Scores were killed
in the coordinated
attacks late Fri.13th,
leaving a nation in
mourning and the
world in shock...

Paris
!Bloodbath

Sharif

شــریف

موسسه مالی

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

EXCHANGE
کنفرانسجهانی
محیط زیست

www.SharifExchange.ca

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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•6170NDG:
Sherbrooke W.

کارنامه جمهوری اسالمی سیاه است...

Tel.: 514-485-4744
West Island:

•15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

بازگشایی سفارت در اوتاوا!

514-439-8501

اينبارنوبتجمهوریاسالمیاست:
"قهرقهر تا روز قیامت!"
آیا"معظم"بهجاستیننهمیگوید؟!

همه پرسی  1995کبک 20،سال بعد 12 ...
 23سال زندان
قواد
برای ّ
 39ایرانی-
کانادایی

اینک،
سـال
۲۰۱۵

نیمــای مـا...
مادریلدا،خواهرالهام،
دختر االهه،همسر امیر...

9

"بر اثر آلودگی هوا هر دو ساعت
یک نفر در تهران میمیرد"

کانادا
رشیدان
>> 13

24

www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

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

(خضر)
الیت
صرافی

مهاجرت

سیاسی:

ماریـا

شهباز

>> 36

>> 6

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

(514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

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

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

NOTAIRE-NOTARY

راهنمای مشاغل ایرانیان
مونتریال

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

سادهمثلسالم!...
با دیده شوید...

fhemmatiyan@sutton.com

(514) 996-9692

Tel :

www.paivand.ca

خدمات ارزی

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

روز
نرخ
بابهترین
1405 Maisonneuve W.

Tel.:514-844-4492

جنب دانشگاه کنکوردیا

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Tel.: 514-439-1444

Cell: (514) 827-6364
www.sutton.com

حمیدصدیقکاغذچی

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

GUY

H3G 1M6
info@expertfx.ca

اجارهآپارمتاندرمنطقهمرفه

Côte-des-Neiges
4530 Cote Des Neiges

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

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

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

ی
کماهاجاره
رایگان!

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

GUY

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

Montreal Qc. H3G 1S6

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

و South shore

فیروزهمتیان

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

انتقال فوری ارز

1449 St. Catherine W

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

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

Pars Plumbing INC

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

انتقـال ارز

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

فارکس

EARLY
-IN
MOVEIVE
T
INCEN UNTIL
, 2015
OCT 31

Agence Immobilière

مریم خالقی

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

Maryam Khaleghi

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

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8

Direct Line: 514.903-2021 #27
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

• استخر و دوربین مدار بسته
......... $ 749.00
آل
مونره
•  10دقیقه پیاده تا دانشگاه
......... $ 899.00
•  5دقیقه پیاده تا مترو
......... $ 1,299.00
•  10دقیقه اتوبوس تا مرکز شهر مونتریا ل
• ایستگاه اتوبوس جلوی درب ساختمان ......... $ 1,679.00

1.5
3.5
4.5
5.5

Minoo Eslami
Real State Broker
minoo.eslami
@century21.ca

)

Tel.:
514
451-7117

2
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آژانسمسافرتیکاسپین

رستوران پرشیا

رستورانپرشیا

بهترینسرویس
نازل ترین بها

با غذا های اصیل ایرانی
• با طعم خانگی
ی آرام
 • در محیط
• پارکینگ رایگان

.آماده پذیرائی از شما و مهمانی های شما میباشد
_______________________

• Special deals on air tickets
to IRAN and around the world.
• Flight with all major Airlines,
• We Guarantee the best deals for Iranians
• Special tours around the world
• Travel Insurance.
• CARGO

Caspian Travel

:>> ساعات کار

____________

6710 St. Jacques
Montreal QC H4B 1V8
(West of Cavendish)

Tel.: 514-489-8484

: چهار شنبه، سه شنبه،دو شنبه
. بعد از ظهر6:00  صبح تا11:30 از
: جمعه،پنج شنبه
. شب10:30  صبح تا11:30 از
 بعدازظهر5:00  از ساعت:شنبه
. شب10:30 تا
. تعطیل است:یکشنبه

4684 Boul.des Sources,
bureau 001B Montreal, QC

Tel:514-421-0111

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

514-708-4722 :نرگس

narges.caspiantravel@videotron.ca

COROLLA CE 2016
STARTING AT

قبل از هر
گونهسفر
با ما متاس
بگیرید

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی
به ایران و سراسر جهان
• سفر با همه خطوط هوایی معتبر
• تورهایاستثناییبهسراسرجهان
•بیمهمسافرت
• حمل و نقل از طریق هوا و دریا
 به سراسر جهان با بهترین قیمتCARGO •
• حج عمره و پکیج های مکه
:• سرویس ویزا
دوبی و عربستان سعودی

514-814-7700 :آزیتا

azita.caspiantravel@videotron.ca

Contact Alex for additional rebates.

17 495 $

+ TAXES

COMPLETELY
REDESIGNED

NEW RAV4 hybride 2016
PRICE COMING
قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

www.alixtoyota.com
Tél.: 1 877 261 2549

COMPLETELY
REDESIGNED

بامدیریت

الکس پورقناد

6807, boul. De Lorimier
Montréal, Qc H2G 2P8
Tel.: 514-376-9191

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

Lease and purchase ﬁnancing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services.
Registration, insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions, the oﬀers apply to individuals who lease
or buy a vehicle starting November 3rd, 2015 and January 4th, 2016 at a participating Quebec dealer, where you can obtain
all of the terms and conditions. The dealer may lease or sell for less. Oﬀers may change without prior notice. *Oﬀers apply
to new, in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM AA), dealer fees of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation
and preparation charges and air conditioner tax (if applicable) included.

for certain
cars only

toyota.ca

2
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

ا بر
ج
2 کنون آما

c
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ده ف
ر
و
ش

under
construction
:• قیمت شروع
 دالر۳۴۳۰۰۰ از
) مالیات+(

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

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

Drummond وDe la Montagne بین

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

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

New
ModelUnit
Unit:
Model

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

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

1059 De la Montagne, Suite 250,
Montreal, Qc H3G 0B9

H3G 2T3

Winning, winter deals

Ben Omrani

Place Newman
2101, Av. Dollard, Lasalle

514 595-7100
Montreal
Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. W., #236
Place-des-Arts | 514 669-1880

47

$

per month

1

Place du Quartier (Chinatown)
1111, St-Urbain St., Suite r19a
Place-des-Arts | 514 667-0077

>

500 MB OF dATA2

>

Unlimited Canada-wide
anytime minutes3

>

Place du Parc
3575 du Parc
Place-des-Arts | 514 677-8009

Unlimited messaging4

(international text, picture and video messages)

>

Call display and Voicemail

5

Place Alexis Nihon
1500, Atwater Ave., #F-01
Atwater | 514 939-5552
1314, Ste-Catherine St. E.
Beaudry | 514 750-3436
4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal | 514 439-9934
101, Mont-Royal Ave. W.
Mont-Royal | 514 448-6996

NEW

درخدمت جامعه محترم ایرانیان مونتریال
___________________________

LG G3

0$

بهنام عمــرانی

6

برای دریافت اطالعات بیشتر
.همین امروز با ما متاس بگیرید

Reg.: $100

with a 2-year tab24 agreement
after a $100 bill credit.

mobifone... We follow you everywhere!
Offers are subject to change without notice. Taxes extra. 1. Smart and Max plans available with a 2-year Tab24 agreement. Data is a monthly service with Smart plans. Additional long distance, roaming, data, add-ons, provincial 9-1-1 fees
(if applicable) and taxes are extra & billed monthly. 2. Additional data: $5/100 Mb, charged in $5 or $10 increments. Visit fido.ca/roaming to learn more about data roaming pay-per-use rates. 3. Airtime includes calls from Canada to Canadian
numbers only, billed by the minute. Each additional minute costs 45¢ (20¢ for Call Forwarding). 4. Plans include messages sent from Canada to Canadian, U.S. and international wireless numbers. Sent/received premium messages (alerts,
messages related to content and promotions) and messages sent while roaming not included and charged at applicable rates. 5. Service includes up to 3 messages, each 3 minutes in length that can be saved up to 3 days. 6. Offer available
on new Smart Plan activation with 2-year Tab24 agreements with a minimal monthly fee of $47 on the LG G3 after a $100 credit on the customer’s second bill. Offer ends 04/04/2015. A device savings recovery fee applies in accordance with
your service agreement. If, for any reason, you downgrade to a lower tier plan category during your term, then you will be charged a one-time price plan downgrade fee as set out in your service agreement. TMFido and related names & logos
are trademarks used under licence. © 2015 Fido Solutions

Le Boulevard Shopping Center
4270, Jean-Talon St. E., suite 68
514 887-7784
961, Decarie Blvd.
Côte-Vertu | 514 419-8446
436, Jean-Talon W., #100
du Parc | 514 272-2355
Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100
Place Bourassa Shopping Center
6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14
514 927-6624
680, Jarry St. E.
Jarry | 514 490-0099
Centre Commercial Wilderton
2665 Van Horne Ave., #A001-90
514 739-6838
Galeries des Sources
3237, des Sources Blvd., Suite 5
514 542-3436

South-Shore
Greenfield Park
3310, Taschereau Blvd.
450 465-5757
Beloeil
Mail Montenach
600 Laurier Blvd., K02
450 281-3436

3
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ـــــــــــ
اخذ وام بانكى
با بهترین نرخ براى
اتومبیل هاى دست دوم

از بانک هاى معتبر كانادا

ـــــــــــ

رامین عباسى

Ile perrot Toyota

2100 Blv. du Traversier
Pincourt QC J7W 0K8

Ramin Abbasi

Tel :1(877) 361-2047
Tel : (514) 453-2510
Cel: (514) 865-2594

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

Ile Perrot Logo_Layout 1 12-02-27 2:51 PM Page 1

ILE PERROT TOYOTA

rabbasi@ileperrot.toyota.ca

www.ileperrottoyota.com

DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

Courtier Immobilier Agréé

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

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

خدمات حسابداری و دفترداری

GESTION FINANCIERE LOYALE

سرورصدر

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

5263 boul Cavendish

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

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

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

Tel.: 514-777-3604

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

Head Office:

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

Tel.: 514-388-1588

Toll free: 1-877-SKYLAWN (759 5296)

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

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

 ا جتماعی،کلیه امور اسالمی و فرهنگی

514-247-1732  و514-366-1509 :تلفن

) خیابان سنت ژاک (الشین210 :نشانی

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

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com

4
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SALE

THE BEST CHOICE TO BUY YOUR NEXT TOYOTA
بهترینانتخاببرایخریدتویوتایبعدیشما

1922 درخدمت شما از سال: تویوتا اسپینلی الشین-

 مشاوره حرفه ای با کادر مجرب فاینانس و خرید نقدی، لیز: گزینه های چندگانه-

آغا
:ز فروش مدلهای
2016 RAV4,
DRID
2016 RAV4 HY N
& YARIS SEDA

 قیمت ها و خدمات ویژه-

 برنامه های ویژه برای تازه واردین و تاکسی ها از صفر درصد: شروع نرخ ها-

مهدیبنکدارزاده
در خدمت هموطنان عزیز

Mehdi Bon

1394  آبان24  1240  شماره 23 سال

www.paivand.ca since 1993

2016 Yaris Sedan
Premium Package

2016 RAV4 AWD SE

TAKE ADVANTAGE OF OUR EXCLUSIVE PROGRAMS
MY SPINELLI
PROGRAM

Sales Representative
514-983-2444

561 Saint-Joseph blvd, Lachine (QC) H8S 2K9
514 634-7171 | www.spinellitoyotalachine.com

دسامبر26

کریسمسپارتی
ایرانیان

2015  ﻧﻮاﻣﺒﺮ21 ﺷﻨﺒﻪ
SaturdayNovember21,2015

PLAZACENTRE-VILLEEVO
777UNIVERSITY(ROBERT‒BOURASSA)
MONTREAL,QUEBECH3C3Z7

:رزرو و ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ

514.567.1797 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﺳﺖ ﻣﻮﻧﺖ
4055Ste-CatherineO.,Westmount,QCH3Z3J8

ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻠﯿﻂ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﺖ آﯾﻠﻨﺪ

ATWATER

514.223.3336

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﭙﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل

438.889.9000

:ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﺷﯿﭗ

6162SherbrookeO.,Montreal,QCH4B1L8
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سیـاسی...

شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

www.paivand.ca since 1993

نف
« وذی اه»
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فروش کاندوهای اجاری با کیفیت عالی

6

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

م .آزرم

1240

no.

Vol. 23, Nov. 15, 2015

اکازیون عالی برای سرمایه گذاری
در قلب NDG

درمورد ولی مطلقه فقیه
هم هست!
 20آبان -هفته گذشــته صحنه
سیاسی حکومت آخوندی عرصه
رودررویی تند دو آخوند بود:
رییــس جمهــوری و رییس قوه
قضاییه.
منشأ این رودررویی توپی بود که
پیشتر آخوندی دیگر یعنی مقام
معظم رهبری به میدان انداخته و
آنها را به دویدن دنبال آن واداشته
بود:
نفــوذ
توپ
و پیامدهای آن.
در  24شهریور گذشته ،سیدعلی
خامنــه ای در دیدار با فرماندهان
سپاه پاسداران گفت:
«من مــدام درباره نفوذ دشــمن
هشدار می دهم .دشمن برای نفوذ
از استاد دانشگاه ،فعال دانشجویی
و نخبه علمی استفاده می کند تا
درهمه جه رخنه کند .شما باید
به خوبی نقاط ضعف اطالعاتی و
عملی دشــمن که مظهرکاملش
آمریکا است را بشناسید».
چندهفته پس از ایندستور العمل
صریح ،مقام معظم رهبری باردیگر
در دیدار با فرماندهان و کارکنان
نیروی دریایی ســپاه پاسداران در
 15مهر تأکید کرد:
«مذاکــره آمریکا بــا جمهوری
اسالمی یعنی نفوذ ،می خواهند راه
را بازکنند برای تحمیل».
در پــی ایــن فرمــان موکد ولی
مطلقه فقیه ،ســازمان اطالعات
ســپاه پاســداران که یک نهاد
امنیتی موازی است دست به کار
شد و عیسی ســحرخیز ،روزنامه
نگار اصالح طلــب و رییس اداره
مطبوعات وزارت ارشاد در دوران
ریاست جمهوری محمد خاتمی،
که درپی اعتراضــات به انتخابات
ریاســت جمهوری ســال 1388
چندســال در زندان گذرانده و به
تازگی آزاد شــده بود را دستگیر
کــرد و احســان مازندرانی ،مدیر
نشریه فرهیختگان ،آفرین چیت
ســاز روزنامه نگار روزنامه دولتی
ایران ،سامان صفرزایی روزنامه نگار
و شــمار دیگری از نویسندگان و
روزنامه نگاران را نیز بازداشت نمود.
سازمان اطالعات سپاه پاسداران
در اطالعیه ای بازداشــت شدگان
را «اعضای شــبکه نفوذی همکار
با دولــت های متخاصم غربی که
درفضای مجازی و مطبوعات کشور

فعال بودند» معرفی نمود.
درپــی این امر ،یکــی از مقامات
امنیتی ســازمان اطالعات سپاه
پاســداران بــه نــام "عاصف" در
تلویزیون حکومت آخوندی گفت:
«درایــن پرونده مجموعــه ای از
مخــرب ترین فعاالن رســانه ای
ّ
اپوزیسیون خارجی وداخلیدریک
فرآیند پیچیده و هرمی چند الیه،
با شبکه سازی از خبرنگارانداخلی
تالش می کردند».
شیخ حســن روحانی در نشست
هیأتدولت به این اقدامات واکنش
نشان داد و گفت:
«نباید برخی بخواهند ازاین کلمات
و واژگان سوء استفاده کنند و این
طور نباشد که ازاین پس با هرکس
مخالف هســتیم ،بخواهیم اورا به
نحوی متهم کرده و گروهی را به
حاشیهبرانیم».
درپی این گفته ها ،روحانی درمورد
سوء استفاده از واژه "نفوذ" هشدار
داد:
«بی خودی نرویم یک نفر ،دونفر را
ازاین جا آن جا به بهانه ای بگیریم،
پرونده سازی کنیم و بعد بیاییم آن
را درکشور بزرگ کنیم و بگوییم
این خط ،خط نفوذ و جریان نفوذ
است».
درپایان هفته گذشته ،در بیست و
یکمین نمایشگاه مطبوعات ،شیخ
حسن روحانی با صراحت بیشتری
سخن گفت:
«از تیتر برخی رسانه ها می توان
فهمید چه کسی فردا بازداشت می
شود ...نمی شود که درکشور برخی
رسانه ها از توقیف مصون باشند،
حاشیه امنیداشته باشند و نه تنها
هرچه می خواهند بنویســند که
نقش پلیس مخفی را ایفا کنند».
درهمان نمایشــگاه ،شیخ حسن
روحانی به انتقــاد از عملکرد قوه
قضاییه نیز پرداخت و گفت وقتی
نمک فاسد شــود کار سخت می
شود!
روز شــنبه  16آبان ،شیخ صادق
آملی الریجانی ،رییس قوه قضاییه،
در جلسه مسئوالن قوه قضاییه به
سخنان رییس جمهوری واکنش
تند نشان داد و آنها را خالف واقع
و توهین و افترا به دستگاه قضایی
دانست و گفت:
{>> ادامه در صفحه}29 :

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

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

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

اسپشیال روزانه ما:

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

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

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

•

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

•

Distributed Free

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

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

www.aliasgharmassoumi.net
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شعر و ترانه...
فاطمهاختصاری

ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﯼ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺭﺍ
ﺩﯾﻮﺍﺭﻫـﺎﯼ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﯼ ﻣﻦ ﺭﺍ
ﺗﺮﺩﯾﺪﻫـﺎﯼ ﻣﻮﻗﻊ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ
ﺗﻒ ﺯﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭ ﺑﻪ ﻫـﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ
ﺁﻣﺪ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻭ ﻫـﻤﻪ ﺟﺎ ﻏﻢ ﺑﻮﺩ
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺎﻩ ،ﮐﻨﺞ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﺑﻮﺩ
ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺩﺍﻏﻢ ﺑﻮﺩ
ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﭘﯿﺮﻫـﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ
ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻘﺐ ﺑﺎﯾﺴﺖ ! ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫـﻢ !
ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺩﺭﻩ ﺍﯼ ﺗﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻫـﻢ
ﻣﺎ ﻫـﯿﭻ ﻭﻗﺖ ،ﻫـﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﺑﺎ ﻫـﻢ ...
ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﻫـﺎﺵ ﺑﺴﺖ ﺩﻫـﺎﻧﻢ ﺭﺍ
ﻣﻦ ﺳﺎﻝ ﻫـﺎﺳﺖ ﻏﺎﺭﻧﺸﯿﻨﻢ ﻧﻢ ...
ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺯﯾﺮ ﺯﻣﯿﻨﻢ ﻧﻢ ...
ﭘﺸﺖ ﻣﻪ ﺍﻡ ،ﺑﯿﺎ ﻭ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻧﻢ ...
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺷﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻢ ﺭﺍ
ﺷﺐ ﻣﻤﺘﺪ
ﺍﯾﻦ ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ،ﺗﻮﯼ ِ
ﺩﺭ ﺧﻨﺪﻩ ﻫـﺎﻡ ﺷﺎﺩﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ
ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ
ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺫﺭﻩ
ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﯿﺪ
ﺑﺎ ﺭﻭﺯﻫـﺎﯼ ِ
ِ
ﺩﺭﺁﻣﺪﻥ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ
ﺣﺴﺮﺕ
ﺑﺎ
ِ
ﺧﯿﺲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﺩﯾﺪ
ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻫـﺎﯼ ِ
ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ،ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻟﺐ ﺩﺭﻩ ...

PAIVAND: Vol. 23  no.1240  Nov. 15, 2015

www.paivand.ca since 1993

وعده ی ترودو درمورد برقراری روابط با ایران،

آسان در حرف ،دشوارتر درعمل!

پاتریک مارتین:روزنامه گلوب اند میل
 5نوامبر 2015
در میان شمار زیادی از وعده هایی که
جاستین ترودو ،نخست وزیر در کارزار
انتخاباتی خود در هفته های اخیر داد،
هیچ یک به دشــواری انجام تعهدش
درمورد برقــراری روابط دیپلماتیک با
ایران نیست .کانادا در سپتامبر 2012
همه روابط دیپلماتیک خود با ایران را با
بستن سفارت در تهران قطع کرد و به
کارکنان سفارت ایران  5روز مهلت داد
خاک کانادا را ترک کنند.

بهنامآفریدگارعشق

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

این اقدامات تند برای توبیخ رژیم ایران
در موارد نقض حقوق بشر ،برنامه آزارنده
هسته ای ،حمایت از رژیم بشار اسد در
سوریه و تهدید اسراییل بود.
این امر با واکنش خشم آلود بی سابقه
ایران نیز روبرو شد.
آقای ترودو دریک مصاحبه تلویزیونی
با ســی بی ســی درماه جون ،درست
زمانی که ایاالت متحده و قدرت های
دیگر جهانی درحال به انجام رساندن
مذاکــرات هســته ای با ایــران برای
کاهش تحریم های اقتصادی و برقراری
مناسبات بودند ،گفت« :من یقین دارم
راه هایی برای برقــراری روابط وجود
دارد».
این حرفدرست است ،اما شایددرعمل
ثابت شود که انجامشدشوارتر از سخن
گفتن درباره آن است.
جان موندی ،که درسال  2007مدتی
کوتاه ســفیر کانادا در ایران بوده ،می
گوید« :وقتی روابط دیپلماتیک تعلیق
شود ،برقراری مجدد آن خیلی دشوار
است».

ایران گریخته بودند ،نجات دادند ،نیز
خطوط ارتباطی همچنان بازماند.
آقای موندی می گوید دلیلی که کانادا
برای خــروج از ایران ارائه می کرد این
بود که «به چه دلیل باید در ایران می
ماندیم».
از جمله ایندالیلدرک بهتر فشارهایی
بود که ایران اعمال می کرد.
حتی در زمان جنگ ،همیشــه روابط
بیندول متخاصم قطع نمی شود.
{>> ادامه در صفحه}38 :

DevelopExperts

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

وب سایت WEB Development..................................................................
اپلیکیشنموبایل Mobile App Development........................................
بازار یابی اینترنتی Electronic Marketing...........................................
بهینه سازی جستجوی اینترنتی SEO.........................................................

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

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

او توضیح می دهد که
اقــدام کانادا در ســال
 2012یک «اشــتباه»
بوده است.
در طول نیم قرن روابط
پرتالطم با ایران ،کانادا
بارها ســفیر خــود را
فراخواند ،از پذیرش دو
فرد منصوب شــده به
سمت ســفیر ایران در
کانادا خــودداری کرد،
روشی مبتنی بر «تعهد
کنترل شــده» ایجاد کرد که تماس
مأمــوران کانادایی با طرف های ایرانی
را محدود می کرد و تحریم هایی علیه
تهران برقرار نمود.
اما هرگز همه روابط دیپلماتیک قطع
نشد.
حتی پس از «اقدام کانادا» در ســال
 ،1980هنگامی که کارکنان سفارت
کانادا در تهران  6تن از دیپلمات های
آمریکایی را ،که از گروگانگیری کارکنان
سفارت آمریکا توسط نیروهای افراطی

ایران و کانادا

Visit us: www.DevelopExperts.com
Contact: info@DevelopExperts.com

با تعیین
وقت قبلی

NOTAIRE-NOTARY

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

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

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

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

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

برخی از خدمات ما شامل:

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

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225
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از خشــونت ها و نگرانی های
امنیتی توصیف کــرد .دولت
آمریــکا نیــز از تبریک گفتن
پیروزی حزب عدالت و توسعه
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زمـــان:
57 Westpark D.D.O

/

یکشنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر

 تحویل رایگان دارو
فکس کنید :داروی شما در اسرع
 نسخه خود را به ما
/
وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد.
4084 Boul. St-Laurent

» e q»H R ¶vÃ dÂ M I ¶ I Uµ It M §Ã o Äk
وسیله نقلیه با هماهنگی قبلی از مترو واندوم
برای دعا و دریافت رایگان کتاب مقدس
وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید. :

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

Tel.: 514-261-6886

)utreV etoC orteM ( 4K1-L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431

6886-162 -)415( :.léT

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

سادهمثلسالم!...
با دیده شوید...

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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رجب طیب اردوغان در قماری که
درآن هم نقش قمارخانه دار و هم
قمارباز را ایفا می کرد برنده شد.
قماری که برای برنده شدن درآن
ابتدا به مدت چند ماه کشــور را
دستخوش اغتشاش و آشوب کرد
تا خود را به عنوان قهرمان حفظ
ثبــات و امنیت معرفی و آرای آن
دسته از رأی دهندگان که امنیت
را بــر آزادی ارجح مــی دانند را
کسب کند.
بــرای انجــام ایــن کار ،اردوغان
آتش بس توافق شــده در دوسال
پیش با حزب کارگران کرد ترکیه
(پ ک ک) را نقــض کرد؛ آتش
بسی که درپی  30سال درگیری،
که بیش از  40هزار کشــته از دو
طرف به بارآورده بود ،به دســت
آمده بود.
با برنده شــدن حــزب عدالت و
توســعه در انتخابات یکشنبه اول
نوامبر در این قمار ،باکسب 49.4
درصد از مجمــوع آراء به اکثریت
مطلق دست یافت و  317کرسی
پارلمان را ازآن خود کرد.
این حــزب در انتخابات ماه ژوئن
 258کرســی به دست آورده بود
و برای تشــکیل دولت تک حزبی
و اجتناب از ائتالف به  18کرسی
دیگر نیازداشت،درحالی که اکنون
از اکثریت باالیی برخوردار است و
 41کرسی نیز بیش از حدنصاب
الزم دارد.
به مــوازات این دســتاورد حزب
عدالت و توسعه ،حزب های دیگر
بخشــی از آراء و کرسی های به
دست آورده در انتخابات ماه ژوئن
را از دست دادند.
در انتخابــات اول نوامبــر ،حزب
جمهوریخواه خلق  25.4درصد،
حزب دست راستی حرکت ملی
 12درصــد و حــزب چپ گرای
دموکراتیک خلق ها  10.6درصد
رأی به دســت آوردند که  2تا 4
درصد کمتر از انتخابات ماه ژوئن
بود.
در کشــورهای غربی اســتقبال
چندانی از پیروزی حزب عدالت و
توسعه در انتخابات نشد" .سازمان
امنیت و همــکاری اروپا" فضای
ایجاد شــده در آســتانه برگزاری
انتخابات پارلمانی ترکیه را "غیر
منصفانه" و همراه با سرکوب رسانه
هاو ایجاد "ترس و وحشت" ناشی

به اردوغان خودداری کرد و فقط
به مردم ترکیه تبریک گفت.
درپی اعالم نتیجه انتخابات ،رجب
طیب اردوغان با ابراز ناخرسندی
از واکنش کشورهای غربی گفت:
«دنیا باید به نتیجه انتخابات ترکیه
احترام بگــذارد ...اراده ملی برای
برقراری ثبــات در انتخابات اول
نوامبر متبلور شد».
پیش از آن کهدولت جدید تشکیل
شود ،از فردای روز انتخابات روند
سرکوب و اختناق ایجاد شده در
فضای انتخاباتی تشدید شد .روز
دوشنبه  2نوامبر ،سردبیردو نشریه
منتقددولت ترکیه بازداشت شدند
و از توزیع این نشریات جلوگیری
شــد .روز بعد نیــز "رادیو فردا"
گزارش داد« :شــماری از افسران
پلیــس و مقام های دولتی ترکیه
روز سه شنبه  3نوامبر به دستور
دادســتانی این کشــور بازداشت
شدند .خبرگزاری فرانسه بازداشت
شدگان را  44تن اعالم کرده است.
این بازداشت شدگان به حمایت از
فتح الله گولن متهم شده اند که
از مخالفان سرشناس رجب طیب
اردوغان اســت ،در آمریکا اقامت
دارد و دولت را به فساد متهم می
کند».
فتح الله گولن شخصیت سیاسی-
مذهبی (صوفی) برجسته ای است
که در دســتگاه های آموزشــی،
قضایی و پلیس ترکیه نفوذ بسیار
دارد و پیشتر متحد و حامی رجب
طیب اردوغان بوده اما مدتی است
به مخالفت با او پرداخته است.
دو ســال پیــش ،او با افشــای
فسادگســترده دردولت اردوغان
رسوایی بزرگی برای او رقم زد که
موجب برکناری  10تن از وزیران
دولت شد.
درجریان مبارزات انتخاباتی ،شعار
حــزب عدالت و توســعه "دولت
اقتدار حزب واحد" بود.
روز پــس از انتخابــات 2 ،نوامبر،
تارنمای "رادیو زمانه" در نوشتاری
به قلم شــادیار عمرانی نوشــت:
«لحن رهبران این حزب در تأکید
به تشــکیل دولت تک حزبی با
چنان اطمینانی همــراه بود که
گمانه زنی ها را به این سو می برد
که گویا حزب عدالت و توسعه خود
را آماده اقدامی شرورانه کرده است.
"تقلب"" ،مهندســی انتخابات"،

"منحل کردن حزب دموکراتیک
خلق هــا با پرونده ســازی برای
رهبران آن"" ،ترور"" ،ســرکوب
خونین مردمی" و حتی "کودتای
نظامــی" اقداماتــی بود که
رقبای انتخاباتی احتمال می
دادند حزب عدالت و توسعه
به آنها دست بزند».
اکنــون کــه رجــب طیب
اردوغان در قمار ماجراجویانه
خــود برنــده شــده ،روند
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
جامعه ترکیه چه ســمت و
ســویی خواهد یافــت؟ در
بخش دیگــری از نوشــتار
یادشــده درباال آمده است:
«حزب حاکم عدالت و توسعه
اکنون بــرگ برنــده اش را برای
تغییراتی در ترکیه رومی کند که
نه تنها این کشــور را به سمت و
سوی جدید سوق خواهد داد بلکه
بر روند معــادالت در منطقه نیز
تأثیری چشم گیر خواهد گذاشت.
اکنون این حزب با قدرتی مطلق،
بستر مناسبات سیاسی و اجتماعی
داخلی ترکیه را به گونه ای شکل
خواهد داد که احزاب و گرایشات
مختلف چاره ای جز تغییر مشی
مبارزات خود نخواهندداشت».
"ســمت و ســوی جدید"ی که
نویسنده می نویســد ،از دیدگاه
رجب طیــب اردوغان روشــن و
آشــکار است .ســرکوب هرچه
بیشتر و شدیدتر مخالفان ،تغییر
قانون اساســی و درپی آن تبدیل
نظام حکومتی ترکیه از پارلمانی
به ریاستی تا آقای اردوغان بتواند
با خودکامگی برمســند "ریاست
جمهوری مادام العمر"  -و چرا نه
موروثی  -تکیه زند!
آیا این رویا تعبیر می شــود؟! با
شــمار کنونی کرسی های حزب
عدالــت و توســعه در پارلمان -
 317کرســی  ،-این حزب برای
تصویب تغییرات در قانون اساسی
و سپس به همه پرسی گذاشتن
آن ،به رأی  60درصد نمایندگان
مجلس یعنی  330رأی نیاز دارد
کــه این به معنای الزام به جلب و
جذب  13نماینده دیگر است .آیا
جامعه ترکیه ،که از میراث نیرومند
سکوالریسم به جا مانده از مصطفی
کمــال آتاترک برخوردار اســت،
به آسانی دربرابر جاه طلبی های
مســتبدانه رجب طیب اردوغان
کوتاه می آید و اجازه می دهد که
رویای او درمورد احیای امپراتوری
عثمانی تحقق یابد و با کسب به
هر قیمت  13کرسی مورد نیاز به
سلطان رجب تبدیل شود؟!
•

تدریس فارسی
تدریس زبان فارسی
-------------در وســت آیلند

----Tel.: 514-675-4405

اگر پیشبینی زمان طوالنی برای دکتر دیستلمان آمدند و او هم به
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
باشــد ،مراجعه به پزشک سوم و یک پیرمرد  6۴ســاله هم در بین
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همــان بیمــاری که فــرد به آن یوتانازیست کارشان را هموار کرده ،تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی
مبتالست ،الزامی است.
دیده میشــود .خانواده این فرد مشابه وضع کند.
بین زماندرخواست و انجام اتانازی وقتی از موضوع خبردار شدند که در بلژیــک هم این داســتان به
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید باید برای مراسم کفن و دفن لباس پایان نرســیده و دکتر دیستلمان
میپوشیدند.
وجود داشته باشد.
و همراهانش در صدد هســتند تا
مرگ آســان در بلژیک محدود به لیســت افرادی که این پزشــک یوتانازی را در این کشــور توسعه
بیماران نیست ،بلکه هر فرد بالغی بلژیکی اتانازی کرده ،فراتر از این دهند .او میگوید که باید قوانین
میتوانددرخواستی بنویسد که اگر نامهاست و این چند مورد آنهایی دســت و پاگیر در اینباره حذف
روزی بر اثــر حادثه یا بیماری به بوده که رسانه بیشتر در موردشان شود و کودکان بیمار و مجانین هم
کمای غیرقابل برگشت دچار شد ،حرف زدهاند.
بتوانند به این گروه بپیوندند.
او را اتانازی کنند .بیمار میتواند هر بــرای بعضیها نــام او به معنای به نظر میرسد کبک در آیندهای
درخواستش را
تجسم خطرات قانونی یوتانازی به نه چندان دور قانونی مشابه بلژیک
بلژیکیها کرد.
بخواهداست که
کهیک دهه
لحظهآذر:
5
حساب
به
نیازی
کار
این
برای
و
کنــد
میآید .البته همه اینطور تصویب کند.
لغواتانــازی یا همان مرگ آســان را د ر
نیست.
پزشک
حضور
استان کبک هم فکــر نمیکنند و مثــال خیلی از حــرف و حدیث درباره پیامدهای
کردهاند.
قانونی
قانونی بلژیکیهــا
دانشگاه
پروفســور
بلژیک
ایــن قانــون
کانادا و
در جک
پاورپوینت و
عنــوان یک تصویــبکمک
ســپتامبراو رااینبــهپزشــک
رساندن
یکتصویب
حال به
در در
شناسند.
می
قهرمان
متخصــص
و
بروکســل
VUB
با
رســد
می
نظر
به
و
اســت
زیاد
شوخی ،درخواست یوتانازی
شصت ساله جان بیماری
مشابه است.
گذشــته بیش از
ســردمدار
ایــن
ســرطان
رســانهها
دهد.
موضوع ،ارایه می
شــدنبیمارانش
سیصد نفر جدی را به
ورهســت را با
آسان» ماهبه نام ناتان
روزها«مرگ
متقاضی
بلژیک،
در
بروکسل دور
باره کنند.
بیشتریدر این
دیستلمان
حاضران،
گرفت.هماو جمع تمرکز یکی از
شمالمرگبــار
است.به بیماری یادرد جسمی درتزریق
یوتانازیمبتال
باید
سالحرف
 ۴۴به
شدند تا
دیســتلمان
دکتر ویم
دات نت:
پستکه
نشنالکرد
منبع:خطاب
شخصیتی
دیستلمان روزنامه را
هاینداشت
بیشتر
احتمالیک که
قطعیبهناشی از
ذهنی العالج
و
__________
کنند.
گوش
مرگ
درباره
شــما
که
پزشــکانی
همه
با
زیاد
عمرش را وقــف پایان درد
دو بــار به طور ناموفق زیر
بیماری یا حادثه باشد.
Euthanasia
(Greek:
تغییر تنش
رســمی
تیغشــب
پزشک او آن
حضوراز نظر
متفاوتدر است.
میشناسید
است.
انسانها کرده
 "goodرنج
و
لباسبرای
جراحــی
درخواست باید
>>"death
the
practice
of
یک شلوار جین
جنسیتبلکه
بیرونی نکرده بود،
فشارکار به
یعنــی که
فــوتو بیمار
سیمون  ۷6ساله اضافه کرد
رفتهبابود.
بدون هرگونه
او ،معالج
ending a life
پولیوری
هم اوســاده
پیراهنی
بیمار که از نظر آبی و
خوداست.
دســتخطشده
درستی انجام
intentionallyها
نظرش او زجر آدم
که به
برادرانو ۴5
سال قبل
با
in order to relieve pain and
عالقمندانش
جمــع
در
مشــکی
شــناخته
مرگ
با
نامش
کــه
رکنار
شود
نیمارادمی
را میفهمد و این
رحیمی ساله دیگری را به آن دنیا
هجده ساله
او روحی سالم و دستکم
مریم
suffering.
برقرار حاضر شد.
میالدی
ســال
هرکجااز
شود،
دوچرخه
حتی از چهره او نیز خواند.
فرســتاد .مارک و ادی که
شود.
نوشته
میاست
2002شــهر
ای در
برنامه
وقتیداد که
شــرح
حاضران
در او بــرای
شد
قانونی
بلژیک
در
یوتانازی
معروفش
بودند،
مادرزاد ناشنوا
پزشک
با
فراوان
های
مشاوره
از
کهبعد
ساله
حمایت از یوتانازی هر
بود ،مــی دیدمش ...از تدریس
ساعته به
بدلیل دو
جلسهای
رقص چگونه در
شــروع
زمینه
این
در
را
فعالیتش
است.پالتو،
رو به افزایش در
اختالل
فهمیدند که
دیگری
پزشک
باید
بیمار،
معالج
تعداد
مدرســه دهخدا تا آموزش
غروب بارانی
فستیوالها! ژنتیکی بزودی بیناییشان
شرکتودرپزشک قبلی
برای با بیمار
رابطهای
که
ســال
متقاضیان در اولین
ایرانی
امسال
را هم از دست میدهند ،به سراغ تصویب قانون ۲3۵ماهنفرمی
ندارد معرفی شود.
است؛
بوده
از حضور فعال در سیاست تا ثبت
پرسم
ازخود می
مگراو هم
آمدند و
دیستلمان
اگر پیشبینی زمان طوالنی برای دکتر
شبانهبه در حالی که سال گذشته به 143۲
فشــاری مضاعف است .تا
تحمل
کلینیک
پزشــکی در
تحقیقات
عمل کرد.
دوقلوها
نیمااین
تقاضای
وجود داشته
طبیعی بیمار
مرگ
است؟ ...نفر رسیده است.
ساعت
چند
روز
ِ
می یک پیرمرد  6۴ســاله هم در بین جاییکه  5سال را بصورت فشرده
خود
از
مدام
و
کانــادا...
معتبر
باشــد ،مراجعه به پزشک سوم و
وارد
نیم خواند
ســال و
چند بیمارانی که سال گذشته ایندکتر در
شــبانهیاروز او
طورمگر
پرسیدم
متخصص
روانپزشک
همین
درصدد واست
کانادا
یک کبک
استان
دوران
الگوبــرداری ازشــد.
مقطع راهنمایی
میتواند
همــاناســت
ساعت
نسبت
یوتانازیستکه هرگز
تمامی والدینش
همواربهکرده،
کارشان را
فــرد به آن
که که
بیمــاری
بلژیکدرقانونی
ایران تا با
اقدام بــه راه اندازی
این کارها
همگام
نبودند ،این
تفاوت خانواده
مردممیبیشــود.
دهد؟! سرانجام ودیده
انجاماست.
مبتالست ،راالزامی
دبیرســتان،کند.
فردبا مشابه وضع
دانش
این انجمن
تاسیس
کتابخانه و
دریاو زدم
زماندل را به
یک روز
حکومت
نارضایتی از
اقدامکه
وقت،شدند
خبردار
موضوع
برایش وقتی از
انجامو اتانازی
درخواست
بین
داســتان به
بلژیــک هم
به در
کفن و دفن
برای مراسم
دیدارش باید
زمانی باید
ماهکهفاصله
دستکم یک
دیستلمان
لباسبا پایان
ها
دکتر فعالیت
نرســیده واما این
آموزی میکند.
مشتاق
فرستادم
پیامی
دانشجویی
نشست های
برگزاری
پوشیدند.
باشد.که با وجود مشغله می
داشته
وجود
هســتند تا
همراهانش در
انقالب،
صددپس از
تحوالت
ایرانیان خارج نشین میکنند وهمزمان با
عجیب
هستم و
دیگر
اینترنت،
در
شده
ساخته
کلمه
یک
پزشــک
این
که
افرادی
لیســت
به
محدود
بلژیک
در
آســان
مرگ
توسعه
کشــور
این
در
را
یوتانازی
فراوان ،پذیرفت و چنان صمیمانه و شــاخه مونترال کنفدراســیون باعث اخراج موقت او از مدرســه
فراتراز از این
کرده،
اتانازی
بلژیکی
بالغی
سال"بلکه هر
نیست،
بیماران
قوانین
جریانکه باید
میگوید
کشور دهند.
گویاآکسفورد
دیکشنری
"لغت
های
کشمکش
میشوداوودر
نشســتفردکه
روبرویم
و گرم
خارج
ایرانی
دانشجویان
آنهایی
مورد
چند
این
و
هاست
نام
اگر
که
بنویسد
درخواستی
تواند
می
حذف
باره
این
در
پاگیر
و
دســت
"سلفی"را ()Selfie
آکســفورد
تشکیل میدهند .خاطرش است سیاسی آن زمان ،با شرایط دشوار
لغتبارش
شناسد و با
دیکشنری مرا می
سالهاست
موردشان
در
بیشتر
رسانه
که
بوده
به
بیماری
یا
حادثه
اثــر
بر
روزی
هم
مجانین
و
بیمار
کودکان
و
شود
اعالم کرد.
"لغتدرسال
را به
اینکه در دانشگاه جلسه ای دیپلم میگیرد .با دستگیری پدر
"۲۰۱3خود
پاییز ،به
عنواننوبرانه
اولین برف
شبهایی
برایاند.
حرف زده
شد،
اینترنت دچار
غیرقابل برگشت
کمای
بپیوندند.
این گروه
بتوانند به
آمریکا
پاپ
ستاره
مادونا،
فوربس
مجله
گزارش
به
آن
از
و
اند
ساخته
کاربران
را
لغت
آمدم و دیدم آنقدر محو شــنیدن بود ،مراقبت از او و دیگر بچه های و به زندان افتادنش ،موقتا مجبور
بعضیها نــام او به
اجتماعی دربــرای
میتواند هر
بیمار
کنند.
اتانازی
تگرا
او
آیندهای
است .در
بوده کبک
میرسد
نظر
معنای به
از
مادونا
سال
خواننده
پردرآمدترین
اینترنت
های
شبکه
در
گذاری
این
مشابههمه
میگردند.
شــهر
پسر نهبه ترک
نفهمیدم
بخواهد ام ،که
حرفهایش شــده
یازده ساله،
امیر
کوچک را به
به
یوتانازی
قانونی
خطرات
تجسم
را
درخواستش
که
لحظه
بلژیک
قانونی
دور
چندان
کنســرت و
اجرای
طریق
هایی
این لغت به عکس
کنند .اشاره
هایشمیل
آهنگخالف
فروششد بر
ســبب
تازه عوامل
گذشت.
میوساعت
استفادهسه
چطور
ایرانی
خانواده هــای
حساباز
یکی
این
همه
نیازی به
این کار
لغو
تصویب کند.
میلیــون یورو) درآمد
طوردالر (۹۲
میلیون
میآید .البته۱۲۵
.)self
(portrait
میگیرد
برایخود
کنــدفرد از
است که
کشور
خروج از
حدیثبه
حــرف وتصمیم
در باطنی،
نیست.و زاده پاریس.
پزشک است
حضور 1965
متولد
سرانجام
ســپردند.
مهاجر می
از
خیلی
مثــال
و
کنند
نمی
فکــر
پیامدهای
درباره
داشته است .با فاصله زیادی از مادونا ،لیدی گاگا
چنیــن عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
کردن
سپری
با
امر
این
که
بگیرند
احمــد و
پدرش
گوشیکه
چرا
اتمام
از
پس
ســالگی،
هشت
مادرش سن
یک
عنــوان
بــه
را
او
هــا
بلژیکی
هاییک
بلژیک
در
کانادا
در
قانــون
ایــن
تصویــب
با  ۸۰میلیون دالر و بنجووی با  7۹میلیون دالر
هایی
دانشگاهدر شبکه
پروفســوربه وفور
هوشــمند
سال
دسامبر
در
سخت،
روزهایی
فرانسه
در
تحصیل،
ادامه
برای
الهه،
معتقد
که
والدینش
تحصیــات،
شناسند.
می
قهرمان
متخصــص
و
بروکســل
VUB
رســد با
می
نظر
به
و
اســت
زیاد
درآمد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
نظیر فیسبوک و اینستاگرام مشاهده میشوند.
خواهرش
حاصل و او
ســومین
اقامت
بودند باید در
کشــور سیصد نفر
گذشــته بیش از
فرزند ماه
ســردمدار
داشــتند.روزها
ســرطان ایــن
همراهرســانهها
موضوع،
1983شــدن
خودشــان جدی
جمع
هم
دور
بروکسل
شمال
در
است.
یوتانازی
کنند.
باره
این
در
بیشتری
تمرکز
خانــواده پس از بــرادرش الهام و خدمت کنند ،راهی ایران میشوند .بــدون والدین و برادر ،راهی کانادا
اینترنتی
انتشار
خواهید از
درمی
اگر
بپیوندید:
پیوند،
ایمیل
انوشه.بلند
لیست
به
دیستلمان
های
حرف
شدند تا به
احتمال
دیســتلمان
دکتر ویم
نشنالپست
نت:
دات
اشک
منبع :روزها
یادآوری آن
روزنامه با
بیمارستان شــد.
برادریبهکه
خواهرش
ابتدا
مادرش
بخاطر پدر و
__________
کنید:
ایمیل
خود رابهبه ما
ایمیل
نشانی
شوید،
منظم
بصورت
پیوند
کنند.
تهران وگوش
مرگ
درباره
شــما
پزشک که
پزشــکانی
همه
زیاد با
میگوید:
مینشیند و
چشمانش
متخصص
انگاری
ســهل
بیمارستان
سپسدر
آگاه طرفه
Euthanasia (Greek: "good
تنش
رســمی
لباس
شــب
آن
او
نظر
از
است.
متفاوت
شناسید
info@paivand.ca
کار شده "این ســفر برای من یک انتخاب
ومیاصرار بر زایمــان طبیعی مادر علی اصغر مشــغول به
death">> the practice of
جین
شلوار
بلکه با یک
عمال ونکرده بود،
امرکار به
ایــنکه
یعنــی
درفــوت
او،
دوستش
 endingبود که
ترک وطنی
ســزایی در درمان نبود.
بیمارکه
شــرایطی
خدمــات به
intentionally
a life
پولیوری
ســاده و
است.اکسیژن به آبی و
انجام
درستی
به
دارم اما چه
داشته و
شدهکمبود
بود ،با
غیرممکن
اطفال ،از
پیراهنیکلیوی
بیماری های
ماندن in
بساorder
to relieve
pain
خود and
او کــه نامش با مرگ شــناخته مشــکی در جمــع عالقمندانش
آن
دنیا می آید و حتی با وجود مدتی بر جای میگذارند .همچنین مادر قیمت جانم تمام میشد" .همه
suffering.
میشود ،از ســال  2002میالدی حاضر شد.
به سختی هادر شرایط حساس سنی
آسیب
دستگاه،
ماندن در
پرستاران
سندیکای
مشغولکه
شــرح داد
حاضران
به اودربــرای
مغزیشد
قانونی
بلژیک
یوتانازی در
که
به او ،هرگز باعث نشد که از حضور در
فلج
همیشه
برای
که
بوده
حدی
نیز
خواهر
دو
میشــود.
فعالیت
فعالیتش را در این زمینه شــروع چگونه در جلسهای دو ساعته به
آن زمان ،ناراحت باشد .چرا که
مغزی  cerebral palsyمی شود.
معتقد است انقالب یک تحول
ســال  1967در دوســالگی او،
عظیم اجتماعی و شــخصیتی
والدین اش برای تحصیالت باالتر،
در وجود کسانی است که آنرا از
درخواســت ویزای دانشــجویی
نزدیک لمس میکنند.
به کانادا می فرســتند ،که
پس از رسیدن به مونترال ،سراغ
در کمــال تعجــب دولت
دوستان قدیمی خانوادگی رفته
کانادا با بررســی ســوابق
و با خانواده امیر همان دوست
تحصیلی ،برایشــان اقامت
کودکــی اش ،مجــدد دیدار
دایــم صــادر میکنــد .
میکند .سپس در کالجی ثبت
نــام کرده که از قضــا امیر نیز
یک کلمه ساختهشده در اینترنت،
برای تغییر رشته به همان کالج
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد
باز میگــردد .از آنجا که روحیه
دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی" ()Selfie
تالش برای حفــظ فرهنگ و
این
نیماکرد.
را به عنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم
نویسنده خوبی هم هست!
آمریکا از
اجتماعــی را
مادونا،های
فعالیــت
ستارهپاپ
مجلهفوربس
گزارش
به
برای
آن
از
لغت را کاربران اینترنت ساختهاند و
سفرنامهنیکاراگوئه:پیوندمونتریال:
ســال
است.بود،
بوده برده
به ارث
والدین
مادونا از
سال
پردرآمدترین خواننده
تگگذاری در شبکههای اجتماعی در اینترنت
شماره  ،3نوامبر 1988
فرهنگی
همکاری
کنســرت ومرکز
1985
آهنگهایش
فروش
طریق اجرای
استفاده میکنند .اشاره این لغت به عکسهایی
کمک
ایرانیــان را
اجتماعی
یورو) بادرآمد
میلیــون
 ۱۲۵میلیون دالر (۹۲
است که فرد از خود میگیرد (.)self portrait
فعالیت
مادونا ،و به
دایر کرده
دوستان
لیدی گاگا
زیادی از
داشته است .با فاصله
چنیــن عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
جووی با  7۹میلیون دالر
بن
و
دالر
میلیون
۸۰
با
گوشیهای هوشــمند به وفور در شبکه
هاییزبانه ژاندارک فرستاده میپردازد.
مدرسه دو
قرار دارند.
دوماوو وسوم
درآمد در رتبههای
شوند.
نظیر فیسبوک و اینستاگرام مشاهده
بیشــتر به هم
امیر را
تقدیر،
میوند.
میش
ژاندارک...
های
سال
نزدیک میکند تا آنجا که تحصیالت
می اش،
دبســتان
به لیست بلند ایمیل پیوند ،خاطــرات
اینترنتی و در
هم شروع کرده
پزشکی را با
انتشار
خواهید از
بپیوندید :اگر
ایمیلها و
نشانی معلــم
شوید،تمســخر
پیوند بصورت منظم آگاه با یاد
داوطلبانه در
 1987برای
ایمیلکارکنید:
سالبه ما
خود را
نیمامشعوف:
info@paivand.caزبان
شــاگردان بابت ندانستن
{>> ادامه در صفحه}31 :
آبادی
کار سیروس یحیی
فارســی ،مملو از دلشکستگی و

کانـــادا...
از خودمان...
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)(Down Town) or 514-326-8103 (St. Leonard
4, 12 et
novembre 2013
deSocial
9:00 d’Aide
à 11:00
Centre Social d’Aide
aux18
Immigrants
Centre
aux Immigrants
Point de service à Verdun

6201 rue Laurendeau

Session:
le 2 décembre
21
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• pour les programmes d’études professionnels
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دادستانبرایزنساکن ُدروال
درخواست١٠سالحبسکرد

جهرا کالکی،با ساطور به دخترش حمله کرده بود.

حامیان آوارگان« :اهداف دولت جدید
غیرواقعیاست!»
 15آبان -ایرانتو :گروههای حامی
پناهجویان به دولت جدید ترودو
هشــدار داده اند که اجرای وعده
انتخاباتی اشــان مبنی بر انتقال
و اســکان  25هزار آواره سوری تا
اول ژانویه آینده واقع بینانه نبوده و
تقاضای تجدید نظر در آن را کرده
اند .گروه های مذهبی ،ســازمان
های خیریه و تشکل های حمایت
از پناهجویــان می گویند لیبرالها
برای شناســایی ،تعیین هویت و
انتقال این  25هــزار نفر تنها دو
ماه فرصت دارند که فرجه بســیار
کوتاهی است.
بــه قول برایان دیــک ،هماهنگ
کننــده امور مهاجرت و اســکان
کمیتــه مرکــزی مننونیت" ،هر
کسی که تجربه ای در این زمینه
داشته می گوید که انتقال این همه
انســان چالش بزرگی برای دولت
خواهد بود .به نظــر من ضرورت
دارد کــه دولت به تجدید نظر در
این ایده خود فکر کند".
طی مبارزات انتخاباتی ،جاستین
ترودو رهبر لیبرالهــا قول داد که
به ســرعت  25هزار آواره سوری
را بــه کانادا منتقل کند ،قولی که
در تضاد با سیاســت هارپر رهبر

وقت محافظه کاران بود که تاکید
می کرد فرآیند انتقال این آوارگان
بایستی به تدریج و با احتیاط اجرا
گردد و نخســت باید هویت آنها
از نظر امنیتی تایید شود .یکی از
احتماالت برای افزایش ســرعت
این فرآیند انتقال سوریها نخست
به پادگانهای نظامی و پی گیری
مراحل اداری پس از این انتقال می
باشد .همانطوریکه گلوب اند میل
هفته گذشته گزارش داد نیروهای
نظامی کانادا اکنون با شــتاب در
حال بررسی توانایی این نیرو برای
اسکان موقت سوریها می باشند.
ریچارد کورالنــد وکیل مهاجرت
معتقد است دولت لیبرال تنها در
صورتیکه ســنجش های امنیتی
ســاده تری را اعمال کند خواهد
توانست وعده انتخاباتی خود را به
موقع اجرا نماید .اما او می پذیرد
که سنجش امنیتی غیر کامل در
مورد  25هزار پناهجو از خاورمیانه
ریسکهایی را در بر خواهد داشت.
الزم به یادآوری اســت که کانادا
در سال  1999پنج هزار پناهجو
کوزوویی را پذیرفت اما نخســت
آنها را در پادگانهایی نظامی در نوا
اسکوتیا و اونتاریو اسکانداد ،اقامتی
که بین شش تا هشت هفته طول

کشید .اما حتی این تجربه هم قابل
رجوع نخواهد بود چرا که به قول
تام دنتون ،یک کارشناس باتجربه
در زمینه اسکان پناهجویان ،روند
اداری طی این مدت بسیار پیچیده
تر و طوالنی تر شده است.
یکــی دیگر از این فعالین ،که می
خواست ناشناس بماند ،پیشنهاد
می کند شــاید بــرای افزودن بر
سرعت پذیرش این آوارگان بهتر
باشــد دولت آنها را نــه به عنوان
پناهندهدائم ،بلکه تحت یک برنامه
حفاظت موقت بــه کانادا منتقل
کند .در سال  1999هم کوزوویی
ها تحت ضوابطی موقت اجازه ورود
یافتند ،البتــه در آن هنگام دولت
تقاضای پناهندگی کامل را هم از
آنها می پذیرفت.
نکته آخر اینکه گروههای حامی
پناهجویان می گویند آنها مراقب
خواهند بــود که این  25هزار نفر
همگی پناهندگانی باشند کهدولت
هزینه آنهــا را تامین خواهد کرد،
چرا که لیبرالها قــول داده اند که
پناهجویانیکهتحتاسپانسرشیپ
سازمانهای غیردولتی به کانادا می
آیند در شــمار این  25هزار نفر
منظور نخواهند گردید.
•

پیروزی بزرگ برای فعاالن محیط زیست:

اوباما طرح جنجالی خط لوله نفت
"کی استون" را رد کرد
رئیس جمهوری ایــاالت متحده
عصر روز جمعه طرح موســوم به
"کی اســتون" برای احداث خط
لوله نفت از کانادا به آمریکا را ،که
سال ها معطل مانده بود ،بار دیگر
رد کرد و گفت دولت او این طرح را
به طور کامل کنار می گذارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،این
تصمیم باراک اوباما پیروزی بزرگی
برای فعاالن محیط زیست است که
در هفت سال گذشته به مخالفت
با این طــرح برخاســته بودند و
میگفتند این خط لوله آسیبهای
فراوانی به محیط زیست میرساند.
رئیس جمهــوری آمریکا در یک

نشست خبری ،با بیان این که "این
خط لوله در بلندمدت هیچ کمک
معناداری به اقتصاد ما نمیکند"،
گفت انتقال نفت خام از کانادا ،با
ش آلوده کنندهای ،امنیت
چنین رو 
انرژی ایاالت متحده را ارتقا نخواهد
داد.
آقای اوباما همچنیــن گفت اگر
کنگــره به طور جــدی به دنبال
اشــتغال زایی اســت ،این گزینه
خوبی نیســت .دو مجلس سنا و
نمایندگان زمستان گذشته اجرای
این طرح را تصویــب کردند ،اما
مصوبه آنها با وتــوی باراک اوباما
روبرو شد.

به گزارش رویترز ،کنار گذاشــته
شدن این طرح توسط دولت اوباما،
ایاالت متحده را در گفتوگوهای
مربوط به تغییرات آب و هوایی -
که قرار اســت پایان ماه نوامبر (۹
آذر ماه) در پاریس برگزار شود  -در
موضع قویتری قرار خواهد داد.
طرح خط لوله "کی استون اکس
ال" ( )Keystone XLدر ســال
 ۲۰۰۸میالدی برای انتقال روزانه
 ۸۰۰هزار بشکه نفت خام از کانادا
ارائه شد؛ اما به دنبال مخالفتهای
جدی فعاالن محیط زیســت ،به
موضوعــی جنجالبرانگیز تبدیل
شد.

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

در ســال  ،٢٠١٠جهرا کالکی٤٣،
ســاله ،اهل افغانســتان و ساکن
دروال ،با ساطور به دختر ١٩ساله
اش ،بهار ابراهیمــی ،حمله کرد.
ماجرا از این قرار بود که بهار تمام
شب را بیرون گذرانده بود و صبح
زود به خانه برگشــته بود .پدر و
مــادرش در این مورد با او بحث و
جدال کردند؛ کالکی از شوهرش -
ابراهیم ابراهمی -خواست تا خانه را
ترک کنــد و بعد بهار را وادار کرد
تا روی زمین دراز بکشــد و دست
هایش را مانند صلیب دراز کند و
چشمانش را ببندد.
کالکی چندین بار با ســاطور به
پشت ســر ،گردن و دستان بهار
ضربه زد.
خشــونت ســرانجام بــا دخالت
ابراهیمی به پایان رسید.
در دادگاهــی که در مــاه مارس
برگذار شــد ،قاضی ایو پارادی ،با
رد کردن نظر وکیل مدافع ،ایزابل
اسکرمن ،کالکی را گناهکار معرفی
کــرد .وکیل مدافع معتقد بود که
کالکی با توجه بــه اختالل روانی
زودگذر مجرم نیســت و از قاضی
خواست تا  ٣سال حبس تعلیقی
همراه با کار اجتماعی برای کالکی
در نظر بگیرد.

کالکی که شهادت داده
بود کــه از اتفاقات آن
شب چیزی به یاد نمی
آورد ،در ردیــف جلوی
دادگاه نشسته بود و در
حالی که های های گریه
می کرد ،به ســواالت
جواب می داد.
بهــار در دادگاه گفت:
"جای مادر من در زندان
نیســت .او زن مهربان و نجیبی
ست .او را به خاطر تمام کمک ها
و کارهایی که در این مدت انجام
داده ،دوســت دارم .او نقطه اتکای
خانواده است و اگر به زندان محکوم
شــود ،تأثیر منفی زیادی بر روی
خانواده می گذارد".
بهار اضافه کرد" :من هیچ ناراحتی
روحی یا جســمی ناشی از حمله
ندارم".
آقای ابراهیمــی گفت" :دو هفته
پیــش هنگام شــب وقتی دختر
 ١١ســاله اش را در بستر خواب
می گذاشت ،دخترش گریه کنان
پرســید چه اتفاقی برای مادرش
خواهد افتاد و آنها چه خواهند کرد
اگر او هیچ وقت به خانه برنگردد" .
ابراهیمیدر ادامه گفت" :اتفاقی که
در سال  ٢٠١٠افتاد ،یک واقعیت

است؛ قربانی دخترم است و متهم
زنم است و من تنها شاهد هستم.
اما من اطمینان دارم که زنم برای
بچه ها خطرناک نیست؛ اگر حتی
یک درصد هم تردید داشته باشم،
اولین نفری خواهم بود که از شما
می خواهم او را زندانی کنید".
دادستان به قاضی یادآوری کرد که
در ویدیویی که چند ساعت بعد از
حمله تهیه شده ،کالکی به پلیس
گفت" :بهار با گذراندن تمام شب
بیرون از خانه ،نوشیدن الکل و راه
رفتن مانند فاحشه در خیابان ها،
آبروی خانواده اش را برده است".
قاضی دادگاه تصمیمش را در ماه
فوریه اعالم خواهد کرد.
منبع گازت مونتریال

برگردان :نیلوفر غازان شاهی

JAMES LYNG ADULT CENTRE
5440 Rue Notre Dame W,
)Montréal (H4C 1T9

LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO

Tel.: (514) 846-0019
www.jlac.ca

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
انگلیسی | فرانسوی بیاموزید

نامنویسی ترم زمستـــــانی
WINTER SESSION:

DECEMBER 7, 2015 – MARCH 24, 2016
)Registration Dates: November 19, 20, & 23 (8:00 am - 2:00 pm
)NON-REFUNDABLE FEE: $100.00 (COST OF BOOKS INCLUDED

BASIC ENGLISH

Monday to Friday 8:30 am - 12:30 pm

FRENCH for the work-place
Monday to Friday: 8:30 am - 12:30 pm
********************
)BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS (originals only
CANADIAN CITIZENSHIP CARD
VALID PERMANENT RESIDENT CARD
)CONFIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE (IMM 5688 or IMM 5292
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA) (plus a study permit
YOU MUST ALSO BRING
ONE SMALL PHOTO
VALID QUEBEC MEDICARE CARD or VALID QUEBEC DRIVER’S LICENSE
or PASSPORT

N.B. STUDENTS UNDER THE AGE OF 18 MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.
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This December, 50,000 world
leaders from over 190 nations
will meet in Paris for the
COP21 Paris Climate Conference to pass resolutions to
combat climate change...

کنفرانسجهانیکاپ۲۱ومحیطزیستایران
عملی و کدام سرمایه
نامه را امضا کردند .استرالیا کارنامه
گذاری مناســب ،باید
جالل ایجادی و ایاالت متحــده آمریکا جمهوری
با پیمانامــه موافق نبودند
در دســتور کار قــرار
اسالمی
---------------و کشــورهای دیگر مانند
گیرد؟ هــدف مرکزی
بحران اکولوژیکــی و افزایش هند و چین ،که پیمان را سیاه است .اینست که از افزایش ۲
گرمایش زمین افســانه نیست .تصویب کرده بودنددر عمل
درجه بیشتر گرمایش
این خطر دنیا را تهدید می کند هیچ احترامی بــه قرارداد
تا سال  ۲۱۰۰میالدی
و زندگی انســان و جانور و گیاه نگذاشتند .پیمان کیوتو موافقت جلوگیری شود .فعالیت انسانی در
در خطر اســت .نقش ایران در نامهای بود که تحت آن کشورهای اقتصاد و تولید۷۰ ،درصد گرمایش
انتشار گازهای گلخانه ای کدام صنعتی باید انبوه دافعات گازهای را بوجــود می آورد پس باید اقدام
اســت ،وضعیت ایران چیست و گلخانهای خود رادر مقایسه با سال قطعی صورت گیرد تا گرمایش ۲
حاکمان چه برنامه ای برای مقابله  ٪۵٫۲ ،۱۹۹۰کاهش دهند.
درجه دیگر باال نرود زیرا افزایش ۲
با ویرانگری اقلیمی دارند؟
در چارچــوب این پیمــان ۱۹۲ ،درصد بیشتر ،برای زمین و انسان
--------------------کشور امضا کننده ،خود را موظف و طبیعت یک فاجعه اســت و با
در  ۱۹۹۲میــادی کنفرانــس مــی دیدند تا از ســال  ۲۰۰۵به تخریب های بیسابقه همراه خواهد
جهانــی زمیــن در «ریودوژانرو» تعهدات پیمان نامه ،وفاداری خود بود.
اولین هشدار بزرگ بین المللی بود در عمل نشــان داده و آنها را اجرا پس اگــر پاریس موفق شــود با
تا جهان بفهمد که مــا در دوران کنند .ولی متاســفانه قرارداد در اجرای تعهدات کنفرانس پاریس،
خطرناکی به ســر مــی بریم زیرا عمل مورد توجه الزمه قرار نگرفت می توان از سال  ۲۰۲۰روند بحران
بدنبال گرمایش بیســابقه زمین ،و هرکشــوری با بینش سنتی و را تخفیف داده و به نگهداری زمین
نتایج فاجعه انگیزی برای طبیعت تولیدستاه خود ،راه خودخواهانه را و آب و هوا کمک رســاند ،در غیر
و زمین و انسان و جانوان و گیاهان پی گرفت.
اینصورت ،با فاجعه های انســانی
بوجود خواهد آمد.
در برخی کشورها اقدامات جالب و طبیعی مانند آب شــدن سریع
برخی این گفته ها را افسانه سازی و جدی زیســت محیطی صورت یخچالها و ذوب قطب ها و مهاجرت
یا تبلیغات طرفداران زیســتبوم گرفت ،ولی در مجموع ،در جهان ،های پرشــتاب زیست محیطی و
تلقی کرده و به انکار خود ادامه می اهدافمبارزهعلیهافزایشگرمایش تخریب تند ســواحل و روستاها و
دهند ،ولی متاسفانه با نمونه ها و مورد دقت قرار نگرفته و بودجه و شهرهای زیادی و گسترش بیماری
شواهد بســیاری در ایران و جهان سازماندهی مناسب در دستور کار ها و بهم خوردن آهنگ فصل ها،
ما درمی یابیم که خطرات هولناک گذاشته نشــد .طی سالهای اخیر زندگی انسان و جانوران و گیاهان
افسانهنیستند.
با افزایش گازهای گلخانهای نظیر با سرعتی بزرگ به خطر می افتد.
اگر ســازمان ملل با شرکت همه متان ،دی اکســید کربن ،اکسید کنفرانس پاریس باید موفق شود
کشورهای جهان ،نشستی بیسابقه نیتروژن در جــو زمین ،گرمایش و آهنگ ویرانگری زیست محیطی
در پاریس برگذار می کند و همه زمین در حال افزایش میباشــد را آهسته تر و کند نماید .این امر
کشورها را به امضای پیمان آب و که این امــر باعث ایجاد تغییرات به اراده و شعور  ۱۹۶کشور جهان
هوا مجبور می کند ،این امر نشانه ناخوشــایند در محیط زیست و و تصمیم گیرندگان آنها بستگی
خبر جدی و نگران کننده است.
شرایط اقلیمی شده و خواهد شد .دارد.
پیمان «کیوتو» که در دســامبر انسان در حال تخریب خانه خود آژانس بین المللی انرژی برآنست
 ۱۹۹۷در ژاپن مورد مذاکره قرار است.
تولید گازهای گلخانهای در بخش
گرفت ،در  ۱۵مارس  ۱۹۹۹پایان در کنفرانس «کاپ  »۲۱پاریس در انــرژی ،حتی درصــورت رعایت
یافت .در آنزمان همه  ۱۶۶کشور و پایان سال  ۲۰۱۵بیش از  ۵۰۰۰۰تعهدات از سوی کشورهای تعهد
تمامی نهادهای غیردولتی موافقت دیپلمات و روزنامه نگار و نمایندگان کننده در نشست جهانی تغییرات
انجمن های زیســت آب و هوایی در پاریس" ،کاپ ،"٢١
? WHAT IS COP21محیطی و متخصصان به روند رو بــه افزایش خود ادامه
 The 2015 United Nations Climateو دانشمندان ،گردهم خواهد داد ،اما از شــتاب افزایش
 Change Conference, COP 21 orمــی آیند تــا در باره تولید آن کاسته خواهد شد.
CMP 11 will be held in Paris,
 from Nov. 30 to Dec. 11. It willآب و هــوا و گرمایش در گزارش ویژه آژانس بین المللی
 be the 21st yearly session of theزمین گفتگــو کرده انرژی ،در آستانه برگزاری نشست
 Conference of the Parties to theو بویــژه برنامه عملی جهانی تغییــرات آب و هوایی در
 1992 United Nations Frameworkبرای کنترل و کاهش پاریس ،آمده است :اگر کشورهای
 Convention on Climate Changeگازهــای گلخانه ای و متعهد در نشســت "کاپ  ،"٢١از
 (UNFCCC) and the 11th sessionمحدود کردن گازهای جمله کشــورهای ایاالت متحده
of the Meeting of the Parties to
 the 1997 Kyoto Protocol. Theکربنیــک در نظــام آمریکا ،چین ،ژاپن و کشــورهای
 conference objective is to achieveصنعتــی و اقتصادی اروپایی ،به تعهدات خود مبنی بر
 a legally binding and universalو شــهری جهان ارائه کاهش تولید گازهای گلخانهایدر
 agreement on climate, from all theدهند.
بخش انرژی واقعا عمل نمایند ،از
 nations of the world. Leadershipکــدام برنامه عملی و آهنگ افزایش رشد تولید گازهای
 of the negotiations is yet to beتاریخدار و کدام بودجه
determined.
{>> ادامه در صفحه}24 :
و کدام ســازماندهی

ماریاکُـتنه

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

Immigration Consultant of Canada
)Regulatory Council (ICCRC
Register with the
Government of Quebec

• تنظیم دعوتنامه
• مشاوره حضوری
• تمدید کارت اقامت
• تمدید ویزای موقت
• تقاضای تابعیت و غیره
• مهاجرت به کانادا
• فدرال ،کبک ،استانی
شامــل:
• تخصصی
• کارآفرینی
• سرمایه گذاری
• کفالت همسر یا والدین
• تجربه کبک یا کانادائی
-----------با تعیین وقت قبلی
من به زبان شیرین فارسی
به شیرینی صحبت میکنم
ساعات تماس  ۱۲تا 18

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

Immigrate to
Canada
Federal, Quebec
Or the Provincial
Nominee Programs
Including: Investor,
Spousal or Parental
Sponsorships, Skilled
Workers, Canadian or
Quebec Experience
Class Program.
---------------with appointment
only

تماس با خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان
از تهران بدون پیش شماره و از شهرستان با پیش شماره ( ) ۰۲۱
 ) ۰۲۱ ( ۹۷۱ - ۱۸۷۴داخلی ۳۷۴۷
اوقات تماس به وقت ایران :دوشنبه تا جمعه و از ساعت  ۲۱تا 24
آدرس جدید ما روبروی درب مترو Langelier؛ طبقه باالی  Laurentian Bankمی باشد:

6621, Sherbrooke Street East, Suite 103,
Montreal, Quebec, H1N 1C7

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

Tel: 514-656-8178

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 Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec

Fall session/ Session automne:

)5 janvier au 20 mars 2016 (11 weeks/ semaines
)!Levels: Beginner, Intermediate & Advanced, Writing and Conversation (New
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé, Conversation et Écriture
Courses Schedule/ Horaire des cours:
Morning/ Matin: 9h à 12h
Afternoon/ Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening/ Soir: 18h à 21h

Evaluation/ Évaluation: December 4th from 16:00 to 19:00
!!!REGISTER BEFORE December 3rd
!Upon appointment only! Sign-up today
!Rendez-vous seulement! Enregistrez-vous
Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
(514) 484-8899
EMULCQ@gmail.com
)www.emulcq.com (section inscription

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

همه پرسی  1995کبک 20 ،سال بعد
بیست سال پس از زمانی که کشور
در لبه جدایی قرارگرفته بود ،امروز
برای کسانی که به کانادای متحد
باور دارند روزگار روشن تری است.
در  30اکتبــر  ،1995اکثریــت
ضعیفی از کبکی ها به همه پرسی
درمورد این که آیا این استان باید
یک کشــوردارای حق حاکمیت
شــود رأی نه دادند .دو دهه بعد،
حمایت از استقالل کبک درپایین
ترین حد اســت و جدایی طلبان
در ســه حزب استانی دچار تفرقه
هستند.
در  19اکتبــر یک کبکی طرفدار
فدرالیسم به قدرت رسید و اکثریت
وزیران کابینه اش از کبک هستند
و به طور نســبی حمایت کمی از
تشکل پیشتر نیرومند بلوک کبکوآ
شد.
به قدرت رســیدن ژوستن ترودو
می تواند اعالم نمادین این باشــد
که بیشتر کبکی ها سرانجام پدر
او ،پی یر الیوت ترودو را به خاطر

اعزام نیروی نظامی  -بدون تصویب
این اســتان  -به کبک ،که یکی از
موضوع هــای مهم در کارزار همه
پرسی سال  1995بود را بخشیده
اند.
یک نظر ســنجی که این هفته
در روزنامه "دووآر" منتشرشــد،
نشانگر تغییر رفتارهایدیگری نیز
هست .بنابراین نظرسنجی ،اگر
همه پرسی امروز برگزار شود،
نزدیک به دوسوم کبکی ها به
آن رأی "نه" می دهند.
همچنین،ایننظرسنجینشان
داد که  60درصد از فرانسوی
زبان ها از باقی ماندن در کانادا
حمایت می کنند.
در سطح اســتان ،ما نخست وزیر
فدرالیســتی داریم که آشــکارا
دلبســتگی خــود به بــرگ افرا
[نمــاد پرچم کانــادا] را بیان می
کند .محبوبیت فیلیپ کوییار در
انتخابات سال  2014به خاطر به
چالش کشیدن تقدس حاکمیت

کبــک و اعالم این کــه کودکان
کبــک باید انگلیســی بیاموزند،
افزایش یافت.
از ســوی دیگر ،حزب کبکی ها
هنگامی محبوبیت خود را ازدست
داد که پی یر کارل پالدو جداسازی
کبــک را موضوع اصلــی کارزار
انتخاب خود ســاخت و نخست
وزیر پولین ماروآ خود را مواجه با
پرسش هایی درمورد عملی بودن
استقالل کبک یافت.
درســال هــای  1980و ،1995
حامیان جدایی طلبی نتوانستند
پاســخ هایی قانع کننــده به آن
پرسش ها بدهند.
خانم ماروآ هم نتوانســت .فزون

براین ،شــکوه
و گلــه هــای
ا قتصــا د ی ،
اجتماعی و زبانی ،که در زمان های
قبل ســوخت جنبش حاکمیت
طلبی بود ،امروز ماجرایی قدیمی
اســت که نســل جدید هرگز با
مصداق آن آشنایی نیافته است.
بی گمان ،فرانســوی زبان ها به
عنــوان یک اقلیــت در امریکای
شــمالی حق دارند دغدغه زبان
و فرهنگ خود را داشــته باشند.
اما ،در کبکی که بخشــی از کانادا
باقی مانده ،هم زبان و هم فرهنگ
درحال شکوفایی است.
درهمین حال ،حزب های کبکی
ها و بلوک کبکوآ که بر سیاســت
های هویتی تأکید می کنند  -با
منشور ارزش ها و نقاب  -موجب

تضعیف جنبش اســتقالل طلبی
شــده اند زیرا برای این حزب ها
قانع ساختن اعضای جوامع اقلیتی
به حمایت از جدایی طلبی دشوار
است.
آیا ما ناظــر آخرین تالش های
جــدی برای اســتقالل طلبی در
کبکهستیم؟
البته که نه ،شواهد و گرایش هایی
نشــانگر این اســت که زمان این
جنبش سپری شده است[ .اما] به
همان آسانی که کبک بلوک کبکوآ
را به نفع ان دی پی و سپس لیبرال
ها رها کرد ،رأی دهندگان ،بسته
به موقعیت ،می توانند باز به سوی
حزب های جدایی طلب بازگردند.
رهبران جنبش حاکمیت طلبی
خواست خود درمورد ایجاد شرایط
مساعد مورد نیاز برای جداسازی را

رها نکرده اند .زمانی که درســال
 2018انتخابات آتی کبک برگزار
شود ،چشم انداز سیاسی می تواند
کامال با امروز متفاوت باشد.
درعین حــال ،کوشــش هایی
نیز انجام می شــود تا سه حزب
حاکمیــت طلــب بــرای تالش
مشترک در جهت استقالل کبک
با هم متحد شوند.
اما  20سال گذشــته نشان داده
که بهتریــن راه پیشــروی برای
همه ما این است که نیروهایمان
را در راه حل مشــکالت واقعی و
عاجل جامعه سوق داده و با هم بر
آبادسازی این استان تمرکز کنیم.
منبع :هیأت تحریریه گازت
مونتریال 30:اکتبر 2015
ترجمه:پیوند

Marymount Adult Centre

مرکز آموزش بزرگساالن مری مونت
• انگلیسی بیاموزید! • فرانسوی بیاموزید!

•

نامنویسی :تـرم زمستانی 2016
ژانویه  -جون 2016

Programs Offered

• کالس ها:

FULL TIME STUDENTS:

English: Literacy – Pre-Secondary
)Monday to Friday: 8:40 a.m. - 12:40 p.m. (20 hours/week

PART TIME STUDENTS:
English: Literacy – Pre-Secondary
)Monday to Wednesday 6:00 p.m. - 9:30 p.m. (10 ½ hours/week
French Second Language:
Beginner: Monday to Friday
)9:00 a.m. - 11:00 a.m. (10 hours/week
)Intermediate: Monday to Friday 11:00 a.m. - 1:00 p.m. (10 hours/week

French Second Language:

)Beginner:Monday to Wednesday 6:00 p.m.- 9:30 p.m. (10 ½ hours /week
)Intermediate: Monday to Wednesday 6:00 p.m.- 9:30 p.m.(10 ½ hours/week

•
•

Course Fees $110.00
Basic English Courses
		
$ 85.00
Basic French Courses
For further assistance: please call 514-488-8203
visit our website at www.emsb.qc.ca/marymountadult

• مترو و اتوبوس:

Transportation

There is a “Special Bus 162” for evening students ONLY.
Daily shuttle service directly from Villa Maria Metro Station to
Marymount Adult Centre and back is as follows:
5:30pm departure from Villa Maria Metro to Marymount Centre
9:25pm departure from Marymount Centre to Villa Maria Metro
)		 Plamondon Metro Station, Bus 161 (Van Horne
)		 Vendôme Metro Station, Bus 104 (Cavendish
)		 Villa Maria Metro Station, Bus 162 (Westminster
		 Atwater Metro Station, Bus 138, 104

•
•
•
•

5785 Parkhaven,
Côte-SAINt-Luc, QC H4W 1X8
(514) 488-8203

LEARN BASIC ENGLISH
LEARN BASIC FRENCH

Registration Information
REGISTRATION DATES:

1:00 p.m. – 3:00 p.m.
5:00 p.m. – 8:00 p.m.

November 25, 26, 30 and December 4:
November 30:

LATE REGISTRATION:
1:00 p.m. – 3:00 p.m.
5:00 p.m. – 8:00 p.m.

Course Dates:

January 4 – June 30
January 4 – May 18

January 5, 6, 7, 11
January 6 and 11

DAY:
		
		 EVENING:

DOCUMENTS REQUIRED FOR ALL COURSES

• مدارک ضروری:
) A valid Quebec Medicare Card (date not expired
) A foreign passport valid or expired (if born outside of Canada
 A foreign birth certificate, if available
PLUS ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS
)Born in Canada

OR

(Born outside Canada

>> Born outside Canada:
Canadian Citizenship Card, or Permanent Resident Card
)or Record of Landing – IMM 1000 (VALID
Confirmation of Permanent Residency: IMM5292 or IMM5688, AND
Medicare Acceptance Letter, which indicates the Medicare Card number.
)(For newly arrived, less than 6 months in Quebec
Quebec Selection Certificate (Category R8, RA and Humanitarian ONLY
AND Federal Study Permit
)French Courses ONLY: A valid Work Permit (IMM1442 - not expired
Case Type: 07, 08, 20 (56), 22, 23, 24, 25, 26, 28 and 98.
Quebec employer`s name must be written on Work Permit
OR Letter of Employment from their Quebec employer

•
•
•
•

*

>> Born in Canada
Provincial Birth Certificate in a LONG FORMAT with parents’ names
indicated on certificate
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آژانس مسافرتی

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
ینک با4
نشـــانی:
 2سال جتربه کاری!
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

دکترکیانوش رشیدان

خبرنگار پرسید چرا تساوی تعداد
زنان با مــردان در کابینه اهمیت
دارد ،جاستین ترودو پاسخ داد:
«زیرا اکنون سال  2015است!»
جاســتین ترودو ،دومین نخست
وزیر جوان در تاریخ کانادا ست.
در ســال « 1979جــوکالرک»
نخست وزیر اسبق کانادا در سن
 40ســالگی به نخســت وزیری
رســیده بــود .جاســتین ترودو
نخســتوزیر جدید کانادا پس از
اعالم نتایج در میان حامیان حزب
لیبرال گفت:
«کانادا همان کشوری شد که قبال
بود .سیاستهای مثبت منجر به
پیروزی من شد».
همان گونه که ترودو در شعارهای
تبلیغاتیخوداز«تغییراتاساسی»
یاد کرده بود ،کانادا به مسیر واقعی
صلحطلبــی خــود بازمیگرددو
کابینه ترودو پیامی اســت به
کانادا و دنیا که روش حکومتی
جدیدیدر کانادا حاکم خواهد
ی نام راه آفتابی
شد ،آنچه برخ 
( )Sunny Waysرا بــر آن
نهاده اند.
کابینه تــرودو پیامی محکم
بــرای آنان 
ی دارد که ســالها
اهتمــام به خــرج داده بودند که
تخــم نفاق و کینه را در بین اقوام
کانادایی پراکنده کنند.
ترودو بــا وفادار مانــدن به قول
انتخاباتی خود پستهای کابینه
را به صورت مســاوی بین زنان و
مردان تقسیم کرد و عالوه بر آن
ی کرد که این کابینه برای
ســع 
اولین بار در تاریــخ معاصر کانادا
نمایانگر بافت جمعیتی این کشور
باشد.
میتوان بــه جرات گفت که کلمه
کلیدیدر ترکیب این کابینه کلمه
«تنوع» بوده است.
این کابینه میتواند باعث مباهات
مردم کانادا باشد ،کابینهای که از
لحاظ جنسیتی برابر است ،از همه
استانهای کانادا نماینده دارد ،از
همه اقلیتهایدینی نمایندهدارد،
کانادایی ها از همه گروههای سنی
ی که
در آن حضور دارند ،کابینه ا 
از لحاظ فرهنگی و نژادی گوناگون
اســت و در آن اســامی وزرایی با
پیشینههای قومی مختلف از جمله
بومیهای کانادا در آن به چشــم
میخورد.
در کابینه ترودو وزیرهایی به چشم

کابینـه ای مایه مباهات
مردم کاناداست ...
ـــــــــ

میخورند که متولد خارج
هستند ،وزیری داریم که
پناهنــده بــوده ،وزیرانی
داریم که مسلمان و هندو
هستند ،وزیری داریم که بر روی
ویلچیر است و...

نکته جالب درباره کابینه ترودو،
حضور پررنگ بانوان د ر این کابینه
است.

سمت وزیر دادگستری در کابینه
جدید کانادا به یک خانم از بومیان
کانادایی سپرده شد .خانم جودی
ویلســون ـ ری بولد از ونکوور که
یکی از هشت نماینده بومیان کانادا
است که به پارلمان راه یافته ،قبال
در مقام دادستان استان بریتیش
کلمبیا خدمت کرده است .احتماال
دولت جدید کانادا با تشکل کمیته
تحقیق در حوادث مفقود شــدن
زنان بومــی کانادا را آغاز میکند.
دولت هارپر سالها با باز کردن این
پرونده مخالفت میکرد.

ی از وزیران خانم بسیار جوان
یک 
در کابینه ترودو خانم مریم منصف
است که متولد هرات میباشد .وی
در دوران کودکی مجبور به ترک
خانه و کاشــانه خود میشود و به
ایران عزیمت میکند و پس از آن
بار سفر به کانادا را میبندد.
وی سالهاست به عنوان یک فعال
اجتماعی در کانادا مشغول به کار
میباشد.
خانم کاترین مک کنا که به عنوان
وزیر محیط زیســت به دولت راه
یافته وکیل متخصص در تجارت
بینالمللی و حقوق بشــر است و
پیش از این با گروههای غیر دولتی
 -NGOدر پیشــبرد حقوق بشردر کشورهای در حال توسعه کار
میکرده است .وی که همچنین
در زمینه محیط زیست کار کرده
اســت درمورد آینــده تحقیقات
تغییــرات آب و هوایــی ابــراز
خوشبینی کرده است.
کاترین مک کنا معتقد است که
با ســقوط دولت هارپــر راه برای
اصالحات در این زمینه باز شــده
است.
نکته قابــل توجه دیگــر در این

کابینه انتخاب یک خانم دانشمند
به عنوان وزیر جدید علوم است که
برخــاف وزرای علوم کابینههای
هارپر ،این وزیر یک محقق و یک
دانشمند واقعیست .انتخاب یک
دانشــمند و محقق برای تصدی
پســت وزارت علوم نمایانگر این
مطلب اســت که آقای ترودو به
عهد خود به دانشمندان کانادایی
وفادار مانده است.
ی پیامهای
آقایان ترودو و گارنو ط 
جداگانه به دانشمندان و محققین
کانادا این نویــد را داده بودند که
دوران سیاه سانســور و استبداد
حاکم بر مراکز تحقیقات 
ی به ســر
رسیده اســت و در دولت جدید
تصمیــم گیریها بــر پایه علم و
دانــش خواهد بود و نــه بر پایه
ایدئولوژی و دانشمندان احترام از
دست رفته خود را باز خواهند
یافــت و سیســتم رعــب و
وحشتی که محافظه کاران بر
ی حاکم کرده
مراکز تحقیقات 
بودند بر چیده خواهد شد.
همچنیندو هندی تبار سیک
هم در کابینه جدیــد کانادا
حضور دارند که یکی از آنها به
عنوان وزیردفاع معرفی شده است.
هارگیت ساجان افســر ارشد در
ارتش کاناداســت .پدر و مادر او از
هند به کانادا آمده اند و وی بزرگ
شده ونکوور است و سابقه فعالیت
در ارتــش کانــادا و ماموریت در
بوســنی هرزگوین و افغانستان را
دارد.
پســت وزارت خارجــه بر عهده
استفان دیون گذاشته شده است.
وی که یک سیاست مدار منطقی
ســت اعالم کرده که از این پس
تغییرات چشمگیری درسیاست
خارجــی کانادا صــورت خواهد
گرفت.
دولت ترودو راه دشواری در پیش
روی دارد چرا که وظیفه سنگین
اجرایی کردن قولهای انتخاباتی
لیبرالها را بر عهده دارد .در حال
حاضر مردم کانادا خوشحالند که
ســایه حکومت هارپر از سرشان
ی زمان 
کوتاه شده است ول 
ی خواهد
رسید که مردم از این فصل عبور
مینمایند و از دولت جدید انتظار
خواهند داشــت که به قولهای
انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند.

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

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

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

اولین چالش پیش رو برای کابینه
ترودو طرح ترانس پاسیفیکTTP-
ی
 اســت که تصمیم گیری نهای در مــورد آن بر عهده دولت ترودو
میباشد.
این طرح مانند یک هدیه نامیمون
از دولــت هارپر به دولــت ترودو
رسیده است و میتوانددولت جدید
را در موقعیتــی نه چندان راحت
قرار دهد.
اکنونکریستیا فریلند وزیر تجارت،
در صورت تصویب این طرح ،باید
ش تولید در
جواب گوی مردم و بخ 
کانادا باشد که بشدت از این طرح
ضربه خواهند خورد .در هفته اول
نوامبــر  ۲۰۱۵جزییات این طرح

به اطــاع عموم رســید و در آ 
ن
ی دیده میشد که به شدت
مطالب 
نگران کننده بود .این طرح صورت
تصویــب قدرت بیســابقهای به
کمپانیهای داروسازی خواهد داد
و آنها را قادر میسازد که برای مدت
زمان بیشــتری داروهای جدید را
با قیمت باال در بازار عرضه کنند.
بدین ترتیب مصرف کنندگان این
داروها بایــد زمان طوالنی تری را
در انتظــار داروهای ژنریک ارزانتر
ســپری کنند .اما قربانیان اصلی
ترانس پاسیفیک  - TTP-شاغلین
در صنعت اتومبیل سازی و تولید
قطعات یدکی ماشــین در کانادا
هستند.

Fax: 1-855-698-8872

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

در صورت تصویــب طرح ترانس
پاسیفیک ،کارخانههای اتومبیل
سازی قادر خواهند بود که بخش
ی تولید خود را به جای کانادا
اصل 
در کشوری انجام دهند که نیروی
کار در آن بــه مراتــب ارزانتر از
کاناداست.
هر چند که این طرح در دوره آقای
ی مسئولیت
هارپر کلید خورد ول 
تصویب آن بر عهده پارلمان تحت
کنترل لیبرالها و مسئولیت اجرای
ن بــر دوش دولت جدید خواهد
آ
بود و نتایج آن در کارنامه لیبرالها
ثبت خواهد شد.

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

•
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ظرفیتمحدود ترم زمستانی2016 :
( 5ژانویه تا  20مـارس)

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

جوامع بشری هموارهدر جستجوی
ابــزاری برای شــناخت و تعریف
هویت خود میباشند که خاطرات
مشــترک اعضاء آنها یکی از این
ابزارها اســت .با توجه به روابط دو
جانبه خاطــرات فردی و جمعی،
تبادل بین آنها یکــی از راه های

کافهخاطـــرات
بوجود آوردن خاطرات مشــترک
و نگهداری از آن اســت .خاطرات
مشترک در تبیین و تداوم هویت
نقش اساسی دارند و این نقش در
جوامــع پویا و بخصوص مهاجر از
اهمیت بسزایی بر خوردار است و
میتواند شکاف بین نسل ها را پر

محل ثبت نام

مهمان این جلسه :آقای بهرام ناصری

کافه خاطــره این بار میزبان آقای فرهنگــی و اجتماعــی منجمله
بهرامناصری یکی از اعضای باسابقه در «کانــون ایرانیــان» کبک نیز
و فعال کامیونیتی ایرانیان مونترال شــرکت داشته و فعال بوده است.
است .بهرام ناصریدر کنار کارهای بهرام ناصری ناشر ماهنامه بازار و
اقتصادی خــود در جامعه ایرانی راهنمای مشــاغل و نیازمندیهای
مونترال در رابطــه با برنامه های کامیونیتیایرانیانمونترالمیباشد.

دو شنبه  16نوامبر 2015
ساعت 18:30
Westmount Library
4574 Sherbrook Street W.
Westmount, Quebec

بهروزباباخانی

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net

مدرسه فرزانگان
----------------

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی کودکان:

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

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

(514) 731-1443

www.cafelitt.ca
سازمان آموزشی مولتی ساژ

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

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

کافـــه لیت

بنیاد سخن آزاد

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

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

M E KI C

IBNG

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

همبستگیبازرگانی

اوتـــاوا

رادیوفارسی مناشوم
دوشنبه ها 7 :تا  9شب
CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

www.ibng.ca

هیپنوتیزم :زیر نظر استاد علی سلیمی

EMAIL:ga_salimi@hotmail.com

مک گیل فراخوان به کار داوطلبانه

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

>> ساعات کار:

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

دانشگاه مکگیلدر نظردارد جهت اجرای طرح تحقیقاتی با هدف کمک
به مهاجرین تازه وارد در خصوص دسترسی به سیستم خدمات درمانی،
از تعدادی افراد به صورت داوطلبانه دعوت به کار نماید .شرایط مورد
نیاز عبارتند از:
ساکن کشور کانادا برای حداقل  5سال
تسلط به زبان انگلیسی/فرانسه
دانش یکی از زبانهای زیر ارزشمند است:
عربی ،پنجابی ،تامیل ،اردو ،گجراتی ،هندی و بنگالی
متعهد و قابل دسترسی درفاصله زمانی اکتبر  2015تا مارچ 2016
حداقل یکسال تجربهی قبلی در ســازمانهای داوطلبانه (سابقه کار با
اقلیتهای اجتماعی ارزشمند است)
دسترسی به حمل و نقل قابل اعتماد (وسیله نقلیه شخصی یا عمومی) |
تکمیلدورهی آموزشی آنالین
درپایان به داوطلبان مدرک کار داوطلبانه اعطا خواهد شد.
درصورت عالقه و نیاز به اطالعات بیشتر ،حداکثر تا نوامبر  2015با خانم
نینا ممیشــی با آدرس ایمیل و شماره تلفن زیرتماس حاصل فرمایید:

nina.mamishi@mail.mcgill.ca

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

Tel.: (514) 451-5110

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

www.facebook.com/
djalcapone.taymour

(514) 274-8117

اجنمندوستدارانزرتشت

WEBSITE: www.hypnohelpelio.com

پخــتروز

Tel.: (514) 692-0476

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

Tel: 514.347.4353

 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

درخدمت ایرانیان گرامی

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

Center medicale colombus: 1140 Jean Talon East Montreal.Qc.H2R.1V9

مشاور رمسی وام مسکن

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

behrooz@babakhani.ca

کیفیتعالی،
بهای مناسب

www.ilsmontreal.org

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

زیباییهیپنوتیزموخودهیپنوتیزمرافقطکسانی
میتواننداحساسکنندکهتجربهکردهباشند.

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

نان سنگک

مدرسه دهخدا

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

کند و ضامن هویتی مداوم و پویا
باشــد .بدین ترتیب هدف اصلی
«کافه خاطــرات» ایجاد فضایی
است برای تبادل خاطرات فردی و
مشترک جامعه ایرانی مونترال که
در نهایت منجر به تبیین و تقویت
هویت آن گردد.

اجنمن ادبی مونتریال

کتابخانهنیما

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

Tel.: : 514-737-3642
Snowdon

PAIVAND: Vol. 23  no.1240  Nov. 15, 2015

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

*هر شنبه ساعت  1بعد از ظهر

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

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

اولین سه شنبه
هر ماه
5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

(روبروی رستوران یاس)
مترو واندوم -اتوبوس 104- 90
info: 514-290-2211
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فروشنده مجاز الستیک در مونتریال کانادا
حراج رقابت ناپذیر الستیک

فرشیدابراهیمی

خشایارشادانلو

Our tires have full warranty
against any defects.
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مسيحی شــدن ،انجام يک سری مراسم
خاص مذهبی و يا پيوستن به يک دين جديد
نمیباشد.
رفتـن به کليسا و انجام يک سری مراسم و
تشريفات خاص مذهبی ،بخودی خود ،باعث
مسيحی شدن کسی نمیشود.
مسيحی شدن ،به معنای برقرار گشتن يک
رابطه و مشارکت حقيقی و خالص و شخصی،
با خدا میباشــد که خالق کل کائنات و ما
انسانهااست.
برطبق کالم خدا درانجيل شــريف ،رساله
به روميان ،فصل ســوم ،آيه " ٢٣همه گناه
کردهانــد و از جالل خدا محرومند ."،آدم و
حوا ،اجداد انسان ،متأسفانه از خدا نافرمانی
کرده و مرتکب گناه شدند و بهمين علت،
گناه وارد نسل بشر شد وهمه را آلوده ساخت.
اين موضوع را میتوانيم در همه انســانها
مشــاهده کنيم چون مــا ذات و طبيعتی
گناهآلود داريم و در افکار و سخنان و اعمال
خود گناه میکنيم .کالم خدا ،در رساله به
روميان ،فصل ششم ،آيه  ٢٣میفرمايد:
"زيرا مزدی که گناه میدهد موت است". . . ،
و موت يعنی جدايی از خدا .چون خدا قدوس
و پاک است و نمیتواند گناه را تحمل کند ،با
وجود عشق و محبتی که او نسبت به انسان
دارد ،رابطه و مشارکت و دوستی با انسان را
رد میکند .انسان گناهکار ،با وجود گناهان
خود ،نمیتواند به حضور خدای قدوس و پاک
راه يافته و با او رابطه و مشارکت داشته باشد.
ضمن ًا ،انسان گناهکار با اعمالش که از ذات و
دل آلوده به گناه او بيرون میآيد ،نمیتواند
خدا را خشنود بسازد مگر اينکه گناهانش
آمرزيده شده و دل و وجودش از گناه پاک
گردد.
خدا همچنين عادل اســت و گناه را بدون
مجازاتنمیگذارد.
گناهکار به خاطر گناه ،هرچه که باشد ،خواه
آنچه که اراده و خواســت خدا بوده وانجام
نداده و يا آنچه خواست خدا نبوده و انجام
داده ،در داوری به حق خدا محکوم و مجازات
خواهد شــد .بله ،گناه ،رابطه ما را با خدا از
بين برده و مثــل درهای که در ميان دو کوه
قرار دارد ،جدايی در بين خدا و انسان بوجود
آورده است .انســان گناهکار و محکوم به
هالکت ،برای برقرار شدن رابطهاش با خدا،
احتياج به نجات دهنده دارد يعنی شخصی
که انســان را از گناه و نتايج شوم آن نجات
داده و مثل پلی او را به خدا متصل کند.
در مورد نجات دهنده ،خوب اســت بدانيم
که اوالً ،او بايستی کام ً
ال بیگناه و پاک باشد
يعنی هم در ذات و هم در فکر و کالم و عمل،
بدون گناه باشد .پس ،نجات دهنده انسان،
نمیتواند از نســل بشری باشد که آلوده به
گناه است .بايد توجه داشت که نطفه عيسی
مسيح ،نجات دهنده بشــريت ،از انسان
گناهکار در رحم مريم باکره قرار نگرفت بلکه
براساسکتابمقدس:
"مريم ،مادر عيسی ،از روح القدس حامله
شد" (متی  ١٨ :١و .)٢٠
عيسی مسيح ،نجات دهنده بشر ،نه فقط
ذات و طبيعتی مقدس و بدون گناه داشت،
بلکه هيچگاه در زندگی خود مرتکب گناهی



مسيحی
شـدن
و يافتـن
نـجات
و حيـات
جاودانی

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

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

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

)
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نشد .در انجيل عيسی مسيح ،در باره اين
نجات دهنده بیهمتا میخوانيم" :او هيچ
گناه نکرد ،و فريبی بر زبانش يافت نشــد"
(اول پطرس .)٢٢ :٢
"ما به چنين کاهن اعظمی نياز داشــتيم،
کاهنی قــدوس ،بیعيب ،پــاک ،جدا از
گناهکاران ،و فراتر از آسمانها" (عبرانيان :٧
.)٢٦
دوم ًا ،نجات دهنده انسان ،بايد بتواند جريمه
گناه ما را با خون و مرگ خود بپردازد ،يعنی
او بجای ما انســانها مجازات گناهان ما را
قبول کرده و بعوض ما بميرد.
براســاس کتاب مقدس " ،زيــرا جان هر
موجودی در خون اوســت و من خون را به
شما دادهام تا برای کفاره جانهای خود ،آن را
بر روی قربانگاه بپاشيد .خون است که برای
جان کفاره میکند" (الويان .)١١ :١٧
"  . . .خود مســيح يک بار برای هميشــه
به خاطر گناه بشــر مرد ،يعنی يک شخص
بیگناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور
خدا بياورد ( ". . .اول پطرس .)١٨ :٣
" خون مسيح چقدر بيشتر انسان را پاک
میگرداند ،او خود را به عنوان قربانی کامل
و بدون نقص به وسيله روح جاودانی به خدا
تقديم کرد .خــون او وجدان ما را از اعمال
بيهوده پاک خواهد کرد تا ما بتوانيم خدای
زنده را عبادت و خدمت کنيم" (عبرانيان :٩
.)١٤
خبر خوشــی که برای شما داريم اين است
که ،در حدود دو هزار سال پيش ،خدا بخاطر
عشــق و محبت خود ،قدم آشتی با انسان
گناهکار را برداشت يعنی حاضر شد مظهر و
يا از لحاظ روحانی ،پسر خود عيسی مسيح
را به جهان بفرستد تا مثل يک قربانی کامل
و بیعيب ،بخاطر ما و برای پرداخت جريمه
گناهان ما ،بر روی صليــب بميرد .انجيل
شريف ،يوحنا ،فصل سوم ،آيه  ١٦میفرمايد:
"زيرا خدا جهانيان را آنقدر محبت نمود که
پســر يگانه خود را داد تا هرکه به او ايمان
بياورد هالک نگــردد بلکه صاحب حيات
جاودان شود" .همچنين کالم خدا در روميان،
فصل سوم ،آيات  ٢٤تا  ٢٦میفرمايد:
"اما با فيض خدا همه بوساطت عيسی مسيح
که آنان را آزاد میسازد ،بطور رايگان ،نيک
محسوب میشوند .زيرا خدا مسيح را بعنوان
وسيلهای برای آمرزش گناهان که با ايمان
بخون او بدست میآيد در مقابل چشم همه
قرار داده و با ايــن کار ،خدا عدالت خود را
ثابت نمود زيرا درگذشــته بسبب بردباری
خود گناهان آدميان را ناديده گرفت تا در اين
زمان ،عدالت خدا کام ً
ال بثبوت برسد ،يعنی
ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به
عيسی ايمان میآورد نيک میشمارد".
خواننــده عزيز ،عيسی مسيح خداوند
که بعد از مرگ بر روی صليب و تدفين ،دوباره
زنده شد و اکنون زنده است ،بر در قلب شما
ايســتاده در را میکوبد و مايل است وارد
قلب و زندگی شما بشود .او میخواهد تمام
گناهان شما را ببخشد و رابطه و مشارکت
واقعی و بســيار نزديک ،بين شما و خدای
قدوس برقرار سازد و به شما حياتی جديد و
ابدی در خدا ببخشد .اگر آنچه را که ذکر شد،
قبول داشته باشيد ،کافی است که از گناه
توبه کرده و به عيسی مسيح خداوند ايمان
آوريد .کالم خدا در انجيل شريف میفرمايد:
"زيــرا اگر با لبان خــود اعتراف کنی که
عيسی ،خداوند است و در قلب خود ايمان
آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت
نجات خواهی يافت .زيرا انسان با قلب ايمان
میآورد و نيک محسوب میگردد و با لبهای
خود به ايمانش اعتــراف میکند و نجات
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کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
کشی
ش جالل عادل

بت است

داوند مح

خ

میيابد" (روميان  ٩ :١٠و .)١٠
"من پشت در ايســتاده در را میکوبم اگر
کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد
میشوم و با او شام خواهم خورد و او نيز با
من" (از ســخنان عيسی مسيح در انجيل
شريف ،مکاشفه .)٢٠ :٣
میتوانيد با يک دعای ساده و صميمی که
از روی ايمان باشــد ،اينطور با خدا صحبت
کنيد :ای خدای پاک و مقدس ،من میدانم
که بر طبق کالم تو ،کتاب مقدس ،گناهکار و
از جالل تو محروم هستم .من قبول دارم که
عيسی مسيح خداوند ،بخاطر گناهان من ،به
صليب کشيده شد و جانش را برای پرداخت
جريمه گناهان من داد .قبول دارم که او سه
روز بعد از مرگ دوباره زنده شد و زنده است.
پدر آسمانی ،از تو خواهش میکنم گناهان
مرا بيامرز و پاک کن و به من حياتی جديد و
ابدی در خودت ببخش.
به اسم عيسی مسيح دعا میکنم ،آمين.
به محض اينکه به مســيح رو آوريد و از راه
ايمان با او متحد شويد ،براساس کالم خدا در
انجيل شريف ،چند چيز درقلب و زندگيتان
صورت میگيرد:
اوالً ،تمام گناهان شما آمرزيده و برطرف می
شود ،روح خدا در قلب شما ساکن می گردد
و شــما تولد تازه و حياتی جديد در مسيح
میيابيد (براساس کولسيان  ،١٣ :٢روميان
 ،٩ :٨تيطس .)٥ :٣
دوم ًا ،فرزند خدا گشته و از تمام مزايای فرزند
خواندگی برخوردار خواهيد شد (براساس
روميان  ١٦ :٨و  ،١٧افسسيان .)٣ :١
سوم ًا ،از سلطه و اسارت گناه و نفس گناه آلود
و شيطان آزاد میشويد (براساس روميان :٦
 ٦و  ،٧افسســيان  ١ :٢و  ،٢کولسيان ،١٣ :١
يوحنا  ٣١ :٨و .)٣٢
چهارم ًا ،از موت و هالکت و جدايی ابدی از
خدا رهائی يافتــه و صاحب حيات جاودان
میشويد (براساس يوحنا  ،٢٨ :١٠روميان :٦
 ،٢٣اول يوحنا ) ١٣ :٥
مورد مهم :به ایمانداران در کلیسا بپیوندید.
در خاتمه ،براساس انجيل شريف ،در اتحاد
با عيسی مسيح ،میتوانيد بوسيله ايمان و
صبر ،وعدههای عالی و نيکوی خدا را که در
کالم او ذکر شده ،از آن خود سازيد
(عبرانيان  .)١٢ :٦آمين.
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هــادی...

بسکه میخواند خبر پشت خبر لپ تاپ من
در خودش بغ میکند شام و سحر لپ تاپ من
با خبرهای بد روزانه غمگین میشود
مثل من یک گوشه می افتد پکر لپ تاپ من
آرزو دارد نیاید لحظه ای اخبار بد
از خلیج فارس تا بحرخزر لپ تاپ من
لرزه می افتد بر او وقتی که میگردد دقیق
در گزارش های «مرز پر گهر» لپ تاپ من
وضع دنیا را که می بیند پر از فقر و ستم
میدهد دشنام بر زیر و زبر لپ تاپ من
رو به روی اسم شاهان و پرزیدنت ها
مینویسد فارسی« :ضد بشر!» لپ تاپ من
زیر تصویر اوباما و پوتین و مابقی
تایپ کرده« :بازهم مالعمر!» لپ تاپ من
پیش نام مسجد و دِیر و کنیسه ،هرچه هست
در پرانتز مینویسد( :الحذر) لپ تاپ من
تازگی تغییر در متن خبرها میدهد
کرده «آقازاده» ها را «کره خر» لپ تاپ من
گاه با من نیز کج میتابد و لج میکند
میشود اسباب کلی دردسر لپ تاپ من
در فتوشاپ اش اگر وارد کنم عکس درخت
میکند «سیو»اش به عنوان تبر لپ تاپ من
آدرس «گوگلَ .مپ»ام را دستکاری میکند
سازدم توی خیابان در به در لپ تاپ من
از سقوط صد هواپیما گزارش میدهد
گر بفهمد باشدم قصد سفر لپ تاپ من
چند بیت از شعرهایم را دهد دست دیلیت
گوید اینطوری مفید و مختصر لپ تاپ من

گ
ر
و
ه
دست

تور کنسرتهای پاییزی گروهد ستان
که هجدهم سپتامبر از مونترال آغاز
شــده بود ،روز هجدهم ماه اکتبر در
لوس آنجلس به پایان رسید.
گروه دستان که نامی بزرگ و نیک در
میان شنوندگان داخل وخارج از ایران
دارد و هر سال با سفر به نقاط مختلف
جهان ،با اجرای کنسرتهای موسیقی
ایرانــی در معرفــی ایــن هنر به
جهانیان نقشی موثر و پر رنگ داشته
است ،اینبار با انتخاب صدایی جوان
و پر انرژی چون مهدیه محمدخانی،
در تور آمریکای شمالی خود بسیار
درخشید.
حمید متبسم ،موسس گروهدستان و
آهنگساز صاحب سبک و نام آشنای
ایران ،بــا انتخاب اشــعاری از فروغ
فرخزاددر آلبومی به نام "یکدریچه"
یکبار دیگر بر آهنگســازی پرقدرت،
بااحساس و زیبای خود صحه گذاشت.
"یک دریچه" در کنار اثری پر انرژی
از حسین بهروزی نیا ،با اجرای حرفه
ای و کم نظیر اســتادان دستان بار
دیگر خاطره ای خوش از حضور این
گروه به جای گذاشت و تحسین اهالی
غیرایرانی این هنر را نیز برانگیخت.
آنچــه در زیر مــی خوانید ترجمه
بازتاب حضور کنسرت گروه دستان

www.paivand.ca since 1993

حق به جانب دست توی طنزهایم میبرد
گوید اینجوری شوی طنازتر لپ تاپ من
هرچه ایمیل خصوصی میدهم بهر کسی
میفرستد بهر اشخاص دگر لپ تاپ من
من به او معتادم و او در گریز از دست من
گوید از من بگذر و «آی.پد» بخر! لپ تاپ من
دیپرشن دارد ولیکن شیطنت هم میکند
عکس می اندازد از من بیخبر لپ تاپ من
از سیاست میگریزد ،دائم َا در یوتیوب
می نشیند دیدن رقص کمر لپ تاپ من
چارج اش چون میکنم ،گوید مرا تنها گذار
مثل آهن میرود از کوره در ،لپ تاپ من
چراغ قرمز چشمک زنی در سمت چپ
با ِ
میکند یکباره اعالم خطر لپ تاپ من
شات.دان» اش میکنم آرام و ساکت میشود»
بر مونیتور میکشد یک ضربدر لپ تاپ من
میرود در خواب و من خوشدل که از جا میپرد
صبح ،با فریاد پیک خوش خبر لپ تاپ من
ــــــــــــــــــــــــــــ
به یاد نصیرعلی سنخورانی  -آبان  - ۹۴لندن
ازفسیبوک آزاد هادی خرسندی

بازتاب کنسرت ها درامریکا ی شمالی

ان:

در نیویورک است که در نشریهNew
 York Music Dailyآمده است.
تاریخSeptember 30،2015 :

لینک:

https://newyorkmusicdaily.
wordpress.com/2015/09/30/
dastan/

نویسندهby delarue :
ترجمه:آرمینلطفعلیان

اجرای فراموش نشدنی
و پرشور گروه دستــان
در بروکلیـن

از میان تمام سبکهای موسیقی که
امســال در بروکلین به صحنه آمد،
به جرات میتوان گفــت که اجرای
گروه دســتان بهترین بود .این گروه
با ترکیبی از موســیقی سنتی و نوی
ایرانی ،با شکوه ،پرشور و حزین ،بارها
ن داد.
مخاطبانش را تکا 
گروه دســتان که در طول سالهای
گذشته گاهی اعضای آن تغییر کرده،
در نگاه و انسجام درونیش همچنان
شاخص و توانمن د باقی مانده است ،این
بار با مهدیه محمدخانی ،خوانندهای
جوان و تازهنفس ،در نیویورک اجرایی
بینظیر داشــت .در سراســر برنامه
زخمه های سرزنده ،مهیج و آتشین
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گروه در عین سادگی و شفافیت به
مایههای موسیقی غربی نزدیکتر بود
تا دیگر انواع موســیقی شرق .با این
حال ،نشانههای موسیقی شرقی نیز
گاه چــون نواهای عرفانی از دنیایی
دیگر شنیده میشد.
حمید متبســم با تــار ملودیهای
آتشین از نتهای بیقرار و پرانرژی
خلق میکرد و این در حالی بود که
سعید فرجپوری با کمانچه نتهایی
آرام ،خیالانگیــز ،پــر راز و باروح
مینواخت .پژمان حدادی با تسلط بر
شش ساز کوبهای با مهارت و خالقیتی
منحصر به فرد بــا خلق ملودیهای
پرخروش جمعیت داخل ســالن را
به وجد میآورد .حســین بهروزینیا
مهارت پنجه و تسلط ذهنش را بر ساز
بربت (عود ایرانی) به خوبی به نمایش
گذاشت.
متبسم بر پایهی اشــعاری از فروغ
یو
فرخــزاد اثــر فراموش نشــدن 
هیجانانگیز "یــک دریچه" را خلق
کرده اســت .حدادی توضیح داد که
اشعار این شاعردههی  60میالدی،
نگاهی امیدوار بــه برابری زن و مرد
دارد .امری که شاید پیشنیاز تمدن
انسانی است ،اما مفهومی نیست که
بسیاری آن را برخاسته از ایران بدانند.
با این حال ،طیسدههای میانه ،ایران
مرکز اندیشههای روشنفکری جهان
آنروز بوده است.
 محمدخانی ابتدا به آرامی شــروعب ه خواندن کرد گویی از گروه فاصله
داشت .یا آیا مشکل از صدابرداری بود؟
 نه! او کارش را با زمزمه شروع کرد کهتنها بخشی از گسترهی وسیع آواییش
بود .به مرور تحریرهای موشکافانهاش
فراز گرفت و به اوج رســید .در اوج و
فرودهایش ،در حالــی که با اعتماد
روی صندلیش نشسته بود ،نمیشد
لحظهای از او چشم برداشت.در همین
حالموسیقی از حالت لختی و اندوه
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Free vocational
& Starting a business

Professional Sales Program at
Multicultural Academy Canada

آکادمی زبان مک MAC

دوره ها به زبان های
فرانسویوانگلیسی

باهمکاری:

از سال
1970

Financial
Aid available
____________

 دوره های آموزشی مخصوص کودکان
و نوجوانان بین  3تا  17ساله
 با دوره های انگلیسی ،فرانسه،و ریاضی
 ژیمناستیک و تکواندو
برگزاری کالس ها :در روزهای شنبه

____________
____________
>>> زمان کالس ها
در طول هفته | یا آخر هفته ها
برای اطالعات بیشتر
با شانتـال متاس بگیرید:

Locations:
Downtown, Pearson Adult
)Career Center (Lasalle
West Island Career Center
(Pierrefonds)&possibly Laval

)Tel.: 514-889-6445 (Adults
)Tel.: 514-486-2363 (Kids
canadabusinessschool@gmail.com
2100 Guy, Suite 206A
Montreal, QC H3H 2M8

در شهر :گزارش همــدالن

شــصت و هفتمین جلســه
همدالن ،در اولین ســه شنبه
ماه نوامبر ،در محل جدید خود
برگزار شد.
با حضور جمعی گرم و صمیمی
از آنها کــه هجرت کرده اند از
سرزمین مادری ،اما همچنان
قلبشانمیتپدبرایهمنشینی
و هم صحبتی با همدیارانشان...
محفلی که دلگرممان می کند
اولین سه شنبه
به ادامه دادن مســیر زندگی با
هر ماه
عشق و امید و همدلی و مهربانی...
ایــن برنامــه نیــز پــس از
5600 - Upper Lachine
خوشآمدگویی و سخنان خانم
NDG QC H4A - 2A7
پرهیــزگار و معرفی مهمانان ،با
آراممان می کند.
(روبروی رستوران یاس)
سخنرانی جناب کیوان نصیرنیا،
و سورپرایز انتهای برنامه ،آوازخوانی
مترو واندوم -اتوبوس 104- 90
(آقای «موفقیت») آغاز شد.
فی البداهه یکی از حضارهمدل بود
info: 514-290-2211
ســپس جناب پرفســور علی
که با آوایی خوش ،جوابگوی بیانات
ســلیمی مانند همیشه همه را
ناب خانم ایروانی شدند.
مجذوب سخنان خود در خصوص ســپس ســرکار خانم ایروانی ،از و در نهایت با پذیرایی دوســتانه
دانــش هیپنوتیزم کردنــد و به قدیمی های ســاکن مونترال ،با و گرم برگزارکننــدگان و عرض
ســواالت و ایمیل های رسیده از صحبــت های بی ریــا و باصفای تبریک به متولدین مــاه نوامبر،
طرف عالقه مندان پاسخ گفتند.
خــود از لزوم همدلی و مهربانی با جلسه پایان یافت.
پس از آن ســرکار خانم صابری دیگران ،همه مهمانها را تحت تاثیر با ســپاس از همه عزیزانی که با
در ادامــه تمرینات یوگای خنده ،قرار دادند؛ درد دل هایی که شاید حضورشان ،گرمابخش این انجمن
شــادمانی و خنده را مهمان دلها سالهاست در گلو مانده و به لطف و این محفل همدلی اند.
•
کردند.
این جمع پرمهر بازگو می شود و

در میآمد و به تاخت پیش میرفت.
ی بــا همنوازی
ســازها مدتی طوالن 
رنــگ همدیگر را پنهــان میکردند
و ســپس همنوازی جــای خود را به
ی ماهرانهای میداد که به
تکنوازیها 
نوبت میان سازها میچرخید .پس از
آن ریتم عمداً کند میشد و بعد شدت
میگرفــت و صــدای محمدخانی با
لطافت و شکنندگی ،اعتراض و خشم،

حزن و انــدوه ،پیروزی و بســیاری
احساساتدیگ ر به گوش میرسید.
نیمــهی دوم برنامه ازســاختههای
بهروزینیــا و همچون قســمت اول
شــامل تکنوازیهای پرشور بود که
فراوانی میاننوازیهــای بهروزینیا
بر نشــاط آن میافزود ،نوای ســاز
فرجپوری پیچ و تابهای ساز کیهان
کلهر را بــه خاطر میآورد ،و هم ه در

کنار صدای محمدخانــی که توانی
به صالبت طوفان داشــت ،بیشترین
تحسین تماشاگران را برانگیخت.
پایانبخش برنامه آهنگی بود با تمی
نزدیک به پاپ و آهنگی فولکلور ،زیبا
و اسرارآمیز که همهی ایرانیان حاضر
با آن همراهی میکردند.

•
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پاتوقعموجمال

کافه و قنادی

La Rouladerie
1205 Ave Bernard, W.
Outremont, QC, H2V 1V7

Tel.: 438-384-3377

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

• با انواع شیرینی های
ایرانی و فرانسوی
در خدمت شماست
• سرویس کیترینگ
 برانچ:• آخر هفته
.• کالس های قنادی آغاز شد

1620 Sherbrooke O,
(Corner : GUY)

______________________

Montréal, QC H3H 1C9

برای دریافت اطالعات بیشتر
:به وبسایت ما مراجعه کنید
www.larouladerie.ca

514-933-8866

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

IMPERIAL Business School

مدرسه بازرگانی امپریال
کالس های راه اندازی بیزنس

Maison De Kebab

در خدمت جامعه ایرانیان مونتریال
__________________________________________________________

شرکت و بیزنس خود را با ما شروع کنید
انواع خورش ها وکباب های
 باکیفیت عالی،خوشمزه
:>> برگزیدۀ نشریات کانادایی
از بهترین رستوران ها
 سرویس و بها،از نظر کیفت غذایی

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

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

514

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

La

یکم و پانزدهم هر ماه

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

933-0-933

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

اسپشیالماه

 سایز2 تایر زمستانی

16/60/205

||و

16/60/215

مارک امپریال

 هزینه بازیافت و مالیات، نصب:شامل
)  تایر4 (برای

 دالر420 قیمت

<<  دسامبر15 >> تا تاریخ

« Starting a Business »

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

CALL NOW!
CALL NOW!

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

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

or to register for the first session on

Henri le Grand

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

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

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

scolaire

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

*DISPONIBILITÉS MARDI & SAMEDI

514-961-3598
*Under certain conditions

Pour toute inscription ou renseignements:

duration of the program

Lotfan Replace the French/English writings with the

New Sessions Starting every Month

Online Program

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

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

)  بیعانه%50 (پیش خرید و یا رزرو با پرداخت

.برای سایر سایز ها با ما متاس بگیرید

Diploma of Vocational Studies from the

MinistryProgram
of Education
Tuition-Free

ou audrey@henrilegrand.com

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

Ouverture
d
Ouvertu
toustous
les mo
les
les premier(
les prem
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صرافیآپادانا

APADANA EXCHANGE
انتقـال ارز

مها
 مشجران عزیز

ـاو
هر چهارش ره رایگان

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

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

ه

ر روز هفته

اوکازیون عـالی

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

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

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

  تضمین بهترین نرخ روز با کمترین کارمزد

   آخرین اطالعات ارز

___________________________

GUY

بامدیریت:حمیدرضاخلیفی
_________________________________
1970 Ste-Catherine O,
Montréal, QC H3H 1M4

Cell.: 514-839-7318

|

Tel.: 514-933-1719

مشاور امالک در مونتریال
 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره

Cell.: (514) 971-7407
Kazem Partow Tehrani
Registered Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

 مهد کودک  دبستان و دبیرستان
رمسی کانادایی فرانسه زبان ،دروس دینی
مراسم مذهبی پنچ شنبه ها و جمعه ها
مراسم فرهنگی و ورزشی نوجوانان وجوانان
امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

_______________
www.khoei.ca
7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1

T: 514-341-2235

Water front Apartment
Île-des-Soeurs
only 220000$

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

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

دکترریموندرضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

پزشکان خانواده:

Bourque

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

پزشکان متخصص:

 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

Tel.: (514) 933-8383

شـی
راز













1253 Rue Guy

Guy Concordia



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

شهر
مرکز
در




















ختنه کودکان 6- 0:سالeanگJیDr

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

Montreal, Qc. H3H 2K5

کیتر ینگ











 

 






پزشک خانواده

louis



دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

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

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



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






















 

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

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

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









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

CARDIOLOGUE:
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati

























 
















 













 Root Canal






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






















کلیه
قبول


















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










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



















































































 

























 Lumineers Veneer

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

New

خامنها
رای
ب آقایان
و

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

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

یکبارامتحانکنیدمشتریخواهیدشد.

Guy

Tel.: 514-963-5179

در خدمت هموطنان گرامی
1M1روزMontreal, Quebec H3H
با متدها و مدهای کوپ و مش
 فر و صاف کردن دائمی با بهترین محصول طبیعی
* کا
شیال
)(514شت
Tel.:
933-3337
), Fax: (514
933-2861
:
پ
کنندۀ حجم مو
در دنیا کنترل
س
م
ر
ژ
ک
ب
ا
وام
ه
* اش

و برطرف کننده خشکی و وز مو
*ان ماه ن وپ،
گ ،ک
تا پای
 شینیون ،رنگ ،سشوار
 خدمات کامل عروس  اپیالسیون
مش ،رن فری
ابرو
 کالژن سازی پوست و درمان جوش (درماپن)

تن
با دیز اخن
این

www.clinique-arya.com

مانیکور  پدیکور  بند و ابرو

ویژه
مکان
>
های
> خامن
برای
جاب
باح

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

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

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

www.ismapquebec.com

انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

سادهمثلسالم!...
با دیده شوید...

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
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L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

«انستیتو عالی پزشکی مکمل
و بهداشت پا» ،موسسه جدیدی
است که یک دوره چهار ساله دکترای
ناتوروپاتی (با تز قابل چاپ) و یکدوره
کوتاه مدت برای رفع مشکالت ناخن
و بهداشــت پاها و دروس تخصصی
دیگری را از طریق اینترنت (یا توسط
پُست) ارائه می دهد.
فارغ التحصیالن می توانند به عضویت
رســمی انجمن هــای ناتوروپاتی و
پودولوژی استان کبک در آمده و در
مقابل ارائه خدمــات و دریافت حق
الزحمه به بیماران رسید بدهند؛ که
این رسید هم مورد قبول شرکت های
بیمه بوده و هم به هنگام محاســبه
مالیات ساالنه شخص ،توسط وزارت
دارائی استان کبک و کشور کانادا قابل
پذیرش خواهد بود.

دانشــجو می تواند دوره کوتاه مدت
بهداشت پا را به زبان پارسی گذرانده و
دیپلم کانادائیدریافت نماید .ایندوره
به ویژه برای هم میهنان عزیزی که در
رشته های پزشکی تحصیل کرده اند و
مدارکشان تائید نشده و یادرجه تسلط
آن ها در تکلــم به یکی از زبان های
رسمی این کشور (انگلیسی  -فرانسه)
کافی نبوده و یا اصوال هموطنانی که
قصد مهاجرت و اشــتغال در کانادا را
دارند ،می تواند کارساز باشد تا بتوانند
به کار مشغول شوند.
همچنین فارغ التحصیالن نیازی به
داشتن کلینیک هم ندارند و می توانند
برای ارائه این گونه خدمات به منازل
افــراد نیازمند بروند و کرم و ســایر
داروهای طبیعی بهداشــت پا را نیز
بفروشند.

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

www.ismapquebec.com

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

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

Tel: 418-614-1300
Fax : 418-977-6778
ismap@ismapquebec.com
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کلینک لیزر و زیبایی

Meta therapy

در قلب مرکز شهر مونتریال: شیرین کبیر

Laser treatments

دکتر الهام خیاط
دکتر کاملیا امامیان

Dr. Elham Khayat
Dr. Kamelia Emamian

The very latest
I.P.L. Technology

• I.P.L Hair removal
• Rejuvenation and
Skin Tightening
• Acne Treatment
• Vascular Treatment
• Pigmentation
• Breast Firming
• Signature Facials
• Semi-permanent make up
• Free consultation

META therapy
Dermatude's Meta Therapy,
an acronym for Medical and Esthetical
Tissue Activating Therapy, is the only
improvement that combines both aspects:
natural skin Improvement from the
inside out and externally applied active
ingredients by meass of special serums.
A dual effect in the battle against
skin aging is tackling not just the
consequences, but above all
the cause of skin aging.

_________
SOIN DERMA LASER
3450, Drummond, Suite 144
Montreal, QC H3G 1Y2

• از بین بردن موهای زاید بدن
Rejuvenation از طریق لیزر
• تاتـو • جوان کردن پوست و از بین بردن
چین و چروک های صورت و گردن
veins • لیزر برای رگ های پا و صورت
و از بین بردن جوش ها و کک مک های
acne قهوه ای صورت
• اپیالسیون با وکس • بند و ابرو
• سفت کردن سینه از
Breast lifting طریق لیزر
Treatment Skin Care • فیشال
• مشاوره رایگان

shirinspa626@hotmail.com

جهت
یژه
فیــفو رمان
خت
وره د
لین د
او

 | اسکلروتراپی | لیزرPRP | بوتاکس | فیلر
مشاوره رایگان

_________

• تخفیف ویژه
برای هموطنان عزیز

Tel.: 514-889-1660

20%

175 Stillview, Suite 135
by appointment only
Shirin Kabir
please inquire about
our special packages

Pointe-Claire Qc., H9R 4S3

Tel.: 514-677-5875
www.royalrejuvenationcenter.com

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

اتوسرویس

شمیران

تعمیر و خدمات انواع خودرو
زنگ زدگی
• لوازم یدکی
• ترمیــم و بازسازی
پوسیدگی بدنه خودرو

• فروش و تعویض
 روغن،الستیک
و باطری
• جلوگیری از

• عیب یابی
کامپیوتری
• جلوبندی
• تـــرمز

سرویس و خدمات در کوتاه ترین زمان
کیفیت مطلوب و قیمت مناسب

خرید و فروش | معاوضه انواع خودرو

 ماه گارانتی60  تا6 از
REConditioned

نصفقیمتاوریجینال
) ماهگـارانتی6(

5755 Maisonneuve W. Montreal, Quebec H4A 2A1

(514) 487-6262
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برنامه ننگین سیمای جمهوری اسالمی
و اعتراض مردم آذربایجان...
ف .م .سخن

آن چه در قســمت آخــر «فیتیله»
سیمای جمهوری اسالمی پخش شد،
برنامه ای حقیقتا ننگین بود .طنز ،در
نزد برنامه سازان و روسای سیما ،گفتن
هر سخنی ســت به قصد خنداندن
مردم ،هر چند آن ســخن ،ســخنی
ننگین و زشت باشد .در دستگاه های
تبلیغاتی حکومت اسالمی ،معنی طنز
هرگز فهمیده نشــده است و آن چه
تاکنوندیده ایم ،فضاحتی بیش نبوده
است .الگوی طنزدر حکومت اسالمی،
همان است که منتهی به ساختن فیلم
«اخراجی ها»ی ده نمکی می شــود؛
فیلمی که موجب شرم انسان است.
یاوه ای که در برنامه ی «فیتیله» بر
زبان بازیگران آن آمد ،نوشته ی کسی
اســت که طنز را در همین اندازه ها
مــی داند« .جوکــی» را از افواه عامه
شــنیدن و آن را با مــزه دیدن و در
برنامه گنجانــدن؛ آن هم برنامه ای
برای آموزش بچه ها.
مزه پرانی های «آخوندی» ،شهره ی
خاص و عام اســت .در مجالس اینان
اگر بنشینی ،چیزهایی می شنوی که
اگر قدری شرم و حیا داشته باشی ،از
خجالت آب می شوی .این مزه پرانی
ها ،که باید گفت صد رحمت به مزه
پرانــی های خیابانــی ،اکنون دامنه
اش به صدا و سیما کشیده است؛ نه
اکنون ،که مدت هاست چنین است،
اما چــون با لهجه ی دیگری ادا نمی
شود ،تحمل می شود و دانسته نمی
شــود که چه فاجعه ی فرهنگی در
پس چنین سخنانی نهفته است و چه
خوراک مسمومی به اسم «طنز» به

خورد مردم بی خبر داده می شود.
مردم آذربایجان ،به حق ،به این برنامه
ی ســخیف اعتراض کرده اند .طبق
معمول ،عوامل تا بن دندان مسلح
حکومت ،برای مقابلــه با مردم
در خیابان ها مستقر شده اند و
دستور گرفته اند مردم معترض را
به شدیدترین وجهی سرکوب
کنند .شوخی نیست؛ این بار
آذربایجان اســت که جان
به لب شــده و دلیلی برای
اعتــراض خیابانی پیدا کرده
است.
ب
اعتراض
امــا،
ِحق مــردم ،موقعیت
ِ ِّ
مناســبی هم بــرای جدایی طلبان
و کســانی کــه مــردم آذربایجان را
«ملت» می نامند و پاره ی تن ایران
را «آذربایجان جنوبی» ،فراهم آورده،
تا به خیال خام خود از این نمد برای
خود کالهی دســت و پــا کنند .اما
آذربایجان ،همان ایران است و ایران
همان آذربایجان .چنان که کردستان
و خوزستان و سیستان و همه جای
این گربه ی نشسته بر نقشه ی جهان،
ایران اســت و جز ایــران نام دیگری
ندارد.
حتی حکومت بی لیاقت اســامی،
که نام ایران را یدک می کشــد ،نمی
تواند با ایجاد تبعیض ها و تحمیل فقر
و فالکت به مردم این نقاط ،آن ها را
از ایران بیزار کند .بیزاری اگر هست،
از همین حکومت است و بس .همان
حکومتی که بسیاری از ما ایرانیان از
آن بیزاریم .بازیگوشی همسایه های
ما نیز نخواهد توانست به آنان نصیبی
برســاند .این خاک ،تکه تکه کردنی

John F. Kennedy Business Centre
3030 Villeray Street East,
Montreal, Qc. H2A 1E7

نیست چرا که اگر حکومتدرستی بر
سر کار باشــد ،اصوال تکه ای در کار
نیست .آن چه که «فرق»
نامیده می شــود ،فرق و
تفاوت نیست؛ تنوع
است.
هیچ یــک از ما ،چه
مــن آذربایجانــی ،چه
توی فارس و چه
هر کسی که در
ســرزمین اجدادی
مان ایران زاده شــده ،برتر
یا کمتر از دیگری نیســت .این
تفاوت ها را حکومت ها به وجود آورده
اند؛ این تفاوت ها ،با تغییر حکومت
ها ،و جایگزین شدن حکومتی مردمی
و واقعا «ایرانی» از میان خواهد رفت.
آنان که به لهجه های ما می خندند،
آن هــا که صفت هــای موهن به ما
می دهنــد ،آن ها که برای ما برنامه
های سخیف می سازند ،تنها صفتی
که دارند« ،نادان» اســت .و نادان جز
بالهت مگر صفت دیگری هم دارد؟
اما تکلیــف حکومــت «آگاه» چیز
دیگری ست .حکومتی که همه چیز
را قبضــه کرده ،از جمله آن چه صدا
و ســیما می خوانــد و از این صدا و
ســیما ،جز صدایی که انتقال دهنده
ی ســخنان لغو است و سیمایی که
تنها صفت اش «کریه» است چیزی
به گوش نمی رسد و دیده نمی شود.
آن چه در«فیتیله» گفته شده است،
تنها توهین به هموطنان آذربایجانی
نیســت؛ توهین به همه ی ما «ملت
ایران» است.

www.jfkac.ca

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

کالسهایانگلیسیمقدماتی
اطـالعاتنامنـویسی

REGISTRATION INFORMATION

انگلیسی مقدماتی روزانه:

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

(ظرفیت محدود :همین امروز ثبت نام کنید)
تاریخنامنویسی:
زماننامنویسی:

نوامبر 2015 ،25 ،20
 9صبح تا  11ظهر

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

انگلیسیمقدماتیشبانه:

(ظرفیت محدود :همین امروز ثبت نام کنید)

تاریخنامنویسی:
زماننامنویسی:

نوامبر 2015 24 ،23 ،19 ،18
 5تا  7بعدازظهر

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

تـاریخ بـرگزاری کـالس ها

انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

		
روزانه:

		

TRANSPORTATION

 7دسامبر تا  24مارس 2016
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر

 11ژانویه تا  2جون 2016
شبانه:
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب
		
شهریه 100 :دالر باید تماما پرداخت شود.
(نقد ،کارت بانکی ،ویزا ،مسترکارد)
 شهریه شامل کتاب
(برای کالس های روزانه یا شبانه) می شود.

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

•

نینوسگیورگیزنیا

nouveau-deco

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

Construction & Renovation

Cell.: (514) 816-4080
كاندوى ب
سیار زیبا و م
 ٣اطاق خواب و  ٣درن بسبك ت
او
ن
ها
س
حمام
داراى
و زیر زمین
آب با منظ
ره دلپذیر رودخانه و پ واقع در كنار
ار
ك
در
e
SaintBellevu
قیمت Anne-de-
00
 649,0دالر

Tel.: (514) 374-2888

شرکت بزرگ وسائل ساختمانی

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

چنداوکازیوناستثنائی

برای زندگی و یا سرمایهگذاری
زمین برای کارهای جتاری ،در موقعیت عالی

a commercial lot for sale at
excellent location:$1,100,000

ع
القمندان
به سرمای
ه
گ
ر
ذا
س
ر
ت
ى
م
ـورانبس
و فدرن با غذاهاى ایرانى و یارشیک
خاور میان
روش عالى
فعل با امكان فرنچایز ه و درآمد
و ام ى ( D.D.Oوست ای ى در محل
لند)
كان گستر
به قیم ش در سرا
سر كانادا
ت
 ٣٧٥٠٠٠دالر

کلیه وسائل بازسازی و بهسازی خانه و هر گونه ساختمان
عالق
مندان سر
یك ساختما مایه گذار
ى
در
م
و
نتریال
آپارتما ن مسكون
ى  ١٢واح
درآم ن داراى  ٣اطاق خوا دى كه هر
ب
د خو
می
باشد ،با
سوپر ما ب نزدیك بای
ستگاه قطا
خو ركت ،رستوران و مدر ر ،اتوبوس،
سه
بپ
 0ی یرفون (وست ایلن در منطقه
 2,999,00دالر بف د)بقیمت
رو
ش میرسد

مسکونی و جتاری :در هـر مقیاس و سطحی
با سال هاجتربه در ساخت و ساز ساختمان
_______________
بامدیریت ایرانی در خدمت هموطنان ایرانی مونتریال
Mohsen G Foomani

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

Ninous Givargiznia, BSc.
Real Estate Broker

________________________________
14885, boul Pierrefonds, Pierrefonds
Quebec H9H 4M5

CENTURY 21 Max-Immo
620 boul. St-Jean, Suite 202

Office: (514) 990-4666 X594
Pointe Claire, QC H9R 3K2
ninousgivargiznia@hotmail.com

ساعـاتکار:

Monday to Friday10 a.m.–8 p.m.
Saturday10 a.m.–5 p.m.

Tel.:514-566-1400
E-mail: mfooman@gmail.com
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دلیل انتشار عکس یک دختر جوان ایرانی
روی جلد مجله تایم

تایم :آیا باالخره ایران آماده
تغییر است؟ چهره آینده ایران
چگونه خواهد بود؟

--------تیتر اصلی شماره اخیر تایم مربوط
به گزارشی اســت به قلم «کارل
ویک» با عنــوان « ایران ۲۰۲۵؛
چگونه دهه ی آینده ایران جهان
را تغییر خواهد داد»
در توضیح عکس اصلیدر صفحات
داخلی گفته شده است:
«نخی که به دست این دختر
ایرانی بسته شده ،از بادبادکی
در هوا حکایت دارد که بیانگر
امید به اوج گرفتن و باال رفتن
است».
همچنین در گــزارش دیگری در
همین شماره با عنوان «درون ایران
بعد از توافق»  ،نویسنده نگاهی به
وضعیت جامعه ایرانی و نگاه مردم
به توافق هسته ای و آینده روابط
ایران و جهان پس از برجام دارد.
خرداد نیوز  -هفتهنامه آمریکایی
«تایم» نه صرفاً به دلیل تیراژ دو
میلیون و ششــصدهزار نسخهای

اش ،بلکه عمدتاً به واسطه سابقه
بســیار طوالنیاش در انتشــار و
همچنین وســعت نگاه جهانی به
این مجله ،همواره به عنوان یکی
از معتبرترین رســانههای جهان
شناخته شــده و کاهش تدریجی
تیراژ رسانههای مکتوب از جمله
همین مجله نیز باعث نشــده تا
نگاهها درباره نقــش آن کمرنگ
شود.
جلد «تایــم» به طور ویژه همواره
فرصتی برای بیان مهمترین وقایع
روز بوده و چهرهها نقشی کلیدیدر
این جلد ایفا کردهاند و در شماری
از این مجالت نیز چهرههای ایرانی
نقش بست هاند اما اینکه یک عکس
از عکاســی ایرانی بــر روی جلد
این مجله منتشر شــود ،واقعهای
بیسابقه بود و تاکنون هیچ تصویر
ثبت شده توسط عکاسان حرفهای
ایران نتوانسته بود ،صفحه نخست
این رسانه را تسخیر کند اما امروز
باالخره این اتفاق به نام یک ایرانی
ثبت شد.
«تایــم» بر روی جلــد تازهترین
شــماره خود با انتشاری تصویری

ثبت شده توسط «نیوشا توکلیان»
عکاس زن ایرانــی ،از یک دختر
ایرانی که نخیــک بادکنک را در
دســت دارد ،به استقبال ایران در
ســال  2025رفتــه و دقیقاً تیتر
« »2025 IRANرا بــرای ایــن
عکس انتخاب کرده است.
نیوشا توکلیان خبرنگار و عکاس
خودآموخته ایرانی ،جزو چهرههای
توانمنــد این عرصه محســوب
میشــود که در بیش از یک دهه
اخیــر عکسهایش در نشــریات
معتبــر بینالمللی چــون تایم،
نیویورک تایمز ،اشترن و فیگارو به
چاپ رسیده است .توکلیان برای
دستیابی به تصاویر منحصر به فرد
به نقاط مختلف خاورمیانه ســفر
کرده و تاکنون در کشورهای عراق،
لبنان ،سوریه ،عربستان و پاکستان
به عکاسی پرداخته است.
«تایم» با انتخاب بیست عکس از
توکلیان کــه در صفحات داخلی
آخرین شــمارهاش منتشر کرده
و همچنین عکــس روی جلد که
ارجاعی به این عکسها و گزارش
ضمیمــهاش دارد ،به جــای ارائه
تصویر سیاه از ایران ،تالش کرده
تصویری خاکســتری از ایران به
نمایــش بگذارد و از نشــانه های
مدرنیســم در ایران نظیر مترو تا
حفظ برخی سنتها و البته کنار
هم قرار گرفتــن فضای متفاوتی
ذهنی و پوشش چند نسل مختلف
ایران کنار هم قرار گرفتهاند.
نویسنده تایم نیز به این نکته اشاره
کــرده که فضای ایــران برخالف
تصور بســیاری از غربیهاست و
با جامعهای نیمه مــدرن مواجه
هســتیم کــه بخشــی از فضای
سالهای ابتدایی انقالب در کنار
نگاههای تازه نســل جدید در آن
مشهود است و از تصویر کلی که
ایران امروز به او میدهد ودورنمایی
که او تصور کرده و از آن با عنوان
«ایران  »2025یاد کرده ،هیجان
زده شده است .انتخاب تصویری با
پس زمینه ساختمانهای مدرن و
دختری با پوشش نزدیک به طیف
وسیعی از ده ه هفتاد در راستای
همین هیجانات بوده است.

را بر روی سایت بخوانید

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

________________

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

   بیش از  17سال سابقه

در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای تهران،

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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزها ویژه ،هتل ،اتومبیل و..


1118 Ste-Catherine W.,
Suite 504
)Montreal, Qc (Metro: Peel
Tel: 514-940-1642
514-940-1643

Cell: 514 834 2166
Fax: 514-868-1115
Email: maryagency@gmail.com

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

سالن آرایش Intercoiff
خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

علی

در خدمت هموطنان عزیز در
West Island: Montreal

_______________________________

ز

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

با قیمت های رقابت ناپذیر

_______________________________

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

آژانس
مسافرتی

T.A.M Travel

•

www.paivand.ca

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

انواع خدمات ناخن
شامل مانیکور| پدیکور
کاشت | ترمیم | shellac
| پاکسازی صورت |

_________
Inter-Coiffe Elle & Lui
Coiffure -Maquillage
3478, boul des Sources,
Dollard-des-Ormeaux, QC
H9B 1Z9

Tel.: 514-586-2880
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www.paivand.ca since 1993

"بر اثر آلودگی هوا هر دو ساعت
یک نفر در تهران میمیرد"

به گفتــه رئیس کمیته
ایمنی شــورای شهر
تهران در هر  ۲ساعت
یک نفر در این شــهر
به دلیــل آلودگی هوا
میمیــرد .معصومــه
آباد میگوید ،در سال
 ۱۳۹۳سه هزار شهروند
تهرانی بــر اثر آلودگی
هوا جانشان را از دست
دادهاند.
-------معصومه آباد ،رئیس کمیته
ایمنــی و مدیریت بحران
شورای شهر تهران در نطق پیش
ازدستور جلسه علنی شورای شهر،
با ارائه گزارشــی به میزان باالی
آلودگی هوای پایتخت پرداخت و
از مرگ شــهروندان تهرانی بر اثر
آلودگی هوا سخن گفت.
بــر پایه صحبتهای او در ســال
گذشــتهی خورشــیدی  ۳هزار
شهروند تهرانی بر اثر آلودگی هوا
جانشان را از دســت دادهاند و در
حال حاضر نیز هر دو ساعت یک
نفر به دلیل آلودگی هوا در تهران
میمیرد.
از ســالها پیش به دلیل آلودگی
هوای شهر تهران ،طرحی موسوم
به طرح کنترل ترافیک اجرا شد و
محدودیتهای زیادی برای تردد
خودروها در مرکز پایتخت صورت
گرفت.

دوره های آموزش شنا

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

ندا عزیــزی

514-701-1390
مشاوره و تست رایگان

بیش از یک دهه پیش و با افزایش
آلودگی هوای تهران ،شــهرداری
طرح جدید با نام طرح "تردد زوج
و فرد" خودروها را در مقیاســی
وســیعتر عالوه بر طــرح کنترل
ترافیک قبلی به اجرا گذاشت .بر
پایهی این طــرح ،بر مبنای زوج
یا فرد بودن آخریــن رقم پالک
خودرو امکان تردد در روزهای زوج
و فرد در محدوده طرح زوج و فرد
ترافیک وجود داشت.
معصومه آباد با انتقاد از اجرا نشدن
برنامههــای پیشبینیشــده در
زمینه حمل و نقل شهری پایتخت
افزود که مصوبات قبلی این شورا
اجرا نشــده و باید فکری اساسی
صورت بگیرد تا این عقبماندگیها
جبران شود.
ازدید او تنها راه نجات هوای تهران

کنفرانس جهانی کاپ  ۲۱و ...
گلخانهای کاسته شــده و شاهد
کاهش این روند تا ســال ٢٠٣٠
خواهیم بود.
الگوی اقتصاد سرمایه داری کنونی
و نیاز شدید به مواد سوختی جهت
تولید بیشتر برای بازار ،کشورها را
به افزایش سوخت فسیلی تشویق
می کند .الگوی های شهرســازی
و حمل و نقل کنونی ،انرژی خوار
و پرمصرف بوده و کار را دشــوارتر
می کند .بنابراین فقط یک گردش
عمیــق و رادیکال در سیاســت
اقتصــادی و تغییر تولیــد انرژی
فسیلی و بازنگری کامل سیستم
مصرفی و ســازماندهی تولیدی،
کارســاز خواهد بــود .رابطه ما با
طبیعت کاملن باید متحول شود
و از منطق ســلطه برای تخریب و
مصرف بی رویه باید خارج شود.
این تغییر اساســی بــا توجه به
واقعیت ذهنی و بینشــی رهبران
کنونی در بســیاری از کشورها و
فرهنگ ویرانگــری رایج ناممکن
است .بنابراین مداخله سازمان ملل
و فشار نهادهای زیست محیطی و
خواست شــهروندان آگاه و اعتقاد
محکم برخی از رهبران سیاســی
جهان ،نیروی محرکه خوبی برای
تغییر است .البته برخی دولت ها
و سازمان های دولتی سال هاست
که به سیاستهای پیشگیرانهدست
زده اند .ولی بسیاری نیز به تبلیغات
پرداخته و بودجه الزم برای کاهش
تولید گازهای گلخانه ایی در نظر
نمی گیرند.
چندی پیش دولت هند اعالم کرد
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توجه جدی به مصوبات شــورای
شهر تهران در این زمینه است .بر
اساس گزارش وزارت بهداشت در
سال  ۱۳۹۲هم آلودگی هوا باعث
مرگ بیــش از  ۴هزار و  ۴۰۰نفر
شده بود.
بر اســاس تحقیقات کارشناسان
خودروهــا مســبب  ۷۵درصد از
آلودگــی هوای تهران هســتند.
ریزگردهــا ،تولید بــرق ،بنزین
وارداتی و گازهــای گلخانهای از
دیگر عوامــل ناپاکی هوای تهران
محســوب میشــوند .بــه گفته
معصومه آباد در حال حاضر بیش
از  ۳میلیون خــودرو و بیش از ۳
میلیون موتورســیکلت در شهر
تهران تردد میکنند.
سیدجعفر تشکری هاشمی ،معاون
حمل و نقل ترافیک شــهرداری

>> ادامه از صفحه11 :
سیاست ایران چه خواهد بود؟

در نظــر دارد میزان گاز کربنیک
تولید شده در این کشور را تا سال ایــران نیــز در کنفرانس پاریس
 ٢٠٣٠در مقایســه با سال  ٢٠٠۵شــرکت دارد ولــی ادعاهــای
میالدی بــه میــزان  ٣۵درصد زیســت محیطی ایران دارای چه
مشخصاتیاست؟
کاهشدهد.
کشــور هند با جمعیتــی بالغ بر در میــان رژیــم های سیاســی
یک میلیــارد و  ٢٠٠میلیون نفر ،درجهان ،جمهوری اســامی در
پس از کشورهای آمریکا و چین ،طول عمــر خود یکی از فعالترین
بزرگترین تولیــد کننده گازهای رژیم ها در تخریب محیط زیست
گلخانــه ای در جهان اســت که بوده است.
این میــزان گازهــای گلخانهای کارنامه جمهوری اســامی سیاه
بطور عمده ناشــی از اســتفاده از است.
سوختهای فسیلیدر نیروگاههای در دوره اخیــر نمایندگان دولت
ش کشــاورزی و تولید اسالمی بارها گفته اند که خواستار
بــرق ،بخ 
خودرو می باشد .حال آیا هند در اقتصادی بدون کربن می باشند.
راه جدید مسئولیت نشان خواهد این گفته در تناقض با سیاســت
داد یا آنچه می گوید جزسیاست رانتی و فســاد و ســرکوب حاکم
تبلیغاتی برای دیپلوماسی جهانی ،است .اقتصاد بدون کربن مستلزم
مشــارکت شــهروند و نفی نظام
چیزدیگری نیست.
برنامه جدید و اصالح شده باراک نفتی اســت .حال آنکه حکومت
اوباما قصد دارد تا میزان انتشــار اسالمی ،از دوعامل استبداد و نفت،
کربــن را از بخش نیرو تا ســال جداناپذیر است.
 ٢٠۳٠به میزان  ۳٢درصد نسبت گازهایی که سبب افزایش گرما و
به میزان انتشار آن در سال  ٢٠٠۵اثر گلخانهای در جو میشوند ،به
گازهای گلخانهای معروفند.
کاهشدهد.
اما مخالفان طرح رئیس جمهوری ج ّو یا هوایی که در اطراف ماست،
آمریــکا ،او را به اعالم جنگ علیه شبیه یک گلخانه است که گازهای
ذغال سنگ متهم می کنند .منابع تولید شــده در درون آن منجر به
ذغال سنگ یک سوم نیاز انرژی در افزایش گرما می شوند .این گازها
میتوانند تا مدت زیادی حرارت را
آمریکا را تامین می کند.
متاسفانه آمریکا و چین و روسیه در خود نگه دارند ،و امروزه انتشار
از بازدارنده ترین کشورها در جهان بیسابقه گازهای گلخانهای در ج ّو
بوده اند و تا کنون مانع یک تالش زمیــن ،باعث افزایــش گرمایش
پیگیــر در مبارزه علیــه افزایش زمین شدهاست.
از مهمترین این گازها میتوان از
گرمایش بشمار می آیند.
•
بخار آب و دیاکسیدکربن نام برد.

تهران چندی پیش به رســانهها
گفتــه بود که شــهرداری از ابتدا
موافق اجرای طــرح "زوج و فرد"
نبــوده و این اجــرای این طرح تا
پایان سال به پایان خواهد رسید.
بــه گفته او طــرح جدیدی برای
کاهش آلودگی هوای تهران و ایجاد
محدودیتهای ترافیکی با عنوان "
ال ای زد" اجرا خواهد شــد .این
طرح هنوز به تصویب شورای شهر
تهران نرسیده ،اما به گفته معاون
حمــل و نقل شــهرداری به طور
قطع پس از اجرای زیرســاختها
و تصویب در شورای عالی ترافیک
اجرایی خواهد شد.
بــر مبنــای طــرح "ال ای زد"،
خودروها به چهار رنگ قرمز ،زرد،
سبز و آبی تقسیمبندی میشوند.
به عنوان مثال گروه قرمز به عنوان
خودروی بســیار آالینده معرفی
شــده و به ترتیب از میزان شدت

آالیندگی خودروها کاسته میشود.
در مواقــع شــدت آلودگــی هوا
محدودیــت تــردد براســاس
رنگبنــدی خودروهــا صــورت
میگیرد ،به طوری که خودروهای
قرمز که خودروهــای کاربراتوری
هســتند و میزان آالیندگیشان
بسیار باالست ،اجازه تردد در هسته
مرکزی شهر را نخواهند داشت.
خودروهــای زرد خودروهایــی
هســتند که به ســن فرسودگی
نزدیک بوده و خودروهای ســبز،
خودروهایی هستند که استاندارد
بیــش از یورو  ۲دارنــد .برای این
دســته از خودروها نیز در شرایط
اضطراری آلودگی هوا محدودیت
تردددر هسته مرکزی شهردر نظر
گرفته میشــود .خودروهای آبی،
خودروهای دارای اســتاندارد یورو
 ۵و خودروهای هیبریدی هستند
که حداقل محدودیت را خواهند

داشت.
معصومه آباد میگویــد در حال
حاضــر تنها با  ۶۰۰هــزار تومان
هزینه میتوان ســه گاز آالینده
موجود در مسیر خروجی اگزوزها
شــامل گازهای سمی منوکسید
کربن ،هیدروکربنهای حاصل از
احتراق ناقص و اکسید نیتروژن در
خودروها را به گازهای غیر سمی
آب و بخار و نیتروژن و دی اکسید
کربن تبدیل کرد.
رئیس کمیتــه ایمنی و مدیریت
بحران شــورای شهر تهران درباره
ســامانه حمــل و نقــل عمومی
هم یادآور شــده که اتوبوسهای
دیزلی و تاکســیهای تهران که
از ســوختهای یــورو  ۱و یورو
 ۲اســتفاده میکنند ،سهم قابل
توجهــی در آالیندگیهای هوای
تهراندارند.
{>> ادامه در صفحه}30 :

عمده ترین گازهــای گلخانهای اکولوژیکی تدوین نشد و وضع بدتر
عبارتاند از:
گشت.
بخار آب ( ۶۰درصد)،
کنفرانــس «کاپ  »۲۱در پاریس
دی اکسید کربن ( ۲۶درصد)
یک لحظه حساس تاریخی برای
و اوزون.
رعایت مسئولیت ها می باشد .همه
دیگر گازها کــه اهمیت کمتری کشورها و نیز ایران باید بکوشند.
دارند عبارتاند از:
متان ،اکســید نیتروژن ،سولفید رئیس مرکز ملی هوا و تغییر
هگزافلورایــد ،هالوکربنهــا مانند اقلیم سازمان حفاظت محیط
فرئون و غیره.
زیست ایران در شهریور ۱۳۹۴
میگوید ساالنه در این کشور
فعالیتهای صنعتی و کشــاورزی بیــش از  ۵۰۰میلیون تن گاز
انسا 
ن از صد و پنجاه سال پیش در گلخانهای تولید میشود که
افزایش اغلب این گازها نقش اصلی این رقم تا  ۱۰سال آینده به دو
را داشته است.
میلیارد تن خواهد رسید.
با افزایش فعالیت تولیدی انسان ،بنــا بر گفته دولــت  ۷۰درصد از
مخــرب تریــن اثــر فعالیتهای سهم ایران در تولید گازهای سمی
صنعتی و حمــل و نقل در زمین و گلخانه ای مرتبط با بخش حمل
و هوا ،گاز دی اکسید کربن است .و نقل جادهای و شهری و همچنین
سوختهای فسیلی (زغال سنگ ،سوزاندن گاز طبیعی است و بقیه
نفت و گاز) دلیل اصلی ازدیاد بیش مرتبــط با تولید نفــت و گاز می
از اندازه «دی اکسیدکربن» است .باشد .بر پایه گزارش مؤسسههای
انسان جهان رادر برابر خطر بیسابقه تحقیقاتی بین المللی ،ایران جزو
قرار داده است و گازهای ناشی از  ۱۰کشور نخست جهان است که
سوختهای فسیلی ،جنگل زدایی ،بیشــترین میزان انتشار گازهای
چرای دامها ،کشــتهای غرقابی گلخانــهای را در نتیجــه مصرف
مانند برنــج ،یخچالهای مصرفی ،انرژی به خــود اختصاص دادهاند.
نتیجه نوع اقتصاد و مصرف انسان چین ،ایــاالت متحــده آمریکا،
است.
اتحادیه اروپا ،هند ،روسیه ،ژاپن،
افزایــش گازهای گلخانــه ای و آلمان ،کانادا ،بریتانیا ،کره جنوبی
افزایش گرمایش زمین ،به ناگزیر و ایران به ترتیب  ۱۰کشور نخست
زندگی انسان و جانور و گیاه را به در انتشار گازهای گلخانهایاند.
خطر انداختــه و جهان باید برای در ایــران گازهای گلخانهای که
جلوگیــری از افزایش گرما بطور بخار آب ،دی اکسید کربن ،متان،
اکسید نیتروژن ،اوزون می باشند
جدی بکوشد.
تا کنون بیست کنفرانس جهانی ناشی از نظام تولیدی و مصرفی و
تشکیل شــده ولی سیاست های تخریب مداوم محیط زیست است
مســتحکم و همه جانبه و عملی و این امر بنوبه خود باعث گرمایش

زمین میشود.
گروه عمده تولید گازهای گلخانهای
کشور شــامل نیروگاههای تولید
برق ،اتوبوسهای کهنه ،استفاده از
اتومبیل فرسوده و بدسوز ،کامیونها
و اتوبوس های متعدد برای حمل
و نقل مســافری و بــار ،بنزین و
گازوئیل خارج از استاندارد ،فعالیت
پاالیشگاههای تولید نفت و گاز و
آتش سوزی جنگلها میباشد.
ایران در تخریب محیط زیســت
جهانی مسئول است و روشن است
که طبیعت و انسان ایرانی نیزبازنده
این شرایط ویرانگر هستند.
•
وظایف زیست محیطی ایران
کدامند؟

در تخریب محیط زیست و افزایش
گرمایش زمین ایران نیز مسئول
اســت و بطور قطع باید وارد یک
سیاست ســالم گردد .متاسفانه
مســئوالن حکومتی و اقتصادی
و اداری در این زمینه حساســیت
جــدی ندارند و تبلیغــات جای
سیاســت جدی را گرفته اســت.
موارد مشــخصی را نام ببریم .ما
می دانیم نواحی ساحلی و دریایی
خلیج فارس و محیط زیست این
منطقه به دلیل نشــر پسماندها
گوناگونــی مثــل گاز ،فاضالب و
پسماندهای جامد که در ارتباط با
فعالیتهای تولیدی می باشد ،بطور
قابل توجهی تخریب شــده است.
مناطق دریایی و ســاحلی خلیج
فارس متاثر از عملیات اکتشاف و
استخراج نفت در دریا و همچنین
{>> ادامه در صفحه}29 :
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مژده امسال زمستان گرمی خواهیم داشت!

در آســتانه فــرا رســیدن فصل
زمستان قرار داریم ،اما خبر خوب
اینکه زمستان  ، 2015-16یکی از
گرم ترین زمستان های تاریخ کانادا
خواهد بود!
کارشناســان مرکز هواشناســی
AccuWeather Global Center
با اشاره به چـــرخه آب و هوایی
ال نینو  )El Ninoآن را عامل گرم
بودن زمستان امسالدانستند.
برت اندرسون ،یکی از کارشناسان
مرکز مورد اشــاره می گوید :ال نینو
تاثیر زیــادی روی وضعیت آب و هوا
در کانادا ،بخصوص در فصل زمستان
دارد .زمستان امسال ،اگر گرم ترین
زمستان در تاریخ کشور نباشد ،بدون
شک در جمع  5زمستان گرم قرار می
گیرد.
هوای کبک و انتاریو ،به اندازه ســال
گذشته سرد نخواهد بود .اما در مقابل
نواحی جنوب کبک شرقی و انتاریو،

از جمله مونترال و اوتاوا با وقوع توفان
های برف روبرو خواهند شد.
اما این خبر خوب ،برای دوســتداران
اســکی که بلیت های فصلی را برای
اســتفاده از پیست های اسکی تهیه
کرده بودند ،خبر بدی تلقی می شود!
ساکنان نواحی غربی کانادا زمستان
امســال دمای باالتــر از حد نرمال را
تجربه خواهنــد کرد .یکی از عواملی
کــه در افزایش دمــای نواحی غربی

کشور نقش دارد ،گرم شدن آب های
اقیانوس می باشــد ،که طی دو سال
گذشته ،به میزان  3درصد باالتر رفته
است.
دمــای هوا در شــهرهای ادمونتون،
کلگری و رجاینا به طور متوســط 3
درجه سانتیگراد گرم تر خواهد بود.
ضمن اینکه میزان بارش برف در اکثر
مناطق انتاریــو ،از حد نرمال کمتر
خواهد بود.

برجن مرغـوب پری

>> محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی
در انواع گوناگون

معمولی

دودی

سیال

سنتی

www.akhavanfood.com
گزارش و اطالعیه

ما مرگ شاهرخ زمانی را به پرچمی برای
اتحاد و همبستگی تبدیل خواهیم کرد

Atwater Library: 1200, av
Atwater, Westmount, QC
H3Z 1X4

گزارش مراسم بزرگداشت
شاهرخزمانیوهمبستگی
با جنبش کارگری ایران
درمونترآل

بدنبال قتل شــاهرخ زمانــی ،فعال
کارگری و کمونیســت ،توسط رژیم
جنایتکارجمهوری اسالمی در زندان
گوهردشت ،اکســیونهای اعتراضی
وســیعی در اروپا و امریکای شمالی
برگزار شــد .در مونتــرآل عالوه بر
تظاهرات  ۱۸سپتامبر در مرکز شهر،

ش
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

اگرچه طی سی سال گذشته تالش
برای حذف فعالین کارگری از سوی
رژیم اســامی ســرمایه همواره در
جریان بوده اســت ،اما در شــرایط
کنونی این روند ابعاد گسترده تری به
خود گرفته اســت .واقعیت این است
که جناح ها ی این رژیم در سرکوب
فعالین کارگری و معلمان و بویژه هر
نوع تشــکل یابی مســتقل  ،به رغم
رقابت ها و نزاع های درونی با یکدیگر
اشتراک نظر و منافع دارند.
قتــل فعال کارگــری و ســازمانگر
کمونیست ،شــاهرخ زمانی در زندان
 ،دســتگیری های گسترده فعالین
کارگری و چپ در تبریز و خوزستان
و کردســتان ،دستگیری نمایندگان
معلمان  ،اخــراج کارگران معترض ،
دستگیریدانشجویان و جوانان چپ،
صدور مجدد احکام غیر انسانی برای
فعالین کارگــری و معلمان زندانی از
جمله محمود صالحی ،بهنام ابراهیم
زاده و رســول بداقی و مواردی از این
دست ،مکمل سرکوب گسترده طبقه
کارگر در اشــکالی همچون ممانعت
از تشــکل یابی مســتقل کارگران،
اخراج های دســته جمعی  ،تحمیل
قراردادهای ســفید امضا و گسترش
بیکاری و فقر ،توســط رژیم اسالمی
سرمایه در ایران است.
در چنین شــرایطی وظیفه فعالین
و مدافعــان جنبش کارگری اســت
تا متحدانه و منســجم با آگاه گری و
سازماندهی به مقابله با این سیاست
بر خیزند.
در همین راســتا  ،ما جمع کوچکی
از فعالین سیاســی و مدافع جنبش
کارگــری در مونترآل برآن شــدیم

تا به ســهم خود با ایجــاد کانونی با
محور دفاع وهمبســتگی با جنبش
کارگری قدمــی هر چند کوچک در
این راه بزرگ برداریم  .آکســیون در
اعتراض به قتل شــاهرخ زمانی فعال
کارگری کمونیســت در مرکز شهر
وشب همبستگی با جنبش کارگری
و گرامیداشــت شاهرخ زمانی که در
کتابخانــه آتواتربرگزار شــد ،حاصل
تالش این جمع میباشد.
در فراخوانی که از ســوی این جمع
منتشــر گردید از فعالین و هواداران
جنبش کارگری درخواست گردید تا
در نشست آتی جهت بحث و بررسی
اساسنامه فعاالنه حضور بهم رسانند.
بدین وسیله اعالم می گردد که
این جلسه روز پنجشنبه
 ١٩نوامبر ساعت ٦:٣٠
در محل کتابخانه اتواتر
برگزار می گردد.
کانون همبستگی با جنبش
کارگری در ایران  -مونترآل

مراسمی نیز در تاریخ  ۷نوامبر تحت
عنوان "گرامیداشت شاهرخ زمانی و
همبستگی با جنبش کارگری ایران"
در سالن کتابخانه آتواتر برگزار گردید.
در شــروع برنامــه ویدئــو کلیپی از
شــاهرخ زمانی به نمایش در آمد .در
ادامه برنامه سخدرانان  ،فرید پرتوی
از اتحــاد بین المللــی در حمایت از
کارگران ایران  ،محمد اشرفی و شجاع
ابراهیمی فعالین کارگری و کمونیست
 ،بحث های خود را ارائه دادند.
ســخنرانان ضمن اشــاره به نقش
شاهرخ زمانی در دفاع از منافع طبقه
کارگر و تالش های شجاعانه او برای
ســازمان یابی کارگــران ،به اهمیت
تشکل یابی و تشــدید مبارزه علیه
جمهوری اسالمی تاکید ورزیدند.
در این برنامه همینطور یادی شد از
رفیــق کوروش بخشــنده از اعضای
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد
تشکلهای کارگری که بر اثر عارضه
قلبی در سنندج جانباخت .کوروش
تا آخرین لحطات زندگی مورد پیگرد
رژیم سرمایه داری اسالمی ایران بود و
زیر تیغ تهدید وبازداشت بسر میبرد.
بخش دوم مراســم شــامل اجرای
موسیقی آمریکای التین و پرسش و
پاسخ بود.
این مراســم با امید بــه آزادی کلیه
کارگران زندانی و زندانیان سیاســی
و ســرنگونی رژیــم ســرمایه داری
جمهوری اســامی ایران و برقراری
آزادی وسوسیالیسم و خواندن سرود
انترناسیونال به پایان رسید.
کانون همبستگی با جنبش کارگری
در ایران  -مونترآل
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>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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برای التیام یافتن ،مراحل ســوگواری
و عزاداری بایــد یک به یک جلو رود.
وارد هر مرحله که میشوید ،معقول به
نظر خواهد آمد و به اتفاقی که برایتان
میافتد فکر خواهید کرد .هر کســی
با ســرعت خود در این پروسه حرکت
میکنــد و نمیتوانید این مراحل را با
عجله طی کنید.
به خودتان اجازه حرکت دهید.
اینجا احساسات هستند که مسئولند
و احساسات  IQندارند .البته گفتن آن
بسیار راحتتر از عمل انجام آن است.
این  ۷مرحله عزاداری راهنمای شــما
خواهند بود و به شما نشان میدهد که
چطور از یک مرحله عبور کرده و وارد
مرحله بعد شوید.
•

•

مرحله معامله :بیهوده به دنبال
راهی برای رهایی بودن

وقتی خشــم تان فرونشست ،مرحله
معامله شروع میشود .بهدنبال راههایی
خواهید بود کــه کل این ماجرا دیگر
اتفاق نیفتد .معامله ابراز امید است که
بتوانید اخبار بد را تغییردهید.
•
مرحلهافسردگی:
درک نهایی غیرقابلاجتناب

بعــد از انــکار ،خشــم و معاملــه،
غیرقابلاجتناب بودن این خبر باالخره
(و نه قبل از اینکه آماده باشید) به یک
واقعیت تبدیل میشود .از ابراز خشم و
معامله ،شما وارد تونلی عمیق و تاریک
میشوید که هیچ نوری در انتهای آن
وجود ندارد .در این افســردگی عمیق
مرحله شوک:
فقط چیزهای مصیبتبار بدون هیچ
خبر
شنیدن
از
پس
فلج اولیه
انتهایی را میبینید و به نظر میرسد
چ راهحلی برای آن وجود ندارد و
شمادچار ناباوری و شوک خواهید شد .که هی 
ممکن است هیچ واکنشی نشان ندهید هیچکس نمیتواند کمکی کند.
و طرفمقابل ممکن است مجبور شود •
چند بار خبر را برایتان تکرار کند .این با مرحله آزمایش:
شوک بیرونی شدیدتر که واکنشهای جستجوی راهحل واقعبینانه
فیزیکی مثل تنگی نفس یا پریدن رنگ حتــی در تاریکترین ســاعتهای
افسردگی ،واقعیت روی کار میآید و
پوست همراه خواهد شد.
متوجه میشــوید که در آن وضعیت
•
مرحله انکار:
عمیق تا ابد میمانیــد .این میتواند
اجتناب از غیرقابلاجتناب
یک روش آزمایش باشد که ببینید این
وقتی شوک اولیه از بین میرود ،اتفاقی چیزها کمکی به بهتر شدن وضعیت
که افتاده را قبول نخواهید کرد.
میکند یا نه .وقتی این فعالیت شروع
احتماالً چشمان تان را خواهید بست و به عمل کردن میکند ،میفهمید که
وانمود میکنید که هیچ اتفاقی نیفتاده آنها را به افسردگی ترجیح میدهید و
اســت .و به کارهــای روزانهتان ادامه به همین صورت کمکم از غار افسردگی
خواهید داد طوریکه انگار هیچ اتفاقی بیرون میآیید.
نیفتاده است.
•
مرحله پذیرش:
•
مرحله خشم:
طغیاناحساسات

پیدا کردن راه برای پیش رفنت

وقتی انکار به طغیان ناگهانی خشــم
تبدیل میشود ،زمانی که احساساتتان
منفجر میشود .هر کسی کهدر این راه
باشد را متهم خواهید کرد.
عبــارت «چرا مــن؟» را بارها و بارها
تکرار خواهید کرد .بخشی از این خشم
«چرا تو نه؟» است که باعث میشود
عصبانیت تان را ســر هرکس که سر
راهتان باشد خالی کنید.

در آغوش گرفتن ثبــات مرحله آخر
اســت که در آن آماده شــدهاید تا به
مرحله بعد زندگیتان وارد شوید.
فردی که تقریباً بیمار شده بود ،سعی
خواهد کرد که زندگیاش را دوباره وارد
نظم کند ،بــه وصیتنامه فرد متوفی
رسیدگی کند و به دیگران برای کنار
آمدن با این اندوه کمک کند.
•
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«««« زنــدگی و سالمت »»»»

مشکلیکهدراثرمیگرنبروزمیکنند

افراد مبتــا به میگرن رنــج زیادی
تحمل می کنند .متاسفانه در برخی
موارد مشکل فقط به سردرد ختم نمی
شود و و میگرن می تواند عاملی برای
افزایش خطر ابتال به برخی مشکالت
جسمی باشــد .البته منظورمان این
نیســت که هر کس دچــار میگرن
باشد ،الزاما به مشکالت دیگر نیز دچار
خواهد شد .به عقیده ی متخصصان
میگرن می تواند احتمال ابتال به شش
مشکل را افزایش دهد .بنابراین الزم
است که فرد مبتال به میگرن به طور
مرتب تحت نظر یک متخصص باشد.
•
فلج بل

26

 Preventionبه چاپ رســیده است،
ارتباطی بین سکته ی مغزی و میگرن
وجــود دارد .به عقیده ی متخصصان
این ارتباط بین خانــم ها پررنگ تر
است .به عقیده ی محققان خانم هایی
که از «میگرن همــراه اورا» رنج می
برند 400 ،درصد بیشــتر در معرض
سکته ی مغزی قرار می گیرند.
محققان این ارتباط را ناشی از کاهش
جریــان خون می داننــد ،چون رگ
های خونی مغز در حین بروز حمالت
میگرنی (ناشی از عوامل متعدد مانند
اســترس) منقبض شــده و خون به
راحتی جریان نمی یابد.
•
افسردگی

بیماری پارکینسون وجود ندارد .این
بیماری حاصل نابودی ســلول های
عصبی اســت که دوپامین تولید می
کنند .بیماران پارکینسونی از کمبود
مزمن دوپامین رنج می برند.
•
اختالل در روده ها

محققان ارتباطی بین میگرن و سندرم
روده ی تحریــک پذیر یافته اند .این
بیماری یک مشکل آزاردهنده است
که خود را با اسهال و دردهای شکمی
نشان می دهد.
نتایج پژوهشــی که در سال 2005
انجام شده اســت نشان می دهد که
53درصد افرادی که دچار سندرم روده
ی تحریک پذیر هستند ،به طور مرتب
دچار سردرد می شده اند.
به عقیــده ی محققان در برخی افراد
عالئم بیمــاری به طــور همزمان با
میگرن بروز می کند و در برخی دیگر
عالئــم روده ی تحریک پذیر در بین
دو مرحله ی حمالت میگرنی رخ می
دهد.
•

فلج بل یک اختالل عصبی است که
صورت و تکلم فرد را تحت تاثیر می اکثر بیماری ها و ناخوشی هایی مانند
گذارد و باعث کج شــدن یک طرف میگرن که بویژه غیرقابل درمان و یا
دهان می شود .در این مشکل عضالت غیرقابل کنترل می نمایند ،باعث بروز
صورت به طور ناگهانی یا به طور موقت افسردگی می شوند .به نظر می رسد
که این مشــکل نیز در بین خانم ها
فلج می شوند.
محققــان  American Migraineبیشترباشد.
 Foundationبر این عقیده هستند بر اساس بررســی های ارائه شده در
افرادی کــه دچار دردهای شــدید ســایت «اوری دی هلث» ،حدود 18
میگرنی هستند ،بیشتردر معرض ابتال درصد افرادی که دچار میگرن هستند اختاللبینایی
از افســردگی نیز رنج می برند .عالئم به عقیده ی محققان مایوکلینیک در
به این مشکل عصبی قرار دارند.
این محققان پرونده ی سالمت بیش افســردگی در اثر دردهای بالوقفه و برخی موارد جرقه هایی در میدان دید
از  130هزار بیمار را بررســی کرده و همچنین احساس اینکه یک بیماری ،افراد مبتال بــه میگرن بروز می کند،
متوجه شدند افرادی که از میگرن رنج زندگی روزمره ی فرد را مختل کرده در حالیکه در برخی دیگر مشــکالت
بینایی موقتی مانند بــروز لکه های
می برند،دو برابر بیشتردر معرض ابتال بروز می کند.
•
تاریک و تیره رنگ دیده می شود.
به فلج بل قرار می گیرند.
پارکینسون
بیماری
زمانی که میگرن بینایی را تحت تاثیر
این اختــال عصبی همچنین باعث
ایجاد درد در منطقه ی گوش شده و نتایج پژوهشــی که در سال  2014قرار می دهد به آن «میگرن چشمی»
به حس چشایی آسیب می زند .خبر در  Healthlineبه چاپ رسیده است گفته می شود .به عقیده ی محققان
خوب اینکه فلج بل معموال یک مشکل نشان میدهد افرادی کهدچار میگرن این عالئم در اغلب موارد موقتی بوده
موقتی اســت و به تدریج برطرف می همراه اورا هستند ،یعنی قبل از بروز و خیلی شــدید نیستند ،اما «میگرن
سردرد از انواع نشانه ها و عالئم عصبی شبکیه ی چشم» می تواند باعث بروز
شود.
•
رنج می برند بیشتر در معرض ابتال به دوره های موقت نابینایی کامل شود.
مغزی
سکته
بیماری پارکینسون قرار می گیرند.
ایــن نوع میگرن فقط یک چشــم را
ســکته ی مغزی در اثر یک لخته ی به عقیــده ی متخصصــان میگرن درگیر می کند .در صورت مشاهده ی
خون بروز می کند و می تواند به شدت می تواند عالمتی باشــد که بیماری چنین عالئمی الزم است که حتما به
روی عملکردهــای فیزیکی و عصبی پارکینسوندر سنین باالدر انتظار فرد پزشک مراجعه کنید.
•
تاثیر گذاشته و تکلم و حافظه را مختل اســت .البته اینها احتماالت محققان
کند.
هستند.
فاطمه مهدی پور
بر اســاس مقاالتی کــه در مجله ی متاسفانه امروزه درمانی قطعی برای
بخش سالمت تبیان

راهنمایمشاغل
سادهمثلسالم! ...ایرانیان
با دیده
شوید Tel ...مونتریال
: (514) 996-9692
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ي��ادآوري آن روز هن��وز ه��م برايمان س��خت اس��ت ،روزي كه ق��رار بود
تصميممان را بگيريم و به يك درخواست دردناك ،جواب مثبت بدهيم .اما هر
چه تاش ميكرديم دلمان كه هيچ عقلمان هم به اين درخواس��ت رضايت
بايد به
دست12مانتيربود و چشمهايمان خيس عزيزي كه حاال
نميداد .برگهها در
sinceماه  12 1391شعبان  2 1433جوالي 2012
شماره  5116دوشنبه
1993
www.paivand.caدلمان نميآمد تهمانده
رفتنش را قبول ميكرديم ،اما باز هم
هر شكل ممكن
اميدم��ان را به يأس تبديل كنيم و به تكهتكه كردنش رضايت بدهيم تا اينكه
يك كارت كوچك به كمك مان آمد و صداي گرفتهمان را كه ديگر نايي براي
باال آمدن نداشت قوت بخشيد و كلمه «بله» را بر زبانمان جاري ساخت.
ح��اال ديگر مطمئن بوديم كه روح فرزندمان ب��ه كمكمان آمده تا لرزش
دس��تانمان كه اكن��ون بايد ب��راي يك تصميم مه��م ،با ق��درت روي كاغذ
ميچرخيد را كم كند و به ما اطمينان دهد كه شايد ديگر جسم فرزندمان در
ميان ما نباشد ،اما هنوز صداي ضربانهاي قلبش و نگاه نافذش در جسم يك
نفر ديگر به ما قوت قلب ميبخشد كه «من هستم»...
مخالــفدرخود
رقیــب و
.15
ش��رايطي كه ش��ما يك��ي از عزيزانتان
عضو آن هم
بــابه اهداي
تصميم
کند؛فكر ،ذهن و روحتان درگي��ر پذيرش مصيبتي به
یهمه
اي��دم و
دس��ت داده
برخورد
را ازمنصفانه
اين بزرگي اس��ت واقعاً س��خت است و ش��ايد بتوان گفت جزو يكي از همان
•
دردنامههايي اس��ت كه تا كس��ي گرفتار آن نشود ،نميتواند حال كسي را كه
پرچم
او،
منزل
از
ای
ه
گوش
در
.16
اكنون گرفتار آن اس��ت درك كند ،اما واقعيت آن است كه شما چه بخواهيد
شود؛است روزي در جايگاه فردي قرار بگيريد كه بايد به اين
ممكن
و چه
نخواهيدمی
ایران دیده
تصميم مهم در زندگي رضايت دهد.
•
آيا براي چنين روزي و چنين لحظهاي تصميم گرفتهايد! تصميم به اهداي
المللی را
محیط بی
.17چهفعالیت
ناكرده در جايگاه يك بيمار مرگ مغزي
خودتاننخداي
دركه
هنگامي
عضو
اثرگذاری
گرفته وبرای
قرارفرصتی
اعضاي خانوادهتان در چنين شرايطي قرار
یادگیری ويكي از
چه زماني كه
باش��د زماني راحت و به عبارتي سهلتر خواهد شد كه از قبل يعني در
گرفتهداند؛
می
زماني كه هر يك از اعضاي خانواده در قيد حيات هس��تند گرفته ش��ود ،چه
•
آن كه واقعاً رضايت دادن به كش��يدن لولهاي كه در ظاهر عزيزتان را از ش��ما
چون به
قدر نمی
حســادت
اس��ت كه ديگر ناي��ي براي تصميمگيري
کندو تلخ
س��خت
.18ميكند ،آن
جدا
اهتماماماانســان
زندگی و
قواعد
حقيقتهاآن اس��ت كه بيمار مرگ مغزي اگرچه
نميگذارد،
درس��ت ش��ما
است؛ از گوش ش��ما دريغ نكرده اس��ت ،ولي نفسهايش را مديون
قلبش را
صداي
معتقد
دستگاهي است كه اجازه نميدهد شما صداي خداحافظياش را خيلي زودتر
•
بش��نويد ،وگرنه بيمار ش��ما وقتي دچار مرگ مغزي ميشود ،پيش از همه اما
تنهاکند
اس��ت ونمی
کســی را
و .19
چش��م انتظار تصميم درستي است تا بار
بدگوییرا زده
اگرها قيد دنيا
هایاز علل اصلي كه خانواده بيماران مرگ
متأسفانهفيكي
داندتردركند.
آخرتش مرایسبك
مورد ضع
چون
دودلي و ترديد ميكند همين اميد داش��تن
صفحهدچار
رضايت دادن
مغ��زيمرایدر
بنویسد؛
تواندده
خود
بيهوده به زنده ماندن عزيزشان است .شايد اگر ما بدانيم كه وقتي خبر مرگ
تزئین
موسیقی
هنر،
گل،
شــاد،
•
مغزي ش��دن عزيزانمان را ميشنويم بايد تنها به يك تصميم فكر كنيم بهتر
دهيم،ده نفر
هفتــه بــا
هم .20در
کرده
است؛هاي اهداي عضو اين
ب��ا كارت
تماس اكنون
خوش��بختانه
بتوانيم رضايت
شوند راحتتر شده است ،چرا كه
درگير
سختو براي افرادي كه
آن مي•
کند
احوالپرســی می
شرايطگیرد
می
ها
خانواده
شود
مي
ارائه
حيات
زمان
در
شخص
رضايت
با
كه
عضو
اهداي
كارت
بدون اینکه با آنها کاری داشــته  .23از تأیید دیگران بینیاز است؛
را نيز در تصميمگيري به موقع بيشتر ياري ميكند.
باشد؛
ضمن اينكه اين كارت نه گرفتن زندگي كه بخشيدن آن به افرادي است كه
دنيا را با
کتاب
یک
حداقل
ماه
در
.24
• زنده ماندن به دنبال نفسهاي شخصي هستند كه حاال دستش از اين
براي
نشانً
تحت
خانواده
اهاگر
نداردوو مث
البته جنبه
است.
.21شده
كوتاه
کند؛
ايمی
تمام
گذاری
تناسبقانونيدقت
كارترا به
اين خود
بینی
جهان
نداشته باشد مجبور نيست به اين
اهدايیعضو
شرايطي به
دهد؛فرزندش رضايت •
تغییر نم
هرمخاطب
درخواس��ت تن دهد ،اما اين كارت مصداق همان وصيتنامهاي اس��ت كه اگر به
کنیم
مالقات م
ك��هبا او
اندازدوقت
مي هر
آن•عمل نش��ود ،دين ش��خصي را به گردنمان.25
موظفیبه
حاال ما
گهای
شدهبا رن
خــود را
.22
دهد.قبل
رضايتدفعه
شــویم از
متوجــه
نيستمتایبتواند
خودش حاضر
ايم و
زندگی جاي او
تصميمگيري به
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			 ویژگی
طلوب

پروفســور محمود ســریع القلم •
استاد علوم سیاسیدانشگاه شهید  .8آنقدر نیازهای خود را معقول
بهشتی و نویسنده کتاب "ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ کرده که از دروغ گفتن بینیاز شده
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ اﯾﺮان" سی ویژگی است؛
یک ایرانی مطلوب را اینگونه بیان •
یک دقیقه دیر
قراری
در
اگــر
آگاهي میکند:
بخشي به مردم درباره.9اهداي عضو
•
کرد از میزبان عذرخواهی میکند؛
 .1بســیار کم حرف میزند چون •
کار و فعالیــت به او فرصت حرف  .10تــا میتواند در مورد دیگران
قضــاوت نمیکنــد و بــه کرات
زدن نمیدهد؛
•
میگوید من نمیدانم؛
 .2وقتی با مشکلی روبرو میشود• ،
 .11در میــان غیرایرانیان ،همه
دیگران را سرزنش نمیکند؛
•
جــذب نظم ،کرامــت و دانش او
 .3بــه نــدرت در رانندگی بوق میشوند؛
•
میزند؛
 .12از عملکرد خود ناراضی است و
•
 .4در پی قهرمان شدن نیست؛
بسیار کم در مورد خودش صحبت
•
میکند؛
 .5از ادب و تعارف برای پوشاندن •
ضعفهای خود استفاده نمیکند؛  .13محال است آشغالی به زمین
•
یا بیرون پرت کند؛
 .6مسئولیتکوتاهیهاواشتباهات •
 .14دفترچــهای دارد که در آن
خود را با صراحت میپذیرد؛
•
ضعفهای خود را نوشــته و برای
 .7آنقدر قابل پیشبینی است که اصالح آنها برنامه دارد؛
•
دیگران به او اعتماد میکنند؛

خبري
كه در بي خبري
يي
ره مي افتد

5116باشيم
اهداي عضو
یک جدول با دو شرح

Skill:

یک جدول با دو شرح

5116

ي��ادآوري آن روز هن��وز ه��م برايمان س��خت اس��ت ،روزي كه ق��رار بود
تصميممان را بگيريم و به يك درخواست دردناك ،جواب مثبت بدهيم .اما هر
چه تاش ميكرديم دلمان كه هيچ عقلمان هم به اين درخواس��ت رضايت
نميداد .برگهها در دستمان بود و چشمهايمان خيس عزيزي كه حاال بايد به
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اما23باز هم
كرديم،
قبول مي
رفتنش را
اميدم��ان را به يأس تبديل كنيم و به تكهتكه كردنش رضايت بدهيم تا اينكه
يك كارت كوچك به كمك مان آمد و صداي گرفتهمان را كه ديگر نايي براي
باال آمدن نداشت قوت بخشيد و كلمه «بله» را بر زبانمان جاري ساخت.
ح��اال ديگر مطمئن بوديم كه روح فرزندمان ب��ه كمكمان آمده تا لرزش
دس��تانمان كه اكن��ون بايد ب��راي يك تصميم مه��م ،با ق��درت روي كاغذ
ميچرخيد را كم كند و به ما اطمينان دهد كه شايد ديگر جسم فرزندمان در
ميان ما نباشد ،اما هنوز صداي ضربانهاي قلبش و نگاه نافذش در جسم يك
نفر ديگر به ما قوت قلب ميبخشد كه «من هستم»...
تصميم به اهداي عضو آن هم در ش��رايطي كه ش��ما يك��ي از عزيزانتان
را از دس��ت دادهاي��د و همه فكر ،ذهن و روحتان درگي��ر پذيرش مصيبتي به
اين بزرگي اس��ت واقعاً س��خت است و ش��ايد بتوان گفت جزو يكي از همان
دردنامههايي اس��ت كه تا كس��ي گرفتار آن نشود ،نميتواند حال كسي را كه
اكنون گرفتار آن اس��ت درك كند ،اما واقعيت آن است كه شما چه بخواهيد
و چه نخواهيد ممكن است روزي در جايگاه فردي قرار بگيريد كه بايد به اين
تصميم مهم در زندگي رضايت دهد.
آيا براي چنين روزي و چنين لحظهاي تصميم گرفتهايد! تصميم به اهداي
عضو چه هنگامي كه خودتان خداي ناكرده در جايگاه يك بيمار مرگ مغزي
قرار گرفته و چه زماني كه يكي از اعضاي خانوادهتان در چنين شرايطي قرار
گرفته باش��د زماني راحت و به عبارتي سهلتر خواهد شد كه از قبل يعني در
زماني كه هر يك از اعضاي خانواده در قيد حيات هس��تند گرفته ش��ود ،چه
آن كه واقعاً رضايت دادن به كش��يدن لولهاي كه در ظاهر عزيزتان را از ش��ما
جدا ميكند ،آن قدر س��خت و تلخ اس��ت كه ديگر ناي��ي براي تصميمگيري
درس��ت ش��ما نميگذارد ،اما حقيقت آن اس��ت كه بيمار مرگ مغزي اگرچه
صداي قلبش را از گوش ش��ما دريغ نكرده اس��ت ،ولي نفسهايش را مديون
دستگاهي است كه اجازه نميدهد شما صداي خداحافظياش را خيلي زودتر
بش��نويد ،وگرنه بيمار ش��ما وقتي دچار مرگ مغزي ميشود ،پيش از همه اما
و اگرها قيد دنيا را زده اس��ت و تنها چش��م انتظار تصميم درستي است تا بار
آخرتش را سبكتر كند .متأسفانه يكي از علل اصلي كه خانواده بيماران مرگ
مغ��زي را در رضايت دادن دچار دودلي و ترديد ميكند همين اميد داش��تن
بيهوده به زنده ماندن عزيزشان است .شايد اگر ما بدانيم كه وقتي خبر مرگ
زندگی
يكبهبود
تنها بهبرای
فرصتی
شدهاست؛
بهتری
انسان
بهتر
وضعكنيم
تصميم فكر
عزيزانمان را ميشنويم بايد
ش��دن
مغزي
کند؛
نگاهب��انمی
• هم بتوانيم رضايت دهيم ،خوش��بختانهخود
هاي اهداي عضو اين
كارت
اكنون
•ميشوند راحتتر شده است ،چرا كه
درگير آن
حفظبراي افرادي
برایسخت
.26شرايط
ســامتیكهخود،
همکاریها
شود خانواده
مي
ارائه
حيات
زمان
در
شخص
رضايت
با
كه
عضو
اهداي
كارت
 .29با ایرانیاندیگر بسیار
منظمدارد؛
برنامه
را نيز در تصميمگيري به موقع بيشتر ياري ميكند.
و
درگیری
تعــارض،
از
و
کــرده
• ضمن اينكه اين كارت نه گرفتن زندگي كه بخشيدن آن به افرادي است كه
خود بر
آجری
کند؛
پرهیز می
اختالف با آ
اين دنيا
دستش از
هاحاال
هستندنكه
هاي شخصي
زندگی نفس
دربه دنبال
ماندن
هرزنده
.27براي
قانوني ندارد و مث ً
ا اگر خانوادهاي تحت
كارت البته
است .اين
رویكوتاه
زحمتجنبه •
گذاشته با
شدهدیگر
آجری
اين
نيست به
دایــرهباشد مجبور
رضايت نداشته
شرايطي به
افراد
معاشــرتی او با
اهداي عضو فرزندش .30
«رانت!»؛
بودههرو نه با
درخواس��ت تن دهد ،اما اين كارت مصداق همان وصيتنامهاي اس��ت كه اگر به
ميغیر
توانمند و
است.ما موظف به
مطیع حاال
اندازد ك��ه
• آن عمل نش��ود ،دين ش��خصي را به گردنمان
ســمت به
قدرت
 .28به
عنوان خودش حاضر نيست تا بتواند رضايت •
دهد.
شدهايم و
گيريوبه جاي او
تصميم
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کرده و
مداد
روزنامهرا با
جدولشرحها
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
حل دو
دارای
ایران
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

مل
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جدول عادياه��داي عضو ب��راي انج��ام اين عمل
جدول
جدول
ويژهعادي
جدول
ويژه >>حل در صفحه 35
____________________
____________________ ویژه وعادی
های
جدول
خداپس��ندانه و
خود در
اهداي اعضاي
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2

3

ص��ورت مواجهه ب��ا حوادث اق��دام به
اوستا
مخفف
خارطوم-
افقي:
افقي:
كه 15 14 13 12 11 10 9
كارت 4اهداي 5عضو 6كرده7اند 8
دريافت 3
2 1
7 6 5 4 3 2 1
البته بس��يار مهم است تا نزديكان اين
ابوعلي
از
اث��ري
حيات-
ماي��ه
-1
 -1ماي��ه حيات -اث��ري از ابوعلي 1-9درجهاي در ورزش رزمي -ميزبان
1
افراد هم در جريان اين امر خداپسندانه
سينا
جام ملتهاي آس��يا در سال -2000
سينا
2
2
ق��رار گيرند تا در زمان ف��وت او ،براي
 -2پارس��نگ ت��رازو -نوع��ي
سخنان منظوم
 -2پارس��نگ ت��رازو -نوع��ي
اه��داي عضو غافلگير نش��وند.البته بنا
3
3
آبگوشت -درخور و شايسته
 -10لحظه -برج كج ايتاليا -انديشه
آبگوشت -درخور و شايسته
بر قان��ون جمهوري اس��امي ايران و
كردن-
 -3حواري خائن -پژوهش
شيطاني
كردن-
پژوهش
خائن-
حواري
-3
4
4
بيشتر كش��ورهاي جهان ،براي اهداي
پشت سر
 -11اس��ب پيامب��ر اك��رم (ص)-
پشت سر
5
5
عضو رضايت اولياي دم ضروري اس��ت
 -4بعضي از آن كوه ميس��ازند!-
فرستادن -نوعي حلوا
 -4بعضي از آن كوه ميس��ازند!-
و حتي با وجود داش��تن كارت اهداي
سقف دهان -بمب ويرانگر -دعاي 6
سقف دهان -بمب ويرانگر -دعاي 6
 -12ج��د -گي��اه ش��يرين! -دهان-
دم
اولياي
رضايت
عدم
صورت
در
عضو
زيرلب
قشنگ و ظريف
زيرلب
7
7
اهدا صورت نخواهد گرفت.
 -5ش��گرد ،ترفند -سازگار و نرم-
 -5ش��گرد ،ترفند -سازگار و نرم -13 -آزرم -ظرف��ي در آزمايش��گاه-
8
8
ضو
ب��ا هم��ه اينها كارت اه��داي عضو
فرصت
رياضيدان نامي اتريشي
فرصت
ي
اهداي
براي
قلبي
آرزوي
نش��اندهنده
 -6آفري��ن و احس��نت -ناط��ق9 -
 -6آفري��ن و احس��نت -ناط��ق9 -
 -14امالش��رائين -خطاي بسكتبال-
ازند
تواند
مي
امر
همين
و
است
بدن
اعضاي
دانش��گاه
عض��و
اه��داي
س��ايت
در
حس
گابي
پيشرفت
گابي
10
10
كي
مقدور با نش��ان دادن خواس��ته فرد به اولياي
بهش��تي
ش��هيد
پزش��كي
علوم
انديش
 -7عاش��ق -توفان هم��راه برف-
 -7عاش��ق -توفان هم��راه برف -15 -نوع��ي س��ازه ب��راي زندگ��ي و
آن
دم ،تصميمگي��ري را ب��راي آنها در آن
11
11
بود.
خواهد
ارتقاي
سائل
كار بش��ردر فضا -فيلس��وف و مورخ
سائل
البته
و
كن��د
تر
آس��ان
حيات��ي
زم��ان
مرگ مغزي
ته و در  -8از غول
ور
بكشيد 12
 -8از صف��ات پ��روردگار عالم به 12
پ��روردگارراعالم به
صف��ات
فرانسوي
به
بياييد با مرگ مغزي ساده برخورد نقش اساس��يتر اي��ن كارت كمك به
زمند به
معن��ي توب��ه پذيرن��ده-
معن��ي توب��ه پذيرن��ده -بينش13 -عمودي:
بينش13 -
طبيعي فرهنگسازي بيش��تر در زمينه اهداي
هيتعدد كني��م و به آن همانن��د مرگ
سفيدي روي گوشت
 -1كسب اطاع كردن -عدد ورزشي
سفيدي روي گوشت
به
براي عضو اس��ت .بر اين اس��اس با توجه به
اين امر
بنگريم و فقط چند تفاوت س��اده 14
14
تلخي
خزان-
 -9كشور عجايب-
 -9كشور عجايب -خزان -تلخي  -2اسيد نيتريك -تيم فرانسه -فرزند
ي
كنيم و آن اين كه در مرگ اي��ن كه اخذ رضايت از اولياي دم براي
لح��اظ
آن
ماندهي
 -10كاف��ي -نه س��رد ن��ه گرم15 -
 -10كاف��ي -نه س��رد ن��ه گرم15 -
زكريا
يه
بدن را با اه��داي عضو ض��روري اس��ت توصيه
فيق هر مغزي ميتوان عضوهاي زنده
نظامي
كفش
 -3ايس��تگاه پيكه��ا -ب��زرگ-
كفش نظامي
ً
راد
افراد
ا
حتم
عضو
اهداي
براي
ش��ود
مي
حفظ
ديگر
نيازمند
بيمار
به
آن
اهداي
نظامي��ان و س��لب آن ب��ه موجب...
نظامي��ان و س��لب آن ب��ه موجب...
افقي:
طبي -ابر
گياهي
لباسبه ش��نا-
س��فير -11
نرم اف��زاري ب��ر روي چيپ مخصوص
 -11لباس ش��نا -گياهي طبي -ابر
ته
داشته
همراه
همواره
را
آن
كارت،
داراي
به
راضي
كس��ي
چه
راس��تي
و
كرد
است
است
 -1واح��د واليبال -داس��تان معروفي
فعاليت رقيق
مادربرد رايانه
رقيق
ان
شوق،كارت
دارندگان
فهرست-البته
تپيدن دوباره قلب عزيز از دست رفته  -9باش��ند.
فراري-
 -9فهرست -فراري -شوق ،شادي
شاديهر زماناز جان اش��تاين بك درب��اره مبارزات
ديگرحرف
رخس��ار-
نوب��ت
اصفهان -اثر
ش��هري در
امريكابازي -رخس��ار -حرف
نوب��ت
وصيتنامه -عضوكارگران-12
يعني از اهداي
داش��تن آن
نخواهد -10كه از
بازي-بدن فرد
هرچند در
ضوكنيد -12خود
و
مجري
آس��مانها-
وصيتنامه-
ها -مجري
غذا-آس��مان
 -4پس-10
مزارع
جوانمرد،باركريم
فرنگي
ماتيسن-
جوانمرد ،كريم
تمسخر-
Easy Sudoku
Puzzles
1
براي هميش��ه غول شهرخود
تمسخر -پس يك
پبهش��ده ب��ود.
هنررازي
شهر
خانواده
قابل ديدن-
رازيمنصرف شوند ميتوانند با اعام به -2مهترقوم-
فحش
عداوت-
سمتدويدن
درخشان-
بوتان-
گهواره -فحش  -5مركز
عداوت-
كنند -3 .اداره-13
راست-لغو
تقاضاي خود را
خود بكش��يد -11مسئوالن
گهواره-ذهن
مغزي را در
د اعضا-13 ،م��رگ
ديندار
بوييدن -سمت
راست -ديندار
بوييدن-
-11
پاسخ -ولگرد
عالي-
نشان،
صاحبخانه-
پافش��اري-
رنگين
پرنده
قيصري-
ماه
رطوبت-
-6
نشان،
صاحبخانه-
پافش��اري-
-14
ره
درباره
كه
تصوراتي
برخ��اف
البته
س��عادتي
چه
كه
كنيد
فكر
اي��ن
 -14به
حضوري و
خودرو1-يازده! -پارتيزان-
نوعي
-12 5
 -12نوعي خودرو -يازده! -پارتيزان -4 -ق��دم -ح��رف تمس��خر -بيماري
4 2
9
رونق
پوش
رونق
دن
دادن
و
مغ��زي
مرگ
از
عض��و
اهداي
اهداي
با
كه
ش��د
خواهد
فردي
نصيب
اعضا،
د
1
پول خرد هندي
اعيان -كله و سر
هندي 7
8 9پول خرد 4
بدنو گرم
باتجربه
كنايه از
 -13بي
هزين��ه
ام��ام س��رد
م��ادر گرم و
باتجربه و
ش��بكه كنايه
ارزان -اقوام-15 -5
آش��نايان و
بيم��اران به
ج��ا5-رنوي8
2 4 -7
خود وجاني
اعضاي
وامممكن -15تكتك
اي -ضد
اعض��اي افس��انه
س��رددوباره  -13گنجور
ب��اكاس -ارزان-
افس��انهاي -ضد
گنجور
رايان��هازاي-
2
كنجد 4 8
كنسروي
ماهي
چشيده-
استكنسروي
ماهي
كشيدن درگي��ر در امر اه��دا وجودعلي عالم
ود
كادره��اي
ميبخشد!
انسان
عالمبه چند
شيوه،
كوبيده كشيدن
شيوه،
چشيده-زيرا
النقي(ع) -همان
3
1 2 6
عمودي:
به
كننده-
دف��ع
ريواس-
ان��واع
از
-8
عمودي:
ان
بيماران
انتظار
ليس��ت
گفت
بايد
دارد،
ديهاي
چپ -مدير بايد چنين
بداني��د ك��ه در م��رگ مغ��زي -14 ،س��مت چپ -مدير بايد چنين  -6شهر عزيز عراق -از هفت سينها-
س��مت 8
7 2 -14
9 4 1
كارگردان��ي
ب��ه
س��ريالي
-1
دادن
هدر
ند
كارگردان��ي
ب��ه
س��ريالي
-1
پيوند
مديريت
مركز
در
عضو
به
نيازمند
ش��ده،
متوقف
مغ��ز
ب��ه
خونرس��اني
مباحثي
5
2
6
باشد -نفت سياه
سياه
باشد -نفت
پوشش ستوران
س��پر 2
8
 -9در9 4 1
تو
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و
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وزارت
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و
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گيرد،
نمي
انجام
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رساني
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ب��زرگ -گي��ر افتادن،
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5 3
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 15 14 13 12 11 10 9 8خارطوم -مخفف اوستا
 -9درجهاي در ورزش رزمي -ميزبان
جام ملتهاي آس��يا در سال -2000
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تنیس بازان حرفه ای

ازنازی بپرس!...

Tournaments | ATP
World Tour | Tennis

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

زیـبایی هب معنای صورت
زیـبا داشتن نیست ،بلکه
هب معـنای داشتن ذهن،

• انسان موفق کسی است
که در انتها پیروز شود نه
در ابتدا.
• ایمان داشتن در زندگی
بــه این معنا نیســت که
َکشــتی شــما با طوفان
مواجه نخواهد شد ،بلکه به
این معنا است که َکشتی
شما هیچگاه غرق نخواهد
شد.
• هرگز افسوس پیر شدن
را نخورید چرا که افرادی
بســیاری از ایــن امتیاز
محروم مانده اند!
• ارزشــمند ترین ثروتی
یک مرد می تواند در این
دنیا مالک آن باشد ،قلب
یک زن است.
• کسی کهدر برابر خداوند
زانو می زنــد ،میتواند در
برابر هر کسی ایستادگی
کند.
• تازمانــی که مشــغول
بازخوانی فصل پیشــین
زندگــی خود هســتید،
نخواهید توانســت فصل
بعدی آنرا آغاز کنید.
• دوست داشتن به معنی
عذر خواهی نیست ،بلکه به
معنای اجتناب از کارهایی
است که شما را مجبور به
عذر خواهی میکند.
• بــرای دو چیــز نباید
وقتتــان را تلــف کنید:
مسائلی که برایتان اهمیت
ندارند و کســانی که فکر
می کنند شــما اهمیتی
ندارید.
• لبخند بزنید و بگذارید
همــه بدانند کــه امروز
بسیار قوی تر از دیروزتان
هستید!
• وقتــی واقعاً کســی را
دوست داشته باشید ،سن،
فاصله ،قد و وزن فقط یک
عدد خواهند بود.
• برای زندانی بودن الزم
نیست شخصی پشت میله
ها باشد ،انسانها میتوانند
زندانی و یا "برده" عقاید
و اندیشه های خود باشند.
• شما در انتخاب آزادید...

قلب و روح زیـبا است.
اما از پی آمد انتخابتان آزاد
نیستید ...عاقالنه انتخاب
کنید...
• برخی افراد نمی توانند
تحمــل کنند که شــما
در حــال پیشــرفت در
زندگیتان هســتید و به
همین خاطــر برای عقب
نماندن از شــما ،گذشته
تان را پیش می کشند و
موانعی در مسیرتان ایجاد
می کنند .بــه آنها توجه
نکنید و بــه راهتان رو به
جلو ادامه دهید...
• اینکه در گذشــته چه
کسی بودید اهمیتی ندارد،
اینکه تبدیل به چه کسی
شده اید مهم است.
• گاهــی اوقــات بــه ما
فقط چند دقیقه فرصت
داده میشــود تا با کسی
که دوستش داریم دیدار
کنیم ،و ســپس هزاران
ساعت تا با فکر کردن به او
سپری کنیم.
• وقتــی زندگی یک صد
دلیل برای گریســتن به
شما نشــان می دهد ،به
زندگی نشــان دهید که
یک هزاردلیل برای لبخند
زدن وجود دارد!
• هرگز اجازه ندهید کسی
الویت شما باشد درحالی
که شــما فقــط یکی از
انتخابهایشهستید!
• یگانه راه بــرای افزودن
خوشبختی بر روی زمین
آن اســت که تقسیمش
کنیم .
• کسانی که شما را دوست
دارند حتی اگر هزار دلیل
برای رفتن وجود داشــته
باشــد هرگــز رهایتــان
نخواهند کــرد ،آنها یک
دلیل برای ماندن خواهند
یافت.
• از همــه آدم های بدی
که در زندگیــم بوده اند
سپاسگزارم .آنها دقیقا به
من نشــان دادند که چه
کسی نمی خواهم باشم.
• زبــان هیچ اســتخوانی

ندارد
اما آنقدر قوی هســت که
بتواند قلبی را بشکند.
پس مراقب حرف هایتان
باشید.
• شــخصیت آدم ها را از
طریق کردارشان توصیف
کنید تــا هرگــز فریب
گفتارشان را نخورید.
• وقتی کسی با شما مانند
یک گزینه رفتار می کند،
با خارج کردن خودتان از
معادله به او کمک کنید تا
انتخاب هایش را محدود
کند .به همین ســادگی
است.
• صدایتــان را باال نبرید،
قدرت استداللتان را بهبود
بخشید.
• آدم هــا مــی خواهند
بدانند که دوســت داشته
می شــوند و قدرشــان
دانســته می شــود .پس
حتما به عزیزانتان بگویید
که دوستشان دارید .شاید
هرگز متوجه نشــوید که
چقدر نیاز به شــنیدنش
دارند.
• گریســتن نشانه ضعف
نیست .از زمان تولد ،نشانه
این بوده که شما زنده اید.
• آدم ها را به خاطر اینکه
باعث نا امیدی شــما می
شــوند ســرزنش نکنید.
خودتان را سرزنش کنید
که بیــش از حد از آن ها
انتظاردارید.
• یادتان باشد ،تا آنچه که
در پشت ســرتان است را
رها نکرده باشید ،نخواهید
توانســت به آنچه که در
پیش رویتان است دست
بیابید.
• چیزهای خوب به سراغ
کسانی می روند که صبر
می کنند .اما چیزهای بهتر
به سراغ کسانی می روند
که برایش تالش می کنند.

•

(پاریس :از  2تا  8نوامبر)
آقــای نــواک جوکوویچ،
قهرمان معــروف دنیا 28
ساله از کشور صرب توانست
آقای اندی مورای از کشور
انگلستان را در دوره یک چهارم نهایی با
نتیجه  6-3و  6-1شکست دهد.
در این دوره از رقابت های آقای تسونگا،
بازیکن معروف فرانسوی ،آقای نادال را با
نتیجه  6-4و  6-2شکست داد؛ لیکن در
بازی های فینال مغلوب آقای جکوویوچ
گردید.
همچنین در مسابقات تنیس بازان ماهر
فرانســه ،آقای جکوویچ در فینال اندی
مورای را  6-4 ،6-2براحتی شکست داد.
او تــا بحال در رده بنــدی تنیس بازان
ماهر  ،1000دهمین بار است که عنوان
قهرمانی اول دنیا را به دست می آورد.
او در جمع کل تا به حال از  78مسابقه
فقط  5مســابقه را باختــه و 94درصد
حریفان خود را شکست داده است.
مفســران ورزشی معقتد هستند روزی
میرسد که جکوویچ عنوان قهرمان جهان
را از دست خواهد داد.
در مسابقات تنیس بازان ماهر بانوان در
پاریس خانم شاراپوا ،تنیس باز معروف
روس ،با بهره گیری از عدم شرکت خانم
سرنام ویلیامز قهرمان اول دنیا ،به علت
درد و ناراحتی در ناحیه ستون فقرات،
برنده کاپ تنیس گردید.
آقای رونیک میلوس 24ساله و قهرمان
اول کانادا به علت ناراحتی از ناحیه کمر
و درد ســتون فقرات نتوانست به بازی
خــود در پاریس ادامه دهد و در نتیجه
در جــدول رده بندی از دهــم به رده
چهاردهم نزول کرد.
آقــای روژه فــدرر بازیکن  35ســاله
سوئیسی در رقابت های آینده «ریو» در
برزیل شرکت خواهد کرد.
او تا بحال  17بار عنوان قهرمانی تنیس
بازان ماهر را به دســت آورده است و در
جدول رده بندی مقام دوم دنیا را دارا می
باشد .وی اظهار داشت که تصمیم دارد
تا چند سال آینده مقام خود را در جدول
برترین قهرماناندنیا حفظ کند.

تیم فوتبال مونتریال امپک
Montreal Impact
MLS Conference

آقای نیک ،مسوول تیم فوتبال امپک
در ســال  2015آقــای دیدیه دراگبا
فوتبالیست حرفه ای  37ساله آفریقایی
االصل را که ســال هــا در تیم ملی
فرانسه بازی می کرد ،به مدت  18ماه
به استخدام تیم فوتبال مونتریالدر آورد.
وی تاکنون  4بار نیز در لیگ انگلیس در
سال  2012بازی کرده است.
تکنیک برتر و بازی حرفه ای این بازیکن
و مهــارت وی در زدن گل ،وی را بــه
عنوان یک ستاره فوتبال
در مجامع ورزشی مطرح
نموده است و حضور وی
در بازی ها ،تماشاچیان
زیادی را به این بازی ها
جذب می نماید.
از زمان شــرکت وی در
بازی هــای امپک در ماه
ژوئیه استادیوم «ساپوتو» شاهد افزایش
چشمگیر تماشاچیان بوده است.
آقای دراگبا تاکنون  39گل در مسابقات
 2015بــه ثمر رســانده و مهارت وی
موجــب گردیده که تیم امپک به دوره
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ورزشی...

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

یک چهارم نهایی صعود کند؛ اخیرا
در مسابقه با تیم قوی تورنتو موفق
گردید تیــم امپک
را بــا نتیجه  3-2به
پیروزی برساند.
هنگامی کــه آقای
دراگبــا وارد رختکن
می شود مورد استقبال
پرشور روزنامه نگاران
ورزشی قرار می گیرد.
بازیکنان اظهار می دارند این استقبال
بیشــتر به علت حضور دیدیه و بازی
تماشایی اوست.
اســتقبال روزنامه نگاران و تماشاچیان
موجب باالرفتن روحیه تیم می شود و
می تواند بازی بهتری را در برابر 61هزار
تماشاچیدر استادیوم ساپوتو ارائهدهند.
آقای دراگبا در سال های 2014-2015
و قبل از ورود به کانادا با داشــتن 164
گل  -و  88پاس منجر به گل -به عنوان
چهارمین گلزن برتر جهان شناخته شده
بود.
وی پس از پایان قرارداد  18ماهه خود و
دریافت یک میلیون  670هزاردالر
برای بازی در تیــم امپک ،امکان
دارد در تیم ایتالیا بازی نماید.

سه ستاره فوتبال
برتـر دنیا:

کریستیانورونالدو،
لیونل مسی ،لوئی سوآرز
این ســه فوتبالست بســیار مشهور با
بدست آورد افتخارات بی نظیر و پی در
پی همواره موردتوجه مفسرین ورزشی و
طرفداران ورزش فوتبال بوده اند.
کریستیانو رونالدو ،ستاره مشهور فوتبال
پرتقــال و با ارزش ترین فوتبالیســت
تبلیغاتی دنیــا چندی پیش چهارمین
کفش طالیی را بعنوان بهترین گلزین
فوتبال اروپا در ســال ها 2014-2015
بدست آورد.
این قهرمان رئال مادرید کوشش می کند
هرســاله بهترین بازی خود را ارائه دهد
تا بعنوان بهترین بازیکن لیگ اروپا
انتخاب گردد.
وی در بیوگرافی خود اشاره نموده
تاکنون  500گل وارد دروازه های
حریف نموده است.
فوتبالیست مشهور دیگر لیونل
مسی،آرژانتینیکی
از بازیکنان معروف
دنیا و اروپا که اخیرا در
یک مراســم ویژه یوفا با
حضور  54روزنامه نگار
ورزشی از  54کشور ،تاج
ا فتخا ر
بهتر ین
فوتبالیســت را نصیب
خود نماید.
او همچنیــن بــرای
ســومین بــار عنوان
بهترین و محبوب ترین
فوتبالیست
را بدســت
آورد.
آقای لوئی
سوآرز ،ستاره
معــروف اروگوئــه نیز در
مراسمی که توسط سازمان
یوفا در شهر مادرید در هتلی
برگزار گردیده بود ،به همراه دو بازیکن
معروف دیگر مورد قدردانی قرار گرفت.
این سه بازیکن به عنوان «سه تفنگدار
جهان فوتبال» شناخته شده اند!

رقابت های پاتیناژ سرعت
patineur de vitesse:
Jonathan Guilmette

این روزها آقای جوناتان گیلمت قهرمان
پاتیناژ سرعت تمرینات پی درپی خود
را در استادیوم موریس ریشار دنبال می
کند تا خود را برای شرکت در مسابقات
المپیک  2018ژاپن آماده نماید.
ایــن مســابقات در شــهر
«ناگانــو» (جمعیــت 35
میلیون نفــر) ا نجام خواهد
شد.
مسوولین برگزاری مسابقات
اظهــار می دارند بــا رابطه
اقتصادی ژاپن و کبک حضور
جوناتان گیلمت اثــرات مثبت در این
رابطه ورزشی خواهد داشت .ژاپنی ها در
عین حال امیدوارند عنوان قهرمانی این
دوره مسابقات را بدست آورند.
در ســال  2011خانم ماریان سن ژله و
خانم شــارل هملن ،دو قهرمان پاتیناژ
ســرعت کانادا در پیســت های 1000
متر و  500متر مدال طالی قهرمانی را
بدست آوردند.
همچنین آقای شارل کورت آیه ،برنده
مــدال نقره المپیک زمســتانی 2014
سوچی روســیه به علت عمل جراحی
شانه و شکستگی پای راست نتوانست
در رقابت های  2015شرکت کند .وی
امیدوار است بتواند در مسابقات المپیک
ســال  2018ژاپــن
شرکت کند.
در  9نوامبــر 2015
مسابقات بین المللی
پاتیناژ سرعت در شهر
تورونتو آقای ساموئل
ژیــرار توانســت جام
طالیی را نصیب خود
نماید.
همچنیــن آقایــان ساشــا فاتولین و
سباستیان لوپاپ به ترتیب برنده مدال
نقره و مدال برنز شناخته شدند.
قهرمانــان پاتینــاژ
در فصل زمســتان
تمرینــات خــود را
در سال سرپوشیده
مانند موریس ریشار
انجام می دهند که
برای آنان سرشــار
از لذت و ســرگرمی
است.
لیکن در پایان فصل
به دلیل آن که قادر
نیســتند به تمرینات
خود ادامه دهند ،غالبــا روحیه باالیی
ندارند.
اخیرا در مرکز شهر تورونتو یک پیست
کوتاه به فاصله  15کیلومتر به نام «میپل
لیف» تاســیس گردیده که عالقمندان
پاتینــاژ می توانند بصورت رایگان از آن
استفادهکنند.
•
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در شهر...

«انجمن ایرانیان باالی  50سال»

گامی مثبت در
جامعهایرانیان
مونتریال

یکــی از عوارض تلــخ مهاجرت،
خصوصا برای آنانی که آشــنایی
کافی بــا زبان ســرزمین جدید
ندارند ،احساس تنهایی و دورشدن
از فرهنگ و عادت های آشنا می
باشد.
از ســوی دیگر اعضای خانواده ها
به دلیل گرفتاری های کاری و یا
تحصیلی کمتر فرصت می یابند تا
ساعاتی را در کنار هم و با فرهنگ
و آشنایی سرزمین خود بگذرانند.
طبیعی است شناخت و هماهنگ
شدن با سیستم های اجتماعی و
فرهنگی کشور میزبان نیز به زمان
طوالنی و فرصت ادغام در جامعه
جدیــد نیاز دارد؛ کــه غالبا برای
مهاجرین با ســنین باالتر مشکل
می باشد.

شاید به همین دلیل مهاجرانی که
بیش از ما سابقه مهاجرت دارند،
در هر کشــور جدیدی در قالب
مجموعه های کوچک ،به دور هم
قرار گرفته اند تا ضمن مشارکت
در سیستم های اجتماعی با دیگر
ملیت ها ،ساعات مناسبی را نیز با
همزبانان و هم فرهنگ های خود
بگذرانند.
نیــاز جامعه ایرانیان نیز به چنین
ارتباطاتی که بتواند فرصت هایی
را برای آشــنایی و تبــادل نظر با
یکدیگــر فراهم کنــد ،به خوبی
احساس میشود.
اخیرا با کوشــش و همت گروهی
از ایرانیان مقیم مونتریال ،نهادی
غیرانتفاعی تحت عنوان «انجمن
باالی  50سال» در نشانی
1510 Herron Street
) (Dorval

تاســیس گردیده تا امکان تجمع
ایرانیان را در محیطی کامال آشنا
فراهم آورد.
این انجمن در حال حاضر بوسیله
افراد داوطلب اداره می شــود و در

روزهای سه شنبه هر هفته ،فعالیت
هــای مختلفــی را ازجمله بازی
های دسته جمعی ،کار دستی ،و
موســیقی برای شرکت کنندگان
ارائه می دهد.
طبیعی اســت با استقبال بیشتر
خانواده های ایرانی و مشارکت در
فعالیت ها ،این انجمن قادر خواهد
بود فعالیت های خود را گسترش
داده و روزهای بیشتری را به تجمع
ایرانیان اختصاصدهد.
همچنین با همیــاری خانواده ها
امکان ایجاد کالس های مختلف
آموزشــی ،هنری و حرفه ای نیز
فراهم می گردد.
امید است ایرانیان مقیم مونتریال
این انجمــن را در جهت تکامل و
تداوم اهداف خود یاری دهند و بار
دیگر شــادی را به پدران و مادران
خود هدیه نمایند.
برای همیاری و اطالعات بیشتر با
شماره تلفن
514-244-3755
تماس حاصل نمایید.

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

کنفـــرانس جهانی کاپ ...۲۱
مناطق نفتی صنعتــی و باالخره
حمــل و نقل نفت و گذر نفتکش
های بزرگ ،کاملن آســیب دیده
اســت و موسســات دولتی مانند
وزارت نیرو و شرکت نفت هیچگونه
فعالیت جدی برای حفظ محیط
زیست این منطقه نکرده اند .حال
دولت ادعای طرح هایی برای پاک
سازی محیط زیستی این منطقه
دارد .طرحهایی مانند  ۲۰۰پروژه
مدیریت زیســتمحیطی خلیج
فارس که قرار است تا سال،۲۰۲۰
میزان  ۷۰درصــد از آلودگیهای
نفتی در هوا ،دریا و زمین را کاهش
دهد .واقعیت این است که در مورد
این طرح ها سیاست مدیریتی و
بودجه الزم در دستور کار نیست.
از دیگر طرحها میتوان به اجرای
استاندارد تصفیهخانههای نفتی،
تدوین طرح ســهگانه برای توقف
سوزاندن گازهای مشعل و بهینه
کردن کیفیت بنزین اشاره کرد.
در این زمینه هم هیچگونه سرمایه
گذاری جدی به تصویب نرسیده
است.
افزون بر این ،دولت ایران برنامهای
تحت عنوان «اقتصاد کم کربن»
تدوین کرده که طبق نظر مقامات
دولتی تا سال  ۲۰۲۰میالدی باید
عملیاتی شــود .ما می دانیم که
اقتصاد کم کربن بدون بازســازی
الگوی اقتصــاد و صنعت ناممکن
اســت و دولت ایران که نفتخوار
و رانت خوار اســت قادر نیست به
اقدام جدی روی آورد.
در کنار این طرح ها ،از پروژه ورود
فناوریهای مدیریت پســماند و
فاضالبها ،واردات دســتگاههای
تصفیه کننده آب ،توسعه ناوگان
حمل و نقل عمومی ،ورود تجهیزات
بــرای مهار آتــش در جنگلها و

را بر روی سایت بخوانید
>> ادامه از صفحه24 :

مراتع ،افزایش کیفیت خودروهای
داخلی نیز می توان صحبت کرد
که باز در این زمینه نیز شفافیت و
همت جدی موجود نیست.
انبوه وعدههای زیســت محیطی
بسیارند.

طرح هائی در باره نجات دریاچه
ارومیه ،بحــران فزاینده بیآبی،
خشکســالی ،کمبود محیطبان،
حفاظت از یوز ایرانی و حیوانات
در معرض انقراض ،آتشســوزی
سریالی جنگلها ،بحران تاالبها،
مقابله بــا هجــوم ریزگردها و
گرد و غبار در جنــوب و غرب،
آلودگیهای اتمی و شــیمیائی
در هوا و دریــا و زمین ،رعایت
استاندارد تصفیهخانههای نفتی،
توقف سوزاندن گازهای مشتعل،
بهینه کردن کیفیت بنزین ،مقابله
کردن با افزایش سرطان و بیماری
های ناشی از آلودگی ها ،از جمله
برنامه های مطرح شده اند.

بطور مسلم این برنامه ها پسندیده
و الزم می باشند ولی دولت ایران
دارای سیاســت اعتماد برانگیز و
بودجه دار نمی باشد .در این موارد
هم جز یکسری قول های تبلیغاتی
و اقدام های کم ســو و پراکنده و
ناشیانه ،خبری نیست.
در چنیــن شــرایطی ایــران به
کنفرانــس پاریس مــی رود ولی
وظایف خود را نمی شناسد .نظام
فســاد و اســتبداد دینی شیعی
حاکم توان تصحیح ندارد .حکومت
ایران و مدل اقتصادی نفتی ایران
در افزایش گرمایش زمین دست
دارند.
•
اقتصاد کم کربن ،میسر نیست

در ایران نظام سیاســی اداری در
حفاظت محیط زیست ناتوان است.

اراده سیاسی غایب است و مدیران
سیاسی از کفایت و دیدگاه روشن
و فرهنگ مدرن زیست محیطی
محروم هستند .تنها سازماندولتی
که ادعای فعالیت زیست محیطی
دارد سازمان حفظ محیط زیست
اســت .هرچند در این ســازمان
افراد آگاه و دلســوزی وجود دارد
ولی به بمثابه یک نهاد دولتی در
امور زیســتبومی غیر موثر است.
ویرانگری های زیست محیطی باید
در مرکز توجه این سازمان باشد و
دارای بودجه و امکانات الزم باشد.
حال آنکه این سازمان بودجه برای
پروژه های زیست محیطی ندارد و
بیشتر بودجهاش صرف پرداخت
حقوق کارکنانش میشود.
اگرچه این امر ،تمام ماجرا نیست
و حتی میزان حقــوق کارمندان
این سازمان هم آنقدر کم است که
جز نارضایتی نتیجه دیگری ندارد.
محمــد درویش ،مدیــرکل دفتر
آموزش و مشــارکتهای مردمی
ســازمان محیط زیست میگوید:
«پرسنل ســازمان در تنگناهای
معیشتی هستند و دیگر انگیزهای
برای کارکردن ندارند».
این مقام ارشــد سازمان حفاظت
بودجه  ۱۷۴میلیارد

محیط زیست
تومانی این سازمان را «غمانگیز»
توصیف میکند .بررســی بودجه
ســازمان محیــط زیســت ،این
فقیرترین ســازمان در بدنه دولت
از آن رو اهمیــت مییابــد که در
سالهای اخیر محیط زیست ایران
وضعدردناکی را به خوددیده است.
اگرچه در دو ســال اخیر بودجه
سازمان حفاظت محیط زیست در
مجموع بیش از  ۷۰درصد افزایش
یافته و از  ۹۰میلیــارد تومان در
سال  ۹۲به  ۱۷۴میلیارد تومان در
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دردی

دوست دیرین و ارجمند
جناب آقای علیرضا گرامی نژاد
سرکار خامن نارسیس شقاقی،
خانواده های محترم سوگوار

درگذشت غم انگیز پدر و پدرهمسر عزیز و بزرگوارتان،

شادروان جناب آقای غالمرضا گرامی نژاد

بزرگ خاندان شما را در ایران،
به شما دوست عزیز و به یکایک اعضای خانواده ارجمندتان
تسلیت گفته ،برای فرد فرد بازماندگان محترم
بردباری و تندرستی آرزومندیم.

شهریار بخشی ،ایرج بهشتی ،حمید حجازی ،شاهین شفیعی پور،
فیروز عافیت طلب ،فیروز همتیان ،ابوجعفر خدیر،
علی چنگیزی ،عباس عارف آزاد،شهاب سیستانی،
خسرو سرگیزی ،بیژن دهقان پور ،مجید جوانی،نادر زرکاری

کنفـــرانس جهانی کاپ ...۲۱
«انتظار چنین بیانی را از مسئوالن
مطلع نظام نداریم».
الریجانــی درحالی کــه دولت و
رییس جمهوری را به افترا متهم
می کرد ،خود نیز بدون ارائه سند و
مدرک مرتکب افترا شد:
«قابل قبول نیست که رسانه ها به
جای ایفای نقش آگاهی بخشــی
و ارتقای ســطح جامعه با گرفتن
پول و برخالف امنیت کشور برای
اجانب کار کنند».
رییس قوه قضاییهدربخشدیگری
از ســخنان خود نسبت به کاربرد

سال  ۹۴رسیده است.
بخش عمــدهای از این پول صرف
پرداخت حقوق به بیش از شــش
هزار پرسنل این سازمان میشود.
ولی همین رقم نیز نسبت به روند
فزاینده تخریب محیط زیست در
ایران ناچیز است .بودجه سازمان
حفاظت محیط زیست در مقایسه
با بودجه عمومی کشــور در سال
 ۹۴که معادل  ۲۱۹هزار میلیارد
تومان است ،برای دولتی که خود
را «دولت زیست محیطی» معرفی
میکند ،کامال ناچیز به حســاب
میآید.
محیط زیســت ایران می سوزد
و بودجه ای نــدارد ،حال آنکه
دستگاه های نظامی و جاسوسی و
ایدئولوژیکیوخرافهپراکنیبهترین
امتیازات بودجه ای را از آن خود
کرده اند.

>> ادامه از صفحه6 :

زبانزد "هرچه بگندد نمکش می
زننــد ،وای به وقتــی که بگندد
نمک" ازسوی رییس جمهوری نیز
واکنش نشان داد و گفت:
«این جمله شرطی که اگر نمک
فاسد بشــود کار سخت می شود،
درمــورد قوه مجریه هم هســت،
درمورد دولت هم هست ،درمورد
رییس جمهوری هم هســت ،اگر
قوه مجریه فاسد بشود ،اگر رییس
جمهوری فاســد بشــود هم کار
خیلی سخت می شود»!
این گفته رییس قوه قضاییه ،صرف

میآید ،بیش از ســه هزار میلیارد
تومان ،یعنی حدود  ۲۰برابر بودجه
سازمان محیط زیست بوده است».
به گفته او ،تنها برای درمان «زخم
و دمل چرکینــی» مثل دریاچه
ارومیــه ،باید  ۱۵هــزار میلیارد
تومان اعتبار در نظر گرفته شود.
پولی که وجود ندارد .بنابراین می
بینیم که نبود بودجه عمرانی در
زمینه محیط زیست تخریب منابع
طبیعی را افزایش داده و حفاظت
های طبیعیدر برابر بحران جهانی
اقلیمی را منهدم می سازد و بعالوه
اقتصاد کم کربن نیازمند سرمایه
گذاری در زمینه انرژی های پاک،
سرمایه گذاری در زمینه تغییر و
بازسازی صنایع فرسوده با سوخت
فســیلی و باالخره تغییر الگوی
کشاورزی می باشــد ،که چنین
امــری در ایــران کنونی ناممکن
است.
دولت ایران ادعا دارد که برنامهای
تحت عنوان «اقتصاد کم کربن» را
برای ارائه به ســازمان ملل تدوین
کرده اســت که تا ســال ۲۰۲۰
میالدی باید عملیاتی شود.
این ادعا واقعیت نخواهد داشت و
رژیم نمی توانددارای برنامه اقتصاد
کم کربن باشد.

فقــط بعنــوان نمونــه بودجــه
اختصاصــی بــه «شــورای
سیاســتگذاری حوزههای علمیه
خواهران» از بودجه سازمان عریض
و طویل حفاظت محیط زیســت
بیشتر بوده و رقمی نزدیک به ۲۰۰
میلیارد تومان است.
محمددرویش،دراینباره می گوید:
«فقط اعتبار هزینه شده برای سد
گتوند که اکنون بــه یک بحران دولت اسالمی ایران هم مانند خیلی
ملی تبدیل شــده و عامل اصلی از دولتهای جهان دروغ می گوید.
شورشــدن آب کارون و نابــودی کردار واقعی یک دولت را باید در
کشاورزی در خوزستان به حساب بودجه و جهت گیری های سیاسی

نظر از وجه شرطی و کاربرد نابجای
"اگر" ،حرف درســتی است اما به
دلیل این که شــیخ صادق آملی
الریجانی خود منصوب و گوش به
فرمان مقام معظم رهبری است،
کامل نیســت و می بایست به آن
افزوده شــود که ولی مطلقه فقیه
هم که فاســد باشد  -که هست و
ام الفســاد نیز هست  -کار سخت
می شود!
•

اش مشــاهده نمود .دولت ایران
برای مبارزه علیه گرمایش زمین
هیچ برنامه ای نــدارد .اگر غیر از
این است ،دولت چه اقدامی برای
جبران خســارات عظیم کنونی و
سرمایه گذاری در مورد تجهیزات
و تکنولوژیهای مناســب محیط
زیست نموده است؟
کدام برنامه در زمینه روی آوردن
به انرژیهــای پاک و تجدیدپذیر
تاکنون در نظر گرفته شده است؟
ایران رتبهدهم رادر انتشار گازهای
گلخانــه دارد ،حال کــدام برنامه
سیاسی و اقتصادی و تکنولوژیکی
و علمی و آموزشی و فرهنگی تهیه
و تنظیم شده است؟
ویرانگــری زیســت محیطــی و
گســترش آلودگی هــا و پخش
فزاینده گازهای گلخانه ایدر ایران
قابل مهار نیســتند زیرا مدیریت
سیاســی و اقتصــادی و صنعتی
مناسب وجود ندارد .ساختن یک
اقتصاد کم کربن شــعور و اراده و
فرهنگ و بودجه می طلبد.
در جهان بی مسئولیتی ،انساندنیا
را به مرز بسیار خطرناک کشانده
است و حاکمان غیرمسئول ایران
نیز این کشــور را به بن بســت
کشانده اند.
(جالل ایجادی :جامعه شناس
و زیستبومگرا  -پاریس)
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vacancy rate

افزایش میزان فضای خالی مجتمعهای اداری
*
در مرکز شهر مونترال
- Maison Manuvie:

برج جدید دیگر واقع در شــمارٔه
 ۹۰۰بلــوار  maisonneuveغربی
بوده که توسط شرکت
Ivanhoé Cambridge,

بر اساس گزارش جدید از شرکت
( CBREشــرکت فعال در زمینه
امالک کانادا) ،نرخ واحدهای اداری
ی در مرکز شــهر مونترال به
خال 
 ۱۰.۸درصد رســید که از میزان
دوران رکــود اقتصادی در ســال
 ۲۰۰۹-۲۰۰۸نیز بیشتر میباشد.
ی اســت که ساخت و
این در حال 
ســاز امــاک اداری در مرکز این
شهر ،پس از بیست سال ،در حال
افزایش میباشد.
نرخ واحدهای اداری بدون مستأجر
ی از متوســط که
به صورت تاریخ 
 ۸-۷درصد بوده ،کاهش داشــته
که نشانگر انعکاس عملکرد ضعیف
رشــد اقتصادی و اشــتغال زایی
مونترال در دهه گذشته میباشد.
هم چنین ،مونترال در  ۱۰ســال
گذشته از لحاظ  vacancy rateدر
بین  ۱۳شهر بزرگ کانادا ،در رده
دهم قرار داشته است.
ی در
نــرخ واحدهــای اداری خال 
مرکز شهرهای بزرگ کانادا در سه
ماه ســوم  ،۲۰۱۵به طور متوسط
 ۹.۴درصد بوده که نشان دهنده
این امر میباشد که بازار واحدهای
اداری کانادا بعد از رکود اقتصادی،
با افزایش تقاضــای اجاره مواجه
نشده است.
شــهرهای تورنتو و ونکوور با نرخ
واحدهــای اداری خال 
ی در مرکز
شهر ( )vacancy rateبه ترتیب به
مقدار  ۵.۴و  ۸.۹درصد ،شرایط به
مراتب بهتریداشتند.
ی اســت که کلگری و
این در حال 
ادمونتون به ترتیب با  ۱۴و ۱۰.۵
درصد عملکرد نسبتا ضعیفی در
این مورد از خود بر جای گذاشتند.
از طرف دیگر ،خبر امیدبخش در
این زمینه ،ساخت و ساز واحدهای
اداری جدیــد میباشــد؛ چرا که
مونترال به واحدهای اداری نوساز
منطبق بر تکنولوژی و استراتژی
محل کار بر طبق اســتانداردهای
روز نیاز دارد.

شهرهای در کالس جهانی ،نیاز به
ی در سطح جهان 
ساختمانهای 
ی
دارند و این امر با ســاختمانهای
ی مرکز شهر مونترال
اداری قدیم 
همخوانی ندارد.
بین ســالهای  ۲۰۱۴تــا ۲۰۱۷
معــادل  ۱.۶میلیــون فوت مربع
به فضای اداری نوساز مرکز شهر
مونتــرال اضافه خواهد شــد که
حدود  ۴-۳درصد کل فضای اداری
این شهر را شامل میشود.
از نــگاه کارشناســان ،این مقدار
ی محافظه کارانه
ساخت و ساز خیل 
ی از ســاخت و ســاز
بوده و حاک 
بی رویه در این مورد نمیباشد.
در میان واحدهــای اداری جدید
میتوان به این چند مورد اشــاره
نمود:
- The Deliotte Tower:

نخســتین برج اداری که پس از
اوایل دهه  ۹۰ساخته شده ،در ماه
ژوئن امسال به بهره برداری رسید.
این بــرج اداری  ۲۶طبقه که به
شــرکت ســاختمانی Cadillac
 fairviewتعلق دارد ،در نزدیکی
مرکز بل واقع شده و به میزان ۴۹۵
هزار فوت مربع بــه فضای اداری
مرکز شهر مونترال افزوده است.
این برج ،کــه  ۷۰درصد آن تا به
امروز اجاره شده ،اولین برج اداری
پیشرو در انرژی و طراحی زیست
ی ( )leedمونترال میباشد
محیط 
که چندی پیــش جایزه بهترین
پروژه در این زمینه را از موسســه
توســعه شــهری اســتان کبک
دریافت نمود.
•

- The Aimia-Altoria:

برجــی چند منظــوره در تقاطع
خیابان  Vigerو  Beaver Hallبا
 ۱۰طبقه فضای اداری به مساحت
 ۲۳۰هزار فوت مربع ،و  ۲۵طبقه
کاندومینیومهای مسکونی که سال
گذشته به بهره برداری رسید.
•
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دپارتمــان امالک و مســتغالت
صندوق بازنشستگی کبک،در حل
ساخت میباشد.
این پروژه که در ســال  ۲۰۱۷به
بهره برداری میرســد  ۴۸۵هزار
فوت مربع بــه فضای اداری مرکز
شهر مونترال خواهد افزود.
آقــای  ،Alexander Siberمعاون
مدیر شرکت  ،CBREبا توجه به
ی رشد اقتصادی مونترال
پیش بین 
و افزایش اشتغال زایی به ترتیب به
مقدار  ۲و  ۱.۵درصد میگوید که
این اعداد و ارقام مونترال را پیشرو
ی نمایانگر
اقتصادی نمینماید ول 
ایجاد اطمینان از رشد اقتصادی و
اشتغال زایی در این شهر میباشد.
چالش بــزرگ در این میان ،اجاره
ی تر
دادن واحدهــای اداری قدیم 
میباشد که مســتاجرین آنها به
ادارات نوساز نقل مکان نموده اند.
به عنوان مثال ،شرکت Rio Tinto
 Alcanبــه پروژه تازه تاســیس
 Deliotteنقــل مــکان نموده و
ســاختمان قبلــ 
ی این شــرکت
 Maaison Alcanبــه صــورت
ی مانده است.
متروک باق 
ایــن امر صاحبان امــاک اداری
ی را به فکر باز ســازیهای
قدیم 
یساختمانهایخودانداخته
اساس 
اســت چرا که در غیر این صورت
بازار را به رقیبان خود واگذار نموده
و یــا اینکه مجبورند میزان اجار ه
خود را کاهش دهند.
در  ۱۰ســال گذشــته ،مقدار ۶
میلیون فوت مربــع از واحدهای
صنعت 
ی و یا آپارتمانهای مسکونی
واقــع در محیطهــای اداری به
واحدهای اداری تبدیل گشته اند.
روند جهان 
ی اقتصاد باعث شــده
که مســتاجرین واحدهای اداری
(برای کم کردن مخارج) با کوچک
نمودن واحدهای اداری خود نهایت
استفاده از فضای اداری را ببرند که
از نتایج آن میتوان به افزایش کار
ی از کارمندان در منزل
کردن بعض 
مسکونی خود اشاره نمود.
هم چنین ،نرخ اجاره واحد اداری
در مونترال در بین شهرهای بزرگ
کانادا نسبتا پایین بوده که باعث
وسوسه شدن کمپانیهای بزرگ
برای نقل مکان دفاتر خود به این
شهر میگردد.
قیمت متوســط اجاره خالص هر
فوت مربع واحد اداری در مونترال
 ۲۳دالر در سال میباشد.

( IBNGهمبســتگی بازرگانی
ایرانیان) متشــکل از گروهی از
مشاغل و شرکتهای ایرانی است
که به منظور توسعه شبکه تجاری
خود و ارائه سرویسهای حرفه ای
و قابل اعتماد بــه جامعه ایرانی
مونترال بزرگ بوجود آمده است.
هــدف ما در  IBNGگســترش
همکاری اعضاء ،گسترش بازاریابی
برای اعضاء ،افزایش آگاهی اعضاء

از قوانین و اقتصاد موجود جامعه
و گســترش اثرات مفید گروه بر
جامعه مهاجر ایرانی مونترال می قابل توجه جامعه ایرانی مونتریال:
باشــد .از شما دعوت می شود با اگر مایل هستید در جلسات این
حضوردر جلسات هفتگی  IBNGگروه شرکت کنید ،به سایت ibng.
که بطور مرتب روزهای چهارشنبه  caمراجعه کرده ،بخش دریافت
هر هفته از ساعت  8الی  9صبح ایمیل را مجاز به فرستادن کنید.
در رستوران  Eggsfruttiواقع در این گونه هر هفته ایمیل گروه را
 6710خیابان  Saint Jacquesدریافت کرده ،از اخبار و سخنرانان
تشکیل میشود ،با اعضاء این گروه مطلع می شوید.

آشنا شده و نیازهای خود را تامین
نمائید.

روز چهارشنبه ۴نوامبر IBNG
میزبان یکیدیگر از کمپانی های
موفق ایرانی در مونترال بود.
آقای بابک متجیدی با تجربه
 ۲۵سال در ایران در زمینه تهیه
تابلوهای تبلیغاتــی وتجاری و
همکاری با کمپانی Plexisign
توضیــات الزم را بــرای تهیه
تابلوهــای تبلیغاتــی ،تجاری،
مشــاوره وتهیه جواز در اختیار
اعضــأ  IBNGومیهمانان قرار

دادند.
کمپانی «پلکسی ساین» از سال
 ۲۰۰۰در مونتــرال کار خود را
آغاز کرده و اخیرا در محل جدید
در بولوار نیومن ،با نمایشــگاه و
کارگاه وسیع تر و ماشین آالت
مجهزتر و کارمندان متخصص
توسعه گســترده ای بکار خود
بخشیده اند.
آقای تمجیدی سپس در رابطه
با تنوع و تکنیک های جدید در

تهیه تابلوها سخن گفتند و در
پایان به سواالت حاضرین پاسخ
دادند.
گردهمایی چهارشنبه ۴نوامبر
 IBNGتوسط مســوولین ماه
نوامبر ،آقایان آهنج و بزرگمند
انجام شــدو با تشکر از میهمان
هفته و معرفی اعضا و میهمانان
به یکدیگرو فعالیت های تجاری
آنان و با آرزوی هفته ای شاد و
موفق به کار خود خاتمه داد.

راهنمای مشاغل ایرانیان مونتریال
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>> ادامه از صفحه24 :

به گفتــه او در همین راســتا در
ســال  ۱۳۸۸برای تاکســیهای
تهران طرحی به تصویب رسید و
طی این مصوبه مقرر شــد که در
میان تاکسیها نوسازی کاتالیست
صورت بگیرد ،اما این مصوبه هم
فقط یک بار اجرا شد.
در اجــرای مصوبه مورد اشــاره
معصومه آباد ،درمیــان  ۱۷هزار
تاکسی فرســوده در شهر تهران،
 ۴هزار خودرو نوســازی شدند و
کاتالیســت هزار خودرو هم مورد
نوسازی قرار گرفت.
براســاس این طرح میبایســت
خودروهــای مورد نوســازی قرار
گرفته بعد از طی مسافت ۲۵۰هزار
کیلومتر باردیگر مورد تعویض قرار

میگرفتند که به گفته آباد مرحله
دوم نوســازی این خودروها اجرا
نشده است.
در گــزارش آباد آمــده که نتایج
تعویض کاتالیست و سنسورهای
اکسیژن  ۶هزار تاکسی شهر تهران
در فاز اول اجرای این مصوبه ،سبب
کاهش  ۳هزار و  ۳۰۰تن آالیندگی
در سال شده است.
او میگویــد بــا توجــه به حجم
باالی تردد موتور در شــهر تهران
و میــزان بــاالی آالیندگی این
وسیله نقلیه ،طرح جایگزین کردن
موتورسیکلتهایهیربیدیمطرح
شــده ،اما تاکنون این طرح مورد
توجه قرار نگرفته است.
به گفته او با تعویض کاتالیســت

یک تاکســی با کارکرد نه چندان
باال حتی بیــن  ۱۰۰تا  ۲۰۰هزار
کیلومترمیتوانغلظتآالیندههای
مونوکسیدکربن ،هیدروکربنهای
نسوخته و اکسیدهای نیتروژن را
به ترتیب حدود  ۱۱ ،۱۶و  ۱۶برابر
کاهش داد.
آباد معتقد است ،سهم تاکسیرانی
در انتشــار آالیندگیهای شــهر
تهران باال اســت و تاکســیهای
پایتخــت روزانــه  ۲۵۰کیلومتر
مسافت را طی میکنند و در عین
حال تعمیر و نگهداری درســتی
در زمینه آالیندگی این خودروها
صورت نمیگیرد.

این رقم برای تورنتو  ۲۹دالر و
برای ونکوور ۳۴دالر میباشد.

 ۲۰۱۵به  ۳.۳درصد رسید که این
رقم در مدت مشابه سال قبل ۲.۸
درصد بود.
از دالیــل این افزایش در ســطح
ّکل کانــادا بــه عواملــی نظیر
کاهــش مهاجرت به شــهرهایی
که به استخراج نفت وابسته اند و
همچنین افزایش ســاخت و ساز
ساختمانهای استیجاری میتوان
اشاره نمود.
با وجود افزایش تعداد امالک بدون
مســتأجر ،اطالعــات و دادههای
سازمان  CMHCنشان از باال رفتن
قیمت متوسط اجاره آپارتمانهای
 ۲خوابه به میــزان  ۲.۴درصد در
یدارد.
امالک استیجاری قدیم 
ی از ایــن تحقیــق بــه
قســمت 
کاندومینیومهای نوساز برای اجاره

در  ۱۶شــهر بــزرگ اختصاص
یافــت کــه طبــق آن میــزان
کاندومینیومهای اجــاره نرفته از
 ۵.۳درصد در شهر ادمونتون تا ۰.۴
درصددر شهر همیلتون متغیر بود.
باالتریــن نــرخ متوســط اجاره
کاندومینیوم  ۲خوابه نیز با ۱۷۵۴
دالر در شــهر تورنتــو و کمترین
آن با  ۱۰۶۵دالر در کبک سیتی
گزارش شد.
------------شاد و سربلند باشید
*برگرفته از روزنامه گازت
مونترال ۲۱اکتبر  ،۲۰۱۵نوشته
Eva Preide
** برگرفته از مجله Canada
Real estate Wealth

افزایش درصد فضای خالی
امالک مسکونی بدون مستأجر
)(residential Vacancy rate

بر اساس جدیدترین آمار سازمان
 CMHCدرصد متوســط امالک
مســکونی بــدون مســتأجر در
شهرهای بزرگ کانادا رو به افزایش
میباشد.
در گزارش پائیز این سازمان که در
تاریخ  ۲نوامبر انتشار یافت ،نشان
داده میشــود که درصد متوسط
امالک مسکونی بدون مستأجر در
ی که فقط به منظور
ساختمانهای 
اجاره ساخته شــده اند ،در اکتبر
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تأثیر

«تغییر چهرۀ مردانه»
نوشین احمدی خراسانی

مدرسه فمینیستی :وقتی به دنیا آمدم ،همه
آنچه می دیدم و می شنیدم به من پیام می
داد که تو دختری و «غیــر از چهاردیواری
خانه» جایی در این جهان مردانه نداری .از
تلویزیون ،کالس درس ،و روزنامه هایی که
خانواده می خرید ،تا عکس ها و پوســترها
و نقاشــی ها بر دیوارهای شهر و ...همگی از تصاویر
مردانی انباشته شــده بود که رئیس جمهور ،وزیر،
نمایندۀ پارلمان ،مسئول مملکت ،فرمانده ،ودولتمرد
بودند .فیزیولوژی مردانه با تصویرها ،دیوارنبشته ها و
پیام های مردانه ای که پیوسته و پُرحجم بازنمایی می
کرد جهان خارج از خانه را تسخیر کرده بود .در واقع
فضای عمومی را آنان می چرخاندند ،آن چنان که به
عنوان یک دختر با فیزیولوژی متفاوت ،بلندپروازی
ها و آرزوهایم نمی توانست از چهاردیواری خانه فراتر
برود .همه عرصه ها از جمله ورزشکاری و قهرمانی،
برای دختری که چشم به جهان می گشاید و دور و
اطرافش را می بینید چهره ای مردانه دارد و تصویرها
و فیزیولوژی زنان از همه عرصه ها حذف شده است.
در واقع هر آنچه رسانه ها و جهان تصویری در داخل
ایران را پُر کرده ،نمادهای مذکر و فیزیولوژی مردانه
ای اســت که برای دختری بــا فیزیولوژی متفاوت،
جایی برای رؤیاپردازی و همذات پنداری با آن باقی
نمی گذارد.
این تجربۀ مکرری است که بسیاری از دختران با آن
بزرگ می شــوند و با دیدن هر روزۀ انبوه نمادهای
مردانــه و تصاویــر حضور مــردان در صندلی های
«قدرت» ،بلندپروازی هایشــان ناخواسته ،کوچک
و کوچــک تر می شــود تا جایی که نمــی تواند از
چهاردیواری خانه فراتر برود.
در واقع الگوهای موجود برای دستیابی به «قدرت»
و «مدیریت» و «قهرمانی» در جامعه ما به شدت با
فیزیولوژی مردانه گره خورده است و زنان از کودکی
با فیزیولوژی متفاوت شان نمی توانند با چنین کالبد
مردانه ای ،همذات پنداریداشته باشند .ایندر حالی
است که همه میدانیم وجود الگو به ویژهدر فضاهای
عمومی ،برای رشــد نوع آرزوها و بلندپروازی ها در
کودک ،چقدر حائز اهمیت است.
این نکته را یادآور شدم تا به آن دسته از مردان جوانی
که کمپین تغییر چهره مردانه مجلس را زیر سؤال می
برند و به راحتی می گویند «چه فایده دارد که تعداد
کمی زنان مثال در مناصب سیاســی و قانونگذاری
ّ

گفتگو با نیما مشعوف...
درمانگاهی در مناطق روستایی ،به
نیکاراگوئه سفر می کنند.در همان
زمــان خانواده اش نیــز موفق به
خروج از ایران میشوند و سرانجام
روابطه دوســتانه آنهــا ،منجر به
ازدواجشان در سال  1988گشته
و فصل جدیــدی از زندگی پیش
رویشان قرار میگیرد.
او که در رشــته پزشکی سال اول
مردود و از دانشــگاه اخراج شــد،
مدتی به سراغ رشته فیزیک میرود،
اما به ســرعت درمیابد که هنوز
جایگاه حقیقی خود را نیافته و برای
رسیدن به آن ،ابتدا باید شکست
اول را هضــم کند .لــذا با آگاهی
بیشتر اینبار به سراغ پرستاری رفته
و مدراک فوق لیسانس و دکترای
بهداشــت عمومی را از دانشــگاه
مونترال اخذ می کند و ســپس
دوره فوق تخصص اپیدیمیولوژی
(شــناخت اپیدمی ها) و تحقیق
پیرامون بیماریهــای واگیر را در
دانشگاه مک گیل می گذراند.
سال  1991اولین دخترشان دریا
به دنیا می آید و او با وجود فعالیت

بر زندگی زنان

افزایش یابد» خاطرنشان کرده باشم که ممکن
است برای شمایی که کودکی تان را با تصاویری
از جهــان و مدیران آن گذرانــده اید ،جهانی
که حداقل به لحاظ بیولوژیک ،با آن احساس
بیگانگــی نمی کردید ،طبعــاً اکثریت مطلق
داشــتن در مجلس ،موضوع پیش پا افتاده ای
به نظر برسد ،اما شایددر سرنوشتدخترانی که
امروز به دنیا می آیند ،تغییر چهره مردانه این جهان
بتواند تاثیرگذار باشد .چرا که سبب می شود آنان از
کودکی با جهان بیرون از خانه شان احساس غریبه
گی نکنند ،و با این تغییر به ظاهر پیش پا افتاده ،به
تدریج شاهد بالیدن نسل هایی ازدخترانی بلندپروازتر
از نسل من باشیم .دخترانی که بتوانند با بلندپروازی
هایشان در آینده ،کشورشان را به جای بهتری برای
زنان هموطن شان تبدیل کنند.

کمی گرایی کمپین،به عنوان نقطه ضعف؟
ّ
یکی از محورهای مهم فعالیت کمپین تغییر چهره
مردانــه مجلس ،در کنار محورهای اساســی دیگر،
کمی و عددی نماینده
تمرکز و فعالیت برای افزایش ّ
کمی آیا به
گان زن در مجلس دهم است .اما افزایش ّ
«معما»
رشد کیفی هم می انجامد؟ برای پاسخ این ّ
می توانیم به تجربه ورود زنان به عرصه مدیریت های
سیاسی و قانونگذاریدر کشورهایدیگر رجوع کنیم،
گفتنی است که این تجربه ها به ما نشان می دهند
که در بسیاری از جوامع اتفاقاً شکسته شدن تابوی
ورود زنان به این حوزه ها ،ابتدا با حضور زنان محافظه
کار  -و گاه مرتجع  -آغاز شــده و در اکثر مواقع نیز
کمی و عددی زنان ،شــروع
صرفــاً از افزایش تعداد ّ
کرده اند اما در ادامه مسیر ،سرانجام به «رشد کیفی»
حضور زنان در مجالس قانونگذاری و مدیریت های
کالن سیاسی ،منتهی شده است.
حتا امروز هم می بینیم که برای مثال به رغم سابقه
طوالنی جنبش زنان در آمریکا و نیز با وجود سابقه
و نفوذ و مشــروعیت تاریخی جنبش حقوق مدنی
سیاهپوستان ،تازه در سال گذشته برای اولین بار در
تاریخ کنگره آمریکا یک زن «سیاه پوست» توانست
به کنگره آمریــکا راه یابد ،که این زن اتفاقاً از جناح
جمهوری خواه یعنی جناح محافظه کاردر آمریکا بود.
وقتی مارگارت تاچر (که به لحاظ سیاسی محافظه
کار بود) به قدرت رسید و خواسته یا ناخواسته مسبب
شکسته شدن سد حضور زناندر چنین منصب هایی
شــد ،تا امروز که زنانی با گرایش های فمینیستی

>> ادامه از صفحه9 :

مدام ،تا هشــت ماهگی که فرزند
دوم یلدا را باردار میشود ،به دختر
اولش شیر داده و هرگز وجود فرزند
را مانع تحصیل و کار و مشــغله
هــای کاری را مانع انجام وظایف
مادری نمیداند .اینگونه فرزند سوم
لیلی نیز متولد شده و زندگیشان
کامل تر میشود .البته معتقد است
حضور والدینش ،سهم بسزایی در
آرامش او برای رسیدن به اهدافش
و نیز تربیــت و نگهداری بچه ها
داشته است .در زمان دانشجویی
در ســال  1999با چند نفر دیگر
شاخه کانادایی نهاد پزشکان دنیا را
بنیانگذاری کرده و تا هشت سال با مهر امیر خدیر...
در هیات مدیره این نهاد خدمات اسم امیر که به عنوان همسر میاید،
بسیار مهمی را به سرانجام رساند .چشمانش میدرخشد و میگوید:
او در حین تحصیــل کار خود را "گرچه او از سال  2008بخاطر کار
با تحقیق در زمینه ایدز در افریقا در شهر کبک،غیبت زیاد دارد اما
شروع کرد و معتقد است که ایدز همین دوری چنــد روز در هفته،
تنها یک بیماری جسمانی نیست باعث میشود از زمانهایی که با هم
بلکه بار اجتماعی و حقوق بشری هســتیم نهایت لذت و استفاده را
عظیمی دارد و باید کاری اساسی ببریم و به نظرم جذابیت زندگی به
در آگاه ســازی مردم انجام شود و همین است .برای رشد و شکوفایی
ســپس به درمان پرداخت .اینک زندگی مشترک ،باید زن و شوهر

کلینیک  l'Actuelمحل کار وی،
یکی از معتبرترین مراکز درمانی و
همچنین یکی از بزرگترین مراکز
تحقیقات بالینی ایــدز در کانادا
است.
به دلیل عالقه به مسایل سیاسی
و اجتماعی که همــواره در ذهن
همه خانواده اش نیز جریانداشته،
پا به عرصه سیاست هم میگذارد
و همراه همســرش کــه عالوه بر
تحصیل در رشــته پزشــکی ،به
عنوان اولین نماینده ایرانی تبار به
مجلس کبک راه یافت ،به فعالیت
میپردازد.
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 25نوامبر روز جهانی
رفع خشونت علیه زنان

زمان :یکشنبه  6دسامبر ۲۰۱5
از ساعت  ۱۱صبح تا 13/30
یاد بود  20سال پس از راهپیمائی
 10روزه مونترال-کبک
همراه با نمایش فیلم
همــه شما
با امید به دیدار
ٔ
8043 St Hubert,

Montréal, QC H2R 2P4
)(Metro: Jarry

می توانند در کشورهای اروپایی مدیریت های کالن
سیاسی را از آن خود کنند ،راه طوالنی و گام به گام،
پیموده شده است.ولی ما که دستاوردهای مبارزات
صدساله زنان در جهان را امروز «به یک چشم برهم
زدن» مرور می کنیم پیش خودمان ممکن اســت
تصور کنیم که یک کمپینی همچون «کمپین تغییر
چهره مردانه مجلــس» ،باید همه آرزوهای تاریخی
زنان ایران را تمام و کمال و به لحاظ کیفی ،برآورده
سازد.
در ایران نیز مانند اغلب مناطق دنیا قرار نیست رفع
تبعیض جنسیتی در مناصب قانونگذاری و سیاسی،
لزوماً یک شبه به مرحله ای برسد که برابری خواهان
فمینیست ،مث ً
ال مجلس را فتح کنند ،بلکه قرار است
که به واسطه تالش دسته جمعی زنان و طی روندی
تدریجی ،با کاندیدا شدن خیل عظیم زنان و افرایش
جهشــی تعداد نمایندگان زن ،زنان با رویکردهای
فکری ،سیاســی ،مذهبی و عقیدتــی متفاوت  -اما
با دغدغه هــای برابری طلبانه  -نیز فرصت و امکان
حضور در مجلس دهم را بیابند.
البته الزم به توضیح اســت که «برابری خواهی» در
واقعیت ،یک مفهوم قالب بندی شــده ،یا تفسیری
واحد و خدشــه ناپذیر و مطلق نیست ،بلکه برابری
خواهان در واقعیت زندگی ،طیفی رنگارنگ را شامل
می شــوند که این طیف می تواند از فردی که صرفاً
حامل یک یا چند خواسته برابری خواهانه در برخی
از عرصه هاست آغاز شــود و به افرادی که در همه
عرصه ها خواهان برابری میان زنان و مردان هستند
تعمیمیابد.
در نهایت می توان گفت که مسئله افزایش جهشی
تعداد زنان در مجلس ،می تواند این شــانس را برای
جامعه زنان افزایش دهد که در میان تعداد وســیع
تر زنان کاندیدای مجلــس ،گروه هایی نیز از طیف
های حداقلی برابری خواهان زن ،بتوانند به پارلمان
راه یابند .بی شــک با افزایش جهشی زنان نماینده،
هر کدام شــان بسته به میزان دغدغه خاص برابری
خواهانــه خود ،حداقل می توانند به تغییر در یک یا
چند حوزه از تبعیض هــای موجود اقدام کنند که
اگر چنین شود طبعاً مجموعۀ این اقدامات کوچک
از سوی تعداد زیاد زنان نماینده ،سرانجام می تواند
سبب ساز برآیندی بزرگ تردر جهت بهبود وضعیت
زنان باشد.

 ۲۵نوامبر ســال  1969ســه خواهران میرابل در
جمهــوری دومینیکن در مبارزه بــا دیکتاتوری آن
کشــور به قتل رســیدند .از آن زمان زنان و مردان
عدالت خواه بســیاری بر ضرورت مبارزه برای پایان
دادن به خشونت علیه زنان کوشیده اند.
سی ســال بطول انجامید تا در سال  1999سازمان
ملل این روز را در جهان روز رفع خشونت علیه زنان
اعالم داشت.
واقعیاتی که بر اســاس آنها سازمان ملل بر جهانی
شدن این روز رای داد عبارتند از:
* خشــونت برزنان ،نقض آشکار حقوق بشر است،
که قابل پیشگیری و اجتناب پذیربوده ،مقابله با آن
وظیفه همه است .
* خشونت برزنان ،ناشی از تبعیضات و نابرابری های
موجود در قوانین و فرهنــگ های مختلف بر زنان
تحمیل می شود.
* خشونت برزنان ،رسیدن به صلح و امنیت را ناممکن
می سازد و مانع پیشرفت آنان در بسیاری از زمینه
های اجتماعی ست.
ایــن اعالمی ه هر عمل مبتنی بر آســیب فیزیکی،
جنسی و روانشناختی که رنج زنان را بهدنبالداشته
ویا آزادی آنان راچه در زمینه خصوصی یا اجتماعی
محدود نماید ،خشــونت نامیــده و دولتها را ملزم
میدارد تا از فعالیتهای خشونتآمیز علیه زنان از راه
های قانونی جلوگیری نمایند.
در میهن ما کلیه قوانین زن ستیز اسالمی بیان آشکار
خشونت بر زنان است.
بر اســاس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در ســال
 2012از میان  135کشور ایران در خصوص نا برابری
جنسیتی مقام  127اُم را داراست.
افزونبرآنفجایعیچون،قتلهایناموسی،اسیدپاشی
بر زنان ،دستگیری های گسترده درمنع حضور زنان
در اســتادیوم های ورزشی ،شکنجه و زندانی کردن
زنان مدافع حقوق بشر ،و یاعدم رعایت کامل حجاب،
همه نمودهایی از خشونت بر زنان و محروم ساختن
آنان از حقوق انسانی شان می باشد .
به مناسبت  25نوامبرروز مبارزه با خشونت بر زنان و
یادبود 6دسامبر -کشتارزناندر پلی تکنیک مونترال-
 12روز اکسیون همانند همه ساله برگزار میگردد.
فدراســیون زنان کبک جمعه  4دسامبر از  5تا 7
کنفرانســی در این زمینــه در مرکز هنرهای میان
فرهنگی در  3680خیابان ژان مانس برگزار خواهد
کرد.

ـــــــــــــ
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برای خود یک فضای مستقل نیز
داشته باشند" با چندین فعالیت
روزانه ،همواره زندگــی با امیر را
عاشــقانه دیده .رابطه ای در عین
تحــرک و شــلوغی کار ،آرام و
دوستانه در منزل...
مــربی بچه ها...

با بزرگتر شــدن فرزندان ،با هدف
آموزش زبان مــادری به آنها ،وارد
خانواده مدرســه دهخدا میشود و
چند سالی است در آنجا به عنوان
معلم فارسی و نیز مربی رقص به
فعالیت می پردازد.
نبرد با سرطان...

سال  2011با معاینه خوددر خانه،
متوجه وجود توده ای در ســینه
میشود .با مراجعه به بیمارستان و
انجام آزمایشات ،پزشکان تشخیص
سرطان سینه میدهند و او مجبور
به گذراندن  6ماه شیمی درمانی و
 2ماه پرتودرمانی میشود .اما بجای
غصه و ناامیدی ،تصمیم میگیرد
ترس و ســکوت را کنار گذاشته و
عــاوه بر صحبت در این زمینه با
اطرافیــان ،آنان را نیز از این خطر
آگاه کند .معتقد است نصف مرحله
نجات از بیمــاری ،درمان روحیه

است و نیمی دیگر درمان جسم،
و با همین روحیه موفق به شکست
این بیماری میشود.
مادر یلدا...

ســال  2012که او دوران سخت
شــیمی درمانی را طی میکرده،
خبر دســتگیری دختــرش یلدا
را بــه دلیل حضــور در تظاهرات
دانشــجویی به او میدهند و این
درحالی بود که همســرش امیر
نیز روزهای پرتنش کاری خود را
در عرصه سیاســت میگذراند و او
هنوز ضربه زدن به همســرش را،
یکی از دالیل دستگیری دخترش
میداند .سرانجام یلدا پس از شش
روز زنــدان ،با قرار وثیقــه آزاد و
پروســه دو ساله دادگاهش شروع
میگردد .که خوشبختانه پس از دو
سال کشمکش قانونی ،پرونده یلدا
بسته شده و او فقط به جریمه چند
صد ساعت کار داوطلبانه محکوم
میگردد .از آثار روحی بدی که آن
اتفاق در یلدا باقی گذاشــت ،رها
کردن تحصیل در رشته بیولوژی
بود .امــا از آنجا که خون تالش و
امیدواری موروثــی در رگهایش
جریاندارد ،از پای ننشست و قصد

دارد در دانشکده یوکم مشغول به
تحصیلدر رشته حقوق شود.
همه این مشکالت هرگز نتوانست
به تالش نیما ،برای حفظ امید در
خانواده ،خللی وارد سازد.او با نگاه
به زندگی پر فــراز و فرود خود تا
رسیدن به جایگاه امروز ،همان قدر
که لذت بردن از زندگی را توصیه
میکند ،بی تفاوتی نسبت به جامعه
را نیز بدترین عامل یاس و ناامیدی
می داند و میگوید" :در این کشور
جدید به انتخــاب خودمان ،باید
با امید و پشــتکار همه تالشمان
را برای پیشــرفت و بهتر شــدن
جایگاهمان بکنیــم ،تا نماد یک
ایرانی با فرهنگ و توانمند باشیم"
قبل از آنکه بــه دیدنش بروم در
فرهنگ دهخدا معنای اسمش را
جستجو کردم .نوشته بود:
نیما یعنی دادگر ،رحمت و در زبان
عبــری موکدا مونث و در فرهنگ
دهخدا نیز هم.
و با آن لبخند پر مهر همیشگی،
چــه برازنده اش اســت نام "نیما
مشعوف"
•
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به اهتمام

محمد فرحی
(مونتریال)

گفتار ششم:

ابوالقاسمحالت
هوار هوار

چگونگیایجادنگرشمثبت!
کیـواننصیرنیا

مشاور مالی شرکت Investors Group

Keivan.Nasirnia@investorsgroup.com

در گفتار قبل دانستیم که اطالعات
به چه صورت در مغز ما ذخیره می
شوند و همچنین اینکه نگرش های
مثبــت و منفی از کجا ناشــی می
شوند .و حاال در این گفتار به موضوع
"چگونگی ایجاد نگرش مثبت" می
پردازم.
می دانیم که نگرش نسبت به یک
موضــوع بر پایه اطالعــات موجود
مرتبــط با آن موضوع که از قبل در
ذهن ما قرار دارد شــکل می گیرد.
چنانچه اطالعــات موجود مثبت و
خوش بینانه باشند ،نگرش مثبت
و چنانچه منفی و بد بینانه باشند،
نگرش منفی ایجاد خواهد شد.
به همین سادگی!
پس برای نگــرش مثبت و مثبت
اندیشی یا به اصطالح خوش بینی
بایســتی همواره اطالعات مثبت و
خوش بینانهدر حافظهداشته باشیم.
اما چگونه؟
گفتیم که اطالعات از طریق حواس
پنجگانــه وارد مغز ما می شــود.
این حواس به ترتیــب میزان ورود
اطالعات به مغز عبارتند از بینایی،
شنوایی ،بویایی ،چشایی ،بساوایی
(المسه).
اینها سنســورهای ورود اطالعات
هســتند .بنابراین باید سعی کنیم
به تدریج و در طول زمان اطالعات
خوب و خوش بینانــه وارد حافظه
خود کنیــم .یعنی اینکه به صورت
خودخواسته چنین سیاستی را پیش
بگیریم .بیش از  80درصد اطالعات
از طریق بینایی دریافت می شوند.
بنابراین مراقب چشمان خود باشیم.
ســعی کنیم هر چیزی را نبینیم.
دیدن صحنــه های دلخــراش یا
دلهــره آور یا خواندن اخبار حوادث
خطرناک است.
ممکن اســت در هنگام مواجهه با
چنین مواردی احســاس ناراحتی
نکنید امــا در دراز مــدت اینگونه
تصاویر کابوس های شبانه یا امراض
و دردهای با منشا ذهنی و روانی را
سبب می گردند.
همچنین خوی حیوانی انسانها بیش
از پیش هویــدا گردیده به افزایش
خشونت در جوامع می انجامد.
مطابق قوانین ،بایســتی فیلم های
حــاوی صحنه های دلخــراش در
ابتــدای فیلم به مخاطــب اطالع
رسانی گردد؛ همچنین رسانه های
عمومی خصوصا رسانه های خبری
بهتر است از پخش تصاویر مذکور
اجتنابنمایند.
اما متاســفانه امروزه در شبکه های
اجتماعی به وفور شــاهد اشتراک
گذاری و نشــر چنین موضوعاتی
هستیم.
شنوایی انسان نیزدر معرض خطرات
مشابه قراردارد.
لذا سعی کنیم هرچیزی را نشنویم.

ایستگاه انرژی

روزهای خوب در راهند...

اصوات زیبا و آرام بخش نقش
مهمی در زیباســازی حافظه
کا نون موفقیت و شادکامی اریانیان مونتریال
دارنــد و در مقابــل ،اصوات
یک ایستگاه انرژی در فیس بوک:
ناهنجار و کلمات حاوی انرژی
برای شما که به دنبال موفقیت و
منفی فرسودگی ذهن را سبب
شادکامیهستید....
می گردند.
چشایی
و
بویایی
حواس
تکلیف
اولین گــوش هایی کــه صحبت
نیز معلوم اســت .رایحه مطبوع و هایمان را شنیده و تاثیر می گیرند،
طعمدلپذیر همواره خاطراتی خوش گوش های خودمان هستند.
هســتند که انسان را سرخوش می بنایراین باید از غر زدن و ناله کردن
سازند.
پرهیز کنید زیرا اولین کســی که
اما مــی دانیم که همــه اطالعات شریک افسردگی های شما می شود
ورودی بــه صــورت ارادی دریافت خودتانهستید.
نمی شوند و بخش قابل توجهی از در واقع در راهکار دوم حالت شــما
آنها به صورت غیــر ارادی دریافت مانند فردی بیمار است که بدنش با
می گردند .به عنــوان مثال زمانی کمبود شدید ویتامین مواجه شده و
که شما به موســیقی مورد عالقه دیگر با روش های معمول از قبیل
تان گوش فرا می دهید ،در واقع به خــوردن میوه ها و امثالهم کاری از
صورت ارادی در حال ورود اطالعات پیش نمی رود .دراین حالت پزشک
مورد نظر به مغز خود هستید .اگر از ویتامین تزریقی استفاده می کند
در همین حال صــدای دعوا و بگو که در حجم نســبتا باال و در کوتاه
مگوی دو نفــر در خیابان به گوش ترین زمان می تواند به داد مریض
برسد دستگاه شنوایی شما خود به برســد .راهــکار دوم مانند همان
خود و به صورت غیر ارادی اطالعات ویتامین تزریقی است.
ناخواسته ای را نیز به مغز وارد می اگر احساس غم و افسردگی مفرط
کند .این موضــوع در مورد حواس و طوالنی مــی کنید نیاز به تزریق
دیگر نیز صادق است .به عنوان مثال روحیه و انرژی با مقدار زیاد دارید.
در مورد حس بینایی ممکن است ممکن است برخی معتقد باشند که
به ناگاه شاهد صحنه تصادفی باشیم .ایجــاد روحیه مثبت و خوش بینی
حال باید دید چاره کار چیست؟
امکان پذیر نیست و به خاطر شرایط
دو راهکار کلی وجود دارد.
نابسامان دنیا و جامعه و خانواده ها
اول اینکه تا حد امکان سعی کنیم و هزار و یک دلیــل دیگر ،همه ما
کهدر معرض قرار نگیریم .باید پیش محکوم به غوطه وریدر بدی ها ،غم
بینی داشته باشیم .بر اساس تجربه ها و افسردگی ها هستیم .بنابراین
میدانیم کهدر مکان هایی مشخص نمی توانیم تغییری در شرایط خود
و یا از طریق رســانه های مشخص بدهیم .من به آنها می گویم که کامال
با چگونه صحنــه هایی مواجه می صحیح فکر می کنند!
شــویم .مــی دانیم کــه ژانر فالن اگر چنین می اندیشند ،قطعا کاری
خواننده چیست یا کدام دوستمان از دست کسی برای ایشان ساخته
به طور معمول ناله می کند و شکوه نخواهد بــود .حکایــت آنها مانند
دارد .همینطور مــی دانیم که چه بیمارانی اســت که بیماری و روش
فضاهایی شاد است و انرژی بخش .درمانشــان معلوم است اما از انجام
بنابراین باید از قبل انتخاب کنیم.
مداوا سر باز میزنند .به قول هنری
اما اگرمعتقد هستید که عموم جامعه فورد ،صاحب فقیــد کمپانی فورد:
و محیط پیرامونی شما منفی است "چه فکر کنید که می توانید و چه
و شــما در طول روز به صورت غیر فکرکنیــد که نمی توانیــد ،در هر
ارادی یا از روی اجبار و بر حســب صورت حق با شماست!"
شغلتان با تصاویر و اصوات ناهنجار امیدوارم که ایــن مباحث تا اینجا
سر و کار دارید ،می توانید از راهکار توانسته باشد قدمی هر چند کوچک
دوم استفاده کنید.
در راه موفقیت و شــادکامی شــما
یا
تنهایی
ساعات
به این ترتیب که
خوانندگان فهیم و ارزشمند بردارد.
زمانی که در خانه هستید برای خود البته موضوعات حوزه موفقیت بسیار
محیطی اختصاصی و متفاوت فراهم گســترده و متنوع هستند و قصد
کنید .محیطی که حتی به صورت داشتم تا از شماره بعدی به طور ویژه
غیرطبیعی پر از انرژی مثبت باشد! مباحث پایه ای موفقیت را آغاز و به
در آن ساعات به هیچ وجه تصاویر تدریج به طرح موضوعات اختصاصی
یا فیلم های دلخراش یا دراماتیک موفقیــت مانند مدیریــت زمان،
نبینید! به اصوات و موسیقی دلهره موفقیتدر کار ،موفقیتدر تحصیل
آور یا غمگین گوش نسپارید .فضای و موفقیت مالی بپردازم .اما با توجه
خانه را با رایحه مورد عالقه تان پر به نظرات مخاطبان محترم از شماره
کنید و خوردنی های مورد عالقه تان بعدی یعنی گفتار هفتم ،به موضوع
را بچشید.
"موفقیت مالی" خواهم پرداخت.
•
از یاد نبریم که در هنگام صحبت،
جامعه ما به امید و انرژی مثبت نیاز دارد
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صبا ،کنی چو بدان یار گلعذار گذار
بدو بگوی که دست از من ندار مدار
چو موش کز جلوی گربه می گریزد تند
مکن ز پیش من زار بیقرار فرار
نثار راه تو زر الزم است و ،الزم نیست
که جان کنند حریفان جان نثار نثار
قد بلنــد تـــــــو را به یاد آرم
منا ِر ّ
در آن دقیقه که بینم به پامنار منار
پریشب ای بت دیالق با خیال قدت
به خواب رفتم و دیدم به هر کنار چنار
من از نخست به راه جنون نمی رفتم
مرا کشاند همین عشق نابکار به کار
به خر فریبی و شوخی و دلبری ،عمری است
که گشته بر سرم آن یار خر سوار سوار
ز سبزه ی خط سیمین بران دلم پوسید
دال حکایتــــــی از سبزی خیار بیار
قمار عشق چو پشتم شکست،دانستم
که هست اصل زیان های بی شمار قمار
به ناله عاشق مسکین دلی دلی می خواند:
ز دست جور پری پیکران هوار هوار
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ادامه دار

مشترک با حافظ

(از  100شعر طنز)
داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید
کیست دلقی بدهد باز به اقساط مرا
--------------فکر کن نان بشود باز یکی شش تومان
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
--------------اول کار اگر دست به بندش برسد
عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد
--------------تا به دامن ننشیند ز نسیمت گردی
دائما دل نگرانم نکند بر گردی
--------------پیرهن چاک و غزلخوان و ُصراحی در دست
آنقدر عربده زد آبروی ما را برد
--------------غالم همت آنم که زیر چرخ کبود
اگرچه له شود اما شکایتی نکند

چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی
تو صنم نمیگذاری که مرا نماز باشد
1319/3/25
نه چنین حساب کردم چو تو دوست میگرفتم
که ثنا و حمد گوییم و جفا و ناز باشد
چند دو بیتی :باباطاهر عریان
دگرش چو بازبینی غم دل مگوی سعدی
(قرن پنجم)
که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد
اگر دل دلبر و دلبر کدام است
قدمی که برگرفتی به وفا و عهد یاران
است
نام
چه
را
دل
و
وگر دلبر دل
اگــــــر از بال بترسی قدم مجاز باشد
دل ودلبــــر بهم آمیته وینم
--------------ندونم دل که و دلبر کدام است
دین دار خنواهم شد...
--------------شیخ فریدالدین محمد
زدست دیده و دل هر دو فریاد
عطارنیشابوری
که هر چه دیده بیند دل کند یاد
(قرن ششم)
بسازم خنجری نیشش ز فوالد
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد گر در صف دین داران دین دار نخواهم شد
از بهـــر چه با رندان در کار نخواهم شد
--------------شد عمر و نمیبینم از دین اثری در دل
مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل
وز کفر نهاد خویش دیندار نخواهم شد
بمو دایم به جنگی ای دل ای دل
کی فانی حق باشم بی قول اناالحق من
اگــــردستم فتی خونت بریجم
کز عشق چو مشتاقان بردار نخواهم شد
بوینم تا چه رنگی ای دل ای دل
دانم که نخواهم یافت از دلبر خود کامی
--------------تا مـــن ز وجود خود بیزار نخواهم شد
دلی دیرم چو مو دیوانه و دنگ
زده آئینه هر نام بر ســــــــــنگ ای ساقی جان میده کاندر صف قالشان
این بار چو هر باری بیبار نخواهم شد
بمو واجند که بی نام و ننگی
هر آن یارش تویی چه نام و چه ننگ از یک می عشق او امروز چنان مستم
کز مستی آن هرگز هشیار نخواهم شد
--------------تا دیده خیال او در خواب همی بیند
دو زلفــــــونت بود تار ربابم
از خواب خیال او بیدار نخواهم شد
چه می خواهی از این حال خرابم
هرچند که عطارم لیکن به مجاز است این
تـــو که با مو سر یاری نداری
بی عطر سر زلفش عطار نخواهم شد
چرا هر نیمه شو آیی به خوابم
------------------------اگر دردم یکی بودی چه بودی
وگر غم اندکی بودی چه بودی
هـرگز نیازارم تو را
به بالیــــنم طبیبی یا حبیبی
انوری ابیوردی
ازین هر دو یکی بودی چه بودی
-------------

شب عاشقان بیدل
سعدی (قرن هفتم)

شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد
تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد
عجبست اگر توانم که سفر کنم ز دستت
به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد
ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت
که محب صادق آنست که پاکباز باشد
به کرشمه عنایت نگهی به سوی ما کن
که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد
سخنی که نیست طاقت که ز خویشتن بپوشم
به کدام دوست گویم که محل راز باشد

جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم تو را
ور قصـــد آزارم کنی هـرگز نـــیـازارم تو را
زین جور بر جانم کنون ،دست از جفا شستی به خون
جانا چـــــه خواهد شد فزون ،آخر ز آزارم تو را
رخ گر به خون شویم همی ،آب از جگر جویم همی
در حــال خـــود گویـم همی ،یـادی بود کارم تو را
آب رخان من مبر ،دل رفـــت و جان را درنگر
تیمار کار من َ
بخـــور ،کز جان خریدارم تو را
هان ای صنم خواری مکن ما را فراز آری مکن
آب تنم تاری مکن ،تا درد سر نار م تو را
جانا ز لطف ایزدی گر بر دل و جانم زدی
هرگز نگویی انـــوری ،روزی وفادارم تو را!
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اسالمی
جمهوری
ویرانگر
نقش
د
ر
خ
ا
و
رمیانه
مادام که جمهوری اسالمی میکوشد به سیاست
توسعهطلبانه خود در سوریه زیر عنوان "جنبه اعتقادی و
استراتژیک" ادامه دهد ،راهی برای مقابله با داعش و
القاعده در سوریه نیست...

اجســاد مزدوران ســپاه پاســداران
جمهوری اسالمی ایران که در جنگ
داخلی سوریه به قتل رسیدهاند ،یکی
پس از دیگری وارد ایران میشوند .در
هفتههای اخیر مدام بر تعداد تلفات
نیروهای نظامی رژیم افزودهشده است.
آماردقیقی از کشتهها اعالم نمیشود.
آنچه برمال میگردد ،اسامی فرماندهان
ردهباالی ســپاه است .اما افزایش این
تلفات در آن حد هست که جانشین
فرمانده کل سپاه پاسداران را ناگزیر به
اعتراف در یک گفتگوی ویژه خبری
کند.
وی در پاســخ به این ســؤال که چرا
آمار تلفات نظامیان جمهوری اسالمی
در ســوریه روبه افزایش است ،گفت:
"دوســتان ما برای کمک مستشاری
مؤثــر باید از صحنهها بازدید کنند و
با واقعیتهای میدان آشــنا شوند تا
بتوانند کمــک بهتری صورت دهند.
آنها نمیتوانند در اتاق بنشینند و به
ارتش سوریه کمک کنند .البته تعداد
شــهدای ما زیاد نیست اما نسبت به
گذشته بیشتر به چشم میآید".
او آمــاری از این تلفات نــداد ،اما با
توجه به اینکه چهــار ماه پیش که
هنوز جمهوری اسالمی حضور نظامی
مســتقیمش را در ســوریه کتمان
میکــرد ،خبرگزاری رســمی رژیم،
تعداد تلفات رژیم را بیش از چهارصد
نفر اعالم نمود ،اکنون تلفات نظامیان
رژیم میباید چند برابر این رقم باشد.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران
در این گفتگو ،همچنین پرده از اهداف
توسعهطلبانهی پاناسالمیستی رژیم
در منطقه خاورمیانه برداشت .وی در
پاســخ به این سؤال که دلیل حضور
نظامی جمهوری اسالمی در سوریه
چیست؟
گفت" :بــه این دلیل که احســاس
و برداشت ما نســبت به این صحنه
این اســت که همه مسلمانان جهان
اسالم سرنشینان یک سفینه هستند
و ازلحــاظ منافع در یک راســتا قرار
دارند و استکبار به دنبال این است که
خطکشــیهای عظیمی را در جهان
اسالم صورت دهد ،از ابتدای تحوالت
در سوریه در کنارشان بودیم".
اما باالخره پسازاین کلیگوئی علت
حضور نظامی جمهوری اسالمی در
سوریه چیست؟ وی پاسخ میدهد:
"ما برای ســوریه یــک ارزش
استراتژیک و فوقالعاده قائلیم.
امنیت بخشهای زیادی از جهان
اسالم و سوریه و امنیت ملی ما
به هم گرهخورده است .حضور ما
در ســوریه عالوه بر جنبه اعتقادی،
جنبههای استراتژیک همدارد".
به زبان صریح و روشــن ،این همان
سیاست توسعهطلبانه و تجاوزگرانهای
است که جمهوری اســامی از آغاز
موجودیــت خــود ،بهعنــوان جزء
جدائیناپذیری از سیاســت خارجی
خود ،آن را ادامه داده اســت و نتیجه
آن برای تودههای مردم ایران و منطقه
جنگ ،کشتار و ویرانگری بوده است.
به هــر برهــه از تاریــخ موجودیت
جمهــوری اســامی ایــران نظری
بیفکنیــم ،چیزی جز ایــن نبوده و
نخواهد بود .این سیاســت خارجی
ارتجاعــی و ویرانگــر ،ادامه و مکمل
سیاســت داخلی ارتجاعی جمهوری
اسالمی اســت .سیاست خارجی هر
دولتی ،بسط و ادامه سیاست داخلی
آن دولت ،به ورای مرزهای کشــوری
آن دولت اســت .ایــن واقعیت را که
تجربه و تاریخ بــر آن مهر تأیید زده
است ،جمهوری اســامی حاکم بر
ایران ،آشکار و عیان در برابر تودههای
مردم ایران به نمایش گذاشته است.
سیاســت داخلــی دولــت دینــی
جمهوری اســامی بهعنوان پاسدار
نظم ستمگرانه سرمایهداری و حافظ

منافع سرمایهداران ،تمام ثروتمندان
و دســتگاه انــگل روحانیــت ،از
همان آغاز موجودیــت این دولت
بر ســرکوب و اختناق ،شکنجه و
کشــتار ،زندان و اعدام ،تبعیض و
نابرابــری ،بی حقوقی مــردم و در
یککالم ،اســتبداد و وحشیگری
اسالمی اســتوار بوده است .سراسر
دوران موجودیت جمهوری اسالمی
بهوضوح این حقیقت را به همگان
نشان داده است.
این سیاست داخلی بهغایت ارتجاعی
وقتیکه به ورای مرزهای کشور بسط
یافت ،نمیتوانســت به چیز دیگری
جز یک سیاســت خارجی بهغایت
ارتجاعی ،توسعهطلبانه ،جنگ افروزانه
و ضد انسانی بیانجامد.
دخالــت نظامی کنونــی جمهوری
اســامی در تعدادی از کشــورهای
منطقــه خاورمیانــه و برافروختن
جنگهای فرقــهای مذهبی ،اتفاق
جدیدی در سیاســت خارجی رژیم
نیست.
یکــی از ویژگیهای بارز سیاســت
خارجی جمهوری اســامی ،از بدو
اســتقرارش در ایران ،توسعهطلبی
پاناسالمیستی و تالش برای کسب
هژمونی در منطقــه خاورمیانه بوده
است.
گرچه به دالیل اقتصادی ،سیاسی و
نظامی،در قد و قواره جمهوری اسالمی
نیســت که به این اهداف جاهطلبانه
خود جامه عمل پوشد و از همین رو
تمام اقداماتش بــه ماجراجوییهای
سیاسی و نظامی انجامید ،اما بهرغم
شکستهای مفتضحانهاش ،همچنان
تا به امروز به این ماجراجوییها ادامه
داده است.
این سیاست ،نهفقط آسیبهای جدی
به شــرایط زندگی مــردم ایران وارد
آورده ،بلکه برای تعدادی از کشورهای
منطقــه خاورمیانــه از نمونه عراق،
لبنان ،سوریه ،یمن ،نیز ،ویرانگری و
کشتارهای فجیع بهبار آورده است.
جنگافروزی جزء جدائیناپذیری از
سیاستتوسعهطلبانهپاناسالمیستی
است .جمهوری اسالمی فقط از طریق
برافروختن جنگهای فرقهای مذهبی
و حضور مســتقیم و غیرمســتقیم
در این جنگهاســت که قادر است،
سیاستهای توســعهطلبانه خود را
پیش ببرد.
از همین روست که جنگطلبی جزء
جدائیناپذیری از موجودیت جمهوری
اسالمی ایران است .خمینیدر توجیه
همین جنگافروزی مذهبی بود ،که
صریح و بیپردهگفت:
"آن مذهبی کــه در آن جنگ
نیست ،مذهب نیست".
در آغاز ،این سیاســت توسعهطلبانه
و جنگطلبانــه ،زیر شــعار "صدور
انقالب" که چیــز دیگری جز صدور
ارتجاع اسالمی ،از طریق سازماندهی
گروههای تروریســت اسالمی نبود،
انجام میگرفت ،که نتیجه فوری آن،
فاجعه جنگی  ۸ساله برای مردم ایران
بود.
این جنگ آنگونه که توجیهگران نظم
ارتجاعی اسالمی حاکم بر ایران ادعا
میکنند ،بیمقدمه آغاز نشد.
جمهوری اسالمی بهمحض استقراردر
ایران ،آغاز به سازماندهی گروههای
اســامگرای شیعه و گسیل آنها به
کشورهای منطقه نمود .سازماندهی،
تجهیز و گسیل گروههای اسالمگرای
شــیعه عراقی به مناطــق مرزی ،به
درگیریهای پراکنده نظامی میان دو
رژیم حاکم بر عراق و ایران در ســال
 ۵۸انجامید.
جمهوری اسالمی با این ماجراجویی،
رژیم عراق را که پس از سرنگونی رژیم
شــاه در رؤیای ایفای نقش ژاندارمی
منطقه بود ،تحریک به حمله نظامی

کرد .بنابراین نخســتین دست آورد
صدور ارتجاع اســامی ،لشکرکشی
نظامی عراق به ایران و اشغال مناطقی
از خوزستان در سال  ۵٩بود .خمینی،
این جنگ ارتجاعی را که جز کشتار
برای مردم ایران و عراق نتیجهای در
پی نداشت ،نعمت خدا نامید.
چرا نعمت؟
برای اینکــه در خدمت آن اهداف و
سیاســتی بود که جمهوری اسالمی
بــرای صــدور ارتجــاع اســامی و
توســعهطلبی به آن نیاز داشــت .از
همین رو ،پس از گذشــت یک سال،
وقتیکه ارتش عراق به پشت مرزها
عقبنشــینی کرد و حتــی برخی
دولتهای منطقه واســطه برقراری
آتشبس شــدند ،جمهوری اسالمی
نهفقط از پذیرش آتشبس سرباز زد،
بلکه تازه اهداف واقعی خود را در این
جنگ برمال کرد .شعار جنگ ،جنگ
تا فتح کربــا و راه قــدس از بغداد
میگذرد ،به سیاست رسمی و علنی
جمهوری اسالمی تبدیل شد.
جمهوری اسالمی با ادامه این جنگ
ارتجاعی  ۸ســاله ،لطمات غیرقابل
جبرانی به مــردم ایــران وارد آورد.
صدها هزار تن کشته و معلول شدند.
میلیونها تن آواره شــدند .تعدادی
از شــهرها به ویرانه تبدیل شدند و
میلیاردها ثروت کشور نابود شد.
جمهوری اسالمی ،تنها زمانی حاضر به
پذیرش آتشبس شد که در جبههها،
پیدرپی با شکســت روبهرو گردید،
تعداد کشــتهها مدام افزایش یافت،
مردمی که پی به اهداف جنایتکارانه
رژیم از ادامه جنگ برده بودند ،دیگر
حاضر نبودند به جبهه بروند و دیگر
پولی برای ادامه جنگ نیز باقی نمانده
بود.
جمهوری اسالمی برای تحقق اهداف
توســعهطلبانه خود ،در این جنگ با
شکست مواجه شد ،اما این بدان معنا
نبود که از این سیاست عقبنشینی
کرده اســت .موجودیــت جمهوری
اسالمی با جنگطلبی و توسعهطلبی
عجین است.
فرصت مناسب جدید را برای ادامه این
سیاست ،امپریالیسم آمریکا از طریق
اشغال نظامی عراق فراهم کرد .سهم
همکاری جمهوری اسالمی و گروههای
اسالمگرای شیعه متحد امپریالیسم
آمریکا در اشغال نظامی عراق ،سهیم
شــدن باندهای اسالمگرای شیعه در
کابینهدستنشانده بوشدر عراق بود.
جمهوری اســامی تمــام امکانات
اقتصادی ،سیاســی و نظامی خود را
برای تقویت اســامگرایان شیعه در
دولت عراق به کار گرفت .برای پیشبرد
این سیاست ،جنگ فرقهای شیعه و
سنی را برافروخت که در آن مقطع از
حمایت و پشتیبانی امپریالیسم آمریکا
نیز برخوردار بود .ســرکوب و کشتار
سنی مذهبان عراقی و محروم ساختن
آنها از ابتداییترین حقوق انسانی به
سیاست رسمی گروههای اسالمگرای
شیعهمذهب موردحمایت جمهوری
اســامی تبدیل گردید .از درون این
سیاست ارتجاعی برافروختن جنگ
فرقهای بود کــه گروههای ارتجاعی
ســنی مذهب از نمونه داعش ســر
برآوردند ،رشــد کردنــد و به دیگر
کشورهای منطقه ،ازجمله سوریه نیز

کشیده شدند.
دخالت جمهوری اســامی در عراق
و تالش برای ســلطه بر این کشور از
طریق گروههای مرتجع شیعه ،تنها
نتیجهای که در پی داشــت ،افزایش
کشتار و ویرانی در این کشور ،توسعه
فرقهگرایی ،دخالت دیگر کشورهای
منطقــه بــه حمایــت از گروههای
اسالمگرای سنی و سپردن نیمی از
عراق به گروهارتجاعــی داعش و در
یککالم ویرانگری بود.
جمهوری اســامی ایــران در کنار
امپریالیسم آمریکا مســئول ویرانی
کنونی عراق و کشتار صدها هزار تن
از مردم این کشور است.
سیاستتوسعهطلبانهپاناسالمیستی
جمهوری اســامی و دامن زدن به
جنگهای فرقهایدر منطقه ،به عراق
محدود نماند.
نقش جمهوری اسالمی در کشتار و
ویرانگری سوریه نمونهدیگری است.
رژیم ارتجاعی بعثی اسد ،چهار سال
پیش با وحشــیگری ،قیام و انقالب
تودههای میلیونی مردم این کشــور
را درهم شکست .جمهوری اسالمی
حامی و مشــوق اصلی رژیم اسد در
سرکوب و کشــتار مردم سوریه ،زیر
لوای اهمیت اســتراتژیک و اعتقادی
برجای ماندن حکومت علویان بود.
دخالت روزافزون جمهوری اسالمیدر
سوریه و تقویت و حمایت رژیم اسد،
به درگیریهای درونی این کشور نیز
رنگ فرقهای داد .مبارزه مردم سوریه
از مسیر انقالبی خود منحرف گردید
و به جنگ شــیعه و ســنی تبدیل
گردید .این دخالت سیاسی و نظامی
جمهوری اسالمی در سوریه نهفقط
منجر به تقویت گروههای اسالمگرای
ســنی و ضد شیعه از نمونه داعش و
القاعده گردید ،بلکه دخالت روزافزون
دیگردولتهای منطقهای رادر سوریه
در پی داشت.
عاید جمهوری اسالمی چه شد؟
جمهوری اســامی میلیاردها دالر
از حاصل دســترنج کارگــران ایران
را هزینه حفظ رژیم اســد و گسیل
مخفیانــه هزاران مــزدور نظامی به
درون سوریه کرد .نتیجه ،اما نه نجات
اســد ،و تحقق اهداف توسعهطلبانه
جمهــوری اســامی ،بلکه تســلط
ارتجاعیترین گروههای اسالمگرای
ســنی بر بیش از نیمی از این کشور
بود .جمهوری اسالمی اما در تعقیب
سیاستماجراجویانه خود راه دیگری
جز این نداشــت که مزدوران ســپاه
پاسداران را علناً به سوریه گسیلدارد.
حاالدیگری ابایی ندارد که اعتراف کند
جمهوری اسالمی یکدولت تجاوزکار
و توسعهطلب است و به قول جانشین
فرمانده کل سپاه پاسداران منافعش
به لحاظ اعتقادی ،یعنی شیعهگری و
استراتژیک یعنی توسعهطلبی ایجاب
میکند که در سوریه مداخله نظامی
داشته باشد .واقعیت قضیه این است
که جمهوری اسالمی ،پس از آنهمه
هزینه و سرمایهگذاریدر سوریه برای
حفظ رژیم اســد و اقلیت علوی در
رأس قدرت ،با شکست روبهرو شده
است .اما این هنوز پایان ماجرا نیست.
مداخله روزافــزون قدرتهای رقیب
منطقــهای و جهانــی در ســوریه،
میتواند جنگ داخلی در این کشور را
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طوالنیتــر کند.
جمهوری اسالمی
هم ناگزیر اســت،
بیشازپیــش در
باتــاق جنــگ
داخلــی ســوریه
فــرورود ،نیروهای
نظامی بیشــتری
را به این کشــور
گســیل دارد و
میلیاردهــا دالر
دیگر صرف ادامه
جنگ فرقهای کند.
امــا در مرحلهای
دیگــر ،گســیل
پاسداران مزدور کفایت نخواهد کرد
و با گسیل ســرباز ،توده مردم را وارد
جنگی خواهد کرد که جز کشــتار و
ویرانی بیشتر ،نتیجهایدر پی نخواهد
داشت.
جمهوری اسالمی درنتیجه سیاست
توسعهطلبانه پاناسالمیستی دخالت
در ســوریه ،نهفقط میلیاردها ثروت
کشــور را صــرف جاهطلبیهــای
ماجراجویانه خود کرده است ،نهفقط
بر تعداد تلفات این رژیم افزودهشده
است ،بلکه در کنار رژیم اسد ،عامل و
مسئول کشتار دهها هزار تن از مردم و
آوارگی میلیونها سوری است.
ماجراجوئیهــای توســعهطلبانه
جمهوری اســامی به عراق و سوریه
محدود نمیشود ،یمن نمونه دیگری
اســت .وضعیت فاجعهبار مردم یمن
بر کسی پوشیده نیست .چندین ماه
است که مردم زحمتکش و فقیر یمن
نهفقط شــب و روز زیر بمبارانهای
مداوم و حمالت نظامی رژیم ارتجاعی
عربستان سعودی و متحدان آن ،قرار
دارند ،بلکــه از ابتدائیترین امکانات
رفاهی ،درمانی ،بهداشتی و آموزشی
هم محروم شــدهاند .اما چه شد که
عربستان ســعودی و گروهدیگری از
کشورهای عربی منطقهدست به اقدام
نظامی در یمن زدند؟ پاسخ بر کسی
پوشیده نیســت .جمهوری اسالمی
ایران در ادامه سیاست توسعهطلبانه
پاناسالمیستی خود تالش نمود ،یک
اقلیت شیعهمذهب این کشور را تحت
رهبری یک گروه اسالمگرا به نام انصار
الله ،بسیج و مسلح کند و آنها را به
شورش برای به دست گرفتن قدرت
و برقراری حکومت اسالمی وادارد .اما
پوشــیده نبود که این اقدام ،واکنش
گروههــای رقیب این جریــان و نیز
دولتهای منطقهای رقیب جمهوری
اسالمی از نمونه عربستان سعودی را
درپی خواهد داشت .همین اتفاق رخ
داد و یمن هم به سرنوشــت عراق و
سوریه گرفتار آمد.
این ماجراجویی جمهوری اسالمی نیز
چیزی عایدش نکرد و پروژهبرقراری
حکومت اسالمی در یمن با شکست
روبــهرو گردید .تنهــا نتیجه آنهم
تاکنون کشتار گروهی از مردم یمن
توسط ائتالف تحت رهبری عربستان
و ویران شدن برخی از شهرهای این
کشور بوده است.
بنابراین روشــن است که جمهوری
اسالمی چه نقش ویرانگریدر منطقه
خاورمیانه داشته و دارد.
اگر جنگهای ارتجاعی فرقهای شیعه
و ســنی در تعدادی از کشــورها در
جریان اســت ،یک پای اصلی و مهم
برافروختن ایــن جنگهای فرقهای،
جمهــوری اســامی اســت .نقش
جمهوری اسالمی در برافروخته شدن
جنگهای فرقهای با اســتناد به این
واقعیت نیز روشن میگردد که پیش
از استقرار جمهوری اسالمی در ایران،
بهرغم وجود برخیدولتهایدینیدر
خاورمیانه ،جنگهای ارتجاعی شیعه و
سنی وجود نداشت .مردم کشورهای
این منطقه باوجود داشتن اعتقادات
مذهبی متفــاوت ،با یکدیگر زندگی
میکردند ،اختالفات جدی نداشتند
و مبارزات مشترک آنها علیه طبقات
حاکم بر این کشــورها و قدرتهای

امپریالیســت بود .جمهوری اسالمی
برای پیشبرد سیاست توسعهطلبانه
پاناسالمیســتی خود ،پرچمدار آغاز
جنگهای فرقهای و منحرف ساختن
مبــارزات تودههای زحمتکش مردم
منطقه شد.
اگــر امــروز در منطقــه خاورمیانه
گروههای بنیادگرای اسالمی از نمونه
داعــش ،النصره و غیره توانســتهاند
رشــد کننــد و قــدرت بگیرنــد،
جمهوری اسالمی در کنار قدرتهای
امپریالیســت ،باعثوبانی پیدایش و
رشد این گروهها بودهاست.
جمهوری اسالمی نقش و رسالتی در
منطقه خاورمیانه ،جز ویرانی و کشتار
نداشــته اســت .مادام که جمهوری
اســامی در ایران بر ســرکار است،
نجات مردم خاورمیانه از فاجعهای که
با آن روبرو هستند ،محال است.
مدتهاست که ائتالفی از قدرتهای
جهانی برای سرنگونی دولت اسالمی
موسوم به داعش شکلگرفته و روزانه
اخباری از کشتن نیروهای این گروه
ارتجاعی و بمباران مراکز و پایگاههای
آن منتشر میشود .اکنون روسیه هم
غیرمســتقیم به این ائتالف پیوسته
است .اما داعش همچنان باقی است
و به جنایات خود ادامه میدهد .این
گروه را بهسادگی نمیتوان برانداخت،
چراکه محصول سیاســتی است که
رژیم جمهوری اســامی و گروههای
شیعه وابســته به جمهوری اسالمی
علیه سنیها در عراق و سوریه اعمال
کــرده و میکنند .اگــر حتی تمام
مناطقی که اکنون در دست این گروه
اســت ،از آن گرفته شــود ،بازهم به
حیات خود ادامه خواهد داد .اگر این
گروهنابود هم شود ،مادام که سیاست
فرقهگرایانه و توسعهطلبانه جمهوری
اســامی ایران وجود دارد ،گروههای
دیگری با همیــن مختصات داعش،
النصره و امثالهم جای آنها را خواهد
گرفت.
در هفتهای که گذشــت ،قدرتهای
منطقهای و جهانی برای پایاندادن به
جنگ داخلی در سوریه اجالسهای
بینالمللی برگزار کردند .آنها وعده
حل بحران ســوریه را میدهند .اما
مادام که جنگداخلی سوریه خصلت
یک جنــگ فرقهای مذهبــی دارد،
راهحلی برای بحران ســوریه و جنگ
داخلی در این کشور نیست.
مادام که جمهوری اسالمی میکوشد
به سیاست توســعهطلبانه خود در
ســوریه زیر عنوان "جنبه اعتقادی و
اســتراتژیک" ادامه دهد ،راهی برای
مقابله با داعش و القاعده در ســوریه
نیست.
اگر به فرض ،بحران ســوریه هم حل
شود  ،اما جمهوری اسالمی به حیات
خود ادامه دهد ،فردا کشــور دیگری
جای سوریه را خواهد گرفت ،به همان
سادگی که در یمن پیش آمد.
بنابراین ،مادام که جمهوری اسالمی
ایران به حیات خــود ادامه میدهد،
هیــچ راهحلی بــر نزاع فرقــهای در
خاورمیانه و رهایی مردم کشورهای
این منطقه از شر جنگ شیعه و سنی
نیست.
بالعکــس احتمال فرورفتــن تعداد
دیگری از کشورهای منطقه ازجمله
کشورهایی از نمونه ایران نیز در این
جنگ کثیف فرقهای ،افزایش مییابد.
نخســتین گام برای نجــات مردم
خاورمیانه از گنــداب جنگ فرقهای
شیعه و سنی ،ســرنگونی جمهوری
اســامی ،ایــن مدافــع و آغازگــر
جنگهای فرقهای اســت .انجام این
وظیفه برای نجات تمام مردم منطقه
خاورمیانه ،بر عهــده طبقه کارگر و
تودههای زحمتکش مردم ایران است.
یک انقالب در ایران نهفقط راه نجات
مردم ایران از فجایع و ستمگریهای
رژیم جمهوری اســامی است ،بلکه
نجاتبخش مردم خاورمیانه از شــر
جنگ و کشتار فرقهای نیز خواهد بود.
نشریه کار شماره ۷۰۴
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خانه شمـا را

براى فروش یا اجاره
آماده مى كنیم!

Tel.: 514-812-1020
todec15P

آموزشگاههنری
ر  -مــی

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط
اساتیدبرجسته
آموزش موسیقی برای کودکان
از  2تا  8سال ،مدیریت:
علیــرضا فخـاریان

514-996-1620
3333 Cavendish, #285
Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

حسابـداری

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

Tel.: 514-991-6819
نیماازاگوسترایگان

استخدام
اخوانوستآیلند

به چند نفر کارمند مسلط
به امور مواد غذایی،
آشپزی ،شیرینی پزی،
آماده سازی و ...نیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت
رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل
و یا فکس کنید:

Fax: (514) 334-9850
@info
akhavanfood.com

فروشبیزنس
MOBILE Franchise

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

514-430-0430

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

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

لطفا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

514-662-4979

toendmar16U

رستوران بـرای
فــروش

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

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

یکرستورانایرانی
 +یک فست فود
با فروش باال
دریکمركزخریدشلوغ
باتمامیوسایلو
اجارهپایینوبلندمدت
بهعلتمسافرت
به فروش می رسد.

Tel.: 514-892-5433

sep13fulyr

شـیراز
کیترینگ

پرستــار

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

514-503-7391
freeazmar

Tel.: 514-467-7807
aznov15U

آموزششنا

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

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

یکبارامتحانکنید
مشتریخواهیدشد.

514-778-1358
azsepfre

Tel.: 514-963-5179

کلبــه
عموجان

azapr2015khadijeU

اجاره آپارمتان

تدریس فارسی

دوخوابه
درمنطقهبسیارعالی
خیابان کاوندیش
NDG
 -از یکم جوالی --برایاطالعاتبیشتر
باشمارهتلفن
زیرتماسبگیرید:

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

آموزش زبــان فرانسه

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

Tel. 514-887-3535
bagheraz15may

استخدام

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

Tel. 514-965-1358
tillnov1Pd

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

Tel.: 514-484-8072

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
کاســپین814-7700 ............................... .
مهری 940-1642 ............................ .T.A.M
اسکای.الن 388-1588 .................................. .
یونایتد 416-225-5509 ........................... .
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
آلتیماکــس487-0009 ..............................
شــیخ صالــح366-1509 ...................... .

6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________
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لی لی صمیمی 825-3170 .......................... .

ارز

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

•
•
•
•
•

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

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

کوتاه زیباتر است

در منزل

اعظم  -تلفن تمــاس:

برای ما بنویسید اما...

•
•

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

امالک و مسکن

فیروزهمتیان827-6364 ...................... .،
امیرســام702-2309 ................................... .
کاظم تهرانی971-7407................................ .
علیرضــازوار712-2615 ......................... .
نادرخاکسار969-2492....................................
مسعودهاشمی298-4567 ........................ .
مینواسالمی 967-5743............................... .
مریم خالقــی983-5415 ......................... .
حمیدکاغذچی928-5415 ......................... .
نینوس گیورگیزنیا816-4080.................... .
مسعودنصر 571-6592.................................. .

اجنمن ها و سازمانها

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

بیمه اتومبیل

تبلیغات

ارز

لوئیزداداشزاده288-4864............................
شهروزرضانیا (آریا)933-3337 ................. .
شریفنائینی731-1443............................... .
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی737-6363 ................................. .

رستــوران

( LITH COMصمیمــی)951-4721...
حسن انصاری735-0452 ............................
ریاض حق362-0382 ....................................
کردولوئی 652-7623 ......................................
ســرورصدر777-3604 ...............................
مهتاب ثقفی567-3169 ................................
حسینخردبین242-6034...........................

اخــوان 485-4744 ........................ .NDG
اخوان 620-5551.............................. . W. Isl.
ماهیسنلوران369-3474.............................
نیـلو)450( 812-9991...................................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................

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

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

چاپ و تابلوسازی

حسابداریومالیاتی

حمل و نقل

خشکشویی

فرویوو694-7036 ......................................... .
اکســپرس889-7392 ................................ .

شریف

ریوسود:

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

اخوان ،آدونیس ،شاتوکباب ،و...
کوه نور ،آدونیس و...

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

ترجمه

مرکزشهرمونتریال:

الوال:

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

تدریس خصوصی

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

مراکز پخش پیوند

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

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

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

info@paivand.ca

®لوگوی پیوند®

azmay15free

علیپاکنژاد296-....................................9071

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

با ما تماس بگیرید.

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

Tel.: 514-806-7870

دندانپزشک

تاکـسی

جای شما در این صفحه
خالی است!

کن

پرستار با ١٠سال سابقه كار
ســوپراخوان ،تپــش ،شــاطرعباس ،ماهی
کار استاد علی اصغر معصومی
ویژه
در بخش های مراقبتهای
(هنرمند و نقاش معاصر)
سن لوران ،کافه پرشیا ،عموجان،کوپلی2:و،1
اطفال و بزرگساالن در ایران،
عضونظامپرستاری،آماده  -----------------------------------فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ،
ارز آپادانــا ،کلینیک آریا ،آلفامدیک ،ارزخضر،
پرستاری از كودكان٥-١
سالوسالمندانعزیزشما
المیزان ،نور ،پاسیفیک ،متروپولیس ،کبابسرا و...

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

پزشــکی

 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
نی
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای ای
اجاره،را دام
خ
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟ ...است ید!

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.

جویــایکار

داروخــانه

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

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

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

نیـازمنـدی هـای پیوند
بیمه و مشاور مالی

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

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

514-827-6329
514-620-3255

ارائه کلیه خدمات
ی شامل؛
ی زیبای 
آرایش 
کوپ ،الیت ،امبره،
براشینگ و سایر خدمات
با قیمت مناسب
منطقه Nuns' Island
در
ٔ
لطفا جهت تعیین وقت
تماسبگیرید:
514-660-7792

شانس اول را به آنهـا
بدهید!

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

College,University
High-Shool

خدمات
آرایشی

نیازمنــدیها



(آرش کشوری)

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

ONLYnov15P

استخدام

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

MMUNITY

کلینیک و یا دفاتر اداری
با کلیه امکانات و با حداقل  10پارکینگ رزرو شده
ماهانه  3750دالر اجاره داده می شود

azjan’12paid60+120ak

azfeb01U

ازدواج

در بهترین نقطه الوال ،خیابان سن مارتن غربی
یک واحد تجاری بسیار مطلوب برای

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

آموزشختصصی

PARTICIPATE in our
CO

اجاره دفتر جتـــاری

Tel.: 514-560-2568

فروشاستثنائی

فرانچایز تلفن های همراه
 بدلیل تغییر محل اقامت واقع در یکی از بهترینمراکز خرید
 با درآمد و فروش ثابتبرای اطالعات بیشتر با
شماره زیر تماس بگیرید:
بن عمومی

www.paivand.ca since 1993

خدماتمالیاتی

تدریس انگلیسى
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روانشناسی  /روانکاوی

سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

شماره شما در

عینک سازی

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

فـرش

این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

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

فـال

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

کامپیوتر

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

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتابفروشی

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

کلیسا

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

انجیلیفارسیزبان999-5168......................
مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............

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

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

موسیقی (جشن ها)

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

وبسایت

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

مهاجرت

ویدیو

گاراژ (درب)

گرافیک و طراحی
گرانیت

گلفروشی

لوله کشی

پـارس290-2959 ....................................... .
ماریا کوتونه656-8178 ............................... .
آریــــــان777-4447 ............................... .

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

) Tel.: 514-

 996-9692عکاسی

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

رز

نیازمندیهای
نی

514-488-7121
5301 Queen Mary, H3X 1T9
(نبش دکاری )

تدریسپیانو

Pdtoendec'15

helia_1984@yahoo.com
Pazfeb-june2015

همخـانه

توسط :رضا هومن

جویایهمخانه
در 3ونیم بزرگ
درناحیهکتسنتلوک
تلفن:
514-714-7239

514-833-8684

azmay2013hoomanfree

برای تهیه خودرو من تا پایان تمام مراحل
( خرید .بازرسی .ضمانت.
وام خودرو .بیمه و پالک)
و همچنین خدمات
بعد از فروش
در کنار شما هستم.
خدمات شامل خرید فروش و تعویض میباشد

aznov2015free

مــربیکاریابی
دکتر مالکی

قابلتوجهخامنها

فال قهـوه
و ورق

سامی سرویس • SAMI Service

توسط شادی
(514) 678-6451
aznov152104nikpour

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

حمــل و نقل وسائل
• مسکونی • اداری
• کارگو • فرودگاه
• تورونتو • اتاوا • کبک
• ارسال بار زمینی

Tel.: 514-933-0-933

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

نی

azjune’15U

514 585 - 2345

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ




























DevelopExperts

صرافی
 5ستاره

ایرا دام
خ
است ید!
کن

clinique_Soleil@yahoo.com







 




خاطره حتویلداری یکتا

کلبــه
عموجان

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

با مشارکت
خود،
کامیونیتیرا
تقویتکنید

Tel.: 514-663-6640
oct15-nov01P

مترجم رمسی

نغمه سروران

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»
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کبک و
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ایران
رسمی
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
رسمی اسناد و مدارک،
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¢
£















¢
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¸
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با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
•ترجمهرسمیکلیه
تضمین تائید ادارات و سازمان های
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
مدارک و خدمات مربوط به
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء









¦









¦ 



½



Tel.:
514-745-0318
6107 Sherbooke W.
ترجمه
محل:مرکزشهرمونترال
Cell.:
514-246-8486





¢






©



¸




½




Tel.: 514-484-8072
نزدیکمترومک-گیل
________________ (514) 675-0694
Location:
)(438
390-0694
Downtown Montreal
باباای
near Pl. des Arts
ر
ا
ن
ای
ی
ر
ان
ی
Call, text or e-mail for an
ک
appointment
کــــارار

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

دندانپــزشک

مهد کودک  Baby Angelsواقع در منطقه کت سن لوک
( کیلدر) با مدیریت نستــرن اسدی
با سالها تجربه در امور نگهداری
و تعلیم کودکان در سنین مختلف
در فضایی شاد و صمیمی پذیرای
فرشته های کوچک شما می باشد.
توجه :به  5نفر اول به مدت  5ماه
 به ازای هر ماه  50دالر -هدیه داده خواهد شد.

مترجم رمسی مترجم رمسی

azjunePendoct’15

Tel.:514-518-4568

azjune1U

)

514-299-2550

شیرینی
سـرو

مهد کودک BABY ANGELS

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

ja Pdtoendaug15

در خدمت
تیم
متخصصین با تحصیالت دانشگاهی:
• عضویت در سازمان مهندسین
(و سایر سازمانهای حرفه ای) کبک
• تهیه رزومه موثر و نامه جذاب
درخواست استخدام • مشاور در کاریابی ،تغییرو پیشرفت شغل
با بهره برداری مفید از بازار کار • آماده سازی جهت مصاحبه
استخدامی و • .. .ایجاد انگیزه کاریابی برای افراد در جستجوی
کار • ...سرویس بصورت رایگان یا نیمه رایگان و با کیفیت
تضمینی توسط تیمی فعال مرکب از افراد ایرانی ،فرانسوی و
انگلیسی زبان با بیش از  20سال سابقه.

35 X 45

Visit us:
www.
DevelopExperts.com
Contact:
@info
DevelopExperts.com

Tel.: 514-996-1065

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

35 X 45

وب سایت
اپلیکیشنموبایل
بازار یابی اینترنتی
بهینه سازی
جستجویاینترنتی
و...

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت رﺿﺎﯾﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ

Tel.: 514 994-3822

50 X 70

DevelopExperts

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

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

تدریس فنون گویندگی
برای :سخنرانی های موثر ،گویندگی
ژورنالیستی ،گویندگی برای رادیو
و تلویزیون ،آمادگی برای انجام
مصاحبه های کاری و یا رادیو
تلویزیون ،فنون شعر خوانی و
دکلمه و...

SNOWDON

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

در ﻣﻨﺰل و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر )ﺑﺮاى اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ(ح

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

فنگویندگی

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

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

ایرا دام
خ
است ید!
کن

ایرانی
ب
خرید!

35

کنکینیدد!!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

رضانوشادجمال

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

Bureau de Traduction Farhang




























































 


























































مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080
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ها
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بازار یابی اینترنتی Marketing...........................................

º

»




¼
























½













¦










¦



½




Electronic













¬





¦




¦ 


«









¶





¢







¢

£
















¢




©



¸



½







¶




¶



·
³



دیجیتال
تپش
در
روزه
همه
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بهینه سازی جستجوی اینترنتی SEO.........................................................
Visit us: www.DevelopExperts.com
Contact: info@DevelopExperts.com
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% farhangtranslation85@mail.com
5780 Sherbrooke
W., Tel.:
)369-3474(FISH
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Station Guy-Concordia
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ترتيب آن دس��ته
ك��ه زودتر از موعد
��دهاند كمت��ر در
طر تشديد آرتريت
ب مفاص��ل ق��رار
.
ه ب��ر اي��ن دكت��ر
گف��ت :نتيج��ه
حاكي از آن اس��ت
هاي ض��د بارداري
دلي��ل دارا ب��ودن
اس��تروژن ممكن
ب شعله ور شدن
��اي روماتيس��مي
بيماراني ش��ود كه
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Tel.:
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ساعــاتکار:













همکاریکنید.






¡
Tel.: 514-366-1509
















شنبه
لغایت
دوشنبه
روزهای
ها
سوژه
گزینش
برای
پیش
از
لطفا
توجه:



514-247-1732
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(450) 638-7078
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با ما هماهنگی کنید:
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هماهنگی قبلی الزم است.



Tel.:
514-996-9692
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ك��ه در ابت��دا مطرح ش��د وجود اي��ن بيماري
در م��ردان كمتر اس��ت ام��ا در مقاب��ل بيماري
«جمود س��تون فق��رات» از ش��ايعترين عارضه
در ميان مردان اس��ت كه معموالً نس��بت آن در
مقايسه با زنان  9به  1است كه البته علت خاص
هورموني در اين رابطه ذكر نشده است .اما نكته
قابل توجه در اين بين تداخالت ترشح هورمونها
در زنان و مردان است به همين دليل آن دسته
از مرداني كه هورمونهاي مردانه ش��ان كمتر از
حد معمول ترش��ح ميش��ود به عارضهاي تحت
عنوان «س��ندرم كالين فلتر» مبتال ميشوند و
اتفاقاً اين مردان به دليل كمبود ترش��ح س��طح
هورمون تستس��ترون به نسبت س��اير مردان ،با
شيوع بيش��تر بيماري روماتيس��مي «لوپوس»
مواجه هستند.

 حل جدولهای ویژه و عادی:
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بقره
 -3پارس��نگ ت��رازو -آب
بدون امالح -اسب باركش
 -4غ��ار -الزم -صاب��ون
خياطي -مقابل خاص
 -5بودنش بر س��ر س��فره
ن��وروزي باع��ث رون��ق
ميش��ود -نادر -كش��نده
بيصدا
 -6بازدارن��ده چارپ��اي
درازگ��وش -قفل قديمي-
شهر چاقو
 -7ي��ازده! -مح��ل تقاطع
اعصاب بينايي -ضدپشتك
 -8پلوخ��ور اس��ت اگر نو
باش��د -هم��ان ياس��من

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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عکاسیازکودکاندرمهدهایکودک
مدیران مهدهــای کودک
معموال برای ارائه ســرویس
بهتر به کــودکان و به ویژه
برای کســب رضایت پدران
و مادران ،ســالی دو سه بار
و به مناسبت های مختلف،
از یک عکاس مجرب دعوت
میکنند که در مهد کودک
حاضر شــده و یک ســری
عکس «پدرمادردار!» از بچه
ها تهیه کند!
بــا اینکار هــم والدین بچه
ها خوشحال میشوند و هم مدیر
مهدکودک میتواند از این تصاویر
برای معرفــی بهتــر کار خود و
نصب برخی عکسها در داخل مهد
کودک و حتی انتشــار در فضای
مجازی بهره الزم را برده و بهترین
تبلیغ برای کار ایشان باشد.
الزمه این کار اینست که مدیر مهد
قبال رضایتنامه کتبی از والدین بچه
ها اخذ کــرده و فرم خاصی را به
امضای آنها رسانده باشد.
بدون این مجوز ،عکاســی امکان
پذیر نخواهد بود.
از یک هفتــه قبل بایــد دوباره
والدین کودکان را کتبا و یا شفاها
در جریان گذاشت و روز و ساعت
دقیق عکاسی را به آنها یادآوردی
کرد.
این کار باعث میشــود که بچه ها
در روز عکاسی مرتب تر بوده و با

لباس «پلوخوری» در مهد حاضر
شوند!
بنابراین نتیجه کار بهتر خواهد شد،
مخصوصا اگر والدین هم بتواننددر
زمان عکاسیدر مهد حاضر باشند.
بهتر اســت عکاسی از کودکان در
ســاعتهای اولیه روز انجام گیرد
که همه پرانرژی و تر تمیز بوده و
قبل از آنکه ظاهر خود را نامرتب
و یا لباسهایشان را لکه کنند ،کار
عکاسی را تمام کرده باشیم.
کار کردن با بچه ها صبر و حوصله
خاصی را میطلبد و باید اعصاب این
کار را داشته باشیم!
برای کســب نتیجه بهتر ،میتوان
با اهــداء یک جایــزه کوچک به
هر کودکی ،بچه هــا را دعوت به
همکاری کرد تا پوزیشنهایی را که
به آنها میدهیم رعایت کنند.
البتــه باید جایزه را بعــد از پایان
عکاسی به آنها بدهیم
و اال باعث میشویم که
تلفناستودیوفوتوبوک:
بیشتر حواسشان پرت
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
شود.
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
معموال مدیــران اکثر
WWW.FACEBOOK.COM/
مهدهای کودک ترجیح
STUDIOPHOTOBOOK1
میدهند که از هر کودک
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
دو عکس تهیه شــود.
یکی بصــورت تکی و
اسپشیالاینشماره
یکی دیگــر با بچه های
برای سومین بار:
هم گروه و هم سن .اکثر
سئانسعکسپرترهایبامناظرپاییزی
اوقات یــک عکس کلی
در طبیعت ،برای خانمهای زیبا و آقایان
هــم از کل گروههــای
خوشتیپ 10:عکسدیجیتالدرفضایباز ،کودکان و مربیانشــان
چاپ و رتوش  4عکس در ابعاد متوسط 5در 7تهیه میکنیــم که برای
اینچ و یک عکس بزرگ با ابعاد8در 12اینچ تبلیغات مهد کودک از
به انتخاب مشتری ،کال به مبلغ100دالر آن استفاده کنند.

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

¥¼M¼U¼Î#¼Äj¼TwH
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www.studiophotobook.com (514)984-8944 Â±L¤#S¤»#IM#ˆ£Î
7352 rue St-hubert, 3e étage, Montréal h2r2n3

برای تهیه عکس تکی
کودکان بهتر است که
از یــک «بگ گراند» یا
زمینه با رنگهای شــاد
استفاده کنیم .معموال
نور اکثــر مهدها کافی
بوده و نیاز به فالشهای
بزرگ نداریم اما اگر قرار
اســت در جای نسبتا
تاریکی عکاسی کنیم،
بهتر است که نور مکمل
دیگری را نیز پیش بینی
کنیم.در هر حال یک فالش کبرا و
نور پخش کن «گری فونگ» حتما
به کار خواهند آمد .برای روشنتر
شــدن عکس میتوان شــاخص
«ایزو» را تا حدی باالتر آورد تا همه
قسمتهای عکس روشن باشند .با
توجه به حرکتهای سریع و ناگهانی
بچه ها ،ترجیحا سرعت شاتر در
حد  1/200ثانیه باشد تا عکسها
تار نشــوند .برای آنکــه در زمان
عکاسی خیلی به بچه ها نزدیک
نشــویم ،بهتر است که از یک لنز
تله زوم استفاده کنیم تا بچه ها از
حضور ما احساس ترس نکنند و
از فاصله  3یا  4متری از آنها قرار
بگیریم.طبیعتادرچنینموقعیتی،
استفاده از سه پایه ،باعث باال رفتن
«شارپنس» یا وضوح بیشتر عکسها
میگردد.
عکس چند نفره کودکان را میتوان
در خود محیط مهد و با اســتفاده
از دکورهای کودکانــه ای که در
این فضاها وجــود دارد تهیه کرد
تا به واقعیت نزدیکتر باشد .برای
جلب توجه کودکان کوچکتر ،بهتر
است وسیله ای که نور و یا صدای
خاصی را تولید میکند در دســت
داشته باشــیم تا همگی با هم به
یک سو نگاه کنند.
برای آنکه بچه ها را بیشتر سرگرم
کنیم میتوان با یکدوربین اسباب
بازی ،توجه آنهــا را جلب کرد تا
بتوانند دوربین را در دست گرفته
و برایشــان تجربه جالبی باشد .از
آنجایی که برخــی از کودکان در
چنین جاهایی در دوره نوزادی و
یا خرســالی میباشند ،بهتر است
که برخی لوازم ،بک گراند عمودی
(برای وضعیت نشسته) و بک گراند
افقی (بــرای وضعیت خوابیده) را
پیش بینی و همراه داشته باشیم
تا کارمان بی نقص باشد.
نکته مهــم در زمان عکاســی از
کودکان این است که باید با سرعت
عمل و دقت کافــی ،قبل از آنکه
کودکان خسته شوند ،کار عکاسی
را تمام کنیم ،چرا که بچه ها خیلی
زود خسته شده و شادابی و اعصاب
خود را از دست میدهند! بهترین
روش برای عکســبرداری از بچه
هایی که گریه میکنند و همکاری
الزم را با عکاس ندارند این اســت
کــه آنها را به حال خود رها کنیم
و از فاصلــه دور و در زمان بازی از
آنها عکس بگیریم که به دوربین
بی توجه هستند.
مهدتان لبریز از کودک!
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THE QUEBEC SKILLED
WORKER PROGRAM
of age gives you the full 16
points.
- Language proficiency can
receive up to 22 points depending the level of French
and or English.
- Stay and Family in
Quebec can receive up to 8
points.
- Spouse/Common-law
partner characteristics can
receive up to 17 points
- Having young dependent
children 12 years of age
or younger can receive 4
points and each child 13 to
19 years of age gives you 2
points with a maximum of
8 points.
- Financial Self-Sufficiency
can give you 1 extra point.
- Keep in mind applicants
coming through the QSWP
ones a Certificat de Selection du Quebec (CSQ) is
issued, Federal will need
to check background and
medical before a permanent
resident visa is issued.
-----------------The above information can
be found on the Government of Quebec Immigration website.
_____________
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

Applicants who do not have
knowledge of French, but
who have strong credentials
in other areas may still be
eligible to apply.
A single applicant must
score at least 49 points
while an applicant with
a spouse or common-law
partner must score at least
57 points.
The QSWP is on a first
come first served basis, a
maximum of 6,300 applications will be received for
the QSWP. Meaning that
through November 4th 2015
to December 15th, 2015
will accept 3,500 postal
applications only. The
second, which will run from
January 18th, to March
31st, 2015 will process
2,800 applications online
only.
•

Here is how
the point system
will work:
- Education an applicant
can received up to 14
points,
- Area of training can
receive up to 16 points this
only applies if the applicant has earned a diploma,
degree or certificate in an
area of training that meet
Quebec Labour market
needs.
- Work experience can
receive up to 8 points
- Age can receive up to 16
points, ages 18 to 35 years

T

he Quebec Skilled
Worker Program
(QSWP) has reopened
November 4th, 2015.
Postal applications are to
be accepted from November 4th, 2015 to Decemver
15, 2015, during this time
frame only applications
submitted by mail or courier will be accepted.
From January 18, 2016
to March 31, 2016 only
online applications will be
accepted.
•

Here is how the new
QSWP program
will work:
the QSWP uses a pointbased system where points
are awarded for potential
candidates in areas of
education/training, work
experience, age, language
proficiency, family in Quebec or prior visits to Quebec
whether it were to visit family, study or work.
If an individual satisfies the
minimum point requirements for these factors they
may also gain additional
points for accompanying
dependent children and
proof of financial self-sufficiency.
Potential Candidates should
also note that they may be
awarded points for French
proficiency, though it is not
an eligibility requirement
for the program.

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

سادهمثلسالم!...
با دیده شوید...

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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نشست سران  ۲۰قدرت
اقتصادی جهان در آنتالیا

 13نوامبر :شهر بندری آنتالیا در ترکیه،
روز یکشــنبه میزبان نشســت دو روزه
سران گروه  ۲۰خواهد بود.
در نشست آنتالیا ،ســران  ۲۰کشور و
رؤســای بانک های مرکزی آنها شرکت
دارند .گروه  ۲۰در حال حاضر  ۸۵درصد
اقتصاد و  ۷۵درصــد بازرگانی جهان را
در اختیار دارد .از ســوی دیگر ،دو سوم
جمعیت جهاندر این  ۲۰کشور سکونت
دارند.
 ۱۹کشــور آرژانتین ،اســترالیا ،برزیل،
کانــادا ،چین ،فرانســه ،آلمــان ،هند،
اندونــزی ،ایتالیا ،ژاپن ،کــره جنوبی ،
مکزیک ،روســیه ،عربســتان سعودی،
ترکیه ،افریقای جنوبی ،بریتانیا و آمریکا
به همــراه اتحادیه اروپا ،گــروه  ۲۰را
تشکیل میدهند.
بــاراک اوباما ،والدیمیــر پوتین ،دیوید
کامرون ،شی جین پینگ ،آنگال مرکل،
و فرانسوا اوالند از جمله رهبرانی هستند
که در نشست سران گروه  ۲۰در آنتالیا
حضور می یابند.
بنا بهدعوتدولت ترکیه که کشور میزبان
است ،ســران کشــورهای آذربایجان،
زیمبابوه ،مالزی ،سنگاپور و اسپانیا نیز
در این گردهمایی حضور خواهندداشت.
ترکیه در ماه دســامبر  ۲۰۱۴ریاست

گروه  ۲۰را از استرالیا تحویل گرفت و در
نشست جاری آن را به چین ،میزبان سال
بعد تحویل خواهد داد.
سیل پناهندگان از خاورمیانه و آفریقا به
اروپا بر نشســت امسال سران گروه ۲۰
سایه افکنده است ،اما گفتگو درباره چاره
جویی برای گرمایش ســیاره زمین نیز
یکی از مباحث اصلی نشست آنتالیاست.
روســیه به دلیــل تحریم هــای غرب
به خاطــر الحاق بخشــی از اوکراین و
حمایت از جدایی خواهان شرق اوکراین،
همچنین افت شدید قیمت نفت خامدر
بازارهای جهانی با مشــکالت اقتصادی
عمده ای دست به گریبان است.
به گفته کارشناسان اقتصاد این کشوردر
ســال جاری پنج در صد انقباض داشته
است.
چین ،دومیــن اقتصاد بزرگ جهان نیز
با کندی رشــد اقتصادی رو به رو بوده
و رشــد اقتصادی آن کشور به  ۷درصد
کاهش یافته است.
سیل مهاجران به اروپا معضلی است که
در تازه ترین نشست سران اتحادیه اروپا
در پایتخت مالت در روز پنجشنبه ،مورد
بررسی قرار گرفت و یکی از موضوع های
اصلی برنامه نشست گروه  ۲۰خواهد بود.
•

DevelopExperts
وب سایت
اپلیکیشنموبایل
بازار یابی اینترنتی
بهینه سازی جستجوی اینترنتی

Visit us: www.DevelopExperts.com
Contact: info@DevelopExperts.com
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کانادا و ایران :باگشایی سفارت ...

به عنوان نمونــه ،درمورد ایران
و عــراق ،این دو کشــور روابط
دیپلماتیک ،اگرچه بدون سفیر،
خود را در جنگ  8ساله ای که
در آن یک میلیون تن کشــته
شدند ،حفظ نمودند.
پیتر جونز ،کارشناس ایران در
دانشگاه اتاوا می گوید :در سال
 ،2012دلیل قطع روابط «بیش
از ایدئولوژیک بودن ،موثر بودن
آن از نظر دیپلماتیک بود».
بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر
اســراییل ،که یکی از منتقدان
عمــده ایران اســت ،از حرکت
کانادا درآن زمان تمجید نمود
و آن را «نــه تنها یــک اقدام
دولتمردانه ،بلکه عملی حاکی از
روشن بینی اخالقی» نامید.
آقــای جونز می گوید شــاید
این درســت باشــد «اما کانادا
قابلیت کمک به اســراییل» از
راه البیگــری در میان نیروهای
میانه رو را در تهران از دست داد.
اکنون ،با سوق داده شدن کانادا
به این موضــع افراطی ،برخی
می گویند اوضاع در ایران برای
معکوس کردن این موضع بهبود
یافته است.
درعین حال ،کانادا می تواند با
این واقعیت روبرو شود که ایران
تمایل چندانی به از ســرگیری
روابط با اتاوا نداشته باشد.
میشل ساالبری ،یکی از سفیران
پیشین کانادادر تهران می گوید
با توافق اخیر هسته ای ،مبادالت

MEGA 2
PIZZAS
MEDIUM
)(All dressed or 3 toppings

2

10 Chicken wings
or Medium poutine
+ Pepsi 2L

>> ادامه از صفحه7 :

بازرگانی در روند توسعه روابط
با قدرت هــای اروپایی و حتی
ایاالت متحده با تهران به زودی
آغازمی شود.
به گفته او« :کانادا در موقعیت
معذب متقاضی از ســرگیری
روابط قــراردارد ،درصورتی که
ایران به نســبت گذشته عالقه
کمتری به از سرگیری روابط با
اتاوا دارد».
آقای ســاالبری می گوید« :در
بهترین حالت گفتگــو درباره
نزدیکی به تهران روندی خیلی
کند خواهد داشت».
از سویدیگر ،روزنامه های میانه
روی ایران با اشــتیاق انتخاب
آقای تــرودو را تبریک گفته و
وعده او درمورد برقراری روابط
با ایران را در تقابل با سیاســت
سلـف او
«خصمانه و ضد ایران» َ
استیون هارپردانسته اند.
آقــای جونز توضیــح می دهد
کــه« :نیروهای میانــه رومی
خواهند با شمار هرچه بیشتری
از شــهروندان مسئول ،ازجمله
کانادایی ،روابطداشته باشند».
با این حال ،موج اخیر بازداشت
روزنامــه نــگاران ،فعــاالن و
بازرگانان دیدارکننــده از ایران
نشان می دهد که اقتدارگرایان
هنوز قدرت زیادی دارند.
تحریریه روزنامه واشنگتن پست
این هفته هشــدار داد که ادامه
بازداشــت یکــی از خبرنگاران
آن توســط رژیم نشان داد که

ایران «کشوری است که دیدار
کننــدگان خارجــی ،ازجمله
ســرمایه گذاران ،درآن آسیب
پذیرند و می توانند دستخوش
گــروگان گیری و اســتفاده از
ایشان در مبارزات قدرتی شوند،
که هیچ ربطی به آنان ندارد».
درواقع ،واکنش نسبت به منافع
آمریکا از زمان عقد توافق نامه
هسته ای با ایران قوی تر شده
است.
یک بازرگان ایرانی -آمریکایی
در تهران بــه نیویورک تایمز
می گوید« :اوضاع مانند "شکار
جادوگران" و کامال ترســناک
است».
روز چهارشــنبه [ 5نوامبر13/
آبان]،در سی و ششمین سالگرد
اشغال سفارت آمریکا ،آیت الله
علی خامنه ای ،رهبر ایران ،به
مردم اطمینــان داد که توافق
هســته ای امضاء شده توسط
ایران به معنای نزدیکی با ایاالت
متحده نیســت و شعار مردمی
"مرگ بر آمریکا" «همیشگی»
است ،اگرچه معنای آن مرگ بر
گستاخی و سلطه جویی آمریکا
است و نه مرگ برهمه مردم آن.
هدف نیروهــای امنیتی ایران
شمار زیادی از شــهروندان دو
تابعیتی است که گذرنامه های
ایرانی و یکی از کشورهای غربی
را دارند.
آقای جونز توضیح می دهد که:
«دارنــدگان تابعیت دوگانه می

باید مراقب باشــند .ایران این
تابعیت ها را به رســمیت نمی
شناســد و به محــض این که
شهروندی وارد ایران می شود ،از
نظر مقامات این کشور صددرصد
ایرانی محسوب می شود».
اگر ایــن امر ادامــه یابد ،امید
بسیاری از شرکت های کانادایی
برای برخورداری از گشایش به
وجود آمده در ایران ناامید می
شود.
جیســون مایــرز ،رییــس و
مدیر اجرایــی انجمن "تولید و
صادرکنندگان کانادا" می گوید
که بــرای بازرگانــان کانادایی
موقعیــت های بســیار زیادی
برای تجارت با ایران ،به ویژه در
بخش فناوری سوخت ،تجهیزات
کشاورزی و زیرساخت ها وجود
دارد« :همه چیز از مهندســی
خدمات و حمل و نقل شــهری
گرفتــه تا فناوری بهداشــت و
درمان».
آقای مایرز مــی گوید جامعه
بازرگانی ایرانی -کانادایی بزرگ
اســت و «ما از آن انتظار داریم
که ،البته نه بــا پذیرش خطر
بازداشــت ،نقش اهــرم را ایفا
کند».
به گفته آقای مایــرز« :این امر
اهمیت بازگشایی سریع سفارت
کانــادا در ایران را بیشــتر می
کند».

FRANCHISING AVAILABLE
Double Pizza and Les Ailes En Folie offer to strong concepts under one
roof at one great price. Double Pizza is a proven brand and Les Ailes En
Folie is new and exciting.
Franchise Fee: $20,000, most affordable in the industry and we are
waiving this fee for a limited time. Pay no franchise fee.
Investment Level: Approximately $200,000 to $250,000.
Capital Required: Approximately $100,000 which includes working capital.
Royalties: 5% – also one of the lowest in the industry
Advertising: 5% – this finds its way back to your pocket as our
experienced marketing department creates radio, TV and newspaper ads
as well as flyers that increase awareness and finally increased sales through
walk-in customers and home deliveries.

TAKE OUT SPECIAL
1 PIZZA 99$
MEDIUM 7
1 PIZZA 99$
LARGE 9
1 PIZZA
99$
X-LARGE 11
)(pepperoni or 1 topping

doublepizza.ca
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Co-branding will increase traffic to your restaurant and widen your
customer demographics. As a franchisee, you will have the opportunity to
deliver the two of the most popular delivery meals; pizza and wings.
Double Pizza and Les Ailes En Folie share one central phone number for
customers to call to place their order. Our call center dispatches orders to
the closest store by designated territories.
Having two strong brands together in one location is a recipe for success.
All fixed expenses such as rent, equipment, phone, internet, uniforms,
delivery drivers, menu printing and mailing and so on stay the same. By
adding another brand, sales have the potential to double.

For more information contact Jonathan
jonathan@doublepizza.ca 514-343-4725 ext: 2245

•
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قواد ایرانی-کانادایی
بیست و سه سال زندان برای ّ

 12نوامبر :در چند ســال گذشته
بارها نامش در سر خط خبرهای
مهمترین رسانههای کانادا و جهان
بوده است .او یک ایرانی  -کانادایی
است که شهرتش به خاطر موفقیت
در تحصیــل ،کار ،تجارت ،مقام و
 ...نیست .او اولین نفری است که
در تاریخ بریتیش کلمبیا متهم به
قاچاق انسان است.
پرونده رضا معظمی در چهار سال
گذشــته یکی از پرسرو صداترین
پروندههای قضائــی در بریتیش
کلمبیا بوده اســت .روز گذشته،
دادگاه او را به بیســت و سه سال
حبس محکوم و اعالم کرد در سی
مورد از اتهاماتش گناهکار شمرده
شده است.
قاچاق انســان ،قوادی ،تعرض و
بهرهکشــی جنســی از دختران

زیر ســن قانونی عمــده اتهامات
رضــا معظمی اســت .او در زمان
دستگیری (اکتبر  )2011بیست و
هفت وساله بوده و دادستان اعالم
کرده جرائم او در فاصله سالهای
 2009تــا  2011صورت گرفته،
یعنی از بیســت و پنج ســالگی
معظمی تا قبل ازدستگیریاش.
تماس تلفنی شخصی که از رفتو
آمدهای مشــکوک آپارتمانی به
پلیس ونکور خبر میدهد ،باعث
دستگیری او میشــود .در زمان
دستگیری با هجده اتهام رو به رو
میشــود؛ چهار اتهام او مربوط به
قاچاق انسان است .از سوی دیگر
متهم است یازده دختر بین  14تا
 19ســاله را با تهدید و ارعاب در
ونکور کانادا وادار به فحشــا کرده
است.

رضــا معظمی در
ابتــدا هیچکدام
از اتهاماتــش را
نپذیرفــت امــا
بسیاری ازدختران
جوانی کــه برای
رضا معظمی کار
میکردنــد بعد از
دستگیری او راهی
دادگاه میشــوند
و علیه او شهادت
میدهند .یکی از
قربانیــان او حاال
بیســت و چهار
ســاله اســت اما
نوزده ســاله بوده
که با معظمی آشنا میشود.
شــهادتنام ه او در سایت روزنامه
دات نت که اخبار مربوط به ونکوور
را منتشر میکند ،به چاپ رسیده.
دختــراز وضعیت بــد زندگیاش
حرف زده و موقعیت آن روزهایش
را توصیــف کرده اســت« :من تا
 ۱۶ســالگی در خانــه کودکان
بیسرپرست زندگی میکردم .هیچ
وقت پدر و مادری کنارم نبود .در
 ۱۳سالگی به مشــروب رو آوردم
و بعد نوبت کوکائین رسید .برای
مدتی در یــک مرکز ترک اعتیاد
بستری شــدم اما خسته شدم و
نتوانستم ترک کنم .وقتی از مرکز
ترک اعتیاد بیرون آمدم ،با یکی از
دوستانم به کافهای در مرکز شهر
ونکور رفتیــم و در آنجا از طریق
دوستم با رضا معظمی آشنا شدم.

معظمی همانجا به من قول داد
که زندگی شیک و معرکهای برایم
درست میکند و کوکائین هم برایم
فراهم میکند».
همین وعدهها باعث میشود ،زن
جوان تصمیم به همکاری با رضا
معظمیبگیرد:
«روزی حداقل  ۴مشتری داشتم.
نمیتوانستم به شرایط انتقاد کنم
چون معظمی تهدیــدم میکرد
و کال آدم خشــنی بود .من تمام
مدت مواد می کشیدم ،بخصوص
موادی که رابطه را آسان میکرد.
نمیتوانستم از دستش فرار کنم یا
شاید هم  -برای مدتی کوتاه  -اصال
نمیخواستم فرار کنم».
او تنها کســی نیســت که برای
شــهادت به دادگاه رفته ،هر چند
هیچکــدام از متهمــان حاضر به
نوشتن دادخواست نشــدهاند اما
شهادتهایشــان تا حدود زیادی
جرائم رضا معظمی را روشن کرد.
وقتی شمار شــهادت نامهها زیاد
میشود ،معظمی که به قید وثیقه
صد هزار دالری از زندان آزاد شده
بود ،با ساختن یک آی دی تقلبی،
از طریق فضــای مجازی قربانیان
را تهدیــد میکند تا آنهــا را از
شــهادت منصرف کند ،اما پلیس
کانادا متوجه موضوع میشــود و
وثیقه او را به دلیل زیر پاگذاشتن
شرایط و برقراری ارتباط با قربانیان
لغــو میکند و او را بــه زندان باز
میگرداند.
پس از بازگشت به زندان اتهامات
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National post:
’Judge gives ‘psychopathic
Vancouver pimp longer
!sentence than Crown sought

بیشتری علیه او اقامه میشود.
دادستان در اولین جلسه رسیدگی
به پرونده او اعــام کرده بود رضا
معظمی ،یازده دختر چهارده ساله
را به امید زندگی مجلل فریب داده
و وارد تجارت سکس کرده است.
بعضی دخترها در شهادتهایشان
اعالم کردند کــه هیچوقت رنگ
پولهایی را که از طریق فحشا در
میآوردند ،ندیدهاند.
رضــا معظمی در وســط شــهر
ونکوور ،صاحب یازده خانه مجلل
بوده است .خانههایی که دختران
در آنجا زندگــی میکردند اما به
گفته دادســتان حتی به کلیدش
هم دسترســی نداشتهاند .یکی از
دختران قربانیدر شهادتش عنوان
کرده روزانه حدود دو هزار دالر کار
میکرده اما هیچوقت معظمی به او
پول نمیداده است.
در بعضی شــهادتها دختران به
برخوردهای خشونتآمیز معظمی
اشاره کرده بودند .او متهم بود که
روی یکی از قربانیان اسپری فلفل
پاشــیده و یکی دیگــر را با چاقو
تهدید کرده است .او این اتهامات را
دردادگاه انکار کرد اما نکتهدیگری
بازگو کرد و گفت از طریق دوربین
مخفیای که در یک عروسک کار
گذاشته بوده ،قربانیان و مشتریها
را زیر نظر میگرفته است.
بعضی از قربانیان نیز عنوان کردهاند
که معظمی هیچگاه آنها را کتک

نزده اما آنها را وادار کرده با کسانی
کهدوست ندارند ،همبستر شوند.
به گزارش «گلوبال بی سی» ،جیمز
فیشر کارآگاه پلیس ونکوور و مامور
اصلی رسیدگی به این پرونده گفته
است« :یکی از دخترها به ما گفت
همیشه الزم نیست به تخت زنجیر
شــوی؛ راههای دیگری هم برای
زنجیر شدن هست .یکی دیگر هم
می گفت انگار در سگدانی حبس
بودم؛ ســگ کوچک او بودم و هر
کار می خواست می کردم».
معظمی تنهــا از یک مورد قاچاق
انسان تبرئه شــده است .در طول
دادگاه او بارهــا وکیلاش را عوض
کرده و ایــن موضوع هربار اجرای
حکمش را به تاخیر انداخته است.
در آخرین دادگاه اما قاضی هشدار
داد که حتی اگر وکیل مدافعش را
هم تعویض کند ،حکم او اعالم و
دوران محکومیتش آغاز میشود.
روز گذشته دادگاه او را به بیست و
سه سال حبس محکوم کرده است
و قاضی اعالم کرده بهدلیل این که
معظمی مدتی پیش از اعالم حکم
قطعی دادگاه را در زندان گذرانده،
حکم او به هفده سال کاهش یافته
است .با این حساب حکم زندان او
در چهل وهشتسالگیاش به پایان
میرسد.
شیما شهرابی
(ایران وایر)
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

 Mailing Address:

باباخانی

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

ساعات کار :همه روزه
 9صبح تا 10شب

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

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

Tel.: (450) 676-9550

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

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

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

constartech architecture

UNION MONDIALE

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

انتقـال ارز

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر از  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان
  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

بهمدیریت:
بیژن احمدی

Iranian Business Directory

رزرو و ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ:

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﺳﺖ ﻣﻮﻧﺖ 514.567.1797

www.paivand.ca

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

4055Ste-CatherineO.,Westmount,QCH3Z3J8

ATWATER

ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻠﯿﻂ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﺖ آﯾﻠﻨﺪ

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﭙﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل

514.223.3336

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﺷﯿﭗ:

438.889.9000

6162SherbrookeO.,Montreal,QCH4B1L8

ﺷﻨﺒﻪ  21ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2015
SaturdayNovember21,2015

PLAZACENTRE-VILLEEVO
)777UNIVERSITY(ROBERT‒BOURASSA

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

Cell.: 514-944-3279

MONTREAL,QUEBECH3C3Z7

>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551

www.akhavanfood.com
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Tel.: 514-937-5192

