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Sharif

شــریف

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

EXCHANGE

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.SharifExchange.ca

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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داعش و ما :ظرف دو هفته منتهی به ١٣
نوامبر ( ٢٢آبان) ،گروه موسوم به دولت
اسالمی (داعش) ســه حمله بزرگ را
سازمان داد .ابتدا ساقط کردن هواپیمای
روسی که از مصر عازم روسیه بود و به
کشته شدن همه  ٢٢۴سرنشین هواپیما

انجامید .ســپس اقدام بــه دو حمله
انتحاری در منطقه شیعهنشین بیروت
که  ۴٣کشــته و دهها مجروح به جا
گذاشت؛ و باالخره دست زدن به شش
حمله مسلحانه و انتحاری در پاریس که
حدود  ۱۳۰نفر را کشت...............ص10 :

تعصب و نابردباری :تا پایــان فوریه
قرار است  ۲۵هزار پناهجـوی سوری
در کانادا (3هزار نفر در کبک ازجمله
مونترال) اسکان یابند............ص7 :

•6170NDG:
Sherbrooke W.

کریسمسامسال:داستانتلخمهندسایرانی«اسکیلدورکر»12 ...

Tel.: 514-485-4744
West Island:

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

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

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

(خضر)
الیت
صرافی

فارکس

11

انتقال فوری ارز

درس هایی از گزارش
کمیسیونشاربونو

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

به قیمت های رقابت ناپذیر

!We Sell Laptop Accessories

حمیدصدیقکاغذچی

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

Tel.: 514-439-1444
_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315

fhemmatiyan@sutton.com

   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

GUY

H3G 1M6
info@expertfx.ca

اجارهآپارمتاندرمنطقهمرفه

Côte-des-Neiges
4530 Cote Des Neiges

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

Montreal Qc. H3B 2K4

Tel.: 514.426.7200

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

جراحدندانپزشک

حمیدرضا

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

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.

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

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

 ص19 :

دکتر شریف نائینی:

ی
کماهاجاره
رایگان!

1155 Rene Levesque W. #2500

Chartered Real Estate Broker

NOTAIRE-NOTARY

Tel.: 514-839-7318

خدمات ارزی

6600 Trans-Canada, Suite 750

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

Cell: (514) 827-6364

با 25سال سابقه کاری در کانادا

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

و South shore

فیروزهمتیان

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

GUY

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

Office: 514-507-0773

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

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

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

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

صــرافی  5ستاره

Montreal Qc. H3G 1S6

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

جنب دانشگاه کنکوردیا

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W

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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 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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THE BEST CHOICE TO BUY YOUR NEXT TOYOTA
بهترینانتخاببرایخریدتویوتایبعدیشما

 -تویوتا اسپینلی الشین :درخدمت شما از سال1922

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

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

 -قیمت ها و خدمات ویژه

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

2016 Yaris Sedan
Premium Package

SALE

2016 RAV4 AWD SE

مهدیبنکدارزاده
در خدمت هموطنان عزیز

TAKE ADVANTAGE OF OUR EXCLUSIVE PROGRAMS
MY SPINELLI
PROGRAM

Mehdi Bon

Sales Representative
514-983-2444

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

info@2021atwater.com
مجتمع مسکونی  2021اتواتر

در قلب مرکز شهر مونتریال
جنب مترو اتواتر
جنب سینما ،مراکز خرید متعدد
جنب کاجل داسون
و نزدیک دانشگاه کنکوردیا

با امکانات فوق العاده
سرویس سکوریتی  24ساعته
استخر و باشگاه ورزشی عالی

26دسامبر

کریسمسپارتی
ایرانیان
This classically elegant
residential building,
located in a prestigious
area of Montreal
)(bordering Westmount
-----------------ALL RENOVATED
!WITH A NEW LOOK

Tél. 514-935-1268

5
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سیـاسی...

شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

www.
.paivand
.ca
یکم و

پانزدهم
هر ماه

را بر روی

شکرگزاری!
4آذر -قدرشناسی حکم می کند
که برای سالمت و طول عمر باعزت
اعضای کمیته اعطای جایزه صلح
نوبل دعا شــود که با اعطای این
جایزه به اندیشــمند شهیر جناب
باراک حســین اوباما خدمتی بس
گرانبها به بشر و بشریت کردند!
ارزش ایــن اقــدام داهیانه از آنجا
دوچندان می شود که اعطای این
جایزه نه برپایه ســابقه ،کارنامه،
تجربه و خدمــات دریافت کننده،
بلکه براساس کشف و شهود بوده
زیرا تا آن زمان این جناب گلی بر
ســر صلح نزده بود تا کمیته آن را
مبنای انتخاب خود قرارداده باشد.
"کشف و شهود" را از این جهت می
گویم که ما خوددراین زمینهدارای
تجربه هستیم و ازجمله می دانیم
که خبرگان رهبری  -که عملکرد
اعضای کمیته اعطای جایزه صلح
بی شــباهت به کار آنان نیست -
چگونه براثر "شــهود" ولی مطلقه
فقیه را "کشــف" می کنند و او را
به جان مردم بخت برگشــته می
اندازند!
فکرش را بکنید ،اگر وجود نازنین
ایــن برقرارکننده صلــح ،ثبات و
امنیت نبود ،ما چگونه مجبور بودیم
در دنیایی آشفته و پرآشوب زندگی
کنیم ،شب ها خواب ترور ،کشتار،
گروگان گیری ،انفجار و ...ببینیم و
هرروز صبح که از خواب بیدار می
شویم خبر یک ترور یا کشتار جدید
را بشنویم یا بخوانیم!
به هیچ وجه الزم نیســت راه دور
برویم و از فاجعه سوریه یا به گفته
دبیرکل سازمان ملل "جنایت علیه
بشریت" مثال بیاوریم که تاکنون
بیش از  280هزار کشــته و - 10
 12میلیون پناهنده و خانه خراب
در داخل و خارج از ســوریه به جا
گذاشته است.
این نیز الزم نیست یادآوری شود
که چهارســال پیش ،قبل از پیدا
شدن سروکله گروه های تروریستی
ماننــد داعــش ،جبهــه النصره،
احرارشام و ...و تکه پاره شدن خاک
سوریه کافی بود که با تعیین یک
منطقه پرواز ممنوع  -مشابه کاری
که پیشتر درمورد صدام حسین در
عراق شده بود  -و ایجاد یک منطقه
امن ،کــه شــهروندان گریخته از
جنایتکاری قساوت آمیز بشار اسد
در آن درامان باشــند ،از بروز این

فاجعه ،که عوارض آن امروز گریبان
گیر کشــورهای اروپایی نیز شده،
جلوگیری شود.
آری ،برای قدردانی از صلح ،ثبات
و امنیتــی که امروز سراســر دنیا
و به ویــژه جزیره ثبات خاورمیانه
و کشــورهای اروپایــی از آن
برخوردارند ،الزم نیست به گذشته
های دور برویم و فاجعه سوریه ،که
امروز به صورت کالف سردرگمی
درآمده که کسی نمی تواند آن را
باز کند ،را نبش قبر کنیم.
شمارش سرانگشــتی رویدادهای
همین  12 - 10روز اخیر کفایت
می کند تا از این همه صلح ،ثبات
و امنیت برخود ببالیــم و خود را
مدیون نابغه دوره دیــده هاروارد
بدانیم!
 12روز پیش ،در بمب گذاری در
منطقه شیعه نشین جنوب بیروت،
دهها تن کشته و صدها تن دیگر
مجروح شــدند .مســئولیت این
کشتار را سازمان حکومت اسالمی
(داعش) به عهده گرفت که رشد
و گســترش آن مستقیما ناشی از
عملکرد  -یــا در واقع بی عملی -
رییس جمهوری صلح طلب ایاالت
متحده است .این شاید ریشخند
روزگار ما باشــد که تنها ابر قدرت
دنیا ،صلح طلبی اش بیش از جنگ
طلبی تلفات ،آشــفتگی و آشوب
برمی انگیزد!
دو روز بعد ،در شامگاه جمعه 13
نوامبر ،عروس شــهرهای جهان
پاریس ،شــاهد کشتار تروریستی
فجیعی بــود که  130کشــته و
 350مجروح به جا گذاشت و بی
دفاعی و آسیب پذیری اروپادر برابر
تروریسم را به نمایش گذارد .این
ضربه چنان شــدید و گیج کننده
بود که رییس جمهوری فرانســه،
که در  4سال گذشته عمال دنباله
روی باراک اوباما بوده را به واکنش
شدید ،اعالن جنگ و لشکرکشی
برای ضرب شست نشان دادن به
داعش واداشت.
چند روز بعــد ،گروگان گیری در
یک هتل در باماکو ،پایتخت کشور
افریقایی مالی ،به کشته شدن بیش
از  20تن انجامید تا نشــان دهد
که قــاره افریقا نیز از برکات صلح
پراکنی بی بهره نمانده است!
در همین روزهای اخیر ،بروکسل
پایتخت اداری اتحادیه اروپا چنان
در وحشت و ترس وقوع عملیات
تروریستی غرق شد که برای چند
{>> ادامه در صفحه}11 :

سایتبخوانید

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

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

به یاد...
رحیممعینیکرمانشاهی،

نقاش ،روزنامهنگار،
نویسنده ،شاعر و ترانهسرا
زاد ٔه  ۱۵بهمن  ۱۳۰۱در کرمانشاه
روز  ۲۶آبان در تهران درگذشت.

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

1242

سنگ خارا

جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم
سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم
مو به مو دارم سخنها نکتهها از انجمنها
بشنوید ای باد و باران
بشنو ای سنگ بیابان
با شما همرازم اکنون با شما دمسازم اکنون
....................
در میان انجمن
شمع خود سوزی چو من
دلها بسوزد
گاهی اگر آهی کشد
دلها بسوزد
گاهی اگر آهی کشد
....................
یک چنین آتش بهجان مصلحت باشد همان
با عشق خود تنها شود تنها بسوزد
با عشق خود تنها شود تنها بسوزد
....................
من یکی مجنون دیگر در پی لیالی خویشم
عاشق این شور و حال عشق بیپروای خویشم
....................
سر ز مستی برندارم
تا به سویش ره سپارم
من پریشان حال و دلخوش با همین دنیای خویشم
....................
جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم
سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم
مو به مو دارم سخنها نکتهها از انجمنها
بشنوید ای باد و باران
بشنو ای سنگ بیابان
با شما همرازم اکنون با شما دمسازم اکنون

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!

no.

Vol. 23, Dec. 01, 2015

•
•
•
•
•
•

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...
آزادی
منانده
بود...

تعصب و
نابردباری
دکتر کیانوش رشیدان

فاطمهاختصاری
...که غم نمانده بود ،که شادی نمانده بود
از جنگ چیزهای زیادی نمانده بود
یک مشت خاک خونی و سقفی که ریخته
خانه خراب شد ،آبادی نمانده بود
سرهای بی بدن همه در فکر خودکشی
که هیچ چی به حالت عادی نمانده بود
بچه ،تفنگ پر
دیوار ،جیــغ ،پنــجرهّ ،
از زندگی جز ،اینها یادی نمانده بود
فریاد از دل همه ،تیر از دل تفنگ
آزاد شد ولـــی آزادی نمانده بود
دنیا تمام شد ...و از این اتفاق تار
جز پرچم سفید نمادی نمانده بود

PAIVAND: Vol. 23  no.1242  Dec. 01, 2015

ما مســئولیم ،در مقابل خودمان و
در مقابل دنیا .ما باید ثابت کنیم که
میتوانیم در مقابل نابردباری ،نفرت و
رادیکالیسم بایستیم و آنرا به زانو در آوریم .این
سخنان جاستین ترودو نخست وزیر کاناداست .وی که در
روز بیست و پنجم نوامبردر مرکز لندن سخنرانی میکرد،
برای حضار توضیح داد که کانادا با درنظر گرفتن تمامی
مسائل امنیتی به پناه جویان کمک میکند و به آنها یک
ی بهتر خواهد داد .ترودو تأکید
فرصت دیگر برای زندگ 
کرده است که تصمیم دارد در درجه نخست خانوادههای
آواره سوری را به کانادا بیاورد.
پذیــرش  ۲۵هزار پناهجوی ســوری یکی از وعدههای
انتخاباتی جاستین ترودو ،نخست وزیر دولت جدید کانادا،
در انتخابات پارلمانی این کشور بود .ترودو این سخنان را
در سرزمینی به زبان آورد ،که در بخشی از آن را موجی
تعصب فرا گرفته اســت و فریادهای نفرت
از نفــرت و ّ

آلود دست راستیهای افراطی از
بلغارستان گرفته تا آلمان به گوش
میرسد.
این موج نفرت باعث شده که آنگال
مرکل صدر اعظــم آلمان ،در زیر
فشارهای روز افزون نژاد پرستان
آلمانی ،مردم این کشــور را به
آرامش فرا بخواند .احساســات
ضــد مهاجــران در آلمان ،به
خصوص شــرق آلمان افزایش
یافته است.
صدراعظم آلمان گفته اســت
که هیچکس نباید
تا پایان فوریه قرار است  ۲۵هزار
شأن و جایگاه دیگران پناهجوی سوری در کانادا (3هزار نفر
را زیر سئوال ببرد.
در کبک ازجمله مونترال) اسکان یابند.
او از مردم کشــورش
خواســت تــا علیــه
وزیران خارجه کشورهای اتحادیه
تظاهرات "شرمآور" علیه خارجیان اروپا به همین منظور نشســتی
به پا خیزنــد .نمایندگان پارلمان ویژه برگزار کنند .چندین کشــور
اروپا در قطعنامه ای که با اکثریت اروپای شرقی ،پیشاپیش مخالفت
گسترده ای به تصویب رسید «نبود خود را با پذیرش اجباری مهاجران
همبستگی تأسف برانگیز دولتها خارجی ابراز کردهانــد .در حالی
در قبال پناهجویــان» را محکوم که سیاستهای اروپا و آمریکا در
کرد .این قطعنامه الزام آور نیست رشد و گسترش داعش در سوریه
و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز و عراق موثر بوده است ،کشورهای
باید از آن حمایت کنند .قرار است
{>> ادامه در صفحه}30 :

قرار گرفنت افرادی مانند ترامپ در آمریکا و
لوپن در فرانسه در صف مخالفان سیاستهای
بشردوستانه نشان دهنده این مطلب است که
موتور محرکه اینان نفرت از بیگانگان است و
نه مالحظات امنیتی.

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

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

DevelopExperts
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

کـــانادا

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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کشتار پاریس...
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کلیسای

فارسیزبان

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

مونتریال

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

رضا بناساز

عصر

نشانیکلیســا:

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

PAIVAND: Vol. 23  no.1242  Dec. 01, 2015

paris attacks
شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

«غلط بودن
صورت
مسئله!»

¶£kt
M oHÁ j– I » jn Ä IÎ S nH Ä §H· ¨T I J
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

جمعه )utreV etoC
تروریستیorte
هولناکM ( 4
جنایاتK1
-L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431

شب 13 ،نوامبر ،پاریس که 130
کشــته و  350مجروح  -که حال
 90تن از آنان وخیم گزارش شده
 ،انبوهی از واکنش های دولتی،رسمی ،خصوصی و فردی ایجادکرد
و به ویژه در فضای مجازی و شبکه
های اجتماعی هرکسی از ظن خود
یار آن شد.
اگــر این واکنش ها را به یک هرم فرانسه اعالن جنگ داده است.
یا مخروط تشبیه کنیم ،هرچه به چنین گفته ای از یک سیاستمدار
رأس آن نزدیک تر شویم ،گفته ها پخته و باتجربه کــه قاعدتا باید
و ابراز نظرها واقعیت گریزتر و حتی سنجیده ســخن بگوید عجیب و
مضحک تر می شود.
بعید است.
به عنوان نمونه ،به برخی از اظهارات چگونه ممکن اســت آقای اوالند
دو رهبر قدرتمندترین کشورهای ندانــد که درحالی که کشــورش
جهان یعنی آمریکا و فرانسه اشاره از چنــد هفتــه پیــش به صف
می کنم:
بمباران کننــدگان مواضع داعش
بــاراک اوباما ،رییــس جمهوری پیوســته بوده ،خود اعالن کننده
ایــاالت متحــده ،دو روز پس از جنگ بوده و اگــر بتوان حمالت
کشــتار دهشــتناک پاریس در تروریستیداعش را اقدام جنگی به
کنفرانــس مطبوعاتــی پس از حساب آورد ،این اقدام چیزی جز
نشست سران کشورهای موسوم پاسخگویی به اعالن جنگ قبلی
به  ،20 Gدرپاســخ پرسش های فرانسه نبوده است؟!
متعدد خبرنگارانی که رخدادهای دوروز بعد ،فرانســوا اوالند دربرابر
تروریســتی ،فاجعــه ســوریه و پارلمان فرانســه حــرف عجیب
باالگرفتن کارداعش را نتیجه تعلل دیگری زد.
و بی عملی او برمی شــمردند با او گفت طرحی برای تغییر قانون
تفرعن (نقل به مضمون) گفت:
اساســی به مجلــس خواهد داد
ایاالت متحده آمریکا نیرومندترین که براســاس آن بتــوان تابعیت
ارتش دنیا را دارد و من درتصمیم فرانســوی افــرادی را که به گروه
گیــری هایم از مشــاوره باتجربه های تروریستی می پیوندند ،لغو
ترین کارشناسان نظامی پنتاگون کرد .این طرح نیز نشانگر آشفتگی
استفاده می کنم که منتقدان هرگز ذهنی رییس جمهوری فرانســه
به آنهادسترسی ندارند!
اســت که به جــای پرداختن به
آقــای اوباما توضیح نــداد که اگر چرایی گرایش برخی از افراد  -به
چنین است ،چرا اوضاع جهان روز ویژه جوانان  -به پیوستن به گروه
به روز آشفته تر می شود و فاجعه های تروریستی و کوششدر ازبین
سوریه با بیش از  250هزار کشته بردن علل آن ،راه چاره را در پاک
و میلیون ها آواره و پناهنده  -که کردن صورت مسئله و لغو تابعیت
برای متحدان اروپایی خود او نیز آنان می بیند!
دردســرآفرین شــده  -به صورت صحبت از "صورت مســئله" شد،
کالف سردرگمدرآمده و تروریست شاید با مدد گیری از کتاب حساب
ها تا قلب پایتخت فرانسه و عروس سال ســوم -چهارم ابتدایی بتوان
شهرهای جهان نیز پیشروی کرده موضوع را روشن تر کرد.
اند؟!
فرض کنید در یک مسئله حساب
مورد دوم:
به شــرح زیــر از دانــش آموزان
گفته های فرانســوا اوالند ،رییس خواسته شود:
جمهوری سوسیالیست فرانسه بود« .پرتقال فروشــی یــک صندوق
او که خود در اســتادیوم پاریس 100 ،عــددی پرتقــال به قیمت
یکی از محل های حمله تروریست  100تومان خرید و هر پرتقال را
ها ،برای تماشــای بازی دوستانه به قیمت  2تومان فروخت .تعیین
تیم های فوتبال فرانســه و آلمان کنید با پول به دست آورده چند
حضور یافته بود ،نیم ساعت پس کیلو سیب می تواند بخرد؟»!
از حمله های تروریســتی دربرابر هردانش آموز ســال سوم -چهارم
دوربین تلویزیون ظاهر شد و گفت ابتدایی با ضریب هوشی متوسط
که داعش با انجام این حمالت به پاســخ می دهد که صــورت این
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درآمد روزانه یک میلیارد
نفر یک دالر و  25سنت
است؛ دارایی  80ثرومتند
برتر دنیا به اندازه دارایی
متام تنگدستان جهان است؛
در چنین دنیایی داعش
به آسانی نیروهای جوان
ناامید را جذب می کند!

مســئله غلط اســت و قابل حل
کردن نیست زیرادرآن بهای سیب
مشخص نشده است.
نهایت شــوربختی و دلیل عمده
آشفتگیدنیا این است که بسیاری
از نخبــه ها و نابغه هایی که برآن
حکم می رانند ،به اندازه آن دانش
آموز  12-10ساله هوش و درایت
ندارند.
این را من نمی گویم ،گفته یکی از
نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا
اســت که می گویــد :عقل جان
کری  -وزیــر امور خارجه و طراح
و مجری سیاست خارجی بزرگ
ترین ابرقدرت دنیا  -به اندازه یک
کودک  12ساله است .می توان به
این گفته افزود که او از رییس خود
عقل و عزم بیشتری دارد!
ایــن نخبــگان و نابغــه هــای
هوشمندی که امروز بر دنیا حکم
می رانند ،برای حل مسئله یادشده
درباال رویکردی متفاوت با دانش
آموز  12-10ساله با ضریب هوشی
متوسطدارند.
یکی می گوید :عمل پرتقال فروش
سد معبر ،تخلف صنفی و درخور
ّ
مجازات اســت ،باید او را دستگیر
نمود و پولی را که دارد ضبط کرد!
دیگری می گوید بدون نظر اتحادیه
فروشندگان میوه نمی توان دراین
مورد اقدام کرد!
نظر سومی این است که کسی که
امروز پرتقال فروخته نمی تواند فردا
بدون کسب مجوز سیب بفروشد!
چهارمی می گویــد دراین میان
تکلیف مالیات دولت که پرداخت
نشده چه می شود؟!
و ...و ...و ...و ...و درهیاهوی برپاشده
اصل موضوع که غلط بودن صورت
مسئله است گم می شود.
گزارشــی که درماه ژانویه ســال
جاری درتارنمــای رادیوی صدای
آلمان "دویچه وله" منتشرشــد،
ضمن اعالم این کــه بی عدالتی
اجتماعی رشــد نگران کننده ای
یافته است می گوید:
«به گزارش موسسه آکسفام شکاف
میان ثروتمندان و تنگدستان بیش
از پیش افزایش یافته است .درآمد
روزانه یک میلیــارد نفر یک دالر
و  25ســنت اســت ،درحالی که
دارایی  80ثروتمنــد برتر دنیا به
اندازهدارایی تمام تنگدستان جهان
است».
{>> ادامه در صفحه}11 :
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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
که1392
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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
__________
Antoine
’Leiris
wife,
Helene
فرانسو
گرفتند.
سر
از
ها
ی
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:
"good
Muyal-Leiris,
was
the 89
تغییر تنش
رســمی
شــب
کــهآن
پزشک او
حضوراز نظر
متفاوتدر است.
میشناسید
هدونیســم
تیغبــه
است.
انسانها کرده
 amongرنج
و
لباسبرای
جراحــی
درخواست باید
slain
in
the
Bataclan
concert
hall
>>"death
the
practice
of
شــهرتشلوار جین
یک
بلکه
نکرده بود،
فشارکار به
یعنــی که
فــوتو بیمار
گرایــی]
بیرونی[لذت
سیمون  ۷6ساله اضافه کرد
رفتهبابود.
جنسیت
بدون هرگونه
او ،معالج
Friday
ending
پولیوری
ســاده
پیراهنی
و
آبی
است.
شده
انجام
درستی
intentionallyها
نظرش او زجر آدم
night.به
a lifeکه
برادرانو ۴5
او
هم
قبل
سال
نظر
از
که
بیمار
خود
دســتخط
با
دارند ،سریعتر میتوانند
in order to-----------------relieve pain and
عالقمندانش
جمــع
در
مشــکی
شــناخته
مرگ
با
نامش
کــه
شود
را میفهمد و این را می
آن دنیا
دیگریقرا به
او روحی سالم و دستکم هجده سالهشیوهساله
شان را
زندگی ساب
suffering.
پیششد.
شود 2002.میالدی درحاضر
ســال
شود ،از
حتی از چهره او نیز خواند.
مارک و ادی که
فرســتاد.
نوشته
میاست
بگیرند».
وقتیداد که
شــرح
حاضران
پزشک او بــرای
قانونی شد
یوتانازی در
بودند،
مادرزاد ناشنوا
بلژیکفراوان با
مشاورههای
کهبعد از
حمایت از یوتانازی هر ساله
 ۲۸به
ساعته
بدلیل دو
ترینای
جلسه
موضــوعدر
دیگری چگونه
شــروع
بایدزمینه
بیمار،این
فعالیتش را در
اختالل
تازهکه
فهمیدند
پزشک
معالج
رو به افزایش است .تعداد
آبان
رمان
ژنتیکی بزودی
متقاضیان در اولین ســال
در
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سلمان رشدی :با ترور
مذهبی باید با شادی
مقابلهکرد

Euthanasia

قانونیمیشود؟

از شما متنفر نیستم

پردرآمدترینخوانندهسال

پردرآمدترینخوانندهسال

گوشیهای هوشــمند به وفور در شبکههایی
نظیر فیسبوک و اینستاگرام مشاهده میشوند.

با  ۸۰میلیون دالر و بنجووی با  7۹میلیون دالر
درآمد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از انتشار اینترنتی
پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
info@paivand.ca
روی سایت بخوانید
را بر
یکم و پانزدهم ماه

www.paivand.ca

980 St. Antoine west suite 308 Montreal, Quebec H3C 1A8
Maria Cottone
Tel: 514-656-8178
)(Down Town) or 514-326-8103 (St. Leonard
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)(ICCRC
ﺩﻭﻟﺕﺑﺎ ﮐﺑﮏ
ﺭﺍﻩ ﻧﺯﺩ
ﺛﺑﺕﺍﺯﺷﺩﻩ
ﺧﺎﻁﺭ
ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ ﺑﻪ
Governmentﺭﺍﻩ
ﺑﺎﺏ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺍﺯ
ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻭ ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺭ
ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ
ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﺎﻣﻠﻡ
Registered
with the
of Quebec
ﺩﻟﻡ ،ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻟﺫﺕ ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﮐﻣﮏ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺭ ﺩﺭﺩﻣﻧﺩﺍﻥ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﻟﻁﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﻥ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺩﻋﻭﺗﻧﺎﻣﻪ
Consultations,
Facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone
ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺣﺿﻭﺭی
Invitation Letters,
Renewal of P.R Cards,
ﺗﻣﺩﻳﺩ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻗﺎﻣﺕ
Renewal of Temporary
ﺗﻣﺩﻳﺩ ﻭﻳﺯﺍی ﻣﻭﻗﺕ

C
S
A
I
www.centrecsai.org

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﺑﻌﻳﺕ ﻭ ﻏﻳﺭﻩ
 65سال سابقه کمک به مهاجرین
با

& Resident Visa

آماده شوید!

Citizenship Applications

ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
برای ادامه حتصیلtoو بازار کار
Immigrate
ﻓﺩﺭﺍﻝ ،ﮐﺑﮏ ،ﺍﺳﺗﺎﻧﯽ
کالس
ه
ا
Canada
ی
ف
ر
ﺷﺎﻣﻝ:
ا
خــدمات ما شامل:
>>
نسه

  نیمه و Federal, Quebec

انگلیسیبیاموزید!

قت 
  رای

ﺗﺧﺻﺻﯽفرانسه
½ ½ کالس های
ﮐﺎﺭﺁﻓﺭﻳﻧﯽ
(زیر نظر اداره مهاجرت)
ﮔﺫﺍﺭی
و
مهاجرتی
مشکالت
رفع
ﺳﺭﻣﺎﻳﻪهای
½ ½ مشاوره
اجتماعی ونامنویسی کالس های انگلیسی
Including: Investor,
ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ
ﻳﺎ
ﻫﻣﺳﺭ
ﮐﻔﺎﻟﺕ
اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
Spousal or Parental
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﺋﯽ
ﺗﺟﺭﺑﻪ
کاریابی و ادامه تحصیل
ﮐﺑﮏدرﻳﺎامور
مشاوره
½½
================================
Sponsorships, Skilled
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی
Workers, Canadian or
ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻠﯽ
ﺑﺎ وﺗﻌﻳﻳﻥ
مصاحبه کاری
شرکت در
Quebec Experience
دعوتنامهﻓﺎﺭﺳﯽ
تنظیم ﺷﻳﺭﻳﻥ
½ ½ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ
ﻣﻥ
رسمی
Class Program.
ﻣﻳﮑﻧﻡ
ﺑﻪ
ouکردن
اصل
ﺻﺣﺑﺕبرابر
ﺷﻳﺭﻳﻧﯽاسناد و
½ ½ تایید
------------------------------------------------------------------مدارک à la poursuite de vos
études
with appointment
استفاده از اینترنت
کالس
½½
آموزش ﺗﺎ ۱۸
ﺗﻣﺎﺱ ۱۲
ﺳﺎﻋﺎﺕ
(marchéباà l’intégration du
کامپیوتر وdu
travail
only
ناچیز)
هزینه
پرداخت
www.mariacottone.com
COURS
ANGLAISهایEN
½ ½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه
 DEﻣﻧﻔﺭﺩ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﺍﻳﺭﺍﻧﻳﺎﻥ
 JOURﮐﺎﻣﯽ
ETﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ ﺑﺎ
ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻪ
SOIRﺍﺯ
ﺗﻣﺎﺱ ﺑﺎ ﺧﻁ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻭ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ
هایDE
جمعی
دسته
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش
کار:
ساعات
(
۰۲۱
)
ﺷﻣﺎﺭﻩ
ﭘﻳﺵ
ﺑﺎ
ﺷﻬﺭﺳﺗﺎﻥ
ﺍﺯ
ﻭ
ﺷﻣﺎﺭﻩ
ﭘﻳﺵ
ﺗﻬﺭﺍﻥ ﺑﺩﻭﻥ
ﺍﺯ
غیرهDISPONIBLES, TEMPS PLEIN
ET
TEMPS
PARTIEL
چینی و
اتاوا ،سیب
و سفر به کبک،
>>دوشنبه تا جمعه
۳۷۴۷
ﺩﺍﺧﻠﯽ
)(۰۲۱
۹۷۱
۱۸۷۴
alphabétisation • présecondaire
(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)
4ونیم بعدازظهر
ﺳﺎﻋﺕصبح
•)(DESﺍﺯ 8و نیم
۲۴• secondaire
 ۲۱تاﺗﺎ
 pourﺗﺎ ﺟﻣﻌﻪ ﻭ
l’admissionﺩﻭﺷﻧﺑﻪ
ﺍﻳﺭﺍﻥ:
ﺗﻣﺎﺱ ﺑﻪ ﻭﻗﺕ
ﺍﻭﻗﺎﺕ
au cegep
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور

گا
Provincialن
Or the
Nominee Programs

روزانه و شبانه

PRÉPAREZ-VOUS

• pour les
programmes
professionnels
980 St. Antoine
west
suite 308d’études
Montreal,
Quebec H3C 1A8
Inscriptions pour
le jour:
__________________________________
__________________________________
Tel:
514-656-8178
)(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
ﺑﻳﻣﺎﺭیmars
ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺑﻭی2014
Montreal,ﺑﻪ ﺷﮑﺭﺍﻧﻪ
ﻣﻳﮕﺫﺭﺩ ﻭ ﺍﮐﻧﻭﻥ
ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺩﺍﺷﺕ
 auﺧﻭﺩ ﺑﺭﮐﺕ ﺑﻪ
Surﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﺭﻁﺎﻧﻡ
QC H4E 3X8
rendez-vous seulement
Inscriptions
pour
le soir:
ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ
ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ
ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻭ
ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﺎﻣﻠﻡ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ ﺑﺎ
ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
ﻣﻥ
ﺑﺎ
ﻟﻁﻔﺎ
ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ
ﺩﺭﺩﻣﻧﺩﺍﻥ
ﺩﻳﮕﺭ
ﺑﻪ
ﮐﻣﮏ
ﺩﻟﻡ ،ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻟﺫﺕ ﺑﺭﺍی
17:00-19:00ﻣﻥle 3, 4, 11 décembre et le 8 janvier

Tel.: (514) 932-2953 Tel.: (514) 458-4350
Facebook:Session:
Nutritionleand
Well Being
with
Maria
13 janvier
au 27
mars
2014Cottone
Inscriptions pour le secondaire:
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

آماده شوید!

514-337-3856حتصیل و بازار کار
برای ادامه

آماده شوید!
بیاموزید!
انگلیسی
تحصیل و بازار کار
ا برای ادامه
CEA St. Laurent Adult Centre
)950 Fraser (Metro: Cote-Vertu
Ville St. Laurent, Quebec

نامنویسی کالس های انگلیسی

بیاموزید!
انگلیسی و شبانه
روزانه

نامنویسی کالس های انگلیسی
PRÉPAREZ-VOUSوقت نه
نیمه
روزانه و شبانه:متام وقت یـا
à la poursuite de vos études ou
à l’intégration du marché du travail
PRÉPAREZ-VOUS
COURS EN ANGLAIS
à la poursuite de vos études ou
DE JOUR ET DE SOIR

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

کالسهایروزانه:
نامنویسی
4, 12 et 18 novembre
2013
de 9:00 à 11:00
Inscriptions
pour
Session:
le 2 décembre
aule21jour:
mars 2014

les 9, 17, 23 et 30 novembre; 10 décembre, de 9:00 à 11:00
Inscriptions pour le soir:
Session: le 7 décembre 2015 au 24 mars 2016

le 3, 4, 11 décembre
کالسet
نامنویسیle 8
janvier 17:00-19:00
هایشبـانه:
Session:
le 13 janvier
au le
27soir:
mars 2014
Inscriptions
pour
Inscriptions
le secondaire:
;le 3 décembre
les 5, 7 et pour
13 janvier
2016, de 17:00 à 19:00
Session:
au 9:00
24 mars
2016
le 8, 14 le
et 11
21 janvier
novembre
à 11:00
دبیرستان:
کالسهای
نامنویسی
Session:
انگلیسی le 2
décembre
au 21
mars 2014
Inscriptions
pour le secondaire anglais:
RENSEIGNEMENTS:

les 18 et 25 novembre; le 1er décembre, de 9:00 à 11:00
Session : le 7 décembre au 24 mars 2016

514-337-3856

514-337-3856

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












Metro
Cote-Vertu
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«داعش را می توان شکست داد!»

کشتار پاریس...

شهیرشهیدثالث

رکورد قربانیان حمالت تروریستی شکست
 ۲۶آبان -بر اساس گزارش موسسه
اقتصــاد و صلح کــه روز هفدهم
نوامبر ۲۶ /آبان ماهدر لندن منتشر
شده است ،در سال ۳۲ ،۲۰۱۴هزار
 ۶۵۸نفر در حوادث تروریســتی
جان خود را از دست دادهاند که در
مقایسه با  ۱۸هزار و  ۱۱۱کشته
در سال  ،۲۰۱۳بیشترین جهش
آماری در طول یک سال را داشته
و نشاندهنده بزرگترین افزایش
ســاالنه در شمار قربانیان حوادث
تروریستی است.
این گزارش همچنیــن نمایانگر
افزایش چشمگیر تروریسم از سال
 ۲۰۰۰اســت و نشان میدهد که
میزان مــرگ و میرهای برآمده از
تروریسم در طول  ۱۴سال ۹ ،برابر
شده است.
موسسه اقتصاد و صلح ،سازمانی
تحقیقاتی و غیرانتفاعی است که
هیاتی از کارشناسان بینالملی را
در اختیار دارد.
وزارت امــور خارجــه آمریکا هم
در ماه ژوئن امســال /خرداد ماه،
با انتشــار گزارشی اعالم کرده بود
که شــمار قربانیان فعالیتهای
تروریســتی در سال  ۲۰۱۴بیش
از  ۸۰درصد افزایــش پیدا کرده
است .بر اساس این گزارش ،شمار
حملههای تروریســتی در نقاط
مختلف جهان در سال  ۲۰۱۴در
مقایسه با ســال  ،۲۰۱۳بیش از
۳۰درصد افزایش یافته است.
هزینههایی که تروریســم به
اقتصاد جهان تحمیل میکند
نیز پیوسته در حال افزایش
است.
این هزینهها در ســال  ۲۰۱۴به
 ۵۲.۹میلیارد دالر رســیده است
که در مقایسه با سال پیش از آن
( ۳۲.۹میلیارد دالر) ،افزایشی ۶۱
درصدی را نشان میدهد.
این رقم در مقایسه با سال ،۲۰۰۰
ده برابر افزایش داشته است.
بوکو حرام و گروه موسوم به دولت
اسالمی (داعش)،در سال  ۲۰۱۴به
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طور مشترک مسئولیت  ۵۱درصد ۵۷درصــد از تمــام حملههای
از حوادثی را بر عهده داشتهاند که تروریستی اما در افغانستان ،عراق،
ادعا میشــود تروریستی بودهاند .نیجریه ،پاکســتان و ســوریه رخ
بوکوحرام در کشتار حتی از داعش میدهند.
هم پیشی گرفته است .این گروه اســتیو کیلآل (،)Steve Killelea
که در ماه مارس ســال  ۲۰۱۵با مدیر اجرایی موسســه اقتصاد و
گروه دولت اســامی بیعت و به صلح میگوید:
این گروه اعــام وفاداری کرد ،در «افزایــش قابــل توجهــی در
حــال حاضــر مرگبارترین گروه فعالیتهای تروریســتی رخ داده
تروریستی در جهان است و باعث و حضــور انشــعابات گروههای
تروریستی به شکلی
مرگ شش هزار
میزان
۲۰۰۰
سال
از
گسترده در سراسر
و  ۶۴۴نفر شــده
است ،در حالی که مرگ و میرهای برآمده جهــان احســاس
میشــود .آنچه در
داعشیها ،شش
از تروریسم  ۹برابر
تجزیه و تحلیلهای
هــزار و  ۷۳نفر را
شده است.
ما قابل توجه است،
کشت هاند.
شــمار کشــورهایی که در آنها این اســت که تروریســم چگونه
بیش از  ۵۰۰نفر به دنبال حوادث در کشــورهای بیشــتر یا کمتر
تروریستی کشته شدهاند ،در سال توسعهیافته پیش میرود».
 ۲۰۱۴با افزایشی  ۱۲۰درصدی به گفته کیلــآ ،در غرب ،عوامل
همراه بوده و به  ۱۱کشور رسیده اجتماعی -اقتصادی مانند بیکاری
اســت .ســومالی ،اوکراین ،یمن ،جوانــان و جرائم مــواد مخدر بر
جمهوری آفریقای مرکزی ،سودان تروریسم اثر میگذارند.
جنوبی و کامرون ،شــش کشور در کشــورهایی که عضو سازمان
جدیددر این لیست هستند کهدر همــکاری و توســعه اقتصــادی
کنار پنج کشور افغانستان ،عراق )OECD( ،نیســتند اما تروریسم
نیجریه ،پاکستان و سوریه ،این  ۱۱ارتباطــی پررنــگ و جــدی با
درگیریهــای جاری ،فســاد و
کشور را تشکیل میدهند.
بیشترین میزان مرگ و میر بر اثر خشونتدارد.
تروریسم در سال  ۲۰۱۴در اختیار
عراق است.

سه هزار و  ۳۷۰حمله تروریستی
در این کشور ،موجب کشته شدن
 ۹هزار و  ۹۲۹نفر شــد .این رقم
باالترین آماری است که تا به حال
در یک کشور به ثبت رسیده است.
نیجریههمتجربهبیشترینافزایش
فعالیتهای تروریستی را داشته
است:
هفت هزار و  ۵۱۲کشته در سال
 ۲۰۱۴که در مقایســه با شــمار
کشتهشدگان حوادث تروریستی
در این کشــور در ســال ،۲۰۱۳
بیش از  ۳۰۰درصد افزایش نشان
میدهد.
 ۷۸درصــد از تمام کشــتارها و

نرخ پناهندگی و...

 ۱۰کشــور از  ۱۱کشــوری که
به شــدت تحت تاثیر تروریســم
هستند ،باالترین نرخ پناهندگی و
جابهجاییهای داخلی را دارند .این
مســال ه ارتباط بین جریان بحران
پناهندگان ،تروریســم و جنگ را
برجســته میکند و اهمیت آن را
نشان میدهد.
شــمار پیکارجویــان خارجی که
از ســال ۲۰۱۱به عراق و سوریه
رفتهاند ،در دوران مدرن بیسابقه
است.

بر اســاس برآوردهایی که تا به
حال به عمل آمده ۲۵ ،تا ۳۰هزار
پیکارجو از حدود  ۱۰۰کشور جهان
به سوریه و عراق رفتهاند:

نیمــی از این افراد از کشــورهای
خاورمیانه و شمال آفریقا هستند،
یک چهارم آنها از اروپا و ترکیه.
با توجه به سفر بیش از هفت هزار
پیکارجوی خارجی دیگر به سوریه
و عراق در شــش ماه اول ســال
 ،۲۰۱۵بعید است که این جریان
به این زودیها متوقف شود.
تجزیــه و تحلیلهای آمــاری از
الگوهای فعالیت تروریستی از سال
{>> ادامه در صفحه}24 :

 24نوامبر :ظرف دو هفته منتهی
بــه  ١٣نوامبر ( ٢٢آبــان) ،گروه
موسوم به دولت اسالمی (داعش)
سه حمله بزرگ را ســازمان داد.
ابتدا ساقط کردن هواپیمای روسی
که از مصر عازم روســیه بود و به
کشته شدن همه  ٢٢۴سرنشین
هواپیمــا انجامید .ســپس اقدام
به دو حمله انتحــاری در منطقه
شیعهنشین بیروت که  ۴٣کشته
و دهها مجروح به جا گذاشــت؛ و
باالخره دست زدن به شش حمله
مسلحانه و انتحاری در پاریس که
حدود  ۱۳۰نفر را کشت.
بهنظرمتخصصانمسائلتروریسم،
وسعت سرزمینی حمالت اخیر (از
آسیا تا اروپا) و شدت آنها ،از ژوئن
(خرداد)  ٢٠١۴کهداعش به عنوان
"دولت اسالمی" اعالم موجودیت
کرد ،بی سابقه بوده است.
چرا داعش عملیــات برون مرزی
خود را شدت بخشیده است؟
با ورود جدی و ســنگین روسیه و
ایران به جنگ در سوریه ،صحنه
جنگ بــه ضرر داعــش در حال
تغییر است .بطور مثال محاصرهدو
ساله فرودگاه راهبردی کویروس
در شــرق حلب شکســته شده و
به این ترتیب مقدمات سیطره بر
جاده حلب-رقــه (پایتخت اعالم
شــده داعش) فراهم شده است.
طبق گزارش های واصله ،پس از
شکسته شدن محاصره فرودگاه،

ارتش سوریه و متحدانش در حال
پیشرویدر شرق حلب هستند.
در عراق هم پیشــمرگه های کرد
توانسته اند شهر ســنجار را آزاد
کنند .در همین حال گزارش می
شودکه کردها توانسته اند بزرگراه
استراتژیک  ،۴٧راه مواصالتی بین
رقه در سوریه ،که داعش آن را به
عنوان پایتخــت خود اعالم کرده،
و موصل را قطــع کنند .موصل،
دومین شهر بزرگ عراق ،بیش از
یک ســال است که تحت کنترل
داعش اســت .بنا به گفته مسعود
بارزانی ،رهبر اقلیم کردستان عراق،
باز پس گرفتن سنجار تاثیر عمده
ای برای عملیات آزادسازی موصل
خواهدداشت.
این تحوالت و تغییر صحنه های
جنگ در ســوریه و عــراق علیه
داعش و مآال عقب نشــینی های
بیشتر ،نه تنها از نظر نظامی ،بلکه از
نظر روانی شکستی جد 
ی را متوجه
گروه مزبور مــی کند .با توجه به
اینکه شمار کشته شدگان داعش
در کارزار سنگینی که در چندین
جبهه درگیر آن اســت روز به روز
افزایش می یابد ،ســازمان مزبور
باید بتواند نیروهای از دست رفته
را جایگزین کند .ادامه این شکست
هــا ،می تواند بــه کاهش قدرت،
نفوذ ،و جاذبه آن گروه برای جذب
نیروهای جدید منجر گردد.
از اینرو ،یکــی از اهداف عملیات
اخیر داعش که با وسعت و شدت

کم ســابقه ای صورت می گیرد،
مطرح کردن پر سر و صدای گروه
در سطح جهان (که رسانه ها هم
بطور ناخواسته کمک قابل توجهی
به این هدف می کنند) ،پوشاندن
شکست های اخیر ،و نهایتا باالبردن
ظرفیت جــذب نیروهای جهادی
جدید توسط این گروه است.
هدف دیگــر این عملیــات وادار
کردن دولت های غربی به نشــان
دادن واکنش های امنیتی شدید
نسبت به مسلمانانی است که در
غرب زندگی می کنند.در حالی که
زمینه های تبعیض و محرومیتدر
برخی از کشورهای غربی ،از جمله
فرانسه ،نسبت به مسلمانان وجود
دارد ،ســختگیری های دولت ها،
نگاه مشکوک و برخورد نامعقول با
جامعه مسلمانان و نهایتا رادیکالیزه
کردن جوانانی که آمادگی ذهنی
دارند دقیقا آن چیزی اســت که
داعش خواهان آن است .از سوی
دیگــر ،ایــن عملیات بــه دنبال
برانگیختن بدبینــی و خصومت
ملل غربی نســبت به مسلمانان و
تشدید تضاد بین غیر مسلمانان با
مسلمانان است.داعش از این قضیه
برای عضوگیری و ادامه جنگی که
آنرا جنگ صلیبیون علیه اســام
قلمداد می کند بهره می برد.
{>> ادامه در صفحه}37 :

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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کبــک...

درسهاییازگزارشتحقیقشاربونو

مونترآلی ها با عادت به زندگی با فساد بزرگ شده اند .این مانند هوای بد
به صورت امری اجتناب ناپذیر درآمده است.

گزارش شاربونو
برایمالیاتدهندگان
 40میلیون دالر
هزینه داشته

"آقای پیاده رو" و "آقای
اما این امــر به این صــورت در 3درصد" و جوراب های
گــزارش  1741صفحــه ای که آکنده از اسکناس. ..

وجدان عمومی چنان با فســاد
مأنوس شده که به کاریکاتور شبیه
شده است.

ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ
ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ
ﮐﺎﻧﺎدا و
ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ
ﺑﺎ ﺗﻌﯾن وﻗت ﻗﺑﻠﯽ
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ
ﺳﺎﻋت  ۱۰ﺗﺎ ۱۸
ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم و راﯾﮕﺎن از اﯾران ﺑﮫ ﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ

 (۰۲۱) ۹۷۱ - ۱۸۷۴داﺧﻠﯽ ۳۷۴۷

)(Across Langelier metro

ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔرد ﻣدﯾر اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن

H1N 1C7

بینندگان تلویزیونی که نشســت
های کمیسیون شاربونو را دنبال
ﺗﻣﺎس ﺑﮫ وﻗت اﯾران
می کردند ،به نام های مستعاری
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ و از ﺳﺎﻋت  ۹ﺗﺎ  ۱۲ﺷب
مانند "آقای پیــاده رو" و "آقای
3درصد" و داستان هایی درمورد
Consultations, Invitation, Tourist Visa,
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
Renewal of P.R Cards & Temporary
مرد مســنی که در جوراب های
) ﻓدرال ،ﮐﺑﮏ ،اﺳﺗﺎﻧﯽ (
Resident Visa, Citizenship Applications
وﮐﺎﻟت ھﻣﺳر ﯾﺎ واﻟدﯾن ،ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ
آنان بسته های اسکناس می تپاند
& all aspects of Immigration
ﮔذاران ،ﮐﺎر آﻓرﯾﻧﺎن ،ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ ﯾﺎ ﮐﺑﮏ
برخورده انــد .اما ،این بینندگان
Immigrate to Canada
ﻣﺷﺎوره ﺣﺿوری ،ﺗﻧظﯾم دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ ،ﺗﻣدﯾد
سرگرم تماشــای کارتون نبودند
)(Federal, Quebec, Provincial
ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﺑﻌﯾت ،درﯾﺎﻓت و
مفرح نبود.
و آنچه می دیدند ابدا ّ
Canadian or Quebec Experience Class,
و
داﻧﺷﺟوﯾﺎن
اﻣور
،
ﻣوﻗت
وﯾزای
ﺗﻣدﯾد
عواقب فساد واقعی است و هزینه
Spousal or Parental Sponsorships,
ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﻠﯾﮫ ﺧدﻣﺎت اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن
Skilled Workers, Investors, Entrepreneurs
های آن مــی تواند بــه افزایش
مالیات ،کاهش زیرســاخت ها و
ازبین رفتن ارزش های اجتماعی
دولــت از خبردهنده ها ،شــامل حدود  3هزار سند ارائه و شهادت دولت اســت که پیشــنهادها را
منجر شود.
شاربونو با ارائه گزارش خود مردم محفوظ نگه داشتن هویت ایشان و  300شاهد شنیده شده است.
مطالعه نموده ،اولویت ها را برگزیند
عادی کبک را ترغیب می کند که حمایت بیشتر از کوشش های آنان این گزارش برای مالیات دهندگان و درمــورد ترتیــب اقدام تصمیم
ناامید نشوند .او از آنان می خواهد شده است.
بیش از  40میلیــون دالر هزینه بگیرد .سخت ترین کار اکنون آغاز
مراقب هرگونه خطاکاری در محل تهیه گزارش  4سال طول کشیده داشته و همزمان با انتشار عمومی می شود.
های کار باشــند و هر خالفی را و حاصل نسخه برداری از بیش از آن به فیلیپ کوییار نخست وزیر
هیأت تحریریه گازت مونترآل
گزارش نمایند .او خواستار حمایت  70هزار صفحه است.
ارائه شده اســت .اکنون برعهده
 24نوامبر 2015

شهباز :چـرا...

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

سادهمثلسالم!...
با دیده شوید...

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
روز مترو و مدارس آن تعطیل شــدند
و شهر در حالتی شــبیه به حکومت
نظامی قرار گرفت .روز چهارشــنبه،
 25نوامبــر ،نیمی از خطــوط مترو و
مدارس گشوده شدند اما فضای ترس و
وحشت همچنان وجود دارد زیرا پلیس
و نیروهای امنیتی هنوز نتوانســته اند
یک جوان  26ساله مظنون به طراحی
عملیات تروریستی پاریس را دستگیر
کنند.
همین پریروز ،در یک بمب گذاری در
تونس  14تن کشته و  11تن مجروح
شــدند .دیروز نیز ترکیــه یک فروند

6621
Sherbrooke St.
East suite 103

Montreal, Quebec

راهنمایمشاغلایرانیانمونتریال

شهباز :شکرگزاری...

Immigration
Consultant of
Canada Regulatory
& )Council (ICCRC
Registered with
Quebec Immigration

از ﺗﮭران ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﯾش ﺷﻣﺎره و از ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻓﻘط ﭘﯾش ﺷﻣﺎره )(۰۲۱

روز سه شنبه ( 24نوامبر) توسط
جاستیس [قاضی] فرانس شاربونو
منتشر شد ،بازتاب نیافته است.
شــمار کمــی از افــراد از ایــن
که شــاربونو می گویــد جنایت
سازمانیافته در صنعت ساختمان
نفوذ یافته متعجب می شوند.
گــزارش روز دوشــنبه درمور د را بازی دهند؛ چنانچه نظام اصولی
برف روبــی هم تعجــب زیادی کنترلی وجود داشته باشد ،موفق
برنیانگیخت .بررسی انجام شده به این کار نمی شوند.
توســط بازرس کل شهر به شرح شاربونو برای کمک به دولت کبک
تبانی پیمانکاران خصوصی برای در مبارزه علیه فســاد و تبانی در
دستکاری در روند انجام مناقصه و صنعت ساختمان 60پیشنهاد ارایه
باالبردن هزینه ها می پردازد.
می کند.
در هر جامعه ای مقداری از فساد این پیشنهادها شامل
وجود دارد ،اما جامعه نباید تسلیم • ایجاد یک مقام مســتقل برای
آن شــود و اگرچه برخی از افراد نظارت عمومی بر قراردادها،
فاسد همواره می کوشند سیستم • افزایش جریمه برای شــرکت
عواقب فساد ،واقعی است
و هزینه های آن به افزایش
مالیات ،کاهش زیرساخت
ها و ازبین رفنت ارزش های
اجتماعی منجر می شود

هایی که قانون شکنی می کنند و
• انجــام اصالحــات در زمینه
مقــررات پرداخــت پــول بــه
تشکل های سیاسی است.
برخــی از اصالحــات اساســی
ضروری هم اکنون در مسیر اجرا
است.
به عنــوان نمونــه ،واحد پلیس
ضد فســاد موســوم به UPAC
زرادخانه مبارزه علیه جنایت
در ّ
اســتان نقش بیشتری یافته ،اما
عموم مردم نیــز می باید نقش
مهمی ایفا کنند.

Maria Cottone

>> ادامه از صفحه6 :
هواپیمای سوخو  24روسیه را در مرز
خود با سوریه ســاقط کرد .والدیمیر
پوتین سقوط این هواپیمای جنگی را
"خنجر از پشت زدن ترکیه" توصیف
نمود.
همه این نمونه ها ،بدون درنظر گرفتن
تلفات جنگ سوریه است که میانگین
روزانه آن نزدیک به  200کشته است.
امروز ،چهارشنبه  4آذر ،تا زمان نگارش
این ســطور خبری از بمــب گذاری،
کشــتار و اقدام تروریستی تازه منتشر
نشده و شاید بتوان این امید را داشت
کــه روز صلح ناشــی از برکت وجود

ذیجود باراک حسین اوباما باشد .طرفه
این که شخص او همه این آشفتگی و
آشوب ها را با خوش بینی حیرت انگیز
می بیند و (نقل به مضمون) می گوید:
همان طور که القاعده را از بین بردیم -
یعنی اسامه بن الدن رهبر آن را کشتیم
 ،داعش را نیز شکست خواهیم داد!در چنین شرایطی ،آیا به راستی نباید
برای سالمت و طول عمر با عزت اعضای
کمیته اعطای جایزه صلح نوبلدعا کرد
و از این همه صلح ،ثبات و امنیت حاکم
بر سراسر دنیا شکرگزاری نمود؟!

•

براســاس این گزارش تا سال
:2016
«یک درصد از جمعیت جهان
نیمی از ثــروت جهانی را در
اختیار خواهدداشت».
آمار این موسســه نشان می
دهد که:
«دارایی های  80ثروتمند برتر
جهان درفاصله بین سال های
 2009تا  2014دوبرابر شده
است.
به این ترتیب ،دست کم 48
درصد ثــروت جهانی متعلق
به این افراد است .حدود 46
درصد از  52درصد باقی مانده
هــم دردســت  20درصد از
جمعیت جهان است» و با این
حســاب  80درصد جمعیت
جهــان یعنی بیــش از پنج
میلیارد و ششصد میلیون تن
تنها  6درصد از ثروت دنیا را
در اختیار دارند.
درهمین گزارش "دویچه وله"
آمده است که:
«براســاس گزارشــی که 3
سازمان وابســته به سازمان
ملل درتابستان سال 2014
انتشاردادند ،درسراسر جهان
حدود  805میلیــون تن از
گرسنگی رنج می برند».

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

>> ادامه از صفحه8 :
لطفا کسی نپرســد که چه
ربطی دارد؟! ...
چه ربطی ندارد؟!
در دنیایــی این چنین لبریز
از بی عدالتــی اجتماعی ،آیا
جای تعجب است که داعش
به آســانی نیروهــای جوان
سرخورده ،ناامید و بی آینده را
جلب و جذب کند؟!
تــا زمانــی که غلــط بودن
صورت مسئله تصحیح نشود،
نه تنها حــل آن امکان پذیر
نخواهد بود ،که سردرگمی و
آشفتگی روزبه روز نیز دامنه
گســترده تری خواهد یافت.
 15سال پیش ،درپی حمالت
تروریســتی بــه بــرج های
دوقلوی مرکز تجارت جهانی
در نیویورک در  11سپتامبر
 ،2001بی توجهی به صورت
مسئله و لشکرکشی عجوالنه
و بی خردانه به افغانســتان و
عراق ،القاعده را کهدر آن زمان
ســازمانی کوچک و مهمان
طالبان حاکم بر افغانســتان
بود ،چنان گسترش داد ،که
امروز به دهها سازمان و گروه
مانند داعش ،جبهه النصره،
انصار بیت المقدس ،بوکوحرام
و ...تبدیل شــده و از ســوی

دیگر گروه های دست نشانده
ای چون حــزب الله لبنان و
حماس کــه از حکومت پلید
آخوندی مواجب می گیرند با
برپا کردن جنگ شیعه و سنی
تنها حکم ابزارهایی رادارند که
هرروز بر شمار و توانایی شان
برای جذب نیروهای جوان و
تازه نفس افزوده می شود.
آیا تجربه هولناک و پرتلفات
 15سال گذشته کافی نیست
تا نخبه ها و نابغه های زمامدار
و حاکم بردنیــا دریابند که
اشکال کار از غلط بودن صورت
مسئله است و اعالن جنگ یا
کنار نشستن و تماشاکردن راه
به جایی نخواهد برد؟!
آیــا زمــان آن نرســیده که
گماشتگان ســرمایه ساالری
حاکم بردنیا به جای ارائه راه
حل های مســخره ای چون
اعالن جنــگ ،لغو تابعیت یا
پاپس کشــیدن و مسئولیت
گریزی به خود آیند ،به غلط
بودن صورت مسئله پی ببرند
و دربرابــر رویداد هایی چون
حمالت هولناک تروریستی
پاریس از خود بپرسند :چرا؟!

•
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کانادا :رنج مهاجران جوان
داستانتلخمهندسایرانی-اسکیلدورکر»-

و خانواده اش در روزهای پیش از کریسمس...

حسینصمیمی

روزنامه گازت مونترال
در شماره روز  25نوامبر
خود با توجه به نزدیک
شــدن ایام جشن ها
و تعطیالت ســال نو و در رابطه
بــا کمکهای مالی کــه از محل
«فونداسیون کریسمس گازت»
در اختیار خانواده های نیازمند
قرار میدهد ،گزارشــی در مورد
یکی از هموطنــان تازه مهاجر
انتشــار داده بود کــه از جهاتی
توجه مــرا به خود جلب کرد و به
این نتیجه رسیدم که بد نباشد یا
خوانندگان پیوند در میان گذارم.
بر اســاس این گزارش« ،که ون»،
که احتماال نام فرنگی شده کیوان
خودمان باید باشد در سال ،2014
پس از گذشت پنج سال دوندگی
در مراحــل اداری ســرانجام به
عنوان نیروی کار ماهر و حرفه ای
 Skilled Workerدرخواســت
مهاجرت خود ،همسر و دختر سه
ساله اش پذیرفته شده و به کانادا
مهاجرت می نماید.
کیــوان می گویــد دارای مدرک
مهندســی الکترونیک از دانشگاه
معتبر ایرانی است و سابقه ده سال
تجربه کاری (که در پاره ای اوقات
مدیریت بر کارکرد مهندسیندیگر
نیز بوده است) را با خود دارد.
او به گزارشــگر گفته " :وقتی به
عنــوان مهاجر قبول شــدم فکر
میکردم حتما و ســریع کار پیدا
خواهم کرد .اشتباه خودم را وقتی
اینجا رســیدم دریافتــم ،که نه
میتوانم بــه عنوان مهندس بدون
اینکه عضو «انجمن مهندســین
کبک» باشم کار کنم و برای این
کار باید دو امتحان را انجام دهم ".
نهایتا عدم عضویــت در انجمن،
نداشــتن تجربــه کاری در کانادا
و نداشــتن رابطه ای کــه بتواند
کمکی در کاریابی باشد باعث شده
بیکار مانده و حتی او را به عنوان
تکنیسین نقشــه کش هم به کار
نگیرند.
کیوان می گوید " االن باید دوباره
از صفر شروع کنم و باید با آنهایی
که از همین جا میایند و جوان تر
هم هستند برای یافتن کار رقابت
کنم و کار مشکل تر میشود .اگر
در قطب شــمال هم به من کاری
بدهند حاضرم و میروم ".
او در پایــان بیــان میکنــد که
همسرش دارد دوره بیمه در کالج
میگذراند و بــا وام و بورس اندک
دولتی که همسرش میگیرد امور را
می گذرانند .امتحان اول «انجمن»
را گذرانده و امتحان بعدی در بهار
خواهد بود.
بدون شک باید شرایط مالی بسیار
سختی باشــد و دور از خانواده و
نبود هیچ فردی از قوم و خویش و
دوستان به خصوص در ایام جشن
و تعطیالت که همه دور یکدیگر
جمع میشوند ،تنهایی،دلتنگی ها
و سنگینی شــرایط چندین برابر

شرایط اقتصـادی کانادا

مطمئنا آن دســته ای هم
رو به وخامت است ...
که دارای پشتوانه تحصیلی
محکم تر و دانش بیشتری
جلوه خواهند کرد و تاثیر سوء بر بودند ســریعتر و آسان تر جذب
روان و زندگــی این جوانها خواهد محیط کار شدند؛ اما این موضوع
داشت؛ چیزی که بسیاری دیگر از مطمئنا عمومیت نداشته است.
مهاجرین نیز قبال و در شکل های مشــکل این عزیزان آن است که
دیگری ،کم و بیش تجربه نمودند .آگاهی کامل از شرایط اینجا ندارند.
ناگفته نماند شرایط کیوان باعث شرایط اقتصادی کانادا در سالهای
گردید تا روزنامه یادشــده هدیه اخیر رو به وخامــت رفته؛ مرتبا
ای  125دالری بــه او اعطا کنند؛ شــاهد از دســت رفتن کارهای
هموطن ما قرار اســت مبلغی را تولیدی و صنعتی بوده ایم؛ بطوری
برای خرید هدیه ای کوچک برای که امروز خدمــات ،چندین برابر
دخترش اختصاص دهد و بقیه را تولیــدات در ایــن اقتصاد نقش
دارد .به جز بخش هایی خاص در
نیز به مشکالتدیگر بزند.
ضمنــا گفتنی اســت در بخش زمینه تکنولوژی باال و پیشرفتهدر
«کامنت»هــای پــس از گزارش بسیاری از موارد متخصصین فنی
نیز فردی که خود را از مسئوالن بدون کار می باشــند و این خود
کاریابی اســتان نیوفانلند معرفی جدا از خیل رو به افزایش بیکاران
کرده ،به کیوان پیشنهاد می کند به بدون دانش حرفه ای و فنی است
آن استان مهاجرت کند و بالفاصله و با نگرش به شرایط کلی جهان از
بهدلیل نیاز به نیروی متخصص به منظر سیاسی و اقتصادی ،سرعت
او کار خواهند داد (به این امید که سرسام آور پیشــرفت تکنولوژی
مانند وعده های پیشین نه باشد) .و جنگ اقتصــادی دائمی میان
•••••
کشورها برای دست یابی به سهم
اما برای من گزارش گازت یادآور بیشــتری از بازار تولید و مصرف،
این موضوع بود که این مشــکل فضای کار و کاریابی برایدهه های
فقط مال کیوان نیست و هموطن آینده کماکان مملو از افت و خیز
هایدیگری نیزدر بین این عزیزان بوده و رقابت ها شدیدتر.
هموطن تازه وارد میباشــند که با درعین حال هیچ فردیدر سلسله
معضل بیکاری روبرو هستند.
مراتب مسیر مهاجرت نیز روشنگر
خــود مــن هموطن دیگــری را این مشکالت نیست و دولت نیز
میشناسم که هفت هشت ماهی به دلیل نیاز به جوانان برای تامین
اســت آمده به مونترال .با داشتن کمبود نیــروی جوان (با توجه به
مدرک دانشگاهی و گذراندن دوره کهن سال شدن سریع جامعه) و
هــای تکمیلی در اروپــا و احاطه با کم اهمیت انگاشتن ریشه های
کامل به هر دو زبان رسمی کانادا .فرهنگی و اعتقادی مهاجرین به
وی به صـِرف نداشتن تجربه کاری دنبال آن اســت کــه این جوانان
هنوز موفق به یافتن کار نشده.
را بهر وســیله ای به کانادا بیاورد
حاضر هم نبــوده مانند بعضی به تا مانع رشد منفی تولید مثل در
ناحق با ثبت نــام در برنامه های کشور باشد.
دولتی کــه برای باز آمــوزی در در عین حال شاید یکی از دالئل
کارهــای بازرگانی اســت و هیچ عمدهدر اتخاذ چنین تصمیم مهم
ارتباطــی به رشــته تخصصی او و حیاتی انسانها در زندگانی ،امید
ندارد ،وارد شــود و از دولت کمک به دست یابی به آینده ای بهتر و
مالی بگیرد که احساس میکند حق با توجه به شرایط موجود در کشور
او نیست.
باشد .اما داشتن آگاهی دقیق تر
حــاال از اینکه برای گــذران امور از واقعیت شــرایط که قرار است
مجبور به کار کردن شــده (که به با آن روبرو شــد الاقل شاید مایه
گمان او استثمار کامل بوده) می تعمق دیگری در تصمیم گیری و
گذریم ،سرانجام هم پس از ارسال دستمایه آمادگی در جدالی که در
چندین رزومه و انجام مصاحبه ها پیش خواهد بود باشد.
وقتی هم جایی باز شده مدتی به اما انعــکاس اینگونه مشــکالت
عنوان کارآموز بــدون حقوق کار اقتصادی بخصوص در این موقع
کرده تا الاقل تجربه کار کانادایی ســال و انــواع دیگر مشــکالت
در سوابق او وجود داشته باشد.
اجتماعی ناشــی از ناآشنا بودن با
بدون اینکه بخواهم از میزان دانش این فرهنگ تــازه و اثرات آن که
و یا زحمات که این جوانها تا اینجا احتمــاال میتوانند باعــث بازتاب
کشــیدند بکاهم ،باید یادآور شوم
{>> ادامه در صفحه}13 :
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ن باآتش بازی نکند!

ب طیب اردوغان:پوتی

رج

ی بیش از یک ساعت
بازی می ترکیه برا
ی پایه به ما" با آتش
واز در ناحیه بوده اند
ب
فتاری" مشغول پر
جنــگ لفظی میان مقام ند و روسیه را به "بدر
ی شلیک کننده از ۲
ک
که برای و هواپیما
های ترکیه و روسیه
شــهروندان ترکیــه
داخل مرز ســوریه
اردوغــان ،رئیس با
تجاری کیلومتری
رجــب طیب
رکت در یک نمایشگاه
والدیمیر پوتین ،ش
چنین کرد.
به
جمهور ترکیه
د.
کر
در روسیه بودند متهم
که هواپیمای روسیه در
مهور روســیه هشدار
یدوار است او گفت
رئیس ج
او همچنین گفت ام
 ۵.کیلومتر جنوب مرز
هانی آب و عمــق ۵
د".
کن
ن
ی
از
ب
ش
آت
داده تا "با
در حاشیه اجالس ج
ترکیه به زمین خورد.
نگونی یک بمبافکن
ته جاری در پاریس با
سر
در پی
یه پیشتر آنچه را که
ندههــای هوا در هف
دار کند ارتش ترک
نگ
ج
ی
ـو
سـ
دی
روس از
آقای پوتین رو در رو
دای اخطارهای مکرر
ش بیندو کشور شدت
معقول گفت صــ
"این مساله به پایانی
تن
ترکیه
گنده ترک به سوخوی
تا
ن مساله خلبان جن
ت.
اس
ده
ای
برسد .ما ناراحتیم که
پیدا کر
بود را منتشر کرده و
 ۲۴روسیه
غان همچنین خواستار
دو
آقای ار
که هواپیمای روسیه
ـا آقای اوج گرفته".
کرده اما گفته بود
بـ
و"
ر
در
رو
"
ی
ن
ـو
هرچند او عذرخواهی
گفتگـ
س از ورود به آسمان
که اگر  ۱۷ثانیه پ
ت.
اس
ده
ود
ش
ب
ته
ن
پوتی
گف
مهور روز پنجشنبه
یه هدف قرار داده شد.
از مشاوران رئیس ج
هواپیما متعلق ترک
یکی
ن ترکیه میدانست
لغو سفر بدون ویزا
گفته است که آقای پوتی
یه است "شــاید طور
ی دیگر وزارت خارجه
یه
روس
ی با آقای به روســ
در تحولــ
قبــل از هر گفتگویــ
به آن اخطار می داد".
الم کرد که از اول ماه
عذرخواهی دیگری
را رد روسیه اع
اردوغان خواســتار
پوتین اما این توضیح
ل آینده میالدی سفر
آقای
ما به ژانویه سا
ت.
اس
ترکیه از روسیه شده
و گفته است که هواپی
ی شــهروندان ترکیه
طقی تلویزیونی کرده
بدون ویزا
آقای اردوغاندر ن
حتی قابل شناسایی بود.
ور را به حال تعلیق در
روسیه "با حمله را
وسیه به آن کش
اخطار داد که
فرمانده ارشد ارتش ر
ی که به دلیل یک
رفت می آورد.
ور
س
جمعه از این پیشــتر
به مخالفان
همچنین روز گذشته
ش از مشروعیت روز
اف -روســیه
جنگیدن با داع
کرد که دو جنگنده
که واردات شــماری
دارند با آتش و ادعا
وسی اعالم کرد
بین المللی برخور
رکیه به بمب افکن ر
والت کشاورزی ترکیه
 ۱۶ت
از محص
بازی می کند".
وع کــرده و پروژههای
به "شبیخون" زدند.
ت که را ممنــ
ن
نی
چ
هم
کو
س
او گفت که م
ل ویکتور بوندارف گف
ذاری مشترک بین دو
مساله سقوط ژنرا
وریه سرمایهگ
خاطر استفاده از
عات راداری روسیه و س
یشود.
کشور هم متوقف م 
به عنوان بهانه اطال
ده که جنگنده های
"
ســوخوی ۲۴
اتهامات نشــان دا
ی بــرای وارد کــردن
ا

 6دلیل برای پذیرفتن پناهجویان سوری
در کانادا بدنبال حوادث پاریس و بیروت
Canadian Council for
Refugees: Statement in
response to attacks in Paris
and Beirut
ترجمه :افسانه هژبری

17نوامبــر -شــورای پناهندگی
کانادا در واکنــش به حمالت در
پاریس و بیــروت بیانیهای صادر
ی آن ضمن ابراز خشم
کرد که ط 
و نفرت نسبت به قتل عام اخیر در
پاریس و بیروت و متزلزل شــدن
احســاس امنیت همگانی ،مراتب
نگرانی خود را از منابعی که بطور
ناعادالنه پناهجویان را خطر امنیتی
میشمارند ،ابراز کرد.
شــورای پناهندگــی کانــادا به
مردم کانــادا یاد آوری میکند که
پناهندگان سوری قربانیان چنین
ی بوده و از این رو تعهد
خشونتهای 
ما بــرای خوش آمد گویی به آنان
می باید دوچندان شود.
در این راستا ،بیانیه به نکات مهمی
اشاره میکند:

امنیتی کانادا» طرحریزی شده و
اعمال میشود عبور کنند .آنها ابتدا
اطالعات شــخصی متقاضیان را
بررسی میکنند و چنانچه با زمینه
های مشــکوکی روبرو شوند افراد
را در معرض غربال دقیقتری قرار
میدهند از جمله در صورت لزوم،
توسط افسر "سرویس جاسوسی
امنیتی کانادا " مورد سوال و جواب
قرار میگیرند .در این صورت روند
کار بنا به نیاز به تاخیر میافتد.
•
 .۳همــهی افرادی که برای
اسکان دادن در کانادا

در نظر گرفته میشوند یا توسط
ی پناهندگان
کمیســیاری عالــ 
سازمان ملل یا توسط ضامنهای
ی میشــوند؛ این
خصوصی معرف 
بدین معن 
ی است که هیچ شخصی
نمیتواند بطور مســتقل خود را
کاندیدای پناهجوی 
ی کند.
ی پناهندگان
کمیســیاری عالــ 
سازمان ملل تنها بخش کوچکی از
پناهجویان را که شامل افراد آسیب
•
پذیر مانند زنان بیوه با چند فرزند،
۱پناهندهها تروریست منیشوند
ی که مسائل
دگرباشــان ،یا کسان 
ی میکند .از
ی دارند معرف 
پناهندگان فراریان از خشــونت و سالمت 
در پی امنیت هستند؛ آنها خطری سویی دیگر ،ضامنهای خصوصی
برای امنیت نیستند.
تنهــا افرادی را که میشناســند
•
(اغلب از طریق خانواده شــان در
کانادا
پذیری
پناهنده
سیستم
.۲
کانادا) بــرای پناهندگی معرفی
پیچیده و پر کنترل است.
میکنن .د
پناهندگانی که وارد کانادا میشوند• ،
چه آنهائــی که خارج از کشــور .۴پذیرش پناهجویان سوری به
ی آسان کردن کنترلهای
انتخاب شده و ســپس در کانادا معن 
اسکان داده میشوند ،و چه آنهایی امنیتینیست.
که پــس از ورود به کانادا تقاضای حــوادث هفتهی گذشــته ،نباید
پناهندگی میکننــد از درون یک موجب تغییر رویکرد دولت کانادا
سیســتم کنترل امنیتی دقیق و نسبت به پناهجویان سوری باشد
پیچیده که توسط «آژانس خدمات چرا که حصول اطمینان کامل پس
مرزی کانادا» و «سرویس جاسوسی از بررســی امنیتی همیشه بخش

اجباری این برنامه بوده است .وزیر
مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی
بارها تاکید کرده اســت که روند
پذیــرش پناهندگان بــا حداکثر
سرعت اما بدون به خطر انداختن
کنترلهــای امنیتــی الزم انجام
خواهد شد.
•
.۵راههای دیگر ورود به کانادا کم
مانع تر از راه پناهندگی است.

روزانه هزاران نفر غیر پناهنده وارد
کانادا میشوند .ناعادالنه است که
افراد پناهنده را بطور خاص مورد
ظن قرار بدهیم .بعید است
ســوء ّ
افرادی که به قصد ارتکاب جنایت
واردکانادامیشوندمسیرپناهندگی
را برای ورود انتخاب کنند چرا که
ی امنیتی شدیدتری
این راه بررس 
دارد.
بنظر میرســد افراد حمله کننده
در پاریس اکثرا فرانسوی یا بلژیکی
بودنــد؛اروپاییها بدون هیچگونه
ی امنیتی وارد کانادا میشوند.
بررس 
عالوه بر این ،افرادی که اخیرا در
کانادا مرتکب حمالت تروریستی
شدهاند در کانادا بدنیا آماده بودند.
•
.۶پذیرفنت پناهجویان سوری به
ی رد عامالن و انگیزههای ترور
معن 
است

هر روز ،کودکان سوری که در خاور
میانه آواره هســتند با گرسنگی
دســت و پنجه نــرم میکنند و با
شروع زمســتان شرایط از این نیز
بدتر میشــود .پناهجویان سوری
بیش از کاناداییها برای ترسیدن
دلیل دارند .گشــودن در به روی
ی از قویترین راههای
پناهندگان یک 
ممکن اســت برای رد خشونت و
حمالتی که به منظور دامن زدن
به نفرت و تفرقه صورت میگیرد.

13

 سال  23شماره  10  1242آذر 1394

www.paivand.ca since 1993

جمهوری اسالمی....
درآمد سالیانه قاچاقچیان ایران 'معادل
بودجه عمرانی  ۲سال کشور است'

یک مقام دولتی ایران گفته است
"درآمــد ســالیانه قاچاقچیان از
جابجایی کاالهای قاچاق در ایران
معــادل بودجه عمرانی  ۲ســال
کشور است".
حبیب الله حقیقی ،رئیس ستاد
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
کشور در ایران روز پنجم آذر گفته
"بر اساس بررسی های انجام شده،
این درآمدها که بــا وارد و خارج
کردن برخی کاالها به دست می
آید ،از  ۲۰میلیارد دالر در ســال
فراتر رفته است".
آقای حقیقی گفته است :یکی از
پیامدهای قاچاق گسترده کاالها،
حذف نزدیک به  ۲میلیون فرصت

شغلی در کشور است .کارشناسان
اقتصادی می گویند با هر ۱میلیارد
دالر به طور متوسط می توان برای
 ۱۰۰هزار نفر شغل ایجاد کرد.
آقای حقیقی گفتــه :این فرصت
های مناســب با وارد شــدن پول
های کشور به مسیر قاچاق از بین
می رود و وجود "این بازار ناسالم"
مشکل های فراوان دیگری را نیز
برای کشور ایجاد می کند.
رئیس ســتاد مرکزی مبــارزه با
قاچــاق کاال و ارز در ایران گفته
"یکی از آسیب های بزرگ قاچاق
کاال ،تهدید سالمت مردم با مصرف
داروهای تاریخ گذشــته و فاسد و
لوازم آرایش غیراستاندارد و آلوده

است".
او هشــدار داده "آسیب
های وارد شده به مردم در
این بخش جبران نشدنی
اســت و اثرهای ســوء
مصرف آنها ممکن است
هیچ وقت از بین نرود".
این مقام ایرانی گفته در
یکی از بزرگ ترین پایانه
های ایران که روزانه ۴هزار کانتینر
کاال از آن وارد می شود ،فقط یک
دستگاه ایکس ری وجود دارد که
با این دستگاه فقط می توان ۲۰۰
کانتینر را بازرسی کرد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
کاال و ارز ایران گفته بســیاری از
کانتینرهای ورودی به ایران ،دارای
قابلیت وارد کردن کاالهای قاچاق
هستند.
مقام های ایرانــی میگویند ارز،
ســوخت ،لوازم خانگی ،پوشاک
و تلفن همراه بیشترین کاالهای
مورد تقاضای قاچاقچیان است.

منفعت صنعت دخانیات از بحران آوارگی!

 ۱۷آبــان  -نعمتی بــزرگ برای
صنعت دخانیات آلمان :هر سوری
به طور متوسط  ۱۰۰۰نخ سیگاردر
سال دود میکند .موج عظیم ورود
آوارگان به آلمان میتواند سود قابل
توجهی به جیب کمپانیهای تولید
سیگار سرازیر کند.
آلمــان فــدرال در ســال جاری
ورود  ۸۰۰هــزار پناهجو را انتظار
میکشــد؛ رقمی که بزرگترین
موج مهاجرت در اروپا بعد از جنگ
جهانی دوم است .بخش اعظم این
جمعیت ،کشور جنگزده سوریه
را ترک کردهاند .کشــوری که به
گزارش سازمان بهداشت جهانی
 ۴۸درصــد مردان آن ســیگاری
هستند.
تحلیلگر«مورنینگاستار»،فیلیپ
گورهام میگوید مصرفکنندگان
جدید موجب افزایش یکدرصدی
درآمد در بزرگترین بازار دخانیات
اروپا خواهند شــد زیرا برخالف
قاعده ،اینبار تغییر بافت جمعیتی
به نفع صنف دخانیات است.
ایــن رخــداد میتوانــد برکتی
برای غولهــای بــازار دخانیات
 ۳۳میلیــارد دالری آلمان یعنی
«فیلیپ موریس» (مریت ،ال اند
ام ،چسترفیلد ،مارلبورو)« ،امپریال مالیات سنگین دخانیات

توباکو» (دیویدوف ،وســت ،درام)
و «بریتیــش امریکــن توباکو»
(دانهیل،کنــت ،پال مــال ،الکی
استرایک) باشد.
بــه عبــارت دیگــر ،آوارگــی و
فالکت مردمی که از خشــونت و
خونریزی گریختهاند ،سودی برای
کمپانیهای ســرمایهداری فراهم
میکند.
طبق نظــر گورهام ،از آنجا که هر
ســوری ســاالنه به طور متوسط
 ۱۰۰۰نخ سیگار میکشد ،فروش
ساالنه ســیگار در آلمان میتواند
حدود  ۸۱۰میلیــون نخ افزایش
یابد .بر اســاس دادههــای «یورو
مونیتــور اینترنشــنال» ،فروش
سیگار در غرب اروپا طی پنج سال
گذشته حدود  ۲۱درصد کاهش
یافته اســت .اریک بلومکوئیست،
تحلیلگر «»HaitongSecurities
در لندن میگوید« :بخش بزرگی
از تولیدات کنســرنهای امپریال
توباکو و بریتیــش امریکن تاباکو
مربوط به ســیگار ارزانقیمت و
توتون ویژه سیگار پیچیدن است،
بنابراین آنها میتوانند ســریعا از
تغییرات جدید بهره ببرند».
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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
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

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

قانون اخذ مالیات مواد دخانی،
از سال  ۱۹۰۶در آلمان به اجرا
درآمــده و بر میــزان آن بارها
افزوده شــده است .درآمد ۶،۵
میلیاردیدولت مرکزیدر سال
 ۱۹۷۰به  ۱۴،۳میلیادر یورو در
سال  ۲۰۱۴افزایش یافته و بعد
از مالیات انرژی ،از نظر میزان
در جایگاه دوم دریافت مالیات
  وکیل دادگاه کبک،
مصرفکنندگان قراردارد .بخش
_______________
و دادگاه «سوپریور»
1010 de la Gauchetière, Suite 1315
اعظم مالیــات دریافتی مربوط به
Montréal (Québec) H3B 2N2
فروش سیگار آماده است.
از هر نه نخ سیگار فروختهشده در
Tel.:
Fax: 1-855-698-8872
ســال  ۲۱،۷( ۲۰۱۳میلیارد نخ)
________________________________________________
www.ak-law.ca
در آلمان یکی تقلبــی یا قاچاق
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
email: info@ak-law.ca
و مالیــات از دســترفته آن ۲،۱
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
میلیــارد یورو بود .ســال ۲۰۰۶
میزان  ۴،۲میلیارد یورو از مالیات
دریافتشده از ســیگاریها وارد
صنــدوق بیمه درمانی شــد ،که
اکنون کاهش یافته است.
های ناگوار در زندگانی این جوانان سوریه به کانادا و مورد دیگر چون دیگران فقط به خودشــان ارتباط
بهای یک بسته سیگار  ۱۹عددی و تــازه واردین باشــد درد دیگر همه ســال کمک هــای مالی و دارد و نه به ما؟...
پنج یــورو و  ۷۵درصد این مبلغ جامعه کوچک ایرانیان مونترال را کاالیی مردم در سطح گسترده در خواندن گزارش گازت تأملی کوتاه
یعنی  ۳،۷۵یورو مالیات است.
نمایان می سازد که پس از چهار ایام کریســمس برای آنانی که در برای من به همراه داشت تا مروری
دهه اقامت در این شهر هنوز فاقد مضیقه مالی هستند ،میباشد.
به گذشتهداشته باشم.
سیگار و مرگ و میر
هرگونه مرکزی برای یاری به آنها آیا مجموعه ایرانیان مونترال قادر امیدوارم مشــکالت این هموطن
حدود  ۱۷درصد  ۸۵۰هزار نفری که به کمکی نیازمندند و یا ایجاد نیستدر زمان نیازدستگیر کسانی ها برای برپایی زندگانی بهتر برای
که ساالنه در آلمان جانشان را از شبکه ارتباطیدر کامیونیتی است چون هموطن باشد؟
خود و خانــواده با تکیه به قدرت
دست میدهند ،به دلیل عوارض  .شکی نیست که سازمانهایدولتی یا با بــودن هزاران نفــر ایرانی با خواستن و سعی و کوشش بیشتر
ناشی از کشیدن سیگار میمیرند .ایالتی و فدرال برای تامین نیازهای ســابقه در انواع حرفــه ها در این و غلبه بر آنها هرچه زودتر بگذرند
ســیگاریها به طور متوسط پنج شهروندان هستند اما بهر گوشه که ایالت شــبکه ای بــرای یاری و و شــاهین موفقیت بر شانه آنها
ســال کمتر عمــر میکنند ،این می نگریم شــاهد آن هستیم که اتصال تحصیلکردگان تازه مهاجر بنشیند .و امیدوارم نسل جوان تر
میزان در مورد سیگاریهای قهار سازمانهای مردمی از درون جوامع بــه سیســتم کاری و بــر میزان و تازه از راه رســیده ها ،بنیادی نو
نه سال است.
کوچــک فرهنگی با شــناخت از شایستگی ایشان به وجود آورد؟ ...برای دهه های آینده ای که در راه
ریسک ابتال به سرطان نزد سیگاری فرهنگ خود به یاری آنانی که نیاز شــاید هم باید منتظر باشــیم تا است برای جامعه ای که خود آحاد
دو برابر غیرسیگاریهاست ۹۰ .تا دارند میروند.
چون بسیاری از موارد سازمانهای آنند برپا سازند .به امید اینکه سال
 ۹۵درصد مبتالیان به سرطان ریه دو نمونه روشن این ادعا ،فعالیت فرهنگی مذهبی وابسته به دفتر نو به همه خوش و خرم باشد.
•
در بزرگساالن سیگاری بودهاند.
عمده ارامنه ســوریه ای مونترال این و آن رهبر مذهبی پیشقدم کار
•
در جذب آواره گان جنگ داخلی شــوند و شاید هم اصال مشکالت

514-574-4540
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کتابخانهنیما

مدرسه دهخدا

5206 DECARIE #3

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

Tel.: 514-485-3652

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

ایران-مونترال
www.addhi.net

مدرسه فرزانگان

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

گروه رقص خورشید خانوم در:
فستیوال رقص بین المللی مونترال

با دو اجرای زیبا از رقص محلی و
سنتی ایران یکی از  6کشور میزبان
امسال فستیوال خواهد بود ،که هر زمان :شنبه 12دسامبر
ساعت  7:30بعدازظهر
دو ســال یک بار به روی صحنه
در کاجل بربوف
می رود .تماشای این برنامه متنوع
را که توســط گروه های حرفه ای
Cégep de Jean-de-Brébeuf
اجرا می شــود به همه آنهایی که
5625 Decelles, Montreal
رقصهای شــاد و محلی را دوست
بلیت15 :دالر
دارند پیشنهاد می کنیم .این برنامه
برای همه سنین مناسب است

کالس های فارسی کودکان:

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

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

تعــداد بلیط محدود می باشــد.
برای تهیه بلیت این برنامه با گروه
خورشید خانومدر صفحه ی فیس
بوک:
Khorshid Khanoom Dance
Group

 یا تلفن:514 -377 -8005
تماسبگیرید

تلفن)514( 626-5520 :

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

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

M E KI C

بنیاد سخن آزاد

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

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

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

سخنران:

دکتر آزاده ریکانی

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)
یک
شنبه  13د
ساعت  4سامبر 2015

پخــتروز

تا 6
بعدازظهر

فرهنگ
 ues W.سرایسینا

>> ساعات کار:

t. Jacq
6528 S l H4B 1T6
Montrea Cavendish
of
Corner :Vendome,
Metro 04 West
1
s9
Bu 0 /
8-3000

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل

4-48
با همکاری و سپاس از Tel.: 51
فرهنگ

سرای سینا

6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372
www.shaterabbas.ca
رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

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

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

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

the Iranian Literary Society
)of Montreal (Canada
Société littéraire iranienne
)de Montréal (Canada

فاضل

سعادت
از دیدگاه
روانشناسی
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فروشنده مجاز الستیک در مونتریال کانادا
حراج رقابت ناپذیر الستیک

خشایارشادانلو

فرشیدابراهیمی

Our tires have full warranty
against any defects.
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چراعیسیبهجهانآمد؟

این سؤال که "چرا عیسی به جهان
آمد" ،به واقعیتی اشاره میکند که
در مورد هیچ شخص دیگری که تا
بحال در جهان زندگی کرده اســت
صدق نمیکند.
با توجه به این مطلب که عیســی
قبــل از تولد و قبل از آفرینش دنیا
وجود داشت ،آمدن او به این دنیا و
در جسم شدنش ،باید دلیل خاصی
داشته باشد .دلیل این کار چه بود؟
در رسالۀ پولس رسول به فیلیپیان
فصل دوم ،آیات  ۵تا  ۱۱دلیل آمدن
عیســی به این جهان تشریح شده
است .کالم خدا در فیلیپیان فصل
دوم ،آیات  ۵تا  ۸میفرماید:
"طرز تفکر شما دربارۀ زندگی باید
مانند طرز تفکر عيسی مسیح باشد.
اگرچه او از ازل دارای اولوهیت بود،
ولی راضی نشد که برابری با خدا را
به هر قیمتی حفظ کند ،بلکه خود
را از تمــام مزایای آن محروم نموده
به صورت یک غالم درآمد و شــبیه
انسان شد .چون او به شکل انسان در
میان ما ظاهر گشت ،خود را فروتن
ساخت و از روی اطاعت حاضر شد
مرگ ،حتی مرگ بر روی صلیب را
بپذیرد".دلیل اصلی آمدن عیسی به
جهان در آخر آیهای که بدان اشاره
شد یافت میشود .عیسی آمد تا در
اطاعت از خدا بر روی صلیب بهخاطر
ما بمیرد.

عیسی

مسیح-

فدیه
برای

بسیاری

فدیه برای ما داده شده است
جواب این سؤال که فدیه برای چه
کسانی داده شده است ،در رومیان
فصل پنجم؛ عبرانیان فصل دوم؛ اول
یوحنا فصلدوم و قسمتهایدیگری
از کتاب مقدس یافت میشود.
در رسالۀ اول یوحنا فصل دوم ،آیۀ
 ۲نوشته شده است که "خود مسیح
کفارۀ گناهان ماست ،نه تنها گناهان
ما ،بلکه گناهان همۀ مردمدنیا".
یعنی اینکه عیسی مسیح بخاطر ما
مرد و خود او برطرف کنندۀ گناهان
ماســت .ضمناً یوحنا میافزاید که
مســیح کفارۀ گناهان همۀ مردم
دنیاست .بنابراین فدیهای که عیسی
مسیح داد برای تمام مردم دنیاست.
این فدیۀ بینظیر آنقدر با ارزش است
که میتواند هر جانی را از زمان آدم
تا پایان دنیا نجات بدهد .چون خدا
در جسم ظاهر شد و بخاطر گناهان
قربانی بینظير میتواند
ما مرد ،این
ِ
هر گناهی را برطرف کند.

در انجیل مرقس نیز به اين پرسش
که چرا عیسی به جهان آمد ،پاسخ
واضحی داده شــده است .در هشت
فصل اول انجیــل مرقس ،بتدریج
آشکار شده است که عیسی مسیح
کیست.
درضمن در فصل هشــتم ،آیۀ ۲۹
مشــاهده میکنیم که عیســی از
شاگردان خود میپرسد:
"به عقیدۀ شــما من کيســتم؟" و
پطرس جواب میدهد:
"تو مسیح هستی".
بعد از این پرسش و پاسخ ،عیسی به
آشکار نمودن این مطلب پرداخت که
چرا او به جهان آمد.در انجیل مرقس
فصل هشتم ،آیۀ  ۳۱میخوانیم که
"آنگاه عیســی به تعلیم شاگردان
پرداخت و گفت ،الزم اســت پسر
انسان متحمل رنج های زیادی شده
و بوسیلۀ رهبران و سران کاهنان و
علما طرد و کشته شود و پس از سه
فدیه برای فرشتگان داده نشده
روز زنده گردد".
است
نویسندۀ رساله به عبرانیان با دقت
عیسی آمد تا جان خود را در
توضیح میدهد که مرگ عیســی
راه بسیاری فدا سازد
دیدیم به محض اینکه شــاگردان مســیح برای بشــر بود نــه برای
تشخیص دادند که عیسی کیست ،فرشتگان.
او بیان نمود که چرا به جهان آمده در فصل دوم رســاله بــه عبرانیان
است .سپس در انجیل مرقس فصل آیــات  ۹و  ۱۰و همچنیــن آیات
دهم ،آیۀ  ۴۵میخوانیم که عیسی  ۱۴تا  ۱۶نوشته شــده است" ،اما
عیسی را میبینیم که اندک زمانی
به شاگردان خود فرمود:
"چون پسر انســان نیامده است تا از فرشتگان پستتر گردیده و اکنون
خدمت کرده شود ،بلکه تا به دیگران تاج جالل و افتخار را بر سر دارد ،زیرا
خدمت کند و جان خــود را در راه او متحمل مرگ شد تا بوسیلۀ فیض
خــدا ،بهخاطر تمــام آدمیان طعم
بسیاری فدا سازد".
بر اساس این آیه ،جان عیسی فدیهای مرگ را بچشد .شایسته بود که خدا،
بود که بایستی در راه بسیاری داده آفریــدگار و نگهدار همه چیز ،برای
میشد" .فدیه" بهايی است که برای اینکه فرزندان بســیاری را به جالل
آزاد ساختن شخصی یا ملکی باید برساند عیسی را نیز که پدید آورندۀ
نجات آنان است از راه درد و رنج به
داده شود.
در زمینۀ موضوع مورد بحث ما ،فدیه کمال رســاند"" .بنابراین چون این
بهايی است که برای رهايی گناهکار فرزندان ،انسان هايی دارای جسم و
از تقصیر و مجازات و اســارت گناه ،خون هستند ،او نیز جسم وخون به
بايستی داده میشد .در ارتباط با این خود گرفت و انسان گردید تا بوسیلۀ
موضوع ،معموالً سؤاالتی از این قبیل مــرگ خود ابلیــس را که بر مرگ
مطرح میشوند :اول اینکه "این فدیه قدرت دارد ،نابود سازد و آن کسانی
برای چه کسانی داده شده است؟" را که به ســبب ترس از مرگ تمام
دومین ســؤال این اســت که "چرا عمر در بردگی به ســر بردهاند ،آزاد
فدیــۀ مرگ الزم بــود؟" و باالخره سازد .البته او برای یاری فرشتگان
"نتیجۀ فدیهای که داده شده است نیامد ،بلکه بخاطر فرزندان ابراهیم
آمده است".
چیست؟"
فدیهای که داده شده است ،فقط
برای ایمانداران موثر است

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 :

)

دیدیــم که کالم خــدا میفرماید،
عیسی برای یاری فرشتگان نیامد،
بلکه بخاطر فرزنــدان ابراهیم آمده
است .شاید عدهای بگویند فدیهای
که عیســی داد صرفاً برای فرزندان
ابراهیم یعنی قوم یهود میباشــد.
باید توجه داشته باشیم که بر اساس
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رسالۀ پولس به غالطیان
فصل سوم ،آیۀ  ۲۹ایمان
به مسیح باعث میشود که
غیر یهودیان فرزند ابراهیم
بهحساببیایند.
در آیــۀ مذکور نوشــته
شده اســت" ،اگر متعلق
به مسیح هستید ،فرزند
ابراهیــم و مطابق وعدۀ
خدا ،وارث او هستید" .این
آیه در رسالهای است که
به مسیحیان غیریهودی
نوشته شده است.
بنابرایــن اشــخاصی که
به مســیح ایمان دارند با
ابراهیم همایمان هستند و
نسل روحانی او محسوب
میشــوند .پس عیسی
جان خــود را داد تا افراد
بیشماری بتوانند نجات
بیابنــد ،اما عمــ ً
ا فقط
کســانی نجات مییابند
که مثــل ابراهیم ،ایمان
میآورند.
عهــد جدید این مطلب را روشــن
میکند که عیســی از طریق مرگ
خود بهای رهايی شما از گناه را داده
است ،اما شما باید شــخصاً این را
بپذیرید و به عیسی ایمان بیاورید تا
فدیۀ او برایتان موثر واقع بشود.
یوحنا دربارۀ عیســی نوشت" ،او به
قلمرو خود آمــد ولی متعلقانش او
را قبول نکردند .اما به همۀ کسانی
که او را قبــول کردند و به او ایمان
آوردند ،این امتیاز را داد که فرزندان
خدا شــوند ،که نه مانند تولدهای
معمولی و نه در اثر تمایالت نفسانی
یک پدر جسمانی ،بلکه از خدا تولد
یافتند" (انجیــل یوحنا فصل اول،
آیات  ۱۱تا .)۱۳
علت اینکه عدۀ زیادی مژدۀ نجات را
میدانند ولی از آن منفعت نمیبرند
این است که عیسی را نمیپذیرند
یا به عبارت دیگر عیسی را دریافت
نمیکنند .شاید شما بپرسید:
"من چطور میتوانم عیسی مسیح را
دریافت کنم؟".
این عمل در عین حال که ســاده
است بسیار عمیق و بنیادی میباشد.
شــما موقعی میتوانید عیســی را
دریافــت کنید که قبــول کنید او
بخاطر گناهان شما بر روی صلیب
مرد و به این ترتیب بهای رهايی شما
را داد .ضمناً الزم است قبول کنید
که عیسی مسیح بعد از مرگ زنده
شد .زنده شدن عیسی پس از مرگ،
بهخوبی ثابت میکند که فدیهای که
او داد ،مورد قبول خدا واقع شــد و
به همین دلیل خدا او را از مردگان
برخیزانید.
حاال برای دریافت عیســی مسیح
میتوانید صادقانه به او بگویید که:
"عیسی خداوند ،من قبول دارم که

16

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
کشی
ش جالل عادل

بت است

داوند مح

خ

تو بهخاطر گناهان من بر روی صلیب
مــردی و بعد از مــرگ دوباره زنده
شدی .اکنون من تو را بعنوان یگانه
نجاتدهندۀ خود دریافت میکنم و
از تو درخواست میکنم که گناهانم
را برطرف کنی ،فرمانروای زندگیم
باشی و زندگیم را برای جالل نامت
بکار ببری .در نــام تو دعا میکنم،
آمین".
اگر با ایمان و اعتمادی قلبی ،عیسی
مسیح رادریافت کرده باشید ،شما نیز
از گناه و عواقب بد آن نجات یافتهاید
و به عیسی تعلق دارید .توجه داشته
باشید که شما خودتان قادر نیستید
زندگی پاک و خداپسندانهای داشته
باشید و چیزی به نجاتتان بیافزایید.
وقتی شما قدم جلو میگذارید و به
عیسی مســیح و کاری که او انجام
داده است اعتماد میکنید ،او شما
را قادر میســازد که زندگی پاک و
خداپسندانهایداشته باشید.
در این درس دیدیم که فدیۀ عیسی
مسیح ،برای همه اســت و هر که
ایمان داشته باشد نجات مییابد .در
درس بعدی ،به دو ســؤال دیگر که
در رابطه با فدیۀ عیسی مسیح است
پاسخ خواهیم داد .ســؤال اول این
اســت که چرا فدیۀ مرگ الزم بود؟
و ســؤال دوم دربارۀ نتیجۀ فدیهای
اســت که داده شــده است .اکنون
چنانچه تابحال عیســی را دریافت
نکردهاید بهتر است این موضوع را به
تعویق نیاندازید .این کار فوق العاده
خطرناک است چونکه به سرنوشت
ابدی شــما مربوط میشــود .پس
تا دیر نشده است عیســی را از راه
ایمان دریافت کنید .اما اگر عیسی را
دریافت کردهاید و با او متحد هستید،
برای نجاتتان از او تشکر کنید.
آمین
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هـنرتبعیـد...
«مرگ بر مرگ،
زنده باد زندگی!»

Free vocational
& Starting a business

Professional Sales Program at

تک چهره در چهار زخمه قلم،به مناسبت سی و
یکمین سالگرد درگذشت غالمحسین ساعدی
• زخمه يکم:

رضا عالمهزاده

بعد از ظهر يک روز بهاری در سال
 ۱۳۴۸است و من با دو نازنين (که
هنوز يادشان مثل دو داغ تازه قلبم
را میسوزاند) دارم برای اولين بار
به ديدار دکتر ساعدی در مطبش
مــی روم .يکی کرامت دانشــيان
دوست و همکالسیام در مدرسه
سينماست وديگری يوسف آلياری
اســت که دوست مشــترک ما و
همخانه کرامت در
تهران است (کرامت
که نيــاز به معرفی
ندارد اما شــايد بد
نباشد يادآوری کنم
که يوسف از هر نظر
جفــت کرامت بود و
عجيب نيست که بر اودرجمهوری
جهالت همان رفت که بر کرامت
در رژيم گذشــته) .به پيشــنهاد
هموست که من و کرامت کهدربدر
به دنبال سوژه برای ساختن فيلم
پايان سال تحصيلیمان هستيم به
ديدار دکتر ساعدی که يوسف را
از روی همشهريگری می شناسد
میرويم.
ســاعدی که در اوج شــهرت و
محبوبيــت همچنــان خاکی و
بیرياســت ما را که جوانانی از راه
رسيده بيش نيســتيم به گرمی
میپذيرد و از هر ســوژه ای که به
ذهنش میرســد برايمان حرف
میزنــد .يکی از آنها بــه دل من
مینشيند و همان فيلمی میشود
که چند مــاه بعد با نام "ما گوش
میکنيم" در ســرلوحه کارنامه
سينمائیمنمینشيند.
چند سال بعد ،وقتی من در زندان
هستم ،ساعدی همين فيلمنامه را
با عنوان "ما نمی شنويم" منتشر
میکند.
• زخمه دوم:

چند ماهــی از پيــروزی انقالب
میگذرد و من به پيشنهاد عباس
کيارستمی که به تازگی مسئول
بخش فيلمسازی کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان شــده
ساختن فيلم بلند مستند "ماهی
سياه کوچولوی دانا" را برای کانون
دســت میگيرم .برای بازســازی
زندگی کوتاه صمد با گروه کوچکم
به هر کجا که پا گذاشته باشد ،از
دهات آذرشــهر تا سواحل ارس،

Multicultural Academy Canada

ســر میکشــم و با هر کس
که نشــانی از او داشته است،
از رحيــم رئيس نيا تا مادر و
برادرش ،همســخن میشوم؛
ساعدی که جای خود دارد.
در پايــان يک روز ســنگين
فيلمبرداری در خانه ساعدی
در تهران به خواست او گروهم
را میفرســتم تا در تنهائی
لبی تر کنيم .کلهمان که گرم
میشود ســاعدی از نوشتهای
کــه در دســت دارد
حــرف میزند که در
آن خيــال دارد پنبه
شهادت طلبی
را کــه شــعار
مالهاست بزند .غالمحسین ساعدی که در سال ۱۳۱۴
اين را که میگويد در تبریز در یــک خانواده کارمندی
گيالسش را به گيالس متولد شد ،نویســنده و روشنفکری
من میزند و جامش را بود چندوجهی .او داســتاننویس و
با بيان "مرگ بر مرگ ،نمایشنامهنویس بود و پس از تبعید هم
زنده باد زندگی!" سر نه تنها آثار بسیاری پدید آورد ،بلکه
کانون نویسندگان ایران در تبعید را
میکشد.
سوم:
• زخمه
بنیان گذاشت و با انتشار شش شماره
تازه به خارج گريخته نشــریه الفبا ادبیات تبعید را رونق
و در هلند پناه گرفتهام بخشــید .او  ۲آذر  ۱۳۶۴در پاریس
که برای ديدار دوستان درگذشت.
به پاريس میروم.
از آپارتمــان ناصــر
رحمانینــژاد که پنجــرهاش به مینوشد .در دلم میدانم او از اين
رود سن چشمانداز دارد تلفنی با مهلکه جان بهدر نمیبرد.
ساعدی حرف میزنم.
میگويد دارد ديدش را از دســت • زخمه چهارم:
میدهد و مهربانانه از من میخواهد مــن که اولين فيلم زندگیام را بر
پيش از اينکه قادر به ديدنم نباشد مبنای قصهای از ساعدی ساخته
به مالقاتش بروم .ناصر قرار دارد و بودم انگار مقدر بود که اولين فيلم
نمیتواند مرا ببرد .باالخره محسن دوران تبعيــدم را نيز با قصهای از
يلفانی میآيد و مرا به خانه ساعدی او بســازم؛ قصه مرگ دردناک او
میبرد .سخت بيمار و روحيه باخته در غربــت .هنوز راه و چــاه را در
اســت .گرمايش اما همان گرمای هلند به درســتی نمیشناسم که
روز اول ديدارمــان را به يادم می خبر را میشــنوم و فردای آن روز
آورد .يــک بطر "جانی واکر" کنار با يک فيلمبــردار و يک صدابردار
دستش اســت و آن را گر ِم گرم و نا آشــنای هلندی ،با يک سواری
بیوقفه مینوشد .برای اينکه حرف اجارهای به پاريس میشتابم تا از
را از بيماری بگردانم و روحيهاش مراسم خاکسپاری آن نازنين فيلم
را عوض کنــم او را به ياد آن روز بگيرم؛ فيلمی که به همت کانون
بهاری میاندازم که برای اولين بار نويســندگان در تبعيد در اولين
به ديدارش رفته بودم .روحيهاش سالگرد مرگ او با عنوان "آخرين
که عوض نمیشود هيچ ،انگار غم بدرود با ســاعدی" به نمايش در
همه عالم را جمع کردم و گذاشتم میآيد.
لینک به فيلــم "آخرین بدرود با
روی سينه خستهاش.
ياد کرامت و بويژه يوسف چشمان دکتر ساعدی"
youtu.be/Q2k6Lg92LVo
تارش را خيس میکنــد و برای
ی آنکــه حرفی بزند فقط
مدتی ب 

م
ح
س
غال ین

«ساالنه  ۵۰۰هزار نفر در ایران زندانی میشوند»
 ۱۳آبان :به گفته رئیس ســازمان
زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
ایران ،ساالنه حدود ۵۰۰هزار نفر
وارد زندانهای کشور میشوند که
حدود ۷۰درصد آنها شغل ثابتی
ندارند و دچار مشــکالت شدید
اقتصادیهستند.
علیاصغر جهانگیر ،رئیس سازمان
زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی،
روز چهارشنبه ۱۳،آبان ضمن اعالم
این خبر به خبرگزاری جمهوری
اسالمی ایران (ایرنا) گفت که اغلب
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این زندانیها بیسواد ،کمسواد یا
دارای تحصیالت پایین هستند.
جهانگیــر در ادامــه گفت که هر
سال حدود  ۱۵میلیون پرونده در
دستگاه قضائی تشکیل میشود که
برای رسیدگی به این مقدار پرونده،
نیرو و امکانات کافی وجود ندارد.
همچنین به گفته رئیس سازمان
زندانها ،حدود یک چهارم زندانیان
ایران بالتکلیف هستند.
او در ادامه به آمار باالی پروندههای
خانوادگی همچون ضرب و جرح و

مسائل مربوط به نفقه و مهریه نیز
اشاره کرد.
آمار زندانیان در ایران سیر صعودی
ش سایت قانون ،ایران
دارد .بهگزار 
از نظر تعداد زندانیان جزو هشت
کشور اول دنیا قرار دارد.
آمار رسمی سال  ۱۳۹۳تعداد کل
زندانیان کشور را  ۲۱۰هزار و ۶۷۲
نفر اعالم کرده بود.
اصغر جهانگیر سال گذشته شمار
زندانیــان ایران را دو برابر ظرفیت
زندانهای کشوردانسته بود.

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

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی

بیاموزید  :نامنویسی ترم زمستانی

کالس های انگلیسی مقدماتی :
BASIC ENGLISH COURSES
REGISTRATION: NOVEMBER 18 & 19, 2015
NOVEMBER 24, 25 & 26, 2015

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

			
اطالعاتنامنویسی:
			

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

اطالعات کالس هاCourse information: :
8:45 A.M. - 12:45 P.M. Jan. 4 to
5:30 P.M. - 9:30 P.M. Jan. 4 to

		 A.M. Classes: Monday to Friday
April 1, 2016
P.M. Classes: Monday to Thursday
March 31, 2016

مدارک ضروری:

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

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












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
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1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5











 

 






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
Guy

ادترین
ش پارتی
شهــر

در سالن جشن های «رزبول»
Salle de Quilles Rose Bowl
6510 St Jacques

514-223-3336

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

5
ش
نبه

1
3
د
س
ا
م
ب
ر

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

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

www.ismapquebec.com

انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت
L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

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

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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دکتر الهام خیاط
دکتر کاملیا امامیان
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Dr. Elham Khayat
Dr. Kamelia Emamian

Lease or Purchase Pre-Owned Vehicle
Lowest Price Guaranteed

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

20%

info@eleganceleasing.com
___________________

جهت
یژه
فیــفو رمان
خت
وره د
لین د
او

”“Advanced Program by Elegance Leasing

If you have your car leased or financed
as a 2nd or 3rd chance of credit,
we lower your interest rate or monthly payments.
For
details,
contact
us
at
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info@eleganceleasing.com or 514-482-4500

بوتاکس | فیلر |  | PRPاسکلروتراپی | لیزر
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برنامه های فاینانس و لیزینگ ویژه تازه واردین

برای دریافت اطالعات بیشتر از سایت اینترنتی ما بازدید فرمایید:

www.eleganceleasing.com

مشاوره رایگان

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

Montreal, Qc. H4B 1T6

Pointe-Claire Qc., H9R 4S3

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

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






 


































شمیران

175 Stillview, Suite 135
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6400-A St-Jacques
W.
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سرویس و خدمات در کوتاه ترین زمان 
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جشننوروز

خدمات طراحی و نقشه کشی

107

 18و  19مارس!

تهیه نقشه های وضعیت موجود
ارائه طرح های پیشنهادی (دو بعدی و سه بعدی)
تهیه نقشه های نهایی جهت اجرا

طراحی و نصب آشپزخانه

اشرفی:
بابایی:

s

514-812-1020
514-967-4466

هیپنوتیزم :زیر نظر استاد علی سلیمی

زیباییهیپنوتیزموخودهیپنوتیزمرافقطکسانی
میتواننداحساسکنندکهتجربهکردهباشند.

• ناراحتی های بی دلیل و مبهم • بی میلی به کار و تحصیل
و فعالیت کردن • عدم تمرکز فکر • فراموشی و ضعف حافظه
• سستی وتنبلی مزمن و مداوم • خستگی های فکری و بی
میلی به کار و زندگی • ضعف اعصاب و خستگی های عصبی
• یأس ونا امیدی به تحصیل و غیره • رفع هیجان و التهاب
• رفع سردرد مزمن و موقتی
خودهیپنوتیزم تکنیکی است که می تواند این آرزوهای شما را برآورده کند
(ختفیف ویژه برای دانشجویان و دانش آموزان)
Center medicale colombus: 1140 Jean Talon East Montreal.Qc.H2R.1V9

Tel: 514.347.4353
WEBSITE: www.hypnohelpelio.com

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

EMAIL:ga_salimi@hotmail.com

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
ش در سرا
به قیمت  ٧٥٠٠٠سر كانادا
 ٣دالر

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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آژانس
مسافرتی

جمهوریاسالمی...

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

   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..


امسال  ۹میلیون پرونده به دستگاه قضایی ایران
وارد شده است!
به گفته وزیر دادگســتری ایران،
تعــداد پروندههایی که دســتگاه
قضایی باید به آنها رسیدگی کند
بسیار زیاد است و عده قضات کم.
او به میزان باالی زندانی در ایران
اشــاره کرده که باالتر از میانگین
جهانی است.
مصطفــی پورمحمــدی ،وزیــر
دادگستری ایران روز  ۲۵نوامبر۴/
آذر)در جمع قضــات و کارکنان
دادگستری ســمنان گفت که از
مشــکالت مهم در ایران فساد در
نظام اداری و مالی است .به گفته
وزیر دادگســتری از ابتدای سال
جاری شمسی تاکنون یعنی ظرف
 ۹ماه اول سال  ۹میلیون پرونده به
دستگاه قضایی داده شده است که
برخی از آنها بارها بررسی شدهاند.
او به اتالف وقت زیادی اشاره کرده
اســت که صرف رسیدگی به این
پروندهها میشود و آمار عجیبی را
بیان کرده است:
«پروندههای موجود در دســتگاه
قضایی توســط همــکاران ما در
سراسر کشور  ۱۵میلیون بار مورد
رسیدگی قرار گرفتهاند».
سایت "آفتاب" همچنین از قول او
آمار زندانیان را منتشر کرده است:

به نوشــته این ســایت مصطفی
پورمحمدی نسبت به این آمار ابراز
نگرانی کرده و گفته است که این
آمار باالتر از میانگین جهانی است.
وزیر دادگســتری همچنین روی
کمبود قاضی انگشــت گذاشــته
است.
به گفته او  ۱۰هزار قاضی در ۵۰۰
حوزه فعالیــت میکنند و اولویت
وزارت دادگســتری تقویت بدنه
نیروی انسانی و افزایش بودجه در
این سیستم است.
شمار باالی زندانیان و شرایط
وخیم زندانها

مسئوالن دستگاه قضایی در حالی
از میلیونهــا پرونده در دســت
بررسی سخن میگویند که شرایط
زندانها بسیار وخیم است.
به گفته ابوالفضل حجتیپور معاون
سالمت ،اصالح و تربیت سازمان
زندانهای کشور در ایران زندانها
دوبرابر ظرفیتشان زندانیدر خود
جای دادهاند.
او در اردیبهشــت ماه سال جاری
گفــت که گنجایــش زندانهای
کشور حدود  ۱۱۰هزار نفر است و
آمارهای رسمی از وجود  ۲۱۰هزار
«از هر  ۱۰۰هزار نفر  ۲۶۹نفر" در زندانی در ایران خبر میدهند.
ایران در زندان بسر میبرند.
بیشتر این زندانیان معتادند و زندان

محلی برای بیماریهای واگیردار
مختلف پوستی ،سل مقاوم و حتی
ایدز است.
حســن هاشــمی ،وزیر بهداشت
ایران در اســفندماه گذشــته از
شرایط هولناک زندان قزلحصار
نوشت و از زندانیان بیمار به عنوان
"بمبهای ساعتی متحرک" یاد
کرد.
در چنین شرایطی وزیردادگستری
از "تاخیر در رسیدگی و تاخیر در
اجرای حکم" نیــز خبر میدهد.
چیزی که به گفته او «ارزش اجرای
عدالت را از بین میبرد».
مصطفی پورمحمدی پیشــتر از
ناتوانــی دولت در ســازماندهی
امورات سخن گفت« :بودجهدولتی
دیگر برای رســیدگی به امورات
دولتی و هزینــهای جاری کافی
نیست و دولت دیگر توان و تحمل
هزینههای جاری را ندارد».
ناتوانــی دولــت در "رســیدگی
به امــورات" در وهلــه اول روی
ضعیفترین حلقهها فشار مضاعف
وارد میکند؛ مانند وضع زندانها،
بهداشت مردم ،آموزش و بسیاری
پروژههای عمرانی ،از جمله بهبود
وضع آب و یا هوای ایران.
•

WWW.GRANITEISLAND.CA

________________

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

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

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

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

Tel.:514-234-3399
info@loadextransport.com

www.loadextransport.com

سالن آرایش VIVA

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

_______________________________

با مدیریت بهاره


کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان

ز

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

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

downtown Montreal

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

Cell: 514 834 2166

_______________________________

را بر روی سایت بخوانید

سنگ های گرانیت

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

در خدمت هموطنان عزیز در

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

با قیمت های رقابت ناپذیر

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

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

هایالیت  +کوتاه کردن مو
+براشینگ

 %10ختفیف دانشجویی

فقط

ساعات کار :هر روز هفته 20-11

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

75$

Partial
highlights
+ hair cut
+ brushing
only 75$

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
www.vivasalon.ca
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مهدکودک
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کلینک لیزر و زیبایی

Meta therapy

شیرین کبیر :در قلب مرکز شهر مونتریال

Garderie Bébé Sucré

Laser treatments

• مهد کودک دوزبانه ایرانی
• در قلب ان دی جی
• محیطی شاد ،آرام و سرشار از انرژی مثبت
رنگ ،نور ،شادی ،مهر و آموزش
با مربیان مجرب و کارآزموده
برای نگهداری از کودکان دلبند شما
• با سال ها سابقه
• از  18ماه به باال
-----------همه روزه به استثنای یکشنبه ها
از  7صبح تا  6بعدازظهر
شنبه ها باز است
از  9صبح تا  4بعدازظهر
____________________
هدف ما عالوه بر
نگهداری از کودکان،
پرورش خالقیت و توانایی
های آنان برای ورود به
جامعه ای بزرگتر است.

The very latest
I.P.L. Technology

برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به سایت
و یا صفحه فیس بوک ما مراجعه کنید:
website : garderiebebesucre.ca
facebook: garderie bebe sucre
همچنین برای ارتباط مستقیم با مدیریت ،با تلفن زیر و
یا از طریق ایمیل با ما در تماس باشید.
email: aboroujerdi@bebesucre.ca
Vendome

با مدیریت :آناهیتا بروجردی

رکورد قربانیان حمالت تروریستی...
 ۱۹۸۹تا به حال نشــان میدهد
دو عامل به شــدت بر تروریســم
تاثیرگذار است:
میزان خشونت سیاسی که دولت
اعمالمیکندومیزاندرگیریهای
مسلحانهدر یک کشور.
بر اساس گزارش موسسه اقتصاد و
صلح ۹۲ ،درصد از تمام حملههای
تروریســتی بین سالهای ۱۹۸۹
تا  ۲۰۱۴در کشــورهایی رخ داده
است که خشونت سیاسی دولت
در آنها گسترش یافته است/بود.
همچنیــن  ۸۸درصــد از تمــام
حملههایتروریستیبینسالهای
 ۱۹۸۹و  ۲۰۱۴در کشــورهایی
تجربه شده است که درگیریهای
خشــونتآمیز در آنها در جریان
بوده است.
استیو کیلآل معتقد است« :از آنجا

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

Garderie Bébé Sucré
6332 Sherbrooke W. Suite 204
Montréal, Québec

>> ادامه از صفحه24 :

107

 18و  19مارس!

s

by appointment only
Shirin Kabir
please inquire about
our special packages

Tel:514-439-8660

که مــا میتوانیم برخــی عوامل
اجتماعی-سیاســی را شناسایی
کنیم که آشــکارا بر پــرورش و
گسترش تروریسم اثر میگذارند،
اجرای سیاســتهایی که به این
علل توجه داشــته باشند ،بسیار
مهم است .این سیاستها شامل
کاهش خشــونت دولتــی ،طرح
نارضایتیهای گروهــی ،پررنگ
کــردن احترام به حقوق بشــر و
آزادیهــای مذهبــی و در عین
حال توجه بــه تفاوتهای ظریف
فرهنگی است.
در حــال حاضــر حملههــای
«گرگهــای تنها» (گــرگ تنها
اصطالحی اســت بــرای معرفی
تروریســتی که به تنهایی و بدون
اینکه با یک گروه ارتباط سازمانی
داشــته باشــد یــا از آن کمک

جشننوروز

• تخفیف ویژه
برای هموطنان عزیز

دریافت کنــد ،در حمایت از آن
گروه ،جنبش یا عقیده دســت به
اعمال خشــونتآمیز بزند) ،عامل
اصلی فعالیتهای تروریستی در
غرب اســت که باعث  ۷۰درصد
از کشــتارها در بیش از  ۱۰سال
گذشته بوده است.
بنیادگرایی اسالمی ،عامل اصلی
تروریسمدر کشورهای غرب 
ی نبوده
اســت و  ۸۰درصد از «گرگهای
تنها» با افراطگرایان سیاسی ،ملی،
نژادی و مذهبی احساس نزدیکی
میکردهاند.
در حالی که در بسیاری از کشورها
هیچ نوع فعالیت تروریســتیای
انجام نشده است ،تعداد کشورهایی
که دســتکم یک یا چند کشته
به دلیل حملههای تروریســتی
داشــتهاند ،از  ۵۹کشور در سال
 ۲۰۱۳به  ۶۷کشــور در سال
 ۲۰۱۴افزایش یافته است .این
آمار کشــورهای عضو سازمان
همکاری و توســعه اقتصادی
(اتریش ،استرالیا ،بلژیک ،کانادا
و فرانسه) را نیز در برمیگیرد.
نکتــه مهــم اینکه بیــش از
۶۰درصد کشــورهای بررسی
شده در این گزارش ،مرگ ناشی
از تروریسم را تجربه نکردهاند.

•

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

Tel.: 514-889-1660
shirinspa626@hotmail.com

«اموجی» :کلمه سال در بریتانیا
شــهروندان به رویدادهای روز و
به وقایع زندگــی روزانه یکدیگر
واکنش نشان میدهند.
گاهی با کلمات و گاهی با نشانهها.
دیکشنری آکسفورد این بار یک
نشانه را به عنوان «کلمه سال»
انتخاب کرد:
«اموجی» :چهرهای که به پهنای
صورتش میخندد امــا بر روی
گونههایش دو دان ه درشت اشک
جاریست.
درسال۲۰۱۴شهروندانبریتانیایی
از میان نمادها و نشانههای مرسوم
در دنیای مجازی به میزان چهار
درصد از اموجی برای بیان کردن
عواطفشان استفاده میکردند.
در ســال  ۲۰۱۵محبوبیــت این
نشانه پنج برابر افزایش پیدا کرده
و به  ۲۰درصد رســیده است .در
جایگاه بعدی دهانی قرار دارد که
به بوسه گشوده شده و پیرامون آن
قلبهایی به پروازدرآمدهاند.
«اموجــی» (  )Emojiتصاویــر
مفهومــی و صورتکهاییســت

پیامهــای
برای ارسال
مجازی .نخســتین بار در ســال
 ۱۹۹۹یــک کارشــناس امــور
ارتباطات در ژاپن به نام شیگتاکا
کوریتا این نشــانهها را با الهام از
تابلوهای راهنمایی و کمیک ابداع
کــرد .اموجیها ابتدا در شــبکه
اینترنــت در ژاپن بــه کار گرفته
میشــد ،اما به زودی به سراسر
جهان گسترش پیدا کرد.
دیکشنری آکسفورد در بیانیهای
که به مناســبت انتخــاب کلمه
سال در روزنامه تایم منتشر کرده
مینویسد هرچند از سال ۱۹۹۹

نمادهــای اموجی بــه کار گرفته
میشــوند ،اما چند ســالی بیش
نیست کهدر میان کاربران محبوب
شدهاند».
در ایــن بیانیــه آمده اســت:
«اموجیهــا بیانگــر فرهنــگ
انسانهادردنیای مجازی هستند:
یک فرهنــگ تصویری ،عاطفی و
گویا».
کسپر گراتوو ،سرپرستدیکشنری
آکسفورد درباره این انتخاب گفته
اســت «:اموجیها به یک شکل
مهم ارتباط تبدیل شدهاند .آنها
مرزهای زبان را میتوانند از میان
بردارند».
«اموجــی» یک کلمــه ژاپنی و
تلفیقیست ازدو کلمه «تصویر» و
«کالم» در زبان ژاپنی .دیکشنری
آکسفورد از یک سایت برخوردار
است و از یک دانشنامه .هر یک از
این دو مرجع ،به انتخاب خودشان
کلمهای را به عنوان کلمه ســال
انتخابمیکنند.

Facebook.com/
paivand.montreal

از سال  ۲۰۰۰تا بهحال کمتر از
سه درصد کشتارهای تروریستی
در غرب رخ داده است.

شــمار کســانی که در سراسر
جهان بــر اثر قتل میمیرند اما
 ۱۳برابر بیشتر از کسانی است
که در حملههای تروریســتی
کشتهمیشوند.

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

به ما بپیوندید!

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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مطلوبی کسب کند و جز تیم های
باالنشین جدول باشد .البته مدیران
خودروسازان ،با هزینه های گزاف،
چند بازیکن نامدار همچون جواد
نکونــام ،غالمرضــا رضایی و رضا
نوروزی را خریداری کرده اند و از
مجید جاللی توقع قهرمانی دارند.
در طرف دیگر ،تیم ملوان هم که
جز تیم های نظامی به حساب می
آید ،توانســته از چند مهره نامدار
مشمول خدمت سربازی همچون
حســین ماهینی ،آرش افشین و
محمد حســین مهرآزما استفاده
کند.
البتــه حال و روز ملــوان با توجه
به مســایل مدیریتی اول فصل و
مشکالت مالی از همتای تبریزی
خود بهتــر اســت و در رده نهم
جدول قرار دارد.
در همین روز سپاهان در اصفهان
توانست از ســد نفت تهران عبور
کند و این تیــم را با نتیجه دو بر
یک شکست دهد .ســپاهان که
پس از کــش و قوس های فراوان
بین حسین فرکی (مربی پیشین)
و محرم نویدکیا (ستاره پا به سن
گذاشته) ترجیح به بازیکن ساالری
داد و فرکی را از کار برکنار کرد و
به جای وی ایگور استیماچ کروات
را بر مسند مربیگری نشاند .با توجه
به اینکه فرکی با ســپاهان نتایج

خوبی گرفته بود ،این
تغییر کمــی دور از
ذهن به نظر می رسید
ولی نویدکیا توانست
با توجه به محبوبیتی
که روی سکوها دارد،
این امر را عملی کند.
علیرضا منصوریان و نفت هم
که همچنان حال و روز خوبی
ندارنــد و در رده دوازدهــم
جدول دست و پا می زنند.
در آخریــن بازی ایــن روز،
دو تیــم فوالد خوزســتان و
استقالل تهران به مصاف هم
رفتند که تیم تهرانی توانست
همچون بازی جــام حذفی،
رقیب قدرتمند خود را دو بر
صفر در شــهر اهواز شکست
دهد .فوالد بعد از جدا شدن
ســتاره هــای ســرباز خود
نتوانسته کمر راست کند و در
رده پانزدهم جدول جای دارد.
البته مدیران این تیم همچنان
به دراگان اســکوچیچ اعتماد
دارند و او هم خیال اســتعفا
دادن ندارد .اســتقالل تهران
با پرویز مظلومی و اســتفاده
از چند ســتاره سابق خود به
همراه چند جوان جویای نام
(محسن کریمی ،بهنام برزای،
فرشید اســماعیلی و علیرضا
رمضانی) توانســته بازیهای
چشم نوازی را ارایه دهد و با
 25امتیاز در صدر جدول قرار
بگیرد.
در تنهــا بــازی روز ســوم،
پرســپولیس در تهــران از
اســتقالل اهواز قعرنشــین
پذیرایی کرد .ســرخ پوشان
توانســتند بازی را با نتیجه
یک بر صفر به سود خود به پایان
برسانند و با  18امتیازدر رده هفتم
جدول جای بگیرند.
جــام حذفی هم به مراحل پایانی
خود نزدیک می شــود .در مرحله
نیمــه نهایی دو تیم همشــهری
ســپاهان و ذوب آهن به مصاف
هم رفتند که ذوبی ها توانســتند
با نتیجه  6بر  3در ضربات پنالتی
همچون سال گذشته به فینال این
رقابتها راه پیدا کنند .از مرحله یک
چهارم هم دو تیم تهرانی استقالل
و نفت به مصاف هــم رفتند که
استقالل با درخشــش دروازه بان
خود سید مهدی رحمتی توانست
در ضربــات پنالتی بــا نتیجه 6
بر  5به پیروزی برســد و حریف
تراکتورسازیدر نیمه نهایی شود.
_____
شرح عکس ها؛
 -1علی دایی مربی صبای قم
 -2بختیار رحمانی بازیکن-سرباز
تراکتورسازیتبریز
 -3ایگور استیماچ مربی سپاهان
اصفهان
 -4محسن کریمی پدیده جدید
استقالل تهران
 -5سید مهدی رحمتی دروازه بان
استقالل تهران

برجن مرغـوب پری

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

معمولی

دودی

سیال

سنتی

www.akhavanfood.com
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

مجال این شــماره را به
بررســی هفته دوازدهم
لیگ برتر جــام خلیج
فارس و مراحل پایانی جام
حذفی (یادواره آزادسازی
خرمشهر) اختصاص می
دهیم.
هفته دوازدهم لیگ برتر طی
روزهــای  29 ،28و  30آبان
 1394برگزار شد .در روز اول
تنها یک بــازی بین دو تیم
استقالل صنعتی خوزستان و
گسترش فوالد تبریز در شهر
اهواز برگزار شد که تیم میزبان
توانســت با یک گل از ســد
رقیب خود بگذرد.
تیم اهوازی با چند جوان گمنام
و به مربیگری عبدا ..ویســی
توانسته نتایج مافوق تصوری
به دســت آورد و همچنان به
دنبال هم نام تهرانی خود در
رده دوم جــدول جــا خوش
کرده است.
در روز دوم این هفته ،ابتدا دو
تیم پدیده مشــهد و راه آهن
شهرری به مصاف هم رفتند
که تیم مشــهدی توانست از
موقعیتهای خــود بهتر بهره
ببرد و بــازی را با نتیجه یک
بر صفر به پایان برساند .ولی
دو تیم همچنان در رده های
پایین جدول دســت و پا می
زننــد .در دیگر بازی این روز،
دو تیــم صبای قــم و ذوب
آهن اصفهــان به مصاف هم
رفتند که با تساوی بدون گل
به پایان رســید .این بازی از
این حیــث دارای اهمیت بود
که علی دایــی (مربی صبای
قم) و یحیــی گل محمدی
(مربی ذوب آهن اصفهان) دو
همبازی و دو یار غار در دوران بازی
در تیم ملی به حساب می آیند.
علی دایی در برابر یکی از تاکتیکی
ترین تیم های لیگ بازی بسته ای
ارایه داد تا حداقل بازنده این دیدار
حیثیتینباشد.
بازی دیگر روز دوم را تراکتورسازی
تبریز و سیاه جامگان مشهد برگزار
کردند که این بازی هم به تساوی
بدون گل رسید.
تراکتورسازی امســال توانست از
آب گل آلــود ماهی های تازه ای
صید کند .این تیم با بهره جستن
از بازیکنان سرشــناس تیم های
دیگر کــه مشــکل کارت پایان
خدمت داشــتند ،توانست بدون
صرف هزینــه های گزاف بهترین
های لیگ همچون سروش رفیعی،
علی حمودی ،شجاع خلیل زاده،
سینا عشــوری ،بختیار رحمانی،
محمدرضا اخباری و چند بازیکن
دیگر را به خدمــت بگیرد .با این
همه این تیم همچنان نتوانســته
نتایج مطلوبی کسب کند و در رده
یازدهم جدول قرار دارد.
در دیگر بازی این روز ،ســایپای
کــرج میزبان ملوان بنــدر انزلی
بود که توانســت میهمانش را دو
بر یک بدرقه کند .امســال سایپا
بــا مجید جاللی توانســت نتایج
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>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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برای مغزتان هم
رژیم غذایی
تعریف کنید !

حــاال که اینقــدر همه بــه فکر الغــری اندام و
خوشهیکل بودنمان هستیم و رژیمهای غذاییی
مختلف گوشت و گیاهخواری را امتحان میکنیم تا
اندامی سالم و زیبا داشته باشیم بد نیست که کمی
هم به فکر فرمانده اصلی بدنمان باشیم.
سالمت و کارآیی مغز از الغر بودن شکم و پاها خیلی
خیلی مهمتر است ،پس تادیر نشده فکری هم برای
رژیم غذایی بکنیم که مغزمان را تقویت کند.
با استفاده از این رژیم غذایی شما میتوانید از همین
حاال از بیماریهایی مانند آلزایمر ،عدم تمرکز ،سکته
مغزی و بیخوابی جلوگیری کنید.

•

آجیلها:

ویتامین "ای"موجود در انــواع آجیل از زوال مغز
به ویژه در افراد مسن جلوگیری میکند .مغزهای
آجیلی را میتوانید روزانه با سبزیجات ،کاهو و تخم
مرغ و غالت ترکیب کنید و یک ســاالد عالی برای
خودتان بسازید.
بهترین زمان برای مصرف آجیلها در وعده صبحانه
و میانوعده میان صبحانه و ناهار است.
منظور از آجیل همان گردو و فندق و بادام و پسته
و بادام زمینیخودمان است .سراغ آجیلهای هندی
و ژاپنی نروید.

•

شکالت تلخ:

بیشتر متخصصان تغذیه توصیه میکنند شکالت
تلخ را جایگزین شــکالتهای شیرین و پرکالری
کنید .شکالت تلخ مانع از لخته شدن خون میشود
و میزان کلسترول خون را تنظیم میکند و به خاطر
داشــتن خواص آنتی اکسیدانی از التهاب و نابودی
سلولها جلوگیری میکند.
منیزیم موجود در این شکالت اثرات آرام بخش دارد
و فالونوئیدهای موجود در آن باعث بهبود عملکرد
ذهنی میشود.

•

زردچوبه:

این ماده سرشــار از کورکومین است که اثرات ضد
التهابی دارد ،این ماده باعث افزایش قدرت حافظه،
شبیه ســازی ژنهای عصبی و ساخت سلولهای
جدید مغز میشود .هندیها برای جلوگیری از زوال
عقل یک قاشق چایخوری زردچوبه را در شیر حل
میکنند و مینوشند.

•

اسفناج:

اسفناج به تنهایی میتواند از زوال عقل جلوگیری
کنــد و روال آن را به تاخیر بیانــدازد .مواد غذایی
موجود در اســفناج از آســیب به  DNAسلولها
جلوگیری میکند و رشد سلولهای سرطانی و رشد
تومور را متوقف میکند .اسفناج منبع خوبی برای
امین اسید فولیک مورد نیاز بدن است.
مصرف اسید فولیک خطر بیماریهای تا  ۱۶درصد
و خطر سکته مغزی را تا  ۲۴درصد کاهش میدهد.

•

گوجه فرنگی:

گوجه خود به تنهایی میتواند در مقابل آلزایمر قد
علم کند.لیکوپن موجوددر گوجه یک آنتی اکسیدان
قوی اســت که میتواند با رادیکالهای آزاد بجنگد
و جلوی ابتالی سلولهای مغز به آلزایمر را بگیرد.
متخصصان تغذیه توصیه میکنند گوجه را بیشتر به
صورت خام و در وعده صبحانه بخورید.
(بادبادک.کام)
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«««« زنــدگی و سالمت »»»»

واقعـیت
فراموششده
برای کمک به
کنارآمدن
با سختیهای زندگی

«آنچه شما را نکشد،
قوی ترتان میکند!»
عاقلترین ،دوستداشــتنیترین و
باتجربه ترین آدمهایــی که تابحال
با آنهــا برخورد داشــتهاید احتماالً
کسانی هستند که بدبختی ،شکست،
دلشکســتگی را  -بخاطر از دست
دادن کسی که دوستش داشتهاند -
تجربه کردهاند و از میان ناامیدی ،راه
خود را پیدا کردهاند.
این افراد فراز و نشــیبهای زیادی
را در زندگیشــان دیدهانــد و درک
و حساســیتی نسبت به زندگی پیدا
کردهاند که آنها را سرشار از محبت،
درک و خردی عالی کرده است.
آدم هایی مثل این به دنیا نمیآیند،
آنها بــه مرور زمان و در طول زندگی
خود اینطوری میشوند.
ما طی ده سال گذشته با هزاران نفر
از آدمهای فوقالعاده این چنینی کار
کردهایم ،چه به صورت آنالین و چه
حضوری .در بســیاری از موارد آنها با
احساس ســردرگمی و یکنواختی،
ناآگاه از درخشندگی خودشان و این
واقعیت که چالشها و مشکالتشاندر
زندگی آنها را قویتر کرده است ،پیش
ما میآیند.
اگر بخواهیم حقیقت را بگوییم ،وقتی
شرایط زندگی ســخت میشود و با
مشکالت متعددی در زندگی روبهرو
میشوید ،می توانید اجازه دهید آن
شرایط شما را بسازد ،ویرانتان کند و
یا قویترتان کند؛ انتخاب با خودتان
است.
در مقاله امروز ،میخواهیم به شــما
چنــد واقعیت مهم که به ســادگی
فراموشمان میشود را یادآور شویم.
ایــن واقعیتها کمکتــان میکند
عاقالنهتر انتخاب کنید و در شرایط
سخت هم قویتر شوید.

•

 .۱درد بخشی از زندگی و عشق است
و به رشد شما کمک میکند.

هیچ اشکالی ندارد .اینکه از
خیلی از مــا از خودمان بزرگترین
میترســیم ،از حقیقت
زندگی انتظار داشته باشید
های
ه
هدی
خودمان و از احساساتمان.
همیشــه عالی باشد ،یعنی
زندگی
درمورد عالی بودن زندگی
بخواهید در اقیانوسی شنا
همیشه
و عشق حرف میزنیم ولی
کنید که هیچ جزر و مدی
هــر روز خودمان را از هر
نداشــته باشــد .اما وقتی
کادوپیچ
دو آنهــا پنهان میکنیم .منیشوند! متوجه شوید که جزر و مد
خودمان را از حقیقیترین
اقیانوس جزئــی از همین
احساســاتمان پنهــان
اقیانوس هســتند ،آنوقت
میکنیم .زیرا واقعیت این اســت که میتوانیــد با واقعیت آنها احســاس
عشق و زندگی گاهی ناراحتکننده راحتی کنید .مشــخص میشود که
میشود و احساسی که ایجاد میکند فرازهای زندگی نشیبهایی هم به
اذیتمانمیکند.
دنبال دارد.
از کودکی بــه ما یاد دادهاند که همه به عبارت دیگر ،زندگی ایدآل نیست
دردها بد و مضر هستند .بااینجال اگر اما خوب است .هدف ما نباید ساختن
از حس کردن احساسی که واقعاًداریم یک زندگی ایدآل باشــد ،بلکه هدف
بترسیم ،چطور میتوانیم با زندگی و بایــد زندگــی کردن یــک زندگی
عشق واقعی روبهرو شویم؟
غیرایدآل به طریقی اعجابآور باشد.
مــا الزم داریم که درد را احســاس اینکــه هر روز صبــح از خواب بیدار
کنیم ،درست همانطور که زنده بودن شــوید ،خوب به اطرافتان نگاه کنید
و دوست داشــته شدن را باید حس و هیچ چیز را نادیــده نگیرید .همه
کنیم .درد برای بیدار کردن ماست.
چیز غیرعادی اســت .هــر روز یک
بااینحال همیشــه ســعی میکنیم هدیه است .هیچوقت با زندگی عادی
دردمــان را پنهان کنیم .این را درک برخوردنکنید.
کنید .فقط زمانی میتوانید بفهمید نگذاریــد درد و رنج یــک موقعیت
که تا چه اندازه قوی هستید که قوی زندگی ناامیدتان کند .نگذارید منفی
بودن تنها گزینه باقی برای شما باشد .بودن خستهتان کند .نگذارید تلخیها
همه چیز بســتگی به برخورد شما شــیرینیها را از شما بگیرد .بااینکه
بــا چیزهایــی دارد که آنطــور که ممکن است بقیه با شما مخالف باشند
میخواهید پیش نمیروند .این چیزی اما به خودتان ببالید که میدانید دنیا
است که مهم است .درد هم یک حس هنوز جای قشــنگی است .افکارتان
است .احساسات شما بخشی از شما را عــوض کنید و واقعیتتــان را هم
هستند  -واقعیت شما .اگر بخاطر آنها همینطور.
شرمسار باشید و آنها را پنهان کنید• ،
اجازه دادهاید کــه دروغ عدمامنیت  .۳بزرگ ترین ترسهایتان اص ً
ال
واقعیتتان را نابود کند .بخاطر حقتان وجود ندارند.
برای حــس کــردن درد  -و تحمل وقتی زندگی سخت میشود ،دنبال
کردن آن  -برای داشــتن زخم ،برای کردن قلبتان و برداشــتن یک قدم
کنار آمدن با واقعیتهای عشــق و دیگر کار سختی میشــود اما بدتر
زندگی بایستید تا بتوانید قویترین ،این اســت که اجازه دهید دروغهای
عاقلتریــن و حقیقیترین نســخه ترس جلو شما را بگیرد .بااینکه ترس
میتواند وحشتناک باشد و بیشتر از
خودتان باشید.
•
هر نیروی دیگری در دنیا انسانها را
 .۲نگرش تان نیمی از مبارزه است .شکست میدهد ،اما به آن اندازه که
داشتن روزهای سخت و ناراحتکننده به نظر میرسد هم قوی نیست .ترس

راهنمایمشاغل
سادهمثلسالم! ...ایرانیان
با دیده
شوید Tel ...مونتریال
: (514) 996-9692

www.paivand.ca

فقط به همان اندازه که ذهن شــما
اجازه میدهد ،قوی میشــود .هنوز
هم میتوانید کنترل اوضاع به دست
بگیرید.
رمز کار این اســت که ترســتان را
شناخته و مســتقیماً با آن برخورد
کنید .برای به کرسی نشاندن حرفتان
به او باید ســخت تالش کنید .چون
اگر اینکار را نکنید ،خودتان را دربرابر
حمالت آینده ترس قرار خواهید داد.
چون هیچوقت بهدرستی با حریفتان
برخورد نکردهاید.
اگر با ترستان روبهرو شوید میتوانید
به آن ضربه بزنید .شجاع باشید!
و یادتان باشد که شجاعت به این
معنینیستکهنترسید؛شجاعت
یعنی اجازه ندهید ترس جلو شما
را بگیرد و نگذارد در زندگیتان
جلو بروید.

•

 .۴با جتربیات تان رشد میکنید.

به مرور زمان متوجه میشــوید که
زندگی سختتر یا آسانتر از چیزی
که فکر میکردید نیســت .به همان
اندازه که پیشبینی میکردید سخت
یا آسان است و اتفاقات همیشه همان
زمان که انتظارش را دارید نمیافتند.
این چیز بدی نیســت؛ همین است
کــه زندگی را جالب کرده اســت .با
یک نگرش مثبت همیشــه به طور
لذتبخشی غافلگیر خواهید شد.
وقتی انتظار نداشته باشید که چیزها
آنطور که میخواهید باشند ،آنوقت
آنها را همانطور که هستند میپذیرید.
در آخر متوجه میشوید که
بزرگترین هدیههــای زندگی آنطور
که شــما انتظارش را دارید کادوپیچ
نمیشوند.
ً
تجربه دقیقا چیزی اســت که وقتی
اوضاع آنطور کــه میخواهید پیش
نمیرود ،به دست میآورید و تجربه
ارزشــمندترین تســهیالت زندگی
است ،همان چیزی که به شما قدرت
میدهد.
{>> ادامه در صفحه}29 :
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ADHD

Attention-Deficit
Hyperactivity Disorder

ن

شــایع ترین اختــال رفتاری در
ســنین کودکی و بلوغ اســت و
معموال کــودکان قبــل از هفت
ســالگی به آن مبتال میشــوند.
این اختالل در پســران نسبت به
دختران حدودا  3درصد بیشــتر
تشخیص داده میشود.
این عارضه بیشتر در دوران ابتدایی
مدرسه برای کودکان و در هنگام
بلوغ رخ میدهد و با افزایش سن
بسیاری از بیماران بهتر میشوند.
در ایــن اختالل رفتاری رشــدی
معمــوالً کودک توانایــی دّقت و
تمرکز بــر روی یــک موضوع را
نداشته ،یادگیری در او کند است
ولی گاه از فعالیت بدنی غیر معمول
و بسیار باال برخوردار است.
این اختالل با فقدان توجه ،ف ّعالیت
بیشازحد ،رفتارهای تکانشی ،یا
ترکیبی از این موارد همراه است.
کودکان مبتال باید به دقت تحت
نظر یک پزشک معاینه شوند.
گرچه کمبود آرامش و تمرکز و نيز
عدم کنترل رفتارهای غير منطقی
در کودکان امری طبيعی اســت
ولی در این مورد رفتارهای روزمره
را مختل کرده و بر رشــد طبيعی
فرزندان تاثير می گذارد.
مبتال به
کودکانشرح
روزمــرهبا دو
زندگی جدول
یک

 ،ADHDممکن است آشفته باشد.
آنها اغلب اشــيا را گم می کنند و
زمــان و تکاليف درســی خود را
فراموش می کنند.
در ضمــن ،بــرای این کــودکان
انتظار در صف يــا انجام وظايفی
که مطلــوب آنها نيســت ،اغلب
کار مشکلی است .آنها همچنين
ممکن اســت به راحتی با ديگران
مشــاجره کنند زيرا اين کودکان
سريعتر از همساالن خود ،و اغلب
بر سر کوچکترين مسائل ،آشفته و
عصبانی می شوند.
درمان این مشــکل تنها متمرکز
بر مصرف دارو به تنهایی نیست و
حمایت پدر و مادر و رفتار صحیح
با کودکان مبتــا به  ADHDدر
پیشبرد روند بهبود کودک بسیار
حایز اهمیت است و در این میان
همکاری و ارتباطات با معلم کودک
بسیار بسیار ضروری است.
کودکانی که از پشتيبانی و درمان
مناســب بهره مند نمی شوند ،در
معرض خطر افت درسی و از دست
دادن اعتمــاد به نفــس قرار می
گيرند .آنها ممکن است برای يافتن
دوســت و مواجهه با موقعيتهای
اجتماعــی نیز با مشــکل مواجه
شوند.
برای تشــخیص این مشکل یک
سری نشــانه ها و عالیم زیر باید
ايسنا کودک
عكس:رفتار
صفحه146ماه در
برای حداقل
Part B
Skill:
دیده شود:
• قدرت توجه به مسایل نزدیک

حتماً با ش��نيدن پرسشي كه در
تيتر مطرح شده است ،پاسخهايي در
ذهنها مجسم ميشود .چيزهايي كه
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ميرسد .اما بگذاريد توجه شما را به
جنبه ديگري از موضوع جلب كنم.
ندارد و بی
شما جزییات
خود و
دقترا
فداكاري
داس��تانراكودك
است
شنيدهايد كه با مسدود كردن سوراخ
وظایف و یا
توجه بر
حفــظ
• در
برابر
شهر را در
سدي كه
كوچكي در
هزاران
كرد زندگي
محافظت
دريا
مشکل است
دیگرانميدچار
بازی با
نجات داد.
توانایی و دقت الزم را در
نفر رااغلب
•
چش��م پدر حقير ميرس��يد اما او بود
به
كه
اي
زاده
ملك
داس��تان
زمانی که به طور مستقیم باید به
خطاب به
كرد و
تبدي��ل
صحبتميدان
ك��ه در
جنگ را ندارد
گوش کند
سریعتر
هرچه
مداوای
پيروزي به
شكس��ت را به داد
پدر گفت:
• قدرت دنبال کردن تمرینات و بپردازند.
اينكه قد منت حقير نمود
روش
ترین
متــداول
تکالیف را در مدرسه و منزل ندارد یکی از
تا بلندي هنر نپنداري
اسباست
آشفته
های درمانی خــوردن قرص
الغر ميان به كار آيد
توجه
به
نیاز
که
کارهایی
انجام
• از
است.
مربوطه
دکتر
نظر
تحت
روز ميدان ،نه گاو پرواري
خودداری
مستمر
ش��ير امر
توريدركهابتدای
هاياست
ممکن
میکند با جويدنامارش��ته
كوچكي كه
دارد موش
داس��تان
دستورالعمل
سلطان الزم و
اغلب موارد
•
كرد.
والدیناوبارا آزاد
بند شده بود
جنگل در آن در
عظيم و
نگرانی به این
هراس و
ي��ك ميله فوالدي
در
كوچكي
نق��ص
رفع
براي
ك��ه
آهنگري
ي��ا
برای انجام کارها را فراموش میکند امر نگاه کنند.
نیست.كرد و
نگرانی صرف
وق��ت زيادي
توجه نكند،
ديگري
ممكنباب��ود
آناصلی
هایبهغیر
محرک
ك��هراحتی
به
نگرانی
اما جای
پلي
روي
از
ميهن
از
دف��اع
براي
كه
س��ربازان
كه
زماني
ش��د
موجب
منحرفمیشود
و تشویش زمانی خواهد بود که
عب��ور ميكردند كه اين ميله فوالدين در آن به كار
پلبگذریم
اينامر
بود،این
رفتهکنار
آگاهی از
• در انجــام فعالیت های روزانه بدون
مقاومت كند و فرو نريزد.
خود فراموشکار است
و با عدم توجه بــه موقع و انجام
دق��ت در رواي��ات و زندگ��ي معصومي��ن (ع) ب��راي ما سرمش��ق
بجای
درس
کالس
اغلــب
•
فرزندمان را به
بهبود
صحیح
رفتار
دركه ميتواند در تمام مراحل زندگي راهگش��ا و موجب
الگويي
اس��ت،
نشستن
تعویقبیندازیم.
ایستدشود.
می انسان
سعادتمندي
در
بحث
به
حــد
از
بیش
حضرتدر خانه،
اس��ت :و آرام
فضــای امن
ایجاد
• درگاهروايت��ي از حضرت امام جعفر صادق (ع) آمده
پردازد
موردی می
حاضران شــده
ميان توصیه
تس��اوي های
انجام ورزش
مجلس نگاهه��اي خود را به
محم��د(ص) در
نرسد اما چون
مــداوم ،مهم
پاسخدر آغاز خيلي
به شايد
شروعكه
موضوعي
كرد،
تقس��يم مي
درس
کالس
• در
خــوردن مواد
پرهیز از
است.
باارزش
اندازه
چه
تا
يابيم
درمي
شويم
دقيق
دادن میکنــد قبل از آنکــه از او غذایی منع شده ،انجام تست ها و
براي
كه
است
باارزش
اندازه
چه
تا
كه
ايد
كرده
توجه
اكنون
ش��ايد
خواسته شود
تمرینات مناسب و ...همه و همه به
قائل
ارزش
آيد
مي
اهمي��ت
كم
و
حقير
و
كوچ��ك
اول
نگاه
آنچ��ه در
بهبود هرچه سریعتر فرزند و حفظ
شويم.
در
مــدارس پس از چندین مرتبه اعتماد به نفس او کمک شــایانی
همهك��س ميداند كه به امور ب��زرگ بايد توجه كرد اما اگر بدانيم
آزمایش و بررســی روند درسی و خواهد کرد.
ك��ه امور كوچك ه��م نياز به توجه و رس��يدگي دارد از آنها نيز غافل
نمرات،
کارنامــه و
شدهدکتر و
چنــد
نشــانی
شد و طبعاً
زیــركوچك تشكيل
دانشكه ازدراجزاي
بزرگ هم
میانگینامور
نخواهيم
مشــکل
قراراین
توجه به
موردمبتال
آمــوزان
گرفت.را متخصصدر این زمینه و سایتهایی
خواهد
است
در
را
والدیــن
و
کرده
شناســایی
بیمارستان
نیز
و
تست
انجام
برای
پس ش��ايد از باارزشترين امور در زندگي آن باشد كه آنچه را در
بهايسنا
عكس:
بدانيم14.
صفحه
مراجعه به
میگذارنــد
جریان
این
مربوط
قســمت
کودکان
ارزشمند
رسد مهم و
ارزشتاو باناچيز مي
نخست كم
نگاه
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حتماً با ش��نيدن پرسشي كه در
تيتر مطرح شده است ،پاسخهايي در
ذهنها مجسم ميشود .چيزهايي كه
زيباتر به
گرانبهات��ر
بزرگت��ر،
27
نظرPAIVAND: Vol. 23 
no.1242
01, 2015
Dec.و
ميرسد .اما بگذاريد توجه شما را به
جنبه ديگري از موضوع جلب كنم.
شما داس��تان كودك فداكاري را
شنيدهايد كه با مسدود كردن سوراخ
كوچكي در سدي كه شهر را در برابر
دريا محافظت ميكرد زندگي هزاران
نفر را نجات داد.
داس��تان ملكزادهاي كه به چش��م پدر حقير ميرس��يد اما او بود
ك��ه در ميدان جنگ شكس��ت را به پيروزي تبدي��ل كرد و خطاب به
پدر گفت:
اينكه قد منت حقير نمود
تا بلندي هنر نپنداري
اسب الغر ميان به كار آيد
روز ميدان ،نه گاو پرواري
داس��تان موش كوچكي كه با جويدن رش��تههاي توري كه ش��ير
عظيم و سلطان جنگل در آن در بند شده بود او را آزاد كرد.
ي��ا آهنگري ك��ه براي رفع نق��ص كوچكي در ي��ك ميله فوالدي
ك��ه ممكن ب��ود ديگري به آن توجه نكند ،وق��ت زيادي صرف كرد و
https://therapists.psyموجب ش��د زماني كه س��ربازان كه براي دف��اع از ميهن از روي پلي•
 chologytoday.com/rms/فوالدين در آن به كار رفته بود ،اين پل
عب��ور ميكردند كه اين ميله
http://www.coulditbeadhd.ca/
prof_results.php?city=Montreadult-adhd-self-assessment?gمقاومت كند و فرو نريزد.
al&state=QC&spec=6
clid=CKjyrqTopMkCFYb3Hزندگ��ي معصومي��ن (ع) ب��راي ما سرمش��ق
دق��ت در رواي��ات و •
wodOecEjQ
در تمام مراحل زندگي راهگش��ا و موجب
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ازنازی بپرس!...

ورزشی...

فساد و رشوه خواری
در فدراسیون
بازیهای ورزشی

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

هرگز به خاطر دیگران
اصالت خود را
تغییرندهید.
چون هیچکس بهتر از شما
منی تواند نقش شما را
بازی کند .پس خودتان
باشید.شمابهترینید.

• وقتی نمی توانید پاســخ مناسبی پیدا کنید،
سکوت گزینه ای طالیی است.
• نگذارید کسی که از رویاهایش دست کشیده
شما را هم از رویاهایتان منصرف کند.
• گاهیدو نفر باید از هم فاصله بگیرند تا بفهمند
چقدر نیازمند برگشتن به همدیگرند.
• آیا می دانید چرا خوشــبخت بودن مشــکل
است؟
چون از رها کردن چیزهایی که باعث غمگینی ما
می شود سرباز می زنیم.
• به جای پاک کردن اشــکهایتان ،آنهایی که
باعث گریه تان می شوند را پاک کنید.
• هرگز از سمت جلو به یک گاو ،از سمت عقب
به یک اســب و ...از هیچ سمتی به یک احمق
نزدیک نشوید.
• از نشانه های ذهن فرهیخته آن است که در
عین مخالفت با عقیده ای ،به آن احترام بگذارد.
• بخشش کنید ،اما نگذارید از شما سوء استفاده
شود.
عشــق بورزید ،اما نگذارید با قلبتان بد رفتاری
شود.
اعتماد کنید ،اما ساده و زودباور نباشید.
حرف دیگران را بشنوید ،اما صدای خودتان را از
دست ندهید.
• مردم می گویند آدم های خوب را پیدا کنید
و بدها را رها کنید.
اما باید اینگونه باشد ،خوبی رادر آدم ها پیدا کنید
و بدی آن ها را نادیده بگیرید.
هیچکس کامل نیست.
• خداوند هیچ دری را نمی بندد مگر اینکه در
دیگری را باز کند.
• غرور گفت ،غیر ممکن است!
تجربه گفت :خطرناک است!
عقل گفت :بیهوده است!
دل زمزمه کرد :امتحانش کن!
• نگران آنچه که دیگران پشــت ســرتان می
گویند نباشید ،آن ها کسانی اند که به جای یافتن
کاســتی های زندگی خودشان ،مشغول یافتن
کاستی های زندگی شما هستند.
• اگر قول دادید ،به آن عمل کنید.
اگر عشقی دارید ،قدرش را بدانید.
اگر گفتید تماس می گیرید ،این کار را بکنید.
اگر کســی به شــما اعتماد کرد ،به آن احترام
بگذارید.
اگر اشتباهی مرتکب شدید ،عذرخواهی کنید.
اگر در طلب اعتماد هستید ،بدستش آورید.
• همه کسانی که به زندگی شما وارد می شوند،
دلیلیدارد.
یا شما به آن ها برای تغییر زندگیتان نیاز دارید،
یا خود کسی هستید که زندگی آن ها را تغییر
خواهد داد.

• مشکل فکرهای بسته این است که دهانشان
پیوسته باز است.
• هم اکنون که در حال نفس کشیدن هستید،
کس دیگری دارد نفس های آخرش را می کشد.
پس دســت از گله و شکایت بردارید و بیاموزید
چگونه باداشته هایتان زندگی کنید.
• از اینکه دنیا (در سال  )2012به پایان برسد
نمی ترسم… از این می ترسم که دنیا بدون هیچ
تغییری ادامه پیدا کند.
• رها کردن کسی که برای شما ساخته نشده
یعنی رســیدن به این درک کــه برخی آدم ها
بخشــی از سرگذشتتان هســتند ،نه بخشی از
سرنوشتتان.
• برای اینکه دوستت داشته باشم و به تو احترام
بگذارم ،مجبور نیستم با تو هم عقیده باشم.
• وقتی کسی به زندگیتان وارد می شود ،خدا
او را به دلیلی می فرستد .یا برای درس گرفتن از
او یا برای ماندن با او برای همیشه.
• خداونــد برای هر چیزی کــه اجازه اتفاق
افتادنش را می دهد دلیلی دارد… ممکن است ما
هرگز نتوانیم حکمتش را درک کنیم اما باید به
اراده و خواست او اعتماد کنیم.
• گله نکنید که چرا فالنی با شما درست رفتار
نمی کند .اگر میدانید لیاقتتان بیشتر است ،چرا
با او رابطه دارید؟
• دنبال کسی نباشید که همه مشکالت شما را
حل کند.دنبال کسی باشید که نگذارد به تنهایی
با آن مشکالت روبرو شوید.
• از اینکه خودم هستم خوشحالم .شاید کامل
نباشــم اما صادق و خوشبختم .سعی نمی کنم
کسی باشم که نیستم و تالش نمی کنم که همه
را تحت تاثیر قرار دهم .من خودم هستم.
• سکوت همیشه به معنای رضایت نیست.
گاهی یعنی ،خسته ام از اینکه مدام به کسانی که
هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمی دهند ،توضیح
دهم.
• خدا می داند چه کسی به زندگی شما تعلق
دارد و چه کسی ندارد .اعتماد کنید و بگذرید .هر
که قرار باشد بماند ،همیشه خواهد ماند.
• وقت تان را صرف کسانی کنید که شما را در
همه حال دوست دارند .آن را بیهوده تلف افرادی
که فقط هرگاه منفعت شان میطلبد دوستتان
دارند ،نکنید.
• با کسی باشید که از شما کینه به دل نگیرد،
حرف نزدن با شــما را طاقت نیاورد ،و بترسد از
روزی که شما را از دست بدهد.
• بخشیدن کسی آسان است ،اما اینکه بتوان
دوباره به او اعتماد کرد ،داســتان کامال متفاوتی
است.
•
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ســالیان طوالنی اســت که اغلب
قهرمانان شرکت کننده در بازهای
بین المللــی بصورت پنهــان و با
آگاهی برخی از مسوولین ورزشی
از داروهای تقویت کننده جسمی
استفاده می کنند و این امر موجب
گردیده رقابت ها بصورت ناسالم و
غیر عادالنه انجام پذیرد.
گسترش استفاده از
این داروها موجب
افزایــش رشــوه
گیری و فساد در
میان برخــی از
مسوولین ورزشی
شده .تالش های
بســیاری بــرای
ایجاد سازمان ضد
استفاده از داروهای تقویت جسمی
(آنتیدوپینگ) انجام گردیده.
از جمله آقای دنی کودر ،شــهردار
مونتریال ،با فعالیت های پی در پی
توانسته موافقت نمایندگان ورزشی
 18کشور را برای تاسیس سازمان
ضد اســتفاده از اینگونه داروها را
بدست بیاورد.
)(World Anti-Doping Agency

در ســال  2014آقای المین دیاک
 Lamin Diackرئیس فدراســیون
بازی های ورزشی آبیChairman

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

مورد آزمایش خون قرار
بگیرند.
بدنبــال اقدامات صورت
گرفتــه و جلوگیــری از
مصــرف دارو ،قهرمانان
اظهار می دارند که عمدتا
تابع دســتورات و برنامه
های ورزشی خود هستند.
یــاد آوری می شــود در
سال المپیک سئول سال
 1988آقای بن جانســون
پــس از دریافت مدال طال
در مســابقات دو میدانی و شرکت
در جشــن افتخار ،مورد
آزمایــش خــون قرار
گرفت و با مشــخص
شــدن اســتفاده از
داروهــای تقویتــی
عنوان و مدال طالی
خود را از دست داد.
طبیعی است مادامی
که کشورها به دنبال
کســب مــدال هــا و افتخارات
بیشتری برای خود هستند ،امکان
اشاعه فساد و استفاده از داروهای
تقویتی وجود دارد و سازمان های
ورزشی ناگزیر از صرف تالش ها
و هزینه های بسیار برای کنترل آن
می باشند.

حادثه جویی دور
دنیای یک قایق ران

of the Board of the National
 Water Companyو پسر وی ماسا

دیاک از بازی های ورزشی روسیه به
اتهام فساد و رشوه خواری در رابطه
با استفاده از اینداروها ،محاکمه و از
کار برکنار شدند.
همچنین  5نفر از ورزشکاران روسیه
Sarah Outen
شــرکت کننده در المپیک 2014
سوچی برای ابد از شرکت در بازی خانم ســارا اوتن یک انگلیسی 30
ساله موفق شد با یک قایق کوچک
ها محروم شدند.
طبق نظریه فدراسیون بازی های (کایک) و یک دوچرخه مســافت
ورزشی  17نفر از قهرمانان روسیه 40233 ،کیلومتری ســفر حادثه
بخصوص خانم ماریا ســاوی نووا ،جویانه خود را در مدت  1677روز
قهرمان دو  800متــر برنده مدال در شهر آکسفورد انگلیس به پایان
طال ،برای ابد حق شرکت کردن در برساند .
سارا ســفر خود را  4سال پیش ،با
مسابقات را از دست داد.
آقــای والدیمیر پوتین در المپیک قایقی ار تاوربریج لندن شروع کرد و
 2014ســوچی در جریان تقویت پس از  4سال با موفقیت به کشور
جسمی ورزشکاران روسیه بوده ،به خود بازگشت.
دنبال آن خبرگــزاری بین المللی در طــی ایــن ســفر وی بارها با
ضد تقویت جســمی اعالم داشت مشکالت بســیاری از جمله توفان
که امکان دارد ورزشــکاران روسیه بزرگ و طوالنی در مســیر ژاپن و
نتواننــد در المپیــک  2016ریو آالسکا و گردباد شدید در آتالنتیک
شــمالی روبرو گردید .اما با اراده ی
دوژانیرو شرکت کنند.
آقای سباســتیان کوز  Sebastianاستوار و روحیه قوی این مشکالت
 Coe'sسرپرســت سازمان ورزشی را پشت سر گذاشت .خانم اوتن در
انگلیســی و مســوول اصالحات و جمع خبرنگاران و مستقبلین خود
کنترل ســازمان های ورزشــی با اظهار داشت که گاهی اوقات نهنگ
استخدام یک حسابدار قسم خورده ها و دلفین ها در فاصله نزدیک در
در تالش است به وضعیت مالی این مسیر قایقرانی او بودند و هنگامی که
سازمان ها و نحوه توزیع و مصارف دریا آرام بود ،اغلب اوقات برهنه در
آب به شنا می پرداخت.
مالی آنها رسیدگی نماید.
همچنین قرار اســت برای کنترل وی اضافه کرد روزهای پایاین سفر
بازیکنــان اقدام به تاســیس یک بسیار دلتنگ دوستان و خانواده ی
البراتوار مستقل شود .تا قبل از بازی خود بوده و برای بازگشت به لندن
ها ورزشکاران از نظر مصرف دارو و و روزشماری می کرده است.

هزینه این سفر
ماجراجویانه بالغ بر  100هزار دالر
برآورد شد که ازطریق دوستان سارا
تامین گردید.

ورزش النگ برد

Longboard
بیش از  10ســال اســت که مورد
عالقه بســیاری ورزشــکاران قرار
گرفته است.در حال حاضر  100نفر
این ورزش را تمرین می کنند .النگ
برد از یک صفحه ی فلزی و چهار
چرخ کوچک تشکیل شده.
این ورزش نیازمند بدن قوی و ساق
پــای انعطاف پذیر اســت .کنترل
سرعت «برد» یکی از موارد مهم در
این ورزش می باشد.
ورزشــکاران هنگام تمرین از یک
عینک مخصوص و کاله حفاظتی
با دستکش و لباس چرم استفاده
می کنند
Cassandra Duchesne

خانم کاساندرا دوشن ،ورزشکار 34
ساله از شهر شربروک (کبک) اخیرا
توانست در رقابت های آرژانتین با
ســرعت  100کیلومتر عنوان دوم
قهرمانی را در تپه های بلند و زمین
صاف از آن خود کند.
کاســاندرا اظهار می دارد تا بحال
چندین بار تصــادف های کوچک
داشــته است .اما کماکان تمرینات
خــود را با دو نفر دیگــر در هوای
مناسب ادامه میدهد و هر بار سعی
دارد ســرعت خود را بیشتر کند تا
روزی بتواند با سرعت  130کیلومتر
برساند.
تمرینات وی باید در هوای بدون باد
و در جاده هایی با شیب کم انجام
شــود .او موقعی که به این ورزش
عالقمند شــد ،در آغــاز تمرینات
سرعتش تنها  10کیلومتردر ساعت
بود.
لیکن با ممارســت و تمرین های
بی وقفه و افزایش تجربه توانست
ســرعت خود را افزایش دهد .وی
دیگر نگــران مصدومیت بخصوص
شکستگی گردن نیست.

www.paivand.ca
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محیط زیست ...

 ۲۰۱۵احتماال گرم ترین سال
ثبتشده است

این گزارش در آســتانه نشســت
-----------------------تغییرات اقلیمی در پاریس منتشر
در آستانه نشست تغییرات میشود که بنا است رهبران جهان

اقلیمی در پاریس

------------------بی بی ســی :ســازمان
جهانیهواشناسی،وابسته
به ســازمان ملل ،اعالم
کرده اســت که متوسط
دمــای جهان در ســال
جاری میــادی احتماال
گرمتریندمای ثبتشده است.
اطالعات موجود ،تا پایان ماه اکتبر
(ماه قبل) نشان میدهد که دمای
امسال "بسیار باالی" هر دوره ۱۲
ماهه دیگری بوده است.
پژوهشــگران میگویند که دوره
پنج ساله بین  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۵هم
گرمترین پنج سال زمین ،از زمان
ثبت اطالعات هواشناســی بوده
است .آنها این گرمای بیسابقه را به
ترکیب پدیده النینو و فعالیتهای
انســان ،چــون انتشــار گازهای
گلخانهای ،نسبت میدهند.

در آن بر ســر رسیدن به برنامهای
مشترک برای مقابله با آثار زیانبار
فعالیتهای صنعتــی بر محیط
زیست مذاکره کنند.
ســازمان جهانــی هواشناســی
میگوید در  ۱۰ماه اخیر متوسط
دمای ســطح دریاها  ۰.۷۳درجه
ســانتیگراد از میانگین سالهای
 ۱۹۶۱تا  ۱۹۹۰باالتر بوده است.
میانگین دوره پنج ساله  ۲۰۱۱تا
 ۲۰۱۵هم  ۰.۵۷سانتیگراد باالتر
از میانگیــن  ۱۹۶۱تا  ۱۹۹۰بوده
است.

کنارآمدن با سختیهای زندگی...
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این گزارش همچنین میگوید که
میزان گازهــای گلخانهای هم به
سطح بیسابقهای رسیده است.
میشل ژارو ،دبیر سازمان
جهانــی هواشناســی
میگوید ایــن تحوالت
"همگی خبر بدی برای
سیاره زمین هستند".
محققان روی این مساله
اتفاق نظر دارند که باید
استفاده از سوختهای
فسیلی و انتشار گازهای
گلخانهای توســط انسان را عامل
گرمایش زمیندانست.
بنا اســت که رهبــران جهان در
پاریــس روی برنامهای الزماالجرا
برای کاهش گازهای گلخانهای و
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
به توافق برسند که بتواند گرمایش
زمین را تا زیر  ۲درجه بیشــتر از
ســطح کنونی نگه دارد .هرچند
برخــی کشــورها میگویند این
سطح باید  ۱.۵و یا حتی  ۱درجه
سانتیگراد تعیین شود.

>> ادامه از صفحه26 :

شما این قدرت را دارید که زخمها
و نگرانیهایتان را به دانش تبدیل
کنیــد؛ فقط کافی اســت کاری
برایشــان بکنید .باید اتفاقی که
افتاده را بپذیریــد و از چیزی که
آموختهاید برای برداشتن قدم به
•
جلو استفاده کنید.
هر چیزی کــه تجربه کردهاید به  .۶زمان حال تنها چیزی است که
شما توانایی میدهد تا با چیزهایی باید با آن کنار بیایید.
که قرار اســت تجربه کنید ،کنار زندگــی ،زندگی کــردن در یک
بیایید .این را درک کرده و خودتان سرزمیندور و خیالی که همه چیز
در آن ایدآل است ،نیست .زندگی
را آزاد کنید.
•
کردن در اکنون است ،با واقعیت.
 .۵منیتوانید موقعیتهایی را که شما به هر ترتیبی میتوانید برای
مسئولیت آن را منیپذیرید ،تغییر رسیدن به یک آینده ایدآل تالش
دهید.
کنید اما برای اینکار باید بتوانید با
سیگموندفرویدگفتهاست «بیشتر دنیا همانطور که امروز هست کنار
آدمها واقعاً خواستار آزادی نیستند ،بیایید.
زیرا آزادی مسئولیتپذیری
گاهیاوقات ،از تجربه
طلب میکند و بیشتر آدمها هیچکدام از کردن جایی کهدقیقاً
از مســئولیت میترسند ».اینهانباشید .هســتیم خودداری
میکنیمزیرابرحسب
نگذارید شــما هم اینطور نگذارید
تجربیات گذشتهمان
باشــید .وقتی دیگــران را گذشته یا
بخاطر اتفاقاتی که برایتان
باورداریم اینجا جایی
زمان
آینده
افتاده است مقصر میکنید،
نیست که باید باشیم.
از مسئولیت شــانه خالی حال را از اما واقعیت این است
میکنید.
شما بدزدد .که جایی کــه االن
اشــتباه نکنیــد ،قیمت
هستید دقیقاً جایی
شــادی و خوشــبختی،
اســت که الزم بوده
مسئولیتپذیریاست.
باشید تا بتوانید به جایی که فردا
به محض اینکه از مسئول کردن باید باشید برسید .پس قدر جایی
آدمهــا و چیزهــای دیگــر برای که هستید را بدانید.
خوشــبختی تان دست بکشید ،خانواده و دوســتانتان زیباتر از آن
شادتر و خوشبختتر خواهید شد .هستند که نادیدهشان بگیرید.
اگر االن ناراحت هســتید ،مقصر لحظــهای فکر کنیــد که چقدر
کسدیگری نیست.
خوشبخت و خوششانس هستید
آخر اینکه ،خوشــبختی شما به کــه میتوانید نفس بکشــید .به
اعتمادبهنفس تان بستگی دارد  -اطرافتان نگاه کنید و با چشمهایتان
میل تزلزلناپذیر شما به پذیرش فرصتهایی که در اختیار دارید را
مسئولیت زندگی خودتان ،حتی ببینید .بیشتر چیزهایی که از آنها
اگر دیگران هم در آن نقش داشته وحشت دارید اص ً
ال وجود ندارند.
باشــند .یعنی به دســت گرفتن
کنترل زمــان حال در زندگیتان،
فکر کردن بــه خودتان و گرفتن
یک تصمیم قاطع برای یک انتخاب
متفاوت .یعنی قهرمــان زندگی
خودتان بودن ،نه قربانی آن.

خوشبختی یک طرزفکر است که
فقط میتوان آن را در زمان حال
طراحی کرد .نقطهای در آینده یا
لحظهایدر گذشته نیست.
با این حال این باور اشــتباه همه
چیز را بر هــم میریزد .خیلی از
جوانان تصور میکنند خوشبختی
شــان جایــی در آینــده منتظر
آنهاست ،درحالی که افراد مسنتر
باور دارند که بهترین لحظاتشان
پشت سرشان بوده است.
هیچکدام از اینها نباشید .نگذارید
گذشــته یا آینده زمان حال را از
شما بدزدد.

•

 .۷همیشه ،همیشه و همیشه چیزی
برای شکرگزاری وجود دارد.

وقتــی لبخند میزنیــد ،زندگی
بهتر میشــود .مثبت بــودن در
موقعیتهای منفی ،سادهلوحانه
نیســت؛ نشــانه رهبری و قدرت
است.
اگــر در زمانهایــی که چیزهای
زیادی برای شکایت کردن و گریه
کردن وجــود دارد ،ترجیح دهید
لبخند بزنید و شکرگزار زندگیتان
باشید ،کاردرستی انجام میدهید.
اگر فردا که از خواب بیدار شدید و
فقط چیزهایی را داشتید که امروز
برایشان شکرگزار هستید چطور؟
به همه زیباییهایی که اطرافتان
وجود دارد فکر کنید ،به آنها نگاه
کنید و لبخند بزنیــد .برای همه
چیزهای کوچکــی که زندگی به
شما داده است شــکرگزار باشید
زیــرا وقتی همه آنهــا را کنار هم
قرار دهیــد ،میفهمید که تا چه
اندازه اهمیــت دارند .در آخر کار،
این شــادی و خوشبختی نیست
که ما را شــکرگزار میکند بلکه
قدرشناسی و شکرگزاری است که

زیاد شــنیدهایم که استرس برای
ســامتی مضر اســت یا حرص
خوردن باعث مریضی میشــود،
اما علم چــه توضیحی برای ربط
استرس و مریض شدن دارد؟
بــه گزارش وبســایت آتالنتیک
شــارون برگکویســت ،اســتاد
داروشناسی دانشــگاه اموری در
آمریکا ،میگوید هنگام اســترس
هورمونهای کورتیسول ،آدرنالین
و نوراپینفریــن در بدن ترشــح
میشود.
آدرنالین سرعت ضربان قلب را باال
میبــرد و میتواند باعث باالرفتن
فشار خون هم شود.

کورتیســول باعــث تغییراتی در
رگها میشــود که در درازمدت
میتواند امکان حمله قلبی و سکته
را باال ببرد.
همزمان مغز هم کار معمولش را
متوقف میکند تا به اعضای بدن
درباره اســترس و منبع آن پیغام
دهد.
نتیجه این پیغام همان حس «دل
و رودهام میپیچد» است که گاهی
در زمان استرس حس میکنیم.
این حس میتواند منجر به مختل
شــدن کار دستگاه گوارش بدن و
تأثیر بر کار باکتریهای مفید روده
شود.

شاد و خوشبختمان میکند.

آســفالت کنید .موفقیــت برای
هرکدام از ما مفهومی متفاوتدارد.
درنهایت موفقیت یعنی بتوانید با
شــادی به روش خودتان زندگی
کنید.
برای تاثیرگذار بودن الزم نیســت
بدرخشید .برای مهم بودن نباید
حتماً مشــهور باشید .برای موفق
بودن نبایــد حتماً یک ســتاره
باشید .الزم نیست کسی به شما
ارزش بدهــد .همین االن هم فرد
ارزشــمندی هســتید .فقط باید
خودتان و چیزی که آرزو دارید به
آن دست پیدا کنید را باور داشته
باشید.
شــما میتوانید در عین فروتنی،
بســیار تاثیرگذار باشید .فقط به
ایــن خاطر که آدمها بــه پایتان
نمیافتند و پرستش تان نمیکنند
بــه این معنی نیســت که فردی
شکستخوردههستید.
پیروزی خاموش به همان اندازه
پیروزی پرزرق و برق شیرین است
و البته بسیار واقعیتر.
موفقیت همان چیزی اســت که
شما تعریفش میکنید نه چیزی
که بقیــه میگویند بایــد به آن
برسید.

•

 .۸به دست آوردن چیزهای عالی
زمان میبرد.

نتیجههای فوری معموالً بهترین
نتیجه نیســت .با صبر میتوانید
تواناییهایتان را به طرز قابلتوجهی
گسترش دهید .اگر همیشه همه
آرزوهایتــان فوراً برآورده شــوند،
دیگری چیزی که بهدنبالش باشید
نخواهید داشت .آنوقت برای لذت
منتظر ماندن و پیشــرفت ،دلتان
تنگ خواهد شد.
یادتان باشد ،صبر به معنی منتظر
ماندن نیست ،صبر توانایی داشتن
نگرشــی خوب در زمانی است که
برای چیزی که بــه آن باور دارید
تالش میکنید .صبــر تمایل به
متمرکز بودن ،برداشتن قدمهای
بااعتمادبهنفس ودانستن این است
که فقط با هر بار برداشــتن یک
سنگ است که میتوانید کوهی را
جابهجا کنید .هر سنگی که جابهجا
میکنید ،هرچقدر هم که کوچک
باشد ،در هر حال پیشرفت است.
خط آخر:

حق شــما چیزی بیشــتر از یک
رضایت لحظهای اســت .ارزشی
که در یک لحظه میآید ،در یک
لحظه هم از بین میرود .ارزشــی
که برای آمدن زمان ببرد معموالً
همیشه با شما میماند.

•

 .۹دیگران منیتوانند به شما
ارزش بدهند.

وقتی برای به دست آوردن چیزی
ارزشــمند با ســختیها دست و
پنجه نرم میکنیــم ،گاهی برای
ارزشــگذاری بــه تالشهایمان
چشممان به دنبال تایید دیگران
است .اما واقعیت این است که آنها
نمیتوانند…
شــما به این دنیا نیامدهاید که با
انتظارات دیگــران زندگی کنید،
دیگــران هم همینطــور .باید راه
خاص خودتان را بــرای خودتان

•

 .۱۰شما تنها نیستید.

از طرفــی کریســتول میتواند
باعث بیشــتر شدن اشــتها و در
نتیجه پرخوری شود که حاصلش
چربیهایی است که در دور شکم
ذخیره میشوند؛ این چربیها خطر
بیماریهای مزمن را باال میبرد.
وقتی اســترس دایمی شــود ،بر
فعالیت سیســتم ایمنی بدن هم
اثر میگذارد :زمان بهبود جراحات
و آســیبها طوالنیتر میشود و
بــدن در برابر بیماریهای عفونی
ضعیفترمیشود.
بیشترین خطر اما متوجه کسانی
اســت که به طور دایم در معرض
استرس قرار دارند.
ســاعتهای طوالنی کار کردن و
با ضرباالجلهای مختلف ،نگران
کرایه و خرج خانه بودن ،فکر کردن
بیشاز حد به وضع بچهها و ..همه
به اضافه شــدن اســترس کمک
میکنند.
توصیه دکتر برگکویســت نگاه
کردن به عوامل استرسزا ،به عنوان
چالشهایی اســت که میشــود
از پــس آنها بر آمد و آنها را تحت
کنترل خود درآورد قبل از آنکه آنها
بدن و سالمتی را کنترل کنند.

•

احساس خجالت و ناراحتی کنیم،
باید بدانیم که کسان دیگری هم
هســتند که همان احساسات را
تجربه میکنند .وقتی از خودتان
میشــنوید که میگویید« ،من
تنهام» ،این فقــط ذهن نگرانتان
است که میخواهد شما را درگیر
دروغهای خود کند .همیشه کسی
هســت که درد مشترکی با شما
داشته باشد .شاید نتوانید فوراً با او
حرف بزنید ،اما وجود دارند.
اگــر االن احســاس ناامیــدی و
دلسردی میکنید ،این حرف را از
من بشنوید:
من بیشــتر وقتها درست مثل
شما فکر میکنم ،احساس میکنم
و میجنگم .بیشتر چیزهایی که
شما را نگران میکند دغدغه من
هم هست .و بااینکه بعضیها ما را
درک نمیکنند اما ما همدیگر را
درک میکنیم.
شما تنها نیستید!
یکیازبزرگتریننعمتهایزندگی
این واقعیت است که زندگی سخت
است .زیرادر برخورد با سختیهای
زندگی ،قدرتی بسیار ارزشمند در
ما بــه وجود میآید .این قدرت به
ما این امکان را میدهد که بتوانیم
به عمیقترین و معنادارترین اهداف
زندگیمان دست پیدا کنیم .دلیل
آن این اســت که زندگی سخت
است و ما قادریم که از آن چیزی
فوقالعاده بســازیم .چون زندگی
سخت است و ما میتوانیم فراتر از
این سختیها بلند شویم .میتوانیم
تفاوت و تغییر ایجاد کنیم.

وسط سختیهای زندگی ،خیلی
راحت میتوانید به اطراف نگاهی
انداختــه و آدمهایی را ببینید که
زندگی راحتــی را میگذرانند .اما
اینطور نیست .همه ما به طریقی
در زندگی با مشــکالتی دست و
پنجه نرم میکنیم .و اگر بتوانیم به
آن اندازه شجاع باشیم که درمورد پس این را یادتان باشد…
آن با همدیگر حرف بزنیم ،متوجه وقتی شرایط زندگی سخت شد،
خواهیم شــد که در این احساس شما باید ســختتر شوید .آرزوی
داشتن یک زندگی آسان را نکنید؛
سردرگمی،تنهانیستیم.
خیلی از ما دقیقــاً کنار خودمان بــرای بــه دســت آوردن قدرت
با همــان مبارزهای کــه ما با آن برای تحمل ســختیهایی که به
میجنگیم ،میجنگند .همه ما در عالیترین زندگی ختم میشوددعا
این با هم شریکیم .پس هرچقدر کنید.
•
هم که درمورد موقعیت خودمان
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مدیریتزندگی...

عادت مشترک افراد موفق
قبل

همه ما زیاد شــنیده ایم که آدم
های موفق صبــح زود بیدار می
شــوند و قبل از اینکه بقیه مردم
قهوه شان را بنوشند ،کل دنیا را از
آن خودشان می کنند.
اما بقیه اوقات روز که به اندازه صبح
مهم است چطور؟
مثال آدم های موفق قبل از خواب
چه کار می کنند؟
اگر کنجکاو هســتید ،باید بدانید
این قبیل افراد طوری به خواب می
روند که فردا روز مفیدتری داشته
باشند.در ادامه قصدداریم  ۶عادت
افراد خیلی موفق را قبل از خواب
بررسی کنیم:
•
 .۱یک ساعت مطالعه می کنند

بیل گیتــس ،مولتــی میلیاردر
مایکروســافت معتاد کتاب است
و هرشــب قبــل از خــواب یک
ساعت مطالعه می کند؛ از کتاب
های سیاســی گرفتــه تا مطالب
روز .مطالعــه روزانه عالوه براینکه
اطالعاتمان را باال می برد ،استرس
را کاهــش می دهــد و حافظه را
تقویت می کند.
پژوهش های سال  ۲۰۰۹دانشگاه
 Essexنشــان می دهد  ۶دقیقه
مطالعــه در طــول روز می تواند
اســترس را تا  %۶۸کاهش بدهد.
فایده مهم دیگــر کتاب خواندن
شــبانه این اســت که ســامت
بلندمدت مغزمان را هم بهبود می
دهد.
هربار که مطالعه می کنیم ،انگار
مغزمان ورزش کرده است.
تحقیقاتی که در انگلستان انجام
شــد نشــان می داد افرادی که
با فعالیت هایی مثــل مطالعه از
مغزشان کار می کشند ،در سنین
میانسالی تا  %۳۲کمتر دچار افت
حافظه می شوند.
•

رفنت به رختخواب
از

گوشی موبایلش را در اتاق دیگری
می گذارد تا حواسش به آن پرت
نشــود .تحقیقات دانشمندان هم
نشــان می دهد احتمــاال حق با
اوست!
دکتر چارلز زیسلر ،پروفسور رشته
درمــان خواب دانشــگاه هاروارد،
معتقد اســت نور روشــن صفحه
نمایش گوشــی ها ،ریتم طبیعی
خــواب بدن مان را به هم می زند
و بدن را طوری "گول" می زند که
انگار روز است.
این نورهای روشــن بــه مغزمان
پیغــام می فرســتند و باعث می
شوند مواد شــیمیائی خاصی در
بدنمــان آزاد نشــوند و درنتیجه
سخت تر خوابمان ببرد .بنابراین
برای یک خواب خوب بهتر است
گوشی موبایلمان را در اتاق دیگری
بگذاریم.
•
 .۳قدم می زنند...

جوئــل گاســکوین ،مدیرعامل
 Bufferباتمام مشغله ای که دارد،
سعی می کند قبل از خواب کمی
قدم بزند .درواقع منظورش از این
کار این است که فکرش را از کسب
و کار بیرون بیاورد تا خسته شود
و آماده خواب شــود .جوئل که در
طول روز وقت ســرخاراندن هم
ندارد ،با پیاده روی شبانه اش سعی
می کند استرس را از خودش دور
کند.
اما پیــاده روی به جز فوایدی که
برای ســامتی دارد ،مزیت های
جالــب توجه دیگری هــم دارد.
تحقیقات دانشــمندان نشان می
دهد پیاده روی خالقیت را افزایش
مــی دهــد .وقتی راه مــی رویم
مغزمان فعالیت شدیدی نمی کند،
درنتیجه این امکان فراهم می شود
که "یک جریان آزاد از ایده ها" در
سرمان شناور شــود .بنابراین اگر
 .۲وسائل الکترونیکی شان را به
اخیرا مشکالت ریز و درشت پیدا
رختخواب منی برند
کرده باشیم ،احتماال با یک پیاده
آریانــا هافینگتون بعد از اینکه به روی خوب شبانه بتوانیم یک راه
خاطر فشار کاری از پا افتاد و زمین حل ابتکاری و عالی پیدا کنیم.
خورد و در دریائی از خون غوطه ور •
شد و سرش  ۵بخیه خورد ،به یکی  .۴مدیتیشن می کنند...
از مدافعان سرسخت تحریم وسائل خانــم اپــرا وینفری شــخصیت
الکترونیکی در اتاق خواب تبدیل محبوب تلویزیونی ،از طرفدارهای
شــد .آریانا هرشب قبل از خواب ،پروپاقرص مدیتیشن منظم است و
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با اینکه برنامه کاری روزانه
اش واقعا سنگین است ،با
این حال سعی می کند
روز پراسترسش را با یک
جلسه مدیتیشن به انتها
برساند.
البتــه این موضــوع که
مدیتیشــن واقعا فایده
دارد یا خیر ،همیشه مورد
بحث و جدال قرار داشته،
اما تحقیقات سال ۲۰۱۴
که بــر روی بیش از ۱۹
هزار فرد که مدیتیشــن
مــی کردند انجام شــد،
نشــان داد این جلسات
باعث کاهش اســترس،
اضطراب و درد می شوند.
رشیدان:تعصب و نابردباری >> ...ادامه از صفحه7 :
درنتیجه نظر مردم هرچه که باشد،
درباره مفید بــودن این تمرینات اروپایی به دنبال فرار از مسئولیت برای بافتن کالههای پشمی برای قرارگرفتنافرادیمانندترامپ
خود در برابر پناهجویان هستند و این پناهنده گان براه انداخته اند و در آمریکا و لوپن در فرانسه
هیچ جای بحثی نیست.
رفتاری خشن در قبال پناهجویان هدف خــود را بافنت 25هزار کاله در صف مخالفان سیاستهای
•
اجنام
خالقانه
کــــارهای
.۵
پشمی قرار داده اند.
از خود نشان میدهند.
بشردوستانه نشان دهنده این
می دهند
سیاســت دولــت کانــادا برای گروههــای دیگــری نیــز مانند مطلب است که موتور محرکه
ورا وانــگ ســال  ۲۰۰۶به مجله قبول پناهندگان ســوری عکس «ورلدویــژن» کانادا در حمایت از اینان نفرت از بیگانگان است
 Fortuneاعــام کــرد در روتین العملهای مثبــت و منفی را در سیاست بشر دوســتانه دولت از و نه مالحظات امنیتی.
شــبانه اش "مقداری هم طراحی بین شهروندان کانادایی برانگیخته شــهروندان کانادایی دعوت کرده
وجود انســانهای رادیــکال در
می کند ،حتی اگر به صورت عملی اســت .بخشــی از مردم کانادا از اند که به هر وسیله ی که برایشان یک جامعه غیرطبیعی نیست اما
ممکن نباشد ،به صورت ذهنی!" ایــن حرکت اســتقبال نمودند و مقدور است به این مردم مصیبت نابردباری در سالهای اخیر به طرز
ی درســت و مطابق با دیده کمک نمایند.
گاهی سیاهی شــب ذهن انسان آنرا حرکت 
نگران کنندهای رو به افزایش است.
را بدجور خالق می کند .مســاله ارزشهای کانادایی ارزیابی کردند ،قرار اســت که بیش از ســ ه هزار چندی قبل با یک سیاســت مدار
جالب تر اینکه تحقیقات نشان می اما گروهی نیز این سیاست دولت پناهنده ســوری وارد کبک شوند کانادایی در مورد سوریه صحبت
دهند حتی اگر از کار روزانه خسته لیبرال را نمیپسندند و خواستار و در چندین شهر ازجمله مونترال میکردم و او به من گفت که چیزی
اسکان یابند.
باشیم ،شــب می توانیم ابتکار به توقف آن میباشند.
که در جلوی چشم مردم جهان در
خرج بدهیــم .پژوهش های کالج گروهها و تشکلهای بیگانه ستیز اوباما در آمریکا شرایط مشکل شرف تکوین اســت یک تراژدی
 Albionنشان میدهند "کارهایی بخش اعظــم صف مخالفــان را تری را تحمــل میکند و به انسانیســت و کانادا میبایســتی
که یک ذهن خــاق الزم دارند ،تشــکیل میدهنــد و وبالگها و شــدت در زیر حمالت دست در جهت کمک بــه آوارگان این
در ساعت های غیرکاری روز بهتر حسابهای فیســبوک و توئیتر راستیهای آمریکا قرار دارد ،جنگ خانمانسوز اقدام به آوردن
انجام می شوند".
طرفداران ایــن گروهها پر از پیام این مخالفت تــا آنجا پیش رفته پناهجویان سوری و اسکان آنان در
درنتیجه حتی اگر اصوال سحرخیز هایی ســت در مذمت سیاســت است که برخ 
ی از فرمانداران ایالتی خاک کانادا نماید.
عم ً
هستیم ،باز هم باید تا شب منتظر انسان دوستانه دولت ترودو.
ال رو در روی اوباما ایستاده اند .فرامــوش نکنیــم که یکــی از
ایده های خالقانه مان بمانیم.
قابل توجه است که اکثر این افراد آقای اوباما معتقد اســت که برای اساســیترین اصول منشور ملل
محققان هم این مساله را تائید می با مستمســک قرار دادن مسائل مقابلهبابیگانهستیزیونژادپرستی متحد ،حیثیت و برابری الینفک
کنند ،چون اصوال ذهنماندر طول امنیتی نوک پیــکان حمله را به باید مرزها را بگشاییم و از مهاجران همــۀ آحاد بشــر اســت و همۀ
شب قیدوبند کمتری دارد و می سوی این سیاست نشان رفته اند .حمایتکنیم.
دولتهــای عضــو ،جداگانــه یا
توانیم بین چیزهایی ارتباط برقرار بــه اعتقاد ایــن افــراد ورود این یکــ 
ی از مخالفان ســر ســخت به اشــتراک ،متعهد شــده اند با
کنیم که ســاعت های دیگر روز پناهندگان تهدیدی ســت برای سیاســت آقای اوبامــا در جهت همکاری ســازمان ملل متحد به
نمیتوانستیم!
امنیت سایر شهروندان کانادا و با پذیرش و اسکان پناهجویان سوری منظور گسترش و تشویق رعایت
هرچند که در این ساعات توانائی اینکه دولــت بارها اطمینان داده دانلد ترامپ است.
مؤثر و جهانشمول حقوق بشر و
مغزمان بــرای برقــراری ارتباط اســت که تمامی اقدامــات الزم ترامپ که علنا بیگانه ســتیزی و آزادیهای بنیادی برای همهگان،
منطقی بین مسائل کمتر می شود .را در جهت بر رســ 
ی سوابق این اسالم ســتیزی را ترویج و تبلیغ بدون تبعیض نژادی ،جنسی ،زبانی
•
پناهندگان را انجــام خواهد داد ،میکند قول داده است که تمامی یا مذهبی عمل کنند.
ریزی
برنامه
بعد
روز
بــرای
.۶
بردباری هرگز جنگ را تهییج
مخالفان همچنان بر مواضع خود مکزیکیها را از آمریکا اخراج کند
می کنند
و از طرف دیگــر میخواهد برای نکرده است؛ حال آنکه نابردباری
پافشاریمیکنند.
خون بر زمین جاری ساخته
چنالت،مدیرعاملکمپانیآمریکن از طرف دیگر شهروندانی که از این تمامی مســلمانان آمریکایی یک
است.
اکسپرس دوســت دارد زمانش را سیاســت دولت حمایت میکنند سیستم شناسائی مرکزی تأسیس
 ولتر.مدیریت کند و این کار را معموال خود را برای یک پیشواز گرم از این کند و به هر مســلمان یک کد و
•
یک کارت شناسایی بدهد که آنان
در ســاعت های انتهائی شب ،آن میهمانانآمادهمینمایند.
هم به یک روش بسیار ساده انجام بطور مثال گروهی از مردم کبک ملزمند که این کارت را همواره با
می دهــد :معموال برای روز کاری بصــورت خودجوش یک کمپین خود حمل کنند!
بعد برای سه چیز برنامه می چیند
و صبح که بیدار می شود و سرکار
می رود ،بالفاصله به همان وظیفه
های مهم می پردازد.
را از ســال های دبیرستان تا سال دانشگاهشــان را تمــام کردند به داشــتند ،در دانشــگاه نمره جی
تحقیقاتی که ابتدای دهه  ۱۹۹۰آخر دانشگاهشــان مورد بررسی سراغشان رفتند؛ نتیجه پژوهش پی ای بهتــری گرفتند .اصوال در
انجام شــد نشان می دهند عادت قرار دادند؛ درطول تحقیقات یک خیلی جالب بود.
موفقیت تحصیلی ،مدیریت زمان
های عجیب و غریب چنالت برای بار مهــارت دانش آموزهــا را در دانش آموزانی که مهارت بهتریدر نسبت به استعداد یادگیری افراد
برنامه ریزی واقعا مفید است.
مدیریت زماندردبیرستان بررسی مدیریت زمان داشتند ،نسبت به نقش پررنگ تری دارد.
پژوهشگران گروهی ازدانش آموزها کردنــد و یک بار هم بعد از اینکه دوستانشان که اس ای تی باالتری
(منبع)lifehack.org :
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
جتاوزات جنسی و بازتولید هویت مردانگی
دکتر شهال اعزازی

متخاصم مورد تجاوز ،بردگی و آزار
جنسی قرار گرفته ،به بردگی گرفتار
شده ،و به فروش رسیده اند.
یکی ازدالیلی که معموالً برای توجیه
عمل تجاوز جنسی مطرح می شود
توجیه بر اساس میل جنسی مردان
است و گفته می شود که سربازان پس
از پیروزی بر دشمنان و فتح سرزمین
آنها ،برای رفع نیازهای جنسی خود
دست به این عمل می زنند.
این توجیه بیشتر در حد گفتار برای
افــراد عــادی قابل طرح اســت و از
لحاظ بررسی های علمی هرگز مورد
تأیید نیست .زیرا تجاوزهای جنسی
بدون توجــه به امکان برطرف کردن
میل جنســی افراد صورت می گیرد
و ارتباطی با در دســترس بودن یا در
دســترس نبودن امکاناتی برای رفع
نیازهای جنسی سربازان ندارد ،بلکه
بعضی از مردان در "خالء فرهنگی" به
وجود آمده در فضای جنگی ،به این
عمل شنیعدست می زنند.
شــواهد متعــددی وجــود دارد که
مشــخص می کند جتاوز نه عملی

به مناسبت  25نوامبر:
روز جهانی مبارزه با
خشونت علیه زنان

 27آبان  -خشــونت نسبت به زنان
ســابقه ای طوالنــی و شــکل های
گوناگوندارد .شکل خاصی از خشونت
را می توان در خشونت های جنسی
راندن افراد ،ساده تر صورت می گیرد.
مشــاهده کرد .خشــونت جنسی و
توجه به شــرایط حاکم بر جنگ که
تجاوز ،تأثیرات مخربی بر روی زندگی،
باعث انجام رفتارهای غیر عقالنی می
جسم ،و روان زنان می گذارد اما باید
شود نیز مهم اســت .افراد در شرایط
به نکته دیگری نیز توجه داشت و آن
جنگی از لحاظ احساسی سردرگم ،
این که در جوامع مردساالر که معموالً
ناامید  ،عصبانی و ترس خورده هستند
زنان نه فقط جنس دوم بلکه مایملک
و به دلیل شــرایطی که در آن به سر
مردان در نظر گرفته می شــوند ،از
می برند دســت بــه رفتارهای غیر
به
طریق خشونت جنســی و تجاوز
عقالنی می زنند طبعــاً یکی از این
زنان ،مردان خشونت پیشه غلبه خود
رفتارهای خشن و غیرعقالنی ،تجاوز
را بر مرداندیگری که زنان قربانی ،زیر
به زنان اســت .در این حالت ،تجاوز
سلطه و نظارت آنان قرار دارند نمایش
بخشی از سیاستگزاری جنگ نیست
میدهند.
بلکه رفتاری است که از سربازان سر
به عبارت دیگر زنان به عنوان نشانه
می زنــد .اما از بروز چنین اعمالی نه
و ابــزاری برای زورآزمایــی مردان با
تنها جلوگیری نمی شود بلکه قصد
یکدیگر (برای اثبات قدرت شان) در
جلوگیری را هم ندارند .گمان بر این
نظر گرفته می شوند.
است که چنین رفتاری برای سربازان
تجاوز جنســی به زنان ،در واقع زنی
و در زمان جنگ طبیعی است و باعث
را که تا لحظۀ تجاوز ،زیر نظارت مرد
ایجاد همبســتگی و کسب رضایت
دیگری بوده زیر ســلطه فرد متجاوز جنسیبلکهعملیتهاجمیاست.
خاطر میان افراد می گردد.
در مــی آورد و نه تنها امکان نظارت آن چه متجــاوز را راضی می کند نه توجه به جهان بینی ،باورهای جمعی و
بر زن را از آن مرد مغلوب می ستاند صــرف عمل بلکه تحقیــر و خفیف ساختار اجتماعی گروه هایدر مناقشه
بلکه مردانگی او را نیز از بین می برد ،کردن قربانی ودریافت احساس سلطه با یکدیگر ،نکته دیگری را توضیح می
و مرد غالب از این طریق به بازتولید و قدرت بر زن است.
دهد زیرا در ساختار اجتماعی برخی
هویت مردانه خود و نظم جدیدی از با توجه به هدفمنــد بودن این رفتار از گروه ها چنین رفتاری نه تنها مجاز
مردساالری می رسد.
که در مناقشــات امروزی دیده می بلکه مورد درخواست نیز می باشد از
جنسی
تجاوزهای
مقاله زیردر رابطه با
شود ،خشونت جنســی را به عنوان این روست که رفتار افراد را نمی توان
فراوانی که در خالل جنگ و مناقشات سیاستگزاری جنگ و به عنوان یکی تنها با توجه به دالیل فردی توجیه کرد
کنونی منطقه ما نسبت به زنان صورت از ابزارهای جنگ  -ساده ترین و ارزان بلکه باید عنوان رفتاری مورد انتظاردر
می گیرد تنظیم شده است ،اما روشن ترین ابزار جنگ  -با بیشترین منافع چهارچوب باورهای فرهنگی گروه نیز
است که این نگاه را می توان به هر نوع در نظر می گیرند .خشــونت جنسی در نظر گرفت .اگر ساختار و فرهنگ
تخریب و نابودی جســم و جان زنان در سیاســتگزاری جنگ در مجاورت زن ستیزی در گروه های مختلف در
مانند وقایع اسیدپاشی و همچنین سایر ابزار های جنگی در نظر گرفته حال مناقشه با یکدیگر رادر نظرداشته
قتل های ناموسی نیز تعمیمداد.
می شــود و یک استراتژی مؤثر برای باشیم ،مشخص می شود که این گروه
به
اخیر
مناقشــاتی که در دهه های
پیشبرد اهداف جنگی است.
هــا دارای تفاوت هایی در مورد زبان،
علت درگیریهای قومــی ،مذهبی و خشونت جنسی زنان ساده ترین ابزار نژاد ،مذهب و به صورت کلی تفاوت
نژادی در میان گروه های مختلف رخ جنگی است زیرا به طور مستقیم در در جهان بینی شان با یکدیگرند اما
می دهــد دارای ویژگی های خاص برگیرنــده عالیق مجرمان به انجام و اکثر آنان دارای ساختاری مردساالرانه
خود هستند .هر چند که همیشه در تکرار آن است .ارزان ترین ابزار است و زن ســتیز ،البته با تفاوت هایی در
جنگ ها خشــونت و غارت و کشتن زیرا برای گروه مهاجم هزینه ای در بر درجه زن ستیزی با یکدیگر هستند.
افراد غیر نظامی وجود داشته اما ابعاد ندارد .وانگهی ،بیشترین منافع را برای در این جوامع "مردانگی" اصلی بسیار
خشــونت در مناقشات و جنگ های مهاجم به وجود می آورد زیرا آگاهی مهم اســت ،اما باید توجه داشت که
کنونی در منطقه ،بسیار گسترده تر از وجود تجاوزات جنســی حتا قبل "مردانگی" وابسته به نظارت بر کلیه
شده است .گذشته از خشونت نسبت از این که سرزمینی فتح گردد باعث وجوه زندگی زنان و قراردادن آنان در
به افراد عادی ،ویژگی دیگر این جنگ فرار افراد و رها کردن خانه و سرزمین چهارچوب تفکرات مردانه .در فرهنگ
ها ،خشونت و تجاوزهای مکرر جنسی خود می شود بنابراین فتح سرزمین و های مختلف و ایدئولوژی های مختلف
به زنان است .هر چند که پس
زن دارای ویژگی خاصی می
از جنگ دوم جهانی در سال
باشــد و تنها در صورتی که
1977
 1949و بعد در سال
ان گونــه رفتار کند ،حرکت
در کنوانســیون ژنو توجه به
کند ،فعالیت کند و پوششی
حقــوق و موقعیت افراد غیر
مناســب با ایدئولوژی حاکم
داشته باشد مردانگی مردان
نظامی به ویژه وضعیت زنان بیستمین ســالگرد راه پیمائی نان و گل سرخ و
به اثبات می رسد.
و کودکان ،در اسناد مختلف روند راه پیمائی جهانی زنان علیه فقر و خشونت
در نتیجه نمی توان خشونت
مطرح شد (کنوانسیون ژنو اســتثنائا در محــل کتابخانه نیمــا ودر بعد از
های جنگی را به صورت فقط
 1949و پروتکل های الحاقی ظهریکشنبه با خوشــامد به همه زنان و مردان
سیاستگزاری جنگی یا رفتار
 ) 1977امــا نــگاه جامعه عالقمند بر گزارمیگردد
جهانی به این پدیده هولناک
فردی در نظــر گرفت بلکه
که از ســال های پیش ،آغاز
باید به تاثیر ساختار فرهنگی
زمان :یکشنبه  6دسامبر ۲۰۱5
جنگ
شــده بود تنها بعد از
از ساعت  ۱۱صبح تا 13/30
توجهداشت ،رفتارهای خشن
داخلی بوســنی به این امر
یاد بود  20سال پس از راهپیمائی
با توجه بــه فرهنگ گروه را
تمرکز یافت .تا آن زمان زنان
مونترال-کبک
روزه
10
باید به صــورت رفتارهایی
همراه با نمایش فیلم
بسیاریدر جنگ های متعدد
مطابق بــا آداب فرهنگی و
شما
همــه
دیدار
به
امید
با
ٔ
برمه  ،کنگو ،رواندا و بوسنی
اجتماعی گروه در نظر گرفت
8043 St Hubert,
 و در حال حاضر در سوریهو فــرد در چارچوب رفتاری
Montréal, QC H2R 2P4
و عراق  -از طرف گروه های
مورد قبول گروه زن ســتیز
)(Metro: Jarry

توجه توجه
جلسه اجنمن زنان

خود رفتار می کند.
هدف از درگیری های کنونی
تنها فتح سرزمین نیست بلکه
بر اســاس ایدئولوژی خاصی باید
موجودیت ،و نسل گروه مخالف را از
بین برد بنابراین نه تنها باید سرزمین
را فتح کــرد ،نه تنها باید مردان را از
میان برد و بدین وسیله قدرت خود را
اثبات کرد بلکه از آن جا که مردانگی
اصلی بسیار مهم و تعیین کننده است
باید "مردانگی" مردان گروه مخالف را
نیز از بین برد و آنان را به عنوان افرادی
که قادر به حفظ سرزمین و حمایت از
افراد خود به خصوص حفاظت از زنان
نیستند مورد تحقیر قرار داد.
بدین ترتیب مشــاهده می شود که
در زمــان غلبه گروهی بر گروه دیگر
در مجاورت تغییراتی که در ساختار
اجتماعی ،حقوقی و سیاسی به وجود
می آید ،قواعــد و مقررات مربوط به
زنان هم تغییر می کند .گروه مهاجم
در مورد زنان نیز نظارت های خاص
خود ر ا اعمال کرده و سلطه خود را بر
زنان نمایش می دهد.
گروه طالبان زنانی را که در قبل نیز
در یک جامعه مردساالر زندگی می
کردند ،در خانــه ها محبوس کردند
و از هــر نوع حضــور اجتماعی آنان
جلوگیری بــه عمل آوردنــد ،برای
طالبان نامریی بودن زنان جهت اثبات
مردانگی کفایت می کرد .گروه بوکو
حرام نیز با ربودن دختران دانش آموز
و ازدواج اجباری و به بردگی کشاندن
آنان و دور ســاختن شان از آموزش
سعی در تقویت الگوی مردانگی مد
نظر خود را دارند.
در مورد «داعش» این مســاله البته
به شکلی بسیار فجیع تر و به صورت
تجاوز جنسی ،خرید و فروش زنان ،و
کشتن آنان مطرح است.
خشونت جنسیدر وهله اول به عنوان
ارزان ترین سالح جنگی افراد را حتا
قبل از جنگ و تسلیم شدن ،وادار به
گریز از محل زندگی خود می کند و
در بسیاری از موارد هرگز بازگشتی هم
صورت نمی گیرد .پس فتح سرزمین
به ســاده ترین روش صورت گرفته

است.
از طرف دیگر
تجاوزات جنسی که در بسیاری
از موارد در برابر چشم دیگران ،اعضای
خانواده و یا همســایگان صورت می
گیرد ،نه فقط باعث تحقیر و ُخردشدن
زن می شــود بلکه به طرد او از محل
زندگی و نزدیکان ،و فروپاشی شرایط
زندگی او و اطرافیانش می انجامد .در
عین حال عملی است که به افراد فاتح
رضایت خاطر می بخشد .این رضایت
خاطر ،نه تنها به دلیل انجام موفقیت
آمیز عمل ،بلکه به علت ایجاد حس
مردانگی باال ،تعلــق به گروه فاتح ،و
قدرتمندبودن هم است.
از طریق تجاوز جنسی نه فقط سلطه
بر سرزمین کسب می شود بلکه سلطه
بر بدن ها نیز به دست می آید و این
تنها به معنای سلطه بر بدن زن و نابود
کردن جسمی و روانی او نیست بلکه از
طریق خشونت جنسی بر زنان ،سلطه
کامل بر مردان مغلوب نیز به دســت
می آید .این مردان نه تنها سرزمین
خود ،اموال و مایملک خود را از دست
داده اند بلکه مهم ترین ویژگی هویت
مردانه شان یعنی نظارت بر زنان خود
را نیز از دست داده اند و بدین ترتیب
است که سلطه بر مردان مغلوب کامل
می شــود .از دید جوامع مردساالر،
مردان تعیین کننده و به وجود آورنده
جامعههستند.
از این منظر ،هویت مــردان ،هویت
جامعه را می سازد پس برای نابودی
کامل یک جامعه باید هویت مردان یا
مردانگی آنان را ازشان سلب کرد.
بدیــن ترتیب در کنــار کارکردهای
متعددی که خشــونت در جنگ به
ویژه خشونت جنســی دارد ،کارکرد
بســیار مهم دیگری نیز باید برای آن
در نظر گرفت که از طریق ســلطه بر
بدن زن ،ســلطه بر مردان نیز تأمین
می شود .مردی که نتواند از بدن زنان
مرتبط با خــود محافظت کند یک

ویژگی اساسی مردانگی یعنی نظارت
بر بدن را از دســت داده و «دیگری»
این نظارت را از طریق تعرض به بدن
زن ،به چنگ آورده است.
سخــنپایانی

نگاه فرودســتانه به زنان و حاکمیت
زن ستیزی در جوامع مردساالر ،خواه
ناخــواه زنان را در موجودیت خود به
عنوان یک فرد در نظر نمی گیرد بلکه
زنان نشــانه ای از روابط میان مردان
هســتند .در جوامع زن ستیز تحقیر
یک زن و سلطه بر بدن اش گذشته از
مشکالت فراوان برای او ،جهت تحقیر
مردان صورت می گیرد.
با این عمل اوالً متجاوز برتری خود را
به دیگران نشــان می دهد و از طرف
دیگر خشونت نسبت به زنان نمایشگر
ناتوانی مرد مغلوب جهت محافظت از
زن ،و همین طور بیانگر ناتوانی جنسی
او تلقی می شود .در چنین وضعیتی،
ایــن طور قلمداد می شــود که مرد
مغلوب هویت مردانه خود را از دست
داده است .هر چند که مردان مغلوب
آن جامعــه ،از مردانگی به دور افتاده
اند ولی این به معنای رها شدن زنان
از نظارت و کنترل نیســت زیرا رفتار
مردان پیروز ،ســبب بازتولید نوعی
دیگر از نظارت بر زندگی و بدن زن و
"بازتولید نظامی" دیگر از مردساالری
می شود ،در این حالت تجاوز جنسی
مولد هویت مردانه است.
خشونت جنســی نه تنها ابزار جنگ
بلکه ابزار قدرت نیز می باشد .قدرتی
که پایه های آن در فرهنگ نهادینه
شده گروه متجاوز ،نهفته است .آنانی
که دست به تجاوز جنسی می زنند
در واقــع قــدرت خود را بــر بدن و
هویــت زن ،و از این طریق بر مردان
و ســرزمینی که زن به آن تعلق دارد
نشــان می دهند .سلطه بر بدن زنان
اصلی مهم برای اثبات مردانگی است.
شــکل حاد آن به صــورت تجاوز و
بردگی جنسی در جنگ ها مشاهده
می شود اما باید به اشکال خفیف تر
آن نیز توجه داشت.
(مدرسهفمینیستی)

راهنمای مشاغل ایرانیان مونتریال
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ایستگاه انرژی

شــما تضمینی است اگر خودتان
بخواهید.
روزهای خوب در راهند...
وطن
سریعتر
هرچه
اســت
کافی
جامعه ما به امید و انرژی مثبت نیاز دارد
دوم خود را بشناسید و راه و رسم
کا نون موفقیت و شادکامی اریانیان مونتریال
زندگی در آن را فرا گیرید.
یک ایستگاه انرژی در فیس بوک:
و اما برگردیم به سوال اول:
برای شما که به دنبال موفقیت و
به نظر شما کانادا چگونه کشوری
شادکامیهستید....
است؟
در مجموع پاسخ ها بایستی مثبت
در فرآیند یادگیری ،که بیشتر مربوط
باشد و رنگ و بوی رضایت بدهد
چراکه اگر غیر از این باشد قاعدتا نباید به حیطه بزرگســاالن و دوران پس از
دبیرستان است مخاطب نقشی کامال
مهاجرتی صورت می گرفت!
اگر کانادا کشور خوبی نیست اصال چرا فعال دارد .در فرآیند یادگیری این خود
آموزش گیرنده است که به صورت کامال
مهاجرت کردیم؟
ممکن است بگویید که فکر نمی کردیم خودجوش و با انگیزه نسبت به کسب
اینطوری باشــد و یا فکــر می کردیم دانش اقدام می نماید.
در این فرآیند نقش آموزشدهنده ،ارائه
خیلی بهتر از این باشد!
بیایید کمی منصف باشیم .نباید انتظار مطالب ،راهنمایی های الزم و پاسخ به
داشته باشــیم که هیچ نکته منفی یا سواالت است.
نقطه ضعفیدر این کشور وجود نداشته فرآینــد یادگیری همواره اثر بخشــی
بیشتری نسبت به فرآیند آموزش دارد.
باشد.
به قول معروف :گل بی خار کجاست؟ لذا انتظار می رود که خوانندگان اینگونه
بیاییم همه چیــزش را با هم ببینیم .مطالب در نقش یادگیرنده ظاهر شوند
بیاییم به همان نســبت کــه از بدی نه آموزش گیرنــده! و اما نکته ای که
هایش می گوییم به خوبی هایش هم باعث اشتیاق یادگیری می شود نگرش
بیاندیشیم .آنوقتدرمی یابیم که خوبی می باشد .نگرش نسبت به موضوعی که
هایش به بدی هایش می چربد .آنوقت باید آموخته شــود و در اینجا موفقیت
است که کفه ترازوی مثبت های وطن مالی مطرح است .اگردیدگاه خوانندگان
دوممان سنگین تر می شود و احساس محترم نســبت به مسائل مالی مثبت
رضایت از زندگی در کانادا به ما دست باشد و لزوم فراگیری آن برایشان آشکار،
آنوقت با اشتیاق و به طور موثر اینگونه
می دهد.
از اهمیت شناخت وطن دوم و فراگیری مطالــب را دنبال و در فراگیری هر چه
بیشــتر آن می کوشند .دیدگاه مثبت
راه و رسم زندگی در آن گفتم.
اما همگان می دانند تامین مالی یعنی اینکه به اهمیت مسائل مالی در
از دغدغه هایی است که از ابتدا تا زندگی اذعان داشــته باشند و درعین
حال از آن نترسند!
همیشه همراه با ما است.
در وطن اولمان هم همین بود .همواره جالب است که بدانید علی رغم آنچه که
در فکر ارتقا شرایط مالیمان بوده ایم ،به نظر می رسد ،عموم مردم از مسائل
هســتیم و خواهیم بود .این طبیعت مالی وحشتدارند! به همیندلیل است
زندگی اســت .بنابراین موفقیت مالی که حتی اندیشــیدن راجع به وضعیت
از مهمترین عوامل موفقیت مهاجرین مالی خــود و اینکه چطور آن را بهبود
است .برای داشــتن یک زندگی مالی بخشند یا اینکه شرایط فعلیشان بدتر
خوب در هر کشــوری بایستی آداب و نشود ایشان را مضطرب می کند.
رســوم زندگی مالی در آن کشور را فرا چند نفر از افراد جامعه همواره از میزان
گیریم .البتــه بخش عمده آن در همه موجودیشان خبردارند؟
کشــورهای دنیا مشترک است .اما هر چه تعدادی حساب دخل و خرجشان را
کشوری آداب و رسوم مالی مخصوص دارند و کنترل می کنند؟
چه کسانی آینده مالی خود را ترسیم
به خود را نیز دارد.
از آنجا که دغدغه های مالی موضوعی کرده اند؟
مشــترک بــرای تمامــی مهاجرین تعداد بسیار اندکی از افراد جامعه می
خصوصــا هموطنان عزیز می باشــد ،دانند که چطور پولدار شــوند و از آن
در این مجموعه نوشــته ها به مطالبی تعداد اندک ،تعداد انگشت شماری برای
کاربردی خواهم پرداخت که توجه به ثروتمند شدن اقدام می کنند.
آن می تواند زندگی مالی خوبی را برای اگر چه می گویند کــه پول وثروت را
دوســت دارند اما واقعیت چیز دیگری
خوانندگان محترم رقم بزند.
البته پر واضح است که میزان اثربخشی است .وقتی که مردم صحبت از عالقه
نوشته هایی از این دست کامال مرتبط شان راجع به پول و ثروت می کنند در
با میزان اثر پذیری خوانندگان می باشد .واقع راجع به نتایج لذت بخش آن می
بنابراین بایستی یک فرآیند فعال انجام اندیشند نه راجع به خود موضوع!
شود همانند آن چیزی که در یادگیری در حقیقت آنها بــه عواید ثروت نظیر
خانه ،خودرو گــران قیمت ،تفریحات
انجام می شود.
مطابق اصول آموزش ،نحوه انتقالدانش مختلف و در مجموع لذت بردن از پول
و ثروت می اندیشــند نــه خود ثروت.
به دو صورت است:
بسیاری فراموش می کنند که رسیدن
یکی آموزش و دیگری یادگیری.
در فرآیند آموزش که بیشتر مربوط به به این نتایج مستلزم فرآیندی گاهدشوار
دوران تحصیلی آموزش و پرورش یعنی و طوالنی است و کسب نتایج مالی لذت
تا قبل از دانشــگاه می شود ،آموزش بخش فارغ از ایــن فرآیند تقریبا غیر
گیرنده نقشی کمتر فعال دارد و تمام ممکن است.
سعی آموزش دهنده انتقال مفاهیم و
مطالب به او است.

•

(مونتریال)

ّبگوبخند با حافظ

مینای دگر
عماد خراسانی

کیـواننصیرنیا

پاسخ به این سوال بسیار مهم و تعیین
کننده است .اما قبل از آن یادمان باشد
که وقتی می گوییم کانادا در واقع داریم
راجع به وطــن دوم خود صحبت می
کنیم.
آری ،کانادا وطن دوم همه ما است! این
یک نکته کلیدی اســت چرا که حس
متفاوتــی به زندگی مــی دهد .حس
مسافرین با حس ساکنین بسیار متفاوت
است .زندگی آدم هایی که حضور خود
را در یک مکان موقتی فرض می کنند
با آنهایی که قصد ماندن دارند زمین تا
آسمان فرق می کند .بنابراین اگر هنوز
به کانادا به عنوان یک کشور غریب نگاه
می کنید پیشنهاد می کنم در رویکرد
خود تجدید نظر نمایید .باور کنید یا نه،
یکی از مهمترین تصمیمات یک مهاجر
برای موفقیت این است که کشوردوم را
وطن دوم خود بداند!
ممکن است بگویید که کاری بسدشوار
است اما بدانید که غیر ممکن نیست.
باید سعی کنیم همان حس و تفکراتی
را کــه راجع به وطن اصلی خود داریم
نسبت به کانادا هم داشته باشیم .باید
همه چیز این کشور برایمان مهم باشد.
بایددر غم و شادیش شریک باشیم .باید
مهرمان را به این کشور بدهیم .باید در
راه آبادی و آبادانی این کشــور از هیچ
تالشی فروگذار نکنیم.
یادمان باشــد که غالب جامعه کانادا را
مهاجران تشکیل می دهند و این خیل
عظیم اگر این کشور را به چشم وطن
خود ننگرند آینده خوبــی برای کانادا
متصور نخواهد بود.
همه ما در یک کشــتی نشســته ایم.
بنابراین بیاییم برای موفقیت در فرآیند
مهاجرت و لذت بردن از زندگی ،کانادا را
دوست بداریم و وطن دوم خود بنامیم.
مهاجرت اگر نگوییم بزرگترین اما بی
تردید یکــی از بزرگترین تصمیمات و
اقدامات زندگی افراد است.
اصال کار ســاده ای نیست .یکی از پر
استرس ترین و پر خطرترین اقداماتی
است که یک فرد ممکن است در طول
زندگی خود انجام دهد .حس غربت که
از گریبان آدم آویزان می شود انگار ول
کن نیســت و به این زودی ها رضایت
نمیدهد.
یک مهاجر ترس هایی را تجربه می کند
که در زندگی عــادی اتفاق نمی افتد.
وقتی کــه بودجه محدود داری ،درآمد
نداری و روزها با ســرعت چند برابر آن
چیزی که در وطن اولت می گذشتند
می گذرند ،کم کم وحشــت سراپای
وجودت را فرا می گیرد.
حتی گاهی ممکن است با خود بگویید
آخر این چه کاری بود که کردم؟ و بعد
از آن احساس پشیمانی به شما دست
دهد!
و اما یک خبر بسیارخوب.
اکنون که در کانادا به ســر می برید از
موفق ترین انسان های این کره خاکی
هستید!
نگویید ای بابــا هنوز که تازه آمده ایم.
نگوییــد هنوز معلوم نیســت که چه
اتفاقی بیفتد .نگویید حاال معلوم نیست
دوام بیاوریم یا نه .همین که خود را تا
اینجا رسانده اید یعنی اینکه موفقیت
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موفقیتمالی

به نظر شــما کانادا چگونه کشوری
است؟
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گر چه مستيم و خرابيم چو شب های دگر
بـاز كن سـاقیِ مجلس  ،سر مـينای دگر
امـشـبـی را كـهدر آنيم غـنيمت شـمريم
شايد ای جـان نرسيديم به فـردای دگر
مست مستم مشكن قدر خود ای پنجه غم
من به ميخانه ام امشب تو برو جای دگر
تـاروم از پی يــار دگری مـی بـايـد
جز دل من دلی و جز تو دالرای دگر
تو سیه چشم چو آیی به تماشای چمن
نگذاری به کسی چشم تماشای دگر
این قفس با نبود روزنی ای مرغ پریش
آرزو ساخته بستان طرب زای دگر
از تو زيبا صنم اين قدر ،جفا زيبا نيست
گيرم اين دل نتوان داد به زيبای دگر

بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد
بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد
---------------

بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد
ولی مثل رئیس ما دو متر و نیم زبان دارد
مزن شامپو عزیز من ،دگر بر خرمن زلفت
که این خاصیتی جالب ،چنان باد خزان دارد
گرفتی چون لیسانس و دکترا را ،گیوه را ورکش
بدوه دنبال کار و نان که لطف بی کران دارد
خوشا بر حال آن که دوستانش خوب و یک رنگ اند
یکی نه النه و نه کار و نه یک لقمه نان دارد
یکی پول کرایه تاکسی اش هم نیست در جیبش
یکی هم پاترول و بنز و تویوتا و ژیان دارد
مدیر ما ندارد فرصت امضای پرونده
که او یا جلسه و یا کنفرانس و گفتمان دارد
در ین عهد گرانی ها و مشکل های پی در پی
همیشه مرد خانه ،مثل خانم زایمان دارد

فروغیبسطامی

در حریمش بار دارم لیک در بیرون در
(غزلیات)
کردهام جا تا چو آید غیر گویم یار نیست
کی رفتهای ز دل
که متنا کنم تو را
دل به پیغام وفا هر کس که میآرد ز یار
میدهم تسکین و میدانم که حرف یار نیست
کی رفتهای ز دل که تمنا کنم تو را
گلشن کویش بهشتی خرم است امادریغ
کی بودهای نهفته که پیدا کنم تو را
کز هجوم زاغ یک بلبل درین گلزار نیست
غیبت نکردهای که شوم طالب حضور
سر عشق یار با بیگانگان هاتف مگو
پنهان نگشتهای که هویدا کنم تو را
گوش این ناآشنایان محرم اسرار نیست
با صد هزار جلوه برون آمدی که من
با صد هزار دیده تماشا کنم تو را قطعه ی هنرمندان
چشمم به صد مجاهده آیینهساز شد
رضا رفیع
تا من به یک مشاهده شیدا کنم تو را روزگاری(...بگو هفشده سال
آینه چشم من ببین
باالی خود در ٔ
پیش از اینها ،که رفته ام از یاد)
تا با خبر ز عالم باال کنم تو را یک هنرمنـــد فاقد مسکن
مستانه کاش در حرم و دیر بگذری
رفــــــت روزی وزارت ارشاد
تا قبلهگاه مؤمن و ترسا کنم تو را چون دم در رسید ،با خود گفت:
خواهم شبی نقاب ز رویت بر افکنم
«می روم تو ،هر آنچه بادا باد»
خورشید کعبه ،ماه کلیسا کنم تو را نوک بینی خود گرفت و رفت
گر افتد آن دو زلف چلیپا به چنگ من
راست پیش وزیر و پس اِستاد
چندین هزار سلسله در پا کنم تو را گفـــت« :در روز اول خلقت
طوبی و سدره گر به قیامت به من دهند
که خـــدا این جهان نمود آباد
یکجا فدای قامت رعنا کنم تو را چون به مستضعفین زمین بخشید
زیبا شود به کارگه عشق کار من
اســـم این جانب از قلم افتاد
هر گه نظر به صورت زیبا کنم تو را حال ،البته با کمی تأخیـــر
رسوای عالمی شدم از شور عاشقی
من به خدمت رسیده ام ،دلشاد
ترسم خدا نخواسته رسوا کنم تو را تا مگر قطعه ای زمین بخشید
با خیل غمزه گر به وثاقم گذر کنی
بروم منــــــزلی کنم ایجاد»
میــر سپاه شاه صفآرا کنم تو را
گفت با وی وزیر ،با لبخنـــد:
«بنده از دیدن شمایم شاد
عـــا شق
چون هنرمند قدر می بیـــند
باید الحـــق به صدر بنشیناد
هـا تف
می نویسم زمین به اسم االن
هرگزم امید و بیم از وصل و هجر یار نیست
می دهم خدمت شما استاد!
عاشقم عاشق مرا با وصل و هجران کار نیست
آن گه از «قطعه ی هنرمندان»
هر شب از افغان من بیدار خلق اما چه سود
قطعه ای هم به شخص ایشان داد!
آنکه باید بشنود افغان من بیدار نیست

جشننوروز
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تصویرزشتپایتخت،آینهایازتضادهایجمهوریاسالمی

در سرمای پاییزی روز دوشنبه
 ۸آبان ،شعله های آتش در پارک
واقع در محلــه ی هرندی ،در
منطقــه ی  ۱۲تهران که یکی از
مراکز کارتون خوابهاست ،زبانه
کشید .آتشــی که نه برای گرم
کردن جسم رنجور انسانهایی
که قربانیــان نکبت نظم موجود
شده اند ،بلکه برای نابودی هستی
ناچیز و آخریــن پناهگاه آنان،
شعلهورگردید.
ریختن بنزین به روی آنان هشداری به
این معنا بود کهدفعه یدیگر خود این
انسانها هستند که به همراه وسایل و
چادرها به آتش کشیده خواهند شد.
ماموران انتظامی و حتی آتش نشانی
شاهد و ناظر این صحنهها بودند ،اما
حتی یک نفر از مجرمین نیز در این
ماجرا دســتگیر نشد .رسانههایی که
این خبر را منتشر کردند ،تعداد حمله
کنندگان با چوب و چماق و بنزین را
سی تا چهل نفر از «اهالی محل» ذکر
کردند.
شــهردار منطقه  ۱۲نیز یک روز بعد
در توضیح خود کــه در خبرگزاری
حکومتی ایسنا منتشر شد ،مردم محل
را عاملین این اقدام دانست و علت را
نارضایتی مردم شــمرد که «از اینکه
هویت محلــه آنها با این موضوعات
گره خورده ناراحت هستند».
او در منطقه ای که طبق سرشماری
ســال ۲۴٠ ،۱۳۹٠هزار نفــر در آن
زندگی می کنند ،سی تا چهل نفر را
«مردم» مــی نامد و به جای توضیح
علت بیعملی ماموران انتظامی ،تنها
تفاهم خود را برای علت حمله بیان
می کند .درواقع اظهارات وی نه تنها
محکوم کردن این اقدام نیست ،بلکه
نشان دادن چراغ سبز به اراذلی است
که به اقدامهای مشابه در آینده دست
بزنند.
حمله بــا چــوب و چمــاق به بی
خانمانهــای مســتقر در پــارک
هرنــدی ،نمونه ی راه حلی اســت
که نه تنها شهردار منطقه  ،۱۲بلکه
مسئولین مختلف نظام نیز مستقیم
یا غیرمســتقیم برای رفع مشــکل
«تصویری زشت از پایتخت!» ،توصیه
و از آن پشــتیبانی مــی کنند .این
در حالی اســت که کارتــون خوابی،
اصطالحی که بــه زندگی در دخمه
ها ،آلونک ها و چادرها در شــهرهای
بزرگ اطالق می شود ،مدت هاست
که دیگر مختص تهران نیســت و در
تمام مناطق و شهرهای بزرگ از جمله
خراسان رضوی و اصفهان به خطوطی
ماندگار بر چهره ی این شهرها تبدیل
شده است.
برخیدیگر از مسئولین و یا رسانههای
حکومتی اگرچه به معضالت جامعه
مانند بیکاری و اعتیاد به عنوان علل
کارتون خوابی اشاره هایی میکنند،
اما با ریاکاری ،از مسئولیت خود شانه
خالی کرده ،تقصیر را به گردن دیگری
انداختــه و علت عــدم حل معضل
کارتون خوابی را تنها عدم هماهنگی
مسئولین نهادها و ارگان های مختلف
از جمله شهرداری ،نیروهای انتظامی،
بهزیستی ،سازمان رفاه و غیره عنوان
می کنند .عــدهای دیگر در بین این
جماعت مفتخور حکومتی هستند
که ریاکاری را به حد اعال رسانده و با

ریختن اشک تمساح و ادعای انسان
دوستی ،صدقه و خیریه را راه حل این
معضالت میدانند.
آنان با راه انداختن شوهای تبلیغاتی
به همراه انصارخود و سیاهی لشکری
از آدمهای خوش خیال و سبک مغز و
حتی ناآگاه و در عین حال مشتاق به
کمک ،به دیدار کارتون خوابها رفته
و پس مانده ی ســفره های رنگین
شان رادر مقابلدوربین های عکاسی
و فیلمبرداری با اشــک و آه تقدیم
انسانهای بیچاره و مستأصل کارتون
خواب می کنند.
همچنین انواع و اقســام دسته جات
تحت عنوان به اصطالح سازمان های
مردمی هســتند که به جمع آوری
اعانه و صدقه مــی پردازند و تبلیغ
«مشارکت های مردمی» را میکنند.
کار آنان نیز در نهایت چیزی نیست
جز ترویــج فرهنگ گداپــروری و
منحرف کردن توجه افکار عمومی از
مسئولیت دولت و ریشههای بنیانی
این معضالت.
در این بین ،عملیاتی نیز از ســوی
دولــت صورت می گیــرد ،از جمله
جمع آوری کارتن خوابها که توسط
نیروهای انتظامی با اِعمال خشونت و
رفتار غیرانسانی همراه است .در این
رابطه میتوان از جمله به دستگیری
بیــش از  ۷٠٠نفر از کارتن خوابها
در خرداد ماه سال جاری اشاره کرد.
در این بین ،مراکزی نیز تحت عنوان
سامان سرا یا گرمخانه تاسیس شده
که به هیچ وجــه جوابگوی هزاران
کارتون خواب نخواهد بود و باز نمونه
ی دیگری از اقدامات نمایشی رژیم
است که هیچ ربطی به یافتن یک راه
حل واقعی برای رفع پدیده ی کارتون
خوابی ندارد.
هیچیک از اقدامها یا سیاســتهای
ذکر شــده نه تنها بــه حل معضل
کارتون خوابی کمک نکرده اســت،
بلکه ایــن پدیده به اعتــراف خود
مســئولین نظام نیز به شدت رو به
گسترش است.
یکی از علل ایــن وضعیت ،افزایش
شدید اعتیاد در جامعه است ،چرا که
حدود ۸٠درصد کارتون خوابها
را معتادین تشکیل می دهند.
طبق اعالم وزیر کشور در مرداد سال
 ۱٠٠ ،۹۳هــزار معتاد در خیابانها
زندگــی میکردند که بیش از  ۱۳تا
۱۵هزار نفر از آنان ساکن تهران بودند.
به گفته ی مدیر عامل سازمان رفاه،
بیــش از  ۳٠٠٠معتاد تنها در محله
ی هرندی (دروازه غار سابق) ساکن
شده اند.
عالوه بر این محل ،همچنین منطقه
دره فرحــزاد و پارک شــوش و نیز
اطــراف بزرگراه ها و اتوبان ها نیز به
مراکز اِســکان معتادین تبدیل شده
اند.
با اینکه اعتیــاد و در پی آن کارتون
خوابی پدیده ی جدیــدی در ایران
نیســت ،اما افزایش شــدید تعداد
معتادین جامعه و به ویژه گسترش
اعتیاد در بین اقشار مختلف جامعه
از جمله دانشــجویان و به ویژه زنان
و همچنین کاهش سن معتادین به
زیر  ۱۶ســال ،از ویژگیها یی است
که به شاخص های پدیده ی اعتیاد
در جمهوری اســامی تبدیل شده

اســت .اگرچه رژیم از تهیه و ارائه ی
آمار رســمی در مورد آســیب های
اجتماعــی تا حد زیــادی خودداری
میکند ،اما طبق رقم های ذکر شده
از سوی مسئولین بهزیستی،دهدرصد
از معتادان را زنان تشکیل میدهند.
همچنین به گزارش ســامت نیوز
در روز  ۲۳آبان ســال جاری ،بیش از

یک سوم کارتون خوابها شامل زنان
می شــود .مقایسه ی این آمار نشان
میدهد که مردان معتاد به نســبت
زنان معتاد ،شــانس بیشتری برای
زندگی در خانواده و داشــتن مسکن
دارند.
همچنین در سال جاری تعداد زنان
کارتن خواب حامله به شدت افزایش
یافته که طبق اظهار رضا جهانگیری
فر ،معاون خدمات اجتماعیدر گفتگو
با «اعتماد» ،سه درصد از زنان کارتن
خواب را تشکیل می دهند .بخشی از
حاملگی این زنان بهدلیل حضور فعال
مافیای خرید و فروش کودکان است
که از ته مانده ی جســم زنان معتاد
نیز برای سودآوری استفاده می کند.
یکی از اعضای شورای اسالمی شهر
تهران ،اخیراً در این رابطه از خرید و
فــروش  ۱٠٠هزار تومانی نوزادان در
اطراف بیمارستان های جنوب شهر
خبر داد .کودکان زنان کارتن خواب
اگر به فروش هم نروند ،از همان آغاز
حیات به نسل جدید کارتون خوابها
تعلق دارند .به این جمعیت ،بخشی

دموکراسی شورایی
Demo.shorai@gmail.com

از کارتــن خوابها
نیز اضافه میشوند که از زحمتکشان
روســتایی تشکیل میشــوند که به
دنبال کار به شهرهای بزرگ میآیند و
به جای داشتن زندگی بهتر در بیغوله
های اطراف شهر سامان گرفته و چه
بسا که به دام اعتیاد و قاچاقچیان مواد
مخدر افتــاده و دیگر هرگز از رده ی
کارتــون خوابها و مصائب آن خارج
نمی شوند ،همچنین دختران و زنان
فراری نیز بخشــی دیگر از جمعیت
کارتون خوابها را تشکیل میدهند
که آینده ی آنان نیز در همانجا رقم
می خورد.
در عیــن حال باید به این نکته توجه
داشت که اعتیاد نیز مانند تمام آسیب
هــای اجتماعی دیگر ،اگر چه در پی
خود صدمات اجتماعی دیگری مانند
بیکاری ،فقر و بی خانمانی را به دنبال
دارد اما خــود معلول عوامل دیگری
است که ریشه در مناسبات اقتصادی
و وجود نظام طبقاتی در جامعه دارد.
اگرچه حل ریشــهای نابسامانی های
اجتماعی در جامعه ی طبقاتی اصوالً

ممکن نیست ،و تا زمانی که جامعه
ی طبقاتی وجود دارد ،کاخ ها هستند
که به بهــای ویران کردن کلبه ها بر
سر زحمتکشان ،به پا می شوند .با این
وجود ،بسیاری از کشورهای سرمایه
داری که درآمدهای هنگفت از فروش
نفت هم مانند ایران ندارند ،در نتیجه
ی مبــارزات جنبش هــای مردمی
و بــرای جلوگیری از شــورش های
اجتماعی ،به اقدامهای رفاهی نسبی
دست زده اند.
رژیم جمهوری اسالمی که سرکوب
را بــه عنوان ابــزار اصلی حفظ نظم
سرمایه داری موجود به کار می برد،
همزمان ،سیاســت تحمیق و فریب
توده های مردم را نیز در دستور کار
دارد و ادعای خیرخواهی نیز می کند.
وجود کارتن خوابها در کنار گدایان
و کــودکان خیابانی انکار این تزویر و
درواقع آینه ای اســت که چهره ی
کریه نظام طبقاتی جمهوری اسالمی
را منعکس میکند.

دولتبرنامهایبرای«معضلبزرگ»ندارد

حسن روحانی چه پیش از انتخابات و چه
بعد از انتخابــات بارها در رابطه با بیکاری
سخن گفت و بارها وعدههای شیرینی داد.
او آخرین گفتوگوی تلویزیونی خود پیش
از انتخابــات را نیز با این جمالت به پایان
برد:
"اگر من پیروز انتخابات شــدم عالقهای ندارم سوی مرکز پژوهشهای
برای پیروزیدر انتخابات جشن بگیرم! من می مجلس درباره احتمــال افزایش چند برابری
خواهم روزی که همه جوانهای ما شاغل بودند تعداد کارجویان فارغالتحصیل دانشگاهها ارائه
و بیکار نبودند آن روز جشن بگیرم ،آن روزی شده است ،بر این مساله تاکید شده که حتی
که زندگی مردم در بهبود و رفاه بود آن روز من اگر اقتصاد ایران تا ســال  ،۱۴۰۰ســالیانه ۵
جشــن میگیرم ،آن روزی که غمی در چهره درصد هم رشد مثبت اقتصادی را تجربه کند،
کارگر ندیدم آن روز جشن بگیرم".
تعداد بیکاران فارغالتحصیل دانشگاهی  ۳تا ۴
در همیــن گفتوگو ،او از بیــکاری به عنوان برابر میزان فعلی خواهد شد".
"معضلی بزرگ و بســیار غمانگیز" نام برد و با گزارش در ادامه بــر این نکته تاکید میکند
بیــان اینکه دولت "تدبیر و امید" او برنامهای که با توجه به شــرایط اقتصادی امکان رشد
با سه راهبرد برای مقابله با این معضل تدوین اقتصادی  ۵درصدی نیز وجود ندارد و بنابر این
کرده ،از اقدامات دولت "در سال اول و سپس بیکاری فارغالتحصیالندانشگاهی از این  ۳تا ۴
در سالهای بعد برای کاهش و در نهایت حل برابرمیزان فعلی نیز گذر خواهد کرد.
و فصل موضوع بیکاری بهویــژه آنهایی که براســاس پیشبینی مرکــز پژوهشها نرخ
تحصیلکردهدانشگاه هستند" ،سخن گفت.
بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی در صورت
وعده هایی که پس از رسیدن به مقام ریاست رشد یک درصدی اقتصاد ،به حدود  ۴۹درصد
جمهوری نیز بارها تکرار کرد!!
تا سال  ۱۴۰۰خوهد رسید و در صورت رشد
امــا همانطور که برخالف وعدههای او غم در  ۵درصدی اقتصاد ،نرخ بیکاری در این گروه از
چهره کارگر طی دو سال اخیر دو چندان شد ،بیکاران  ۳۶درصد خواهد شد.
همانطور که نه تنها بهبودی در زندگی مردم اما اگر نرخ بیکاری در میان این گروه از جامعه
رخ نداد که بدتر نیز شد ،بیکاری نیز به معضلی این قدر باالســت ،طبیعیست که این نرخ در
بزرگتر تبدیل گردید .اما در این میان شــاید میان جوانانی که به دلیل فقر نتوانســتهاند به
اعتراف رســانههای حکومتی به حادتر شدن تحصیالت دانشگاهی برســند ،یا نتوانستند
معضل بیکاری در سالهای پیشارو را بتوان به یک دیپلم معمولی بگیرند و یا حتا از خواندن
عنوان پایان تمام تبلیغات و وعدههای روحانی و نوشتن نیز محروم هســتند ،به چه میزان
و در اساس کلیت رژیم سرمایهداری جمهوری میتواند باشد .برخالف تبلیغات رژیم وضعیت
اسالمی در رابطه با حل معضل بیکاری و یا حتا بیکاری در میــان جوانان با تحصیالت پایین
کاهش آن دانست.
بســیار بدتر از وضعیت جوانانیست که دارای
در روزهای گذشــته خبرگزاری مهر که مانند تحصیالتدانشگاهیهستند.
دیگر رســانههای موجود در ایران وابسته به و اتفاقا همین گروه از جامعه هســتند که با
حاکمیت است ،در گزارشی به معضل بیکاری ،بیشــترین فقر روبرو بوده و آســیبپذیرتر از
بهویــژه بیکاری تحصیلکردگان دانشــگاهی دیگراندر برابر معضالت اجتماعی میباشند.
پرداخت .در بخشی از این گزارش که به بررسی بررسی وضعیت اقتصادی کنونی میتواند به
رشد اقتصادی و رابطه آن با بیکاری اختصاص روشنتر شدن موضوع و رسیدن به یک نتیجه
دارد ،آمده است:
مشخص به ما کمککند.
"براســاس گزارش آقای نوبخت در نیمه اول همانطور که مقامات دولتی نیز به آن اذعان
امســال نه تنها هیچ شغلی در بخش صنعت کردهاند ،ســال جاری رشد اقتصادی بار دیگر
و معدن ایجاد نشــده ،بلکه بیــش از  ۱۰۰منفی خواهد بود ،بنابر این دولت روحانی تنها
هزار شــغل نیز نابود و یا در خطر نابودی قرار یک سال و چند ماه دیگر برایش باقی میماند.
گرفته است" .گزارش سپس به تحلیل "مرکز از همین االن هم مقامات دولتی این ســاز را
پژوهشهــای مجلس" در رابطــه با بیکاری کوک کردهاند که آثار اقتصادی رفع تحریمها
تحصیلکردگان دانشــگاهی اشــاره کرده و یک ســال طول میکشــد یعنی به قولهای
با ارائه جدولی که از ســوی این مرکز تدوین اقتصادی کــه در ارتباط با رفع تحریمها داده
شده چنین مینویسد" :در تحلیلی که اخیرا از شده ،نباید دلخوش بود.

بیکاری
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در روزهای گذشــته اکبر ترکان ،مشاور عالی
روحانی و دبیر شــورای عالــی مناطق ویژه و
آزاد اقتصادی در همایش تامین مالی
و جذب سرمایهگذاری خارجی با بیان
اینکه اقتصاد از رکود خارج نشــده و
بخش مهمی از بنگاههای اقتصادی تا
خرخره به بانکها بدهکارند" ،گفت:
"دستیابی به نرخ رشد اقتصادی در برنامه
ششم به  ۱۰۰۰میلیارددالر سرمایهگذاری نیاز
دارد" وی در ادامه بر نیاز اقتصاد ایران به ۲۵۰
میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی تاکید کرد،
اعدادی که از همین االن نیز عدم تحقق آنها
کامال روشن است.
با همین آمارها کافیست تا به این حقیقت پی
ببریم کهدولت جمهوری اسالمی قادر به مقابله
با تشدید معضالت پیچیدهی اقتصادی ایران از
جمله بیکاری نیست.
دولتی که براساس اعتراف علی الریجانی رئیس
مجلس در جلسه شورای اداری استان البرز هم
اکنون تنها " ۳۰هزار میلیارد تومان به بخش
خصوصی (بخوان سرمایهداران) بدهکار است".
همانطور که بارها در نشریه کار بر آن تاکید
کردیــم ،واقعیت اقتصاد ایران این اســت که
سیاســتهای اقتصادی کابینه های متعدد
جمهوری اسالمی تنها بر شدت بحران افزوده
است ،از همین روست که سال به سال بحران
عمیقتر شــده و بیکاری نیز افزونتر گردیده
است ،بهگونهای که حتا مقامات دولتی نیز در
گوشه و کنار به وجود ده میلیون بیکار اعتراف
کردهاند .و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند که
در صورت بقای جمهوری اسالمی و مناسبات
سرمایهداری بیشک ادامه پیدا میکند براساس
پیشبینیهای خودشــان همان طور که در
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده معضل
بیکاری دو چندان خواهد شد.
بیکاری یکی از نتایج مناســبات سرمایهداری
است .مناسبات ســرمایهداری همواره به یک
نیروی ذخیــره کار یا همــان ارتش بیکاران
نیــاز دارد تا بتواند با خواســتهای کارگران
برای افزایش دســتمزد ،کاهش ساعات کار و
دیگر خواستهای رفاهیشان مخالفت کند.
بنابر این اشتغال مطلق در نظام سرمایهداری
بیمعناست.
اما در عین حال بیکاری گروه بزرگی از نیروی
کار مانند آن چه که در ایران کنونی وجود دارد،
نه نشــانهی نیاز مناسبات سرمایهداری بلکه
نشانهی بحران عمیق و بیماری مزمن اقتصادی
است و این بیماری آن چنان حاد شده است که
دیگر هیچ ُمسکِنی تاثیری بر آن ندارد.
نشریه کار شماره ۷۰۵
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نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

جویــایکار

در منزل

اعظم  -تلفن تمــاس:

ارز

ریوسود:

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

azmay15free

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

وست آیلند :

اخوان ،آدونیس ،شاتوکباب ،و...
الوال:

کوه نور ،آدونیس و...
دندانپزشک

رستــوران

شیرینی پزی و قنادی

دکتر بیتــا999-2482 ............................... .
اخــوان 485-4744 ........................ .NDG
اخوان 620-5551.............................. . W. Isl.
ماهیسنلوران369-3474.............................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................
سروین562-6453........................................... .

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

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

عینک سازی

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

فـرش

داروخــانه

مرکزشهرمونتریال:

شریف

Tel.: 514-806-7870

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

خشکشویی

مراکز پخش پیوند

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...

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حمل و نقل

info@paivand.ca

®لوگوی پیوند®

سوپر و فروشگاه

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

با ما تماس بگیرید.

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

روانشناسی  /روانکاوی

حسابداریومالیاتی

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

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

چاپ و تابلوسازی

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
درد دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

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

اطلس485-8585 ............................................ .
پیوند996-9692 .............................................. .

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

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

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

تاکـسی

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,

علی پاکنژاد296-9071 ...................................
آلفامدیککلینیک933-8383......................
بنفشهحجازی288-4864...............................

شانس اول را به آنهـا
بدهید!

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

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

پزشــکی

نیازمنــدیها



(آرش کشوری)

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

نیـازمنـدی هـای پیوند

azfeb01U

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

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

آموزش زبــان فرانسه

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

آموزش موسیقی

کلبــه
عموجان

abaee:azsepfree

استخدام

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

azsepfre

Tel.: 514-675-4405

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

آموزش رانندگی

514-778-1358

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل
و یا فکس کنید:

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

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

تدریس فارسی

به چند نفر کارمند مسلط
به امور مواد غذایی،
آشپزی ،شیرینی پزی،
آماده سازی و ...نیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت

آژانس مسافرتی

aznov15U

azapr2015khadijeU

اخوانوستآیلند

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

Tel.: 514-467-7807

Tel.: 514-963-5179

استخدام

آرایشـــــگاه

درشاپینگمال
----------نقدواقساط
----------به فروش می رسد

کیترینگ

پرستــار

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

رستوران فست فود

Tel.: 514-892-5433

aznov’15U

با
مشارکت
خود،
کا
میونیتیرا
تق
ویتکنید

رستوران بـرای
فــروش

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

TOEFL, IELTS, Writing
ومکالمه زبان انگلیسی توسط
دانشجویدکترایدانشگاه
 ،McGillفارغ التحصیل رشته
آموزش زبان انگلیسی ()TEFL
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فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................

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

فـال

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

کامپیوتر

شماره شما در

این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

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

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

گرانیت

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

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

گلفروشی

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

وبسایت

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

وام مسکن

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

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

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

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

محضر

موسیقی (جشن ها)

وکیل دعاوی
ویدیو

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

35

 سال  23شماره  10  1242آذر 1394

PAIVAND: Vol. 23  no.1242  Dec. 01, 2015

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

Tel.: 514-996-1065
Pazfeb-june2015

توسط :رضا هومن

نی
ایرا ام

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

514-833-8684

azmay2013hoomanfree

» « Starting a Business
Business Plan & Financial Resources & Start-up Support

Tuition-Free Program

فال قهـوه
و ورق

استخدام

www.ibs.quebec
Eligibility for Loans & Bursaries
Around 900 CAD*/month

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

Ouverture de nouvelles sessions de cours
tous les mois ! (Places limitées, soyez parmi
)les premier(e)s inscrit(e)s

aznov152104nikpour

514-207-9999

New Sessions Starting every Month

www.henrilegrand.com

شیرینی
سـرو

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

Henri le Grand

oct15-nov01P

UN ENCADREMENT ACADÉMIQUE IDÉAL POUR VOS ENFANTS
AVANCEZ SUR LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE
Programme avancé

Préparation aux examens

scolaire

 Cours particuliers

 Soutien

Rejoignez-nous dès maintenant dans l’un de nos nombreux centres
 Centre ville : Métro McGill
 Côte des Neiges : Collège Jean de Brébeuf
 Pie IX- Joliette : Collège Maisonneuve
ou audrey@henrilegrand.com

514-961-3598

Pour toute inscription ou renseignements:

مترجم رمسی مترجم رمسی

*DISPONIBILITÉS MARDI & SAMEDI

¥¼M¼U¼Î#¼Äj¼TwH

خاطره حتویلداری یکتا

کلبــه
عموجان

(438) 390-0694

صرافی
 5ستاره

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

–§...#»#·I¨j¼¨#,Â±¹woQ#,ÁnHjnIM#·Hn»j#,Âw»o–#,½oUoQ#,Â¬jH¼ºIi#ÁI¿v

www.studiophotobook.com (514)984-8944 Â±L¤#S¤»#IM#ˆ£Î

514 585 - 2345

7352 rue St-hubert, 3e étage, Montréal h2r2n3

DevelopExperts
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مترجم رمسی

نغمه سروران

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º
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ایران
رسمی
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
رسمی اسناد و مدارک،
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با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
•ترجمهرسمیکلیه
تضمین تائید ادارات و سازمان های
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
مدارک و خدمات مربوط به
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
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Tel.:
514-745-0318
6107 Sherbooke W.
ترجمه
محل:مرکزشهرمونترال
Cell.:
514-246-8486
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Tel.: 514-484-8072
نزدیکمترومک-گیل
________________ (514) 675-0694

Tel.: 514-933-0-933

با مشارکت
خود،
کامیونیتیرا
تقویتکنید

Tel.: 514-663-6640

 

ÁH#¾Îoe#ÁnHjoLµ±ÃÎ#»#ÂwI§–#ÁIÀ#½r»oQ#¾Ã±¨#½k¹¹¨#Ho]H

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

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.

• 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 :

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

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

(514) 678-6451

!CALL NOW

Diploma of Vocational Studies from the
Ministry of Education

Conditions d’admission :
- Carte d’assurance maladie ou CSQ
- Passeport Canadien ou confirmation de
résidence permanente
- Certificat de naissance traduit
- Preuve de citoyenneté canadienne
- Pièce d’identité

توسط شادی

Study from home and receive
*maximum 900 CAD per month

Online Program in English

ارز

قابلتوجهخامنها

مهد کودک BABY ANGELS

aznov2015

?You want to start your own business enterprise

شریف

Pdtoendec'15

کلیهوسائلخانه:پذیرایی،آشپزخانه،ناهارخوریو...و..
به بهای مناسب | به دلیل مسافرت
بفروش می رسد .تلفن 514-714-7239 :

خد
است ید!
کن

35 X 45

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

فــروشوسائلمنزل

helia_1984@yahoo.com

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

Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an
appointment

باباایایررانانی
ی
ک

کــــارار
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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Visit us: www.DevelopExperts.com
Contact: info@DevelopExperts.com
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كركدار – ورم
 -3م��ادهاي ك��ه در برگ
چاي وجود دارد – دندانساز
– گرفتني در جنگ
 -4برجستگي زير گونه –
معادل ده هزار متر – واحد
سطح – گيج و سرگشته
 -5دورهه��ا – ارادتمند –
حرف جمع فارسي
 -6پنبهدان��ه – حش��ره
خونخ��وار – پيرايه كاه و
پرده
 -7اهلي ،مطيع – آش��كار
– ضربه با نوك پنجه پا
 -8مخت��ل ش��دن رابط��ه
مي��ان دو نفر بر اثر رنجش
– مدرك – اهل مازندران

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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Immigration

Let us open our hearts!

O

n November
generous country
24th, Ottawa has
we’ve always been.”
I chose to share this article taken from
announced the plan for
- Rt. Hon. Justin
the Citizenship and Immigration webtaking in 25,000 refugees
Trudeau, Prime Minsite, It is a subject I am very passionate
– The Government of
ister of Canada
about, it is time we all stand together,
Canada is taking imme------------------we are a country of many cultures, tradiate action to welcome
"Canada has fostered
ditions and religions. Canada is known
25,000 Syrian refugees
a long and proud
to be a peaceful country, a safe haven
to Canada as quickly
tradition of humanfor many in the past and it remains to
as possible, through a
itarian leadership
five-phase national plan.
on the global stage.
be a safe haven for many, who will be
Canada can and will do
Canadians have
coming in from torn worn countries.
more to help Syrian refualways done what we
Let's assure them peace and safety for
gees who are desperately
can, when and where
their children. These children have
seeking safety, by offerwe can. We are ready
seen terror at a very young age. These
ing them a new home.
to welcome these
children have gained wisdom at an age
The five phases are
people who have sufwhen a child should not know what it is fered so much, with
identifying Syrian refulike to live in terror. At some point we
gees to come to Canada,
a plan that will both
are all children of immigrants or immiselecting and processing
address the health of
Syrian refugees overseas,
refugees while congrants ourselves. Canada is opening its
transportation to Canada,
tinuing to protect and
doors.
arrival and welcoming in
maintain the good
Let us open our hearts.
Canada, and settlement
and community integration. Protecting the safety,
security, and health of
Canadians and refugees is
a key factor in guiding the
Government of Canada’s
actions throughout this
initiative.
The government will identify all 25,000 refugees
to come to Canada by
December 31, 2015. Of
those selected, the target
is to have 10,000 Syrian
refugees arrive in Canada by
working with other orders of
health of all Canadians."
the end of this year, and the
government, non-governmental - Hon. Jane Philpott, Minister
remainder to arrive by the end
organizations, partners and
of Health and Chair, Ad Hoc
of February 2016.
Canadians across the country
Committee on Refugees
e will ensure we are
to help ensure successful inte---------------------------prepared to welcome
gration of Syrian refugees into “We are a nation of diverse
these refugees properly in
their new host communities,
people – with roots in every
our communities, by continuwhere they will begin to build
part of the globe – living
ing to work with provincial,
their new lives in Canada.
peacefully together. It is part
territorial, municipal, and other The government’s commitment of what makes us Canadian,
partners. This timeframe will
to bringing in Syrian refugees
and it is a strength that must
also allow for the completion
will continue in 2016. Given
be reflected in the way we
of the immigration process
the current initiative includes
approach the world. As counoverseas.
privately sponsored refugees,
tries like Jordan, Lebanon, and
It is important that Canada
this will include taking in more Turkey are hosting ever-inrespond and demonstrate clear government-assisted refugees
creasing numbers of refugees,
action. To meet this commit(GARs) to reach a total target
the government will work with
ment, the government will
of 25,000 GARs.
Canadians, non-governmental
work with the governments of
Since the beginning of the
organizations, private sponJordan, Lebanon, and Turkey,
conflict in Syria, Canada has
sors, provinces, territories, and
along with international and
contributed more than $800
local governments to welcome
Canadian partners.
million to support stabilization these refugees and give them
Canada will be working close- efforts, provide development
an opportunity to build a new
ly with the United Nations
assistance, contribute to hulife for themselves, free from
Refugee Agency (UNHCR)
manitarian efforts, and enhance conflict.”
to identify registered Syrian
security.
- Hon. John McCallum, Minrefugees who can be resettled.
---------------------------ister of Immigration, Refugees
Canada’s focus will be on
“Canadians can and must do
and Citizenship
identifying vulnerable refugees more to help Syrian refugees
---------------------------who are a lower security risk.
who are desperately seeking
“Across the country, CanadiRobust health and security
safety. This is about showing
ans have been saying that we
screening will be completed
leadership and doing what is
should do more to help Syrian
overseas. This will include the right as Canadians and we are
refugees. We must do more
collection of biographic infordoing the right thing by imme- and we are. All Canadians
mation and biometric screendiately helping 25,000 Syrian
will need to join together in
ing of all refugees, verified
refugees. Canada will make a
welcoming and lending their
against databases.
difference, and we encourage
support to this community in
The government also has
all Canadians to do what they
need.”
several thousand applications
can to help.”
- Hon. John McCallum, Minin processing for privately
- Rt. Hon. Justin Trudeau,
ister of Immigration, Refugees
sponsored refugees (PSRs)
Prime Minister of Canada
and Citizenship
under way, and these will be
---------------------------____________
included as part of the com“We have a responsibility
Keep safe, stay healthy and
mitment. The majority of these to significantly expand our
make sure laughter is
will be finalized in the coming refugee targets and give more
in your everyday life.
weeks. These refugees will be
victims of war a safe haven
admitted into Canada, in either in Canada. The resettling of
Maria Cottone
Montreal or Toronto, and then
vulnerable refugees is a clear
Regulated Canadian
continue directly on to their
demonstration of this. While
Immigration Consultant
destination community.
our plan is ambitious, it reflects Registered with Quebec
Resettling 25,000 refugees
Canada’s commitment to
Immigration
to Canada is a national effort
share responsibility and offer
www.mariacottone.com
that will require significant
protection to those who need
mariacottone@hotmail.com
coordination and support.
it. Canada must once again be
•
The Government of Canada is
regarded as the compassionate,
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آمازون را نام برد که همیشــه از
رقبا ارزانتر بــوده و تقریبا میتوان
هر چیزی را از جمله لوازم عکاسی
 از هر کاال انواع.در آن پیدا کــرد
مختلفــی با تنوع بســیار و با هر
.بودجه ای موجود است
یکی از ویژگیهای این وبسایت این
است که هر وســیله ای را در این
 در روزهای،وبسایت جستجو کنید
 هر بار که به سراغ کامپیوتر،آینده
 انــواع مختلف کاالی،خود بروید
مورد عالقه شــما را بدون آنکه آن
 برایتان به،را دوباره جستجو کنید
نمایش درآورده و دوباره شــما را به
.خرید تشویق میکند
چنانچه مشتری دائمی آمازون باشید
Premium بهتر است که اشــتراک
 ایــن کمپانی را خریداریMember
 از،کــرده و در خریدهــای بعــدی
.پرداخت هزینه ارسال بار معاف شوید
 دالری90  یا80 با توجه به هزینــه
 این ســرویس به کسانی توصیه،آن
میگــردد که چندین بار در ســال از
این وبسایت خرید میکنند و به بقیه
.توصیهنمیگردد
از فروشگاه های معروف لوازم عکاسی
در مونترآل میتوان اینهــا را نام برد
که همگی خدمات بســیار خوبی را
به مشــتریان عرضه کرده و معموال
اجناس فراوانی را به صورت حراجی
:به فروش میرسانند
Lozeau, Photo Service,
Camtec Photo, La Source,
Best Buy, Bureau en Gros,
Costco, Royal Photo,

نکته دیگر در مورد چنین حراجهایی
 قیمتهای،آن است که برخی اوقات
ویژه و تخفیفهای خیلی خوب چند
روز بیشــتر نیز تمدید شــده و در
مواردی میتوان حتی یکی دو هفته
،بعد هم با همان قیمتهای اعالم شده
.جنس مورد نظــر را خریداری کرد
 وبسایت،بنابراین بهتر است که از قبل
هر کدام از این فروشــگاهها را چک
کرده و از زمان شــروع و پایان حراج
.مطمئن شد
نکتــه ی مهــم در مــورد چنیــن
خریدهایی آنســت کــه معموال به
 بوده و چنانچهVente finale صورت
 کاالی مرجوعی،بعدا پشیمان شوید
.پس گرفته نخواهد شد
در صورتی که مایل هســتید خرید
خیلی بزرگ و چند هزار دالری انجام
 بهترین کار آنست که از چند،دهید
 دوربین یا لنز مورد نظر را،روز زودتر
کرایــه و امتحان کرد تا با ویژگیهای
، سریع،آن آشنا شــد و در روز خرید
با دید بــاز و اطمینان کامل اقدام به
.خرید نمود
وبسایتهای بســیار زیادی نیز وجود
دارند که کارشان مقایسه دو یا چند
 به عنوان.دوربین مشابه با هم است
مثال میتوان این وبســایت را معرفی
:کرد
www.cameracomparisonreview.
com

غول تبلیغاتی «یوتوب» نیز چندین
هزار ویدئو در مــورد مزایا و معایب
دوربینهــا و لنزهای مختلف دارد که
همگی به انتخــاب و خرید موفق تر
.یکدوربین و لنز خوب کمک میکند
،بهترین توصیه برای خرید در این ایام
،خرید پکیجهایی اســت که دوربین
 لوازم، سه پایه، کیف دوربین،چند لنز
تمیز کردن دوربین و لنز و غیره را به
 نکته.صورت یکجا بفروش میرساند
پایانی این اســت که فقط با توجه به
 نمیتوان یک.نیاز خــود خرید کنید
.دوربین را به همه توصیه کرد
•
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!وش
خ

.. . آموزشعکاسیبهزبان
خرید دوربین و
لوازم عکاسی
در ایام اهلل
»«بلک فرایدی
»و «باکسینگ دی

 نه برای،فروشــگاه مورد نظر برویم
!شناسایی
ممکن اســت در اثر ازدحام جمعیت
هرگز نتوانیم خود را به جنس مورد
،نظر برسانیم و مثل ز ّوار منا و عرفات
!زیر دست و پای خلق الله له شویم
بنابراین میتوان خیلی از اجناس را از
طریق اینترنت نیز خریداری کرده و
از قضا و قدر و هفتاد نوع مرگ بد در
!امان بود
یکی از راه های خرید بهتر در چنین
 ســفر به همسایه جنوبی و،روزهایی
.خرید از فروشگاهای بزرگ امریکاست
اگــر فقط به قصد خرید یک دوربین
 این سفر،کامپکت به امریکا سفر کنید
اصال مقرون به صرفــه نبوده و بهتر
.است در مونترآل خرید کنید
 نیویورک یکی از عالیB&H فروشگاه
ترین جاها برای خرید هر نوع وسیله
!عکاسی است
وبســایت این فروشــگاه نیز بسیار
گسترده و فعال بوده و مجموعه بسیار
بزرگی از لوازم عکاسی و فیلمبرداری
.را به راحتی در اختیارمان قرار میدهد
www.bhphotovideo.com

یکی از بهترین موقعیتها برای خرید
 همین،دوربیــن و لــوازم عکاســی
 خیلی از.روزهای آخر سال میباشد
فروشــگاههای حقیقی و مجازی در
این روزها حســابی مشغول فعالیت
بوده و بیشترین فروش خود را در این
 خواندن این مطلب به.ایام رقم میزنند
شما کمک خواهد کرد که بتوانید در
 بهترین و مناسبترین،صورت تمایل
خرید را در آخرین روزهای سال انجام
.دهید
اول از همه دقت داشــته باشید که
خیلی از تبلیغــات و حراجها واقعی
نبــوده و تفاوت آنچنانی با قیمتهای
 به همین دلیل باید از.عــادی ندارند
 قیمت پیش و پس،یکیدو هفته قبل
از حراج را از وبسایتهای مختلف چک
.و آنها را مقایسه نمود
خیلی از مغازه های بزرگ در چنین
 بسیار شــلوغ بوده و شاید،روزهایی
فروشنده فرصت کافی را نداشته باشد
تا تمامی مشخصات جنس مورد نظر
.را برایمان نکته به نکته توضیحدهد
لذا باید قبال اطالعــات الزم را جمع
آوری کــرده و فقط بــرای خرید به

همانطور که میدانید طی
 ارزش،ماههای گذشــته
:تلفناستودیوفوتوبوک
دالر کانادا نیز حســابی
(514) 984-8944
سقوط کرده و نرخ تبدیل
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
ارز را هــم بایــد در نظر
:استودیو فوتوبوک در فیسبوک
WWW.FACEBOOK.COM/
 در مورد خریدهای.گرفت
STUDIOPHOTOBOOK1
خارج از کانادا باید هزینه
STUDIO.PHOTOBOOK :اینستاگرام
گمرک را نیز به کل هزینه
.ها اضافه کرد
از ویژگیهــای خرید از این
اسپشیالاینشماره
وبســایت این اســت که
میتوان هزینــه گمرک را
سئانس عکس پرتره ای با مونتاژ بر روی
آقایانو نیــز در زمان خرید به این،بکگراندکریسمسبرایخانمها
چاپ وبسایت پرداخت کرد و در، عکسدیجیتالدراستودیو5:کودکان
، زمان دریافت بار در منزل7  در5  عکس در ابعاد متوسط4 و رتوش
.راحت بود
 اینچ12  در8 اینچ و یک عکس بزرگ با ابعاد
از بهترین و مقرون به صرفه
دالر80 کال به مبلغ،به انتخاب مشتری
تریــن وبســایتها میتوان

»«همهچیزدرموردمونترآل

Infos pratiques
sur Montréal

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
.مذهبیوحزبیندارد،کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی
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ماندن ،آنگاه با ســرعتی که تیم
دارد روی آن اشتباه سرمایه گذاری
شده و گل بزند.
در ایــن روش وقــت زیــادی در
محوطه دفاعی زمین خودی تلف
میشــود ،به جای اینکه در بازی
تهاجمی و در اطراف دروازه حریف
باشی.

هاکی:برایمبتدیها!

تیم مونترال از آغاز فصل تا امروز یکی از بهترین تیم ها
و در صدر جدول منطقه شرق است
بیژن کمائی
فصــل تــازه  2016/2015لیگ
هاکی ملی  NHLکهدر آن  30تیم
از  29شهر مختلف آمریکا و کانادا
حضور دارند ،از تاریخ چهارشنبه 7
اکتبر  2015آغاز شده است.
تنها شــهری که از آن  2تیم در
لیگ حضور دارند نیویورک است،
تیم های رنجرز و آیلندرز.
از کانادا هم  7تیم مونترال ،اوتاوا،
تورنتو ،وینیپگ ،ادمونتون ،کلگری
و ونکوور در لیگ بازی می کنند .حریفان).
در هر فصــل لیگ هاکی هر تیم پس از به انجام رســیدن 1230
 82بــازی انجــام میدهــد ( 41بازیدر یک فصل بین این  30تیم،
بازی خانگــی و  41بازی در خانه فقط  16تیم با داشتن بیشترین

«داعش را میتوان شکست داد!»...
موانع از میان بردن داعش

واقعیت این اســت که در سوریه،
قدرت هــای منطقه ای و جهانی
درگیر رقابت و برخی از آنان درگیر
جنگ نیابتی علیه یکدیگر شــده
انــد .از اینرو نیروهایشــان بجای
هماهنگی با همدیگر برای از میان
بردن داعــش ،برای خنثی کردن
نفوذ یکدیگر تلف می شود .به کالم
دیگر ،ضمن اینکه همه از مبارزه با
داعش سخن می گویند اما مبارزه
باداعشدر اولویتدستور کار همه
آنان قرار ندارد.
تازه ترین نمــود این وضعیت در
اقدام ترکیه در ســرنگون کردن
هواپیمای روسیه در منطقه مرزی
ترکیه-سوریهدیده شد.
آمریکا به مخالفین ســوری بشار
اســد کمک می کند و روسیه در
تالش برای حفظ اوســت .معنای
این رقابت این است که اگر آمریکا
صرفا بر مبارزه علیهداعش متمرکز
شود به نحوی به تقویت موقعیت
اسد کمک کرده است که با هدف
استراتژیکدیگر آمریکا که محدود
کردن نفوذ روسیه در منطقه است
در تضاد قرار می گیرد.
از سوی دیگر ،نگرانی آمریکا این
است که ایران از بحران بوجود آمده
در عراق و سوریه بهره برداری کند
و حضور سیاسی خود را که پیش
از این در هر دو کشور مشهود بود
به یک حضور نظامی تثبیت شده
تبدیل کند .ایران با الگوبرداری از
سازماندهی حزب الله در لبنان که
طرح موفقی بوده است ،اینک هم
در عراق و هم در سوریه نیروهای
نظامی نیابتی خود را سازمان داده
است.
هیــاری کلینتون،که طبق اکثر
نظر سنجی ها از دیگر نامزدهای
انتخابات ریاســت جمهوری سال
آینده آمریکا پیش اســت ،در روز
 ١٩نوامبر ( ٢٨آبان) ،در جلســه
اندیشکده شورای روابط خارجی
آمریکا به روشــنی به این موضوع
اشاره کرد .وی گفت" :من در ماه
سپتامبر طرح جامعی را برای مقابله
با نفوذ ایراندر سراسر منطقه تهیه
کردم .ما نمی توانیم ایران و (گروه

امتیاز ( 8تیم از منطقه شرق
 EASTو  8تیــم از منطقه
غرب )WESTبرای بازی های
قهرمانی اســتانلی کاپPlay :
 Offانتخاب میشوند.
 8تیم منطقه شــرق و  8تیم
منطقه غرب به طریق حذفی
بین خود بازی کــرده و بازی
قهرمانی بین دو تیم قهرمان
شــرق و قهرمان غرب در یک
سری  7بازی انجام ،تیمی که
 4بــرد اول را به دســت آورد
قهرمــان لیــگ در آن فصل
میگردد.
قهرمان استانلی کاپ برای کسب
مقام قهرمانی باید پس از بازیهای
فصل 3 ،مرحله حذفی در شرق (و

>> ادامه از صفحه10 :

موسوم به) دولت اسالمی را چالش
های جدا از هم بدانیم".
این نگرش باعث شده که آمریکا
یک سیاست مهار دوگانه را نسبت
به ایران و داعش پی گیری کند به
نحوی کــه هیچ یک از دو نیرو به
برتری کامل نرســند .بطور مثال،
در جریان تصرف شهر رمادی در
عراق ،در حالیکه بنــا به گزارش
بلومبرگ ،آمریکا از پیش از جریان
حمله مطلع شده بود ،هیچ اقدامی
برای بمباران کاروان داعش که به
ســمت رمادی در حرکت بود به
عمل نیاورد.
یکی از تبعــات رقابت بین قدرت
های منطقه ای و جهانی در سوریه
و مصــون ماندن داعش از ضربات
مهلک ،ادامه درآمد داعش از محل
فروش نفت ،به صورت قاچاق بوده
اســت .طبق برآورد خزانه داری
آمریکا ،درآمد ساالنه داعش از این
محل تا چندی پیش  ۵٠٠میلیون
دالر در ســال بوده است .شاید بر
اثر حوادث پاریس این وضعیت در
حال تغییر باشد .روز  ١۶نوامبر (٢۵
آبان) یعنی سه روز پس از حمالت
پاریس بود که آمریکا در حمله ای
گسترده ،ظرف یک روز ١١۶،تانکر
نفت داعش را منهدم کرد.
تابستان امسال یک گروه کماندویی
آمریکایــی با انجــام عملیاتی در
سوریه ابو سیاف ،فردی که گفته
شد عملیات قاچاق و فروش نفت
داعش را رهبری می کرده به قتل
رساندند .طبق گزارش ها از محل
ســکونت او مدارکی به دست آمد
که از ارتباط مقامات ترکیه با اعضاء
داعــش در جریان خرید و فروش
نفت خبر می داد .یک مقام ارشد
غربی این ارتباط را "غیر قابل انکار"
دانست.
ســوریه صحنه رقابت ســنگین
عربســتان ،قطر و ترکیه با ایران
است .در حالی که سه کشور مزبور
برای براندازی بشار اسد و از میان
بردن نفوذ ایران سرمایه گذاری و
تالش می کنند ،ایران برای مقابله
با سیاســت های آنان به تجهیز
نیرویی عظیم به مــوازات ارتش
سوریه دست زده است.
ســتیزه جویان خارجــی که در

سوریه به داعش پیوسته اند عمدتا
از طریق مرز ترکیه وارد آن کشور
شده اند .تا این لحظه تالش های
آمریکا برای متقاعد کردن ترکیه
برای کنترل شدید مرزهای خود
بجایی نرســیده اســت .هیالری
کلینتوندرسخنرانی ای که پیش
تر به آن اشــاره شد می گوید" :ما
نباید فشار آوردن به ترکیه را برای
مسدود کردن مرزهایش ،جایی که
ستیزه جویان خارجی از آنجا وارد
سوریه می شوند ،متوقف کنیم".
داعش را می توان از میان برد
این فضای پر آشــوب ،و به تعبیر
توماس هابز فیلســوف انگلیسی
"جنگ همه علیــه همه" ،ضامن
بقای داعــش و دیگــر نیروهای
جهادی است .مبارزه برای از میان
بــردن داعش طوالنی خواهد بود،
در این شــکی نیســت .اما راه به
ثمر رسیدن چنین پروژه پر خطر
و زمانبری هماهنگی بین المللی
برای وارد آوردن فشار حداکثری به
سازمان مزبوردر چهار عرصه است.
به غیر از عرصه نظامی که طبیعی
اســت بخش عمده این کارزار را
تشکیل میدهد ،باید منابعدرآمد
گــروه را قطع کــرد .کلینتون در
همان سخنرانی عنوان می کند که
عربستان و قطر باید یکبار و برای
همیشه مانع از ارسال کمک های
مالی شهروندانشان به سازمان های
افراطی شوند.
دو عرصه دیگر که باید به شــدت
تحــت کنترل قــرار بگیرد ،یکی
مرزهای کشورهای همجوار سوریه،
به خصوص ترکیه ،برای ممانعت
از ورود ســیتزه جویــان خارجی
برای پیوستن به داعش و دیگری
مبارزه با فعالیت های گروه مزبور
در فضای مجازی و شــبکه های
اجتماعی است.
از آنجا که داعش یک معضل بین
المللی اســت برای پایان دادن به
هرج و مرج مبــارزه با آن به یک
تالش همه جانبه بین المللی نیاز
است .قطعنامه "ضد داعش" اخیر
شورای امنیت ســازمان ملل که
"از همه کشورهای مستعد جهان
میخواهــد به نبرد علیــه گروه
موسوم به دولت اسالمی بپیوندند"
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 )3نداشنت بازیکنان درشت هیکل
و قدرمتند:

یا در غــرب) و یک مرحله فینال
را انجام دهــد؛ در هر مرحله باید
 4بــرد روی  7بازی آن دوره را به
دست آورد تا صعود کند و بنابراین
در ایده آل ترین شرایط و با فرض
اینکه هر مرحله را با  4پیروزی در
مقابل صفر از حریفان برده باشد،
جمعا  16بــازی در دوران حذفی
و قهرمانی خواهد داشــت ،که با
بازیهای فصل 96 ،بازی انجام داده
است.
اما در بسیاری از مبارزات حذفی
و قهرمانی هر هفــت بازی انجام
میشود و تیم  4برده صعود میکند.
لذا در بدترین شرایط از نظر تعداد
میتــوان  28بــازی در این دوره
شدیدا فشرده داشت.
در میــان ورزش هــای حرفه ای
جهان پیروزی و کســب استانلی
کاپ از دشــوارترین قهرمانی ها
میباشد.
در مراحل Play Offیک مسابقه
میتواند تا  6ساعت به درازا کشیده
شــود .بــازی اصلی دارای ســه
وقت  20دقیقــه ای با  15دقیقه
استراحت بین هر وقت است.
اگر در پایــان زمان قانونی نتیجه
مساوی باشد بازی به وقت اضافه
 20دقیقه ایدیگر کشیده میشود
و اگر در پایــان آن بازهم نتیجه
مساوی باشــد ،پس از  15دقیقه
استراحت وقت اضافه دوم و شاید
سوم ،چهارم ،پنجم و ...تا زمانی که
یک تیم گل پیروزی را بزند و بازی
متوقف شود.
مالحظه میکنید کــه رقابت ها
در این مراحل چقدر ســنگین و
نفسگیر می باشند.

نگاهی به «مونترال
کانادین» در یک چهارم
فصل از بازی اول تا
بیست و سوم
بنظر تحلیلگــران حرفه ای بازی
هاکی ،تیم مونتــرال کانادین ،در
چند فصل گذشــته (با وجود در
اختیار داشــتن «کاری پرایس»
 Carey Priceیکــی از بهتریــن
دروازه بان ها و سوپراستار لیگ) به
دلیل سه ضعف مشخص نتوانست
قهرمانی کاپ اســتانلی را بدست
آورد.
کاری پرایس در فصل پیشین به
عنوان بهترین بازیکن لیگ Hart
 Trophyو بهتریــن دروازه بــان
 Vezina Trophyانتخاب شد.
(بهترین ها پس از خاتمه قهرمانی
انتخاب میشــوند امــا مبنای آن
 82بازی در طول فصل اســت و
ارتباطی به بازیهای قهرمانی ندارد).
ســه ضعف اساسی مونترال
کانادین

 )1خط حمله ضعیف:

در رده بندی فصل گذشــته خط
حمله تیم در مکان بیست و پنجم
بین سی تیم بود.
 )2سیستم مربیگری ضعیف «میشل
تری ین»:

با توجه به روش این مربی در فصل
قبل ،مونترال به تیم محافظه کار و
دفاعــی  Chase & Chipمعروف
بود؛ یعنی کنترل کردن بازی ،به
این ترتیب وجود آوردن موقعیت
گل را از دســت بازیکــن خودی
گرفتن و در انتظار اشتباه حریف

وجود چنیــن بازیکنانی در تیم،
فضای مانــور دادن را از بازیکنان
حریفدر منطقهدفاعی و تهاجمی
میگیرد و کار آنها را بسیار مشکل
تر می نماید.
به این ترتیب و با توجه به نتایج به
دست آمده و تجربیات فصل های
قبلی ،مدیر تیم « مارک برژرون»
تا اندازه ای این ســه مشکل را با
قرارداد های جدید خرید و آوردن
چند بازیگر گلزن به تیم و عوض
کردن سیســتم دفاعی به طوری
کــه در آن خــط دفاعی کمک
بســیار بیشــتری به خط حمله
مینماید و انجام تغییرات در شیوه
مربیگری میشل تری ین و اینکه
«بهترین دفاع ،حمله خوب است»
The best defence is the best
 offenceاین مشکالت را ترمیم
کرده و در تیم بهبودی چشمگیری
به وجود آمده است.
تیم مونترال از آغاز فصل تا امروز
 26نوامبر ،بعد از  23بازی ،دارای
 17برد 4 ،باخت در وقت قانونی و
 2باخت در وقت اضافی و مجموع
 36امتیــاز و یکی از بهترین تیم
ها و در صدر جدول منطقه شرق
است.
نظریه ای بیــن تحلیلگران وجود
دارد کــه تیم امســال مونترال با
داشــتن دروازه بان ســتاره اش
گاری پرایس و خط حمله بسیار
موثر تر از ســال پیش و مدافعان
تهاجمی چون «پی کی سوبان»
و «جف پیتری» و روش مربیگری
بدون هــراس از پیاده کردن بازی
تهاجمی به جای تدافعی ،شانس
قهرمانــی کاپ  2016/2015را
دارد .شاید استانلی کاپ بعد از 22
سال به کانادا بازگردد و در خیابان
سان کاترین شاهد رژه پیروزی تیم
شهرمان باشــیم .الزم به توضیح
اســت آخرین باری که یک تیم
از کانادا قهرمان کاپ شــده است
همین مونترال کانادین و در سال
 1993بوده است .عکس:
Carey Price: Montreal
Canadiens

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

گام مثبتیدر این جهت بوده است.
اما نباید فراموش کرد که قطعنامه
مزبور تنها یک دعوت سیاســی
است و چون به فصل هفتم منشور
ســازمان اشاره ای نشــده است،
مبنای حقوقی برای اقدام نظامی
علیهداعش ایجاد نمی کند.
شــاید مهمترین بخش مبارزه با
داعش جلوگیری از ایجاد فرصت
بــرای گروه مذکور باشــد .قانون
مجازات کشورهایی که به داعش
و دیگر گــروه های جهادی به هر

نحوی کمک برســانند از تصویب
شورای امنیت گذشته است ،منتها
به دلیل فقدان نظارت متمرکز ،و
شاید اراده به قدر کافی محکم ،اجرا
نمی شود .این امر میسر نمی شود
مگر اینکه اتحاد عملی برای مبارزه
با داعش بین همه کشورها شکل
بگیرد و رقابت بین آنها در درجه
دوم اهمیت قرار بگیرد.
مشکلی که در این راه وجود دارد
اختالف نظر بین ایران و روسیه از
یکسو با آمریکا و متحدین منطقه

ی اش بر ســر نقش بشار اسد در
ا
آینده سیاسی سوریه است .اگر یک
اجماع بیــن المللی در این زمینه
شکل بگیرد نقطه عطفیدر مبارزه
برای حذف داعش خواهد بود .آیا
چنین امری محقق خواهد شد؟در
این رابطه،در پی نشست اخیر وین
با شرکت  ١٩کشور ،از جمله همه
بازیگران منطقــه ای ،جان کری
اظهار امیدواری کرد که تا برداشته
شدن یک "گام بسیار بزرگ" تنها
چند هفته فاصلهداریم.
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اطالعیه :اجنمن دفاع از حقوق بشر -مونتریال

کشتار شهروندان بیگناه را در همه جهان
محکوم می کنیم

 20نوامبر :کشتار جمعه گذشته
در پاریــس ،حادثــه ای جدید
در رشــته طوالنی خشونتهای
دلخراشــی اســت که دنیا را در
دهه های اخیر تــکان داده اند.
انســانهایی که انســانهای دیگر
را با شــقاوت تمام از حق حیات
محروم می کنند .خشونتی غیر
قابل تحمل که کوچک و بزرگ
را یکسان هدف میدهد و بهدنبال
خود تنها غم ،درد ســردرگمی
باقی می گذارد.
انســانهایی که در افریقــا در اثر
جنگهای منطقه ای از خانه های
خود آواره شــده و در گرسنگی،
عدم امنیت و شرایطی غیر انسانی
زندگی می کننــد .فجایع خاور
میانه که چندین دهه اســت که
آرامش را از مردم منطقه گرفته

اند و تنها در ده ســال گذشــته
بیش از یــک میلیون کشــته
غیرنظامــی بجای گــذارده اند،
مرگ و میر افغان ها ،عراقی ها و
لبنانی ها زیر باران گلوله و بمب
های خودی و نیروهای خارجی،
نابودی زیرساخت ها کشورهای
منطقه ،مثال هایی از شــرایط
دردناک انسانهای می باشند که
تنها گناه شان بدنیا آمدن در این
مناطق آشفته جهان می باشد.
شــوربختانه این شرایط دردناک
انســانها و بحرانهــای اجتماعی
ناشی از آن آن چنان که باید در
کشورهای امن جهان بازتاب نمی
یابند و همواره تحت الشعاع پیامد
حمالت وحشیانه و کشتارهای
کور در شهرهای بزرگ دنیا قرار
گرفته و از یاد می روند.

جشننوروز
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تشــدید تعــداد و ابعاد حمالت
تروریستی که شهروندان عادی
کشورهای مختلف را هدف می
گیرند جای نگرانــی دارد .بنیاد
گرایی چــه از نوع مذهبی ،ملی
یا عقیدتی راه مکالمه و مماشات
بین انسانها را مســدود کرده و
اسلحه و کشتار جایی برای صلح و
همزیستی باقی نمی گذارد .جای
آن دارد که تک تک ما ،احترام به
حقوق انسانی دیگران را فراموش
نکنیم و در زمینه احقاق حقوق
همگان فعالیت کنیــم .چرا که
لشگر کشی ها و انتقام جویی ها
شاید بطور موقت و کاذب آرامش
ایجاد کنند ،ولی امنیتدراز مدت
بوجود نخواهند آورد.
انجمن دفاع از حقوق بشــر در
ایران  -مونترال با اظهار همدردی
با بازمانــدگان قربانیان حمالت
تروریســتی جمعه گذشــته در
پاریــس ،از همــگان دعوت می
نماید که انساندوستی و احترام به
حقوق فردی دیگران را در راس
اصول زندگی خود قرار دهند که
تغییر اجتماعی از تغییر شخصی
آغاز می گردد.
با آرزوی جهانی فارغ از خشونت،
جوامعی قانونمدار و قوانینی بر
اساس احترام به حقوق انسانی
انجمن دفاع از حقوق بشر در
ایران  -مونترال

MEGA 2
PIZZAS
MEDIUM
)(All dressed or 3 toppings

2

10 Chicken wings
or Medium poutine
+ Pepsi 2L

سردرگمیفراگیردربارهآنتیبیوتیکها

شــواهد و قرائــن گویــای این
واقعیت تلخ اســت که در مورد
ی
آنتیبیوتیکها جهل و سردرگم 
عمیقــی در میان مــردم وجود
دارد .از ســوی دیگر رشد فزاینده
ویروسها و باکتریهای مقاوم ،به
مراحل ترسناکی رسیده است.
به گزارش رویترز ،سازمان بهداشت
جهانی اعالم کرده است که «رشد
مقاومت در برابر آنتیبیوتیکها یک
بحران جهانی برای سالمتی به شمار
میرود».

مارگارت چن ،ریاست این سازمان
کــه از مقــرش در شــهر ژنو با
خبرنگاران سخن میگفت ،هشدار
داد که این مشکل در حال رسیدن
به «سطح خطرناکی» در سراسر
جهان اســت و میتواند به «پایان
دوران دارویی معاصر» منجر شود.
مقاومــت در برابر آنتیبیوتیکها

زمانــی رخ میدهد که باکت ریها
بــرای تطبیق و زنــده ماندن در
مقابل داروها جهش میکنند و در
برابر دارو «رویین تن» میشوند.
استفاده بیش از حد و همینطور
استفاده نادرست از آنتیبیوتیکها
ســرعت تطبیق این باکتریها را
بیشــتر میکند و منجر به تولید
«سوپر باکتری» میشود.
استفاده نادرست از آنتیبیوتیکها
بسیار شایع است.
به عنوان مثال نتایج تحقیقی که
توسط ســازمان بهداشت جهانی
انجــام شــد نشــان میدهد که
۶۴درصد افراد به نادرســتی فکر
میکنند که داروی پنیســیلین
بــرای درمان ســرماخوردگی یا
گلودرد مفید اســت ،در حالیکه
این دارو هیچ تاثیــری در از بین
بردن ویروسهایی که موجب این

بیماریها میشوند ،ندارد.
یکســوم افراد باور دارند که بعد
از از بین رفتن عالیم بیماری باید
استفاده از آنتیبیوتیک را متوقف
کننــد و نیازی بــه تکمیل دوره
درمان نیست.
تقریبا یکسوم افراد شرکتکننده
در این تحقیق باور داشتند که بعد
از ازبین رفتن عالیم بیماری باید
استفاده از آنتیبیوتیک را متوقف
کننــد و نیازی بــه تکمیل دوره
درمان نیست.
این باور هم اشــتباه است .کیجی
فوکودا ،متخصــص مقاومت ضد
میکروبی در ســازمان بهداشت
جهانی میگوید:
«نتایج این تحقیق نشان میدهد
که ما به طور جدی و خیلی فوری
باید در خصوص آگاهیرسانی در
مورد آنتیبیوتیکهــا و مقاومت
در برابــر آن کاری کنیــم .یکی
از بزرگتریــن چالشهای جهانی
ســامتی در قرن بیســت و یکم
تغییر رفتار در مقیاسهای فردی
و همینطور در جوامع (نسبت به
استفاده درست از داروها) است».
همین حــاال مقاومــت در برابر
آنتیبیوتیکهــا باعــث شــیوع
بیماریهایی مثل حصبه ،ســل و
ســوزاک در برخی از نقاط جهان
شده است.

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

38

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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سالن آرایش Intercoiff
خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

ادترین
ش پارتی
شهــر

در سالن جشن های «رزبول»
Salle de Quilles Rose Bowl
6510 St Jacques

514-223-3336

5
ش
نبه

1
3
د
س
ا
م
ب
ر

_______________________________

علی

در خدمت هموطنان عزیز در
West Island: Montreal

_______________________________



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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فروشگاهکوهنور
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انــواع
کارتتلفن

کیفیت عالی و قیمت مناسب
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

ساعات کار :همه روزه
 9صبح تا 10شب

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

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

Tel.: (450) 676-9550

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها
همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336
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 Mailing Address:
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

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

7روز
هفته

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

UNION MONDIALE

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


اجنمنهمدالن

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






مشاور رمسی وام مسکن

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

constartech architecture

اينبا راستثنــائـ ًا
دومين 3شنبه از ماه
دسامبر ،به پيشواز
ســال نوی ميالدی
خواهــدرفت:
وعــده ديدارمــان
8دسامبر ،از ساعت  ٦تا  ١٠شب:
حضور شما همدالن هميشه
مهربان ،گرمابخش اين انجمن است.

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG،

Tel.: 514-481-0671

بهمدیریت:
بیژن احمدی

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

Cell.: 514-944-3279

>> 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

