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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

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.SharifExchange.ca

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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چند
فرا
خوان!

ادیو ،دوست بی جانشین!
چشـم ما بود؛
از او جــــز
فرهیختگی ،مهر،
فرزانگی ،فروتنی،
نشاط ،مشارکت
و همدلــی هیچ
ندیــده بودیــم؛
شریف بود ،دانا،
بامرام ،سراسر لبخند ،لبریز ازعشق
به همنوع و عاشــق ایــران زمین؛
او بی جانشــین بود .پــس از فاضل،
شــادمان ،قدیریان و ...پیشکسوتان،
فرهیختگان و دلســوزان جامعه ی
ایرانیان ،مثل افرای ســرخ خزانزدۀ
این دیار ،موقرانه یکی پس از دیگری
بر خاک می نشــینند .جایشــان پر
نشدنی؛بس خالی است...
 -----ص-----28-29 :

اکران قسمت هفتم جنگ ستارگان

در کنفرانس جهانی کاپ  21پاریس ،توافقنامه
بر سر مقابله با گرمایش زمین توسط منایندگان
 195کشور عضو سازمان ملل تائید شد .دردو
هفته منایندگان کشورها و همچنین نهاد های
مدنی و بنگاههای اقتصادی و ...دورهم
گرد آمدند تا از افزایش دو درجه سانتیگراد
گرمایش زمین جلوگیری بعمل آید .......ص7 :
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•6170NDG:
Sherbrooke W.
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

الیت
صرافی
(خضر)

کبکولفر:تغییرات[قانون]بهزیستینگرانکنندهاست11 ...

عشـق

انتقـال ارز

انتقال فوری ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

GUY

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ
ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

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

Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

(514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

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

حمیدصدیقکاغذچی

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

Agence Immobilière

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5
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 :

حمیدرضا

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

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

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

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

• استخر و دوربین مدار بسته
•  10دقیقه پیاده تا دانشگاه مونره آل
•  5دقیقه پیاده تا مترو
•  10دقیقه اتوبوس تا مرکز شهر مونتریا ل
• ایستگاه اتوبوس جلوی درب ساختمان

Maryam Khaleghi

(514) 935 3337

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

مریم خالقی

Chartered Real Estate Broker

NOTAIRE-NOTARY

Tel.: 514-839-7318

خدمات ارزی

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

Cell: (514) 827-6364

6600 Trans-Canada, Suite 750

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

و South shore

فیروزهمتیان

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

جنب دانشگاه کنکوردیا

فارکس

......... $ 749.00
......... $ 899.00
......... $ 1,299.00
......... $ 1,679.00

1.5
3.5
4.5
5.5

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

Tel.:
) 514
451-7117

2
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آژانسمسافرتیکاسپین

رستوران پرشیا

رستورانپرشیا

بهترینسرویس
نازل ترین بها

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

.آماده پذیرائی از شما و مهمانی های شما میباشد
_______________________

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

Caspian Travel

:>> ساعات کار

____________

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

Tel.: 514-489-8484

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

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

Tel:514-421-0111

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

514-708-4722 :نرگس

narges.caspiantravel@videotron.ca

COROLLA CE 2016
STARTING AT

قبل از هر
گونهسفر
با ما متاس
بگیرید

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

514-814-7700 :آزیتا

azita.caspiantravel@videotron.ca

Contact Alex for additional rebates.

17 495 $

+ TAXES

COMPLETELY
REDESIGNED

NEW RAV4 hybride 2016
PRICE COMING
قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

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

COMPLETELY
REDESIGNED

بامدیریت

الکس پورقناد

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

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

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

for certain
cars only

toyota.ca

2
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
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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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ـــــ
اخذ وام بانكى

با بهترین نرخ براى
اتومبیل هاى دست دوم

رامین عباسى

از بانک هاى معتبر كانادا

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

ـــــــــــ
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

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
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سیـاسی...

شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

چرخش به
راست افراطی

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 ّ

«آیا آمریکا
چنینکشوری است؟»!
 18آذر -برخی از خصلت های ملت
ها و جوامع بی شــباهت به انسان
ها نیســت .آنها هم مانند انسان
ها خشــمگین ،ناامید ،سرخورده،
هیجــان زده و ...می شــوند و به
کارهایی دســت می زنند که در
شرایط عادی به حکم خرد از آنها
پرهیز می کنند.
پیــروزی غیرمنتظره و شــگفتی
آفرین یکشنبه گذشته 6 ،دسامبر،
حزب راست افراطی "جبهه ملی"
فرانسه در دور اول انتخابات منطقه
ای این کشــور ،ازجمله این کارها
است.
در این مرحله از انتخابات منطقه
ای ،برای نخستین بار ،حزب راست
افراطی "جبهه ملی" با کسب 28
درصد از آراء از دوحزب جمهوری
خواهان محافظه کار ( 27درصد)
و سوسیالیســت حاکــم (23.5
درصد) پیشی گرفت .این پیروزی
موجب وحشت حزب سوسیالیست
حاکم شــد و از حزب راست گرای
جمهوری خواهــان محافظه کار
خواست تا دردور دوم انتخابات که
یکشــنبه آینده برگزار می شود با
یکدیگردربرابر "جبهه ملی" ائتالف
کنند اما حزب مزبور این دعوت را
رد کرد.
بنابر گزارش  8دســامبر تارنمای
"یورونیوز"« :حزب راســت گرای
"جبهه ملی" ،بــه رهبری مارین
لوپن ،در دور اول انتخابات منطقه
ای در  6ناحیه از  13ناحیه فرانسه
گوی سبقت را از حزب راست میانه
"جمهوری خواهان" و حزب حاکم
"سوسیالیست" ربوده است .خانم
لوپن نتیجه این انتخابات را به مثابه
دست رد زدن فرانسوی ها به سینه
سیاســتمداران قدیمی و سنتی
کشــورش می دانــد و می گوید
نخبگان سیاســی فرانسه فرومی
ریزند.»...
این چرخش به راســت  -آن هم
راست افراطی شمار مهمی از رأی
دهندگان فرانســوی حاوی پیام
مهمی است که اگر سیاستمداران
این کشــور به چرایی آن توجه و
دقت کافی نکننــد ،در آینده می
تواند شــگفتی هــای دیگری نیز
بیافریند.
البته ،این احتمال منتفی نیســت
که درمرحله دوم انتخابات "جبهه
ملی" نتواند پیروزی خود را تکرار
کند" .بی بی سی فارسی" دراین
مورد می نویســد« :این پیروزی،
ممکن است ناظرانی که سیستم
انتخاباتی فرانسه را به خوبی نمی
شناسند را به این نتیجه برساند که
سهم راســت افراطی از شوراهای
منطقه ای فرانســه از سایر احزاب
بیشــتر خواهد شــد .اما یکی از
ویژگی های این سیستم پیچیده
آن اســت که به احزاب امکان می

دهد که در مرحله دوم ،با شــکل
دادن ائتالف های مصلحتی ،جلوی
پیروزی احزاب "ساختارشکن" را
بگیرند».
(بــرای اطالع از نتیجه قطعی باید
تا یکشنبه آینده منتظرماند ،اما تا
همین جا می توان گفت که پیام
رأی دهندگان روشن و واضح بوده
است).
اظهارات نژادپرستانۀ ترامپ...

مورد دیگر ،جنجالی است که این
هفته سخنان دونالد ترامپ ،یکی
از نامزدهای حزب جمهوری خواه
برای انتخابات ریاســت جمهوری
سال آینده برانگیخت .آقای ترامپ،
بازرگان ،قمارخانهدار ،بساز بفروش،
مالک و مجــری برنامه تلویزیونی
میلیــاردر آمریکایی که هیچ گونه
پیشینه و تجربه کار اجرایی سیاسی
ندارد ،چند ماه است خود را نامزد
ریاســت جمهوری کرده و با گفته
هایی که برخی آنهــا را افراطی و
حتی فاشیستی می خوانند،درصدر
نظرسنجی ها ی نامزدهای حزب
جمهوری خواه قرارگرفته است.
به گزارش "بی بی سی"« :دربیانیه
ای کــه ترامــپ روز دوشــنبه 7
دســامبر دراختیــار خبرنگاران
گذاشت ،آمده است که داده های
موسسات نظرسنجی مانند "مرکز
سیاســت امنیتی" نشان می دهد
که شمار قابل توجهی از مسلمانان
احساســاتی آمیخته بــه نفرت از
آمریکادارند.
او گفت :بدون مشــاهده داده های
نظرســنجی ها ،برهمگان روشن
است که این نفرت ورای فهم است.
این که این نفرت ازکجا می آید و
چرا ،باید مشخص شود».
آقای ترامپ افــزود« :تازمانی که
نتوانسته ایم این مشکل و خطرات
ناشی از آن را تعریف و درک کنیم،
کشورما نمی تواند قربانی حمالت
کسانی باشــد که فقط به "جهاد"
اعتقاد دارند و از عقالنیت یا حرمت
برای جان افراد به دورهســتند»
و درپــی این اظهــارات گفت که
اطالعات مربوط به مسلمانان آمریکا
باید تهیه و بررسی شود.
اظهارات تبعیض آمیز و نژادپرستانه
آقای ترامپ واکنش های بسیاری
برانگیخت .بن کارســون ،جراح و
متخصص مغز و اعصاب بازنشسته
و نامــزد دیگر حــزب جمهوری
خواه درمورد سخنان ترامپ گفت:
«آمریکا باید از تمام خارجی هایی
که به این کشــور می آیند بانک
اطالعات داشــته باشــد ،اما تفکر
تشکیل سامانه ردیابی شهروندان
امریکایی براســاس مذهب مردود
است».
جب بوش نامــزد دیگر جمهوری
خواهان گفت کــه ترامپ «دچار
اختالل مشاعر است».
باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا
{>> ادامه در صفحه}6 :
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نیز موضع گیری جمهوری خواهان
درباره مســلمانان را مغایر ارزش
های آمریکا دانســت و آنها را به
رفتار جنون آمیز متهم کرد.
موضع گیریدیگردرمورد سخنان
دونالد ترامپ ازسوی خانم هیالری
کلینتون بود ،که به احتمال قوی،
برمبنای نظرسنجی ها ،سال آینده
ازســوی حزب دموکرات برای راه
یابی به کاخ ســفید دربرابر آقای
ترامپ قرارخواهد گرفت.
به گزارش "صدای آمریکا" ،هیالری
کلینتون گفــت« :آقای ترامپ به
مهاجران مکزیکی حمله کرده ،به
زنان حمله کرده و حاال مسلمانان
آمریکایــی را هدف قرارداده  ،یک
جایی باید از خود بپرسیم:
آیاماچنینکشوریهستیم؟».
اگر حتی بخشی از علت طرح این
پرسش های آقای ترامپ و خانم
کلینتون را ناشی از اثرات حمالت

هولناک تروریستی پاریس و سن
برناردینــوی کالیفرنیا بدانیم ،که
می تواند چنین باشــد ،می توان
پذیرفت که این کشتارها به رغم
ماهیت جنایتکارانه این اثر راداشته
که ذهــن این مدعیان راه یابی به
کاخ ســفید را به پرســش گری
واداشته اســت ،امری که درمیان
سیاســتمداران غربــی و به ویژه
آمریکایی تاکنــون رواج چندانی
نداشته است.
پرسش هایی مانند:
«این نفرت ازکجا می آید و چرا؟»
و «آیا ما چنین کشوری هستیم؟»!
اما ،پاســخ درصورتی مــی تواند
درست باشــد ،که پرسش درست
طرح شده باشــد .درمورد آقای
ترامپ پرسش:
«این نفرت ازکجا می آید و چرا؟»،
به اندازه کافی واضح و روشن است
و ازایــن رو می توان با شــرح و

توضیح و مثال به آن پاسخ درست
و روشن داد.
اما،درمورد خانم هیالری کلینتون،
به دلیل کارکشتگی اودر سیاست،
پرســش« :آیا ما چنین کشوری
هستیم؟» ،ابهام و ایهام بیشتری
دارد و نیازمند رمزگشایی و ابهام
زدایی است.
قبل از انجــام ایــن کار ،به یک
یادآوری از منبعی موثق می پردازم
که به نحوی رفع ابهام از پرســش
خانم کلینتون است.
بنابر نوشته متن انگلیسیدانشنامه
"ویکــی پدیا" ،یــک هفته پیش
از اشــغال کویت توســط عراق:
«درتاریخ  25ژوییه  ،1990اپریل
گالسپی ،سفیر آمریکا درعراق ،از
فرماندهی عالــی نیروهای عراقی
خواهــان توضیحاتــی درمــورد
تدارکات نظامی گسترش یابنده،
{>> ادامه در صفحه}24 :

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

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

اسپشیال روزانه ما:

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

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

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

•

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

•

Distributed Free

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

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

www.aliasgharmassoumi.net
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شعر و ترانه...

www.paivand.ca since 1993

نشست پاریس درباره تغییرات
اقلیمی به توافق تاریخی رسید
پایان کنفرانس جهانی کاپ ۲۱

یلدا :میالد هر ترانه
زیبای مشرقی
یلدا شب بلند غزل های مشرقی ست
میالد هر ترانه زیبای مشرقی ست
آهسته می رسند به مقصد ستاره ها
مهتاب گاهواره رویای مشرقی ست
سرما حریف قصه مادربـزرگ نیست
دستش لحاف کرسی گرمای مشرقی ست
(از هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است)
حافظ دوای روح و مسیحای مشرقی ست
سیب و انار و پسته،شیرین و ترش و شور
طعم اصیل یک شب یلدای مشرقی ست
حاال کـه دوستان همه جمعند دف بیار
چشم انتظار صد دل شیدای مشرقی ست
یلدا شب یکی شدن آفتاب و ماه
میالد هر ترانه زیبای مشرقی ست
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در کنفرانس جهانی کاپ  21پاریس ،توافقنامه
بر سر مقابله با گرمایش زمین توسط نمایندگان
 195کشــور عضو ســازمان ملل ،شنبه 12
دسامبر  ،2015مورد تائید قرار گرفت .طی دو
هفته نمایندگان کشورها و همچنین نهاد های
مدنی و بنگاههای اقتصادی و شخصیت های
علمی و فرهنگیدورهم گرد آمدند تا از افزایش
دو درجه سانتیگراد گرمایش زمین جلوگیری
بعمل آید.
این کنفرانس آگاه بود که افزایش بیش از دو
درجه به خرابی ها و ویرانگری های زیســت
محیطی و شهری و اقتصادی و انسانی عظیم
و بیسابقه منجر گشته و انسان باید بکوشد تا
به اقتصاد لیبرالــی و تولید بی رویه کنونی و
استفاده از انرژی فسیلی مهار زده شود.
این توافقنامه بنا به متن خود به معضالت بزرگ
مانند امنیت ،تولید مواد غذائی ،حقوق اساسی
انســانها و صلح توجه داشته و کوشش نموده
یک قرارداد متعادل و معقول پیشنهاد کند.
با توجه به منت توافقنامه مهم ترین نکات آن
عبارتند از:

ها متعهد می باشند که بر اساس
ارزیابی هــای علمی رفتار خود را
کنترل کرده و افزایش گرمایش تا
ســال  2100بین  1.5تا  2درجه
سانتیگرادباشد.موافقتنامهخواهان
آنست تا از ســال  2020بصورت
قاطع تــر علیه پخــش گازهای
گلخانه ای اقدام شود.
• دوم ،توافقنامــه می پذیرد که
همه کشــورها مســئول هستند
ولی سطح مســئولیت در پخش
گازگلخانه ای متفاوت است .به این
خاطر کشورهای پیشرفته متعهد
می شوند که از سال  2020ساالنه
 100میلیارد دالر به کشورهای در
حال رشد که در تنگنای اقتصادی
قرار دارند ،کمــک مالی بکنند و
برای توسعه انرژی های پاک به این
کشورها کمک نمایند.
این میزان کمک مالی مبلغ حداقل
بوده و از  2025بطور مسلم افزایش

• یکم ،توافقنامه از هدف یک و نیم درجه تا 2
درجه سانتیگراد حمایت نموده و افزایش بسوی
 3درجــه را خطرناک می داند .بنابراین دولت

خواهد یافت.

برای محدود کردن پخش گازهای
گلخانه ای در هرکشور بودند.

• ســوم ،جلوگیــری از گازهای
گلخانه ای مورد تاکید قرارداد است • چهارم ،کشورهای صادرکننده
ولی متن نهایی توافقنامه در مورد نفت مانند عربســتان سعودی و
کاهش گازها ســکوت می کند ،عراق تالش فراوانی نمودند تا سقف
حال آنکه در متــن ابتدایی برای دو درجه ای افزایش گرما ،اجباری
توافقنامــه ،از کاهــش  40تا  70نباشد و از رشد فعالیت مبتنی بر
درصدی صحبت شــده بود .متن سوخت فسیلی جلوگیری نشود.
توافقنامه اظهار امیداری میکند تا آمریکا تاکید داشــت تا توافقنامه
دوره نیمه دوم این ســده ،میزان جنبه حقوقی و اجباری نداشــته
انتشار و پخش گازها به صفر برسد .باشد زیرا جناح جمهوری خواهان
نهادهای زیست محیطی و مدنی از بطور شدید مخالف هدف اجباری
نبود هدف مشخص برای کشورها هستند .بعالوه از یاد نباید برد که
و نبــود روش کنتــرل الزم ابراز کشــورهایی مانند کویت و ایران
ناراحتی نمــوده و خواهان اجبار
{>> ادامه در صفحه}8 :

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

محیط زیست...

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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اردوغان،
نفت ،داعش!

 11آذر -پیامدهــای ســرنگونی
هواپیمای ســوخو  24توســط
/جنگنده های نیروی هوایی ترکیه
در روزهای اخیر درصدر خبرهای
رســانه ها بود .در ابتدا والدیمیر
پوتین با واکنشــی تند این کار را
"خنجر از پشــت زدن ترکیه" به
روســیه توصیف کــرد و خواهان
عذرخواهی رســمی ترکیه شد.
رجب طیب اردوغــان کم وبیش
نرمش نشــان داد و با ابراز تأسف
گفــت که آرزو مــی کند که این
اتفاق نیفتاده بود اما از عذرخواهی
خودداری کرد و گفت هرکشوری
حــق دارد از حریــم هوایی خود
محافظتکند.
روز  24نوامبــر ،والدیمیر پوتین
رییس جمهوری روســیه ،گفت
سرنگون کردن هواپیمای روسی
درمرز سوریه برای روابط ترکیه و
روسیه عواقب جدی خواهدداشت.
ســه روز بعــد 27 ،نوامبر ،رجب
طیب اردوغان به والدیمیر پوتین
هشدارداد که "با آتش بازی نکند".
روز بعد ازاین هشــدار ،پوتین که
ظاهرا پروایی از بازی با آتش ندارد با
صدور فرمانی خواهان وضع تحریم
های اقتصادی علیه ترکیه شد که
عمدتا منع گردشــگران روسی از
سفر به ترکیه و محدودیت واردات
مواد کشاورزی از ترکیه را دربرمی
گیرد.
روز بعــد ،تصویرهایــی از بــال
اردوغان ،پسر رجب طیب اردوغان
در یکی از رســانه های روســی
منتشرشد که ادعا می شد افرادی
که در عکس ها دیده می شوند از
سرکردگانداعش هستند .روزنامه
آکســام ترکیه کــه حامی دولت
اردوغان اســت ،در واکنش به این
عکس ها نوشــت که آنها در یک
رســتوران گرفته شــده و افرادی

که درکنــار بالل اردوغــان دیده
می شــوند صاحبان این رستوران
هستند .روز سه شنبه اولدسامبر،
رجب طیب اردوغان گفت اگر این
سخن والدیمیر پوتین ثابت شود
کــه انگیزه ترکیه در ســرنگونی
هواپیمای روسی حفاظت از تجارت
نفت با داعش بوده ،از سمت خود
استعفا می دهد و از پوتین پرسید
آیــا او نیز حاضراســت درصورت
اثبات عکس موضوع استعفا کند.
اردوغان متقابال سوریه را به خرید
نفت از داعش متهم کرد.
نکته ظریفی که در گفته اردوغان
وجود دارد این اســت که او نمی
گوید درصورت اثبات خرید نفت
داعش توســط ترکیه استعفا می
دهد ،بلکه مــی گوید "درصورت
اثبات ارتباط سرنگونی هواپیمای
روسی با حفاظت از تجارت نفت با
داعش" این کار را می کند!
با باالگرفتن تنش و جدال لفظی،
روز چهارشنبه  2دسامبر ،تارنمای
"عصرایران" گزارش داد که:
«وزارت دفــاع روســیه از تصاویر
ماهواره ای خبرداد که براساس آن
تانکرهای نفتیداعش با استفاده از
 8هزار و پانصد کامیون روزانه 200
هزار بشــکه نفت به ترکیه قاچاق
مــی کنند ...وزارت دفاع روســیه
شواهدی در اختیار دارد که نشان
مــی دهد ترکیه مصــرف کننده
اصلی نفت تروریست های داعش
است و رجب طیب اردوغان ،رییس
جمهوری ترکیه و خانــواده اش
در انجــام معامله با داعش دخیل
هســتند .مقامــات وزارت دفاع
روسیه اعالم کردند تصاویر ماهواره
ای دراختیار دارند که نشان دهنده
تانکرهای نفتی است که از اراضی
تحت اشغال داعش به سوی ترکیه
درحرکت بوده و از  3مسیر نفت را
به ترکیه منتقل می کنند».
در تنــش موجــود ،رجب طیب
اردوغان ،به خــاف رفتار مألوف
خود ،تاحدود زیادی کوتاه آمده و
کوشیده دربرابر لحن تند و متهم
کننده والدیمیر پوتین نرمش نشان
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زمـــان:
57 Westpark D.D.O

یکشنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر

 تحویل رایگان دارو
فکس کنید :داروی شما در اسرع
 نسخه خود را به ما
/
وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد.
4084 Boul. St-Laurent
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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
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6886-162 -)415( :.léT

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

پایان کنفرانس جهانی کاپ ...۲۱
که صادر کننده مهم نفت هستند،
در این کنفرانــس حضور حداقل
داشته و فاقد تالش برای محدود
کردن گازهــای گلخانه ای بودند.
شــرکتهای بزرگ نفتی نیز بطور
غیر مســتقیم تالش نمودند تا از
خواست مبتنی بر محدود کردن
منابع انرژی فســیلی جلوگیری
کنند.
• پنجــم ،این توافقنامــه در 22
آوریل ســال  2016بعنوان یک
پیمان نامه عمومی توسط اعضای
سازمان ملل به امضا خواهد رسید.
آنچه که مهم است این توافقنامه
بیانگر اراده عمومی جامعه جهانی
بــرای مقابله با خطــرات محیط
زیستی است ولی مشکل اساسی
چگونگی کنترل فعالیت اقتصادی
دولتها و جلوگیری از انتشار گازهای
گلخانه ای در اقتصاد و صنعت هر
کشور است .نظام تولیدی حریص و

>> ادامه از صفحه7 :

دولتهای غیر مسئول و رانت خوار
علیرغم تعهدات کاپ  21چه بسا
به رفتار مخرب خود ادامه خواهند
داد و بنابرایــن فقط یک کنترل
حقوقی دقیق و با شرکت نهادهای
مردمی و بین المللی قادر اســت
فشار الزم را بر دولتها و بنگاههای
تولیدی وارد سازد.
• ششــم ،من در سخنرانی خود
در کنفرانس کاپ  21گفتم جهان
ما نیازمند بحث دمکراتیک و راه
حلهای نوین بــرای مبارزه علیه
افزایش گرما و انکشــاف روشهای
مناسب برای دوران انتقالی و گذار
از انرژی بحــران زا به انرژی های
تجدیدپذیر می باشد .بشر باعتبار
هوش و دانش ،قــادر به نوکردن
زندگی اســت .ما در لحظه انتقال
از یک تمدن صنعتی فســیلی به
تمدن اکولوژیکی هستیم ،از یک
الگوی اقتصادی به الگوی تولیدی
تازه باید برویم ،از یک شیوه زندگی

پرمصرف به شیوه زندگی متعادلتر
باید برویــم و این امر مســتلزم
فرهنگ ســازی و پرورش فکری
انسانهاست .من در هنگام شرکت
در کنفرانــس کاپ  21پاریــس
اعالم کردم اقتصاد ایران فســیلی
اســت و با نظام رانتی و فســاد و
استبداد دینی گره خورده است و
در چنین شرایطی گذار از تمدن
نفتی به تمدن اکولوژیکی ناممکن
است .بعالوه افزودم در حقوق بین
المللی نه تنها جنایت علیه بشریت
بلکه جنایتکاری در عرصه زیست
محیطی نیز وجود دارد و کسانی
که آگاهانه زمین و طبیعت را آتش
می زنند و با ویرانگری خود انسان
را خوار و بیمار می کنند ،جنایتکار
می باشند.
جالل ایجادی :جامعه شناس و
کارشناسزیستبوگرا
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شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

دهد .او حتی چندبار خواهاندیدار
با پوتین در کنفرانس تغییرات آب
و هوایی برگزار شده در پاریس شد
ولی پوتین این درخواست ها را رد
کرد.
درحاشیه همین کنفرانس ،باراک
اوبامــا ،رییس جمهــوری آمریکا
نیز کوشید میزان تنش موجود را
کاهشدهد.
او روز سه شــنبه اول دسامبر در
دیدار با رجب طیــب اردوغان از
ترکیه و روسیه خواست تا مبارزه
علیه "دشمن مشــترک" تحت
شعاع تنش دوکشــور قرارنگیرد.
اوباما پس از دیدار با اردوغان گفت:
«همان طور که به آقای اردوغان
گفتم ما همه یک دشمن مشترک
داریم و آن داعش اســت .من می
خواهم مطمئن باشم که برروی این
تهدید و یافتن راه حلی سیاســی
برای سوریه متمرکز شویم».
حکومت آخونــدی نیز از فرصت
تنش موجود بین ترکیه و روسیه
برای نان قرض دادن به متحد خود
درسوریه بهره گرفت .به گزارش
تارنمای "مرکز دموکراســی برای
ایران" ،شیخ حســن روحانی روز
سه شنبه اول دســامبر ،در دیدار
با نخســت وزیر مجارستان گفت:
«غارت نفت کشــوری توســط
تروریســت ها و خرید آن توسط
کشــورهای دیگر و یا بازگذاشتن
مرزها برای عبور تروریست ها به
معنای حمایت از تروریسم است».
با نرمشی که رجب طیب اردوغان
نشــان می دهد و اثر گذر زمان و
اقدامات پشت پرده دیپلوماتیک،
می توان پیــش بینی کرد که در
روزهــای آینده تنش موجود بین
ترکیه و روســیه فروکش کند و
تدریجا به فراموشی سپرده شود.
اما ،مساله گســتردگی فساد در
دولت ترکیه ،که گوشــه کوچکی
از آن دوســال پیش افشاء شد و
رسوایی بزرگی برای آقای اردوغان
به وجودآورد ،به مراتب گسترده تر
از خرید نفت از داعش است!
•

ایران

مرگ ۱۰هزار انسان در حوادث رانندگی ۷ماهه

ســازمان پزشــکی قانونــی از فوت
 ۱۰هزار و  ۵۵۰تن در کشــور بر اثر
حوادث رانندگی ،طی هفت ماه امسال
خبر داد.
به گزارش عصرایران به نقل از سازمان
پزشکی قانونی ،این رقم در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته با آمار تلفات
حوادث رانندگی  ۱۰هزار و  ۹۱۰تن،
 ۳.۳درصد کاهش نشان می دهد.
این گزارش افــزود :طی هفت ماهه
امسال از کل تلفات حوادث رانندگی
هشت هزار و  ۸۸تن ،مرد و دو هزار و
 ۴۶۲تن ،زن بودند.
همچنین از کل متوفیــات حوادث
رانندگــی دو هــزار  ۸۰۴تــن در
محورهای دورن شهری۶ ،هزار و ۸۹۸
تن در مسیرهای برون شهری۸۰۱ ،
تن در جاده های روستایی و  ۴۷تن

در مسیرهای نامعلوم جان خود را از
دست داده اند.
براســاس این گــزارش در این مدت
 ۱۹۵هــزار و  ۱۴۲تن نیز در حوادث
رانندگی مصدوم شــدند و به مراکز
پزشکی قانونی مراجعه کردند که ۱۳۹
هــزار و  ۳۶۱تن از آنان مرد و مابقی
زن بودند؛این در حالی است که آمار
مصدومان حوادث رانندگی در مدت
مشابه سال قبل  ۱۹۳هزار و  ۶۷۵تن
بود که آمار مصدومان حوادث رانندگی
بر اساس آمارهای موجود هشت دهم
درصد افزایش داشته است.
این گــزارش افــزود :در هفت ماهه
امســال اســتان های فارس با ۸۸۷
فوتی ،خراســان رضوی با  ۸۸۰فوتی
و تهــران با  ۷۶۴فوتی بیشــترین و
اســتان های ایالم با  ،۸۸کهگیلویه و

بویر احمد با  ۱۰۵و خراسان جنوبی
بــا  ۱۲۹فوتی کمتریــن آمار تلفات
حوادث رانندگی را داشتند.
کاهش تلفات حوادث رانندگی
در مهر ماه
دراین گزارش آمده است در مهر ماه
امســال نیز یک هزار و  ۵۴۴تن در
حوادث رانندگی جان خود را از دست
دادند که در مقایســه با مدت مشابه
ســال قبل  ۳.۷درصد کاهش یافته
است .از این تعداد یکهزار و  ۲۲۵تن،
مرد و  ۳۱۹تن  ،زن بودند.
در این مدت  ۲۸هزار و  ۲۱۶مصدوم
حوادث رانندگی به مرکز پزشــکی
قانونــی مراجعه کردند که این مراکز
نســبت به مهر ماه ســال گذشته با
افزایش سه درصدی مواجه بودند.

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
بیمارانیآذر
10 
متخصص1136
 شماره
سال گذشته ایندکتر
سال20یا
روانپزشک
همینطور
 1244
سال 23

1394
آذر
24
شماره
11

9
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
لغو
میآید .البته همه اینطور تصویب کند.
ر
د
را
آســان
مرگ
همان
یا
اتانــازی
با اکران افتتاحیه هفتمین
اپیزود
این
کارگردانی
آمد.
از
خیلی
مثــال
و
کنند
نمی
فکــر
نیست.
پزشک
حضور
حــرف و حدیث درباره پیامدهای
"جنگکبک
استان
کردهاند.
قانونی
مجموعه
قسمت از
برعهده
آبرامز
ی.جی.
دانشگاههم بلژیکیهــا او را بــه عنــوان یک تصویــب را ج
پروفســور
بلژیک
قانــون
ایــن
کانادا و
در جک
پاورپوینت و
کمک
رساندن قانونی ســپتامبر این پزشــک
یکتصویب
حال به
در در
انتظاروهواداران
ستارگان"
است.
داشته
شناسند.
می
قهرمان
متخصــص
بروکســل
VUB
با
رســد
می
نظر
به
و
اســت
زیاد
شوخی ،درخواست یوتانازی
شصت ساله جان بیماری
مشابه است.
رسید .تنها
سر
به
باالخره
------------گذشــته بیش از
ســردمدار
روزها
ایــن
ســرطان
رســانهها
دهد.
می
موضوع ،ارایه
شــدنبیمارانش
سیصد نفر جدی را به
ورهســت را با
آسان» ماهبه نام ناتان
«مرگ
متقاضی
بلژیک،
در
بلیت
هزار
صدها
آلمان
در
هــواداران
از
شــماری
بروکسل دور
باره کنند.
بیشتریدر این
دیستلمان
حاضران،
گرفت.هماو جمع تمرکز یکی از
شمالمرگبــار
است.به بیماری یادرد جسمی درتزریق
یوتانازیمبتال
باید
شده
فروش
فیلم پیش
"جنــگ
سالحرف
 ۴۴به
شدند تا
قطعیبه
دیســتلمان
اینویم
دکتر
منبع:
دات نت:
پستکه
نشنالکرد
پروپاقــرصخطاب
شخصیتی
دیستلمان روزنامه را
هاینداشت
بیشتر
احتمالیک که
ناشی از
العالج
ذهنی
و
__________
که
شود
ی
م
بینی
ش
پی
و
آنکه
بــرای
ســتارگان"
کنند.
گوش
مرگ
درباره
شــما
که
پزشــکانی
همه
با
زیاد
عمرش را وقــف پایان درد
دو بــار به طور ناموفق زیر
بیماری یا حادثه باشد.
Euthanasia
(Greek:
تغییر تنش
رســمی
تیغشــب
پزشک او آن
حضوراز نظر
شناسید
است.از
ســتارگان "۷
می"جنگ
رویداد
انسانازهاایــن
لحظهای
است.
کرده
 "goodرنج
و
لباسبرای
جراحــی
متفاوتدر
درخواست باید
>>"death
the
practice
of
یک شلوار جین
جنسیتبلکه
بیرونی نکرده بود،
فشارکار به
یعنــی که
بیمار
رکوردشکنی
فــوتوگیشه
لحاظ
کردو
ندهند
سیمونرا از
مهم
دستاضافه
 ۷6ساله
رفتهبابود.
بدون هرگونه
او ،معالج
intentionally ending a life
پولیوری
و
ســاده
پیراهنی
و
آبی
است.
شده
انجام
درستی
ها
آدم
زجر
او
نظرش
به
که
۴5
برادران
او
هم
قبل
سال
نظر
از
که
بیمار
خود
دســتخط
باکند.
از نزدیک شاهد کموکیف
in order to relieve pain and
عالقمندانش
جمــع
در
مشــکی
شــناخته
مرگ
با
نامش
کــه
شود
هایرا می
حاشــیوهاین
را ومیفهمد
هجده ساله ساله دیگری را به آن دنیا
«جنگسالم و
او روحی
دستکمنیرو
ســتارگان:
اکــران
suffering.
میالدی حاضر شد.
شود2002.
ســال
شود ،از
خواند.
چهره او
حتی از
فرســتاد .مارک و ادی که
نوشته
هفتمین
خیــزد»،
استی
میبرم
شب
نیزیک
باشند،
افتتاحیه
که
داد
شــرح
حاضران
بــرای
او
شد
قانونی
بلژیک
در
یوتانازی
وقتی
بودند،
ناشنوا
مادرزاد
پزشک
با
فراوان
های
مشاوره
از
بعد
ساله
هر
یوتانازی
از
حمایت
کهاپیــزود از مجموعــه
پیش از نمایش افتتاحیه
به
ساعته
دو
ای
جلسه
در
چگونه
شــروع
بایدزمینه
بیمار،این
هایدر
فعالیتش را
اختالل
بدلیل
که
فهمیدند
دیگری
پزشک
معالج
تعداد
است.
افزایش
به
رو
ستارگان
جنگ
فیلم
بساط خود را جلوی محل
پزشک قبلی ژنتیکی بزودی بیناییشان
بیمار و
کهای با
رابطه
که
متقاضیان
افتتاحیه
اکران
است
ســالو
اولینکــرده
در پهن
برگــزاری
ندارد معرفی شود.
را هم از دست میدهند ،به سراغ تصویب قانون  ۲3۵نفر بوده است؛
خود را دوشنبه شب (۱۴
ساعتها انتظار کشیدند.
اگر پیشبینی زمان طوالنی برای دکتر دیستلمان آمدند و او هم به در حالی که سال گذشته به 143۲
آنجلس
طبیعیلس
دسامبر) در
برخــی از آنها هم حتی
وجود داشته تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
بیمار
مرگ
نفر رسیده است.
تنها
نــه
گرفت.
جشــن
برای خوابیدن ،لباسهایی
باشــد ،مراجعه به پزشک سوم و یک پیرمرد  6۴ســاله هم در بین
مجموعهیاکه
طوراین
هواداران
استتا
کردند،
کاناداتــن
خاص بر
روانپزشک
همین
درصدد
متخصص بیمارانی که سال گذشته ایندکتر استان کبک
بیمــاری درکهاکران
همــان حضــور
فرصت
به
خــود
الگوبــرداریو ازعالقه
فــرد به آن یوتانازیست کارشان را هموار کرده ،تا با عشــق
قانونی
بلژیک
افتتاحیــه را
شــود.خطاب
ســتارگان" را
کند.را نشان دهند.
ستارگان
داشــتند ،تازهترین دیده می
الزامی است.
مبتالست،
جنگوضع
خانوادهقرارایندادهفردو مشابه
ســتارگان"
قســمت "جنگ
خبرداراست:
موضوع گفته
پیشاپیش
اتانازیرا فقط
در ســال
که
میالدی بود
شدند که
وقتی از
درخواست و انجام
بین زمان
داســتان به
۱۹۷۷این
بلژیــک هم
«این ،در
دفن لباس
کفن و
مراسم
فیلمبرای
یکیبایداز باید
زمانی
فاصله
ستودند،یک
دستکم
جنگدیستلمان
فیلمدکتر
نرســیده و
لحاظ پایان
بوک،
بلکهماهجف
بود! ،از
خواهد
شــما
ستارگان
نخســتین
.
د
ن
د
پوشی
می
باشد.
داشته
وجود
تا
هســتند
صدد
در
همراهانش
و
منتقدان مطرح فیلم به خبرگزاری داستان ،نقشها ،طراحی و طنز» .به نمایــش درآمــد .در آن زمان
اینترنت،
در
شده
ساخته
کلمه
یک
پزشــک
این
که
افرادی
لیســت
به
محدود
بلژیک
در
آســان
مرگ
توسعه
کشــور
این
در
را
یوتانازی
فرانســه گفــت« :احتمــاال این جــرج لــوکاس ،تهیهکننــده و هیچکس حتی تصــورش را هم
نــامفراتر از
کرده،
کارگرداناتانازی
بلژیکی
بالغی
بلکه هر فرد
نیست،
بیماران
قوانین
اینکه باید
گوید
کرد می
دهند .او
چندآکسفورد
دیکشنری
سال"
"لغت
بزرگ
افتتاحیه
اکران
تریــن
صاحب
هالیووداینو نمی
این
فیلــم به
کــه
آنهایی
مورد
چند
این
و
هاست
نام
اگر
که
بنویسد
درخواستی
تواند
می
حذف
باره
این
در
پاگیر
و
دســت
()Selfie
دیکشنریاست».
دهه اخیر
آکســفورد لغت "سلفی"خالق
جنگ ستارگان قصد ساخت درجه از محبوبیت و شــهرت در
موردشان
در
بیشتر
رسانه
که
بوده
به
بیماری
یا
حادثه
اثــر
بر
روزی
هم
مجانین
و
بیمار
کودکان
و
شود
اعالم کرد.
"۲۰۱3
عنوان و"لغت سال
را به
فیلم
جزییــات این
مضمــون
قسمتی
اینتازه را نداشت و از این رو ،جهان برســد" .جنگ ستارگان"
برایاند.
حرف زده
شد،
اینترنت دچار
غیرقابل برگشت
کمای
بپیوندند.
این گروه
بتوانند به
آمریکا
پاپ
ستاره
مادونا،
فوربس
مجله
گزارش
به
آن
از
و
اند
ساخته
کاربران
را
لغت
اگرچه هنوز برمال نشده و باید تا حقوق تهیه این فیلم را به کمپانی در یک کالم "نبرد نیک و شر" در
بعضیها نــام او به
اجتماعی دربــرای
میتواند هر
بیمار
کنند.
اتانازی
تگرا
او
آیندهای
است .در
بوده کبک
میرسد
نظر
معنای به
از
مادونا
سال
خواننده
پردرآمدترین
اینترنت
های
شبکه
در
گذاری
بخواهدهمچنان
اکران عمومی
آغاز
تجسمفروخت.
منتظر دیزنی
روایت
مشابهرا
دوردست
های
خطرات قانونی یوتانازی به نهکهکشان
را
درخواستش
که
لحظه
بلژیک
قانونی
دور
چندان
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگهایش
هایبه عکسهایی
لغت
استفادهامامیکنند .اشاره
اینش
واکن
ماند،
--------------"جنگ
مجموعه فیلمهای
می
همه این
حساب
نیازی به
نخســتین کار
این
کنــد و
لغو
کند.کند.
تصویب
میلیــون یورو) درآمد
طوردالر (۹۲
میلیون
میآید .البته۱۲۵
.)self
(portrait
میگیرد
برایخود
فرد از
است که
نمایش افتتاحیه
پزشک در
منتقدانی که
"جنگ
مجموعه
این
هفتم
قسمت
فروش یکه
تاز
لحاظ
ستارگان" از
از
خیلی
مثــال
و
کنند
نمی
فکــر
نیست.
حضور
پیامدهای
درباره
حدیث
و
حــرف
داشته است .با فاصله زیادی از مادونا ،لیدی گاگا
چنیــن عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
حضور
بوده
شآمیز
یکاند ،ستای
داشته
نیرو
ستارگان:
رسما
خیزد"
ی
برم
۲۴
میالدی
۲۰۱۲
سال
تا
و
است
یک
عنــوان
بــه
را
او
هــا
بلژیکی
بلژیک
در
کانادا
در
قانــون
ایــن
تصویــب
با  ۸۰میلیون دالر و بنجووی با  7۹میلیون دالر
هایی
دانشگاهدر شبکه
پروفســوربه وفور
هوشــمند
های
گوشی
نشریه
منتقد
کیگان،
ربکا
است.
سینماهای
در
دسامبر
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روز
در
فروش
یورو
میلیارد
شناسند.
می
قهرمان
متخصــص
و
بروکســل
VUB
است .با
داشتهرســد
می
نظر
به
و
اســت
زیاد
درآمد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
نظیر فیسبوک و اینستاگرام مشاهده میشوند.
هواداران
لس
عمومی در
کانادا به
سیصد نفر
اکرانبیش از
گذشــته
"جنگ ماه
ســردمدار
تایمزروزها
آنجلسایــن
ســرطان
خواهد جدیشــدن موضوع ،رســانهها
یوتانازی است.
در شمال بروکسل دور هم جمع تمرکز بیشتریدر اینباره کنند.
اینترنتی
انتشار
خواهید از
هایمی
حرفاگر
بپیوندید:
ایمیل
لیست بلند
به
دیستلمان
پیوند،شدند تا به
احتمال
دیســتلمان به
دکتر ویم
نشنالپست
نت :منبع:
روزنامهدات
__________
ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
شوید،
منظم
همهبصورت
پیوند
نشانیکنند.
مرگ گوش
آگاه درباره
شــما
پزشــکانی که
زیاد با
Euthanasia (Greek: "good
 info@paivand.caتنش
میشناسید متفاوت است .از نظر او آن شــب لباس رســمی
death">> the practice of
او ،فــوت بیمار یعنــی که کار به نکرده بود ،بلکه با یک شلوار جین
intentionally ending a life
آبی و پیراهنی ســاده و پولیوری
درستی انجام شده است.
in order to relieve pain and
او کــه نامش با مرگ شــناخته مشــکی در جمــع عالقمندانش
suffering.
میشود ،از ســال  2002میالدی حاضر شد.
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد او بــرای حاضران شــرح داد که
فعالیتش را در این زمینه شــروع چگونه در جلسهای دو ساعته به
بی بی ســی ـ سفیر اتحادیه اروپا هــای تــازه ای را بر شــهروندان آمده اســت که طــرح جدید ،در
و سفرای  ۲۸کشــور اروپایی در کشــورهایی کــه بدون ویــزا به عمل برای  ۱۳میلیون شــهروند
آمریکا ،با انتشار نامه ای سرگشاده این کشــور سفر می کنند اعمال اروپایی که همه ســاله به آمریکا
نســبت به مصوبه جدید مجلس می کند؛ تغییری کــه می تواند سفر می کند نوعی سیستم ویزا را
نمایندگان آمریکا در مورد ســفر بر شــهروندان ایرانی االصل این برقرار می کند .آمریکا با  ۳۸کشور
بدون ویــزا به این کشــور انتقاد کشورها که عمدتا اروپایی هستند جهان قــراردادی دایر بر معافیت
کردند.
شهروندان آنها از ویزای آمریکادارد
هم تاثیر بگذارد.
امضاکنندگان این نامه تاکید کرده براســاس این طرح ،شــهروندان که از جمله ،شامل  ۲۸کشور عضو
اند واســطه محدودیت های ذکر این کشورها که بعد از اول مارس اتحاده اروپا می شوند.
شدهدر مصوبه مجلس نمایندگان ۲۰۱۱ ،به سوریه ،عراق ،ایــران در این نامه ،به عنوان نمونه ای از
ملیتدر و
اروپایی
شــهروندان
ســودان سفر کرده باشند ،نمی تاثیرات مصوبه جدید آمده است
اینترنت،
دارایشده
ساخته
کلمه
یک
بدون ویزا به آمریکا بروند.
دیکشنریو توانند
عراق ،ســوریه
ایــران،
که ممنوعیت کلی سفر به سوریه
آکسفورد
سال"
دوگانه"لغت
سودان ،به گونه ای "نامتناسب و در این طرح مستقیما از ایران نام و عــراق ،تنها باعــث محدودیت
دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی" ()Selfie
برده
غیرمنصفانه" متضرر می شوند.
نشــده اما شامل کشورهایی سفرهای مشروع صاحبان کسب و
را به عنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم کرد .این
آمریکا
دولت
نظر
از
که
شــود
ی
م
آلمان،
دهندگان
ارائه
و
نگاران
روزنامه
کار،
بهگزارشمجلهفوربسمادونا،ستارهپاپآمریکا
فرانسه،ساختهاند و از آن برای
بریتانیا،اینترنت
ســفرایکاربران
لغت را
تروریسم" هستند و ایران
"حامی
کشورهای
بشردوستانه ازمی
پزشکی
بودهواست .مادونا
خدماتسال
پردرآمدترین خواننده
اینترنت
اجتماعی در
دیگرهای
اســپانیا وشبکه
ایتالیا،گذاری در
تگ
عالوه،
به
دارد.
قرار
فهرست
این
در
خود
مشترک
نامه
در
اروپا،
اتحادیه
شود.
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگهایش
استفاده میکنند .اشاره این لغت به عکسهایی
دوگانه این
شهروندانی
مصوبه
هشدار
سوی
طرح از
می افزید که
درآمد
میلیــوناینیورو)
نامه(۹۲
میلیون دالر
.)selfکه تابعیت۱۲۵
جدید(portrait
میگیرد
اند ازکهخود
دادهفرد
است که
باید برای
تر را دارند هم
کشور
بلکه به
غیرســازنده
نه تنها
کسانی
کمی بر
بسیار
دیگر ،تاثیر
لیدی گاگا
مادونا،
زیادی از
است .با فاصله
داشته
چهاربیش
هــر چه
است،رواج
هایی با
چنیــن عکس
میلیون
جووی با 7۹
کهو بن
 ۸۰میلیون دالر
آمریکا ویزا با
بههایی
شبکه
گوشیهای
بگیرند.
وفور در سفر
هوشــمنددربه مورد
قانونــی متقابل
اقدامات
دالرمی
انجام
غیرقانونی
سفرهای
داشت.دارند.
سوم قرار
دوم و
رتبههای
درآمدبا در
مصوبهشوند.
مشاهده می
اینستاگرام
فیسبوک و
نظیر
انتقاد
مجلس نمایندگان،
آمریکایی منجر می
شهروندان
شود
خواهد
دهند
و بدون افزایش امنیت ،به اقتصاد گروه البی "شــورای ملی ایرانیان مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا،
می های
اگرآزادی
"اتحادیه
آمریکا" و نیز
کشــورهای دو
اینترنتیباید از
شدن به قانون
برایازتبدیل
انتشار
خواهید
بپیوندید:
اقیانوسپیوند،
ســویایمیل
لیست بلند
به
ایمیلآن را
نشانیشده که
آمریکا" روبهرو
بصورت منظم آگاهمدنی
لطمه می زند.
کنید:رئیس
سنا و سپس
مجلس
ایمیل
تصویبما
خود را به
شوید،
اطلسپیوند
اند.
خوانده
آمیز"
"تبعیض
را
طرحی
آمریکا
نمایندگان
مجلس
جمهور ایاالت متحده بگذرد.
info@paivand.ca
•
تصویب کرده است که محدودیت در نامه سفرای کشورهای اروپایی

کانـــادا...
جهــان...خودگزین
آیامرگ
(یوتانازی)درکبک
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Euthanasia

قانونیمیشود؟
قسمت هفتم جنگ ستارگان
اکران

پردرآمدترینخوانندهسال

اعتراض سفرای اروپایی به مصوبه کنگره
در مورد سفر بدون ویزا به آمریکا

پردرآمدترینخوانندهسال

980 St. Antoine west suite 308 Montreal, Quebec H3C 1A8
Maria Cottone
Tel: 514-656-8178
)(Down Town) or 514-326-8103 (St. Leonard

ﻣﺎﺭﻳﺎ ﮐﺗﻧﻪ

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

Immigration Consultant of Canada
ﻋﺿﻭ ﺷﻭﺭﺍی ﻣﺷﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
ﺷﮑﺭﺍﻧﻪ
 Councilﻭ ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺑﻪ
ﺩﺍﺷﺕ ﻣﻳﮕﺫﺭﺩ
ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺑﻭی ﺑﻳﻣﺎﺭی ﺳﺭﻁﺎﻧﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻭﺩ ﺑﺭﮐﺕ ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ
Regulatory
)(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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از شیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

نشس
دمی تی و رفتی ولی هب

ل ما

هـم

مریمشکرایی

دردی

دوستان عزیز

سرکار خامن فاطمه زین العابدینی (شکرایی)
خامن ها االهه،غزاله ،پروانه شکرایی و نیمای عزیز
تارا و سارای نازنین ،جناب دکتر حسنعلی زاده عزیز
خانواده های محترم شکرایی ،بخشی ،مشعوف
خانواده های محترم سوگوار

درگذشت غم انگیز عزیز دلبندتان

زنده یاد خامن مریم شکرایی

------------------------رحیمیان و یاران پیوند

هـم

همراهانهمیشگى

االهه ،احمد عزیز ( ،شكرائى  -مشعوف)

دردی

دوست عزیز و رفیق مهربامن شهال جان

این روز ها كه در سوگ عزیز از دست رفته

شهین ،جهان و مجید نازنین
ما نیز صمیمانه در اندوه از دست دادن مادر دلبندتان
با شما شریکیم و برای فردفرد بازماندگان
آرزوی شکیبایی و آرامش داریم.

«مریمشكــرائى»

نشستهاید،
دوستان تان در نشست ماهانه تاریخ خود را
در غم تان شریك و در كنار شما می دانند.
براى شما و خانواده بزرگتان شكیبائى
و آرامش آرزو می كنیم.

یاد مامانی مهربان همواره در قلب ما زنده خواهد ماند....

آذر ،حمید ،کیانوش و کامران

نشست ماهانه تاریخ  -مونتریال

تقدیر از بهاره هدایت با جایزه "تالشگر حقوق بشر"
بهاره هدایت متولد سال  ۱۳۶۰است و از
 ۹دی  ۱۳۸۸در زندان به ســر میبرد .او
سابقه چهاردستگیریدیگر را نیز به خاطر
مشارکتدر تجمع فعاالن زن ،تحصنهای
دانشجویی و همراهی با خانواده زندانیان
سیاســی در کارنامه خود دارد .ســومین
بازداشت او در روز عروسیاش در  ۲۳تیر
 ۱۳۸۷صورت گرفت.
بهاره هدایت در پنجمین دســتگیری به
هفت سال و نیم زندان محکوم شد و پس
از انتشار بیانیهای اعتراضی ،حکم شش ماه
حبس دیگر دریافت کرد .او میتوانست در
مرداد  ۱۳۹۴از زندان آزاد شود اما دوسال
حبس تعلیقی مربوط به سال  ۱۳۸۵را در
مورد او به اجرا گذاشتند.
کانــون مدافعان حقوق بشــر در توضیح
اهدای جایزه تالشگر حقوق بشر به بهاره
هدایت گفته است« :به پاس فعاليتهای
مســتمر و تأثيرگذار بهاره هدايت چه در
ســطح دانشجويان و چه در سطح حقوق
زنان و حضور فعــال در ارائه گزارشهای

را به شما و کلیه بازماندگان سوگوار صمیمانه تسلیت می گوییم
و برای همگان آرامش و بهروزی آرزومندیم.

راضیه رضوی ،فرید عثمان

همــدردی

بهاره هدایــت در زندان اوین تندیســی
چوبی از منشــور کورش را دریافت کرده
که سازندگان آن هم زندانی هستند .کانون
مدافعان حقوق بشــر با این جایزه از او به
خاطر فعالیت پایدار و مســالمتآمیز در
جنبش دانشــجویی و حقوق زنان تقدیر
کرد.
تندیس منشــور کورش که توســط سه
زندانــی سیاســی زن در زنــدان اویــن
معرقکاری شده ،روز یکشنبه  ۲۲آذر در
زندان اوین به بهاره هدایت اهدا شد.
نرگس محمــدی ،نایب رئیــس کانون
مدافعان حقوق بشر که خوددر زندان اوین
به سر میبرد ،این تندیس را در مراسمی با
حضور شماری از زندانیان سیاسی دیگر به
بهاره هدایت داده است.
کانون مدافعان حقوق بشر از سال ،۱۳۸۶
هر سال و به مناسبت روز جهانی حقوق
بشر در  ۱۰دســامبر ،یک نفر را بهعنوان
برنده جایزه "تالشگر حقوق بشر" معرفی
میکند.

محـف

سم
هنوز بوی گل و عطر یا ن باقیست

بانوی شیرین یاد،

در ساعات پیش از انتشار پیوند ،پیک بدخبر
باز از راه رسید...
بانوی شیرین یاد ،مریم شکرایی
پس از ســال های نبرد بی امان با بیماری،
سرانجام از حباب خاک خسته شد ،از میان
ما رخت بر کشید
در شــماره آینده در جزئیات بیشتری در
سوگ او خواهیم گفت.
در ایــن مجال ،فقدان غــم انگیزش را به
عزیزان ارجمندمان ،مادرش ،سرکار خانم
فاطمه زین العابدینی (شکرایی) ،و خواهران
مریم ،خانم ها االهه ،غزاله ،پروانه شکرایی
و نیمای عزیز؛ دخترانش تارا و سارای نازنین،
همسرش جناب دکتر حســنعلی زاده و
نیز خانواده های محترم شکرایی ،بخشی،
مشعوف و کلیه خانواده های محترم سوگوار،
صمیمانه دل آسایی می گوییم.
یک «بوکه» نرگس سفید ،به نیابت از همه ی
دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور نثار
شما عزیزان
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دانشجويی در حوزه حقوق
بشر در نشستهای كانون
مدافعان حقوق بشر ،حضور
در نشســتهای همگرايی
زنان و تحمل شــش سال
حبــس و تــداوم آن تا دو
ســال ديگــر كه بــه طور
غيرقانونی اعمال شده است،
همچنين به پــاس رفتارها
تآميز
وعملكردهای مسالم 
و مداراگرایانــهاش ،جايزه
تالشــگر حقوق بشر سال
۱۳۹۴را تقديــم ايــن زن
شــجاع و فعــال مدنــی
میکند».
وبســایت کانــون مدافعان
حقوق بشر گزارش میدهد
که این جایزه در زندان اوین
با مراسمی در حضور سایر
زندانیان سیاسی و عقیدتی
از جمله مهوش ثابتی ،نسیم

زرگران ،نرگس محمدی ،آتنا
دایمی و نسیم باقری به او داده
شده اســت .نرگس محمدی،
آتنــا دایمی و نســیم باقری،
همبندیهای بهــاره هدایت
تندیس منشور کورش را روی
چوب معرقکاری کردهاند.
سایت کانون مدافعان حقوق
بشر به نقل از نرگس محمدی
مینویسد ۲۳« :زن زندانی در
مجموع ،متحمل بيش از ۲۱۵
سال حبس هستند ،درميان
ما حتی يك نفر تروريســت يا
مرتكب عمليــات خرابكارانه
وجود ندارد اما همه محكوم به
احكام سنگين هستيم».
نرگس محمدی گفته اســت:
«روز جهانی حقوق بشــر در
سراســر جهان ،در اجتماعات
باشكوه و در سالنهای مجلل
و با حضور مسئوالن و مقامها
برگزار میشــود امــا ما امروز
در بنــد زندان اوين و در میان

ديوارهای بلند و سرد زندان و در اجتماع
زنان زندانی سياسی و عقيدتی و در حصار
زندانبانان اين روز را گرامی میداريم».
بهاره هدایت در زمان دریافت جایزه خود،
زنــان و مردان ایرانی را محقتر از خودش
برای دریافت این جایزه دانسته است.
بهاره هدایت سه سال قبل نیز اولین جایزه
شجاعت «بنیاد هارالد الدستام» در سوئد
را به دلیل "شجاعت خارقالعادهاش برای
دفاع از عدالت" دریافت کرد.
نام بهاره هدایت در کارزاری نیز به چشم
میخورد که ایــاالت متحده آمریکا برای
آزادی  ۲۰کنشــگر زن در سراسر دنیا به
راه انداخت .این کارزار با عنوان "این بیست
زن را آزاد کنیــد" ( )FreeThe20#در
بیستمین سالگرد صدور"اعالمیه پکن" و
در اول سپتامیر  ۲۰۱۵آغاز به کار کرد.
کنفرانــس جهانــی زن در پکــن که در
ســپتامبر  ۱۹۹۵برگزار شــد ،با صدور
اعالمیهای کــه به امضای  ۱۸۹کشــور
شرکت کننده رسید ،بر تالش برای احقاق
حقوق زنان تاکید کرد.
•
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کبــک...
W E L FA R E

تغییرات [قانون] بهزیستی نگران کننده است

«شکسنت
چرخۀ
فقر»؟!
 30نوامبر 2015
دولت کبک الیحه ای برای تغییر
مقررات بهزیستی (ولفر) به مجلس
ملی ارائه کرده اســت .هدف آن،
چنان که سام حمد ،وزیر کار ،می
گوید «شکستن چرخه فقر» است.
کسی منکر ضرورت دستیابی به
این هدف نیست.
با ایــن حال ،برخــی از تغییرات
پیشنهادشدهدرخور تأمل است.
الیحه قانونی  70درماه نوامبر به
مجلس ملی ارائه شده و قراراست
در اوایل ســال آینده به مشورت
عمومی گذاشته شود.
ازمتقاضیانجدیدکمکبهزیستی
خواســته می شــود دربرنامه ای
برای کمک به ایشان دریافتن کار
شرکت کنند و درغیراین صورت با
جریمه هایی روبرو می شوند.
برنامه  -هدف اشتغال  -برمبنای
نیازهای فردی تنظیم می شود.
این برنامه می تواند شامل آموزش
فنی ،کالس های زبان ،کمک به
نگارش شرح تجربه و سابقه کار،
باالبردن ســطح فنــون مصاحبه
یا ترکیبــی از اینها و مهارت های
دیگر باشد.

عاملی تشــویقی ایــن برنامه را
همراهی می کند:
دولت قول داده برای کســانی که
دراین برنامه شرکت می کنند رقم
پایه  616دالری چک بهزیستی را
برای دســت کم یک سال تا 250
دالر افزایش دهد.
از هر کوششــی برای قطع کمک
بهزیســتی و پیوســتن مردم به
نیروی کار استقبال می شود.
هر ســال  17هزار متقاضی
جدید برای کمک بهزیستی
(ولفر) درخواست می دهند و
اکنون بهترین زمان برای شکستن
چرخه وابستگی است ،پیش ازآن
که به صورت یک معضل درآید.
انتظار می رود کــه تدابیر جدید
موجب  50میلیــون دالر صرفه
جویی برای دولت شــود و شورای
کارفرمایــان کبک ،بــزرگ ترین
گروه کارفرمایی ،و نیز فدراسیون
کانادایی کسب و کارهای مستقل
از آن پشتیبانی می کنند.
درعین حال ،جریمه های پیش
بینی شده در الیحه  70چندان
خوشایند نیست.
بــه عنــوان نمونــه ،متقاضیان

کمک بهزیســتی که قــادر به
کار تشــخیص داده شــوند و
پیشنهادهای شغلی مناسب را
رد کنند ،با خطر کسرشــدن تا
 50درصد از مبلغ چک دریافتی
خود روبرو می شوند.
مشــکل در ابهامی اســت که
درزبان بــه کار رفته در الیحه
وجود دارد.
"کار مناسب" چیست؟
الیحــه قانونی مــی گوید که
تصمیم گیــری به صورت مورد
به مورد به عهده دولت اســت.
حتی با پذیرش آموزش و آگاهی
کارکنــان دولت ،بــاز همچنان
تأثیرعامل شــخصی بر تصمیم
گیری ها وجود دارد.
فزون براین ،چنان که حمد گفته
در الیحه جدیــد "معیاری برای
فاصله وجود ندارد" ،به این معنی
که می توان از افراد خواســت که
برای رسیدن به محل کار ساعت
هــا راه طــی کنند ،یــا حتی به
شهردیگری نقل مکان نمایند .در
اینجا نیز ،وظیفه تعیین این که چه
چیز معقول است به کارکناندولت
داده شده است.
دالیــل بــی شــماری ،ازجمله
مشکالت شخصی یا خانوادگی می
تواند برای خودداری فرد از قبول
شغل وجودداشته باشد.
همچنیــن ،همــه در موقعیتی
نیستند که بتوانند به شهر دیگر
نقل مکان کنند.
دولت می گوید می خواهد مردم را
از فقر بیرون بکشد .برای برخی از
مردم ،الیحه قانونی  - 70با جنبه
های تنبیهی آن  -می تواند آنها را
در فقری عمیق تر فروبرد.
)هیأت تحریریه گازت مونترآل(

جامعه کالن شهر مونترآل به ممنوعیت
کیسه پالستیک رأی داد

 10دسامبر  -آژانس فرانس پرس:
مناطق شهرداری "جامعه کالنشهر
مونتــرآل" ( ،)CMMکه نیمی از
جمعیت کبک را درخود جاداده،
روز پنجشــنبه تصمیم گرفت از
ســال  2018اســتفاده از کیسه
پالستیک مضر برای محیط زیست
را ممنوع کند.

"آژانس فرانس پرس" گفت« :در
پی حضور در بیســت و یکمین
کنفرانس آب و هوایی در پاریس،
می باید اقداماتی مشخص انجام
می شــد .ازاین رو ،به پیروی از
شــهردار پاریــس ،آن هیدالگو،
مونترآل نیز پا جای پای پاریس
می گذارد».
آقــای کودر که هفته گذشــته
ریاســت
بــه
«کیسهپالستیک
" متر و پو لیــس " ،
کالن
یک آفت است!» (انجمــن
کیسه پالستیک که
شــهرهای جهــان)
دهها ســال است به خاطر آسیب برگزیده شــده ،از مدیــران 140
های زیست محیطی ،به ویژه برای کالن شــهر عضو این ســازمان
اقیانوس ها ،مضر توصیف شــده خواست که ممنوعیت مشابهی را
اکنون از بازارهــای پاریس جمع
مد نظر قراردهند.
ّ
آوری شده و فرانسه ازسال  2016آقای کــودر می گوید« :کیســه
آن را ممنوع خواهد کرد.
پالستیک یک آفت است» و می
دنــی کودر ،شــهردار مونترآل به افزاید که مونترآل در نظر دارد از

ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

Maria Cottone

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

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ
ﮐﺎﻧﺎدا و
ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ
ﺑﺎ ﺗﻌﯾن وﻗت ﻗﺑﻠﯽ
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ
ﺳﺎﻋت  ۱۰ﺗﺎ ۱۸

6621
Sherbrooke St.
East suite 103

ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم و راﯾﮕﺎن از اﯾران ﺑﮫ ﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ

Montreal, Quebec

 (۰۲۱) ۹۷۱ - ۱۸۷۴داﺧﻠﯽ ۳۷۴۷

)(Across Langelier metro

ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔرد ﻣدﯾر اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن

H1N 1C7

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

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

ﺗﻣﺎس ﺑﮫ وﻗت اﯾران
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ و از ﺳﺎﻋت  ۹ﺗﺎ  ۱۲ﺷب
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا

) ﻓدرال ،ﮐﺑﮏ ،اﺳﺗﺎﻧﯽ (
وﮐﺎﻟت ھﻣﺳر ﯾﺎ واﻟدﯾن ،ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاران ،ﮐﺎر آﻓرﯾﻧﺎن ،ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ ﯾﺎ ﮐﺑﮏ

ﻣﺷﺎوره ﺣﺿوری ،ﺗﻧظﯾم دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ ،ﺗﻣدﯾد
ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﺑﻌﯾت ،درﯾﺎﻓت و
ﺗﻣدﯾد وﯾزای ﻣوﻗت ،اﻣور داﻧﺷﺟوﯾﺎن و
ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﻠﯾﮫ ﺧدﻣﺎت اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن

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

& all aspects of Immigration
Immigrate to Canada

)(Federal, Quebec, Provincial
Canadian or Quebec Experience Class,
Spousal or Parental Sponsorships,
Skilled Workers, Investors, Entrepreneurs

Quebec: euthanasia

کمک به مرگ :کبک پزشکان را تعقیب
قضایی نمی کند
(مارتن کروتو -الپرس)
 9دســامبر -کبــک:
دولــت کوییــار روز
چهارشنبه به دادستان
ها دستورداد که از روز
پنجشــنبه از تعقیب
قضایی پزشــکانی که
کمک پزشــکی برای
مــرگ ارائه می کنند،
خودداری نمایند.
این تصمیم چندساعت
پس از اعالم حکمدادگاه
تجدیدنظر اعالم شــد که بنابرآن تعقیب قضایی وجود داشته باشد.
قانون مربوط به کمک پزشــکی برای دادن اطمینــان به آنان ،به
برای مرگ قدرت قانونی می یابد .اطالع می رســانیم که نوع جهت
خانم واله طی بخشنامه ای اعالم گیری را به مدیر تعقیب جنایی و
کرد« :در زمینه بحث های قضایی جزایی ابالغ خواهیم کرد».
که جریان دارد ،ما درک می کنیم خانــم واله بــا ایــن کار به یک
که برخی از افراد ،به ویژه اعضای درخواست پیشین حزب کبکی ها
جامعه پزشکی ،نگران این باشند پاسخ مثبت میدهد.
که درصورت اجرای قانون ،امکان ورونیک ایــون ،نماینده عضو این

حزب پیشتر اعالم کرده
بود که پــس از آن که
دادگاه عالی هفته گذشته
حکم به تعلیق قانونداد،
این امر «بــرای جامعه
پزشکی ســئوال برانگیز
شده است».
به نظر گی تــان بارت،
وزیر بهداشت و درمان،
تصمیمدادگاهتجدیدنظر
آشــکارا راه را بــرای
اعتباریافتن قانون از روز
پنجشنبه می گشاید.
او تأکید می کند که« :تا آنجا که
امروز به ما مربوط می شود ،حکمی
قضایی صادرشــده که بدون ابهام
اســت» .با این حال ،او می پذیرد
که مخالفان کمک پزشکی برای
مرگ ،هنوز از امکانات و ابزارهای
قانونی برای مسدود کردن قدرت
یافتن قانون برخوردارند.

محیطزیســت مضربوده یا کامال
قابل بازیافت نباشد» در  82ناحیه
شهری کالن شهر مونترآل ممنوع
خواهد شد.
کالن شــهر مونترآل دارای 3.9
میلیون جمعیــت و بزرگ ترین
کالن شــهر کانادا پس از تورنتو
است.
بنا بر اعالم "جامعه کالن شــهر
مونترآل" ،هرســال بیــن  1.4تا
 2.7میلیارد کیسه خرید ،عمدتا
از جنس پالستیکدر کبک توزیع

می شود».
این درحالی اســت کــه تنها 14
درصد این کیســه ها بازیافت می
شود و ازبین رفتن آنها در طبیعت
 1000سال زمان می برد.
"جامعه کالن شهر مونترآل" تأکید
می کند که« :این کیسه ها برای
محیط زیســت زیانبار است ،زیرا
تولید آنها نیاز به فرآورده های نفتی
و آب دارد و گاز گلخانــه ای ایجاد
می کند».

این پس «به صــورت تدریجی و
عملی» به سراغ بطری های آب،
لوازم سفره و «همه اشیاء یک بار
مصرف پالستیک» برود.
جامعه کالن شــهر مونتــرآل ،به
ریاســت دنی کودر «قطعنامه ای
درمورد ممنوعیت کیسه پالستیک
یک بار مصرف» تصویب کرد.
بنابرایــن قطعنامــه ،ازتاریخ 22
آوریل  ،2018که روز زمین است
«اســتفاده از کیســه خرید یک
بارمصرف پالســتیک کــه برای

•
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67سالگی روز جهانی حقوق بشر...

www.paivand.ca since 1993

«میزان
س
نجش»

این جمالت را که« :حقوق بشر
هم فقط حرف است»« ،حقوق
بشر هم نتوانسته کاری برای ما
بکند»« ،حقوق بشر هم بازیچه
ی دســت قدرت هــای بزرگ
است» ،و جمالتی از این قبیل
را بارها در نوشته ها و گفته های
بسیاری دیده و شنیده ایم.
البته که ایــن نظریات منفی می
توانند بخاطر همــدردی با مردم
حقوق از دســت داده باشند ،زیرا
طبیعی است کهدیدن رنج مردمان
گرفتــار فقر ،نابرابــری ،تبعیض،
خشــونت ،و دیکتاتوری ،سخت
است ،و همچنین این واقعیت که
هر لحظه از این بدبختی ها برای
آن مردمان به عمری دراز می ماند
بسادگی قابلدرک است ،اما چنین
به نظر می رســد که گویندگان
چنین ســخنانی هنوز به عظمت
رویدادی که در اواسط قرن بیستم
در زندگی «انســان» رخ کرد پی
نبرده اند.
آن ها توجه نمــی کنند که این
رویداد تا همیــن اکنون نیز چه
تغییرات شگرفی در زندگی انسان
معاصر بوجود آورده است و کمک
به گسترش پذیرش آن تا چه اندازه
به نیکبختی انسان ها کمک خواهد
کرد.
از گذشته هایدور تا همین چهل -
پنجاه سال گذشته ،بیشتر مردمان
هــر گاه می خواســتند عملی را
زشت ،خشن و غیرانسانی بخوانند
آن را «گناه» یا «غیراخالقی» می
دانستند.
تنها ترازویی کــه برای تمیز بد و
خوب جهان وجود داشت فرامین
مذهبی یا اصول اخالقی بودند.
حتی بیشــتر آنچه که «اخالقی»
خوانده می شد نیز ریشهدر مذهب
داشت .قضاوتدر هردو زمینه یک
ضابطهداشت:
مذهبیون می گفتند فالن عمل
«گنــاه» اســت و غیرمذهبیون
همان عمــل را در چارچوب های
مبهمی گذاشته و می گفتند این
کار «اخالقی» نیســت .تــازه در
قضاوت های ظاهراً غیر مذهبی نیز
اخالقیدانستن و ندانستن مسایل
مختلف شخصی یا اجتماعی متأثر
از فرهنگ های مختلف بود و حتی
مسایل سیاسی و اقتصادی نیز در
قضاوت میان بد و خوب و زشــت
زیبا بی اثر نبودند.
در ایــن میــان ،و در اغلب موارد،
«گناه»دانستن بسیاری از اعمال به
طور دربست در ارتباط با فرامینی

بش
روز جـهانی حقوق ر
هـم
خ
ج
س
ت
رب ه ه باد!
ناشــی از مذهبی بود و هست که
گوینده قبول دارد.
فرضــاً ،در بســیاری از مذاهــب
نداشــتن حجاب گناه نیست ،و
در برخی هســت؛ در یکی ارتباط
آزاد زن و مــرد و یا ارتباط خارج
از چارچوب ازدواج گناه تلقی می
شــود و در دیگری نــه؛ حتی در
نزد یک جماعت خوردن گوشت
برخی حیوانات و نوشیدن برخی از
نوشیدنی ها و ساختن یک مجسمه
می تواند گناه تلقی شود و در میان
جماعتی دیگر همین اعمال آزاد و
حتی پسندیده شناخته می شوند.
گروهی هم که مذهبی نبوده اند
خوب و بد جهان را با سنت های
اجتماعی و یا حتی بر اساس عقیده
و مرامی سیاسی خود تشخیص می
دادند و تقسیم بندی می کردند.
اما تنها پس از تصویب اعالمیه ی
جهان
شمول حقوق بشر بود که
ِ
انسان معاصر «میزان سنجش»ی
پیدا کرد که از سر همه ی مذاهب
و قوانیــن و مرام هــا و عقاید می
گــذرد و خوب و بد جهــان را در
مدار کرامت و همزیستی و حقوق
مداری بال استثنای انسان تعیین و
ِ
مشخص می کند.
اکنون انسان پیشرفته و آگاه روزگار
ما ،در هر کشوری که باشد ،و هر
مذهبی کهداشته باشد ،و معتقد به
هر نوع مسلک و عقیده ی سیاسی
که باشد ،وقتی بخواهد چیزی را
نفی کند می گوید این کار ناقض
حقوق بشر است و مخاطب آگاه او
هم می فهمد که نقض حقوق بشر
یعنی چه.
البته همچنان ،و بعد از گذشــت
چنددهه از تصویب اعالمیه جهان
شمول حقوق بشر ،هنوز بسیارانی
در جهان ،به ویژه در میان ساکنان
بی اختیار کشورهایدیکتاتور زده،
با مفهوم حقوق بشر آشنایی ندارند،
یا برخی از کمونیست ها ماده ی
 ۱۷آن را ـ کــه از حــق مالکیت
سخن می گوید ـ رد می کنند ،یا
مذهبی هــای تندرو مفادی از آن
را که در ارتبــاط با برابری زنان و
مردان و یا آزادی های مختلف اند
گناه می دانند.
حکومت هــای مذهبی ،همچون
حکومت اسالمی مسلط بر ایران

با یاد پروفسور دکتر پرویز قدیریان

در روضه قلب جز ُگـل عشق مکار!
عطا انصاری (کبک سیتی)

اعالمیهجهانیحقوقبشرراقدربدانیم!
شکوه میرزادگی
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و باورمندان آن ،حتی پا را فراتر
نهاده و می گویند که «این حقوق
بشــر مربوط به غربی هاست و
مسلمانان حقوق بشر مخصوص
خودشــان را دارنــد»؛ و حقوق
بشر پیشنهادی آن ها چیزی جز
برگرفته هاشان از فرامین مذهبی
و نیــز افزوده هایی تلخ و انســان
ستیز بر آنها نیست؛ و این وضعیت
تا جایی پیــش می رود که «آیت
الله»ی همچون خمینی پیدا می
شود که پس از اعدام های فجیع
ســال های اول انقالب می گوید:
«آن ها که اعدام شدند بشر نبودند
که حقوق بشر در موردشان رعایت
شود!»
در اینگونه نگاه ،ابتدا انسان بودن
اشــخاص را منکر می شــوند و
بعد فرمان قتل آنها را می دهند.
بگذریم که هم اکنون نیز هر چند
روز یکبار یکــی از آیت الله ها و
امام جمعه ها سخنانی می گوید و
حکم هایی می دهد که از دیدگاه
«حقوق بشر»در حد جنایت است.
و با وجود همه ی این مخالفت ها،
ایده ی ناب و شــریف «حقوق بال
شرط بشر» همچنان و هر روزه در
میان مردمان گسترش می یابد و،
همچون قانونی نامریی ،بر ذهن ها
و تفکر انسان معاصر جهان اثر می
گذارد و طرفداران اش گســترش
می یابند.
ایــن قاعده ای بدیهی اســت که
معموالً ،برای جا افتادن هر ایده و
قانونی پیشرفته در فرهنگ های
جوامع مختلف ،شــکیبایی الزم
اســت و از زمان طــرح آن ایده و
قانون تا زمان پذیرش اش تأخیری
بلند وجود دارد ،و این تاخیر ناشی
از ضرورت رعایت زمان الزم برای
نتیجــه یابــی در درک و هضم
مردمان است.
در ایــن میان اما رونــد پذیرش
مفاد اعالمیه جهان شمول حقوق
بشر ،با وجود مخالفت های عملی
حکومت های دیکتاتــوری ،و به
نسبت زمان کوتاهی که از تصویب
آن می گذرد ،ســرعت بســیاری
داشته است.
مردمان بسیاری در سراسر جهان
از ایــن حقوق چنان ســخن می
گویند که از مرهمی شــفابخش
سخن گفته باشــند؛ مرهمی بر
دردهای پیکر جهان ما که خشونت
ها و جنگ ها و نابرابری ها و رنج
های بشــری آن را رنجور و ناتوان
کرده است.
براســتی مگر مــا در حال
حاضر چه راه حل بهتر و

در این جهان پهناور هر روز قلب
های بسیاری از کار می افتند ولی
قلب پُر از مهری که در صبح روز
 19دسامبر سال  2013میالدی
از کار افتــاد ،یک قلب معمولی
نبود؛ بوســتانی وسیعی بود پُر از
گلهای عشــق ،جنگلی انبوهی
بود آکنده از درخت های محبت؛
و معدنی بود ماالمــال از یاقوت
های ذی قیمت عشق ،محبت و
خدمت به انســان و عالم انسانی
زیرا او با پیام «ای دوست در روضه
قلب جز ُگل عشــق مکار» پا به
این جهان گذاشته ،تربیت شده و
بالیده بود.
پروفسور پرویز قدیریان در اوت
سال  1940میالدیدر شهرستان
سنگسر و در خانواده ای فرهنگی
به دنیــا آمد ،فعالیت های علمی
ایشان در ســال  1969میالدی
و پــس از این کــه تحصیالت
دانشگاهی خود در رشته تغذیه
را به پایان رساند ،شروع شد و با
آژانس بین المللی تحقیقات در
سرطان و سازمان بهداشت جهانی
ودانشکده بهداشتدانشگاه تهران
همکاری کرد.
ایشــان دوره فوق لیســانس را

در دانشــگاه نبراسکا و دکترای
اپیدمیولوژی را در دانشگاه لندن
به پایان رساند و مدت  27سال
استاد دانشــگاه های مونتریال
و مــک گیل و رئیــس و بنیان
گزار اپیدمیولوژی بیمارســتان
 Hotel Dieuدر مونتریال بود و
تحقیقات مهمی درباره سرطان
و تغذیه ،سرطان و عادات زندگی،
ژنتیک و عوامل موثــر دیگر در استادی است و به ندرت به بعضی
ایجاد سرطان ها را انجام داد.
از پروفسورها داده می شود را اهدا
پروفســور دکتر پرویز قدیریان کرد.
از شــخصیت هــای مهم علمی پروفسور دکتر قدیریان به جهت
و اســتادی عالیمقام در دانشگاه فعالیت های انساندوســتانه در
مونتریال بود از ایشــان بیش از زمینه تغذیه ،بهداشت و پیشرفت
 300مقالــه در مجــات علمی علم در جهان شخصیتی شناخته
و تعداد بیشــماری از مجالت و شده بود .ایشان به افراد بیشماری
روزنامه های دیگر درباره بهداشت کمک کــرد و آن ها را در جهت
و تغذیه به چاپ رســیده است .رفع مشکالت زندگی شان یاری
همچنین اجرای صد ها ســاعت نمود به بیماران بسیاری راهنمائی
برنامه های رادیوئی و تلویزیونی کرد و به آن هــا در جهت ادامه
در جهت کمک به مردم در جهت زندگی توام با سالمتی امیدواری
داشتن زندگی بهتر و سالم تر از داد.
دیگر فعالیت های این مرد نازنین از این مرد بزرگ چندین کتاب به
است که تا ابد باقی خواهد ماند.
زبان فارسی و زبان های دیگر به
به خاطر فعالیت های ممتاز علمی یادگار مانده است .روح اش شاد و
پروفســور دکتر قدیریان بود که یادش گرامی.
دانشگاه مونتریال لقب Professor
 Emeritusکــه باالتریــن لقب

ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

هـم

داند هک سخت باشد قطع امـیدواران

دردی

دوست ارجمند
جناب آقای حسین پورشفیعی
خانواده های محترم سوگوار

درگذشت غم انگیز خواهر دلبندتان

شادروان خامن رضوان پورشفیعی

را به شما و کلیه بازماندگان سوگوار تسلیت می گوییم.
ما را در غم بزرگ تان شریک بدانید.
برای شما آرامش و بهروزی آرزومندیم.

خانواده های خدیر،بهشتی ،نصر اصفهانی،
مشعوف ،توکلی ،ضیائی ،اصغرنژاد،شکرائی ،زرکاری،
متبسم ،توکلی ،شادپور ،ملک آذری ،ولوی ،ازگلی،
میرزاخانی،بخشی

همــدردی

سرکار خامن ناهید پورشفیعی،جناب آقای حسین پورشفیعی،
خانواده های محترم سوگوار

ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفتن غم انگیز خواهر دلبندتان در ایران،
خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان،
آرزوی آرامش ،شکیبایی و بهروزی داریم.

محمد رحیمیان و خانواده
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خمینی شهر...
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آژانس مسافرتی
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سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

سیمینکاظمی

½

خبر شــکافتن بخیه هــای تازه
ِ
کودک
دوخته شــده ی چانه ی
چهارساله ی فقیریدر بیمارستان
اشرفی اصفهانی خمینی شهر ،به
جرم آنکه تــوان پرداخت هزینه
های بیمارســتان را نداشته آنقدر
باورنکردنی است که اولین واکنش
هر شــنونده ای تردید در صحت
خبر اســت .اما با جستجوی این
حادثه مشــخص می شود که در
اصل خبر تردیدی نیست و معاون
درمان دانشــگاه علوم پزشــکی
اصفهان آن را تأیید کرده و موضوع
در دست پیگیری و اقدام است.
این خبر انسان را در بهت فرو می
برد که آیا ما در حال تبدیل شدن
به دیوهایی هستیم که غیر از پول
و سود ،هرچیزدیگری مثل اخالق،
انسانیت و وظیفه شناسی برایشان
از معنا و اعتبار افتاده است؟
کسیدر جایی به طعنه نوشته بود
که اینها (پزشکان) قسم "چنگیز"
خورده اند ،نه "بقراط"!
و راست هم می گوید ،اگر پزشک
باشی و ســوگند بقراط یاد کرده
باشــی کــه در هر حال بــه درد
دردمندان رسیدگی کنی و هرآنچه
از دستت برمی آید انجام دهی تا
از رنج بیمــاران بکاهی ،و چنین
نکردی و با ابزار و روپوش پزشکی
به جان بیمار افتادی و دســتت
به صدمه به دیگران گشوده شد،
سوگندی که یاد کرده ای سوگند
چنگیزی است .پزشکی که از ابزار
بیمارستان برای مجازات کودکی
فقیر استفاده می کند و صورتش
را مجروح  ،نه تنها به مســوولیت
خودش آگاه نیست که از انسانیت
هم سقوط کرده است.
این ســقوط اما ،تنها سقوط یک
شخص نیســت که عالمت ناگوار
دیگری اســت از سقوط و اخالق
باختگی برخی تربیت شــدگان
دستگاه آموزش پزشکی که دانش
پزشــکی را متاعی دیده اند برای
فراچنگ آوردن پول.
پزشکی که از این دستگاه تربیتی
بیرون آمده اســت ،ســامت را
کاالیی مــی داند که می توان آن
را فقــط در ازای پرداخت پول به
دیگــران دردمند عطــا کرد .این
ِ
پزشک ،پرورش یافته ی ساختاری
کالن تر اســت که سالمت را نه
یک حق ،که یک کاال می داند .هر
کس که پول داشــت می تواند از

½
½

آن برخوردار شــود و هر کس که
نداشت باید محروم شود .حتی اگر
خدمتی به او ارایه شده باشد ،می
شــود آن را پس گرفت .می شود
بخیه هایش را کشید چنانکه در
خمینی شهر شد و پیچید در همه
ی شــهرها که ز آستین پزشکان
هزار خون بچکد.
البته گناه یک پزشک را نمی توان
به پای همه ی پزشکان نوشت که
در این حرفه بسیارانند انسان های
شریف و زحمتکشــی که جز به
خیر و مصلحت بیمار نمی اندیشند
و درحالــی که اعتبــار و حیثیت
حرفه شان قربانی سودجویی و بی
اخالقی برخــی از همکاران نااهل
شده اســت ،می کوشند جایگاه
پزشکی و شرافت حرفه ای شان را
حفظنمایند.
آنچه که در خمینی شهر رخ داده
فارغ از اینکه یــک افتضاح برای
پزشــکان و نظام درمانی است ،ما
را به بازنگری در ساختار بهداشتی
و درمانی کشور رهنمون می شود
که چه نقص و ایرادی وجود دارد
که پزشک را در مقابل بیمار قرار
می دهد.
چرا پزشــک میان پول و اخالق
پزشکی ،پول را برگزیده است؟
و آیا بازداشت یا باطل کردن پروانه
طبابت و مجازات هایی از ایندست
می تواند به چنین ماجراهایی پایان
دهد؟
پاســخ را می توان در نحوه اداره
بیمارستان ها و نحوه ی پرداخت
حق الزحمه به پزشکان یافت.
در بســیاری از بیمارســتان های
دولتی ،پزشــک بــه ازای تعداد

فوری تر و مفیدتری برای
انسان دردمند روزگارمان
داریــم؟ مگر نه ایــن که در
کشورهایی که بســیاری از مفاد
اعالمیه جهانی حقوق بشر را پایه
ی قوانین شان قرار داده و (حتی
تا حدودی) به آنها عمل می کنند،
مردمان ،در مقایســه با مردمان
کشورهایی چون کشور ما ،راحت
تر و آسودتر هستند؟
آیا این کارکرد عملی کافی نیست
تا باور کنیم که در حال حاضر راه

حلی بهتر از این اعالمیه نداریم؟
من فکر مــی کنم که بی اهمیت
دانستن و تضعیف این اعالمیه ی
جهانی ،به هر دلیل و به هر زبانی،
چه آگاهانه و چه از سر بی خبری،
نوعی دشــمنی با انســان است.
متقاب ً
ال ،آن ها که انسان را دوست
دارند ،و آرامش و آزادی و برابری و
شادمانی او را می خواهند ،حداقل
تا زمانی که پدیده ی بهتر یا جامع
تری برای نیکبختی «انسان» پیدا
نشده ،چاره ای ندارند جز این که

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

 آیا ما به دیوهاییتبدیل شده ایم که غیر از
سود ،هرچیز دیگری مثل
انسانیت و وظیفه شناسی
برایمان بی معناست؟
 اینها قسم "چنگیز"خورده اند ،نه "بقراط"!

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

بیمــاری که ویزیت مــی کند و
خدمات سرپایی که به بیمار ارایه
می دهد ،مزد دریافت می کند.
در واقع آنچه بیمار به عنوان هزینه
ی درمان به بیمارستان پرداخت
می کند میان بیمارستان و پزشک
تقسیم می شود.
اینجاســت که پزشک در منفعت
بیمارســتان شریک اســت و در
هیأت کارگزار و فروشنده ی کاالی
سالمت در بیمارستان ظاهر می
شــود .در واقع باید دانست که باز
شدن بخیه های صورت صدرا در
چه زمینــه ای از روابط مالی بین
پزشک و بیمارســتان دولتی رخ
داده است.
وقتی مراجعان فقیر مانند والدین
کودک خمینی شهر به بیمارستان
پول ندهد ،پزشــکی کــه دربند
اخالق نباشد ،انتقام بی اجر ماندن
عمل اش را از کودک چهارساله می
  قراردادها
گیرد و حرفه ی پزشکی را بی ارج
 Contract Law
  امورخانواده
می کند.در منطق چنین پزشکی،
 Family Law
عقالنیت همین است که شخصی
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
که بابت خدمت ،پول نمی دهد،
 Commercial Lease


ایجاری)
(قراردادهای
جتاری
باید خدمت را از او پس گرفت!
 Franchise Law
حادثه ی بیمارستان خمینی شهر،
 فرانچایز
 Immigration Law
از آن جهت نگران کننده اســت
) Rental Board (Régie du logement
  مهاجرت
که ســامت از صورت حقی برای
 Representation before: Québec
استیجاری
دعاوی


اساسی
هر شهروند (که در قانون
Court, Superior Court
دولت مکلف به تأمین آن برای همه
  وکیل دادگاه کبک،
افراد جامعه شده است) به صورت
_______________
و دادگاه «سوپریور»
1010 de la Gauchetière, Suite 1315
کاالیی قابل خرید و فروش درآید.
Montréal (Québec) H3B 2N2
واگذار کردن خدمات بهداشــتی
و درمانی بــه بخش خصوصی به
Tel.:
Fax: 1-855-698-8872
عنوان یــک راه حل هــای برای
________________________________________________
www.ak-law.ca
ضعف ها و ناتوانی های دولت در
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
email: info@ak-law.ca
تأمین سالمت می تواند زیان های
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
جبران ناپذیری بــرای جامعه به
دنبالداشته باشد کهداستان صدرا
گوناگون این یک واقعیت است که است از او انتظاراتی دارد .اینجاست نام دکتر فالنی که به نام جامعه ی
در مقابل آن به چشم نیاید.
با ســپردن خدمات ســامت به بخش خصوصی بر مبنای هزینه -که مســؤولیت فردی پزشکان در پزشــکی تمام می شود؛ از این رو
بخش خصوصــی در واقع بخش فایده اداره می شود و بیش از هر مقابل جامعه و نیز در مقابل حرفه بر پزشکان است که مراقب اعمال
های فقیر جامعه ممکن اســت از مسأله یدیگری به افزایش مداخل ی پزشکی و همکارانشان برجسته خود و برخوردشان با بیمار باشند و
دریافت این خدمات محروم شوند و کاهش مخارج می اندیشد .حال می شود .انسان بیمار در موقعیت بیاموزند که بیمار پیش از هر چیز
و سالمت خصلتی طبقاتی تر پیدا سپردن سالمت به چنین منطقی درد و رنج به پزشــک مراجعه می یک انسان دردمند است و وظیفه
کند .به دور از تعارف و مالحظات در واقع بــه معنای محروم کردن کند و از پزشــک چشــم یاری و آنها به عنوان طبیب کاهش درد
فقرا از سالمت و پیچیده تر کردن مهربانی دارد .حال اگر پزشک به انسان هاست .و سرانجام ای کاش
هرچه بیشتر مشکالت بهداشتی و این چشمداشــت پاسخ شایسته در هــر دوره ی بازآموزی که برای
در گسترش و تعمیق هر چه بیشتر درمانی جامعه است.
نداده باشــد ،طبیعی اســت که ارتقاء سطح علمی پزشکان برگزار
مفاد اعالمیه ی جهانی حقوق بشر داســتانی که بر کــودک مجروح منزلت اجتماعی پزشکان روز به می شود بر نکات اخالقی و رعایت
در اذهــان جامعه ی خــود ،و در خمینی شــهر گذشــت ،وجدان روز تنزل کنــد و از اعتبار حرفه حقوق و منزلــت بیمار نیز تأکید
راستای مبنا قرار دادن دادن آنها عمومــی جامعــه را جریحه دار اش کاســته شود و جامعه به آنها شود ،تا یادمان بماند که پزشکی
در قوانین سرزمین های خویش ،کرده اســت .جامعه از پزشــک اعتماد نداشته باشــد .اعمال هر بدون اخالق به جای شفا می تواند
تالش کنند .این وظیفه ی انسانی انتظار مالطفت ،شفقت و احساس پزشک خواه ناخواه از سوی جامعه به بالی جامعه تبدیل شود.
هر آن کسی اســت که انسان را مســؤولیت دارد و در ازای نقش و به کل جامعه ی پزشــکی تعمیم
(روزنامه ایران)
مستحق صلح و برابری و آزادی و جایگاهی که برای پزشــک قایل داده می شــود و هر خطایی نه به
آبادانی می داند.
دسامبر ۲۰۱۵
TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

514-574-4540

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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جشن و سرور مبناسبت
سیامینسالگردبنیانگذاریکتابخانهنیما
زمان :شنبه  ۲۳ماه ژانویه  ۲۰۱۶ساعت  ۷شب
مکان :مرکز فرهنگی الگار در شهرک نانزآیلند
به همراه کنسرت موسیقی ،رقص و برنامه های متنوع
------------------------------

مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

کتابخانهنیما

در سالن اغذیه و نوشابه های الکلی
و غیر الکلی موجود میباشد
محل تهیه بلیت تپش دیجیتال

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

5206 DECARIE #3

مدرسه فرزانگان

Tel.: 514-485-3652

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

برنامه تلویزیونی دریچه

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

صدایی دیگر براى بى صدایان  ،هیچ بودگان
گامىدر جهت تقویت بدیل سوسیالیستى
برنامه تلویزیونى اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
هر یكشنبه از ساعت  2بعد از ظهر
به وقت شرق امریكا
ساعت  8شب به وقت اروپاى مرکزی
ساعت 10:30شب به وقت ایران
پخش زنده به مدت یك ساعت
از کانال اندیشه | باز پخش برنامه:
سه شنبه ها ساعت  6صبح به وقت شرق امریكا
12بعد از ظهر به وقت اروپاى مركزى
 2:30بعد از ظهر به وقت ایران
برنامه های تلویزیونی اتحاد چپ سوسیالیستی را
دریوتیوب "دریچه تی وی"تماشا نمایید
Tel.: 514-299-8841
Iransocialist@gmail.com

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

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

کتابخانهنیما

اجنمنایرانیانوستآیلند

کالس های فارسی کودکان:
هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30
)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :

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

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

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

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

بنیاد سخن آزاد

 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

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

پخــتروز
>> ساعات کار:

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

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

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
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

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

IBNG

مشاور رمسی وام مسکن

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

www.ilsmontreal.org

www.cafelitt.ca

behrooz@babakhani.ca

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

اجنمن ادبی مونتریال

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

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

کیفیتعالی،
بهای مناسب

www.ibng.ca

(514) 274-8117
------------------

بهروزباباخانی

نان سنگک

همبستگیبازرگانی

کافـــه لیت
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برگزارمیکند..
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هـــدیۀخدا

ایام کریسمس ،ایام خجستهای است
که مردم در نقاط مختلف جهان آن را
جشنمیگیرند.
مخصوصاً رسم اســت که در این ایام
به یکدیگر هدیه میدهند .در روزهای
کریسمس ،بهخصوص در کشورهای
غربی ،مغازهها و فروشگاههای مختلف
مدام در تبلیغاتشان از ما میخواهند
ک ه هدایای خود را از آنها تهیه کنیم.
مردم هم با ذوق و شوق فراوان در این
روزهای سرد زمستانی ب ه خرید میروند
و بســته ب ه توانایی مالیشان هدایایی
برای اعضای خانواده ،فامیل و دوستان
خریداری میکنند تا در روز کریسمس
بههم بدهند و یکدیگر را شاد سازند.
اما آیا تا به حال از خود پرسیدهاید که
بهچه دلیل مردم در ایام کریسمس ب ه
یکدیگر هدیه میدهند؟
در جشــنهای مختلف نظیــر تولد،
نامزدی ،ازدواج و غیره طبیعی است که
مردم به مناسب آن رویداد به کسی که
جشن به افتخار اوست هدیه میدهند.
اما تنها در جشــن کریســمس است
که مردم ب ه مناســبت تولد یک نفر ،از
کوچک و بزرگ به هم هدیه میدهند.
چــرا ؟

بهراستی کریسمس چه رویدادی است
که مردم ســالیان متمادی در این ایام
بهترین هدایای خود را با شادمانی ب ه
میدهند؟
یکدیگر 
چه اتفاقی در این ایام افتاده که اینقدر
مهم و شادیبخش است؟
انجیل یــا کتابمقدس مســیحیان،
کریسمس را این طور برای ما تعریف
میکند:
کریسمس یعنی داستان هدیۀ خدا به ما.

خالــق کل عالم هســتی ،او که ما را
بهترین خود را
آفرید ،در کریســمس
ِ
به ما انسانهای خاکی هدیه داد .شاید
به همین دلیل است که مردم در این
ایام ب ه یکدیگر هدیه میدهند ،هرچند
بسیاری نمیدانند منشأ و سرآغاز این
بخشش از کجا بوده است.
بسیاری از مردم بر این باورند که خدا
هر روزه هدایای باارزشــی به ما ارزانی
مــیدارد .هدایایی مانند ســامتی،
تندرســتی ،آفتاب ،باران ،دوســتان،
برکت ،محافظت و غیره.
درســت اســت که خدا از پرتو فیض
بیکران خــود هدایای فراوانــی را در
اشکال گوناگون بهما عطا میکند ،اما
او در کریسمس بهترین و عالیترین و
گرانبهاترین هدیه خود را به بشر خاکی
عطا فرمــود ،هدیهای که تاریخ جهان
و زندگی انسانها را دگرگون ساخت،
هدیــهای که برای خــدا عزیزترین و
باارزشترین بود.
این هدیه چه بود؟
)1

هدیۀ خدا برای ما در کریسمس

ما معموالً به کسی هدیه میدهیم که
واقعاً او را دوســت داریم .البته ممکن
است برای ادای تکلیف هم به دیگران
هدیــه بدهیم ،ولی چنیــن هدیهای
مطمئناً بهترین هدیه ما نخواهد بود.
اگر نسبت به کسی واقعاً محبت داشته
باشیم ،چه از بین اعضای خانواده و چه
از دوستان و فامیل ،سعی خواهیم کرد
بهترین خود برایش مایه بگذاریم.
از
ِ
در هدیه دادن است که عشق و محبت
نامرئی درونما نسبت به طرف مقابل
ِ
که دوستش داریم ،مرئی و قابلرؤیت
میشود و او پی خواهد برد که در قلب
ما چه احساسی نسبت به او وجود دارد.
خدا نیز که ما را بینهایت دوست دارد،
محبت عمیق خود نســبت به ما را در
عمل و بــا دادن هدیهای باارزش به ما
نشان داد.
پیامی را که بــر روی کارت این هدیه
نوشته شده است،در انجیل یوحنا فصل
 ،۳آیه  ۱۶میتوان یافت:
«خدا جهان را آنقدر محبت نمود که
پســر یگانه خود را داد تا هر کس که
بــهاو ایمان بیاورد هالک نگردد ،بلکه
حیات جاودان یابد».
خدا انســان را آفرید تا با او در ارتباط
باشد و محبتش را به او بشناساند .خلقت
انســان ناشی از فزونی محبت و فیض
خدا بود .امادر عین حال ،محبت عظیم
خدا نسبت به انسان ایجاب میکرد که
او را نه بهصورت یک ُربات ،بلکه با اراده
آزاد خلق کند و این حق انتخاب را به
انسان بدهد که محبت او را بپذیرد یا
رد کند .متأسفانه انسان تصمیم گرفت
با نااطاعتی ازخدا ،محبت او را رد کند،
و به خدا پشــت نماید .گناه نااطاعتی
انســان دل پر مهر خدا را جریحهدار
کــرد ،و از آنجا که ذات مقدســش به
هیچ وجه تحمل گناه را نداشت ،دیگر
نمیتوانست اجازه دهد انسان آزادانه در
حضور قدوس او بسر ببرد.
بدین ترتیب انسان با انتخاب طریق گناه
از حضور خدا رانده شد ،و شکافی عمیق
میان او و خدا ایجاد گردید .این شکاف
و جدایــی روز به روز عمیق و عمیقتر
گردید ،تا جایی که امروزه بســیاری از
مردم خدای حقیقی را نمیشناسند،
نمیدانند برای چه خلق شدهاند ،یا پس
از مرگ به کجا خواهند رفت.
آنان نیاز باطنی انسان به خدا را با ابداء
خدایانــی دروغین نظیر پول ،باورهای
غلــط ،و مکاتــب و ایدئولوژیهــای
باطل جبران میکنند و بدین ترتیب
میکوشــند خالء درونی خــود را پر
سازند.
نتیجۀ این جدایــی این بود که مرگ،
تنهایی ،ناامیــدی ،بیهدفی ،پوچی،
اســارت ،درد و تاریکی انســان را فرا
گرفت .انسان انتخاب کرد که از منبع
نور و حیات فاصله بگیرد ،و در نتیجه

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

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

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

)
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به وضعیــت کنونی که در دنیای خود
میبینیم گرفتار گردید.
امروزه خیلی از مردم دنیا با مشــاهدۀ
این همه بدبختی ،بال ،جنگ ،بیماری،
قحطی و بیعدالتی در دنیا شــکایت
میکنند که پس خدا کجاست.
میپرسند:
اگر خدایی هست ،چرا دنیا را بهحال
خود رها کرده است؟
واقعیت این اســت که موضوع درست
برعکس است!
این انسان بود که خدا را رها کرد و ب ه
راه خود رفت .این انسان بود که سبب
جدایی بین خود و خدا گردید ،و با این
کار زندگی خود و نیز خلقت زیبای خدا
را تباه کرد.
قسمت زیادی از کتابمقدس ،داستان
جدایی و قهر بین انســان و خداست.
اما بخش مهمی از کتابمقدس نیز به
شرح حال محبت عظیم خدا نسبت به
انسان ،و راه چارهای که برای بازگرداندن
انسان به سوی خود اندیشید ،اختصاص
دارد .برخالف بسیاری از ادیان و مذاهب
جهان که به انســان میگویند باید در
جستجوی خدا باشــد ،در مسیحیت
خداست که پیشقدم شده ،در شخص
عیســای مســیح برای ایجاد آشتی و
برقراری ارتباط مجدد با انسان بهسراغ
او میآید .خدا میدانســت که انسان
بهخودی خود هیچگاه قادر نیســت
خودش را از وضعیــت گناهآلودی که
در آن گرفتار اســت نجات بدهد  -هر
قدر هم که دست به اعمال نیک بزند
یا مراسم مذهبی را به موقع و با دقت
انجــام دهد .به همیــن جهت خدای
پرجالل خود را فروتن ساخته ،بهصورت
یک انسان بهسراغ بشر آمد تا او را نجات
دهد .این انسان همانا عیسایمسیح
بود .او خــدای کاملی بود که در عین
حفظ ذات الهی ،بهصورت انسانی کامل
به این جهان آمد تا با مرگش بر صلیب،
قربانی کاملی را که قدرت دارد غضب
خدا بهخاطر گناه را فرونشانَد ،تقدیم
خدا کند .خدا عیسای مسیح را که از
ذات خود خداســت ،بهعنوان بهترین
هدیۀ آشــتی و نجات به ماانســانها
بخشید .تنها کافی است این هدیه را از
او بپذیریم تا موجبات آشتی بین ما و
خدا فراهم شود.
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ارزش هـدیۀ خدا

شــادی و لذتی که به هنگام دریافت
هدیه در مــا ایجاد میشــود زیاد به
این بســتگی ندارد که ارزش و قیمت
هدیه چقدر است ،بلکه بیشتر به این
ِ
محبت
خاطر اســت که مورد توجه و
هدیهدهنده قرار گرفتهایم .با این حال
روشن است که برای خرید هر هدیهای
باید بهایی پرداخت شود.
هدیه خدا به ما در کریســمس ،بها و
هزینۀ سنگینی برای او بههمراهداشت.
خدا پسر یگانه و محبوب خود را در راه
ما قربانی کرد .عیسای مسیح جالل و
پادشاهی خود را در آسمان ترک نمود
و خود را محدود و فروتن ســاخته ،در
آخوری محقر پا به دنیای ما گذاشت.
هیچ کس خدا را مجبور نکرد که این
هدیۀ گرانبها را بهانسانها بدهد ،بلکه او
از روی میل باطنی و محبت عظیم خود
این کار را انجام داد.

هدایایــی کــه در ایــام
کریســمس بــه یکدیگر
میدهیم،در موارد مختلف و
تحت موقعیتهای گوناگون
میتواند مفید باشد یا نباشد.
اما هدیهای که خدا در وجود
عیسای مسیح به ما میدهد،
کل زندگی مــا را دگرگون
میسازد .این هدیۀ آسمانی
آنقدر مفید و باارزش است
که با پذیرش آن ،انسانی که
از خدا دور شده این امکان
را مییابد که دوباره ب ه نزد
او بازگشته ،با خالق خویش
آشــتیکند وهمان رابطۀ
شــفافی را با او داشته باشد
که پیش از سقوط داشت.
زمانی که هدیــۀ خدا را در
قلب خــود میپذیریم ،این
هدیه باعث میشود خدای
حقیقی را بشناسیم ،از مرگ
و هالکت ابدی نجات یابیم،
و حیات جاودان پیدا کنیم .زندگی ما
از آن پــس معنا و هدف پیدا میکند،
و امیدی نــو و حیاتی جدید در کالبد
جانهای خستۀ ما بهجریان درمیآید.
این هدیــه باعث خواهد شــد که از
گناهان و اسارتهایمان آزاد شده ،وارد
رابطهای زنده و نزدیک با خدای خالق
شویم .با پذیرش این هدیه ،خود خدا
بهوســیلۀ روحش در ما ساکن خواهد
شــد .امروزه میلیونها نفر در سراسر
دنیا میتوانند شهادتدهند که چگونه
زندگیشــان در نتیجه پذیرفتن این
هدیه بهکلیدگرگون شده است .جالب
اینکه این هدیه به رایگان ،بدون اینکه
الزم باشد کار خاصی در ازای آن انجام
دهیم ،و اص ً
ال بدون آنکه شایســتگی
دریافت آن را داشته باشیم در اختیار
ما قرار میگیرد! تنها الزم است با ایمان
آن را بپذیریم.
)3

هدیــۀ ما به خدا

در ایــام کریســمس ،وقتــی عزیزی
هدیهای به ما میدهد ،ما نیز در پاسخ
محبت او میکوشــیم هدیهای که در
توانمان باشــد برای او فراهم کنیم.
همانطور که اشاره شد ،خدای آسمان و
زمین بهترین هدیۀ خود یعنی پسرش
را در ایــن ایام مبارک به ما انســانها
بخشید ،تا از طریق او ما با خدا آشتی
کنیم و دوباره به نزدش بازگردیم.
اما ما چه هدیهای میتوانیم به خدا
بدهیم؟
آیــا تا به حال از خود ســؤال کردهاید
که بهعنوان یک انسان خاکی چگونه
میتوانم به خدا هدیه بدهم؟
بسیاری از مردم بر این باورند که خدای
بزرگ احتیاجی به هدیۀ انسان ندارد.
بعضیها هم میگویند:
«مــن در راه خدا پول دادهام ،از وقت و
انرژی خود مایه گذاشتهام ،و کارهای
نیک انجام دادهام».
برخی ادیان بهراستی نیز هدیه انسان
به خدا را به همین انجام مراسم مذهبی
محدود میدانند .اما با شناختی که در
کتابمقدس و بخصوصدر عهدجدید از
خدا بدست میآوریم ،متوجه میشویم
که او از ما انجام مراســم و تشــریفات
مذهبینمیخواهد.پسچهمیخواهد؟
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بــه آفریدگار زمین و آســمان که هر
آن اوست و ما
چه داریم و هســتیم از ِ
فقط مباشر و امانتدا ِر او هستیم ،چه
هدیهای میتوان داد؟
مقابل بهتریــن هدیۀ خود
خــدا در
ِ
عیسای مسیح ،تنها از ما میخواهد که
این هدیه را از صمیم قلب از او بپذیریم.
هر که هستیم ،در هر موقعیتی که قرار
داریم یا از هــر زمینهای که میآییم،
وقتــی ایــن هدیــه را در قلب خود
میپذیریم و اجازه میدهیم در زندگی
ما عمل کند ،خواهیمدید که چه تحول
زندگی شــخصیمان ،در

عظیمی در
روابطمان با دیگران ،و در رابطهمان با
خدا ایجاد میشود.
هدیهای کــه ما میتوانیــم در قبال
عیســای مســیح به او بدهیم ،همان
قلبهای فروتن و مطیع برای پذیرش
این هدیه است.
خدا هدیه گرانبهای خود را به ما داده
است .آیا حاضر هستیددر این ایام ،شما
نیز با تمام وجــود بهترین خود را که
قلب و تمام زندگیتان است ب ه عیسای
مسیح هدیه بدهید؟ زیرا تنهادر صورت
هدیه کردن قلب خود به مسیح است
کــه هدیه خدا در زندگی ما تأثیرگذار
خواهد بود.

نتیجــه

خدادر کریسمس بهترین هدیه خود را
که همان عیسای مسیح خداوند است،
ب ه ما انسانها بخشید .ارزش این هدیه
با هیچ هدیۀ دیگری در این کرۀ خاکی
قابل قیاس نیست .بهوسیلۀ این هدیه
است که انسان گمشــده میتواند به
آغوش خدا باز گردد و از اســارت گناه
آزاد شود .آیا حاضرید همین امروز این
هدیه خدا را در قلب خود پذیرفته ،به
کاری که خدا توســط پسرش برای ما
کرد ایمان بیاورید و قلب و زندگی خود
را بهعنوان هدیۀ کریسمس تقدیم او
کنید؟
«آنکه پسر (هدیۀ خدا) را دارد ،حیات
دارد و آنکه پســر خدا (هدیۀ خدا) را
ندارد ،از حیات برخوردار نیست( ».اول
یوحنا :۵)۱۲
•
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کانــــادا...

نخستینکشور از گروه جی ۷که مصرف
ماریجوانا در آن قرار است آزاد شود!
جاســتین ترودو ،نخستوزیر
جدید لیبرال کانادا میخواهد
مصرف حشیش را آزاد سازد.
او همچنیــن وعــده داد که
تالش بیشــتری برای
حفظ اقلیم و کمک
به اقشــار نیازمند
انجام خواهد داد.
دیوید جانستون،
فرماندار کل كانادا
که روز جمعه (۴
دسامبر ۱۳ /آذر)
مطابق ســنت در
پارلمان در اوتاوا
برنامههای دولت
جدید را قرائت میکرد
گفــت ،کاناداییهــا
دولتــی را انتخــاب
کردند کــه آنها را به
جای تقابل به وحدت
میکشاند.
او کــه نخســتین
برنامههای ارائهشده
جاســتین تــرودو،
نخســتوزیر جدید
را قرائــت میکــرد
گفــت ،دولت جدید
تالش بیشتری برای
حفاظــت از اقلیم انجام خواهد
داد و مالیاتهــا را برای قشــر
متوســط کمتر خواهــد کرد.
دولت همچنین وعده کمکهای
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بیشتر به اقشار نیازمند را داده
است.
فرمانــدار کل کانادا گفت،
دولت وعدهداده که همکاری
بهتری با شهروندان قدیمی و
استانهای کشور داشته
باشد.
به گفتــه او ،درآینده
شفافیت دولت بیشتر،
قوانین مربوط به سالح
ســختتر و مصــرف
ماریجوانــا مشــروع
خواهد شد.
دولــت تــرودو بــا
جرمزدایــی از مصرف
ماریجوانــا بــه وعده
انتخاباتی خود عمل کرده
است .او گفته بود ،مصرف
حشیش را بالفاصله بعد از
انتخاب خــود آزاد خواهد
کرد .قرار اســت در ســال

جدید قوانین مربوطه تصویب شود.
جاســتین تــرودو در مبــارزات
انتخاباتی اقرار کرده بود که خود
نیز "پنج یا شــش بار" حشیش
مصرف کرده است که یک بار آن
در ســال  ۲۰۱۰در زمانی بود که
نماینده پارلمان بود.
دولت لیبرال پیشین کانادا در سال
 ۲۰۰۴نیز سعی داشت حشیش را
آزاد کند ،اما سرانجام تاب فشارها،
بهخصوص فشارآمریکا را نیاورد و
از آن دست کشید.
بــا این همه در خــود آمریکا نیز
ایالتهایی هست کهدر آن مصرف
حشیش مجاز است.
ن کشــور از گروه
کانادا نخســتی 
"جی "۷یا هفت کشور پیشروی
صنعتی دنیاســت کــه مصرف
ماریجوانا در آن قرار اســت آزاد
شود.
جاســتین تــرودو  ۴۳ســاله در
اکتبــر  ۲۰۱۵با پیــروزی حزب
لیبرال به نخستوزیری کانادا
رسید و جانشین استیون هارپر
محافظهکار شد که  ۱۰سال بر
مسند نخستوزیری این کشور
تکیه زده بود.
جاســتین تــرودو پســر پیر
ترودوست که در سالهای دهه
هفتاد نخســتوزیر کانادا بود.
پــی یر ترودو در ســال ۲۰۰۰
درگذشت.

Free vocational
& Starting a business

Professional Sales Program at
Multicultural Academy Canada

آکادمی زبان مک MAC

دوره ها به زبان های
فرانسویوانگلیسی

باهمکاری:

از سال
1970

Financial
Aid available
____________

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

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

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

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

cÉlÉbrons yalda

!Une soirée riche de la culture Perse
ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺟﺸﻦ ﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﺧﻮﻳﺸﻜﺎﺭﻯ ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺴﺖ!

ﻦﻦ
ﻦ ﯾﺪﺪا

ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﻭ ﻫﻤﺪﻻﻥ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ

B¾¬P;C

ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﺩی ﺟﯽ ﺁﻟﮑﺎﭘﻭﻥ
ﻭ ﻣﻳﻭﻩ ﻭﺁﺟﻳﻝ ﻭﻳژﻩ ﺷﺏ ﻳﻠﺩﺍ
ﺯﻣﺎﻥ :ﺷﻧﺑﻪ  19ﺩﺳﺎﻣﺑﺭ  ،2015ﺳﺎﻋﺕ 18:30
ﺟﺎ :

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

Quille G Plus Rose Bowl
6510-Rue St-Jacque Montréal
H4B1T6 Métro: Vendome

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:

Bus: 90

ﻭﺭﻭﺩﻳﻪ  15 :ﺩﻻﺭ

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

 10ﺩﻻﺭ
ﺯﻳﺭ  10ﺳﺎﻝ :
ﺷﺎﻡ ﺑﻪ ﻓﺭﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺩ

ﺗﻠﻔﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ:
514 325 3012
514 808 5070

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال

ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻠﻳﺕ :ﺗﭘﺵ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ
514-223-3336

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
کیتر ینگ

شـی
راز

IMPERIAL Business School

مدرسه بازرگانی امپریال
کالس های راه اندازی بیزنس

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

در خدمت جامعه ایرانیان مونتریال
__________________________________________________________

.یکبارامتحانکنیدمشتریخواهیدشد

شرکت و بیزنس خود را با ما شروع کنید

Tel.: 514-963-5179
برترین و
م
ر
غ
و
ب
ت
رین
سنگ ها
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت
 کوارتز،
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما

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

 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

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

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

________________

« 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

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

CALL NOW!
CALL NOW!

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

برای آگاهی بیشتر همین امروز
:با ما متاس بگیرید

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

514-952-7400
514-694-9692

or to register for the first session on

Henri le Grand

Diploma of Vocational Studies from the

MinistryProgram
of Education
Tuition-Free

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

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

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

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

یکم و پانزدهم ماه

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

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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نینوسگیورگیزنیا
عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

دکتر الهام خیاط
دکتر کاملیا امامیان

Dr. Elham Khayat
Dr. Kamelia Emamian

Cell.: (514) 816-4080

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

چنداوکازیوناستثنائی

20%

زمین برای کارهای جتاری ،در موقعیت عالی

جهت
یژه
فیــفو رمان
خت
وره د
لین د
او

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

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

بوتاکس | فیلر |  | PRPاسکلروتراپی | لیزر
مشاوره رایگان

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

_________

175 Stillview, Suite 135
Pointe-Claire Qc., H9R 4S3

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

اتوسرویس

شمیران

تعمیر و خدمات انواع خودرو
• فروش و تعویض
الستیک ،روغن
و باطری
• جلوگیری از

• عیب یابی
کامپیوتری
• جلوبندی
• تـــرمز

زنگ زدگی
• لوازم یدکی
• ترمیــم و بازسازی
پوسیدگی بدنه خودرو

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

خرید و فروش | معاوضه انواع خودرو

از  6تا  60ماه گارانتی
REConditioned

نصفقیمتاوریجینال
( 6ماهگـارانتی)

5755 Maisonneuve W. Montreal, Quebec H4A 2A1

(514) 487-6262

عالقمن
ر دان به سر
م
ای
ه
گ
ذا
ست
رى
مدرن با غذا ـورانبس
یارشیک
هاى
وف
ایرانى و
خاور میان
روش عالى
فعل با امكان فرنچایز ه و درآمد
و ام ى ( D.D.Oوست ای ى در محل
لند)
كان گستر
به قیم ش در سرا
سر كانادا
ت
 ٣٧٥٠٠٠دالر

عالق
ی مندان س
رمایه گذ
ك
ار
ى
سا
خت
در
آپارت مان مسكونى  ١٢وا مونتریال
ما
ح
درآم ن داراى  ٣اطاق خوا دى كه هر
ب
دخ
سوپر وب نزدیك بایستگاه میباشد ،با
ما
قطا
رك
ر،
ات
ت،
وب
ر
و
س،
ستورا
ن و مدرسه
خوب پ
 0ی یرفون (وست ایلن در منطقه
 2,999,00دالر بف د)بقیمت
رو
ش میرسد

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

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


قربانیان مواد مخدر در ایران به روایت عدد و رقم
 ۱۰درصد مصرفکنددگان مواد
مخدر در ایران زن هستند

اعداد و ارقام بعضی وقتها ،حامل
واقعیتهاییشگفتیآفرینهستند.
رادیو فردا نگاهــی دارد به آمار و  ۸آذر ،خبرگــزاری موج :علیرضا
ارقامی که به تازگی در حوزه مواد جزینی ،قائم مقام دبیر کل ستاد
مخدر ایران بر سر زبانها بودهاند :مبارزه با مــواد مخدر ،اعالم کرده
•
ف کنندگان مواد
 ۱۰درصد مصر 
مرگ حدود  ۴۰هزار نفر بر اثر
مخــدر در ایران را زنان تشــکیل
مصرف مواد مخدر طی  ۱۰سال
میدهند.
 ۲۱آذر -خبرگزاری مهر :آمارهای •
پزشکی قانونی کشور در سالهای  ۸هزار نفر حتت پوشش بیمه
اخیر نشان میدهد از سال  ۱۳۸۳درمانی اعتیاد قرار دارند
تا ســال  ۱۰( ۱۳۹۲سال) حدود  ۴آذر ،ایســنا :محمدجواد کبیر،
 ۳۹هزار و  ۴۰۶نفر به علت ســوء مدیرعامل سازمان بیمه سالمت
مصرف مواد مخدر جان خود را از ایران ،خبر داده که «بالغ بر هشت
دست دادهاند که به معنی به طور هزار نفر تحت پوشش بیمهدرمانی
میانگین مرگ روزانه  ۱۰نفر است .اعتیاد قرار دارند».

•
 ۶۰درصد معتادان کشور شاغل
هستند

•
فعالیت هزار کمپ مجاز ترک
اعتیاد در ایران

 ۳۰آبان ،خبرگزاری فارس :پرویز
افشار ،معاون کاهش تقاضا و توسعه
مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه
با مواد مخدر ،از وجود بیش از یک
هزار کمپ مجــاز ترک اعتیاد در
سراسر کشور خبر داد.

که «ما هزار و  ۲۰۰باند مواد مخدر
را متالشی کردهایم ،بیش از ۳۵۰
هزار قاچاقچی شناسایی شدهاند و
در این مســیر چهارهزار شهید و
 ۱۲هزار مجروح برای مبارزه با مواد
مخدر تقدیم انقالب کردهایم».

•
رشد  ۲۱۰درصدی قیمت
عمدهفروشیشیشه
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با قیمت های رقابت ناپذیر
1118 Ste-Catherine W.,
Suite 504
)Montreal, Qc (Metro: Peel
Tel: 514-940-1642
514-940-1643

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

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

س کامل
ی
سرو ل برای
حم
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ص

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

ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
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ا
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 ۱۰آبــان ،ایرنــا :پرویز افشــار،
ســخنگوی ســتاد مبارزه با مواد
مخدر ،تازهترین آمــار مربوط به
مسائل مواد مخدر را اعالم کرد.
به گفته وی قیمت خردهفروشی
شیشهدر سطح کشور  ۱۴۰درصد
و عمدهفروشــی آن  ۲۱۰درصد
رشدداشته و از کیلویی  ۱۸میلیون
و  ۹۰۰هزار تومان به  ۵۸میلیون و
 ۷۰۰هزار تومان رسیده است.
زیباییهیپنوتیزموخودهیپنوتیزمرافقطکسانی
قیمت هروئین نیزدر خردهفروشی
میتواننداحساسکنندکهتجربهکردهباشند.
دو درصــد و در عمده فروشــی
• ناراحتی های بی دلیل و مبهم • بی میلی به کار و تحصیل
۵۲درصد رشد داشته ،اما در زمینه
و فعالیت کردن • عدم تمرکز فکر • فراموشی و ضعف حافظه
ماده مخدر تریاک کاهش قیمت
• سستی وتنبلی مزمن و مداوم • خستگی های فکری و بی
میلی به کار و زندگی • ضعف اعصاب و خستگی های عصبی
 ۳۴درصدی رخ داده است.
• یأس ونا امیدی به تحصیل و غیره • رفع هیجان و التهاب
افشــار افزوده در هفت ماهه سال
• رفع سردرد مزمن و موقتی
جاری  ۳۶۶هزار و  ۵۷۷کیلوگرم
خودهیپنوتیزم تکنیکی است که می تواند این آرزوهای شما را برآورده کند
انواع مواد مخدر کشــف شده که
(ختفیف ویژه برای دانشجویان و دانش آموزان)
از مجموع کشفیات  ۷۷درصد را
و
تریاک ،ســه درصد شیشه ،دو
Center medicale colombus: 1140 Jean Talon East Montreal.Qc.H2R.1V9
نیم درصد هرویین و  ۱۵درصد را
Tel: 514.347.4353
حشیش تشکیل میدهد.
EMAIL:ga_salimi@hotmail.com
WEBSITE: www.hypnohelpelio.com
 ۸۸درصد این کشــفیات توسط
نیروی انتظامی ۱۰ ،درصد وزارت پزشکی قانونی کشور اعالم کرد در  ۲۰مهر ،خبرگزاری شبســتان :برای ترک و رفع عالئم اعتیاد در
اطالعات ۲ ،درصد بسیج و بخشی شــش ماهه اول سال جاری هزار آمارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر بیمارستان بستری شوند».
از آن نیز به صورت مشترک توسط و  ۴۷۰نفر جــان خود را به علت نشان میدهد که از هر  ۱۰۰دانش •
گمرک و سازمان زندانها کشف سوء مصرف مواد مخدر در کشور آموز یک دانشآمــوز اعتیاد دارد شناسایی ساالنه تنها  ۳۰درصد
از دســت دادهاند که از این تعداد یعنی  ۱۳۰هــزار از  ۱۳میلیون مواد مخدر وارداتی به ایران
شده است.
وی اضافــه کرده یک هزار و  ۵۱۰یکهزار و  ۳۱۰نفر مرد و  ۱۶۰نفر دانشآموز معتاد هستند .اما وزارت هشــتم مهر ،ایرنا :پرویز افشــار،
آموزش و پرورش ایــن آمارها را معــاون کاهش تقاضا و توســعه
عملیات برای کشفیات مواد مخدر دیگر زن بودند.
مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه
در هفت ماهه سال جاری در ایران در این مدت اســتانهای تهران قبول ندارد.
انجام شــده که نســبت به مدت با  ،۳۹۴خراســان رضوی با • ۱۶۹
با مواد مخدر کشور ،گفته «ساالنه
از
نوزاد
هزار
۷۰
ساالنه
تولد
فقط  ۲۰تا  ۳۰درصد از مواد مخدر
مشابه ســال قبل آن  ۱۸درصد و اصفهــان با  ۱۰۸بیشــترین و
اســتانهای آذربایجــان غربی با مادران معتاد
وارده به کشور شناسایی میشود
رشد دارد.
به گفتــه وی تعــداد گروههای چهار ،بوشهر با شش و مرکزی و  ۲۶مهر ،خبرگزاری فارس :علیرضا و مابقی یا در کشــورمان مصرف
متالشی شــده قاچاقچیان مواد یزد هر کدام با  ۹قربانی کمترین نوروزی ،رئیس اداره پیشــگیری میشــود یا از مرزهــای ما عبور
و درمان ســوء مصرف مواد مخدر میکند و به اروپا میرسد».
مخدر در ســال  ۹۱را یک هزار و آمار تلفات اعتیاد را داشته است.
•
 ۷۶۷مورد بوده و براساس آمار در •
وزارت بهداشــت ،با اشاره به تولد
معتاد
آموز
ش
دان
هزار
۱۳۰
اعتیاد
ســاالنه  ۷۰هزار نــوزاد از مادران
شش ماهه نخست سال  ۹۴تعداد
زندانیان موادمخدر  ۵۹هزار و  ۱۸۱در ایران
معتــاد ،گفته «این نــوزادان باید
نفر بوده است.

 ۱۷آذر ،ایرنا :کوروش پرند معاون
وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
اعالم کــرده  ۶۰درصد معتادان
کشــور را افراد شــاغل تشکیل
میدهند.
پرند افزوده که «حدود یک میلیون
و  ۳۵۰هزار نفر معتاد در کشــور •
وجود دارد و متاسفانه مصرف مواد علت زندانی شدن  ۷۵درصد
مخدر به سمت مواد مخدر صنعتی زندانیان مواد مخدر است
 ۳۰آبان ،خبرگزاری صدا و سیما:
حرکت کرده است».
•
اصغر جهانگیر ،معاون قوه قضاییه
درخواست  ۷۰مناینده برای حذف و رئیس سازمان زندانهای کشور،
مجازات اعدام قاچاقچیان مواد
اعالم کرده موادمخدر ،علت حضور
مخدر
 ۷۵درصد زندانیان در زندانهای
 ۱۷آذر ،ایرنــا ،:میرهــادی قــره ایران است.
سید رومیانی ،عضو هیات رئیسه •
کمیســیون قضایــی و حقوقی بازدداشت سه میلیون و  ۵۰۰به
مجلس شورای اسالمی ،از امضای علت مواد مخدر طی  ۱۱سال
افزون بر  ۷۰نفر از نمایندگان برای  ۲۵آبان ،خبرگزاری ایلنا :علیرضا
طرح حذف مجازات اعدام از قانون جزینی ،قائم مقام دبیرکل ســتاد
مبارزه با مــواد مخدر ،اعالم کرده
مبارزه با مواد مخدر خبر داد.
•
طی  ۱۱سال گذشته سه میلیون و
درصد
۶۰
اصلی
علت
 ۵۰۰هزار نفر در ارتباط با موضوع
همسرآزاریها اعتیاد است
مواد مخــدر در ایران دســتگیر
 ۹آذر ،ایسنا :حبیبالله مسعودی شدهاند.
فرید ،معاون امور اجتماعی سازمان جزینــی افزوده کــه «قیمت هر
بهزیستی کشــور ،اعالم کرده در کیلوگرم شیشه  ۲۰میلیون تومان
حــال حاضر  ۶۰درصد همســر بوده کــه اکنون بــه  ۶۰الی ۸۰
آزاریهــا و  ۳۰درصــد کــودک میلیون تومان رسیده است».
•
آزاریها ناشی از اعتیاد است.
بــه گفته وی علت اصلی در بیش چهار هزار کشته و  ۱۲هزار زخمی
از  ۹۰درصد موارد شــدید همسر برای مبارزه با مواد مخدر
•
آزاری و کــودک آزاری« ،اعتیــاد  ۱۸آبــان ،خبرگزاری تســنیم :مرگ یک هزار و  ۴۷۰نفر به علت
حسین ذوالفقاری ،معاون امنیتی سوءمصرف مواد مخدر طی 6ماه
شدید» است.
انتظامی وزارت کشور اعالم کرده  ۹آبــان ،خبرگزاریها :ســازمان
•

Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

هیپنوتیزم :زیر نظر استاد علی سلیمی

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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www.paivand.ca since 1993

از خودمان...

کلینک لیزر و زیبایی

Meta therapy

درخشش
گروه رقص
خورشیدخانوم
به مدیریت
هنری آرام بیات

شیرین کبیر :در قلب مرکز شهر مونتریال

Laser treatments
The very latest
I.P.L. Technology

روز شنبه 12دسامبر ،ساعت  7:30بعد از
ظهر درCégep de Jean-de-Brébeuf
در «فســتیوال رقــص بیــن المللی
مونترال» بار دیگر خورشید خانم ها گل
کاشتند و نام ایران و رقص ایرانی با وجود
تمام مشــکالت و بالیایی که بر سر رقص
ایرانی نازل شده با ســرافرازی در صحنه بین الملی
رقص در کنار رقصندگانی که در کشورشان رقص یکی
از با اهمیت ترین هنرهاست همچون روسها و .....خوش درخشید.
سپاس بسیار از کامیونیتی ایرانی مونترال که با حضور چشمگیرش
در برنامه رقصندگان خودشان را تشویق کردند با اینکه کا میونیتی
ایرانی به نسبت به بقیه گروههای شرکت کنندهدر فستیوال کوچکتر
است و تعداد رقصندگان ما هم قابل مقایسه با دیگر گروهها نبود ولی
تماشاچیان ایرانی بیشترین تعداد را در سالن داشتند و هنگام رقص
ایرانی سالن یکپارچه شوربود و برگزارکنندگان فستیوال غافلگیر شده
بودند.
همچنین با سپاسهای فراوان از همه دست اندرکارانی که رابط ما با
جامعه ایرانی شدند و خبر برنامه را به گوش کامیونیتی رساندند -آوا
تی وی -روزنامه پیوند و همه دوســتانی که از طریق فیس بوک و
دیکر وسایل ارتباطی از ایرانیان دعوت کردند که به تماشای برنامه بیایند .امیدوارم بزودی عکسها و فیلم برنامه
را بتوانیم به تماشا بگذاریم .مرسی ازهمگی ،گروه رقص خورشیدخانوم

شهباز«:آیا آمریکا چنین کشوری است؟»!
شــامل تمرکزنیروها درمرز شد.
سفیر امریکا به مخاطب عراقی خود
[صدام حسین] گفت که واشنگتن
"برمبنای دوســتی و عدم تقابل،
نظری درمورد اختالف بین کویت
و عراق ندارد" و اظهار داشت:
"ما نظــری درمورد درگیری های
عرب ها با یکدیگر نداریم".
همچنیــن او به صدام حســین
فهماند که ایــاالت متحده قصد
ندارد "جنگی اقتصادی علیه عراق
براه بیاندازد" .احتماال این اظهارات
صدام حسین را به این باور رساند
که چراغ سبزدیپلوماتیکی ازسوی
ایاالت متحده برای اشغال کویت
دریافت داشته است»!
بعدها ،خانم سفیر آمریکا در عراق،
درپاسخ پرســش روزنامه نگاران

PAIVAND: Vol. 23  no.1244  Dec. 15, 2015

24

>> ادامه از صفحه6 :

انگلیسی درباره چراغ سبزی که به
صدام داده بود گفت« :ما فکر نمی
کردیم او تا این حد پیش برود»!
این «ما فکر نمــی کردیم» عذر
بدتر از گناه ،عمال به بهای جنگ
اول خلیج فارس درســال ،1991
آزادسازی کویت و تحریم عراق به
مدت  12سال تمام شد که درطی
آن ،ازجمله صدها هــزار کودک
عراقی به خاطر کمبود مواد غذایی
و دارو تلف شدند.
اشغال نظامی عراق درسال 2003
را نیز می تــوان پیامد دراز مدت
همین «مــا فکر نمــی کردیم»
تلقی کرد که به بیش از صدهزار
کشته ،ظهور و رشد سازمان های
تروریستی و از هم پاشیده شدن
شــیرازه و یــک پارچگــی عراق

جشننوروز

94

 18و  19مارس!

s

منجرشــد و فاجعه انســانی آن
هنوزهم ادامه دارد .آقای ترامپ که
تجربه و پیشینه ایدرکار سیاست
نــدارد ،و ظاهرا همین امر موجب
محبوبیتش شــده ،اگــر کمی از
وقت خود را صرف مطالعه عملکرد
سیاستمداران کشــور خود کند،
پاسخ پرســش «این نفرت از کجا
می آید و چرا؟» را خواهد گرفت.
پاســخ پرســش خانــم هیالری
کلینتون« :آیا ما چنین کشــوری
هســتیم؟» ،به دلیل ابهامی که
درآن است شرح و بسط بیشتری
می طلبد.
نخست این که عبارات پیش از این
پرسش ،جنبه سئوالی آن را نفی
و چنیــن القاء می کند که نه «ما
چنین کشوری نیستیم».
طرح پرســش به این شــکل
زیرکانه  -اگرنه مکارانه  -از جانب
خانم کلینتــون تعجب برانگیز
نیســت زیرا او به خالف آقای
ترامپ ،سیاستمداری کهنه کار
است که همه زیر و بم های بازی
با کلمات،دوپهلو سخن گفتن و
شانه خالی کردن از مسئولیت را
می شناسد و فریبکاری و خود
فریبی برایش بخشی از الزامات
حرفه ای اســت .ازاین رو ،نمی
توان به پرسشــی کــه ابتدا به
ســاکن طرح کرده پرداخت و
برای آن پاسخی روشن و درخور
یافت .لذا ضروری اســت که با
طرح چند پرســش روشنگرانه
دیگر ،ابتدا مفهوم واقعی پرسش
او رمزگشایی و شکافته شود.
ازجمله این پرسش ها می تواند

• 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
• تخفیف ویژه
برای هموطنان عزیز
by appointment only
Shirin Kabir
please inquire about
our special packages

( IBNGهمبســتگی بازرگانی
ایرانیان) متشــکل از گروهی از
مشاغل و شرکتهای ایرانی است
که به منظور توسعه شبکه تجاری
خود و ارائه سرویسهای حرفه ای
و قابل اعتماد بــه جامعه ایرانی
مونترال بزرگ بوجود آمده است.
هــدف ما در  IBNGگســترش
همکاری اعضاء ،گسترش بازاریابی
برای اعضاء ،افزایش آگاهی اعضاء
این باشد که:
آیا آمریکا کشوری است که
•
(به نقل از پایگاه اینترنتی "المصری
الیوم") از زمان تأســیس سازمان
ملل متحد درسال  1945تاکنون
 79بار از حق وتو علیه پیش نویس
قطعنامه های ارائه شده به شورای
امنیت استفاده کرده است که ازاین
میان  41مورد آن علیه محکومیت
اقدامات اســراییل در کشورهای
عربی بوده که این موارد شامل 30
وتو علیه پیش نویس هایی بوده که
به نفع مساله فلسطین صادر شده
بود؟!
• آیا آمریکا کشــوری اســت
که  37سال پیش با تصمیم گیری
در گوآدلوپ غول اســام سیاسی
بنیادگرا را از شیشــه درآورد و به
جان مردم ایران و منطقه انداخت؟!
• آیا امریکا کشــوری است که
با پول و سالح ،اسامه بن الدن و
القاعده را مجهز و سازماندهی کرد
تا بعــد بالی جان خودش و مردم
منطقه شود؟!
• آیا امریکا کشــوری است که
با پول عربســتان سعودی و مدد
اطالعات ارتش پاکستان درهزاران

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

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

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

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

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

آشنا شده و نیازهای خود را تامین
نمائید.

مدرسه قرآنی این کشور جوانان را
مغزشویی کرد و طالبان را به وجود
آورد و به جان مردم افغانســتان
انداخت؟!
• آیا آمریکا کشــوری اســت
که با حمله شتاب زده به افغانستان
درســال  ،2001سنگی را به چاه
انداخت که اکنون همه عقالی عالم
نمی توانند آن را درآورند؟!
• آیا آمریکا کشــوری اســت
که درســال  ،2003برپایه ادعای
دروغین وجود سالح های کشتار
جمعــی در عراق ،به این کشــور
حمله و آن را اشغال کرد و فاجعه
ای انسانی و منطقه ای به بارآورد؟!
• آیا آمریکا کشــوری اســت
که با داشــتن کمتــر از  5درصد
جمعیت دنیــا ،بیش از  35درصد
مواد ســوختی و غذایی جهان را
مصرف می کند؟!
• آیا آمریکا کشوری است که
غول های چند ملیتی آندرسراسر
دنیا زور می گویند ،آشوب و تنش
می آفرینند و غارت می کنند؟!
• آیا آمریکا کشــوری اســت
که رییس جمهوری کنونی آن ،با
انفعال و بی مســئولیتی  -و حتی

زیرپا گذاشتن خط قرمز ترسیمی
خود  -باعث بروز فاجعه ســوریه
یا به تعبیر دبیرکل ســازمان ملل
"جنایت علیه بشریت" شده و حتی
پس از مشخص شدن ارتکاب خطا
از پذیرش مسئولیت آن سربازمی
زند؟
• آیا آمریکا کشــوری اســت
که درحالی که باعث و بانی آوارگی
و بی خانمانــی  12 - 10میلیون
تن درسوریه  -ازجمله  4میلیون
تــن در ترکیه ،اردن و لبنان و نیز
پناهندگی نزدیک به یک میلیون
تن به آلمان و اروپا شده  ،-ریاکارانه
برسر پذیرش  10هزار پناهجوی
ســوری بحث و جدل بــراه می
اندازد؟!
پاسخگویی به این پرسش ها ،که
می توان به شــمار آنها بسیار هم
افزود ،هم بــه آقای ترامپ کمک
خواهد کرد که به پاســخ پرسش
روشن و واضح خود:
«این نفرت از کجا می آید و چرا؟»
دست یابد و هم به خانم کلینتون
امکان می دهد دریابد به راســتی
«آیا آمریکا چنین کشوری است؟»!
•
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جهــان .. .
رمز بقا در میانه جنگ علیه ترور و گرمایش
زمین ،آیا آزادی به محاق می رود؟

از بالگ حمید آقایی

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

در زمــان برگــزاری کنفرانــس
تغییرات اقلیمی در پاریس ،گزاره
" "no plan Bبر فراز برج ایفل نور
افشــانی می کرد و پیام مهمی به
برگزار کنندگان کنفرانس پاریس
منتقل می نمود ،به این معنی که
راه دیگری جز تالش برای نجات
کره زمیــن و کند کــردن روند
صعودی گرمایش آن وجود ندارد.
اگرچه این گزاره بسیار منطقی و
معقول می نماید و در این واقعیت
که بقای نسل بشــر و بطور کلی
تداوم حیات به شرایط اقلیمی این
کره خاکی وابسته است ،نمی توان
تردیدداشت؛ اما بایددقت نمود که
گزاره مزبور در چه کادری و توسط
چه کسانی مطرح می شود.
بسیار طبیعی است که در دوران
و شــرایط گریز ناپذیر کنونی که
محیط زندگی نسل بشر تبدیل به
یک کارخانه بزرگ تولید و مصرف
شده است ،که انسان نیز جزیی از
این پروسه و خود نیز یک کاالی
تولیدی و مصرفی گردیده ،کارخانه
ای که مانند خوره بسرعت منابع
طبیعی را می بلعد و خود را مانند
غده سرطانی گسترش می دهد،
ظاهرا راهی جز ُکند کردن مصرف
بــی اندازه و لجام گســیخته این
منابع باقی نمی ماند.
زیرا در غیر این صورت ،با تخریب
طبیعت و نابودی زمین ،بقای نسل
بشــر ،تنها موجودی کــه بر این
وضعیت آگاه است و آینده را می
توانــد پیش بینی نماید ،در خطر
جدی قرار می گیرد.
بعبارت دیگر یا باید نابودی سریع
نسل بشــر را پذیرفت و یا سعی
نمود از سرعت گردش چرخهای
سیســتم گریز
این کارخانه و این
ِ
ناپذیر کاست؛ کارخانه ای که انسان
در میان چرخه تولید آن همزمان
تولید شونده ،مصرف کننده ،تولید
گر و مصرف شــونده نیز هست.
گویی راه دیگــری جز ادامه نظم
موجود و ســرپا نگاه داشتن این
کارخانه نیســت ،گویی که انسان
بمانند سایر موجودات ،وظیفه ای
جز بقا و حفظ خود ندارد .به سخن
دیگر ،پیام این گزاره ،در حقیقت
انتخــاب بین بد و بدتر و گزینش
بین مرگ سریع و فجیع و یا مرگ
تدریجی است.
گویی که انسان برای چند صباحی،
بدون آنکــه خود بخواهــد ،وارد
چرخه تولید و مصرف این کارخانه
شده و سرانجام قرار است از درب
دیگر آن خارج گردد.
اگرچه شــاید پذیرش آن سخت
و برای برخی دردناک باشــد ،اما
واقعیت این است که اکثر ساکنین
این کره خاکی مهــره ،محصول
و جزئــی از اشــیاء ( )objectاین
دستگاه بزرگ تولید و مصرف شده
اند.دستگاهی که قانونمندی و رمز
اصلی آن بقای آن اســت ،و مهره
ها و اجــزاء آن نیز نمی توانند به
چیزی جز بقــای خویش و تداوم

راست افراطی و فاشیستی
از یکســو و نظارت سیستم های
کنفرانس شرایط اقلیمی
اطالعاتــی و امنیتــی بــر امور
 ۲۰۱۵پاریس با جنگ
خصوصی از ســوی دیگر قرار می
جهانی علیه تروریسم
گیری ،طبیعی است که دومی را
همزمان شده است.
انتخاب می کنــی .در این رابطه
یکی از سیاستمداران برای توجیه
حیات خود بیندیشــند .مگر فقر ،نقــش دولت در کنتــرل زندگی
بیکاری و یا کارمزدی که فقط برای مردم می گفت که اگر من در اثر
گذران زندگی کافی اســت اجازه یک حمله تروریستی کشته شوم،
اندیشدن و یا قدرت فکر در خارج دیگر اطالعات شخصی و خصوصی
از چهارچوب هــای این کارخانه من چه فایده ای می توانند داشته
را می دهند؟ و یــا الگوهای یک باشند .بنابراین من حاضرم برای
زندگی لوکس ،تفریحات و تالش حفظ امنیت خود اجازه دهم که
در بدســت آوردن امکانات رفاهی دولت و سیستم امنیتی و اطالعاتی
استاندارد ،مجالی برای اندیشیدن بر امور خصوصی من احاطه کامل
به دنیایی غیــر از تولید و مصرف داشته باشــند .و آیا یک پناهنده
باقی می گذارند؟
بی خانمان و فــراری از جنگ و
البته قانونمندیدیگری نیز بر نظام خونریــزی زمانی که در پشــت
طبیعت حاکم است که رویه پنهان مرزهای این کشورها قرار می گیرد
رمز بقا را برمال می سازد.
راهی جز پذیرش شــرایط کشور
به این مفهوم که ،آن که
مهمــان در برابر بازگردانده
قانون زندگی و رمز حیات راهی جز شــدن در برابرش گشوده
را فقط بقای خــود قرار ُکندکردن است؟
دهــد ،بطــور قانونمند و مصرف دســت بر قضــا کنفرانس
جلام
طبیعی تبدیل به مهره و
شــرایط اقلیمــی ۲۰۱۵
گسیخته
شیء نیز می گردد .مهره
پاریس با جنگ جهانی علیه
باقی
ای که باالجبــار اختیار
ترور و تروریسم که با شدت
نیست!
خود را به دســت آنهایی
تمام جریان دارد ،همزمان
می ســپارد که بقای او را
شده است.
تضمین کرده و جایگاهیدر چرخه در مذاکرات و اعالم مواضع دولت
تولید و مصرف این کارخانه ِ
بزرگ های درگیر در هر دو واقعه مزبور
جهانی به او واگذار نمایند.
به کرات از واژه جنگ استفاده می
همزمان بــا کنفرانس شــرایط شود" ،جنگ علیه گرمایش زمین"
اقلیمی در پاریــس ،کاندیدای پر و "جنگ علیه تروریسم" .در هر دو
ســر و صدای جمهوری خواهان مورد نیز هدف نهایی و مورد توافق
در آمریکا دونالد ترامپ ( Donaldیافتن "رمز بقا و ماندگاری" است،
 )Trumpدر یکــی از ســخنرانی "رمز بقای زمین و محیط زیست"
هایش اعالم مــی کند که ایاالت و "رمز بقــای سیســتم و نظام
متحده امریکا باید مرزهای خود را جهانی" که تحت عنــوان "راه و
بروی مسلمانان ببندد.
روش زندگی ما" معرفی می شود.
موضوعی که در مقام حرف بسیار اما برای یافتن این رمز بقا تنها دو
نژادپرستانه و خطرناک و در مقام راه قابل تصور است ،که یکی بسیار
عمل هرگز شدنی نیست .واقعیتی بد و خطرناک ودیگری کمی بهتر؛
که سیاســمتداران امریکا و حتی به این معنی که یا اجازه دهید که
شــخص ترامپ بر آن کامال آگاه تروریســت ها راه و روش زندگی
هستند.
ما را آنطور که می خواهند تغییر
این موضعگیری در دل خود پیامی دهند و یا به رهبران و سیســتم
دارد ،به این معنی که:
های سیاسی و مالی جهانی اجازه
یا باید مرزهــای خود را ببندیم و دهید که سیستم های اطالعاتی و
حتی مسلمانان را از امریکا اخراج امنیتی خود را گسترشدهند.
نماییم ،که البته بســیار زشــت در هیچ یــک از دو مورد ،چه در
و یادآور دوران نازیســم ،نســل رابطــه با جنگ علیــه گرمایش
کشی و تصفیه نژادی است)؛ و یا زمیــن و چه در رابطــه با جنگ
بپذیریم کــه برای حفظ امنیت و علیه تروریسم ،قرار نیست که راه
جان شــهروندان در برابر حمالت و روش زندگی در نظم موجود بهم
تروریستی ،دولت و سیستم های بخورد و چرخــه گردش کارخانه
امنیتی و اطالعاتــی بر همه امور بزرگ جهانی متوقف گردد ،بلکه
شــخصی و خصوصی ما نظارت هدف اصلی ایمنی هر چه بیشتر
کامل داشته باشند و مهاجرین و این سیستم و تداوم حیات آن می
اقلیت های مذهبی نیز بپذیرند که باشد.
برای یافتن یک جایگاه مطمئندر همچنین از رســم روزگار رهبری
این مهددمکراسی و لیبرالیسم باید هردو جنگ ،جنگ علیه گرمایش
خــود را کامال با فرهنگ غالب در زمیــن و جنگ علیه تروریســم،
امریکا تطبیــق دهند و جذب آن امــروزه بعهده امریکا و فرانســه
( )assimilationگردند.
بعنــوان میزبان ایــن کنفرانس
اگرچه انتخاب دوم نیز بد است اما گذاشته شــده است .دو ملتی که
طبیعتا زمانی که در برابر انتخاب
{>> ادامه در صفحه}37 :
بین سیاســت های نژادپرستانه

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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محققان ژاپنی :مواد سرطانزای
سیگار الکترونیکی تا  ۱۰برابر سیگار
معمولیاست!
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«««« زنــدگی و سالمت »»»»

تاثیرات پورنوگرافی بر مغز انسان

بی بی سی6 -آذر :دانشمندان ژاپنی گفتند
که مواد سرطانزای سیگار الکترونیکی تا
 ۱۰برابر بیشتر از سیگار معمولی است .این
خبر ضربه بزرگدیگری است به اعتبار این
محصول جدید که ادعا میشد از سیگار
معمولی زیان کمتریدارد.
به گزارش خبرگزاری فرانســه از توکیو،
ســیگار الکترونیکی که در سراسر دنیا و
به ویژه در میان جوانان با استقبال روبرو
شــده ،با بخار مایعات معطر کار میکند.
بخار حاوی نیکوتین مانند سیگار معمولی
استنشاق میشود اما دودی ندارد.
یکی از مقامات وزارت بهداشــت ژاپن به
خبرگزاری فرانسه گفت پژوهشگران در
بخار انواع مختلف سیگار الکترونیکی مواد
سرطانزا مانند فرمالدئید و استالیدهید
پیدا کردهاند.
مقام یاد شــده افزود این تحقیقات که به
سفارش وزارت بهداشــت ژاپن سفارش
انجام شــده ،نشان میدهد که فرمالدئید
موجود در بخار سیگار الکترونیکی بیشتر
از سیگار معمولی است.
فرمالدئید مادهای اســت کــه در مصالح
ساختمانی و مایعات مومیایی وجود دارد.
نواکیکاناگیتایکیازمسئوالناینپژوهش
گفت« :مواد سرطانزای موجود در یکی از
مارکهای تجاری سیگار الکترونیکی ده
برابر بیشتر از سیگار معمولی بود .در طول
آزمایشات میزان فرمالدئید موجود در این
سیگارها متفاوت بود .اما به نظر میرسد
زمانی که لولهای که مایع را تبخیر میکند
بیش از اندازه گرم شود ،مقدار بیشتری از
این مواد زیان آور تولید میشود».
نواکی کاناگیتــا و گروه او در موسســه
بهداشــت ملی گزارش آزمایشهای خود
روی انواع کارتریجهای سیگار الکترونیکی
را روز پنج شنبه  ۲۷نوامبر (ششم آذر) به
وزیر بهداشت ارائه دادند.
در یکی از انواع این سیگارها که نام تجارتی
آن اعالم نشــده اســت ،در  ۹مورد از ۱۰
مجموعه کارتریــج که مورد آزمایش قرار
گرفته میزان فرمالدئیدده برابر بود.
در یکی دیگــر از مارکهای تجاری این
سیگارها نیز نتیجه مشابهیدیده شد با این
حال میزان مواد سرطانزا در همه موارد
یکسان نبود.
نواکی کاناگیتا گفت این تحقیق نشــان
میدهد که برخالف تصور مردم ،ســیگار
الکترونیکی محصول بیضرری نیست.
او هشدارداد« :ما باید آگاه باشیم که بعضی
از سازندهها این محصوالت را برای تشویق
جوانان به سیگار کشیدن میسازند».
در ژاپــن ماننــد بســیاری از کشــورها
ســیگارهای الکترونیکی بدون نیکوتین
کنترل نمیشــوند .اما سیگار الکترونیک
حاوی نیکوتین تابع مقررات دارویی کشور
است .در ژاپن میتوان این سیگارها را به
راحتی از اینترنت خریداری کرد اما مانند
کشورهای غربی به راحتی در فروشگاهها
قابلدسترس نیستند.
این مقــام وزارت بهداشــت ژاپن گفت:
«میتوانید به آنها ســیگار الکترونیکی
بگویید اما این محصوالت به کلی با سیگار

معمولی متفاوتند .دولت در حال تحقیق
درباره خطرات احتمالی ناشی از مصرف
آنها و تعییــن ضوابط بــرای فروش و
استفادهآنهاست».
خطــر جدی

سازمان بهداشــت جهانی در ماه اوت از
دولتهــای جهان خواســت که فروش
سیگار الکترونیکی به افراد زیر  ۱۸سال را
ممنوع کنند .این سازمان هشدار داد این
محصوالت برای جنین و کودکان خطرات
جدی دارند.
علیرغم تحقیقات انــدک درباره تاثیرات
ســیگار الکترونیکی ،ســازمان بهداشت
جهانی گفت به دلیل پیامدهای دراز مدت
بر رشد مغزی که از تاثیر احتمالی نیکوتین
بر کودکان و جنین ناشی میشود ،برای
هشدار به کودکان ،نوجوانان ،زنان باردار و
زنان در ســن باروری شواهد کافی وجود
دارد.
این نهاد وابسته به سازمان ملل همچنین
گفت :کشــیدن ســیگار الکترونیکی در
مکانهای بسته باید ممنوع شود.
در همین حال مقامات بهداشــت آمریکا
میگویند :از سال  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۳تعداد
افرادی که سیگار الکترونیکی میکشند
سه برابر شده است.
مرکز پیشگیری و مبارزه با بیماری آمریکا
گفت بیش از  ۲۵۰هزار جوان
کــه ســیگاری نبودند
سال گذشته سیگار
ا لکتر و نیکــی
کشیدند.
اما طرفداران
ســیگا ر
الکترونیکی
میگو یند
ایــن ابزار
از ســیگار
معمو لــی
بیزیانتر است.
آنهــا میگوینــد
مجموعه مواد شیمایی
و گازهای سمی سیگار معمولی
ســرطانزا اســت ،موجب سکته قلبی و
مغزی میشوند که از عوامل شایع مرگ و
میر در بسیاری از کشورها است.
اما مخالفان معتقدند این وسیله تنها چند
ســال اســت که به بازار آمده و تاثیرات
درازمدت تنفس بخار مصنوعی آن هنوز
روشن نیست.
شــرکتهای بزرگ تولید کننده سیگار
برای تصرف بازار ســه میلیارد
دالری و رو بــه گســترش
ســیگار الکترونیکــی
تالش میکنند.
اوایــل مــاه نوامبر
فرهنــگ لغــات
آکسفورد کلمهvape
بــه معنی کشــیدن
ســیگار الکترونیکی را به
مجموعه واژگان خود افزود.

پویلیام ام .اســتروترز (William M.
 ،)Struthersاســتادیار روانشناســی
دانشــگاه ویتون میگوید« ،ازآنجاکه
مغز انسان لنگرگاه بیولوژیکی تجربه
روانشناختی ماســت ،اینکه بفهمیم
چطور عمل میکند برایمان بســیار
مفیــد خواهد بود .اینکه بفهمیم مغز
چطور به هم متصل شــده است و در
کجاها حساس است کمکمان میکند
بفهمیم چرا پورنوگرافی این تاثیرات را
میتواند بر افراد داشته باشد ».در زیر
به هفت تاثیر پورنوگرافی بر مغز اشاره
میکنیم.

(1

محتوای جنســی نورونهای آینهای
را در مغــز مردها تحریــک میکند.
این نورونها که مسئول فرایندهایی
هستند که چطور یک رفتار را تقلید
کنیم ،سیســتم حرکتــی دارد که با
برنامهریزی یک رفتــار ارتباط دارد.
در مــورد پورنوگرافی ،این سیســتم
نورونهای آینــهای ،محرک تحریک
جنسی میشــود که منجر به فشار
جنسی و نیاز به خالی شدن میگردد.
دکتر اســتروترز میگوید« ،واقعیت (3
ناخوشایند این اســت که وقتی فرد چــرا مردها مدام بــه دنبال محتوای
معمــوالً از راه خودارضایــی در این جنســی جدید برای ارضای جنسی
جهت اقدام میکند ،عواقب هورمونی خود هستند و نمیتوانند به یک چیز
و نورولوژیکــی در پی دارد که او را به بسنده کنند؟ دلیل آن با اثر کولیج در
چیزی که روی آن تمرکز کرده است ارتباط است ،پدیدهای که در گونههای
وابسته میکند .به طور طبیعی آن چیز پستاندار دیده میشود که جنس نر (و
باید همسر او باشد اما میبینیم که برای به میزان کمتر جنس ماده) ،اگر با یک
بسیاری از مردها این به تصویری شریک جنســی جدید برخورد کند،
روی صفحه مانیتور تبدیل عالقه جنسی جدیدی بروز میدهد.
میشــود .درنتیجه این مکانیزم نورولوژیکی یکی از دالیل
ایــن ،پورنوگرافی اصلی تنوعطلبی مردهــا و اعتیاد به
فرد را اسیر یک پورنوگرافی اینترنتی است.
تصویر میکند،
و ا
کنــش (4
بیولوژیکی که
تحریک بیش از حد مــدارات پاداش
بــرای پیوند
 مثل جهش تکرارشــونده دوپامیندادن یک مرد
درنتیجه نــگاه کردن به پورنوگرافی -
به همســرش
حساسیتزدایی میآورد .همانطور که
طراحی شــده
گری ویلسون توضیح میدهد« ،وقتی
اســت را ربوده و
گیرندههــای دوپامین بعد از تحریک
درنتیجه آن پیوند را
زیاد افت کنند ،مغز هم درست واکنش
سست میکند».
نمیدهد ،بــه همین دلیل از آن لذت
احساس پاداش کمتری خواهیم کرد.
(2
این باعث میشــود که فرد به دنبال
در مردهــا ،پنــج احساســات قویتری برای رضایت
مادهشیمیایی اصلی باشد  -مث ً
ال به دنبال محرکهای
شــدیدتر،
در تحریــک و جنســی
واکنش جنسی

دام به
مردها م جنسی
چرالمحتوای رضای
دنبا د برای ا ستند و
جدی ی خود ه ک چیز
جنس ند به ی
م یتوان کنند؟
ن سنده
ب

•

دخیلانــد .هورمونی کــه مهمترین
نقش را در اعتیاد به پورنوگرافی دارد،
دوپامین است .دوپامین نقش مهمی
در سیستم مغزی که مسئول یادگیری
در ازای پاداش اســت ،بازی میکند.
هر نوع پاداشــی که روی آن بررسی
شده اســت ،میزان انتقال دوپامین را
در مغز افزایش میدهد و تعداد زیادی
داروهای اعتیادآور ازجمله محرکهایی
مثل کوکائین ،آمفتامین و متامفتامین،
درســت روی سیســتم دوپامین کار
میکننــد .وقتــی فــرد در معرض
محرکهــای جدید قــرار میگیرد،
بخصوص اگر جنســی باشد ،یا وقتی
محرکی تحریککنندهتــر از چیزی
باشد که فرد تصور میکرد ،دوپامین
باال میرود .ازآنجا که پورنوگرافی بسیار
بیشتر از رابطهجنسی با شریکجنسی
همیشــگی ،ســطح دوپامین را باال
میبرد ،قرارگیری در معرض آن منجر
به «اعتیاد تحریک» میشود و به مغز
یاد میدهد این تصویر را ترجیح داده
ک جنسی
و از رابطهجنســی با شری 
همیشــگی خود احســاس رضایت
کمتری کند.

جلســات پورن طوالنیتر یا تماشای
مکررتر این محتواها .درنتیجه این هم
مغز بیحستر خواهد شد.

(5

دکتر استروترز میگوید« ،عادتهای
روانی ،رفتاری و احساسی که شخصیت
جنسی ما را شکل میدهند ،براساس
تصمیماتی است که میگیریم .هرزمان
توالی تحریک و واکنش فعال شــود،
حافظهای نورولوژیکی ایجاد میکند
که بر پردازشهــا و واکنشهای آتی
به اشارات جنســی تاثیر میگذارد .با
فعال شدن این گذرگاه ،این مسیر به
یک مسیر ارجح تبدیل میشود  -یک
سفر ذهنی .عواقب این بسیار گسترده
خواهد بود».

(6

چه چیز پــورن اینترنتــی را خاص
میکند؟ ویلســون دالیل مختلفی را
برای آن برمیشمارد )۱ :پورن اینترنتی
بسیار جدید است؛  )۲برخالف غذا و
دارو ،تقریباً هیچ محدودیت جسمی
برای استفاده از پورن اینترنتی وجود
ندارد؛  )۳با پورن اینترنتی فرد میتواند
هربار شریک جنســی جدیدی برای
خود داشته باشــد؛  )۴برخالف غذا و
دارو ،پورن اینترنتی سیســتم گریزی
طبیعی مغــز را فعــال نمیکند؛ )۵
ســنی که افراد شروع به تماشای این
محتویات میکنند .مغز یک نوجواندر
اوج تولید دوپامین است که او را دربرابر
اعتیاد به این محتواها آســیبپذیرتر
میکند.

(7

قرارگیری مردها در معرض محتوای
جنســی بــا اضطــراب اجتماعــی،
افسردگی ،انگیزه پایین ،ناتوانی نعوظ،
مشــکالت تمرکز و تصــورات منفی
نسبت به ظاهر و عملکرد جنسی خود،
در ارتباط است.
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راهموثرجهتجلوگیریازآنفوالنزاوسرماخوردگی
مطرح كردند

جنگلها و مراتع در گفتوگو با

ندارد
ي
گردوغبار كاري ندارد
الً با
با شروع فصل سرما ،بیشتر مردم با
استفاده از واکسن آنفوالنزا ،سعی
می کنند از بروز سرما خوردگی و
آنفوالنزا جلوگیری کنند .ا ّما زدن
واکســن تنها راه ایمن کردن بدن
نیست ،با اجرای توصیه های این
مقاله ،نــه تنها با افزایش مقاومت
سیستم ایمنی ،مانع ابتال به سرما
خوردگی و آنفوالنزا می شــوید،
بلکه همواره از بدنی سالم و قوی
برخوردار خواهید بود.
سیســتم ایمنی ،بدن را در مقابل
باکتریها ،ویــروس و ...محافظت
می کند ،هرچه مقاومت آن باالتر
باشد ،درصد ابتال به امراض کمتر
است،در این جا به پنج نکته جهت
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با هر فرد یا جایی که آلوده باشد،
ما را تهدید می کند.دستهای خود
را حتماً قبل از تماس آن با چشم،
بینی ،دهان..،بشویید .از صابونهای
ضد باکتری مصرف نکنید ،چرا که
چربی طبیعی موجود در پوست را
که خود نوعی محافظ محسوب می
شود را از بین می برد.
صفحه 15
از آنجایی کــه صابون به تنهایی،
تمام میکروبها را از بین نمی برد،
برای باالبردن ســطح بهداشــت
خانواده ،بهتر است از مراکز درمانی
و داروخانه ،صابون های بهداشتی
مخصــوص ضد عفونــی کننده
تهیه کنید .این مواد
تأیید شده را ّ
بهداشــتی ،عالوه بر از بین بردن
تمام ویروسها و میکروبها ،سیستم
ایمنی پوست را نیز به مخاطره نمی
اندازد .باید بدانید که این میکروبها
با تماس دســت با سوراخ گوش و
نواحــی آن ،دهان ،ســوراخ های
بینی و گوشــه ی چشم به داخل
بدن سرایت میکنند ،بنابراین ابتدا
کف صابون را به نوک انگشتان و
ناخن ها بزنیــد ،این نواحی مرکز
تجمع بیشتر ویروس ها و میکروبها
هستند .در صورت تمیزی کامل
ناخــن و نوک انگشــتان و تمام
دســت ،خود به خود از انتقال یا •
در بدن) یکــی از دالیل عمده ی مقابل آنفوالنزا خواهد بود.
میزبــان بودن بیمــاری آنفوالنزا گام س ّوم:یک جدول با دو شرح ابتال به آنفوالنزا محسوب می شود ،دیگر مکمالت:

دهد ،عراق دست به كار نميشود

 -1بهداشت خانواده
 -2برنامه غذایی
مکمل های غذایی
-3
ّ
 -4خواب کافی
 -5کاهش استرس و اضطراب

•

گام ا ّول :بهداشت خانواده
شسنت دستها کافی نیست

ویروسآنفوالنزامثلسرماخوردگی
نه تنها از راه تنفس منتقل می شود،
صورت
یکطریق
بلکه از
دست وشرح
تماسبا دو
جدول
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باالخره براي ما روش��ن نشد چه كسي مس��ئول اصلي رسيدگي و حل
معضل ريزگردها در كش��ور اس��ت؟! محيطزيس��ت ،س��ازمان جنگلها يا
مسئوالن مربوطه در كشور عراق.
هرچن��د منبع  90درصد گرد و غبار آس��مان ايران ،كش��ورهاي عراق،
عربس��تان و سوريه هستند ،اما نميتوان به اميد اين كه آنها فكري به حال
رفع اين مشكل بكنند ،دست روي دست گذاشت و به انتظار ديدن آسماني
آبي نشس��ت .اين كه يكباره  23اس��تان كش��ور درگير گردو غباري شديد
ش��وند و سامتي تعداد زيادي از مردم اين استانها به واسطه آلودگيهاي
شديد حاصل از گرد و غبار به خطر بيفتد ،مسئله سادهاي نيست كه بتوان
با طمأنينه درباره آن تصميم گرفت و توپ را در زمينهاي مختلف انداخت.
چرا كه هرچند اين مهمانان ناخوانده از كش��ورهاي ديگر آمده باش��ند ،اما
اكنون به خطري جدي براي س��امت مردم ما تبديل ش��دهاند و لذا اگر ما
براي حفظ اين سامت ارزش قائليم بايد خودمان به فكر رفع اين مشكل و
جلوگيري از ورود گرد و غبار به كشورمان باشيم .در اين ميان آنچه همواره
از سوي مسئوالن محيطزيست كشور مطرح ميشود درباره درخواستها و
اعام آمادگيهايي اس��ت كه ايران براي مقابله با اين پديده ،آن هم در حد
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را حل كرد؟» و« آيا نبايد كمي جديتر به اين مس��ئله پرداخت؟» به گفته
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خارج از
اســت
و هر سال از تعداد روزهاي پاك ،كاسته شده است .براين اساس در شرايطي
پزشک از این پادتن ،اثرات سمی ســی ( معــادل  3000تا 4000
كه به نظر ميرس��د بايد اقدام جدي براي مهار ريزگردها و تثبيت شنهاي
وعده در
طیكهســه
میلی
خواهد
در بدن
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مقدارو زیادی اســید الریک ،ضد در برابر ویروس آنفوالنزا محفوط
در اين زمينه اعتبارات مناس��بي ب��راي كنترل آبهاي مرزي و مهار گرد و
ویروس ،ضد
غبار ،ضد
میکروب،
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{>> ادامه در صفحه}37 :

5118

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

جدول عادي
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 -13س��ردار اش��كاني – ممك��ن –
عمودي:
مشرق
–
است
چيز
هيچ
از
بهتر
 -1چيز كم
 -14گندي��ده – آدم ناش��ي از س��ر
درنده
حيوان
گشادش ميزند – ماشين
ميوه
–
كمري
گرم
اس��لحه
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چاي وجود دارد – دندانساز
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3 2 1
 -1هم زراعت اس��ت هم به معني  1-9جان��وري اس��ت – ن��ام تجارتي
 -9جان��وري اس��ت – ن��ام تجارتي
محصول – از غذاهاي اصيل ايراني قطعههاي پش��م شيش��ه ك��ه براي
قطعههاي پش��م شيش��ه ك��ه براي
 -2پهل��وان جنگه��اي ت��روا – 2
ظرفشويي به كار ميرود – رياكار
ظرفشويي به كار ميرود – رياكار
شكوهگر – آرميدن ،آسايش يافتن
 -10از ح��روف يوناني – مقابل كلي
 -10از ح��روف يوناني – مقابل كلي
3
– بهانه
 -3صلي��ب – آراس��ته و منظم – – بهانه
4
سبزي نقلي
 -11گرامي – مشترك مجله – خادم
 -11گرامي – مشترك مجله – خادم
5
قوم
 -4ذره ب��اردار – پنه��ان كردن – قوم
 -12شهر صنعتي آلمان – پرهيزكار
 -12شهر صنعتي آلمان – پرهيزكار
نش��انگان نقص ايمني اكتسابي – 6
شهر روشنايي
– عدد يك رقمي – پدربزرگ
– عدد يك رقمي – پدربزرگ
7
 -5گرفتن��ي از ه��وا – كنارهه��ا و
 -13از حض��رت موس��يبنجعفر(ع)
 -13از حض��رت موس��يبنجعفر(ع)
8
اطراف – اكنون
روايت شده است كه هر كس يك روز
روايت شده است كه هر كس يك روز
از اين ماه مبارك را روزه بگيرد ،آتش
 -6آئينهاي س��نتي – مسلمان – از 9اين ماه مبارك را روزه بگيرد ،آتش
ادات تشبيه
جهنم يك س��ال از او دور شود – نام
جهنم يك س��ال از او دور شود – نام
 -7كيميا – نژاد روسي – بيماري10 ،
«رامين ف��ز» بازيگر خانم س��ينماي
«رامين ف��ز» بازيگر خانم س��ينماي
ناخوشي
ايران – سوغات روسيه
11
ايران – سوغات روسيه
در
ش��هري
–
كرب��ا
ش��يرزن
-8
 -14معم��ار قصر خورنق – تفريق –
 -14معم��ار قصر خورنق – تفريق –
12
استان هرمزگان – گل دندان
جمع ناسك
جمع ناسك
 -9قوم آتيا – همدم – فرستادن 13
 -15فيلسوف آلماني – يقه جدولي
 -15فيلسوف آلماني – يقه جدولي
عمودي:
 -10حرف��ي براي دهان كجي – از 14عمودي:
 -1فيلم تهمينه مياني – ناخن چارپا
عناصر شيميايي – هماهنگ
15-1فيلم تهمينه مياني – ناخن چارپا
 -2پرنده شكاري – فاني – نوعي از
 -11فرياد – نوشته شده و گنجانده  -2پرنده شكاري – فاني – نوعي از
خودروي هيوندا
شده – كتف
افقي:
هيوندا– جن��س بعضي از ظروف
خودرويجهان
-9
افقي:
زيور – عدس
گرد –
-3 2013
–
بيمارگون��ه
س��خنان
جزي��ره -3گرد – زيور
24.
Sep
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B -1 Skill:
عقيق – بازيكن گلزن
سنگي شبيه
عدس وطن
آشپزخانه –– مادر
 -12شبيه عقيق – بازيكن گلزن
 -1سنگي
 -4عنصر ش��يميايي – امر به ماندن –
مثلثي
ماندن –
خوشامر به
ش��يميايي –
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–
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 -2نامبهيك درختچ��ه زينتي – غذاي
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–Sudokuالهه
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وج��ود متر
-12يكدهم
 -14پائين كوه – پشتيبان – بشقابكشتزار –
دارد  –1تكي��ه دادن – بخشنده
بخشنده
4 2
9
5
 -4ج��وش ريز ب��دن – مرغ ميرود –  -7مركز گيان – نوعي گردگير يا ابزار
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درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی در که رنج بی شمار آرد

------

زنده یادحسن علیزاده

-----به یاد دوست...

علی اشرف شادپور
جامعــه ایرانیــان یکــی دیگر از
نیکمردان خود را از دست داد.
قلب رئوف
آقای حسن علیزاده
در شبانگاه شنبه  5دسامبر 2015
از حرکت باز ایستاد.
نمــی گویم چشــم از جهان فرو
بست؛ چون دو هفته قبل ،در اثر
زمین خوردن و خونریزی مغزی،
چشم فروبسته و به اغماء رفته بود.
اولین اثر شنیدن این خبر ناگوار
اشک هایی بود که از چشمان من و
دخترم سرازیر شد؛ اگرچه این خبر
چندان هم غیرمنتظره نبود.
اکنون ســاعت  4صبح اســت و
چندین روز از آن واقعه می گذرد.
اما بــی خوابی به ســرم زده و با
نوشتن این سیاه مشق می کوشم
با بی خوابی سر کنم.
چرا بی خوابی؟
روز شنیدن این خبر روز تعطیلی
بود .فردایش ،که اولین روز کاری
بــود ،دختــرم وقتی از ســرکار
برگشت ،گفت:
«پدر ،من امروز هر کجا می رفتم
و به هر چیز نگاه می کردم ،آقای
علیزاده را دیدم ،چه در حالتی که
او شــاد و شنگول می گفت و می
خندید و با صدای دلنشــین خود
آواز می خواند و بعد هم یک ترانه
رشتی چاشنی می کرد ،و چه در
لحظاتی که او را در حال اغما روی
تخت بیمارستاندیدم».

چرا؟
هنگامی کــه این خبر
ناگــوار را بــه آگاهــی
دوســتداران ایشــان
رساندم ،بالفاصله ایمیل
های آنــان را ،حاکی از
اظهار تاسف ،همدردی و
تسلیتدریافت کردم.
چرا؟
ازدحام جمعیت هنگام
خاکســپاری و پر شــدن سالن
مضاعف اجرای مراسم یادبود ،که
حتی بســیاری از حاضرین سرپا
ایستاده بودند ،چرای دیگری می
طلبد.
چراهای دیگر هم هستند که همه
مان آنها را می دانیم.
آیا جواب این چراها این است که
آقای علیزاده دانشمند یا مخترع
مهمی بــود که مــردم از حاصل
تحقیقات او بهره مند شده بودند؟
آیا او سیاستمداری بود که موجد
اصالحات اجتماعی شده بود؟
آیا حاتم طائی بود که حاضرین در
مراسم خاکسپاری و یادبود بر سر
متنعـم شده بودند؟
سفره ی او ّ
نه ،چون بسیاری از آنان حتی نمی
دانستند آقای علیزاده کجا زندگی
می کند و خانه ی او چگونه است.
پس چرا؟
یک دلیل ساده!
برای این که این فرزند خطه گیالن
آزاده پرور یک انســان آزاده ،ساده
و بی آالیش بــود .لبخند از لبش
محو نمی شد .خیرخواه و دوستدار
همگان بــود .باصفا بود ،صمیمی
بود ،بی ریا بود و بی تکلف بود .در
غم و شادی آشنایانش شریک بود
و بسیاری صفات و محسناتدیگر.
برای هرکــدام از این خصوصیات
نمونه هایی وجود دارد.
مثال در مورد بی تکلف بودن:

همــدردی

هــر وقــت در
گردهم آیی های
مــی گفتیم آقای
علیــزاده بخوان!
می گفت :چشم و
دیوان حافظ را باز
می کرد و با صدای
رســا و دلنشین
خود و بــا آگاهی
از فنون موسیقی
ایرانی می خواند.
بعد هم بــا قیافه
خندان می گفت:
«به سالمتیدوستان!»
این بی تکلفی او هم موجب شادی
حاضرین می شد و هم مقدمه ای
می شد که دیگران هم هنرنمایی
کنند .
احوالپرسی های حضوری و تلفنی
او هرگــز فرامــوش نمی شــد و
همیشه با ارسال سالم و دعا بوسه
های حضوری و سفارشی محبت
های خود را ابراز می کرد.
هرگز ندیدم و نشنیدم که از کسی
بد بگوید ،یا کینه ای به دل داشته
باشد.
سعدی می گوید:
درخت دوستی بنشان که کام دل
به بار آرد
نهال دشمنی در که رنج بی شمار
آرد
درود می فرســتم به روان حس
علیزاده که چنین می کرد.
روانش شــاد که به جــای اخم و
ترشرویی ،لبخند می زد.
تسلیت می گویم به بانوی محترم
ایشان ،سرکار خانم ماهرخ خانم،
که چنین همسری را از دست داده
است.
سرســامتی می گویم به فرزند
برومندش ،دکتر رضا علیزاده ،که
او را نایب بر حق پدرش می دانیم.
امیدوارم این چند کلمه تسالبخش
همه ی دوستداران آقای علیزاده
باشد.

ازخبر درگذشت استــاد امیر علیزاده

هموطن فرهیخته و وطن دوست ،بی نهایت متاثرشدم.
خانواده محترمش ،مرا درغم خود شریک بدانند.
صبر و شکیبائی و سالمتی برای بازماندگانش آرزو می کنم،

هـم

دردی

احمد مصطفی لو

نشس
دمی تی و رفتی ولی هب

محـف

ل ما ...

سم
هنوز بوی گل و رـطع یا ن باقیست
دوستانارجمند

سرکار خامن ماهرخ علیزاده،
جناب دکتر رضا علیزاده ،بستگان محترم سوگوار
ما نیز در اندوه از دست شدن ،استاد فرزانه،
زنده یاد جناب آقای حسن علیزاده
با شما عزیزان صمیمانه شریکیم
و برای فردفرد بازماندگان شکیبایی آرزومندیم.

راضیه رضوی ،فرید عثمان

هـم
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دردی

رســید مژده هک ایام غم نخواهد ماند...

دوست دیرین و ارجمند

سرکار خامن ماهرخ علیزاده،
جناب دکتر رضا علیزاده
خانواده های محترم سوگوار

واژه ای نمی یابیم برای همدردی با کسانی
که چنین بزرگمرد شریف و بی جانشینی را از دست داده اند. ...
فقدان نابهنگام و غم انگیز

زنده یاد جناب آقای حسـن علیزاده

را به تک تک شما عزیزان و کلیه خانواده های محترم سوگوار
صمیمانه تسلیت می گوییم .ما را در این غم سنگین شریک بدانید.
ما همیشه در کنار شما خواهیم بود.

لوئیز داداش زاده ،تقی حجازی ،بنفشه حجازی ،
مهرداد نیکی راد ،پریسا سرندی،بابک حجازی ،مهشیدبازجو،
حسین نیکی راد ،حمیرا جباری ،مهندس امیرخان خلیلی،
دکتر منصور جباری ،بهروز جباری،فری فرهنگی،
حسین توانا ،گلی توانا ،خانواده بنکدار،
ناهید مردکار ،فریدون مردکار،
جالل مقدادی ،روحی مقدادی ،رومانا مقدادی

هـم

دردی

نم
سعد یا مرد نکو انم ـیرد رهکز
مرده انست هک انمش هب نکویی نبرند
سرکار خامن ماهرخ علیزاده فر،
جناب دکتر رضا علیزاده فر،
سرکار خامن گلرخ اسدی

با قلبی سنگین و با اندوه فراوان
درگذشت همسر و پدر بزرگوارتان را تسلیت گفته،
آرامش و شکیبایی برایتان آرزومندیم.

گیتی و هوشنگ سالمی
دکتر ماری پی یر و دکتر گرگین سالمی

همــدردی

دوستان ارجمند ،سرکار خامن ماهرخ علیزاده
دکتر رضا علیزاده عزیز
عزیزان و خانواده های محترم سوگوار
ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفتن

زنده یاد بی جانشین جناب حسن علیزاده

خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان
آن عزیز فقید ،آرزوی آرامش ،شکیبایی و بهروزی داریم.
ما را در کنار خود بدانید.

یوسف تیزهوش ،فرشاد فضلی ،محمد رحیمیان و خانواده
و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
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چش
از شمار دو م یک تن کم

وز شمار خرد ـهزاران شیب

هـم

دردی

سرکار خامن علیزاده
جناب دکتر علیزاده
خانواده های وابسته

اجنمن دوستداران زرتشت

یکی از بهترین هایش را ازدست داد.
ایشان برای ما به برنام برادری بزرگتر ،همراهی مهربان ،استادی گرامی
همیشه با ما بودند ودر قلب تک تک اعضا جا داشتند.
این اندوه بزرگ را به شما
و همه دوستدارانش تسلیت می گوییم.

مهندس ناصر صادقیان،دکتر شریف نایینی،
ابراهیمدرویشعلی،علیرضافروتن،
مهدی رفعت پناه
و فرانک اسدیان و تینا فرشادگهر

دل
ئ
آـسا ی

از شیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

دوست ارجمند و فرزانه مان ،شیرین یاد ،جناب حسن علیزاده،
پرشورتر از آن بود که خاموشی برگزیند وآرام بگیرد ،اما چه می توان کرد که:
ز مادر همه مرگ را زاده ایم....
آرامش ،شکیبائی و سالمتی برای بازماندگان آرزو می کنیم.

خانوادهصمیمی

هـم
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دردی

ماهرخ خامن
رضا جان علیزاده

در فقدان دوست و همکار گرامی مان
به ماتم نشسته ایم
چراغ کلبه ما کم نور؛
و پرچم روی میز ما سر به پایین دارد.

واالیی و خانواده

رد روی زمین خرد و کالن می گرید
رد ماتم تو پیر و جوان می گرید
کوچ تو هب دل گرفتن آسان نبود
رد هجر تو مرغ اسمان می گرید

هـم

دردی

سرکار خامن ماهرخ علیزاده،
جناب دکتر رضا علیزاده
خانواده های محترم سوگوار

درگذشت یکی از بهترین دوستان مان ،پایه گذار شادی هایمان ،یار
پرشور وهمیشه شادمان،

کدبان حسـن علیزاده

قلب یکایک ما را به درد آورد.
ما همه خود را عزادار می دانیم و در سوگ ایشان با شما همراه.
هیچگاه فراموش شان نخواهیم کرد.
شما یا دگاران دوست ارجمندان،
همیشه عضوی از خانواده تک تک ما هستید
و خواهید بود.

خانواده های تقی زاده،فامیلی ،شریف نایینی،
قربانیان ،رفعت پناه،اسدیان  ،فالح ،منفرد،نصیری،
نادرشاهی  ،Young -حسینی PICOT -

همــدردی

دوستان ارجمند ،سرکار خامن ماهرخ علیزاده
دکتر رضا علیزاده عزیز
عزیزان و خانواده های محترم سوگوار
ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفتن

زنده یاد جناب آقای حسن علیزاده

خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان
آن عزیز فقید ،آرزوی آرامش ،شکیبایی و بهروزی داریم.
ما را در کنار خود بدانید.

خانواده های عروجی ،لطفی

هـم

دردی

دوستان ارجمند ،سرکار خامن ماهرخ علیزاده
جناب دکتر رضا علیزاده عزیز
خانواده های محترم سوگوار

با نهایت اندوه ،درگذشت همسر و پدر گرامی و فرهیخته تان
زنده یاد جناب آقای حسن علیزاده
را به شما و خانواده محترم تان تسلیت می گوئیم.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.
آرامش و سالمتی برای بازماندگان آرزو می کنیم.

حسین پورشفیعی و خانواده
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ازنازی بپرس!...

•

کتاب زندگی تان را
فقط به روی اندکی
بگشایید...

حسادت؛ خاموش کردن شمع
فردی دیگر ،باعث نخواهد شد
شمع شمادرخشانتر نور افشانی
کند.

یکی از ساده ترین راه های
خوشبخت ماندن این است
کــه چیزهایی کــه باعث
ناراحتی تان می شود را رها
کنید.

پی نخواهید برد مگر اینکه قوی
بودن ،تنها گزینــه باقی برای
شما باشد.

یــک رابطه خــوب زمانی
است که کســی پذیرای
گذشته ،پشتیبان امروز و
مشوق فردایتان باشد.

روی اندکی بگشــایید .چون
در این دنیا افراد بسیار اندکی
هســتند کــه درک فصل ها
برایشــان اهمیت دارد .مابقی
فقط کنجکاوند بدانند.

وقت خــود را بیهوده تلف
توضیح دادن هــا نکنید؛
مــردم فقط آنچــه را که
دوســت دارند بشــنوند،
میشنوند.

خوشبخت باشید .همان کسی
باشــید که مــی خواهید .اگر
دیگران آن را دوســت ندارند،
بگذارید نداشته باشند .یادتان
باشد خوشبختی یک انتخاب
است .زندگی ،راضی نگهداشتن
همه نیست.

هــدف اصلی ما در زندگی
کمک کردن بــه دیگران
است .اگر نمی توانید کسی
همیشهخوبنیستند،اماانسان
را یاری کنید ،الاقل صدمه ای های خوب همیشه زیبایند.
به او نرسانید.
عیوب دیگــران را نبینید .به
•
هر چیزی که به شــما گفته
گاهی خراب کردن پل ها چیز می شــود گــوش ندهید .اگر
بدی نیست… چون باعث می کالمتان نامهربان اســت آن را
شود نتوانید به جایی برگردید نگویید .همیشه بهدنبال خوبی
که از همــان ابتدا هرگز نباید های دیگران باشید .هر چیزی
قدم می گذاشتید.
واقعیت نیست .فقط حرف های
•
محبت آمیز بزنید.
جایی نمانید که مجبور باشند
شــما را تحمل کننــد ،جایی
برویــد که بودنتان را جشــن
بگیرند!

•
هیچ گاه به قدرت واقعی خود •
•

کتاب زندگی تــان را فقط به •

•

•

خدایــا ،امروز زندگیــم را در
دستان توانمندت قرار میدهم و
به تو توکل می کنم که چراغ و
هدایتگر راهم باشی.

•

اگر کسی با شما مشکل دارد،
یادتان باشــد که آن مشــکل
اوست ،نه شــما … انرژی خود
را تسلیم منفی گرایی نکنید…
ارزش شما خیلی بیشتر از آن
است…

ــــــ

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ
ﺗﺎ ﺧﻮﺏ ﺷﻨﺎﺧﺖ!
ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ،
ﺩﺭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ،
ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺩﻫـﻨﺪ؛
ﻣﯿﺰﺍﻥ منطـﻖ ﺷﺎﻥ،
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺩﺏ ﺷﺎﻥ،
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﻭﺣﺸﺎﻥ،
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺷﻌﻮﺭﺷﺎﻥ،
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﺎﻥ،
میزان اصالت شان،
ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥ
ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ راستین ﺷﺎﻥ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ،
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫـﺪ!
ﮔﺎﻫـﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﮐﻪ
ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ،
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ
ﻭ ﻣﻮﺩﺏ ﻭ ﻓﺮﻭﺗﻦ اﻧﺪ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺷﺎﻥ،
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻓﺮﻭﻣﺎﯾﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ!
ﻭﻟﯽ ﮐﺎفی ست
ﺑﻪﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ،
ﯾﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ،
ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﯼ،
ﺭﻧﺠﯿﺪﻩ خاطر ﺷﻮﻧﺪ؛

•

•

گدای عشق نباشید ،بخشنده
عشق باشید ،انسان های زیبا

ﺭﻭﺡ ﻫـﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ
که ﻓﻘﻂﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮﺳﯽ ﻫـﺎﯼ
گاه ﮔﺎﻫـﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ!...

ﺗﺎﺯﻩ
ﺁﻥ ﺭﻭﯼ ﻧﺎﻣﺒﺎﺭﮎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ!
ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﺩﺏ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ؛
ﻭ ﻧﻪ ﻣــﺮﺍﻡ،
ﻭ ﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ،
ﻭ ﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ!
ﺍﺯ اﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ،
ﺑﺮ ﺣﺬﺭ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﻼﯾﻤﺖ،
ﺍﻫـﻞ ﺍﺩﺏ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ

ورزشی...

ســالگی از سالمت
کامل برخوردارست.
چهــره جــذاب و
خندان وی در دوران
جوانی مجله پلی بوی
را جلب نموده و این
مجله عکس او را در
یکی از شــماره های
خود به چاپ رسانده
است.

رئیسکمیته
املپیک کانادا

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت
•
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ﺍﺳﺖ؛
ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺖﻫـﺎ،
ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺘﺶ ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ،
ﺷﺎﯾﺴﺘـۀ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ!
ﺍﯾﻦ ﻫـﺎ
ﺭﻭﺡ ﻫـﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ
که ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮﺳﯽ ﻫـﺎﯼ
گاه ﮔﺎﻫـﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ.
بزرگی و معرفت،
ادب،
اصالت و نجابت،
آدمیان را
به هنگامه ی خشم و
عصبانیت بیازمائید

30

پس از برکناری آقای مارسل اوبوت
 Marcel Aubutرئیس کمیته
المپیک کانادا بــه علت آزار و
اذیت جنسی کارکنان کمیته
المپیک خانم تریشیا اسمیت
 Tricia Smithوکیــل دعاوی
و قهرمــان دو میدانی و برنده
مدال طال در المپیک 1984لس
آنجلس ،از طرف ســازمان های
ورزشــی کانادا به ریاست کمیته
المپیک و معاونــت کمیته بین
المللی و مســوول صــدور احکام
انتخاب گردید.
خانــم اســمیت دارای 7عنوان
قهرمانی دنیا دو میدانی در بازی
های ورزشی «بازار مشترک» می
باشد.
وی در ســال  2009نیز ســمت
معاونت کمیتــه المپیک کانادا را
داشته است.

قهرمان دو  105ساله
ژاپنی

آقای هیدکیچی میازاکی
Hidekichi Miyazaki
قهرمــان دو میدانی  105ســاله
ژاپنی بــا بدســت آوردن رکورد
 42ثانیه در دو صد متر به کتاب
«گینس» راه یافت.
وی در پایان مسابقه مورد استقبال
فرزندان و نوه های خود قرار گرفت
و در جمع مســتقلبین از سوی
نماینده ی کتاب گینس بهدریافت
گواهینامه مفتخر شد.
آقای «هیدکیچی» اظهار داشته
که امیدوار است رکورد خود را تا
 35ثانیه کاهش دهد و با داشتن
سالمتی جسمانی و روحیه بسیار
قوی خود حداقل  3تا  4سالهدیگر
به ورزش مورد عالقــه اش ادامه
دهد.
وی تاکنون سه مدال طال در دوی
 100مبــر 200 ،متر و  400متر
نصیب خود نموده است.
آقای هیدکیچی در ســال 1910
همزمــان با ســاخت کشــتی
تایتانیک به دنیا آمده! و در 105

شنـابیـن
 5قاره!

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

آقای Normand Piche
نورمان پیشه  44ساله از منطقه
« L'Esterieلســتری» کبک در
نظر دارد در تابستان سال 2016
با شنادر مسیرهای مختلف بین 5
قاره به رویای خود تحقق بخشد.
وی در حــال حاضر هفته ای 30
ساعت در یک اســتخر آب سرد
و زیر نظر یک متخصص شــنای
طوالنی مدت بــه تمرینات خود
ادامه می دهد و امیدوارســت این
سفر پرماجرا در مدت  80روز به
پایان برساند و خاطرات و تجربیات
خــود را در  80کنفرانــس برای
مدارس و دانشــگاه ها بیان کند
و آنان را تشــویق نماید به دنبال
رویاهای مثبت خود بروند.
اولین مسیر شنای آقای پیشه از
تنگه ی جبل الطارق در اســپانیا
آغاز و در مراکش خاتمه می یابد.
پس از آن در دریای بسفر ،دریای
احمر و اندونــزی و همچنین در
مسیر بین آالسکا و روسیه به شنا
خواهد پرداخت.
وی در ارتباط با این تصمیم اظهار
داشــته که در هنگام تماشــای
مسابقات سال  2014در المپیک
سوچی روســیه با دیدن غرور و
افتخاری که قهرمانان نصیب خود
و کشور متبوع شان می نمودند ،به
این فکر افتاده است که به رویای
خود جامه ی عمل بپوشاند و این
سفر با به نتیجه موفق آمیز برساند

ویژه ی ساملندان
سالمتــی و
ورزش در زمستان
در زمستان طوالنی مونتریال می
توانید با انجام ورزش های مختلف
در هــوای آزاد ســامتی خود را
تضمین نموده و از آسمان آبی و
آفتاب هرچند سرد لذت ببرید.
ووزش عــاوه بــر افزایش میزان
سالمتی افکار منفی و افسردگی را
از شــما دور می کند و به تقویت
ضربان قلب و اســتحکام عضالت

شما کمک می کند.
پیاده روی در پارک های ژاردن
بوتانیک ،تپه مون رویال و پارک
المپیک در هوای کمی ســرد
و با اســتفاده از لباس و کفش
مناســب ،خصوصا روی برف
لذت بسیاریدارد و میزان اکسیژن
بدن را افزایش میدهد.
پاتیناژ نیز از ورزش های بســیار
لذت بخش اســت کــه در زمین
های آماده شده و یا در سالن های
سربسته بصورت انفرادی یا گروهی
انجام می گردد.
اسکی در مسیرهای صاف و کمی
شــیب دار در پارک هــا و محل
های آماده می تواند ضمن کمک
به سالمتی شــما ،امکان آشنایی
با دوستان جدید و لذت بردن در
طبیعت زیبای زمستانی را فراهم
آورد.

این ورزش ها بســیار کم خرج و
بدون حادثه بوده و تعادل جسمی
و روحی شما را تامین می کند
ضمن آن که به تقویت و استحکام
عضالت پا ،بازوها و ستون فقرات
کمک می کند و کارایی سیستم
ایمینی شما را افزایش می دهد.
همچنین می توانید از استخرهای
سرپوشــیده برای شــنا استفاده
نمایید که این ورزش در تقویت در
عضالت سینه ،بازوها و شکم بسیار
تاثیرگذار است .
تجهیزات مختلف ورزشیدر سالن
های ورزشی مختلف نیز در تمام
ســال در اختیار عالقمندان قرار
دارد.

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

•
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اگر به آزادی  ،برابری  ،عدالت اجتماعی ،
صلح و همبستگی باور داریم
بیائیم همراه با مادران صلح مونترال
به یاری پناهندگان سوری بشتابیم:
تلفنتماس:

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

438-402-8842
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جلسه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  6ژانویه ۲۰۱6
از ساعت  ۱۱صبح تا 13/30
همــه شما
با امید به دیدار
ٔ
8043 St Hubert,

Montréal, QC H2R 2P4
)(Metro: Jarry

گزارشی از دیدار مادران پارک الله
با مادر و پدر سعید زینالی

 % 50جمعیت با % 3حضور
مهرانگیزکار

با نزدیک شدن به اسفندماه که دو
انتخابات مهم در ایران برگزار می
شــود ،باری دیگر جمعی از زنان
ایرانی درون کشور ،بحث پر چالش
"مشارکت سیاسی زنان" را پیش
کشیده اند و کمپین "تغییر چهره
مردانه مجلس" دســتور کار این
کمپین اعالم شده است .حتما این
اقدام به ضرورت وقت قابل احترام
است ،اما انتخاباتدر کشور به گونه
ای است که حاکمیت ،بیشتر در
بند نقش زنان برای شــرکت در
انتخابات در جــای "رای دهنده"
اســت و در مقــام "رای گیرنده"
چندان توجهی به آنها ندارد.
خــود زنان هم به دالئل گوناگون،
چندان اشتیاقی برای نماینده شدن
از خود نشان نمی دهند ،هرچند
برای رای دادن به خصوص در دوره
های خاص انتخاباتی ،بسیار هیجان
داشته و بسیار هیجان آفریده اند.
این ویژگی ،ریشــه هائی دارد که
سوای موانع ساختاریدر ساز و کار
جمهوری اسالمی ،موانع دیگری را
باید بر آن افزود .در این یادداشت،
به اختصار عواملی که شوق و شور
را نسبت به مشارکت سیاسی ،در
زنان ایرانی کشته است ،مرور می
شود.
•
عوامل ساختاری

فرمان آقای خمینی بر شــرکت
زنان در انتخابــات پس از انقالب
 ،۵۷بر خالف نظر مخالفی بود که
پیش تر نسبت به شرکت زنان در
انتخابات اعالم کرده بود .این فرمان
امیدبخش بود .پیش از شــورش
خونین  ۱۵خــرداد  ۱۳۴۶تاکید
آقای خمینی بر این بود که حضور
زنان در انتخابات نه تنها برخالف
اسالم که نوعا اشاعه فحشا ست.
وی در مقطع انقالب نسبت به آن
تجدید نظر کرد و اساســا شرکت
زنان در حوزه عمومی با شعارهای
انقالبی را صحه گذاشت و همچنین
شرکت در نخستین انتخابات پس
از انقالب را که  ۱۲فروردین ۱۳۵۸
برگزار شد و موضوع آن رفراندوم
"آری به جمهوری اسالمی" بود،
نه تنها حق که تکلیف شرعی زنان
برشمرد .ویدر توجیه تجدید نظر
در ایــن باره تاکید کرد که آن چه
در گذشــته نسبت به آن اعتراض
داشته ،مشــارکت زنان در محیط
غیراســامی انتخابات دوران شاه
بوده ،حال آن که در شرایط انقالب

اســامی ،زنان باید مانند مردان،
در انتخابات حضور داشته باشند
و از آن ســر باز نزنند .این تغییر
نظر ،امیدوارکننده ارزیابی شد ،اما
به تدریــج و در عمل که
انبوهی از زنان شــاغل و
بی حجاب زمان شــاه را
از حوزه های اشتغال به
تدریج راندنــد و به انزوا
کشــاندند ،امیدها را به
یاس تبدیل کرد و بخش
بزرگی از زنان سرخورده
شــدند و به مشــارکت
سیاســی همچون ترفندی برای
تحکیم حکومتی نگریســتند که
برای فرودســتی زنان به صورت
سیستمامیک و ســازمان یافته،
برنامه ریزی می کرد.
بحران های بعدیدر ارتباط با نقض
حقوق مردم ،که بیشتر متمرکز بر
حقوق فردی و شهروندی زنان شد،
بر نومیدی ها و دلزدگی ها افزود.
تا جائی که مدت بیش از  ۱۰سال،
که در آمیخته با جنــگ ایران و
عراق هم بود ،اساسا فضائی برای
نقد این وضعیت متصور نبود.
انتخابات با مشارکت  ۷ -۸میلیون
برگزار می شد و شاید بی آن که نیاز
به تقلب باشد ،از صندوق های رای
همان ها بیرون می آمدند که مورد
خواست بزرگان نظام بودند .بخشی
از زنان لشگریان همیشه حاضری
بودند بــرای رای دادن به مردان
واجد شرایط که از صافی شورای
نگهبان گذشته بودند .این زنان رای
دهنده و فرمانبردار حکومت داعیه
ای نداشتند برای ورود به مجالس
قانونگذاری .حتا احدی از آنان نرخ
پائین حضور زنــان در مجالس را
نقد نمی کرد .همیشــه از بیش از
 ۲۷۰نماینده مجلس ،تک و توکی
در حدود  ۱۰تا  ۱۳نفر زن بودند.
زنانی که به ندرت دیده می شدند
یا اگربه حیطه پر خطر نطق پیش
ازدستور و نقد آشکار پا می نهادند،
نیروهای امنیتــی حامی رادیکال
ها ،ریشه شان را می زدند و برای
آنها پرونده سازی می کردند تا با
وجود سوء پیشینهدیگر بار نتوانند
به امید تایید صالحیت ،وارد رقابت
های انتخاباتی بشوند.
این وضعیــت برای زنــان وفادار
به حکومت کــه وارد مجلس می
شوند ،ایجاد امنیت نمی کند .آنها
نمی توانند اگر هم به آرمان بهبود
موقعیت حقوقی زنان پایبند باشند،
با اعتماد به نفس ،تریبون مجلس

را برای اعــام نارضایتی ها مورد
اســتفاده قرار دهند .به شدت از
تنزل وجاهت حکومتی شان می
ترسند .زنان نا خشنود از حکومت
که سبک زندگی
کامــا متفاوتی
دارند و باپوشاک و
گفتار و رفتار شان
نســبت به وضع
موجــود معترض
جلوه مــی کنند،
اساسا عالقه ای به
حضور در مجالس
از خود نشان نمی دهند .بسیاری
از زنان و حتا مردانی که ظرفیت
دارند در سرنوشت سیاسی کشور
با حضوردر مجلس،دخالت کنند،
وارد میدان نمی شــوند و به باور
آنها این مجالس مکان شایسته ای
برای دفاع از حقوق مردم نیست.
از آن بیش میدانند به فرض محال
که اعالم نامزدی کنند ،شــورای
نگهبان آنها را بر پایه پیشینه شان،
رد صالجیت می کند .لذا انگیزه
مشــارکت و ورود به مجلس برای
بخش بزرگی از جمعیت کشــور
مرده است.
این است که  ۵۰در صد جمعیت
فعال که در صد تحصیلکرده آنها
باالســت و البته در صد بیکاری
شان دو برابر مردان است ،فقط ۳
در صد از کرســی های مجلس را
در اختیار دارند .لوایح و طرح های
در تعارض با کرامت انسانی زن و
حقوق انسانی زن ،با این کمیت بی
مقدار ،از مراحل تصویب گذشته و
صدای نیرومنــد زنانه ای از درون
این مجالس در اعتراض به آنها به
گوش نمی رسد .به عالوه کیفیت
این ۳در صد در بیشتر مجالس از
کمیت آن هم ضعیف تر اســت و
گاهی زن نماینده با شدت بیشتری
از مردان متظاهر به اسالم گرائی،
نســبت به رفع تبعیــض از زنان
مخالفت نشــان داده و خواستار
تشدید تبعیض ها می شود.
در سالهای اخیر نمونه هائی از زنان
زن ستیز که تهیه و امضای طرح
های بر ضد حقوق انسانی زن را به
عهده گرفته اند،در مجالس کشور،
فعال ،تاثیرگذار و زیانبار بوده اند.
ساز و کار مجالس چنان نیست
که زنانی از طیف های روزآمد
و آشنا به نیازهای جامعه امروز
کشور را برانگیزد تا وارد چالش
با تنگناهای ورود به مجلس
بشوند.

بــه روال همیشــه و به
عنــوان بخشــی از روند
کار دادخواهانــه به دیدار
خانــواده ســعید زینالی
رفتیم .دانشجویی که در
 23تیر سال  ،1378پس
از حوادث کوی دانشگاه از
منزل و در زمانی کمتر از
دهدقیقهدر جلویدیدگان
مــادر او را بردند و در واقع
ربودند و دیگر باز نگردانند و
خانواده  16ســال و پنج ماه است
که ســرگردان به دنبال او به همه
جا شکایت بردهاند و میگردند ،اما
تا به حال هیچ نتیجهای نگرفتهاند
و هر یک از ادارات و قوا و نیروهای
امنیتی -اطالعاتی آنها را به بخش
دیگری پاس میدهند.
اکرم نقابی ،مادر سعید زینالی در
طی این ســالها همواره فعال و
پیگیر ،گاهــی به تنهایی و گاهی
به همراه همسرشهاشم زینالی
به دنبال پسرشان بودند و هستند.
این مادر و پدر به عنوان اعتراض به
عدم پاسخگویی در مورد وضعیت
فرزندشان با معترضان جلوی زندان
اوین و الســتیک دنا همراه شدند
و روز شــنبه  30آبان با تعدادی
دیگر از معترضان در جلوی دفتر
زمان
الستیک دنا بازداشت شدندِ .
بازداشــت آقای زینالی از ســوار
شدن به ماشین امتناع میکند و
دلیل بازداشتاش را میپرسد که
او را با ضرب و شتم سوار ماشین
میکنند .ابتدا آنها را به کالنتری
ولنجک و بعد به اوین میبرند ،در
اوین ماموری میگوید ":او را باید
به بند  2الف سپاه و بقیه را به بند
 8ببریم".
این پدر آرام و صبور پس از ناپدید
شدن فرزندش به دلیل پیگیری
وضعیت پســرش و همچنین به
دلیل ایستادگی و مقاومت سعید
برای ندادن اطالعات به بازجویان،
پس از  ۲۸سال کار و پرداخت بیمه
در وزارت صنایع ،در سال  1381از
کار برکنار شد و همان سال بود که
تلفنی با سعید صحبت کردند .در
آن سال او را یک ماه از کار برکنار و
بعد مجبورش کردند که خودش را

با مبلغی ناچیز بازخرید کند.
هاشــم زینالی را در طــول روند
بازجویی تحت فشــار قرار دادند
و تهدیــد کردند تــا دیگر پیگیر
وضعیت فرزندش نباشد .سپاه از
او میخواست که این خانواده دیگر
نگویند سپاه سعید را بازداشت و
سر به نیست کرده و پاسخ ما را هم
نمیدهد ،بازجویان میگویند 17
سال گذشته است و دیگر قضیه را
تمام کنید .هاشم زینالی میگوید
به آنها گفتم ":خیلیدیر آمدهاید،
بعد از  ۱۷سال میخواهید ما چه
چیزی را کتمــان کنیم؟ این که
پسرم را در جلوی چشمان مادر و
مادربزرگش از منزل بردید ،این که
بارها و بارها از همه مجاری قانونی
بــرای یافتن فرزنــدم به هر دری
زدهایم و شما ما را به این طرف و
آن طرف فرستادهاید و هر بار با در
بسته مواجه شدهایم ،حال بعد از
این همه سال از ما میخواهید که
دیگر بهدنبال پسرمان نباشیم."...
آنها میگفتنــد ":تو گفتهای که
سعید رفته باشــگاه و برنگشته،
حاال همهمین را بگو ،پرونده قطور
پسرم که گم شده بود آن جا بود
و گفتــم بگردید اگــر من چنین
کلمــهای گفتهام ،دیگر ســاکت
میشوم و گشتند و چنین چیزی
را پیدا نکردند" .آقای زینالی با چه
شــوری همراه با تاسف از پسرش
و شــجاعتاش میگفت" :پسرم
خیلی مقــاوم و بــا اراده بود و به
احتمال زیاد خیلی شــکنجهاش
کردهاند ،اطمینان دارم اگر دستش
را روی میز گذاشته و دریل کرده و
به میز هم بسته باشند ،باز حرفی
نزده است و معلوم نیست چه بالیی
به ســرش آوردهاند که به ما نمی

جاذبه حضور در مجلس جای خود
را به دافعه برای زنان روشــن بین
داده اســت .با این وصف تقالئی
در حدود کمپیــن "تغییر چهره
مردانه مجلس" اگر آن فایده نهائی
را نداشــته باشــد تا مجلسی در
خور شان زنان ایرانی در برابر آنها
بگشاید ،از این پتانسیل برخوردار
اســت تا دو واقعیــت را در عمل
بازخوانی کند:
•
 )۱ایــن کــه زنان شایســته در
ایران فراوان است .آنها می توانند

متناسب با جمعیت  ۵۰در صدی
زنان کشــور ،داوطلب حضور در
مجلس بشــوند و دو کلمه حرف
حساب بزنند .این زنان در صورت
عبور از شورای نگهبان ،می توانند
آراء بسیاری کسب کنند.
•
 ) ۲دیگــر ایــن کــه در صورت
نابردبــاری نهاد شــورای نگهبان
و دیگــر نهادهای همســو با آن،
و مقاومــت در برابــر حضور زنان
از طیــف های گوناگــون جامعه،
خواســت بر خانه نشــینی زن و

گویند".
روزی که به اسم مالقات
حضوری خانواده را صدا
میکنند ،اکرم نقابی و
دخترش بهناز زینالی را
هم برای بازجویی چند
ســاعته میبرند .اکرم
نقابی را به همراه هاشم
زینالــی و دخترشــان
بهناز را جدا بازجویی و
تهدید میکنند .اکرم نقابی
میگوید" :به آنها گفتم آقا هاشم
بیمار است ودخترم نیز شوهردارد
و باید به سر خانه و زندگیاش برود
و به این کارها کاری ندارند ،آنها
را آزاد کنیــد و مرا نگه دارید ،من
ساکت نمیشوم و میخواهم بدانم
پسرم کجاست" ،بهناز زینالی نیز
گفته بود ":مادرم تا جواب نگیرد
ســاکت نمیشود ،شــما بگویید
برادرم کجاست و اگر او را کشتهاید
بگویید کجا دفن کردهاید ،ما دیگر
صدایمان در نمیآید".
هاشم زینالی سه شنبه شب 10
آذر بــا قید کفالت و فیش حقوق
کارمندی رســمی آزاد شد .برای
دادن فیــش حقوقی نیــز بارها
آنها و دوســتان را اذیت کردند
و فیشهای حقوقی آورده شــده
را نمیپذیرفتنــد .در مدت زندان
نیز وضعیت خیلی بدی داشت و
داروهــای او را به وی نداده بودند
و در سلولی کوچک و بسیار سرد
با سه پتوی سربازی او را نگهداری
میکردنــد .او میگفــت" :دایم
از ســرما به خودم میپیچیدم و
میلرزیدم ،شبی تا نزدیک صبح
راه رفتم تا گرم شوم و مامور آمد
و گفت چــرا نمیخوابی و گفتم
سردم است ،وسیله گرمایش را هم
که روشــن میکردند ،پنج دقیقه
اول باد سرد میزد و تا گرم میشد
آن را خاموش میکردند ،ولی آن
شب خاموش نکردند و کمی گرم
شدم".
بخشهائی ازدیدار با خانواده سعید
زینالی:ســایت مادران پارک الله
ایران
www.mpliran.net

بیکاری زن در مجلس آینده تامین
می شــود که خواســته ای است
برخالف امنیت ملی.
هرچند ممکن است گفته شود که
این هر دو برای مردم روشن است
و نیازی به آگاهی رسانی تکراری
نیســت ،ولی هر حرکت مدنی و
مسالمت آمیز با هدف ایجاد شوق و
شور در جامعه ،بحث هائی را فرارو
می گشاید که تا پیش از آن مجال
طرح آنها منتفی بوده است.
(روز آنالین  8آذر)
•
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از ذوقی اردستانی
من رشته محبت تو پاره می کنم
شاید گره خورد به تو نزدیک تر شوم

مشاور مالی شرکت Investors Group

Keivan.Nasirnia@investorsgroup.com

مباحــث موفقیــت از جمله
«مسینار رایگان موفقیت مالی » موفقیت مالی خواندم ،نوشتم
تجربه ای متفاوت!
و آموختــم ،بــه تعریفــی از
موفقیت مالی رسیدم که یکی
از کاملتریــن و کاربردیترین
روزهای خوب در راهند ...تعاریف است و می گوید که:
با گروه فیسبوکی
"موفقیــت مالــی یعنی
کانـادا»
«موفقیت مالی در
گام نهادن در راه رســیدن
در راه رسیدن به آرزوهای مالی خود
به اهداف با ارزش مالی در
گــامبردارید
چهارچوب زمانی مشخص"
خواســته تبدیل می شوند .بیشتر
تنها با تحلیــل همین تعریف
این خواستهها در حقیقت به خاطر یک جملــهای میتوانیم به درک
دیدن افرادی اســت کــه قبال به مناسبی در مورد مفهوم موفقیت
شــرایط مالی مورد نظر و ایده آل مالی برسیم:
شما رســیدهاند و شما به صورت موفقیت یعنــی گام نهادن ،یعنی
خــودآگاه و ناخودآگاه خــود را با قدم برداشــتن و در همین «گام
ایشان مقایسه میکنید .رسیدن به نهادن» مفاهیم و معانی شــگرفی
چیزهایی که دیگران پیشتر به آن نهفته است.
رســیده اند در شما یک حس نیاز اگر خوابیده باشــید ،دراز کشیده
ایجاد میکند و همانطور که گفتم باشــید یا حتی نشســته باشید،
چنانچــه این حس تقویت شــود نمیتوانیــد گام بردارید! برای گام
نیازهای شــما تبدیل به خواسته برداشــتن باید ابتدا بایستید .باید
میشوند.
راســت قامت باشــید و اســتوار.
در
کلــی
طــور
امــا ،به
مباحث
همچنین بایســتی به هوش و به
موفقیت ،اعتقاد بر این اســت که گوش باشــید .باید چشمانتان باز
اگر خواستهای که در اثر دیدن در باشد تا جلوی پای خود را ببینید.
وجود شما ایجاد میشود ،خواسته باید آگاه باشید .شــاید به تجربه
ارزشمندی باشــد که باعث بهتر آموخته باشــید که در زندگی هر
شدن شما و دیگران میشود ،در راه قدمی را ناآگاهانه بردارید ،ممکن
موفقیت گامی بزرگ برداشته اید .اســت که ســر از چاله و چاه در
نکتــ ه قابل ذکــر اینکــه وقتی بیاورید .برای گام برداشتن باید پر
خواســتهای در وجود شما ایجاد انرژی باشــید .چون گام برداشتن
شد ،تا زمانی که به آن نرسیدهاید فقط به یک قدم ختم نمیشــود.
ذهن شــما را مشــغول خودش اولین قدم ،تازه شــروع یک اقدام
میکند و اگر اقدامی برای رسیدن هست .ممکن اســت نیاز داشته
به آن خواسته انجام ندهید ،بعد از باشید که هزاران قدم بردارید .پس
مدتی تبدیل به یک وسواس فکری باید خودتان را مهیا کرده باشید و
شده باعث آزارتان می شود .مانند به اندازه کافی قوی باشید .بسته به
کسی که یادگیری زبان خارجی به اینکه کجا گام برمیدارید بایستی
خواسته ذهنی او تبدیل شده اما اگر کفش مناسب به پا داشته باشید.
به آن نرسد برای خود یک دغدغه شــما نمیتوانید برای پیادهروی از
فکری ناراحت کننده همراه با حس کفش کوهستان اســتفاده کنید.
شکست ایجاد کرده است.
همانطور که برای شرکت در یک
تقریبا
افــراد
خواســته های مالی
میهمانی رسمی نمیتوانید از کفش
مشابه هســتند .خانه ای بزرگ و ورزشی استفاده کنید .نکته دیگر
زیبا ،اتومبیل گران قیمت ،سفرهای اینکه طول قدم هر کسی مناسب
تفریحی پرهزینه ،حســاب های خودش هســت .اگر قدمهایی که
بانکی انباشــته ،ادامه تحصیل در برمیدارید بسیار کوچک یا بسیار
بهترین و گران ترین دانشگاه های بزرگ باشد ،زود خسته میشوید.
دنیا ،زندگیدر یک کشور پیشرفته به یاد داشته باشــید که به اندازه
و حتــی کمک هــای بی دریغ به پاهای خودتان قدم بردارید .نکته
موسساتخیریه!
بسیار مهم دیگری که بسیار ساده
اما بایــد بدانیم که دانش موفقیت است اما در عین سادگی فراموشش
مالی همان چیزی است که باعث میکنیم این است که در هر اقدام
شده برخی به چیزهایی برسند که فقط میتوانیم یک قدم برداریم نه
آرزوی شماست.
بیشتر .آیا شما میتوانید همزماندو
دانش موفقیت مالی راهکار مطمئن قدم بردارید؟
و تمرین شدهایاست برای رسیدن پــس خالصه تحلیــل این بخش
به خواســتهها و آرزوهــای مالی از تعریف موفقیــت که می گوید
زندگی شما .موفقیت مالی یکی از «موفقیت یعنی گام نهادن» ،به این
عواملی هست که جوامع در حال صورت بیان می شود که :بایستی
توسعه یا به قولی جهان سوم را به اســتوار ،با حواس جمــع و اراده و
جوامع توسعه یافته یا همان جهان انرژی کافی و با کفش مناسب و به
اول تبدیل می کند.
اندازه پای خودتان قدم بردارید.
در طول ســال هایی که در مورد
•

به اهتمام

محمد فرحی

ادامه دار

کیـواننصیرنیا

چرا موفقیت مالی مهم است؟
ابتدا از شما می خواهم که صادقانه
ترین پاســخ ها را به سواالتی که
مطرح می کنم بدهید.
آیــا از زندگی مالی خــود راضی
هستید؟
آیا وضعیت مالــی خوبی دارید یا
اینکههمیشهنگرانیهایمالی،شما
را عذاب میدهد؟
آیا ســطح دارایی های فعلی شما
کافی اســت یا همواره عالقمند به
افزایش دارایی های خود هستید؟
آیا احســاس فقر مالی میکنید یا
فکر میکنید انســان ثروتمندی
هستید؟
آیا از سالمت مالی خوبی برخوردار
هستید یا اینکه به صورت دایمی
دغدغه پرداخت بدهی های انباشته
را دارید؟
آیا با پول و ثــروت ارتباط خوبی
دارید یا پول را چرک کف دست و
ثروت را مایه نکبت و بدبختی می
دانید؟
آیا برای ثروتمندان احترام قایلید یا
اینکه از ایشان متنفرید؟
اگر پاســخ به این سواالت رضایت
بخش نیست و حس خوبی به شما
نمی دهد ،نگران نشوید .عموم افراد
جامعه چنین حسی دارند یعنی از
زندگی مالی خود راضی نیستند.
بهیادداشتهباشیدکهنارضایتیهای
مالی در وجود شما تبدیل به نیاز
میشود و تقویت این نیازها آنها را
در اولویــت قرار میدهد .نیازهایی
که در اولویت قــرار می گیرند به
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موفقیتمالی

در گفتار قبل مطرح شد که موفقیت
مالی زمینه ساز و ابزار بسیار موثری
برای موفقیتدر تمامی عرصه های
زندگــی از جمله فرآیند مهاجرت
است.
همچنین اشاره ای داشتم به اینکه
عموم مردم با مسائل مالی راحت
نیســتند و فقط نتایج لذت بخش
آن مانند زندگی مرفه را دوست می
دارند .غافل از اینکه برای رسیدن به
آن نتایج لذت بخش بایستی ابتدا
فرآیندی طوالنی طی شود.
موفقیت مالی را می توان رسیدن
به اســتقالل مالی یا برخورداری از
رفاه مالی تعبیر نمود .موفقیت مالی
دارای اصولی عمومی است که در
همه جای دنیا کاربرد دارد.
از طرفــی موفقیت مالــی در هر
کشوری بســته به مسائلی نظیر
سیستم اقتصادی آن کشور متفاوت
است و راه های مخصوص به خود
را دارد .لــذا ابتدا به اصول عمومی
موفقیــت مالی اشــاره ای خواهم
داشــت چرا که فارغ از این اصول،
موفقیت مالی در هیچ کجای دنیا
امکان پذیر نیست .آنگاه ودر نگارش
های پس از آن به طور مشخص به
راه کارهای موفقیت مالی در کانادا
خواهم پرداخت.
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اما نظامی به این سروده اعتقاد ندارد،
می فرماید:
هر رشته که پاره شد توان بست
لیکن گرهیش در میان هست
از ناصر خسرو

گلی که تربیت از دست باغبان نگرفت
اگر به چشمه خورشید هم رسد خودروست
از سوی دیگر صائب دارد که:
فریب تربیت باغبان مخور ای گل
که آب می دهد آنگه گالب می گیرد.
------------

پایان کار

نوگلی دیدم و گفتم که چه زیباست هنوز
رنگ و بوی خوش او باب دل ماست هنوز
دلبری می کند و هی سر او می جنبد
عشوه ای تر ز فرنگیس و زلیخاست هنوز
پسری آمد و یک لحظه براندارش کرد
گفت :الحق که دالویز و دالراست هنوز
نازنین دخترکی آمد و آن را بو کرد
گفت :به به که چه بویش فرح افزاست هنوز!
بلبلی گرد سرش پر زد وآوازی خواند
گفت :معشوقه ی این عاشق شیداست هنوز
شبنمی آمد و در دامن پاکش لم داد
گفت :این گل تشک بنده به شب هاست هنوز
بعد ،زنبور عسل شیره ی او مک زد و گفت:
کاندر این سفره غذاهای گواراست هنوز
بعد پروانه فراز آمد و رویش بوسید
گفت :این چهره دل انگیز و فریباست هنور
برد چون هر کس ازو سود ،بدو طوفان کرد
حمله و گفت که این معرکه برپاست هنوز؟!
کندش از شاخه و افکندش و پامالش کرد
زو فقط چند پری مانده که برجاست هنوز
توفیق 1347/7/11
----------غزل از وحشی بافقی

جستم از دام

جستم از دام  ،به دام آر گرفتار دگر
من نه آنم که فریب تو خورم بار دگر
شد طبیب من بیمار مسیحا نفسی
تو برو بهر عالج دل بیمار دگر
گو مکن غمزهی او سعی به دلداری ما
زانکه دادیم دل خویش به دلدار دگر
بسکه آزرده مرا خوشترم از راحت اوست
گر سد آزار ببینم ز دل آزار دگر
وحشی از دست جفا رست دلت واقف باش
که نیفتد سرو کارت به جفا کار دگر
----------------

شکست عهد من و ....

دکتر ایرج دهقان مالیری

شکست عهد من و گفت هرچه بود گذشت !
به گریه گفتمش آری  :ولی چه زود گذشت !

بودی و عشق بود و امید
بهار بود و تو ّ
رفتی و هرچه بود گذشت
بهار رفت و تو ّ
شبی به عمر  ،گرم خوش گذشت آن شب بود
که در کنار تو با نغمه و سرود گذشت
چه خاطرات خوشی در دلم بجای گذاشت
شبی که با تو مرا در کنار رود گذشت !
گشود بس گره آن شب از کارهای بسته ی ما
صبا چو از ب ِر آن زلف مشک سود گذشت
مراست عکس تو یادآور سفر  ،آری
چسان توانم ازین طرفه یادبود گذشت
غمین مباش و میندیش ازین سفر که ترا
اگرچه بر دل نازک غمی فزود گذشت

(مونتریال)

این خانه قشنگ است...

زندهیاد «دکتر خسرو فرشید َورد»
 اســتاد زبان و ادبیات دانشکدهادبیات دانشگاه تهران  -این چامۀ
زیبا را بر روزگار کوچیدگان از وطن
سروده اســت .در گوشهگوشۀ این
چامۀدالویز ،رسنهای ناپیدا ،اما استوار بازگشت به
هویت ملی و فرهنگی ایرانیان به چشم میخورد:
این خانه قشنگ است ولی خانۀ من نیست
این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست
آبیگیسویطالیی
آندختـــــــــ ِرچشم ِ
طناز و سیهچشــم ،چو معشوقۀ من نیست
وطــــن دانش و صنعت
آن کشور نو ،آن
ِ
انگیـــــزی ایران کهن نیست
هرگز بهدل
ِ
در مشهد و یزد و قم و سمنان و لرستان
لطفی است که در َکلگری و نیس و پکن نیست
دامن بحر خزر و ساحــــل گیالن
در ِ
موجی است که در ساحل دریای عدن نیست
در پیکر گلهایدالویــــز شمیران
ُ
عطری است که در نافۀ آهوی ختن نیست
آوارهام و خسته و سرگشته و حیران
هر جا که َر َوم ،هیچ کجا خانۀ من نیست
آوارگی و خانهبهدوشی چه بالییست
دردی است که همتاش در این دیر کهن نیست
من بهر که خوانم غزل سعدی و حافظ
در شهر غریبی که در او فهم سخن نیست
هر کس که َزنَد طعنه به ایرانی و ایران
بیشبهه که مغزش به سر و روح به تن نیست
پاریس قشنگ است ولی نیست چو تهران
لندن به دالویزی شیراز کهن نیست
هر چند که سرسبز بُ َود دامنۀ آلپ
چون دامن البرز پر از چین و شکن نیست
این کوه بلند است ،ولی نیست دماوند
این رود چه زیباست ،ولی رود تجن نیست
این شهر عظیم است ،ولی شه ِر غریب است
این خانه قشنگ است ،ولی خانۀ من نیست

حاال چرا...

شهریار :غزل شمارٔه ۹
(محمد حسین بهجت تبریزی)
آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا
بی وفا حاال که من افتاده ام از پا چرا
نوشداروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی
سنگدل این زودتر می خواستی حاال چرا
عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست
من که یک امروز مهمان توام فردا چرا
نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم
دیگر اکنون با جوانان نازکن با ما چرا
وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار
اینهمه غافل شدن از چون منی شیدا چرا
شور فرهادم بپرسش سر به زیر افکنده بود
ای لب شیرین جواب تلخ سرباال چرا
ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت
اینقدر با بخت خواب آلود من الال چرا
آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند
در شگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا
در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین
خامشی شرط وفاداری بود غوغا چرا
شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر
این سفر راه قیامت میروی تنها چرا
-------------
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خطراتبزرگتریدرکمینمردمخاورمیانهاست
اوضــاع سیاســی منطقه
خاورمیانــه ،پیوســته ابعاد
وخیمتر و خطرناکتری به خود
میگیرد.
حوادثی که به نحوی از انحاء مرتبط
بــا تضادها و بحــران این منطقه
است ،تشدید جنگهای داخلی،
گســترش اقدامات تروریســتی
گروههــای اســامگرا ،تــداوم
اشغالگری دولت اسرائیل ،تشدید
منازعات قدرتهــای منطقهای،
افزایــش روزافزون دخالت نظامی
قدرتهای امپریالیست ،و تازهترین
رویداد،سرنگونی بمبافکن روسی
توســط ترکیه و پیآمدهای آن،
همگی بازتاب عمق و ابعاد بحرانی
اســت که این منطقه را فراگرفته
است.
ً
تقریبا عمومدولتهای این منطقه،
با بیثباتی مواجهاند و مستقیم و
غیرمستقیم به درون گرداب این
بحران کشیده شدهاند.
امــا بیثباتی سیاســی ،رشــد
اسالمگرایی و تروریسم ،جنگهای
داخلی و مســائلی ازایندســت،
تنها تجلیــات و ویژگیهای این
بحران نیســتند .دخالتنظامی و
سیاسی قدرتهای امپریالیست و
منازعه آنها بر ســر مناطق نفوذ
و باز تقسیم بازارها ،یکی دیگر از
تجلیات این بحران است که مدام
اشکال علنیتر و خطرناکتری به
خود میگیرد.
انفجار هواپیمای مسافربری روسی
توسط تروریستهای اسالمگرای
داعش ،گرچه جان گروهی از مردم
روسیه را گرفت ،اما برای پوتین و
امپریالیسم روس توجیه مناسبی
را پدید آورد که زیرپوشش مبارزه
با داعش ،دامنــه دخالت نظامی
و سیاســی خود را در خاورمیانه
گســترش دهــد ،پایگاههــای
نظامــیاش را در دریای مدیترانه
تقویت کند و علنیتر و آشکارتر از
گذشته ،اقدامات نظامی خود را در
دفاع و حمایت از بشار اسد ،پیش
برد.
پوشــیده نبود که ایــن افزایش
دخالــت نظامــی ،تضادهــای
قدرتهای امپریالیست و منطقهای
را تشــدید خواهد کرد .روسیه در
ظاهــر ادعا میکرد کــه هدف از
اقدامات نظامیاش سرکوب گروه
اسالمگرای داعش خواهد بود ،در
واقعیت اما ،از همان آغاز روشن بود
که هدف اقدامات نظامی روسیه ،نه
فقط داعش ،بلکه تمام گروههای
مسلح و نظامی مخالف رژیم بشار
اســد است که هر یک مستقیم و
غیرمستقیم توســط امپریالیسم
آمریکا ،امپریالیستهای اروپایی
و قدرتهای منطقهای ،حمایت و
تقویتمیشوند.
ازاینرو ،آشکار بود که این اهداف
و منافــع متضاد ،جبــراً منجر به
تشــدید تضادها و درگیریهای
علنی و حتی نظامی خواهد شد.
سرنگونی بمبافکن روسیه توسط
جنگندههای ترکیه و پیآمدهای
آن ،این واقعیت را برمال کرد.
اختالفنظر ترکیه و روسیه بر سر
این مسئله که آیا بمبافکن روسی
حریم هوائی ترکیه را نقض کرده
یا نه ،توجیهگــری و عوامفریبی
است .واقعیت این است که آنها

هماکنوندر حال جنگی ظاهراً
ورزیدهتری الزم است .تازهترین
این
های
ت
دول
همه
تقریبا
پنهاناند .یکی برای سرنگونی
اخبار و گزارشات حاکی است
اند
ثباتی
با
منطقه،
ه
مواج
ی
ب
رژیم اســد تــاش میکند و
که روسیه قصد دارد  ١۵٠هزار
دیگــری برای حفــظ و بقای و به درون گرداب این بحران نیروی زمینی به سوریه گسیل
آن .بنابرایــن ،آنچه رخ داد ،نه
کند .اگر این اقدام عملی گردد،
کشیده شدهاند...
حادثهای دور از انتظار بود و نه
روسیه وارد باتالقی خواهد شد
اتفاقی خارج از اراده و کنترل
که به ســادگی نمیتواند ازآن
طرفین .یک روز پیش از سرنگونی وین ،کاهــش دخالتهای نظامی خارج شــود .چراکــه ازیکطرف
بمبافکــن روســی در  ۳آذر ،روسیه در سوریه بود که اکنون با باید با دهها گروه مسلح در سراسر
بمبافکنهایروسیه،ترکمانهای گسترش عملیات نظامی روسیه ،سوریه درگیر شود و از سوی دیگر
طرفدار ترکیه را در سوریه بمباران استقرار سامانه ضد هوائیاس  ۴۰۰قدرتهــای امپریالیســت رقیب
کردنــد .اقــدام ترکیــه درواقع ،و گســیل ناو جنگی «مسکو» به روسیه و دولتهایی که دورتادور
واکنشــی آگاهانه و حسابشده مدیترانه عم ً
ال توافقات برهم خورده سوریه را گرفتهاند ،تمام امکانات
به اقدام نظامی روسیه در دفاع از است.
نظامی و مالی خود را برای شکست
ترکمانها بود که رژیم اردوغان از پس از اقدام تروریستی داعش در روسیه به کار خواهند گرفت.
آنها حمایت میکند و یک نیروی فرانسه و کشــتار مردم پاریس و معلوم نیســت که روســیه تا چه
حدود دههزارنفری از آنها را علیه طرح رئیسجمهور فرانســه برای حد از شکســتهای امپریالیسم
بشار اسد ســازماندهی و مسلح ایجــاد ائتالفی جدیــد با حضور آمریکا در افغانستان و عراق چیزی
کرده اســت .اگر جز این میبود ،روسیه ،احتمال توافققدرتهای آموخته باشــد ،چــون وقتیکه
حتی ورود بمبافکن روســی به بزرگ جهان برای باقی ماندن اسد پای منافع اقتصادی و سیاســی
فضای ترکیه ،نمیتوانست واکنشی در رأس قدرت ،الاقل برای مدتی قدرتهای امپریالیســم در میان
از جانب ترکیه داشته باشد که پی طوالنیتر را افزایش داده بود .طرح باشد ،گاه قدرتهای امپریالیست
آمد آن خطرات جدی است.
فرانسه که با مخالفت دولت آمریکا را بهاجبار وارددرگیریهای نظامی
اما این احتمال هســت که ترکیه مواجه شــد و با اقدام ترکیه عم ً
ال ناخواسته هم خواهد کرد.
اهداف دیگری نیز داشــته است با شکست روبهرو گردید ،موفقیت وضعیت خاورمیانه کنونی ،بحران
که همزمانی سرنگونی بمبافکن دیگری بــرای دولتهای ترکیه ،و ازهمپاشــیدگی آن به درجهای
روســی با حضور پوتین در تهران عربستان و اسرائیل بود.
است که هیچ قدرتامپریالیستی
و رئیسجمهور فرانسه در آمریکا امــا اقــدام ترکیه در ســرنگونی قادر نیست ،اوضاع را تحت کنترل
آن را نشــان میدهد .این اتفاق ،بمبافکــن روســی ،منافعی نیز درآورد .از همین رو است که امروزه
دقیقاً زمانــی رخ داد که پوتین با برای روســیه در پی داشته است .حتی امپریالیسم آمریکا بهسادگی
حضور در ایران ،مناسبات نظامی این اقدام به روسیه امکان داد که حاضر نیستدر حمایت ازدولتها
و سیاســی روســیه و جمهوری دامنه عملیــات نظامی خود را در و گروههای طرفدار خود در جنگ
اســامی را تقویــت میکرد و به سوریه بسطدهد ،تجهیزات نظامی با داعش ،واحدهای نظامی زمینی
سران رژیم حاکم بر ایران اطمینان مدرنتری را وارد ســوریه کند و گســیل دارد .لذا در جنگ با این
میداد که در مذاکرات پشت پرده پایگاههای نظامی خود را تقویت گروه ،استراتژی فتح سنگر به سنگر
با امپریالیسم آمریکا و نیز اجالس نماید .اما بعید است کهدردرازمدت را توسط متحدان خود در دستور
وین ،از منافع جمهوری اسالمی و بتواند این موقعیت خود را حفظ کار قرارداده که این متحدان ،نقش
موضع آن برای برجای ماندن اسد کند .چراکه ادامــه درگیریهای پیادهنظام را بــازی میکنند .این
حمایت خواهد کرد.
ســوریه و مداخله افزایشیابنده استراتژی در جنگ علیه داعش تا
در همین لحظه ،رئیسجمهوری قدرتهای امپریالیست و منطقهای جایی موفقیت داشته که بمباران
فرانســه نیز در حــال مذاکره با در بلندمدت ،روسیه را با وضعیتی مواضع داعش همراه با تســلیح و
رئیسجمهــوری آمریــکا برای بهمراتب وخیمتر از ارتش شوروی ســازماندهی مردم خود شهر و
شــکلدهی به ائتالفــی جدید از در افغانستان مواجه خواهد ساخت .منطقه در جنگ بــر روی زمین
قدرتهای امپریالیست با حضور بمباران مواضع دهها گروه مسلح بوده اســت .از همین روست که
روســیه ،بهمنظور دخالت نظامی در سوریه بهتنهایی کارساز نیست کردهای عراق و سوریه توانستند،
گستردهتر در سوریه ،ظاهراً برای و رژیم اسد را نجات نخواهد داد.
داعش را در برخی شهرها شکست
نابودی داعش بود.
اگر روسیه توانســت در اوکراین دهند و به عقبنشینی وادارند .اما
اقدام نظامی ترکیه در عین اینکه در مقابل قدرتهای امپریالیست بمبارانهایپرحجمبمبافکنهای
میتواند واکنشی به موضع روسیه رقیب بایســتد ،کریمه را ضمیمه آمریکایــی نتوانســت کمکی به
محســوب شــود ،هم اخاللی در خاک روسیه کند و عم ً
ال اوکراین ارتش عــراق برای باز پس گرفتن
مذاکــرات و توافقات اجالس وین را تجزیه نمایــد ،ازآنرو بود که از برخی شهرهای اشــغالی توسط
بر سر ســوریه پدید آورد و هم در حمایت مردم مناطق مورد منازعه داعش بکند ،ازآنرو که مردم این
شکست طرح رئیسجمهور فرانسه برخــوردار بود و نیــروی زمینی شــهرها اگر هم از داعش حمایت
برای واردکردن روسیه به ائتالفی درگیر ،خــود مردم منطقه بودند .نکنند ،از نیروهای مســلح ارتش
جدید ،مؤثر بود.
در ســوریه وضع بهکلی متفاوت عراق و شبهنظامیان شیعه حمایت
دولــت ترکیه البته بــه حمایت است .عجالتاً وظیفه نیروی نظامی نکردند .حتی در برخی شــهرها
و پشــتیبانی امپریالیسم آمریکا زمینی روسیه را نیروهای اعزامی که ارتش عراق توانست داعش را
متکی است ،از همین روست که جمهوری اسالمی و حزبالله لبنان به عقبنشــینی وادارد ،داعشیان
ســرنگونی بمبافکن روسی ،فوراً انجام میدهند .اما پوشیده نیست مجــدداً آنها را بــه تصرف خود
مــورد پشــتیبانی رئیسجمهور که جنگیــدن در زمین و صحنه درآوردهاند .بنابراین مادام که مردم
آمریکا و ناتو قرار گرفت .در منطقه عملیاتی که بیگانه اســت و حتا مناطق و شــهرهای تحت تصرف
نیز ترکیــه بهویژه با عربســتان مردم عیرنظامی در مقابل نیروی داعش ،خودشــان علیه داعش و
سعودی و رژیم اسرائیل موضعی اشغالگر قرار میگیرند ،ارتشهای دیگر گروههای مسلح و اسالمگرا
تقریباً واحد دارند .آنها با هرگونه قدرتمند ناپلئون و نازیسم هیتلری نجنگند ،هیچ بمبارانی قادر نیست،
توافقیدر مذاکرات وین که بخواهد هم که باشــد ،از پای درمیآیند و آنها را شکســت دهد یا آنگونه
موضع روسیه و جمهوری اسالمی شکستمیخوردند.
که رئیسجمهور فرانســه وعده
ایران را بر سر سوریه تقویت کند ،سرنوشــت واحدهــای مســلح میدهد ،نابود کنند.
مخالفاند .در مخالفت با گسترش جمهوری اسالمی ایران و حزبالله وضعیتدر سوریه بسیار پیچیدهتر
نفــوذ روســیه در خاورمیانه نیز لبنان در ســوریه نیز جز شکست از عراق اســت .رژیم ســوریه جز
موضع واحدی دارنــد .بنابراین با چیزی نخواهد بود .از همین روست یک دار و دســته محدود نیست.
تشــدید درگیری ترکیه و روسیه که روزانه دهها تن از آنها کشته اکثریت بزرگ مردم سوریه علیه
و افزایش دخالت نظامی روســیه میشوند .لذا در مرحلهای گسیل رژیم این کشورند .در تمام شهرها
در ســوریه ،از هماکنون توافقات نیروی نظامی بــرای حفاظت از و مناطق سوریه مردم مسلحاند ،هر
اجالس وین در ابهام فرورفته است .اســد ،در محدوده کنونی کفایت شهر و منطقهای در دست یک یا
چراکه یکی از شروط توافقها در نخواهد کرد .نیروهای بیشــتر و چند گروه مخالف رژیم است .این
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دموکراسی شورایی

گروههــا که
عموماً اسالمگرا و
مرتجعاند ،از حمایت
مستقیموغیرمستقیم
قدرتهای امپریالیســت ،بهویژه
قدرتهای منطقهای برخوردارند.
جنگداخلی سوریه ازآنجاییکه به
یک جنگ و نزاع فرقهای و مذهبی
میان شیعه و سنی نیز تبدیلشده
است ،کانونی برای جلب و جذب
هزاران اســامگرا از سراسر جهان
شده است.
کشــوری که به ایــن مرحله از
ازهمگسیختگی رسیده باشد ،هیچ
راهحل فوری نخواهد داشــت .نه
توافقات قدرتهای امپریالیســت
راهحلــی بر ازهمگســیختگی و
جنگ داخلی در این کشور است
و نهدخالت نظامی گستردهتر آنها
میتواند چارهساز باشد .میلیونها
تن از مردم ســوریه آوارهشدهاند،
صدها هزار تن کشــته و معلول
شــدهاند و از ســوریه چیزی جز
شهرهای ویران باقی نمانده است.
دخالتهای روزافزون قدرتهای
امپریالیست ،له یا علیه رژیم اسد،
جز بحرانیتر شدن اوضاع در این
کشور ،تشــدید جنگها و تداوم
بیشــتر جنگداخلــی ارتجاعی،
نتیجهای بهبار نخواهد آورد .در پی
روسیه ،فرانسه نیز دامنه مداخالت
نظامی خود را در سوریه بسط داده
است .دولت انگلیس هم برای ورود
به ماجرا لحظهشــماری میکند.
آمریکا نیز که از آغاز حضور پررنگی
داشته است .همه اینها که منافع
کام ً
ال متضادی دارند ،میکوشند
این منافــع و اهــداف متضاد را
زیرپوشــش مبارزه علیه داعش و
تروریسم پنهان دارند .آنها یکبار
به نام مبارزه با دیکتاتورها و آوردن
“دمکراســی” فاجعــهای به بار
آوردند که یکی از نتایج آن اوضاع
کنونیخاورمیانه،رشدوحشیگری
اسالمگرایان و جنگهای داخلی
است .معلوم است که ادعای مبارزه
کنونی آنها با داعش و تروریسم
از طریق لشکرکشــیها و افزایش
مداخالت نظامی نیز نهتنها دست
آورد مثبتی بــرای مردم منطقه
خاورمیانه در پی نخواهد داشــت،
بالعکس اوضاع را وخیمتر خواهد
ساخت .خاورمیانه امروز تبدیل به
زرادخانه انواع و اقسام سالحهای
قدرتهای امپریالیست شده است.
تقریبــاً تمام کشــورهای منطقه
تبدیل به پایگاههای نظامی آنها
شدهاند .رقابت و نزاع این قدرتها
میتوانــد به جنگهــای ویرانگر
امپریالیستی بیانجامد کهدامنه آن
حتی فراتر از خاورمیانه باشد .حتماً
هم ضروری نیست که یکچنین
جنگی به شکل جنگهای جهانی
اول و دوم رخ دهــد ،یــا طرفین
به ســاح اتمی متوســل شوند.
جنگهای امپریالیستی میتواند
بهحسب شــرایط مختلف اشکال
مختلفی به خود بگیرد ،اما ماهیت
آنها همواره یکی است.
واقعیت این اســت که قدرتهای

Demo.shorai@gmail.com

امپریالیست جز
جنــگ و ویرانی ،تباهی ،چپاول ،
غارت و استثمار برای مردم منطقه
خاورمیانه دست آوردی نداشتهاند.
اگــر در این منطقه ،تروریســم و
اســامگرایی رشــد کرده است،
نتیجه سیاستهای جنگطلبانه و
تجاوزگرانه قدرتهای امپریالیست
است .امثال گروه ارتجاعی داعش
از درون اشــغالگری امپریالیسم
آمریــکا در عراق ســر برآوردند.
امثال طالبان افغانستان ،القاعده،
جمهوری اسالمی ایران ،محصول
استراتژی کمربند سبز امپریالیسم
برای مقابله با کمونیسم و چپاند.
اگر بخش بزرگی از مردم خاورمیانه
و شمال آفریقا در جهل ،ناآگاهی
و خرافــات اســامی گرفتارند،
محصــول ســرکوب جنبشها و
مطالبــات آزادیخواهانــه آنها
توسط امپریالیسم و طبقات حاکم
بر این کشورهاست که با استقرار
رژیمهای دیکتاتوری عریان  ،مردم
را در ناآگاهی و اســیر در چنگال
خرافات مذهبی ،نگهداشتهاند.
اگر سراســر منطقه خاورمیانه و
شمال آفریقا به یکی از کانونهای
اصلی بحران جهان سرمایهداری
تبدیلشده است ،نتیجه بنبست و
بحرانهمهجانبهنظامسرمایهداری
جهانی اســت که قادر نیســت
تضادهای الینحل این نظام را حل
کند و پاسخی برای فقر ،بیکاری،
گرسنگی میلیونها انسانی داشته
باشــد که زندگیشان با فالکت و
بدبختیمیگذرد.
سرمایهداری و امپریالیسم راهحلی
بــرای بحران منطقــه خاورمیانه
ندارند .معضل به سوریه و داعش،
عراق ،یمن ،اسرائیل و فلسطین،
محدود نیســت .همه کشورهای
ایــن منطقه به اشــکال مختلف
در چنگال این بحــران گرفتارند.
گسترش دامنه مداخالت نظامی
قدرتهای امپریالیست و منطقهای
تنها نتیجهای کــه در پی خواهد
داشــت وخامت بیشــتر اوضاع ،
عمیقتر شــدن بحران ،افزایش
نزاعهای فرقــهای و جنگ و نزاع
امپریالیســتی اســت .هیچچیز
نمیتواند از وخامت بیشتر اوضاع
در این منطقــه جلوگیری کند و
آن را دگرگون ســازد ،جز اینکه
الاقل کارگران و زحمتکشــان آن
کشــورهای منطقه کــه آمادگی
بیشــتری دارند ،بهویــژه ،ایران و
ترکیه برای دگرگونی وضع موجود
اقدام کنند و بدیل سوسیالیستی
را در برابر بدیل فاجعهبار و ویرانگر
سرمایهداری قراردهند.
______________
نشریه کار شماره ۷۰۶
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مینواسالمی 967-5743............................... .
مریم خالقــی983-5415 ............................
حمیدکاغذچی928-5415 ......................... .
نینوس گیورگیزنیا816-4080.................... .
مسعودنصر 571-6592.................................. .

اجنمن ها و سازمانها

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

بیمه اتومبیل

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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

ترجمه

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

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

بزرگ تر و مهم تر
از من و شما

کامیونیتی
PARTICIPATE in our
CO
MMUNITY

dc1P

PAIVAND

>> کلیه مقاطع:

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

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

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

خدمات
آرایشی

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

•
•
•
•
جویــایکار •

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

پرستار با ١٠سال سابقه كار
در بخش های مراقبتهای ویژه
پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
اطفال و بزرگساالن در ایران،
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
عضونظامپرستاری،آماده
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
پرستاری از كودكان٥-١
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
سالوسالمندانعزیزشما
در منزل
------------------------

برای ما بنویسید اما...

•
•

اعظم  -تلفن تمــاس:

®لوگوی پیوند®

Tel.: 514-806-7870
azmay15free

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

کوتاه زیباتر است

کار استاد علی اصغر معصومی

مرکزشهرمونتریال:

ســوپراخوان ،تپــش ،شــاطرعباس ،ماهی
سن لوران ،کافه پرشیا ،عموجان،کوپلی2:و،1
فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ،
ارز آپادانــا ،کلینیک آریا ،آلفامدیک ،ارزخضر،
المیزان ،نور ،پاسیفیک ،متروپولیس ،کبابسرا و...

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

فـرش

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

فـال

دندانپزشک

رستــوران

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

روانشناسی  /روانکاوی

ریوسود:

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

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

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

الوال:

کوه نور ،آدونیس و...
شماره شما در

این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

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

کامپیوتر

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

سوپر و فروشگاه

وست آیلند :

اخوان ،آدونیس ،شاتوکباب ،و...

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

گرافیک و طراحی

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

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

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

موسیقی (جشن ها)

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

وبسایت

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

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

شیرینی پزی و قنادی

مونتریال442-8056 ....................................... .
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................
اکســپرس889-7392 ................................ .

عینک سازی

داروخــانه

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

خشکشویی

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

MONTRÉAL QC H4B 1L8

toendofmay2010P

naghdiazfeb01U

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



514-827-6329
514-620-3255

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

شانس اول را به آنها
بدهید!

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

Published Since 1993
BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver

College,University
High-Shool

با مشارکت خود،
در تقویت آن
بکوشیم

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم ،ارج بگذاریم!

(آرش کشوری)

نیـازمنـدی هـای پیوند

azfeb01U

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

514-778-1358

abaee:azsepfree

استخدام

آژانس مسافرتی

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

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

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

آموزششنا

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

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

آرایشـــــگاه

aznov15U

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

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

Tel.: 514-467-7807

azapr2015khadijeU

اخوانوستآیلند

Sunny Beautiful 4
1/2 apartment
Cote des Neiges
800$ /month
from Feb. 01 to
June 01 2016
Tel.: 514-735-8445

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

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

ضرورتی جدی تر،

 2ماه مجانى ،به علت جابجایى،
سابلت آپارتماندوخوابه/
همكف/نورگیر/ماشین
لباسشویى/ماشینظرفشویى/
نگهبان بیست و چهار ساعته /
انبارى  /جیمدر بهترین نقطه
Cavendish Bolevard
از اول ژانویه به مدت شش ماه
اجاره ماهانه  ١٣٥٠دالر

سابلتآپارمتان

رستوران فست فود

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

سابلتآپارمتان

514-834-3145

رستوران بـرای
فــروش

Tel.: 514-963-5179

استخدام

PAIVAND: Vol. 23  no.1244  Dec. 15, 2015
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فتوشاپ846-0221 ....................................... .
فتوبوک984-8944 ........................................ .
فتو ُرز488-7121.............................................. .
فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................

گرانیت

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت
محضر

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

) Tel.: 514-

 996-9692عکاسی

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

رز

نیازمندیهای
نی

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

تدریسپیانو

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

Pdtoendec'15

کلیه وسائل خانه :پذیرایی ،آشپزخانه ،ناهارخوری و. ..و..
تقریبا نو با کیفیت عالی
به بهای مناسب | به دلیل جابجایی
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!
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مهد کودک BABY ANGELS

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.

Tel.: 514-663-6640
oct15-nov01P

aznov2015

azmay2013hoomanfree

?You want to start your own business enterprise

» « Starting a Business

شریف

Business Plan & Financial Resources & Start-up Support

Tuition-Free Program
Online Program in English

ارز

قابلتوجهخامنها

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

www.henrilegrand.com

Henri le Grand

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

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

Préparation aux examens

Programme avancé

scolaire

 Cours particuliers

 Soutien

 

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

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

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

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

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

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

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

شیرینی
سـرو

• 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 :

(438) 390-0694
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تضمین تائید ادارات و سازمان های
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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

مترجم رمسی

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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بهینه سازی جستجوی اینترنتی SEO.........................................................
Visit us: www.DevelopExperts.com
Contact: info@DevelopExperts.com
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 -3حنا – توفان برف – شهر
افغانستان
 -4ات��اق كار – رود آرام –
شهري در مثلث
 -5رمق آخر – بازيكن مياني
فوتبال – دينداري
 -6باد س��رد – چه بسيار –
خلق و خ��و – ضمير متصل
دوم شخص مفرد
 -7طب��ق اصل هفتاد و نهم
برق��راري حكوم��ت نظامي
 ...اس��ت – مش��اور – از
دستگاههاي موسيقي سنتي
ايران
 -8سقف ريخته – پرندهاي
ب��ا س��ر بلوطي رن��گ – نام
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بل توجهي را اش��غال ميكنند .اص ً
ا
�ه اين موضوع فك��ر ميكنيم كه چه
ومي دارد همه آنچه در فروشگاههاي
ازم خانگي و آش��پزخانه و بازار يافت
يش��ود را به هر ض��رب و زوري كه
��ده به دست نوعروسان بسپاريم ،آيا
اقعاً هم��ه اجناس و اقامي كه با آنها
وانان را راهي خانه بخت ميكنيم به
ار ميآيد يا فقط چشم و همچشمي
ت و ديگر هيچ .عاوه بر اينكه لذت
ريد يك وس��يله مورد نياز و با تاش
ودش��ان را از آنه��ا دري��غ ميكنيم
بته يادم��ان نرود كه آنه��ا را متوقع
م بار ميآوري��م ،چرا كه اول زندگي
چن��ان همه مقدم��ات و مؤخرات را
اه��م كردهايم كه اگر كمترين خللي
سياهه تهيه شده وارد شود انگشت

 حل جدولهای ویژه و عادی:
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ب��ه نظرم��ان اگر اجناس��ي را در خانه و
آش��پزخانه انباش��ته كردهايم ،در طول
س��الها بوده (ب��ه اس��تثناي جهيزيه)،
پ��س چندان هزينهاي به لحاظ مالي در
قبال آنها متحمل نش��دهايم ،دقيقاً نكته
همينجاست ،در همان سالها و همين
س��الها كه ه��ر از گاهي چش��ممان به
جمال! يك وسيله جديد در بازار روشن
شده و ميش��ود ،بهترين فرصت بوده و
هست تا پولي را كه بابت آن ميخواهيم
بپردازيم را به ديده يك سرمايه هرچند
به نظ��ر كم و كوچك بنگريم و يا صرف
خريد ش��يءاي ارزش��مند كنيم كه در
طول زم��ان بر ارزش م��ادي آن افزوده
ميش��ود و در روز مب��ادا دس��تمان را
ميگيرد .يادم��ان نرود كه «قطره قطره
جمع گردد وانگهي دريا شود».

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

مشخصات و آشنایی با دوربین های «کامپکت»
بدون آینه یا Mirrorless

بســیاری از دوســتان این سوال
را مطــرح میکنند کــه چه مدل
دوربینــی خریداری کنیم که هم
کار کردن با آن ســاده بوده و هم
قابلیتهای خوبی داشــته و ارزان
قیمت نیز باشد؟
بهتریــن انتخاب بــرای چنین
دوســتانی خرید یــک دوربین
کامپکت بدون آینه بوده که همه
مشخصات فوق را دارد.
صد البته از دید یک عکاس ،هیچ
دوربینی نمیتواند جایگزین یک
دوربین حرفه ای و فول فریم باشد
ولی همه افراد اصوال نیازی هم به
خرید چنین دوربینهایی نداشته
و اســتفاده آنها از دوربین در حد
عکاسی در سفر و همچنین تهیه

عکسهای خانوادگی است.
دوربین های رفلکس و فول فریم
معموال ســنگین و پرهزینه بوده
و شــاید همه افراد توانایی خرید
آن را نداشــته باشند .کار کردن با
دوربینهای حرفه ای قدری پیچیده
بوده و به علت وزن زیاد و دســت
و پاگیر بودن ،انتخــاب اول یک
عکاس آماتور نیســتند .به همین
دلیل میتوان دوربینهای دیگری
مثــل برخی انــواع کامپکت را با
هزینه کمتــر انتخاب و جایگزین
کرد.
ویژگی های دوربین های کامپکت
بدون آینه که در بازار Mirrorless
نامیده میشوند ،در زیر می آید:

• معموال از دوربینهای
تلفناستودیوفوتوبوک:
فــول فریــم کوچکتر
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
بوده و بــه راحتی قابل
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
حمل اند .خیلی از این
WWW.FACEBOOK.COM/
دوربینها در قطع جیبی
STUDIOPHOTOBOOK1
موجــود بــوده و اصال
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
دست و پاگیر نیستند.
ویژه سئانس عکس پرتره ای با • به علت ســادگی و
ا پروموشن
ب
مونتاژ بر روی بک گراند حذف برخــی امکانات
ن شماره!
ی
ا
کریسمسبرایخانمها ،غیرضروری ،تکنولوژی
ســاخت آنها کم هزینه
آقایان و کودکان5:
عکسدیجیتالدر استودیو ،چاپ و رتوش تر بوده و با قیمت پایین
 4عکس در ابعاد متوسط  5در  7اینچ و یک تری به مشــتری عرضه
عکس بزرگ با ابعاد 8در 12اینچ به انتخاب میگردند.
•در عین سادگی ،دارای
مشتری ،کال به مبلغ 80دالر
سنسورهای نسبتا قویی

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد.
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www.paivand.ca since 1993

بوده و عکسهای قابل قبول
و با کیفیتــی ارائه میکنند.
احتماال بزودی سنسورهای
فول فریم نیز به طور گسترده
بــر روی این دوربینها نصب
خواهد شــد و تحول بزرگی
را در دنیای عکاســی بوجود
خواهد آورد.
• با توجه به گســتردگی و
تنوع این نوع دوربینها ،بهتر
است مدلی را خریداری کنیم
که لنز آن قابل تعویض بوده تا
جوابگوی همه نیازهای هنری
یک عکاس آماتور باشــد .لنزهای
ایندوربینها کوچکتر و ارزانتر بوده
و تکنولوژی جدید ساخت آنها به
گونه ای است که با صرف هزینه
کمتری ساخته و به مشتری عرضه
میگردند.
• به علت کوچک بودن ،معموال
خیلی کمتر جلب توجه کرده و به
راحتی و تقریبا در همه جا میتوان
با آنها عکاسی کرد.
• ســبک وزن بودن نیز یکی از
ویژگیهای بسیار جالب توجه این
دوربینهاست .کسانی کهدو ساعت
با یک دوربین و لنز حرفه ای کار
کرده باشند ،به سادگی از مشکالت
اســتفاده از این دوربینها آگاهند.
ویژگی دیگری که در سبک بودن
این دوربینها نهفته است این است
که به علت ســبک بودن بیش از
حد ،بر روی سه پایه های سبک و
ارزان نیز نصب شده و الزم نیست
که حتما یک ســه پایه بزرگ و
گرانقیمت خریداری کنیم.
• اغلب ایــن دوربینها مجهز به
سیستم وای فای  WI-FIو حتی
مکان یاب ماهواره ای  GPSبوده
و پس از عکاسی میتوان مستقیما
عکسها رادر شبکه های اجتماعی و
با ذکر اتوماتیک محل عکسبرداری
به اشتراک گذاشت.
• برخی رتوشــهای عکاســی را
میتوان مســتقیما بــر روی این
دوربینها انجامداد .بنابراین میتوان
گفــت که تا حدی ،عــکاس را از
استفاده از کامپیوتر بی نیاز خواهد
ساخت.
• افکتهای تصویــری فراوانی بر
روی این دوربینها موجود بوده که
برای استفاده از آنها نیازی به وسیله
و حتی نرم افــزار دیگری نداریم.
این هم یکی از ویژگیهای بســیار
جالب این نــوع دوربینها بوده که
بر خالف دوربینهای حرفه ای که
برای هر افکتی به یک لنز ،نرم افزار
و لوازم جانبی خاصی نیازمندیم،
دوربینهای کامپکت بسادگی این
افکتها را مستقیمادر زمان عکاسی
بر روی تصویر انجام میدهند.
• استفاده از این دوربینها بسیار
ساده بوده و پیچیدگی دوربینهای
حرفــه ای را ندارنــد .حتی برای
کسی که تا به حال تجربه عکاسی
با دوربینهای دیجیتال را نداشته
باشــد با یک یا دو جلسه آموزش
عکاســی میتوان به راحتی کلیه
امکانــات دوربیــن را فرا گرفت و
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THE QUEBEC EXPERIENCE
PROGRAM
Foreign student in Québec
The regular program applies
to you if you are pursuing
or have successfully completed a study program in
Québec.
Temporary foreign worker
The regular program applies
to you if you were legally
admitted to Québec as a
temporary worker for one
or more consecutive periods
totaling at least one year.
Youth exchange program
The regular program
applies to you if you were
legally admitted to Québec
as a participant in a youth
exchange program (for example, through a Working
Holiday, Young Professionals or International Co-op
Internship permit) for one
or more consecutive periods
totaling at least one year.
Regular selection
The Quebec Experience
program for skilled
Program has been a very
workers
successful program for
This program assesses your many who are already here
socio-occupational characas international students or
teristics based on ten factors foreign workers.
and also takes into account The above information can
the characteristics of your
be found on the Quebec
spouse or de facto spouse
Immigration Website.
included in your application.
PEQ – Québec graduate
This program is aimed at
you if you have obtained an
eligible Québec diploma,
or you are in the process
of doing so, and you have
an advanced intermediate
knowledge of oral French.
PEQ – Skilled temporary
foreign worker
This program applies to
you if you currently hold
a skilled job, if you have
held a skilled job in Québec
for at least 12 of the last
24 months, and if you have
an advanced intermediate
knowledge of oral French.
The job experience acquired
under a youth exchange
program can be taken into
account.

I

f you wish to settle in
Québec permanently and
you are a foreign student,
Québec graduate or skilled
temporary foreign worker
employed in Québec, you
can apply for a Certificat
de sélection du Québec
(CSQ) in the skilled worker
class. Note that you must
be age 18 or older and plan
to settle in Québec with the
intention of being gainfully
employed.
IMPORTANT:
If you are applying for
a Certificat de sélection
du Québec as a skilled
worker, you must choose
between the Programme
de l’expérience québécoise
(PEQ – Québec experience
program) and the regular selection program for
skilled workers. We provide
a self-assessment questionnaire to direct you to
the information and forms
associated with the program
that seems most appropriate
in your situation.
Programme de l’expérience québécoise (PEQ
– Québec experience
)program
)(simplified process

! It’s the best time of the year

ories to cherish for a life
time filled with love.
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in
your everyday life.
_____________
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
Mariacottone@hotmail.
com
www.mariacottone.com

از آن بخوبــی اســتفاده کرد .این
دوربینها همچنین یکی از بهترین
انتخابها برای کادو دادن به کودکان
و آشنایی با هنر عکاسی میباشند.
• نمایشگر یا مانیتور ایندوربینها
نسبتا بزرگ و اغلب قابل چرخاندن
بوده و به راحتی میتوان عکســها
را پس از عکاســی مشاهده و در
صورت وجود ایــراد ،مجددا عیب
یابــی و در عکس بعــدی اصالح
کرد .نمایشــگر خیلی از دوربینها
حرفه ای از این دوربینها کوچکتر
و معموال ثابت میباشند.
• چنانچــه رنگ بدنــه دوربین
برایتــان مهم باشــد ،بــر خالف
دوربینهــای حرفــه ای ،این نوع
دوربینها در انواع و رنگهای فراوانی

With this said, my staff
and I wish everyone the
Merriest of Christmas`s
may your homes be filled
with joy, laughter and good
health, making new mem-

عرضه شده تا جوابگوی خواست و
سلیقه هر نوع مشتری باشد.
• تقریبا همهدوربینهای کامپکت
مجهز به تکنولوژی ضبط ویدیو نیز
بوده و میتوان براحتی با آنها فیلم
هم تهیه کرد .این ویژگی در همه
دوربینهای رفلکس وجود ندارد.
• نکته مهم دیگری که در خرید
این دوربینها باید مد نظر قرار داد
این اســت که ترجیحــا مدلی را
خریداری کنید که امکان عکاسی
در وضعیت دستی یا  Manualنیز
بر روی آن موجود بوده و بتوان با
آن به شیوه هنری نیز عکسبرداری
کرد .به همین دلیل ،دوربینهایی
که فقط در وضعیــت اتوماتیک
عکســبرداری میکننــد و امکان

A

lmost hard to believe
Christmas is around
the corner, no snow and
spring like weather, who's
complaining, not me.
I am enjoying this mild
climate, although not good
for the Canadian Climate, I
just have no complaints.
Don't let this mild weather
stop you from getting into
the spirit of Christmas,
gifts, family, friends, good
traditional meals, in my
case it's Italian all the way,
along with great home
made wine.

عکاسی در وضعیت دستی در آنها
وجود ندارند ،توصیه نمیگردند.
• ایــن دوربینهــا معموال مجهز
به فالش بــوده و نیازی به خرید
جداگانه فالش نیست .بر عکس،
دوربینهای حرفه ای معموال مجهز
به فالش نبــوده و عکاس مجبور
اســت با صرف هزینــه جداگانه
دیگری ،فالش را نیــز خریداری
کند.
با ظهــور و تکمیل ایــن مدل از
دوربینهــا ،احتماال ظــرف چند
ســال آینده ،دوربینهای بزرگ و
گرانقیمت ،آرام آرام از گردونه خارج
شده و جای خود را به تکنولوژیهای
نوین خواهند داد.
•
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با یاد احمد منزوی ،پژوهشگر و نسخهشناس

کبکوکانادا:بازارامالک...

www
.ami
rsam
.ca
امیرسام
در زیر میتوایند این افزایش را در
مناطق مختلف مشاهده نمایید.
توجه داشــته باشید که حتی در
هر منطقه نیز بسته به نوع ملک،
این افزایش تفاوت خواهد داشت
به طــوری که در مــورد امالک
مسکونی ویالیی ()single family
ایــن افزایش بیشــتر و در مورد
کاندومینیومهاکمترمیباشد.
Ahuntsic-Cartierville:

2.2 %
1.6 %
Côte-des-Neiges—NotreDame-de-Grâce: 2.5 %
Lachine: 2.4 %
LaSalle: 0.2 %
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève: 1.0 %
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve: 1.1 %
Montréal-Nord: 1.0 %
Outremont: 3.3 %
Pierrefonds-Roxboro: 1.0 %
Plateau—Mont-Royal: 3.7%
—Rivière-des-Prairies
Pointe-aux-Trembles: 0.5 %
Rosemont—La Petite-Patrie:
2.3 %
Saint-Laurent: 2.3 %
Saint-Léonard: 1.1 %
Sud-Ouest: 2.2 %
Verdun: 1.7 %
Ville-Marie: 1.3 %
–Villeray–Saint-Michel
Parc-Extension: 2.1 %
Anjou:

فروشساختمان
یبیمارستان
قدیم 
کودکانمونترال

شــــــــرکت ســرمایه گذاری
 ،Luc Poirierبرنده مزایده خرید
ی بیمارســتان
ســاختمان قدیم 
کودکان مونترال وقایعه در مرکز
شهر مونترال گردید.
 Luc Poirierکه مالک این شرکت
ساخت و ساز امالک میباشد در
ی واقع در Ile
ســال  ۲۰۰۷زمین 
 Charonدر مجاورت پارک Ile de-
 Bouchervilleبه منظور احداث
برجهای مسکونی خریداری نمود.
جنجال ایجاد شــده در مورد این
پروژه ،دولت وقت کبک را مجبور
نمود این زمین را ،که آقای پوآریه
به مبلغ  ۶میلیون دالر خریده بود،
به مبلــغ  ۱۵میلیون دالر خریده
و ســپس آن را به پارک مزبور که
موسسات هوای
متعلق به شرکت ٔ
آزاد کبک میباشد ،ضمیمه نماید.
این شرکت همچنین در ساخت و
ساز پروژه  ۵۵میلیون دالری برج
 Griffix condominiumواقــع
در خیابان پیــل  peelدر منطقه
 Griffintownسهیم بوده است.
وی همچنین سال گذشته مبلغ
 ۲۸میلیون دالر برای خرید کالب
گلــف  La Prairieکه معموال در
آنجا به بازی گلف مشــغول بوده
پرداخت نمود تــا در آینده در آن
محل  ۲۰۰۰واحد مسکونی بسازد.
آقای پوآریه هنوز در مورد ساخت
پروژه بیمارســتان اطفال تصمیم
خاص 
ی اتخاذ ننموده است .ایشان
بیشــتر در زمینههای ساخت و
ساز امالک مسکونی فعالیت دارد
اما این پروژه پتانسیلهای زیادی
نظیر تجاری ،اداری و یا ح ّتی خانه
سالمندان را نیز دارا میباشد.
گمانه زنیهای 
ی نیزدر مورد تبدیل
این پروژه به اســتادیوم بیس بال
شده است.
آقای دنی کودر ،Denis Coderre

هند سفر کرد .او مدتی بعد
 ۲۱آذر  -بــه گــزارش
از ســوی دولت پاکستان،
خبرگزاری کار ایران ،احمد
در مرکز تحقیقات فارسی
منزوی ،نسخهشــناس و
ایــران و پاکســتان به کار
فهرستنگار ایرانی شامگاه
تحقیــق در نســخههای
جمعه  ۲۰آذر در سن ۹۰
خطی فارســی مشغول به
سالگیدرگذشت.
کار شــد و نزدیک به ۱۶
ایــن نسخهشــناس برای
سال در پاکستان ماند.
نگارش فهرست نسخههای
منزوی اواخر سال  ۱۳۶۹به
خطی مرکز دایره المعارف بزرگ نگارنــده دایره المعــارف بزرگ علت بیماری به تهران بازگشت.
اســامی در دو جلد ،برنده جایزه کتابشناسی «الذریعه الی تصانیف برادر بزرگ او ،علی نقی منزوی نیز
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران الشیعه» و «طبقات اعالم الشیعه» نسخهشناس بود .او در دهه شصت
در سال  ۱۳۸۵شد.
بود.
به اتهام سیاسی -عقیدتی بازداشت
او سرپرست بخش کتابشناسی و او در ســال  ۱۳۲۲بــرای ادامــه شــد و چند ســالی را در زندان
فهرستنگاری مرکزدایره المعارف تحصیل به تهران آمد و در مدرسه گذرانــد .با این حال پس از زندان
بزرگ اسالمی بود.
سپهساالر مشغول تحصیل شد.
او نیز به جمع نویســندگان دائره
منزوی سال  ۱۳۰۴در خانوادهای احمد منزوی بــرای فراهم کردن المعارف بزرگ اسالمی پیوست.
روحانی در ســامرا بــه دنیا آمد .فهرستمشترکازهمهنسخههای
پدرش حاج شیخ آقابزرگ تهرانی ،فارسی ،در سال  ۱۳۵۶به شبه قاره

جلوگیری از آنفوالنزا و سرما خوردگی ...
مقدار ویتامین سی الزم را کنترل
کنید .درصورت تمایل به استفاده
ی بیشتر با پزشک مشورت کنید.
•

طبق تحقیقات انجام شده ،خواب
قبل از نیمه شب ،موثّرتر از خواب
بعد از آن اســت .بهترین ساعات
خواب ،درتابستان و بهار ،از  9تا 10
و در پاییز و زمستان 8 ،تا  9است.
در واقع ،خواب و استراحت کافی،
ارزانترین راه حفظ سالمتی است.
•

>> ادامه از صفحه27 :
کردن فعالیتهای جسمانی ،کاری
و حتی ورزش ،می توانید آرامش
بیشتری را کسب کنید.در صورتی
کهدر هر کدام از موارد فوق ،بیش از
حد پیش بروید ،ناخودآگاه سیستم
ّ
ایمنی خود را تضعیف و در نتیجه
ســامتی خود را تحت خطر قرار
می دهیم .سعی کنید با مروری بر
برنامه های خود ،اشتباهات را پیدا
و اصالح کنید .هیچ چیزی جای
سالمتی را نمی گیرد.
توصیه ما این است که اگر به دلیل
مشــکالت اجتماعی و اقتصادی
امــروزی ،قادر به اجــرای تمامی
پنج راهکار فوق نیستید ،حداقل
بهداشت را رعایت کرده ،البته الزم
به ذکر است با رعایت آنها نه تنها
مانع بروز و ابتال به آنفوالنزا خواهید
شد ،بلکه همه ی جوانب سالمتی
خود را تــا آخر عمر تضمین می
کنید.
•

شــهردار مونترال ،در این مورد به
خبرنــگاران گفت که این منطقه
ی نظیر
نیازمنــد مرکز فرهنگــ 
گام چهارم:
کتابخانــه ،مرکــز اجتماعات و
خواب کافی
ســالنهای ورزشی میباشد و هر
عدم خــواب کافی همواره یکی از
توســعه دهندهای که قصد اخذ
عوامل مهم در کاهش ایمنی بدن
جواز کاندومینیوم برای این مکان
و ابتال به امراض می باشــد .طبق گام پنجم:
را داشته باشــد باید پروژهای ارائه
مطالعات جدیــد ،عواملی چون ،کاهش استرس
نماید که ایــن نیازهای منطقه را
مقدار ترشح هورمون ها ،سوخت و طبق آخریــن آمار ،اســترس و
برآورده نماید.
ساز بدن و کورتیزل ،در کیفیت و اضطــراب ،عامــل اصلی شــش
این پروژهدارای فضای قابل ساخت
داشتن یک خواب راحت ،موثرند .بیماری مرگ آور ،شــامل ،سکته
 ۱.۳میلیون فوت مربع میباشد و
عدم ترشح مناســب هورمون ها قلبی ،سرطان ،بیماری های ریوی،
طبــق قوانین شــهرداری در این
و اختــال در متابولیســتم بدن ،اختالل و تــورم کبد ،تصادفات و
منطقه جــواز ســاخت برجهای
بزرگتــرین
احداث
یکی از دالیل اختالل در سیستم خودکشی ،اعالم شده است .عالوه
حداکثر  ۲۵طبقه داده میشود.
ی خریداری شــده این مرکز خرید در الوال ایمنی بدن و ح ّتی ایجاد سرطان بر موارد فوق ،اســترس مستقیماً
قیمت نهای 
سیســتم دفاعی بدن را تضعیف
محسوب می شود.
ی که
پــروژه در بهار آینــده ،وقت 
معامله آن به صورت محضری به روز دوشــنبه اول دسامبر احداث ساعت خواب در شب بسیار مهم و منجر بــه بیماری عفونی و بروز
خاصی حساسیت ها می شود.
ثبت برسد اعالم خواهد شد..
پروژهای توســط جراید اعالم شد اســت ،چرا که در ساعاتی ّ
مرکز بیمارستانهایدانشگاه مک که بزرگترین پروژه تجاری منطقه از شــب در خواب ،غدد مربوطه بیشتر استرس ها منشاء روانی و
گیل ( )MUCHو دولت اســتان الوال شناخته خواهد شد.
ترشحات الزم را انجام می دهند ،روحی دارنــد ،بنابراین با متعادل
ی این ساختمان ،این پروژه با مشــارکت شــرکت
کبک ،مالکان قبل 
قیمت پایه  ۴۷میلیون دالر را برای سرمایه گذاری  ,Claridgeشرکت
این ملک که ارزش شهرداری آن س ــاختمانی  Montoniو بخش رمز بقا در جنگ علیه ترور و گرمایش  >> ...ادامه از صفحه25 :
 ۴۹میلیون دالر میباشد در نظر امالک فدراســیون همبســتگی
گرفته بودند.
کارگری کبک ساخته خواهد شد .تقریبا همزمــان دو انقالب بزرگ ایندو انقالب نبودند و اگر جسارت شــواهد بسیار نشــان می دهند
ا ی ــن پــروژه بــه نــام  placeآزادی خواهانــه و دموکراتیک را کسب آزادی و استقالل فردی نبود که ناسیونالیســم در بســیاری از
 Montmorencyدر  ۱۰ساختمان رقم زدند .در امریکا در سال  ۱۷۷۶دو ملت کنونی امریکا و فرانســه کشــورهای اروپایی در حال رشد
تا  ۲۰طبقه شــامل مغازه ،اداره ،اولین نظام دموکراتیک قانونمند وجود نداشتند.
اســت ،بویژه در کشــور فرانسه
هتل و مکانهــای تفریحی و  ...بر در جهان متولد می شود و حدود بعبارت دیگر ،رمز بقا و سربلندی با پیشــروی جبهه ملی فرانســه
روی زمینــ 
ی به مســاحت  ۲۲۷ســیزده ســال بعد از آن در سال این دو ملت ،اتفاقــا همان آرمان به رهبــری مــاری لوپــن .این
هزار فوت مربع که متصل به مترو  ۱۷۸۹انقالب فرانســه بوقوع می آزادی ،استقالل فردی و لیبرالیسم ناسیونالیســم اما دیگر فقط یک
 Montmorencyو در مجــاورت پیوندد.
بــود .آرمانی که اکنــون به بهانه محصول اروپایی نیست بلکه امواج
 Urbanaکاندومینیــوم و آمفــی اهداف هر دو انقــاب فردگرایی ،جنگ علیه تروریســم و به بهای آن به سواحل ایاالت متحده امریکا
صاحبان امــاک مونترال به طور تئاتــر  ۱۰،۰۰۰نفری  Place bellلیبرالیسم و دمکراسی بود و شعار بقا و تداوم کارخانه معیوب تولید نیز رسیده است .ناسیونالیسمی که
متوســط به میــزان  ۱.۹درصد میباشد ،ساخته خواهد شد.
معروف انقالب فرانســه "آزادی ،و مصرف و سیســتم های مالی و بقای یــک فرهنگ ،یک عقیده و
افزایش در مقدار مالیات شهرداری هزینه ســاخت و ساز این پروژه تا برابری و بــرادری" جنبه جهانی اقتصادی وابســته به آن در محاق یک سیستم واحد را پی می گیرد،
ملــک خــود در ســال  ۲۰۱۶را به حال  ۴۲۰میلیون دالر بر آورد بخود می گیرد و الگویی برای دیگر قرار گرفته است؛ و متاسفانه بخشی ناسیونالیســمی که به بهانه بقای
مشاهده خواهند نمود.این افزایش شده است.
ملت ها میشود.
از مــردم این کشــورها بر خالف یک ملت و فرهنگ قبل از هر چیز
که بــه عنوان بخشــی از تعدیل
در واقــع پس از ایــن دو انقالب پدران خود که علیه فاشیســم و دست آورد دو انقالب بزرگ تاریخ
بودجه شــهرداری در نظر گرفته
شاد و سربلند باشید بزرگ،دو ملت جدید بر مبنای ایده ناسیونالیســم افراطی جنگیدند ،چند ســده اخیر و آرمان آزادی،
شده در هــــــر ناحیه متغیــر برگرفته از روزنامه  Gazetteومجله و آرمان آزادی ،اســتقالل فردی ،برای حفظ شــرایط زندگی خود برابری و بــرادری را در محاق می
خواهد بود.
 Canadian real Estate Wealthدمکراسی و لیبرالیسم پا به عرصه و بقا در سیســتم موجود باردیگر برد.
•
گذاشتند و آزادی و استقالل خود بسوی ناسیونالیسم و مرزکشی بین
را بر زندگی و بقا در زیر سایه نظام خود و دیگــر فرهنگ ها و عقاید
پیشین ترجیح دادند .که شاید اگر کشیده شده اند.
www.tapeshmontreal.com

افزایشمالیات
شهرداریمناطق
مختلف مونترال
در سال ۲۰۱۶

تپـش دیجیتال

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید
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5600 - Upper Lachine
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)(روبروی رستوران یاس
104- 90  اتوبوس-مترو واندوم
info: 514-290-2211
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www.paivand.ca since 1993

اولین سه شنبه
هر ماه

در آســتانه هفتمین
سال تاسیس اجنمن
همدالن
این بار با حضور جمع کثیری از
 در روز سه شنبه هشتم،همدیاران مهربان و همیشه همراه
. به پیشواز سال نو میالدی رفتیم،دسامبر
مراســمی همراه با سخنرانی تنی چند از اساتید بزرگوار و
هنرنمایی زیبا و بیادماندنی هنرمندان مونترالی ماندر هوای
...دلچسب و بهاریدسامبر
امید که ســال جدید را با دلی سرشار از عشق و مهربانی و
.امید آغاز کنیم
2016  ژانویه19  سه شنبه:دیدار آینده

جشن و سرور مبناسبت

سیامینسالگردبنیانگذاری

کتابخانــهنیما

۲۰۱۶  ماه ژانویه۲۳  شنبه:زمان
 شب۷ ساعت
 مرکز فرهنگی الگار:مکان
در شهرک نانزآیلند
-------------،به همراه کنسرت موسیقی
رقص و برنامه های متنوع
------------------------------

در سالن اغذیه و نوشابه های الکلی
و غیر الکلی موجود میباشد
------------------محل تهیه بلیت تپش دیجیتال

کتابخانهنیما

www.paivand.ca

5206 DECARIE #3

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

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

Tel.: 514-485-3652

MEGA 2

2

PIZZAS
MEDIUM

27

99$

(All dressed or 3 toppings)

10 Chicken wings
or Medium poutine
+ Pepsi 2L

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.
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

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

doublepizza.ca
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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

39

فروشگاهکوهنور

ُبر
اسا
ر
د
 ،ال
النگی وال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انــواع
کارتتلفن

کیفیت عالی و قیمت مناسب

PAiVAND
BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692

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

since3
199

 Mailing Address:
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

info@paivand.ca www.paivand.ca

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

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
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

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

7روز
هفته






مشاور رمسی وام مسکن

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

اینبا راستثنــائـ ًا
دومین 3شنبه از ماه
دسامبر ،به پیشواز
ســال نوی میالدی
خواهــدرفت:
وعــده دیدارمــان
8دسامبر ،از ساعت  ٦تا  ١٠شب:
حضور شما همدالن همیشه
مهربان ،گرمابخش این انجمن است.

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

constartech architecture

اجنمنهمدالن

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver
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  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


جشننوروز

94

 18و  19مارس!

s

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

