جان ربخاست

خانواده های :شکیب نیا ،علوی ،مسیح،
منتظمی ،فامیلی ،اسدی ،برزگر ،پرنیانی،
تیزهوش و مهدویان

چهل سال سوخنت و...
انزوا در منطقه و جهان
قبل از انقالب  ۵۷ایران حرف اول
را در منطقــه میزد .قدرت و نفوذ
ایران در حدی بود که برخی نظام
گذشته را «خردهامپریالیست» می
خواندنــد .نفوذی که بــه زور توپ
و تانــک و اعــزام «مستشــاران»
نظامی بــه کشــورهای منطقه به
دســت نیامده بــود .تنهــا در یک
مورد نظامیان ایرانی به درخواست
ســلطان قابــوس بــرای مقابله با
گروههای مســلحی که علیــه او و
نظاماش قیام کــرده بودند ،راهی
کشــور دیگری شــدند .امــا امروز
شــبهنظامیان جمهوری اسالمی
ایران در ســوریه ،عــراق و یمن به
صورت رسمی حضور دارند .البته
برخــی معتقدندکه اینــان در چند
کشــور دیگر نیــز فعال هســتند.
فعالیتهایــی که حکومت ایران را
به دشمن شــماره یک کشورهای
منطقه تبدیل کرده که نتیجهی آن
انزوای کامل است.
چند سال پیش و قبل از گسترش
حضور نظامی جمهوری اســامی
در کشــورهای منطقــه ،بــرای
مصاحبــهای با ولیعهد ابوظبی به
این امیرنشین رفته بودم.
قبــل از آغاز این مصاحبه از ملیت
من پرســید ،گفتم ایرانیام؛ گفت
زمانی امیران ما برای مالقات سفیر
شــما در امارات میبایســتی وقت
بگیرند ،امروز رهبــران جمهوری
اســامی بایــد بــرای مالقــات بــا
دیپلماتهای ما در صف بایستند!

جملهای که به سادگی تغییر جایگاه
ایران را در منطقه ترسیم میکند.
سخن گفتن درباره انزوای جهانی
کشــور به ویــژه در اروپــا و آمریکا
ت سیاســتهای اتمــی و
بــه برکــ 
موشکی و حمایت از تروریسم نظام
جمهوری اسالمی ،مثنوی هفتاد
من کاغذ است .دوستان حکومت
ایــران در جهــان جز چند کشــور
کوچــک که از جمهوری اســامی
کمک هزینه میگیرند ،بقیه عمدتا
گروههایشبهنظامیویاتروریستی
هســتندکه مانند افراد و نهادهای
خود نظام در لیستهای سیاه قرار
دارند .موقعیتی اسفناک که مردم
ایــران هرگز فکــرش را نمیکرده و
خواهانشنبودهاند.

«ماجرا» را باید «متوم» کرد
 ۴۰ســال گذشــت؛ در ایــن چهل
سال سرنوشــت ایرانیان بسیاری،
گاه بطرزی فاجعهبار ،تغییرکرد.
جمعیت کشور در این مدت بیش
از دو برابر شــده و ایران دارای یکی
از جوانتریــن جمعیتهای جهان
اســت .همزمــان امــا ایرانیــان از
همراهی با سیر تحوالت اقتصادی
و تکنولوژیک جهان عقب ماندند.
اگرچــه جامعــه هرگــز بــه این تن
نــداد کــه خــود را از موهبتهایی
کــه کشــورهای پیشــرفته از آنها
برخوردار هســتند ،محــروم کند،
امــا جمهــوری اســامی همــواره
چــون کوچهی بنبســت ،راه را بر
مطالبات و رشدکشور بست.
شــعارهای پوچ و توخالــی درباره

بگ
چون پارۀ آ یـنه رد سینه شکست

سرکار خامن هما عرب زاده ،
جناب آقای بهمن ناصری
خانواده های وابسته

مصیبت بزرگ درگذشت

زنده یاد سینا ناصری

فرزند گرامی تان را از صمیم قلب تسلیت می گوییم.
در این غم سنگین با شما همدردیم.
آرزوی صبر و شکیبایی برای همگی شما داریم

فریدون مودت ،علی مهبد ،محمد شکیب نیا،
کاظم اسدی ،پرویز علوی ،پرویز چنگیزی،
حسین صمیمی و هدایت هاشمی

همــدردی

>> ادامه از صفحه16 :
«اقتــدار» و «رهبری مســلمانان
جهان» خود ایرانیان را دچار ذ ّلت
و مرارت مزمن کرده است .بیهوده
نیست که از یک سال پیش به این
سو مردم شعار میدهند:
«اســام را پلــه کردند ،مــردم را
ذ ّله کردند!» شــاید هیچ تحلیلی
درباره چهل سال گذشته ،گویاتر
از شــعارهای کوتاه و سادهی خود
مردم در سال  ۹۶و  ۹۷نباشد.
اگرچه مدتهاســت بســیاری به
ایــن نتیجــه رســیدهاندکــه نظام
کنونی قابــل اصالح نیســت ولی
تعییــن تکلیــف مــردم بــا کلیت
نظام ،نقشی اساسی بازی میکند.
وعده اصالحات کــه در دو دههی
گذشــته ،یعنی بیست سال آزگار،
بسیاری را در داخل کشور ،و حتا
گروههایــی را در جامعــه مهاجر و
تبعیــدی ،امیــدوارکرده بــود ،به
یأس مطلق تبدیل شــده اســت.
شــعار «اصالحطلــب اصولگــرا،
دیگــه تمومه ماجرا» بــا کنار هم
قــرار دادن فقط چند کلمه ،عمق
ایــن ناامیــدی ،و در عیــن حــال
تعیین تکلیف با نظام را ،به خوبی
بیــان میکنــد .در درون نظام نیز
پــس از خیــزش مردمــی دیماه
ســال گذشــته ،بســیاری بــه این
نتیجه رسیدهاند که «دیگه تمومه
ماجرا» .ولی برای گذاشتن نقطه
پایان بر فاجعهی انقالب اســامی
و نظاماش در کشــوری رو به رشد
که به ویرانهای تبدیل شده است،
این شعار تازه نقطهی آغاز است و
نه پایان.

رازم همه رد سینه بی کینه شکست

همـدردی

زنده یاد سینا ناصری

را از صمیم قلب تسلیت گفته،
برای شما صبر و شکیبایی
و برای سینای عزیز آرامش و رحمت ایزدی آرزو داریم.
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دوست عزیز و ارجمند،
جناب آقای هوشنگ ناظمی

عزیــزانسوگوار
با نهایت تاسف و تاثر ،فوت نا بهنگام دختردلبندتان،

زنده یاد دوشیزه مریم ناظمی

عزیز را تسلیت گفته ،از خداوند متعال بقای عمر شما
و سایر بازماندگان ایشان را آرزو داریم.

حاج منصور ونکی ،عبداهلل ضیا ،محمود سپهری

ماههاســت کــه زمامــداران و
مقامات نظام درباره «فروپاشــی»
و «برانــدازی» و «بــه دریا ریخته
شــدن» خودشــان توســط مردم
و «کشــتی در حــال غــرق» نظام
هشــدار میدهند .تمام مفاهیمی
که تا چند سال پیش تابو به شمار
میرفت ،از جمله درباره سرنگونی
و ســقوط جمهــوری اســامی،
اکنون توســط خود مســئوالن به
کار میرود که نســبت بــه آن ابراز
نگرانــی میکنند تــا جایــی که از
ترفند «سوریهای شدن» ایران نیز
که مدتی بر طبل آن برای ترساندن
مردم کوبیده میشد ،دیگر خبری
نیســت! جامعــه هشــیارتر از آن

است که نداند «سوریهای شدن»
خود ســوریه به دلیل دخالتها و
حمایتهــای جمهوری اســامی
بوده اســت و حاال که نه تنها غرب
بلکه روسیه نیز در پی کوتاه کردن
شر این دست خرابکار و ویرانگر از
ّ
سر سوریه است ،چرا نتوان این ش ّر
را سرانجام از ســر ایران و ایرانیان
کم کرد؟!
بــرای پایــان دادن بــه چهــار دهه
رونــد بیامــان نابودی کشــور اما
میبایســت نوعــی همگرایی بین
تمام نیروهای مدافع دموکراســی
که معتقدند «دیگه تمومه ماجرا»
به وجــود آورد تا چشــماندازی در
برابر مردم گشوده شود که بتوانند

حضور خــود را در میــدان توجیه
کنند .فرزندان نسلهایی که چهل
سال پیش کورکورانه و بدون توجه
به آنچه گروهی از روحانیون مرتجع
و افراطی و ســازمانهای سیاسی
کوتهبیــن و غیردمکراتیــک برای
آنها تدارک دیده بودند ،به خیابان
آمدند ،امروز حاضر نیستند آن خطا
را مرتکب شــوند بلکه میخواهند
بدانند به سوی کدام آینده رهسپار
میشــوند .نجــات ایــران و بیرون
آوردن کشــور از زیر آوار ویرانیها و
کوه مشکالت کنونی ،نیاز به یک
ِ
رهبــری برنامهمحور بــرای گذار و
بازسازی دارد.
احمد رأفت
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انهگ شنوی خبر هک آن جام شکست ...

هـم

PAIVAND: Vol. 25  no.1410  Feb. 15, 2019

ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند هک سخت باشد قطع امیدواران

دردی

سپاسـگزاری

دوست گرامنایه آقای بهمن ناصری،
سرکار بانو هما عرب زاده،
خانواده های وابسته
فاجعه بزرگ درگذشت

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

زنده یاد سینا ناصری

فرزند گرامی و دلبندتان را از صمیم قلب تسلیت می گوییم.
در این غم سنگین با شما همدرد و در کنارتان هستیم.
برای شما و دیگر بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.
به امید روزهای روشن.

یوسف تیزهوش ،عبداهلل خیامی ،طهمورث طوسی،
جواد معین درباری ،علی مهبد ،محمد ملکی،
محمود مقدم ،پرویز علوی ،محمد شکیب نیا،
کاظماسدی،منوچهر بهامین ،محمد تقی حجازی،
پرویز چنگیزی ،حمید چوپانی ،محسن پرنیانی،
مرتضی منتظمی ،حسین ناصری ،حمید جهانگیری،
مسعود جهانگیری،داریوش افشار ،حسین صمیمی،
مهدی غفوری ،قاسم بهبهانی ،جاوید موسوی،
کاظم ناظر ،اسعد صاحلی ،گودرز ایلخانی،
حمیدکاوه ،رضاناظم ،محمدرحیمیان ،وحید خلجی،
بنفشه ،مهسا ،امیر و آرش خیامی

هـم

زنده یاد خامن زهرا شفیعیان (رستمی)

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

خانوادهرستمی

جواد،امید ،امیر ،ایمان و اشگان

دردی

			
دال دیـــدی که آن فرزانه فرزند

چه دید اندر خم این طاق رنگین

			
به جای لوح سیمین در کنارش

فلک بر سر نهـــادش لوح سنگین

دوستان گرامی ،جناب آقای بهمن ناصری
خانواده های محترم عرب زاده ،ناصری
کلیه یاران و عزیــزان سوگوار

درگذشت غم انگیز و نابهنگام فرزند برومند و دلبند شما،

زنده یاد آقای سینا ناصری

را در مونتریال ،به شما دوستان مهربان
و همچنین به کلیه بستگان ارجمند
تسلیت عرض نموده؛
برای فرد فرد شما
آرامش و شکیبایی آرزومندیم.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.

Madame Monique Toussi

دکتر تهمورث طوسی
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ازنازی بپرس!...

الل که باشی،
ز
وپیداست...
آمسان در ت
مهارت های زندگی یعنی:

توانایــی انجــام رفتار ســازگارانه و مثبت به گونه ای کــه فرد بتواند با
مسائل ؛ چالش ها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید.
برای کسب این مهارت ها باید در طول زندگی به تدریج درس هایی را
بیاموزیم و به کار بندیم که ما را در مسیر موفقیت همراهی کند.
بخشی از این درسها عبارتنداز :
•
•
.١زندگی خیلی وقت اســت شروع  .٤تحصیــات با گرفتن دیپلم به
اتمام نمی رسد.
شده است.
در زندگی چیزی به نام دور آزمایشی در دنیــای امــروز دانش حرف اول
را می زند .اگــر می خواهید عقب
وجود ندارد.
تصمیمات شــما سرنوشــت ساز نیافتید باید به تحصیالتتان ادامه
هستند و گاه راهی برای برگشت و بدهید.
•
تصحیح آنها وجود ندارد.
 .٥اعضــا خانــواده مهمترین آدم
•
.٢دوســتان آنالین شــما دوستان های زندگی شما هستند.
واقعینیستند.
این ها تنها افرادی هســتند که به
متاســفانه حقیقت دارد .بسیاری شما اهمیت می دهند.
از این دوستان اصال اهمیتی برای رفتار خوبی با آنها داشته باشید و
مشکالت شما قایل نیستند و وقتی قدردان حمایت هایشان باشید.
به کمک آنها نیاز دارید در دسترس •
 .٦نقاط ضعف شما اهمیت ندارند.
نخواهند بود.
•
نقاط ضعفتان را بپذیرید ولی نگران
 .٣هــر عشــقی به ســرانجام نمی آنهانباشید.
رسد.
تنها نقاط قوت شــما هســتند که
آماده باشــید که دلتان بشــکند و اهمیت دارند .روی آنها تمرکزکنید
غصــه بخورید .ســخت اســت اما و آنها را پرورش دهید.
•
واقعیت است.
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س هــای
ف اقیانــو
رای کشــ
ت تــرک
بــ
د شــهام
ــ
دیــد ،بای
را داشــته
ج
رام خــود
ســاحل آ
ن ،جهان
این جهــا
شــیم ...
با
تقدیر...
است  ،نه
تغییر

بیشــتر از آنچــه فکر می ما باید زنده بمانیم .ما هرگز از عیشِ آب و خانــه ؛ اتومبیل لوکــس و...
کنید زمان می طلبد.
عادت فانوس فراموش نمیشویم .ما حتی خیلی می توانند مهم نباشند.
•
به وقــت ِ وداع ،با شــادمانی از این کالبد احساســات ،خاطرات ،تجربه
.٨تمــام فرصــت های ِکهن جدا خواهیم شد..
و دانش اهمیت دارند و معیار
پیشرفت خارج از محدوده تکلیف ما رعایت رویاها است.
اصلی موفقیت هستند.
 پس ما نمیمیریم.ما نبایــد بمیریم.راه• ،
آسایش قرار دارند.
ً
 .١٦بعدا معموال به معنی هرگز
باید با این واقعیت کنار بیایید راه ،راه ِ روشن ِ رؤیاها!...
است.
و آمــاده باشــید کــه مانباید بمیریم ،رؤیاها بیمادر میشوند.
سیدعلیصالحی هیــچ کاری را بــه بعد موکول
محــدوده آســایش
دوست عجب امنیت خوبی ست
نکنید .در لحظه زندگی کنید.
خــود را ترک کنید تا
•
می توانی با او خود خودت باشی
بتوانیــد موفقیــت را
 .١٧موفقیت مترادف پشتکار
شرط های خوش شانسی هستند.
می توانــی درد هایت را -هر چقدر ناچیز تجربهکنید.
•
هر چقدر گران  -بی خجالت با او در میان •
است.
 .٩روابــط متزلزل ارزش  .١٢زمان خاصی برای یک آغاز بی هرگز مایوس نشوید.
بگذاری
حفــظ و نگهــداری را نظیر وجود ندارد.
آرزوهایتــان را دنبــال کنیــد .بــه
از عاشقی هایت بگویی
ندارند.
اگــر قصد داریدکاری را آغاز کنید ،دست آوردن آنها قطعا دشوار است
از حماقت هایت
دوست انتخاب آزاد توست ،اختیار توست وقتتان را روی چیزهایی شروع کنید.
ولی ارزش سعی و تالش را دارد.
که نمی توانیــد تغییری منتظر زمان بهتر نباشید .آن زمان •
نامش را در شناسنامه ات نمی نویسند
 .١٨انجام مرتب تمرینات ورزشی
در آنها ایجــاد کنید تلف هرگز نخواهد رسید.
نامت را در شناسنامه اش نمی نویسند
دوســت عرف نیســت  ،عادت نیســت  ،نکنید .از کنــار آنها عبور •
ضروری است.
معذوریت نیســت دوســت از هر نســبتی کنیــد و بــه مســیرخود  .١٣شــما نمــی توانیــد همــه جا •
حضور داشته باشید و نمی توانید مراقبت ســامتی خودتان باشید.
ادامه بدهید.
مبراست
دوســت سایگاه آرامی ست تا خستگی ات •
بطور مرتب ورزش کنید و به حفظ
همه چیز داشته باشید.
را بــا او بــه فراموشــی بســپاری! هر وقت  .١٠دنیا پر از بی عدالتی یاد بگیریدکه تصمیم های درست تناسب اندام خود اهمیت بدهید.
بگیرید و به آنچه برای شما اهمیت •
دوست داری در آغوشش بگیری  ،بی هر است.
مناسبتی بوسه بارانش کنی ،شانه هایش در زندگــی خــود بارها و دارد متعهد بمانیــد و آن را دنبال  .١٩شکست هیچ اهمیتی ندارد.
فقط پیروزی اهمیت دارد .پس از
را با بی ســر و ســامانی ات ســهیم کنی ،بارها با بی عدالتی روبرو کنید.
خواهید شد .آمادگی الزم •
شکستنهراسید.
اشک هایت را با نوک انگشتانش محو!
 .١٤بایــد از تمــام افــرادی که در •
را داشته باشید.
دوست چیز دیگری ست
زندگی شما هستند قدردانی کنید .٢٠ .هیچکــس بــه شــما کمــک
•
دوست چیز دیگری ست...
 .١١شانس ســراغ افراد
نخواهدکرد.
Faride Hoseiny
سخت کوش می رود.
نســبت بــه آدم ها و تاثیــر آنها در فقــط خودتــان بایــد بــه خودتان
کمک کنید .پس اتکا و اعتماد به
شانس هیچوقت نصیب موفقیتتان بی تفاوت نباشید.
افــرادی که دســت رو دســت می •
 .٧هرکار با ارزشی زمانبر است.
نفس را در خود تقویت كنيد.
•
انتظار نداشته باشید خیلی سریع گذارنــد و منتظر یک اتفاق خوب  .١٥تجربــه و احساســات بهترین
سرمایه گذاری های شما هستند.
به اهدافتان برسید.
هستند نمی شود.
دستیابی به اهداف احتماال خیلی پشــتکار و سختکوشی تنها پیش معیارهای سنتی موفقیت مانند:

کشورهایی که
بیشترین ذخایر نفتی
جهان را دارند
طبق گــزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا،
ونزوئال در صدر کشورهای دارای بزرگترین
ذخایــر نفتــی جهان قــرار دارد و بعــد از آن
کشــورهایی همچون عربســتان ســعودی
و کانــادا به ترتیب در رتبه دوم و ســوم قرار
دارند.در این رتبهبندی ایران در مقام چهارم
قرار دارد .در این اینفوگرافی این آمار مربوط
به ســال  ۲۰۱۷بر حســب «میلیارد بشــکه
نفــت» و ســهم هرکــدام از این کشــورها از
ذخایر کل جهان (بر حســب درصد) عنوان
شده است.
منبع دادهها :اداره اطالعات انرژی آمریکا

ختریب  10هزار سال متدن ..
منابع که هرگز در تاریخ ایران سابقه
ای نداشته است.
هیچ مصیبت تاریخی نیست که بر
ســرکشــور ما آمده باشد و حتی از
دور بتوان آسیب و تخریب آن را با
آن چه این رژیم بر سر ایران و ایرانی
آورده اســت مقایسه کرد .اسکندر
بــه ایران تاخت ،اعراب کشــور ما
را اشــغال کردنــد ،مغــوالن آن را
ویران ساختند و استعمار انگلیس
منابع مــان را غــارت کردند ،اما
حتی مجموع آن چــه آنان کردند
بــا بخشــی از زیانی که ایــن رژیم

>> ادامه از صفحه6 :

ضد ایرانی نصیــب ایران کرد قابل
مقایسهنیست.
این چهلمین ســال حیات ننگین
رژیم باید فرصتی باشــد برای همه
ی ما ایرانیان که آن چه را در خطر
است را دریابیم:
تمدنایرانی.

این رژیم ضد بشــر کمر به نابودی
تمدنی بســته اســت کــه ده هزار
سال سابقه ی حیات دارد .ده هزار
ســال تالش و ســازندگی ساکنان
ایــران زمین می رود کــه در چهل
سال محو و نابود شود .انتخاب با
ماست• .
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>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

ی انقالب:
 40سالگ

زن
سکوالر
ایرانی در
جمهوری
اسالمی

نسیممقرب/صحرا
پژوهشگرتاریخ
 18بهمــن -هدف این نوشــتار،
برشــمردن موانعــی در جمهوری
اسالمیســت کــه بــر ســر راه
توانمندســازی زنان ،به ویژه زنان
ســکوالر بــدون اعتقــاد مذهبی
یــا غیرمعتقد به حجاب گذاشــته
شد ه است و در بحثهای مربوط
به توانمندسازی زنان کمتر مورد
توجه قرار میگیرد.
به علت پیچیدگی موضوع و مجال
کوتــاه ،در اینجــا به شــرایط زنان
ســکوالر معتقد به حجاب و زنان
غیرسکوالرنمیپردازم.
تمرکز بــر اهمیت توانمندســازی
زنــان از آنجاســت کــه در دنیــای
مــدرن تبعیض جنســیتی مانعی
جدی بر ســر راه توسعه سیاسی،
اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگی
شناخته میشود .برای رسیدن به
فهمی مشــترک از توانمندســازی
زنــان و ارزیابــی پیشــرفت در این
زمینــه ،ســازمان ملــل متحــد و
پژوهشهــای متعــدد در زمینــه
حقــوق زنان و توســعه ،تعاریف و
شــاخصهایی را معرفی میکنند
که در ادامه به برخی از آنها اشــاره
خواهد شد.

تعریفتوامنندسازی
توانمندســازی از دیــدگاه حقــوق
زنــان ،نــه یک ویژگــی ذاتی و یک
اتفــاق ،بلکــه یــک فرایند اســت.
فراینــدی کــه نتیجــه مطلوبــش
دســتیافتن زنــان بــه حداکثــر
ظرفیــت رشــد و شــکوفایی ،کم
شــدن شکاف جنسیتی در جامعه
و افزایش مشارکت زنان در توسعه
کشــور اســت .آگاهی ،اعتماد به
نفس ،دسترسی به منابع آموزشی
و مهارتــی ،رفــاه و بهداشــت،
امــکان کنترل ســرمایه مــادی و
معنوی ،اختیــار در تصمیمگیری
و بــه خصــوص مشــارکت فعــال
در عرصــه سیاســت ،اجتمــاع،
فرهنگ و اقتصاد از شــاخصهای

توانمندسازیزناندانستهمیشود.
برای توصیف وضعیت فرودســت
زنــان در ایران پیشــامدرن به این
اشــاره میشــود که عمر زنــان در
پســتوی اندرونیها و آشپزخانهها
هدر میرفت .در واقع اشــاره اصلی
ایــن وصــف حال به مشــکل عدم
مشارکت اجتماعی زنان و تبعیض
جنسیتیســت .وگرنــه ،در همان
دوره هــم تواناییها و مهارتهای
کاربردی زنان نقشــی تأثیرگذار در
اداره امور خانه و خانواده داشــت.
مهارتهایی که نســل به نســل از
مادران به دختران منتقل میشد.
در نتیجه دگرگونیهای اساسی که
از دوره مشروطه ساختار سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی ایران را تحت
تأثیــر قــرار داد ،بحــث مشــارکت
اجتماعــی زنان و نقــش آن در کم
کردن شــکاف جنسیتی و رسیدن
به توســعه پایدار ،بــه خصوص در
میان فعاالن و حامیان حقوق زنان
مطرح شد.
شــاید بتــوان تفــاوت اساســی
زمینههــای توانمندســازی زنــان
در دو دوره پهلــوی و جمهــوری
اسالمی را در حضور اجتماعی زنان
با دیدگاههای ســکوالر و تجددگرا
و مذهبی و ســنتی جســت و جو
کرد .موضوعی که در همین رابطه
از سوی برخی تحلیلگران مطرح
میشــود این اســت که جمهوری
اسالمی شرایط مشــارکت زنان به
طور کلی و زنان وابســته به اقشار
ســنتی و مذهبی را بیــش از دوره
پهلوی فراهم کرد .برای اثبات این
نتیجهگیری به آمارهای مربوط به
تحصیل و اشتغال زنان در دو دوره
استناد میشود .در بسیاری موارد
آنچه از این تحلیلها حذف میشود
در نظرگرفتن عواملی چون فاصله
زمانی طوالنــی ،افزایش جمعیت
در سن فعالیت اقتصادی ،توسعه
در عرصــه ارتباطات ،بهداشــت و
غیره است .از طرف دیگر ،در این
تحلیلها ،چالشها و موانع ایجاد
شده بر سر راه توانمندسازی زنان

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

با دیدگاههای ســکوالر نیز نادیده
گرفتهمیشود.
در ادامه یادداشــت به ذکر برخی از
موانع توانمندسازی زنان سکوالر
در جمهوری اسالمی میپردازم .با
توجه به رابطه عمیق مشــارکت و
اختیار با بحث توانمندسازی زنان
ســکوالر ،در این یادداشت تنها بر
این دو موضوع تمرکز خواهم کرد.
موانع توانمندسازی زنان سکوالر
در بررســی عوامــل محیطی مؤثر
بر توانمندسازی زنان ،میتوان به
نقش خانواده ،جامعــه ،قوانین و
سیاســتهای عمومی اشاره کرد.
در نظــر میگیریــم که رفــاه مادی
زمینــه دسترســی بــه منابــع که
الزمه توانمندسازیست را تا حدی
هموار میکند اما موانع بر ســر راه
توانمندســازی زنــان در ســاختار
جمهوری اسالمی بســیار فراتر از
موانعاقتصادیست.
ســؤالی که ما را به درک چالشها
و موانع توانمندسازی زنان سکوالر
نزدیک میکنــد این اســت که آیا
قوانین و سیاستهایعمومی در
تاریخ چهل ساله جمهوری اسالمی
در راســتای تشــویق و حمایت از
توانمندســازی زنان بدون درنظر
گرفتــن باورهــای مذهبیشــان
برنامهریزی شده است؟ پاسخ این
سوال اگر چه بدیهی به نظر میرسد
اما به روشــنی چالشهای فراوان
و هزینه باالی توانمندســازی زن
ســکوالر در جمهوری اســامی را
نشان میدهد.
از جملــه اصلیترین این چالشها
و موانع ،تســلط مذهب بر قوانین
و تأثیــر آن بــر سیاســتهای
عمومــی اســت .ایــن چالشها از
آنجــا بــروز میکنــد که اصــل اول

برای برخــورداری از ابتداییترین
خدمــات و منابــع در جمهــوری
اســامی پیــروی از قوانینیســت
که برپایه شــریعت اســام تنظیم
شــده اســت .به بیان دیگر شــرط
توانمندســازی زن ســکوالر و
امــکان حضور اجتماعــیاش ،تن
دادن بــه محدودیتهاییســت که
در حــوزه اختیاراتــش ،صرفــا بــه
خاطر جنسیت و باورهایش اعمال
میشود.
اختیار در تصمیمگیــری و امکان
کنتــرل منابع مــادی و غیرمادی
رابطــه تنگانگی با توانمندســازی
زنــان دارد .چنانکــه پیــش از این
اشــاره شــد ،از مــواردی کــه در
ث مشــارکت اجتماعی زنان در
بح 
جمهوری اســامی نمــود پررنگی
پیدا میکند ،فراهم شدن فضا برای
حضور زنان متعلق به خانوادههای
سنتی و مذهبی در عرصه اجتماع
اســت .آنچــه در بســیاری مــوارد
ناگفته باقی میمانــد این واقعیت

است که در مقابل ،شرط تحصیل،
اشتغال و هر نوع حضور اجتماعی
بــرای زنان ســکوالر تــن دادن به
حجاب اجباری از ســنین بســیار
پایین است.
از ابتــدای اســتقرار جمهــوری
اســامی تا امروز ،چه بسیار زنان
سکوالر غیرباورمند به حجاب که
تنهــا به خاطر تن ندادن به اجبار،
شغلشان را از دست دادهاند یا برای
حفظ حضور اجتماعی و اســتفاده
از تواناییهایشان مجبور به رعایت
حجاب اجباری شده است .به بیان
دیگــر فراهم شــدن شــرایط برای
برخــورداری از تحصیالت عالی و
حضور اجتماعی بخشی از جمعیت
زنــان ،همــراه بــا از دســت دادن
اختیار بخــش دیگــری از زنان در
انتخاب نوع پوشش ،سبک زندگی
و ابراز عقیده بوده است.
در عین حال ،فرصتهای محدود
شده برای زنان سکوالر در ساختار
جمهوری اســامی خود چالشــی
بــزرگ بــر ســر راه آنهاســت.
در اشــاره بــه فرصتهــا و
انتخابهــای محــدود شــده
میتوان به این موضوع اشــاره
کرد که زنان سکوالر ورزشکار
حتی بــا تــن دادن به حجاب
اجباری ،تنهــا امکان فعالیت
در سطح قهرمانی را در تعداد
محدودی از رشتههای ورزشی
دارنــد .همینطور حضــور در
بخش دولتی و ورود به سطوح
بــاالی تصمیمگیــری بــدون
تــن دادن به حجــاب اجباری
و ســبک زندگــی مــورد قبول
حکومــت غیر ممکن اســت.
در عرصه هنر ،بارزترین نمود
محدودیت فرصتها برای زن
سکوالر ،موانع جدی بر سر راه

خوانندگان و حتی نوازندگان زن در
چهل سال گذشته است.
عــاوه بــر موانع قانونــی ،از موانع
جدی بــر ســر راه توانمندســازی
زنــان در تمــام جوامــع و از جمله
ایران ،فرهنگ و ساختارهای پدر-
مردســاالر اســت که نیاز جدی به
فرهنگســازی عمومــی و اجرای
سیاستهای تشویقی در باالبردن
مشــارکت اجتماعی زنان را نشان
میدهد.
نهادهای مدنی مسئولیت بخشی
از ایــن فرهنگســازی را عهدهدار
میشوند .امکان فعالیت نهادهای
مدنــی بــه خصــوص در رابطــه با
آگاهســازی ،تشــویق و حمایت از
توانمندســازی زنــان و همینطور
تأثیــر بــر سیاســتگذاریهای
عمومی بسیار حائز اهمیت است.
از تأثیرات فرهنگســازی میتواند
آن باشــدکه جامعه مدنی چنان به
موضوع اهمیت مشارکت سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی زنان بدون در
نظر گرفتن باورهای مذهبیشان
حساس شــود که در صورت ایجاد
مانــع بر ســر راه بخشــی از جامعه
ایــران ،تنها به خاطر جنســیت و
باورهای مذهبیاش به طور جدی
اعتراض کند و به اقداماتی جدی و
مؤثر برای از سر راه برداشتن موانع
بیندیشد.
باید پرســید جمهوری اسالمی تا
چه میزان شــرایط فعالیت فعاالن
و نهادهــای مدنــی ســکوالر برای
توانمندســازی زنــان را فراهــم
میکند؟ مــرور تاریخ جنبش زنان
در چهــل ســال گذشــته نشــان
میدهــد کــه جمهــوری اســامی
همــواره مشــکالت عدیــدهای بر
ســر راه نهادســازی و شبکهسازی

{>> ادامه در صفحه}33 :
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dates selected. Québec also
wishes to expand its scope
of intervention, by ensuring better follow-up of the
clients that use the services offered by its many
partners.
Public consultations on
the bill will begin shortly
and will enable stakeholders in the milieu, such as
francization, integration
and immigration law
organizations, to voice
their opinions on the new
orientations proposed by
the government.
From Quebec immigration
web site
For more details on any
aspects of immigration,
please do not hesitate to
contact our office.
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in
your everyday life.
ترجمه فارسی مقاالت را در
وبسایت ما بخوانید
Immigration Canada Maria
Cottone
Represented by Jean Sébas)tien Boudreault (Lawyer
www.mariacottone.com
info@immigrtioncmc.com

between Québec society
and immigrants. On the one
hand, Québec society must
be welcoming and inclusive and the government is
responsible, in particular,
for putting in place an
effective and personalized
offer of services for francization and integration. On
the other, immigrants must
commit to successfully
carrying out the necessary steps for settling and
integrating in QuÃ©bec,
including learning French
as well as democratic values and Québec’s values,
as set out in the Charter of
Human Rights and Freedoms.
Strengthening Québec’s
actions in the area of immigration
The Ministère wishes to
pursue its efforts to fully
exercise its powers of selection, particularly with
the reintroduction of the
enabling power that allows
the Québec government to
determine by regulation the
conditions for permanent
residence that the Minister
can impose on the candi-
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statement of interest.
This provision of the bill
seeks, in particular, to:
- ensure a better alignment
between job market needs
and the profile of selected
;candidates
- benefit more immediately
from the new system for
managing immigration
applications based on the
declaration of interest, by
inviting candidates who
;meet Québec’s needs
- reduce processing times
for applications for permanent selection from skilled
workers.
Note that applications for
the addition of a spouse or
a de facto spouse and applications for the addition of a
child submitted by skilled
workers who have already
been selected are not targeted by this provision.
Improving the francization
and integration of immigrants
The bill seeks to emphasize the importance of the
process for integrating
immigrants, in particular
by clarifying the principle
of the commitment shared

PAIVAND: Vol. 25  no.1410  Feb. 15, 2019

32

Act to increase Quebec socio-economic prosperity

A new bill on Quebec immigration was
introduced in the National Assembly
Improving the selection of
immigrants
For immigration to contribute significantly to growing
Québec’s prosperity and
better responding to job
market needs, the Ministère
would like to benefit more
immediately from the new
system for managing immigration applications based
on the statement of interest.
To do this, the bill proposes
terminating most of the
applications for which a
decision has not yet been
rendered under the Regular Skilled Worker Program and reimbursing the
applicants in question so
that from this point on all
new applications occur by
invitation of the Minister,
following submission of a

tablish the necessary legal
basis for improving the
francization and integration
of selected candidates as
well as a better alignment
of Québec’s labour needs
with the profile of selected
candidates.
The main objectives of the
bill are as follows:

February 7, 2019 - The
bill An Act to increase
Québec's socio-economic
prosperity and respond
adequately to the needs of
the labor market through
the successful integration
of immigrants (PL9) was
introduced today in the
National Assembly. The
goal of this bill is to es-
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نگــاه...

دکتر کورش عرفانی

اهمیت روابط پیش از ازدواج در بناسازی خانواده های مستحکم
خانواده ســلول پایــه ای پیکره هر چه غنای دوره ی پیش از ازدواج هستند ،یعنی خوشبختی ،به
واسطه ی روابط خوب و بالنده
ی جامعــه اســت .ســامت و بیشتر؛ امکان تداوم رابطۀ زوج،
اســتواری آن ،ضامــن زندگــی
است که حاصل می شود.
پس از ازدواج ،قویتر.
اجتماعی خوشبخت ساز برای
اگر بخواهیم این بخش دوم را
همــگان اســت .کم نیســتند
جدی بگیریم و شرایط مناسب
کســانی که در تالشــند تــا برای وجه محتوایی اما به کیفیت روابط برای آن را فراهم سازیم باید از قبل
ســعادت خود و جامعــه ،از طریق میان اعضای خانواده اشاره دارد و از ازدواج به آن بپردازیم.
ازدواج ،خانــواده ای مانــدگار را احساس رضایت و خشنودی زوج تا موقعــی که زن و مرد هنوز خود
بنا نهند .اما شــوربختانه بسیاری و فرزندانشــان .در حالــی که وجه را در چارچوب های دست و پاگیر
به ایــن نکته توجه نمــی کنند که نخست دارای سنن و قواعد تعریف قانونی امری به اسم ازدواج گرفتار
کیفیت یــک خانواده ،قبــل از هر و تعیین شده ی خویش است ،وجه نکرده اند و در قالب دوست ،آشنا
چیــز ،به کیفیــت روابــط پیش از دوم از هیچ معیار مشخصی پیروی یا خواســتگار با هــم در ارتباطند،
ازدواج بستگی دارد .اما چگونه؟
نمی کنــد .در بســیاری از جوامع فرصت خوبی اســت کــه روی این
حتــی وجه نخســت ،یعنی رعایت جنبه ی کیفــی روابط خویش کار
اهمیت دوران پیش از ازدواج :ســنت و قانون ،بــه حدی اهمیت کننــد .اســتفاده از واژه ی فرصت
تشــکیل خانــواده دارای دو وجــه پیدا می کند کــه بخش محتوایی در این جا به معنای زمانی است که
است:
خانواده به موضوعی حاشــیه ای و طرفین در اختیار دارند تا همدیگر
وجه قانونی و وجه محتوایی.
فرعی تبدیل می شــود .به عبارت را نــه فقط «بیشــتر» که «بهتر»
از حیث قانونی ،ازدواج تابع عرف و روشــن تر ،شــکل بر محتوا غلبه بشناسند.
سنت ها از یکسو و قوانین رسمی می کند .این در حالیســت که آن
هــر جامعه از ســوی دیگر اســت .چه همه ی انســان ها به دنبال آن رواج روابط پیش از ازدواج:

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک
طراح ،ناظر پایه یک شهرداری در ایران با بیش از  15سال سابقه

همراه با اکیپی مجرب برای بازرسی فنی ساختمان و تعمیر و نوسازی آن
ارزیابی ملک و مشاوره رایگان

همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

خدمات رایگان برای خریداران و مستاجران گرامی

شهره شهریان Cell.: 514-290-2210

ایــن نوع از روابط پیــش از ازدواج
اینک متداول شــده اســت .البته
خانواده های مذهبی و ســنتی به
آن به چشــم مثبت نمــی نگرند و
قید و بندهای بسیاری را برای این
دوره در نظر می گیرندکه سبب می
شود هم زمان آن کوتاه شود و هم
این که رابطه بیشتر به یک برخورد
ســطحی و تعــارف گونــه خالصه
شــود .ایــن رفتــار خانــواده های
ســنتی فرزندان را به ســوی کوتاه
کردن دوره ی آشنایی و حرکت هر
چه سریع تر به سمت ازدواج سوق
می دهد .ازدواج هایی که به دلیل
بنا شدن بر روی شناختی ضعیف و
روبنایی می تواند توام با غافلگیری
های بدی باشد.
اما در ســایر خانواده ها ،که سطح
مدارا و پذیــرش باالتری برای این
دوره ی پیشا ازدواج دارند ،باید به
دختر و پسر اجازه داد تا مدت زمان
این دوره را خودشــان و بر مبنای
رضایت از ســطح شــناخت کسب
شــده و اطمینان از وارد شــدن به
زندگی مشترک تعیین کنند.

در ایــن فاصلــه ی زمانــی ،هر دو
طرف باید امکان این را پیدا کنندکه
در محیط های مختلف اجتماعی
مانند پــارک ،خیابان ،رســتوران،
میهمانی و سینما حضور پیدا کنند
تا ویژگی های شــخصیتی یکدیگر
را در شــرایط واقعی محک بزنند.
یکی از بهترین روش های کســب
شــناخت از همدیگــر در این دوره
مسافرت هایی است که می توانند
همراه خانواده انجام دهند و زندگی
اجتماعــی را در شــرایط متحول و
نامتعین سفر تجربه کنند .این از
نوع رفتار و برخوردها در دل سفر و
این گونه تجربه هاست که می توان
به وجوه ریز شخصیت و رفتارهای
یــک نفر پی برد و دیــدکه آیا قابل
تحمل و تعامل است یا خیر.

اهمیت کیفیت این دوره:
هر چه غنای دوره ی پیش از ازدواج
بیشتر ،امکان تداوم یک زوج ،پس
از ازدواج ،قویتر .بدیهی اســت که
این یک فرمول ریاضی نیست ،اما
برداشــت عقالنی و منطقی از یک

واقعیــت اجتماعی اســت .هر چه
ما آدم ها همدیگر را بیشتر و بهتر
بشناسیم ،خصلت غافل گیرکننده
ی دیگــری برایمان کم وکمتر می
شود .این اجازه می دهدکه بتوانیم
در زندگی مشترک ،از نوعی آرامش
و اطمینان خاطر نسبت به شریک
زندگی خود برخوردار باشیم و این
آرامش ،شــرطی اســت الزم برای
احســاس خوشــبختی در زندگــی
خانوادگی .به دنبال آن ،شرط کافی
مــی آید که همانا تامیــن نیازهای
مالی و مادی است برای یک زندگی
به طور نسبی راحت و مرفه.

توصیه ای در این باره:
حال کــه به اهمیــت روابط پیش
از ازدواج پــی بردیــم ،به نســبت
موقعیــت خود مــی توانیم تالش
کنیم تا دختران و پســران جوانی
را کــه در رویــای وصلــت بــا هــم
هستند تشویق کنیم از این فرمول
بــرای تامین یک آینــده خوب در
زندگیشان استفاده کنند.
اگر پدر و یا مادر هستید،
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نـطـنـــز...
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پیر خراسانی مونتریال!
طنـز

ویش پناهی گزیده است
هر کس برای خ
ارث «الیوت ترودو» ایم!
ما در پناه و
pirekhorasani@yaho
o.ca

هم ادای احترام کنند! این ترفیع
مقام آخوندهای دو قرانی را به همه
حوزه رفته ها تبریک و تهنیت می
گوئیم!

چهار صد سال پیشرفت!
شــیخ محمد یزدی فرمــوده اند:
ما انقالب کردیم
ی حجاب
تا بــ 
نباشــد! واقعا؛ً
مــا انقــاب
کردیــم کــه تو
آخونــد گــدای
زپرتی با دمــاغ کمانی و پای لنگ
بروی با رســانه هــا گفتگو کنی! و
ابراز وجود کنی! و بشوی براد پیت
ایران! مردم در آمد ندارند و درآمد
سرانه مملکت یک دهم سابق شده
بدرک! دانشگاهیان ما سهمیه ای
و بی ســواد شده اند مهم نیست!
رودخانه ها خشک شده اند و گندم
و برنج وگوشت وارد می شود ،مهر
و تسبیح و ســنگ قبر ما از چین
می آید مهم نیست! مهم این است
که زنان ســالخورده حجاب بر سر
کننــد و دختــران در دســت ّ
مکار
شیرازی و یزدی و آخوند های پیر
پــا بر لب گور باشــند! بــه این می
گوئید چهار صد سال پیشرفت! در
سایه انقالب!
تبریک و تهنیت!
بــر ا ی
نخســتین
بار در کشــور
فرماندهــان
و کارکنــان
نیروی هوایی ارتش خراســان در
برابر علمالهدی امام جمعه مشهد
حاضر شده و نسبت به ایشان ادای
احتــرام نظامی کردنــد! این عمل
ش تر در انحصار رهبر جمهوری
پی 
اســامی بــود! روش آخونــدی،
خدعه و نیرنگ اســت احتما ًال به
زودی فرماندهان ارتش و نیروهای
مســلح باید به آخونــد های محل

اجــازه دهیــد که فرزندان شــما
از ایــن آزادی عمــل برای روابط
پیــش از ازدواج برخــوردار باشــند.
رعایت نکات عرفــی و اخالقی در این
میان البته که الزم است تا مبادا کسی
بخواهد از این فرصت به نحوی ســوء
استفاده کند .این تجربه باید موفق و
ســالم به پیــش رود تا نتایج مثبتی را
که برشمردیم به دست دهد .اگر برادر
و خواهری دارید کــه می خواهد وارد
رابطه ی پیشــاازدواج با دیگری شود
او را در این مسیر یاری کنید و از وی
برای این منظور حمایت کنید.
موضوعــات ســنتی ماننــد غیــرت و
تعصــب نباید در این میــان به عنوان
مانع عمل کند .در نظر داشته باشید

گران منی شود!
مقامــات ایرانــی گفتند کــهً :
فعال
گوشــت گــران نمــی شــود آن ها
فراموش کرده اندکه چند ماه پیش
گفتند :اقالم خوراکی اصلی گران
نمی شــود! و از آن زمــان تاکنون
قیمت همه این اقالم سه برابر شده
البته اگر منظور آن ها برای
است! ّ
شب تا صبح باشــد درست است!
چــون در نبود درآمــد نفتی ،برای
حقوق حزب الله و حشد الشعبی
و امثالهم باید دالر فراهم شود! که
سران حکومت با گرفتن گوشت و
مرغ از ســفره مردم آن را صادر می
کنند و پولش را به عراق و ســوریه
می فرستند!
عرعری میان میومیوها!
آخونــدی بین میو میــو ها عر عر
کرده که :خربزه یکی از میوه هائی
اســت که والیت حضــرت علی بن
ابیطالب را نپذیرفته! ما به نیابت از
امت همیشه در پیست رقص
طرف ّ
و حســینیه به این میوه نابکار می
گوئیم :برای همین است که برکت
نــداری! و مــردم بــه همدیگر می
گویند :برو فکر نون کن که خربزه
آبه!؟ حــاال فهمیدیم که چرا به تو
خر«بــزه» مــی گویند! بــی ادب؛
والیــت مــوال علــی رو نپذیرفتی؟
تشــویش اذهان عمومــی و تبلیغ
علیه اســام می کنی؟ نوکر آمریکا
و اسرائیل!؟
افق 1444؟!
افق  1444از زبان حسن
عباسی،جغجغ هحزبالله!؟
 - 1برگزاری تاسوعا درکاخ سفید!
 - 2نیمه شعبان در لندن!
 - 3شبهای قدر در پاریس!
 - 4ســفر به ایستگاه
فضایی شهید تهرانی
مقدم!
 - 5زیــارت بیــت
المقدس!

حفــظ نظــام ازاوجــب واجبات
است.
آشــیخ یداللــه قزوینــی که می
خواهی این همه ســفر را با پول
و جان مردم ما بروی! وقتی برمی
گردی یک گرین کارت آمریکا برای
مــا و یک ّ
تکه خاک بیت المقدس
برای عمه جان ما بیار چون که هر
وقت حــرف های تو را می شــنود
اسهال می گیرد!؟

خدا را ُشکر!
آیتالله خمینی در سال  57مصرف
گوشتهای یخزده را به دلیل آنچه
«ذبح غیر شــرعی» خوانده شــد،
ممنوع کرده بود! ولی اکنون:
ت هــا برایگوشــت
مــردم ســاع 
ت گــران در صف
خ زده بــاقیم 
یــ 
میایستند .وزیرکشاورزی میگوید
خدا را شــکر کنید کــه همین هم
هست!
راستش ما از وزیرگرامی تشکر می
کنیم که حرام های آن امام اعدام
را بــا یــخ زدگــی حالل مــی کند!
انشــاالله به زودی به روزی برسیم
که ویســکی و شراب و آبجو تگری
هم در این صف ها به فروش برسد
و ایشان بفرمایند خدا را شکرکنید
همین هم هست وگرنه عرق سگی
ناف تان را آتش می زد! خدایا خدایا
از عمــر رهبرکم کن بــه عمر این
جناب وزیر بیفزا؟!
خوش نام؟
آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات،
در توییتــی نوشــت :در پایــش
ســر زمینی ،مزرعــ ه  ۷۰هکتاری
خشخاش یافتیم! مزرعه مورد نظر
در غرب ایران است .رئیس پلیس
بــه ادعای وزیر پاســخ داد! وگفت
احتما ًال این مزرعه در افغانســتان
است!؟ ســردار؛ جناب وزیرگفته:
غرب کشــور؛ نه شرق کشور! بعد
هــم ما میلیون ها تریاکــی داریم؛
پس تــا صدهــزار هکتــار مصرف
البته ملکــه فرموده
داخلیه! ّ
افیون دیم نکاریم تا هم برای
آب و هــم مواد پــول بدهیم!
رهبر ّ
معظم هم دستور غرب
را مــو به مو اجــرا می کنه! با

که یک رابطه ی آزمایش شده و پایان
یافتــه ی پیــش از ازدواج به مراتب از
پایــان یک رابطه ی پــس از ازدواج در
قالب طالق بهتر و آسیب روانی یا زیان
اجتماعی آن کمتر است.
و در نهایــت ،اگر دختر و پســر جوانی
هســتید که در پی ازدواج می باشید،
عجله ای نداشته باشید که به واسطه
ی قید و بندهای سنتی یا قانونی خود
را به سرعت به مرحله ی ازدواج سوق
دهید.
بــه عبارت دیگــر ،تالش کنیــد که با
رعایــت برخی نــکات اخالقی یا عرفی
و ســنت هــای خانوادگی ،که ســبب
می شــود حساســیت هــا برانگیخته
نشود -برای خود و همسر بالقوه ی
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بگیر بگیر؛ هم جنس و هم جریمه
خــوب می گیره و هــم خودش رو
خوشنام می کنه!

دستمالچی!
ســال  57کریــم
دستمالچی ،بازاری
تهرانی و عضو جبهه
ملی ،هواپیما و خانه
امــام راحــل (ج) در
پاریــس را اجــاره و
بیمه کــرد .کریم دســتمالچی در
تیر 60توســط جمهوری اسالمی
اعدام شــد! اگر می بینید ما امروز
ســور و مــور و ُگنــده درخدمــت
شــماییم؛ دلیل بزرگش بی پولی
ماســت! امتیازی کــه داریم و قدر
نمــی دانیم! شــاید اگر مــا پولدار
بودیــم و قیافه مظلــوم امام را می
دیدیــم؛ گــول می خوردیــم و هم
خانه و هواپیما برایشان اجاره می
کردیــم و هم پول بــه آن حضرت
می دادیم و پشــت بندش ما جای
دســتمالچی روانه گورســتان می
شدیم و امروز همه به دستمالچی
می گفتند طرف خیلی خراسانیه!
پول نفت!
یکــی از دوســتان مــا در تلویزیون
میکروفــون نگــه میــداره .ازش
پرسیدیم:
این ســرودهایی کــه در دهه زجر
میذاریــن رو خودتــون هم گوش
میدین؟
گفت نه مگه دیوانه ایم؟
پرسیدیم پس چرا میذارین؟
گفت ما زمان پخش این ســرودها
میریم دستشویی! غذا می خوریم؛
میگیــم ،مــی خندیــم! چایی می
خوریم.
پرسیدیم شــما که گوش نمیدین
چرا برای ما میذارین؟
گفت این همون پول نفت تونه! که
امت سرود قرآن
باهاش برای شما ّ
و اســام و امام درست می کنیم و
براتون میذاریم!
تابلو!
«شــداد قاتــل» بــا
ّ
«حداد
نام مســتعار
ّ
عادل» پــس از زدن
ُپکــی محکم به وافور
گفت :جوانها بایــد بدانند آزادی
دوران شــاه ،دروغــه! ایــران گاو
شــیرده آمریکا بود اما اکنون یک
شــیر قدرتمنــده! وقتی رضا شــاه
فرار کرد ،رادیو لنــدن اعالم کرد:
رضاشــاه را ما آوردیــم و خودمان

آینده تان این شانس را فراهم آوریدکه
با اطمینان خاطر به عرصه ی ازدواج
وارد شــوید .در طول این روابط پیش
از ازدواج ،عجلــه ای برای جلو رفتن
در رابطــه و ورود بــه مرحله ی روابط
جنسی نداشته باشید .بگذاریدکه این
فرصت ،بیشــتر از کامیابی جســمی،
فرصتــی بــرای تقویــت شــناخت از
شخصیت و رفتار دیگری باشد.
نکات خــوب و بــد یکدیگــر را دقیق
بشناسید ،چرایی های آن را بفهمید
و در یــک کالم ،ارزیابــی کنید که آیا
می توانیــد با این فــرد در یک زندگی
درازمدت متعهد شوید .یا خیر.
در این باره در نوشتارهای آینده
بیشتر خواهیم گفت.

هم بردیم! پــس از انقالب
مردم در انتخاب سرنوشت
و اظهار نظر آزادند! ً
قبال نه
انتخابات آزاد بود ،نه کسی
ّ
حــق حرف زدن داشــت و
نــه اقتصــاد مر ّتب و نه پیشــرفتی
داشــتیم! شــاه نوکر آمریــکا بود و
آمریکا هم از او حمایت میکرد!
صد بارگفتیم جنس عوضی دست
مــردم ندیــن! یکی مــواد صنعتی
رو از دســت ایــن تابلــو در شــیره
خونه بگیره بهش شیره بده وگرنه
خودش رو ترامپ می بینه و آمریکا
رو آفریقا! وکار دست خودش میده
ها!
گفتهباشیم!؟

یک مویز و چهل قلندر!
ارتش ونزوئال پل کلمبیا را بست!
ایــن پــل قــرار بــود جهــت عبور
کمکهای آمریکا مورد اســتفاده
قــرارگیرد .ترامــپ گفته بود همه
گزینه ها دربــاره ونزوئال روی میز
است!
راستش ما هم اوّلش گول خوردیم
که چرا نمــی گذارنــد کمک های
آمریکا به مردم ونزوئال برسد؟
بعد کــه  20کارتن کمک را دیدیم
فهمیدیم داستان یک مویز است و
چهل قلندر؛ و یک کشمش و هزار
اتیوپیایی!
گرین کارت!
دوســت مان را توی کوچه دیدیم
پرســیدم :کجــا بــودی؟ حالــت
چطوره؟ گفت :رفتــه بودم مغازه
جنس بخرم؛ احســاس آمریکایی
بودن شــدید می کنم! انگار گرین
کارت دارم! گفتیــم چطور؟ خرید
از مغازه چه ربطی به آمریکا وگرین
کارت اش داره؟ گفت :دست روی
هر چیزی گذاشتم دیدم پولم نمی
رسه! حس کردم هیچ غلطی نمی
توانم بکنم؛ یاد حضرت امام راحل
(ج) افتــادم که گفت :آمریکا هیچ
غلطی نمی تواند بکند!
انژکتور پژو!
چند شــب قبل یکی از دوستان
حزب ال االغی مــا زنگ زد که:
فردا نمی آئــی برویم تظاهرات؟
 22بهمنه ها! گفتیم :تو با کالس
پنج مســتخدم مدرســه بودی به
ریاســت دبیرســتان رسیدی؛ من
بیایــم تظاهرات؟ من مــن کرد و
گفت :حضــرت امام داره از پاریس
میــآد! گفتیم تــورو خدا؟ راســت

زنان 40 :سالگی انقالب...
فعــاالن ســکوالر حقــوق زنان
ایجــاد کردهاســت .در واقــع
عالوه بر محدودیــت در حوزه
اختیارات ،هزینه دیگری که به
زنان سکوالر تحمیل میشود،
محدودیت امــکان برخورداری
از حمایت جامعه مدنی است.
چالشهــای رو در روی زنــان
سکوالر در چهل سال گذشته،
از تحمیــل حجــاب اجبــاری
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میگــی؟ پــس بگــو یک
انژکتور پژو برای ما بیاره!
چند وقته می گردیم پیدا
نمی کنیم!

تظاهراتحماسی!
نوری همدانی آخوند حکومتی که
مفت خوری خود را پایان یافته می
بیند ،گفتــه :مردم ایــران با همه
گرانــی هــا در  22بهمن حماســه
ی نظیــر میســازند! جناب
ای بــ 
آخوند ک ّلاش؛ ما با حماســه شما
آشناییم خانواده جانبازان و شهدا
را می آورید ساندیس و کمپوت به
آن ها می دهید و اگرباز هم کسی
نیامــد همان دو ســه هــزار نفر را
«کپی پیســت» مــی کنید و یکی
دو تا تظاهرات مخالفین را هم به
آن وصله پینه می کنید می شــود
تظاهراتحماسی!
دو گرم هم سهم ما!
آیت الله شکر فروش ّ
مکار شیرازی
فرموده اند :حاال آدم اگه مثال مرغ
وگوشــت نخــورد چی می شــود؟
دست کم چون تو نمی تواند در80
ســالگی زن جــوان بگیرد و ضمن
بیرون کردن جنس داخلی از بازار؛
نمــی تواند هر هفتــه در بلندگوی
مســجد عرعر کند! پس چون می
دانیم تو می خوری ما هم دو گرم
از آن می خواهیم!
جدید االسالم!
نماینــده پیشــین مجلــس هلند
ضد اســام بــود اعالم کرد که
که ّ
در ضمن نوشــتن کتابــی برعلیه
اسالم ،فهمیدم حق با اسالم است
البته ما این نوع
و مسلمان شدم! ّ
ایمــان را می شناســیم! صد هزار
مدتی
دالر از عــرب ها می گیرند و ّ
مصاحبه وگریه می کنند و از پیامبر
مظلــوم به بزرگــی یاد مــی کنند
وغیب می شــوند! بعد هم حاجی
حاجــی لنــدن! می خواســتیم به
عربســتان بگوئیم ما هم از کفّ اری
هســتم که آماده تســلیم هستم!
فقط از دویســت هــزار دالر کمتر
برایمان صرف نمی کند!
کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
پانزدهم ماه فوریة المبارک! سال
 2019دربدری
برابر با بیست و ششم بهمن ماه
سال  1397مهرورزی زنجیره ای
خون جگری!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

>> ادامه از صفحه31 :

در ســنین پائین تــا مواجهه با
فرصتهای محدود شده و عدم
برخورداری از حمایت اجتماعی
مؤثر را شــامل میشــود .حتی
اگــر تعــدادی از زنان ســکوالر
بــرای حضــور مؤثــر در عرصه
اجتمــاع ،اقتصاد و سیاســت
تن به این شــرایط داده باشند
یــا را ه حلی بــرای مقابله با این
چالشها یافته باشــند ،هزینه

ی پرداخــت کردهانــد.
ســنگین 
نادیــده گرفتن ایــن چالشها
و محدودیتهــا در بحثهای
مربوط به توانمندســازی زنان
در جمهوری اسالمی ،تحمیل
هزینه مضاعفی به زنان سکوالر
است.
•

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
MTL_TILES@YAHOO.COM

یین وقت قبلی

(514) 652-7623 (514) 500-6186
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CARWASH

ارز شریف

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

ازدواج

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

481-6765 ............................................EVE
شهرزاد489-6901 ......................................... .
فاطی 951-2324 ..............................................

ارز

اسکای.الن 388-1588 ...................................
فرنازمعتمدی842-8000................................
ناهیدپاکروان844-873-7191................
سلطـــان484-4000 ....................................
تراول ساپورت 600-3114..............................
کوتراوکــو594-344 .......................................
همامهر438-228-9266 ............................
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................

امالک و مسکن

آژانس مسافرتی

آموزش موسیقی

صابرجلیل زاده549-4697 ............................
سیامکنصر653-5107...................................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

486-9994 .......... .Pieces D'auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
تویوتا ایل پرو 376-9191 ................................
ری نور :هاندای 438-402-0429.................
الگانسلیزینگ865-2595..............................
هومن شب بویی467-0737 .........................

شریف 223-6408 .........................................
آپادانا 933-1719 .............................................
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492 ................................Expert-FX
فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
نادرخاکسار969-2492...................... .
مسعودنصر 571-6592 .................... .
آرش شکور 730-3909 ....................
شهره شهریان 290-2210 ....................
مسعودهاشمی298-4567.................
مهدیانصاری 588-0609..............................
عرفانمرزبانپور813-3633..............................
بهروزدوانی 677-7919.................................. .
عسلجامی547-7866...................................
کاظم تهرانی971-7407................................ .
آناهیتابروجردی 978-9962 .........................
آرزوگتمیری561-3-561................................
مینواسالمی 967-5743............................... .
مریم خالقــی983-5415 ............................
حمیدکاغذچی928-5415 ......................... .

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین932-2953 ........ .
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبکwww.zaq.org ...... .
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

م .ملــک 438-793-9168 .................
علیپاکنـژاد296-9071...................................

•
•
•
•
•

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

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.

دندانپزشک

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریف نائینی731-1443............................... .
آیدا خانلرپور332-1117 ............................... .
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی737-6363 ................................. .

رستــوران

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حمل و نقل

روانشناسی  /روانکاوی

سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

عینک سازی

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

فـرش

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

فـیزیوتراپی

دنـــــــــا 900-3633 .............................

این لیست نیست؟

کلینیککایروپرکتیک

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

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

مرکزشهرمونتریال:

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

گلفروشی

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

مراکز پخش پیوند

کــــارواش

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

حسابداریومالیاتی

info@paivand.ca

649-9366 ................................... EvolWeb

ماهیسنلوران369-3474.............................
کوه نور450-676-9550 ............................... .
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................

چاپ و تابلوسازی

با ما تماس بگیرید.

فـال
شادی( 678-6451 ............................................ .رای با ما متاس بگیرید.
گا
ن برای آگه
ی دهندگان پیوند )
کامپیــوتر

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

ترجمه

جای شما در این صفحه
خالی است!

شماره شما در

گرافیک و طراحی

تبلیغات

 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؟...

تپــش ،شــاطرعباس ،کارتیه پــرس ،ماهی
برای ما بنویسید
اما...سعی کنید ســن لوران ،عموجان،کوپلــی ،2:فرحــت،
• پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود .اتوکلیفتــون ،NDG auto ،فتوشــاپ ،ارز
• نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد فایواستار ،آپادانا ،لوموند ،خضر ،اف کس ،مارشه
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
پی.ای ،.کلینیک آریا ،آلفامدیک ،المیزان ،بازار،
متروپولیس ،کبابسرا و...
-----------------------®لوگوی پیوند®
ریوسود :کوه نور ،آدونیس ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...
کار استاد علی اصغر معصومی
وست آیلند  :آدونیس ،شاتوکباب ،سمی فروت،
(هنرمند و نقاش معاصر)
پنراسلکت و...
----------------------------------سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

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

تاکـسی

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

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

آلفامدیککلینیک933-8383......................
بنفشهحجازی288-4864...............................
اطلس485-8585 ............................................ .

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس،
کارواش و...

کوتاه زیباتر است

پیتزااطلس 524-0-524 ...............................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
کلبهعموجان484-8072.................................
فاروس270-8437.............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولــی989-8580 ....................................
بیبلوس523-9596...........................................

پزشــکی

شانس اول را به آنها
بدهید!



استخدام

azF15U

نیازمنــدیها

MMUNITY

کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران

جویای هم خانه

با م
د شارکت
خ
و
د
،
ر تقو
یت آن
ب
ک
و
ش
یم!

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

249-4684 ............................ .UNI-TECK
پیوند996-9692.................................................
وحیــد 983-1726 .........................................

لوله کشی

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

مهاجرت

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

محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

بهروزباباخانی606-5626 .......................... .

دکترعطاانصاری

در کلینیک مدیکال
آلفامــدیک

درمــان کلیه
مشکالت ارتوپدی پا

• ساخت کفی های طبی
• انواعکفشهایطبی،
جوراب واریس
• مچ بند ،زانوبند ،کرست های طبی
• داروهای طبیعی برای درمان
بیماری های پا

1253 Rue Guy

Tel.: (418) 440-9494

وکیل دعاوی

امیرکفشداران574-4540..............................

ویدیو

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

1397  بهمن26  1410  شماره 25 سال
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جویای همسر

استخـــدام
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Sam The Handyman
آﻣﻮزش ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎ و آواز ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺳﺎل5  ﺗﺎ2 آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﮐﻮدك از
ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آرش ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن

جویـــایهمسر

 ساله هستم37 مردی
. شاغل و ساکن در شهرمونترال،تحصیلکرده
.عالقه مند به اشنایی و ازدواج با خانمی محترم میباشم
.لطف ًا برای آشنایی بیشتر با من تماس بگیرید
Tel.: 514-922-9066

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

879$ 879$ 999$ 999$

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

LASER SPA INSTITUT LEA

سوزاندن موهای بدن با لیزر

Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

خدماتآرایشی

Ezdevaj37@gmail.com

جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
، گردن،چروک های صورت
و از بین بردن جوش ها و کک مک های
acne قهوه ای صورت
 برای هموطنان عزیز%15 با تخفیف

vente
vente

 اندازه سرPR و کارت
وجزئیاتدیگربایستی
رعایتشود

6565

1399$ 1399

Sectionnel

______________
50 X 70 عکسبرایسوءپیشینه
)(واشنگتنیاایران
tous les Meubles
tous doivent
les Meubles
être doivent être
$
vendu!
vendu! 7 mcx
7 mcx

تبدیل متام سیستم های ویدئویی
la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix
عکس های ما تضمینی و
PrilloPrillo
liquideliquide
متناسب با درخواست های
 انتاریو و ایران،رسمی کبک
جامعه
عضو
Setمترجمان
de chambre à partir
Set
de 1099$
de chambre
/ Ensemble
à•
partirsalle
de 1099$
à dîner/ àEnsemble
partir salle à dîner à partir
می
مربوطه
ادارات
$
de 1599$ / Sofas en tissu
deàa
1599$
partir/ de
Sofas
499$
en/tissu
Sofasàaenpartir
cuir de
àaباشد
499$ / Sofas
en cuir
àa
$

partir deکلیه
699$ / Sofas
sectionnels
partirترجمه
de 699$
en cuir
/ Sofas
de 879$ en
/ Sofas
cuir à partir
de 879$ / Sofas
اسناد و مدارک
رسمی
•à partirsectionnels
Sectionnel
rabatables en cuir à partir
rabatables
de 799$ en
/ Consoles
cuir à partir
à partir
de 799$
de 299$
/ Consoles à partir de 299$
de
de
/ Table
à café à partir de/ 299$
Table /àTable
café àdepartir
coin de
à partir
299$de
/ Table
199$de
/ coin à partir de 199$ /
 گواهی امضاء و کپی برابر اصل،رسمی
دعوتنامه
Miroirs
à partir de 99$تنظیم
/ Miroirs
Bureauxà partir
à•
partirdede99$
699$
/ Bureaux
/
à partir de 699$ /
rabais Curio
rabais
à partir de 699$ / Curio
Unitésàmurales
partir deà699$
partir/ de
Unités
499$murales
/ Matelas
à partir de 499$ / Matelas
et sommiers
à partir
de et
299$
sommiers
/ Divansà lits
partir
de 299$
de 699$,
/ Divans
etc.lits à partir de 699$, etc.
فرم ها
انواع
تکمیل
•à partir
Beaucoup de
Beaucoup
pièces
uniques,
de
pièces
etc.
uniques,
کانادا
ایران به
رسمی از
ترجمه
• etc.
021-85312009 :• تلفن مستقیم از ایران
Sectionnel

Sectionnel

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

999

7 mcx

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

free

حراج وسائل خانه
چند قلم وسائل منزل
:بفروش می رسد
:تلفناطالعات

879$ 879$
Sectionnel

Sectionnel

699

Canapé

Canapé

صرافی
 ستاره5

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

699

514 585 - 2345

>6007343

فـروش کلیه لوازم خودرو
سفـــارشآنالین

$

www.huntparts.ca
یا تلفن

Tel.: 514-268-1212

استخدام

،به یک صندوقدار مرد
،ترجیح ًا باتجربه
dépanneur برای کار در
،واقع در مرکز شهر
به صورت پاره وقت
.نیازمندیم
:تلفناطالعات

ارسال رایگان برای ساکنین جزیره مونترال
p2j19

اجنام امور ساختمانی

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

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

Tel.:514-293-1251
azaugP

>6007343

514-441-4295
azjan15U




























 



 








 



zarbarg
paivand
بلیت
فروش کلیه

















































دارالترجمه رسمی فرهنگ

،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609












 









راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال




























مترجم رمسی
شهــریاربخشی

Hunt Auto Parts

free

May 25See
and
26,
2013
only.
May 25 and
26, 2013
only. only.
with any other promotion or discount.
with anyDoes
othernot
promotion
apply toorprevious
discount.
purchases.
Does not See
applyin to
store
previous
for details.
purchases.
January
26inand
store
27,for2013
details.
only.January
26 and
27, 2013

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

نبـــی زاده
Tel.: 514-576-6054

15757, Gouin514
Ouest
15757,
Gouin
6025, Ouest
Jean-Talon
Est6025,
Jean-Talon
1877,450
boul.
Est 688-1891
Curé-Labelle
boul. Curé-Labelle
3400,
boul.
3400,
E. boul.
Crémazie
boul.
E.
501, boul.
514 620-1890
620-1890
514 259-1890
514 450
259-1890
688-1891
4501877,
466-1892
450
466-1892
514 Crémazie
722-1890
514501,
722-1890
450Harwood
455-9299
450Harwood
455-9299
514 620.1890fullpurchases
514must
620.1890
514
259.1890
514
259.1890
450
688.1891
450
688.1891
514to722.1890
514within
722.1890
450
455.9299
450of 455.9299
* All purchases must be paid in* All
atnsarvaran@hotmail.
time of purchase:
be paid
Interact,
in fullcash
at time
or of
credit
purchase:
cards accepted.
Interact, cash
No special
or creditorders,
cards sale
accepted.
applicable
No special
to inventory
orders,
stocks
sale applicable
only. Purchased
inventory
items must
stocksbeonly.
delivered
Purchased
items
30 days
mustof be
purchase.
deliveredCan
within
not 30
be days
combined
purchase. Can not be combined

تدریس فارسی

آموزش شنا

) (نبش دکاری

SNOWDON

MagasinsMagasins
Centres de
Centres
liquidation
de liquidation
www.prillo.ca
www.prillo.ca

com

jan01U

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

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
ترجمه
تأیید
ترجمهو
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کبک و
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ایران
رسمی
،رسمی اسناد و مدارک
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تنظیمدعوتنامه،ترجمهشفاهی
•ترجمهرسمیکلیه
،وتکمیلکلیهفرمهایرسمی
مدارک و خدمات مربوط به
تأییدامضاء
Tél.:
(514)









¦









 223-6408
¦



½



ترجمه
مرکزشهرمونترال:محل
Tél.:
(514)
561-6408





¢






©



¸




½




گیل-نزدیکمترومک
(514) 675-0694
Location:
(438)
390-0694
12 MONTHS
TAKE
TO
12PAY..
MONTHS
NO INTEREST..
TO PAY..
NO
NOINTEREST..
DOWN
PAYMENT..
NO DOWN PAYMENT..
Downtown
Montreal
STORES TAKESTORES
LIQUIDATIONLIQUIDATION
CENTERS CENTERS
near Pl. des Arts
Pierrefonds
Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Laval Brossard
Brossard
Montreal
MontrealVaudreuil-Dorion Vaudreuil-Dorion
Call,Saint-Léonard
text or e-mail
for
an
Pierrefonds
Saint-Léonard
Saint-Léonard
Laval
Montréal
Montréal
Vaudreuil-Dorion
15757Pierrefonds
Gouin Blvd.15757
W.
Gouin
6025 Jean-Talon
Blvd.
W. E.60251877
Jean-Talon
Curé-Labelle
E. 1877
Blvd.Curé-Labelle
8100Laval
Taschereau
Blvd. Blvd.
8100
Taschereau
3400 Crémazie
Blvd.
Blvd.
3400
E. Crémazie
501 Harwood
Blvd. Vaudreuil-Dorion
E.Blvd.
501 Harwood Blvd.
appointment

514-889-8765

Tel.: 514-266-1355

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

999$

Sectionnel

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

7 mcx

به دو نفر راننده با اتومبیل
.برای دلیوری غذا در مرکز شهر مونتریال نیازمندیم
:لطفا با شماره تلفن زیر (جی) تماس بگیرید

Tel.:514-574-0333

مترجم رمسی مترجم رمسی
1699 1699سروران
1099نغمه
1099 یکتا
1899
1899
خاطره حتویلداری

ارزشریف

سی
عکا
رز

DRIVER with Car

2299 2299

%%

jusqu’à

Canapé

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
،عکسپاسپورتی
since 1990
سیتیزنیکانادایی

Tel.:(514) 951-2324
Sectionnel

استخـــدام

699$ 699$

Canapé

Mega
Mega

999$ jusqu’à
999$

We are hiring interested individuals as handyman assistant. Part time to start and potential
for full time. Experience is an asset, but not
necessary. (training will be provided)
compensation: $13.00/hr. Position available
immediately. Send CV by email to:
info@sam-thehandyman.com
Or send your information through our
Career-Page at:
www.sam-thehandyman.com/career.htm

jan15

Meubles
Meubles
prilloprillo

Sectionnel

به چند نفر برای کار در
.امورنصب فورا نیازمندیم
در ابتدا بصورت پاره وقت
 دالر13  ساعتی:دستمزد

ها
کنسرت
و
ها
برنامه
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Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree
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5780 Sherbrooke
W., Tel.: 369-3474(FISH)


¥


¸






«
¹



¥


¸




«
¹

 369-3474(FISH)




 

W., Tel.:
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Tel : (514) 996-9692

آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته



کانادا
خصوصی حسابداری






































 سال8  تا2 آموزش موسیقی برای کودکان از
مطابق با مطالب و سرفصلهای








)DVS) DEP
:با مدیریت







000  داتیس پناهی: توسط
000
استـادحسابداری
Lester B. Pearson کالج
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،به زبان های فارسی
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Cavendish,
#285
انگلیسی و فرانسه
Montreal,
H4B
2M5

























 



 


همکاریکنید
باپیوند





مرکزاسالمیایرانیان
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نویسان
روزنامه
،مترجمان
،نویسندگان
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، اگر عالقه مندید،اگر دستی به قلم دارید





¶


علیـرضا
¶


·
³


فخـاریان
514-996-1620

Re-Mi







£



¨




...و
ترجمه
،نویسی
گزارش
 در،ذوق دارید
5780 Sherbrooke
W.,
Tel.:
369-3474(FISH)










£
ª
-داوطلبـــانه
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210 St-Jacques (Lachine)



¡
:ساعــاتکار
.با ما همکاری کنید
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 سنت ژاک غربی >>مترو210
به مست غرب،90  اتوبوس:واندوم

aznov’15U

Re-Mi

Tel.: 514-991-6819



































روزهایدوشنبه لغایت شنبه




،ها
سوژه
گزینش
 برای: توجه
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11
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:شود
هماهنگی
تحریریه
 لطفا از پیش با
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،انجام اموردر روزهای دیگر
جهت
§
















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































حسابـداری
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5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

نگاتیوعکسهایقدیمی
در مقولــه نگاتیــو و عکســهای در میان نگاتیوهای قدیمی،
قدیمــی ،قبــا مقالــه ی دیگری تصاویــر مربوطــه بــه ایران
برایتــان تهیــه کــرده و روشــهای قدیم (دوره قاجار) میباشد.
ابتدایی عکاسی ،انواع نگاتیوها و متاســفانه در آن زمانهــا
تکنیکهای چاپ عکــس در قرون دوربین عکاســی در اختیار
 19تــا  20را شــرح داده بــودم .از هرکسی نبود و باید شاه یک
زمان تهیه آن مقاله ،عالقه زیادی مملکت میبــودی تا بتوانی
بــه نگاتیوهای قدیمی پیدا کرده و دوربیــن و وســایل ظهور و
آرشــیو نســبتا بزرگی را از جاهای چاپ عکس را ابتیاع نمایی!
مختلف جمع آوری کرده ام.
بــه همیــن دلیــل ،تصاویر
مشاهده این نگاتیوها و تبدیل آنها ایران در زمان اختراع اولین
به عکس واقعی ،کار بسیار جالبی دوربینهای عکاســی بسیار
بوده و گاهــی اوقات باعث تعجب محدود بــوده و آثار بســیار
بیننده میگــردد .در زمانهایی که کمی از آن زمانها باقی مانده
هنوز چیزی بنام دوربین دیجیتال است .تصاویر محدودی که
وجود نداشت ،عکاسی کار بسیار از آن روزهــای ایران موجود
پیچیده و پر زحمتی بود و ثبت یک اســت ،منحصر بــه تصاویر
عکس زیبا و بی عیب ،بسیار دشوار ثبت شده توسط ناصرالدین
بــود .با مشــاهده نگاتیوهــای آن شاه و چند جهانگرد بوده که
زمان بخوبی میبینیم که عکاسان در آن ســالها از ایران بازدید
آن زمانها ،چقدر با دقت و ظرافت کــرده انــد .اکثر ایــن گونه
فراوانی ،زیباتریــن تصاویر را ثبت نگاتیوها در موزه های ایران
کرده کــه حتی بعد از گذشــتن از و برخی کشورهای دیگر میباشند.
یک قرن ،هنوز هم قابل مشاهده و در بازارهــای مجــازی به وســعت
چاپ بوده و به تعداد فراوان تکثیر کل شــبکه اینترنــت کــه عکس و
میگردند.
نگاتیوهــای قدیمــی را بــه فروش
ســوژه های مورد عالقه اینجانب میرسانند،بهسختیمیتوانعکس
و یا نگاتیوی از ایران پیدا
تلفناستودیوفوتوبوک:
کرد .اغلب کارهایی هم
(514) 984-8944
که پیدا میشــود مربوط
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
بــه کمتــر از  50ســال
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
گذشــته بوده و عکسی
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
که ارزش تاریخی داشته
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
باشد بســیار کم است و
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
یا اصال موجود نیست.
تلویزیون آنالین مونترآل پالس MTL PLUS TV
بر عکس آن ،بیشترین
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
نگاتیوهــا و عکســهای
قدیمــی از عکاســان
امریکایــی و رویدادهای
کشــور امریکاســت.
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
طبیعتا در کشــوری که
دستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر کارخانه «کداک» در آن
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب قرار داشــته و شهروندان
وعکسهایخانوادگی
از رفاه نســبی بیشــتری

اسپشیال این شماره:

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد.
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برخوردار بوده اند ،افراد بیشــتری
قــادر به خرید دوربیــن و پرداخت
هزینه هــای جانبی ظهور و چاپ
بــوده و آثــار بســیار زیــادی از آن
دورانهای باقی مانده است .بخش
اعظم آرشــیو نگاتیوهــای قدیمی
اینجانب نیز متعلق به کشور امریکا
بوده و وقایع ریز و درشــت فراوانی
بر روی این نگاتیوها ثبت شده اند.
اکثر تصاویر ایــن نگاتیوها ،پرتره
های افــراد مختلــف ،گردهمایی
های مهــم اجتماعی ،جشــنها و
بعضا عکسهای خانوادگی میباشد.
یکی از ســبکهای عجیب و غریب
عکســبرداری در آن زمانهــا،
تصویربــرداری از جســد کودکانی
بوده کــه به دالیــل مختلف فوت
کرده انــد .والدین بــه تن کودک
تازه درگذشــته ،لباس پلو خوری
پوشــانده و آخرین عکس یادگاری
را از او ثبــت کــرده انــد .البته این
رســم مربوط بــه آن زمانها بوده و
خوشــبختانه دیگر منســوخ شده
اســت .گاهــی اوقات و بــه ندرت،
به عکســهای هوایــی آن دوران بر
میخوریــم که بــا زحمــت فراوانی
و از داخــل هواپیماهــای کوچک
ملخی به ثبت رسیده اند .جزئیات
موجود در عکســهای قدیمی و یا
در پس زمینه عکس بسیار جالب
اســت ،مثــا لباســهای دوران
گذشته ،ژســتها و پوزیشنهای
پرتــره هــای آن زمان ،ســبک
آرایــش ،اتومبیلهــای اولیــه و
وسائل حمل و نقلی که به کمک
چهارپایان کشیده میشدند و از
همه مهمتر ،بناهایی که دیگر
وجود نداشــته و ســالها قبل از
بین رفتــه اند .این عکســها به
جهــت زنده نگهداشــتن وقایع
و حــال و هــوای زندگــی در آن
زمانهــا بســیار بــا ارزش بوده و
جزء محدود چیزهایی هستند
کــه از قدیم بــرای ما بــه جای
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مانــده اند .این جزئیــات از لحاظ
تاریخی بســیار حائز اهمیت بوده
و گاهــی اجبارا بــرای انجام برخی
پــروژه های امــروزی بایــد به آنها
رجوع کنیم .مثال بازسازی برخی
بناهای قدیمی نیمــه مخروبه که
باید حتما به سبک آن زمانها از نو
ساخته شوند .یا برای ساخت پروژه
های بزرگ سینمایی ،فیلمسازان
مجبورند برای آنکه دید صحیحی
از وضعیت آن روزها داشته باشند،
بــه این آرشــیوها مراجعــه کرده و
بازیگران و دکور را با همان شــکل
و شمایل ،آماده نمایند.
بعدها اســاید هــم اضافه شــد و
تصاویــر بیشــتری ثبــت گردیــد.
اسالیدها هم مثل نگاتیوها بسیار

حائــز اهمیت بــوده و بازگو کننده
برگهایی از تاریخ هستند.
یکــی از جاهایی که میتوان عکس
و نگاتیو قدیمی تهیه کرد« ،گاراژ
سیل» های موجود در سطح شهر
مونترآل بوده که بعضا به آثار جالبی
در آن بر میخوریم .خرید این گونه
وسایل معموال آسان و ارزان بوده و
مشتری آنچنانی ندارد.
پــروژه ای در دســت اقــدام دارم
کــه اگر فرصــت شــد ،نگاتیوها را
بصــورت موضوعی دســته بندی
کرده و تصاویر آنهــا را در قالب دو
یا سه نمایشگاه عرضه نمایم .البته
این پروژه بســیار وقتگیر بوده و به
گمانــم ،آمــاده ســازی آن حداقل
یکی دو ســالی زمــان خواهد برد.

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح

------------ابتدایی |||| مقدماتی |||| ردیف
----------------

Tel.: (514) 549-4697
saberjalilzadeh@yahoo.ca
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پس از دسته بندی و کالسه کردن
نگاتیوها ،بایــد بهترین را انتخاب
کرده و از آنها اسکن دیجیتال تهیه
نمایم .این کار هم بسیار وقتگیر و
پر زحمت بوده و یکی از مشکلترین
مراحــل پروژه اســت .مرحله بعد،
رتوش و کادربندی مجدد و تبدیل
نگاتیو به تصویر و ثبت بر روی کاغذ
عکاســی میباشــد .در نهایت ،هر
عکســی را باید در قاب مخصوصی
کادر کرد و در نمایشگاه ،به نمایش
گذاشت.
چنانچه توفیقی حاصل شد و این
توانســتم مقدمات این نمایشگاه
را آماده کنم ،شــما عزیــزان را در
جریان این کار خواهم گذاشت.
تصویرتان جاودان!
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ﮐﻼس ﻫﺎی راﯾﮕﺎن زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮان

< آﻧﻼﯾﻦ < متﺎم وﻗﺖ
< ﺗﺨﺼﺼﯽ < ﭘﺎره وﻗﺖ

ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ

< 514 864-9191

www.LeSuccesParleFrancais.gouv.qc.ca

ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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• پیش غذا 8-7( :شب)
شام :جوجه  +فیله مینیون،
همراه با ساالد  +شراب عالی،
نوشابه  +دسر ،قهوه و ...

www.paivand.ca since 1993

• دی جی :
رقص و پایکوبی
تا پاسی از نیمه شب
برنامه های پرشمار تفریحی
و بسیاری سورپرایزها...

• بلیت 60 :دالر
(زیر  10سال 30 :دالر )

فروش در تپش:

514-223-3336
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Embassy Plaza
Boul Cure-Labelle 1003
Laval, QC H7V 2V6

------------با پارکینگ وسیع رایگان
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www.CentraCondo.com
1000 de la Montagne
• Stylized kitchen cabinet up to ceiling
• Central A/C system
• 6 European sized appliances
• Over 30,000 sq.ft.
Five-Star Signature Club includes:
Indoor & outdoor swimming pool,
indoor & outdoor Jacuzzi,fitness center,
sauna, multi functional room,
entertainment room,BBQ area ,etc.
• Six elevators
• 24/7 concierge service and security
• ACQ warranty

39

% 20 با پیش پرداخت فقط
صاحب واحدی در شیک ترین
 طبقه50 ساختمان
واقع در قلب مرکز شهر مونتریال شوید
مخارج محضر توسط ما
پرداخت خواهد شد

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
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

Cell.: (514) 971-7407 کاظم پرتو تهرانی

PAiVAND
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Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W. H3G 1M6
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Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

ASGARI

FARZIN

بدون وقت قبلی

7روز
هفته

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

ARCHITECTE

انتقـال ارز

ﻓرزﯾن ﻋﺳﮕری

آرﺷﯾﺗﮑت رﺳﻣﯽ ﮐﺑﮏ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه  -طراﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن

 انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس
در کمتر از  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
 نقل و انتقال سریع ارز
مجهزبه کلیه
به اقصی نقاط جهان
کارت های بانکی ایران
 تضمینبهتریننرخروز
با کمترین کارمزد
 آخرین اطالعات ارز

طراﺣﯽ داﺧﻠﯽ  -ﭘﯾﮕﯾری اﻣور ﺷﮭرداری

info@asgari.ca

مشاور رمسی وام مسکن

514.803.5240

به مدیریت :بیژن احمدی

E
X
C
H
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G
E

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

st-Laurent

____________________
1112 St Laurent Blvd,
Montreal, QC H2Z 1J5
-----------------------

Tel.: 514-871-1119
SARVI JEWELRY DESIGN

بلیط رفت و برگشت
از تهران به مونترال از

$880

>> تـورهای ویژه
• اسپانیا • ایتالیا
• فرانسه

>> تـور اروپا
• جزایر کارائیب
• دبی

____________________

1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

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

