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شــریف

تبدیل ارز

Sharif

___________
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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شبکه تلگرام در ایران بیش از
 ۲۰میلیون کاربر دارد!

9

RESTAURANT ONYX INC
«ترکیه الییک است
و الییک می مانـد»!

RESTAURANT
ONYX INC
________________
6195 ST-JACQUES W. | Tel.: (514) 585-2029

514-439-8501
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سفیــد ،معضل
RESTAURANT
ازدواجONYX
INC

اجتماعی یا سبک جدید
 ص 15 :زندگی در ایران؟

را
مپ!»

 ص 7 :و 25

الیت
صرافی

ستان تهران ساالنه
درا
یون پرونده قضایی
دومیل
تشکیل می شود!

در سلسله مراتب تبعیض آلود
نظام اسالمی شهروند بهایی
در پائین ترین مرتبه قرار دارد

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

(خضر)

10

 ص10 :

هیالری چگونه
شکست میخورد؟

www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

فارکس

انتقال فوری ارز

انتقـال 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

RESTAURANT
ONYX INC
ثقفی :حسابداری و مالیات
مهتاب
لیسانسدر رشته مدیریت مالی
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
کاندیدای انجمن حسابداران CGA

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

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

صــرافی  5ستاره

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

فیروزهمتیان

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

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

جنب دانشگاه کنکوردیا

اجارهآپارمتان
در2منطقهمرفه

حمیدصدیقکاغذچی
RESTAURANT
ONYX INC

1361 Greene Avenue

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

GUY

H3G 1M6
info@expertfx.ca

Place Dorchester Qc.

1970 Ste-Catherine O,

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

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

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

)

Tel.:
1160 Rue Saint Mathieu
Montréal
438-795-8444

Maryam Khaleghi

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

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

NOTAIRE-NOTARY

Tel.: 514-839-7318

خدمات ارزی

مریم خالقی

Westmount, Qc H3Z 2A5

Tel.: 514-439-1444
_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

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

Agence Immobilière

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Tel.: 514.426.7200

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

Montreal Qc. H3B 2K4

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

و South shore

1155 Rene Levesque W. #2500

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

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

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

Côte-des-Neiges

4530 Cote Des Neiges
Montréal

)

 ص4 :

Tel.:
438-794-4001
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آژانسمسافرتیکاسپین

بهترینسرویس
نازل ترین بها
• 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
4684 Boul.des Sources,
bureau 001B Montreal, QC

Tel:514-421-0111

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

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

514-708-4722 :نرگس

narges.caspiantravel@videotron.ca

COROLLA CE 2016
STARTING AT

514-814-7700 :آزیتا

azita.caspiantravel@videotron.ca

Contact Alex for additional rebates.

17 750$

+ TAXES

NEW RAV4 hybride 2016
STARTING AT

36 490$

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

New 2016 model

www.alixtoyota.com
Tél.: 514 376 9191

بامدیریت

الکس پورقناد

Earn Aeroplan Miles برترین سرویس
with alixtoyota.com
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

Lease and purchase ﬁnancing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services.
Registration, insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions, the oﬀers apply to individuals who lease
or buy a vehicle starting April 1, 2016 and June 30, 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) / 2016 RAV4 Hybride (RJREVC AM).

for certain
cars only

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

toyota.ca

2
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طرحی برتر ،برای زندگی بهتر

under
construction

ب
ـ
ر
ساخت وج 2

آگوست ساز:
2016

• قیمت شروع:
از  ۳۴۳۰۰۰دالر
( +مالیات)

•  ۲ ،۱و  ۳اتاق خوابه
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
• در خیابان René Lévesque W

بین  De la MontagneوDrummond

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید

•باشگاه ورزشی
ی
•استخر داخل 
•سالن سونا •سالن یوگا
ی
•سالن پذیرای 
•سالنسینمـا
•سالنکنفرانس
•نگهبان ۲۴ساعته و...

ساعات کار:

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

برای کسب اطالعات
بیشتر با ما متاس بگیرید:

• 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.

New
ModelUnit
Unit:
Model
1059 De la Montagne, Suite 250,
Montreal, Qc H3G 0B9

H3G 2T3

بزرگترین صرافی آمریکای شمالی

خدمات ویژه ارزی برای ساکنین بریتیش کلمبیا (ونکوور)
پرداخت حواله از طریق سیستم بین بانکی داخلی کانادا
پرداخت حواله با چک تضمینی ()Bank Draft
ارسال حواله به سراسر ایران در اسرع وقت با بهترین نرخ
به اطالع عموم مشتریان عزیز میرساند که ارز پرسپولیس
مطابق مقررات جدید دولت کانادا در مورد نقل و
انتقاالت ارزی در خدمت هموطنان میباشد.

تلفن رایگان1-888-377-7977 :

ساعات کار به وقت ونکوور :دوشنبه تا جمعه  ۷صبح الی  ۳/۳۰بعدازظهر | شنبه و یکشنبه  ۷صبح تا  ۱۲/۳۰ظهر
آدرس :تورنتو – کانادا 6987 Yonge St. Toronto, Ont. M2M 3X9
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THE ONLY

EXPERIENCE THE POWER

TOYOTA

OF AUTOFORCE!

TOYOTA ÎLESPERROT

DEALERSHIP

2100, BOUL. DU TRAVERSIER, PINCOURT • 1 844 738-0914 • ileperrottoyota.com

LET’S GO!

OPEN

MAZD

7/7

OPE

2016 COROLLAOUVERT 7/7

OUVE

LEASES
STARTING FROM

UP TO
60 MONTHS AT

78

0.99
OPEN

GM ÎLESPERROT

$

GM W

%

BI-WEEKLY

7/7

OPE

OUVERT 7/7

OUVE

WITH $0 DOWN!

TOYOTA’S

GENIUS CONTEST
S MODEL SHOWN

AEROPLAN MILES TO BE WON*
WITH THE PURCHASE OR LEASE OF A NEW VEHICLE

More than 250 vehicles in stock! Hurry to take advantage of these incredible offers!
Offers are applicable to in stock new base vehicles of the 2016 Corolla CE (BURCEM A) / 2016 RAV4 (ZFREVT A) / 2016 YARIS Sedan (BT4K3M A). Certain conditions may apply. The specific
model may differ from the photo. Taxes, licenses, insurances and administration not included. See the dealer for more details. It is possible to participate without a purchase. Open to the
residents of Quebec (in particular). 18 years-old and older. Ends: 2016-06-30. Mathmatical question required. Complete rules: getyourtoyota.ca

EXPERIENCE THE POWER
عباسى
رامین
OF AUTOFORCE!

THE ONLY

TOYOTA
TOYOTA ÎLESPERROT

DEALERSHIP

:نامى آشنا و مورد اطمینان
2100, BOUL. DU TRAVERSIER, PINCOURT • 1 844 738-0914 • ileperrottoyota.com
در خدمت جامعه ایرانى

OPEN

LET’S GO!

7/7

• قبل از امضاى قرارداد
OUVERT 7/7
TOYOTA2016
 اتومبیلCOROLLA
هر نوع
LEASES
UP TO
بهترین نرخ بهره
براى دریافت60همچنین
•و
STARTING FROM
MONTHS AT
متاس بگیرید
$ و قیمت با من
%
BI-WEEKLY
استثنائى براى صاحبان تاكسی
هاى
قیمت
• 7/7
WITH
$0 DOWN!
OPEN

78

0.99

GM ÎLESPERROT

MAZDA

OPEN

OUVER

GM WES

OPEN

TOYOTA’S

GENIUS CONTEST

Tel : (514) 453-2510 | Cel: (514) 865-2594
S MODEL SHOWN

OUVERT 7/7
rabbasi@ileperrot.toyota.ca | www.ileperrottoyota.com
AEROPLAN MILES TO BE WON*
WITH THE PURCHASE OR LEASE OF A NEW VEHICLE

More than 250 vehicles in stock! Hurry to take advantage of these incredible offers!
Offers are applicable to in stock new base vehicles of the 2016 Corolla CE (BURCEM A) / 2016 RAV4 (ZFREVT A) / 2016 YARIS Sedan (BT4K3M A). Certain conditions may apply. The specific
model may differ from the photo. Taxes, licenses, insurances and administration not included. See the dealer for more details. It is possible to participate without a purchase. Open to the
residents of Quebec (in particular). 18 years-old and older. Ends: 2016-06-30. Mathmatical question required. Complete rules: getyourtoyota.ca

اجارهآپارمتان
منطقهمرفه2در

Courtier Immobilier Agréé

Côte-des-Neiges

4530 Cote Des Neiges
Montréal

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

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

Place Dorchester Qc.

1160 Rue Saint Mathieu
Montréal

1.5 ......... $ 799.00
3.5 ......... $ 849.00
4.5 ......... $ 1,39.00

Bach. ......... $ 799.00
Studio ........ $ 879.00
1 BD ........... $ 1099.00
2 BD ........... $ 1379.00

• استخر و دوربین مدار بسته
 دقیقه پیاده تا دانشگاه مونره آل10 •
 دقیقه پیاده تا مترو5 •
 دقیقه اتوبوس تا مرکز شهر مونتریال10 •
• ایستگاه اتوبوس جلوی درب ساختمان
...و بسیاری دیگر

• در قلب مرکز شهر مونتریال
• استخر و دوربین مدار بسته
 دقیقه پیاده تا دانشگاه کنکوردیا5 •
 دقیقه پیاده تا مترو5 •
• ایستگاه اتوبوس جلوی درب ساختمان
...و بسیاری دیگر

Tel.: 514-777-3604

( 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

)

Tel.:
438-990-4414

)

Tel.:
438-795-8444

OUVER

5
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بهترین انتخاب برای خرید تویوتای بعدی شما
1922 درخدمت شما از سال: تویوتا اسپینلی الشین-

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

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

مهدیبنکدارزاده
در خدمت هموطنان عزیز

2016 RAV4
FWD LE

2016 Corolla S

2016 RAV4 AWD Limited

LEASE
FROM

129

$

*
BI-WEEKLY

GET UP TO

10,000

AEROPLAN
MILES

2016 COROLLA
CE

LEASE
FROM

78

$

*

GET UP TO

BI-WEEKLY

7,500

AEROPLAN
MILES

TAKE ADVANTAGE OF OUR EXCLUSIVE PROGRAMS

Mehdi Bon

MY SPINELLI
PROGRAM

Sales Representative
514-983-2444

561 Saint-Joseph blvd, Lachine (QC) H8S 2K9
514 634-7171 | www.spinellitoyotalachine.com
*Offers apply to 2016 Corolla CE / 2016 RAV4 FW LE base models on 60 months with $0 down payment. Pictures are for illustration purposes only. Conditions apply. See Spinelli Toyota Lachine for full details.

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

. مربیان ما از با سابقه ترین رانندگان فارسی زبان در مونترال هستند
 آموزش ختصصی بعداز موفقیت در اخذ گواهینامه جهت گذراندن
 در کمپانی های بزرگ حمل و نقلRoad test آزمون های
______________
3333 Cavendish # 315, Montreal H4B 2M5

 مهرداد514-619-6811

|

514-452-1009 مهدی

با ضمانت بهترین
قیمت ها برای ایران
و از ایران
به متامی نقاط جهان
 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.

Head Office:

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

Tel.: 514-388-1588
Toll free: 1-877-SKYLAWN (759 5296)

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

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com

5
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سیــاسی...

اخـــذ وام

شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

«تـــــرکیهالییــکاست
و الییک می مانـد»!

 5خــرداد -از نزدیــک
به یــک ســال پیش،
رجب طیــب اردوغان،
رییس جمهوری ترکیه،
باسرعت درمسیر نقشه
راهی که ترسیم نموده -
که در آن قدرت اجرایی
بایــد عمدتا در دســت
رییس جمهوری متمرکز
باشــد  -گام برمــی دارد تا پس از
طی مراحلی  -ازجمله تغییر قانون
اساسی ســکوالر ترکیه  -به رویای
خود درمورد ایجاد خالفت اسالمی
و تجدید امپراتوری عثمانی جامه
عملبپوشاند.
روز هفتم ژوئن  ،2015حزب حاکم
عدالت و توسعهدر انتخابات پارلمانی
شکست سختی متحمل شد و پس
از بیش از یک دهه داشتن اکثریت
در مجلس و زمام دولت ،با کســب
 258کرسی  -از مجموع  ،- 550به
کمی بیش از  40درصد آراء دست
یافت.
خوی استبدادی اردوغان مانع از آن
شد که او به این حکم مردم ترکیه
گردن نهد و برای تشــکیل دولت
اقلیتی به ائتالف با یک یا چند حزب
دیگر بپردازد .ازسوی دیگر ،در آن
انتخابات حزب "دموکراتیک خلق
ها"  -که مــورد حمایت کردهای
ترکیه اســت  -برای نخستین بار
توانست به بیش از  13درصد آراء و
 79کرسی مجلس دست یابد.
اردوغــان که حکومت کــردن در
چنین شرایطی را برای خود دشوار
مــی دیــد ،ترجیح داد کــه بازی
دموکراتیک را بهم بزند و با انحالل
مجلس انتخابات دیگــری در اول
نوامبــر  2015برگــزار کند .برای
کسب اکثریت در انتخابات جدید،
اردوغان به امنیتــی کردن فضای
کشور روآورد و با نقض آتش بسی
که پس از  30سال جنگ پرتلفات
با حزب کارگران کرد ترکیه درسال
 2013به دســت آمده بود ،فضایی
ناامن پدیدآورد تا بخشــی از رأی
دهندگان را در دوراهی انتخاب بین
آزادی و امنیت قراردهد .شوربختانه
بخشی از مردم ترکیه نیز در این دام
افتادند .درنتیجه ،در انتخابات اول
نوامبر  ،2015حزب عدالت و توسعه
آقای اردوغان موفق به کسب 316
کرسی مجلس شد که از حد نصاب
نصف بعالوه یک ( 276کرسی) 40
کرسی نیز بیشتر بود.
این پیروزی بر غــرور و خودبزرگ
بینــی اردوغان افزود .در این میان
عامل دیگری نیز به کمک او آمد و
آن مســئله حاد جاری شدن سیل
پناهجویان سوری از ترکیه به سوی
اروپایی
اروپــا بود که دولت هــای
ِ
هراسان از ازدیاد شمار پناهجویان
را واداشت تا نه تنها درمقابل اقدام
های مستبدانه او  -از جمله بازداشت
روزنامــه نگاران ترکیه و شــکایت
از طنزپرداز آلمانی  -راه مماشــات
درپیش گیرند ،بلکــه امتیازاتی از
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جمله وعده لغو روادید
شـِنگن برای شهروندان
تــرک و  6میلیارد یورو
کمک مالی نیــز به او
بدهند.
این پیروزی ها و کسب
امتیــازات ،باد در بادبان
حــزب حاکــم عدالت
و توســعه که اردوغان
سکاندار آن است انداخت و او را به
پیشروی های جسورانه تر ترغیب
کرد.
حرکت بعــدی اردوغان اقدام برای
تسخیر دژ مستحکم سکوالریسم
ترکیه بــود که میــراث گرانبهای
مصطفی کمال آتاتورک است و تا
زمانی که نیرومندی خود را حفظ
کند رویای ایجاد خالفت اســامی
و تجدیــد امپراتــوری عثمانی او
نمی تواند تحقق یابد .برای ایجاد
رخنه در دیواره ایــن دژ ،اردوغان
لغو ماده  83قانون اساسی ترکیه را
هدف گرفت .بنابراین ماده« :هیچ
نماینده پارلمان را با استناد به هیچ
جرم و اتهامی نمی توان بازداشت،
دستگیر یا موأخذه کرد مگر به حکم
مجلس».
برای لغو این ماده از قانون اساسی
ترکیه ،اردوغان دو گزینه داشــت:
نخســت این که درصورت کسب
آرای حداقل  60درصد نمایندگان
( 330کرسی) ،رییس جمهوری آن
را به همه پرسی بگذارد و دیگر آن
که با کســب دوسوم آرای مجلس
( 367کرسی) مســتقیما و بدون
نیاز به همه پرسی این اصل قانون
اساسی را لغو کند.
اردوغان ،سرمســت از باده پیروزی
های پیشــین؛ در انتخابــات اول
نوامبر و باجگیری از کشورهای عضو
اتحادی اروپا ،راه حل دوم را برگزید
تا ناچار به برگزاری همه پرسی برای
لغو ماده  83قانون اساســی ترکیه
نباشــد .برای انجام این مقصود ،او
با جلب همراهی نمایندگان حزب
ملی گرا و پان ترکیســت "حرکت
ملی" و حتی چند تن از نمایندگان
حزب اپوزیسیون "جمهوریت خلق"
در یک نشست پرتشنج مجلس در
هفته گذشته ،موفق شد با رأی 376
تن از نمایندگان  -که  10رای بیش
از حد نصاب دوســوم آراء بود  -لغو
مصونیت نمایندگان را به تصویب
برساند .در هنگام طرح این قانون
در کمیته قانون اساســی مجلس،
تنش و تشــنج فراوان حاکم بود و
حتی نمایندگان موافق و مخالف آن
با مشت و لگد و پرتاب اشیاء به جان
هم افتادنــد و درپی آن نمایندگان
حزب "دموکراتیک خلق ها" ،مورد
حمایت کردهای ترکیه ،نشســت
کمیته را ترک کردند.
حزب "دموکراتیــک خلق ها" که
قربانی اصلی لغو مــاده  83قانون
اساســی ترکیه اســت می گوید
که این قانون برای بیــرون راندن
{>> ادامه در صفحه}8 :

آیا صاحب خانه هستید و به یکی از موارد زیر نیاز دارید:
اما فکر می کنید دستیابی به این رویا به دالیل
• اخذ نرخ بهره نازل تر
• اخذ وام برای پرداخت قروض
زیر محال است:
• اخذ وام برای بهسازی خانه
• اعتبار خــوبی ندارید
• قبال ورشکست شده اید
• اخذ وام به هر دلیل دیگری
• بانک قبال درخواست شما را رد کرده است
• آیا در رویای صاحب خانه شدن هستید،

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

م .آزرم

کـورش صدری
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?NEED A MORTGAGE

دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

!!Don’t worry I can help
?REFUSED BY YOUR BANK

?Has your financial institution refused to give you a mortgage
Whatever the reasons, there is a solution and product out there for you.
Whether you’ve gone bankrupt, had explicable late payments, excessive debt, a
divorce, lost your job or something else, I have the expertise to find the financing
solution or product that suits your needs.

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

514-996-9692

DEBT CONSOLIDATION

Are you drowning in debt and the end of the month is fast approaching? Are you
starting to fall behind and need money to breathe again? No worries, you can
use the increased value (equity) of your home to consolidate your debt and reduce
!!your payments

REFINANCING
For debt consolidation
To get a better interest rate
;Renovation projects
Further invest
;Buying other real estate
!!Call today to take advantage of this service

Tel: 514-995-7783

kouros_sadri@yahoo.ca

| FAX 514-879-0727

•
•
•
•
•

FAX: 514-342-9574
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514-996-9692
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www.paivand.ca
FACEBOOK:
paivand.montreal
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

no.

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

اسپشیال روزانه ما:

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

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

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

•

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

•

Distributed Free

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

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

www.aliasgharmassoumi.net
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هیالری چگونه شکست میخورد؟
فرارو -اگــر کلینتون این چهار
اشــتباه را مرتکب شود ،دونالد
ترامپ پیروز میشود.
لحظــه ترســناکی بــرای
دموکراتهاســت؛ برتــری
دورقمــی هیــاری کلینتون در
نظرسنجیهای از بین رفته است و
وحشتدموکراتها آغازشده است.
اکنون در نظرسنجیها ترامپ از
کلینتون پیشی گرفته است یا در
بدترین حالت تنها چند امتیاز از او
عقب است.
عجیب حزب
در جریــان اتفاقات
ِ
جمهوریخــواه در انتخابــات
مقدماتی ،باور اینکه دونالد ترامپ
هرگز نمیتواند رئیسجمهور شود
بسیار آسان بود -که در انتخابات
نهایی رأیدهنــدگان اصلی او را
ناالیق و پوچ خواهند دید.
اما کلینتون نامزدی ضعیف است
که ســوابق منفی زیــادی دارد و
رســوایی ایمیلش روزبهروز بدتر
میشــود و یک رقیب سرسخت
و کلهشــق دارد کــه طرفدارانش
میتوانند به کابوسی برای فیالدلفیا
تبدیل شوند.
در همین حال ،جمهوری خواهان
کــه چند هفتــه پیــش درگیر
دعواهای درونحزبی بودند ،اکنون

تشدید حمالت متقابل
کلینتون و ترامپ
بهسرعت متحد و منظم شدهاند.
خبــر خــوب ایــن اســت که
نظرســنجیهای اخیــر اهمیت
زیادی نــدارد .افزایش طرفداران
ترامپ احتماالً بــه دلیل ائتالف
جمهوریخواهــان و حمایــت از
نماینده شان است.
بهاحتمالزیاد با کنارهگیری برنی
سندرز نیز رأیدهندگان دموکرات
به کلینتون روی میآورند و شاهد
افزایش آمار حمایت از وی خواهیم
بــود .البته هنوز هم بســیاری از
کارشناســان معتقدند کلینتون
در رقابت  ۲۰۱۶شکست خواهد
خورد.
اخبار بد ازاینقرار اســت :اکنون
ِ
شکست
مسیر مشــخصی برای
کلینتون وجود دارد.
اگــر بهاندازه کافــی دقت کنید،
متوجهمیشویدکهحداقلچهارراه
برای شکســت وجــود دارد و هر
یک از آنها برای نامزدی که تنها
راهکار دقیق و محاسبهشدهاش را
ادامه دهد ،خطری جدی خواهد

احتمالی
بود .نشانههای شکست
ِ
کلینتون در نظرسنجیهای ملی
یافت نمیشــود ،بلکه در هیئت
انتخاباتی و در جمعیت و فرهنگ
منحصربهفــرد هر ایالــت دیده
میشود .ترامپ تغییر اساسیای
در نقشه سیاسی به وجود نخواهد
آورد؛ نیازی هم ندارد .تنها نیاز دارد
در برخی ایاالت اندکی طرفداران
بیشتری کسب کند.
اگــر کلینتون برخــی از حامیان
احتمالی خود را از دســت دهد،
نمیتواند دیگران را به رأی دادن
تشویق کند و درنتیجه بازار برای
ترامپ داغ میشد.
درواقــع کلینتون بــرای ترامپ
رأی جمع میکند .اگر ترامپ در
مهمترین رقابت ریاست جمهوری
قرن پیروز شــود ،مسیرش برای
کســب  ۲۷۰رأی هیئت انتخابی
بهگونهای آغاز میشود که از همان
ابتــدا  ۱۶۴رأی مطمئن از ایاالت

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
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ســرخ [ایاالتی کــه اکثر
جمعیتشان جمهوریخواه
هستند]دارد.
کلینتون با اشــتباهاتش
ایاالت زیر را نیز بهســوی
ترامپ سوق میدهد:
فلوریدا ،اوهایو ،پنسیلوانیا،
نیوهمشایر،آیووا،ویرجینیا،
کلــرادو ،نــوادا ،آریزونــا،
ویسکانسینومیشیگان.
• اشتباه اول:
جدی نگرفنت شور و شوق
اسپانیایی

دشــمنی عجیبوغریب ترامپ با
مهاجــران آمریکای التین به نفع
کلینتون است و میتواند رأیش را
افزایش دهد .هولیان کاسترو وزیر
مسکن و شهرسازی ایاالتمتحده
که ممکن اســت بهعنوان معاون
رئیسجمهور کلینتــون انتخاب
شــود ،برای جلب رأی جمعیت
اســپانیولی آمریکا بســیار مؤثر

بهنامآفریدگارعشق

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

با تعیین
وقت قبلی

خواهد بود.
شــواهد اولیه این تئوری را تائید
میکننــد .جمعیت اســپانیایی-
آمریکایی آمریکا از ترامپ متنفرند.
ســاکنان قانونی عجله دارند که
شهروند آمریکا شوند و شهروندان
بــرای رأی دادن ثبتنام میکنند
تا بتوانند در ماه نوامبر علیه ترامپ
رأی دهند .به همین دلیل انتظار
میرود کلینتــون در فلوریدا (که
در ســال  ۲۰۱۲از هفده درصد
رأیدهنده اسپانیولی برخوردار
بود) ،کلرادو ،نــوادا و آریزونا به
پیروزیهای قاطعی برسد.
• اشتباه دوم:
بیتوجهی به جوانان

جوانان نسل هزاره آمریکا [تولّد
نســل «وای» یا هزاره درجایی
دهــه  ۱۹۷۰یا اوایل
در اواخر
ٔ
دهه  ۱۹۸۰آغازشده و در اوایل
ٔ
دهــه  ۲۰۰۰به پایان رســیده
ٔ
است] زمانی یکی از مهمترین
حامیــان حــزب دموکــرات
محسوب میشــدند .تا زمانی
که شرایط تغییر کرد .در سال
 ،۲۰۱۲تعداد رأیدهندگان

هجدهتا بیســتویک سال حدود
 ۱ /۸میلیون نفر از انتخابات قبلی
کاهش داشت .به نظر میرسد که
افزایش رأی جوانان در ســالهای
 ۲۰۰۸-۲۰۰۴موقتی بود.
در سال  ،۲۰۱۶ممکن است این
موضوع بر عملکــرد کلینتون در
ایالتهایی که دانشجویان زیادی
دارند تأثیر بگذارد.
برای مثالدر سال  ،۲۰۱۲جمعیت
رأیدهندگان هجدهتا بیستونه
ســال از  ۱۷درصد در دوره قبلی
به  ۱۵درصد کاهش یافت و تعداد
کمتری به اوباما رأی دادند .نتیجه
از دست رفتن سی هزار رأی بود.
این اتفاقات در زمان نامزدی اوباما
افتاد که در جذب جوانان بســیار
بهتر از کلینتون عمل کرده بود.
برای درک اهمیــت رأی جوانان،
ایالت کارولینای شمالی را در نظر
بگیرید .در ســال  ۲۰۰۸اوباما در
این ایاالت از  ۳۶۸هزار رأی افراد
هجدهتا بیســت نهساله برخوردار
بــود .در ســال  ،۲۰۱۲با کاهش
اشــتیاق جوانــان رأی او به ۱۲۰
{>> ادامه در صفحه}10 :

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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ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

عصر

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

 تحویل رایگان دارو
 نسخه خود را به ما فکس کنید :داروی شما در اسرع
وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد.
4084 Boul. St-Laurent
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55

اولین
3شنبه
هر ماه

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

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

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

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

شهباز :ترکیه سکوالر!...
نمایندگان آن از پارلمان طراحی
شــده اســت .رهبران این حزب
در نامه ای به نمایندگان پارلمان
اروپا نوشتند که« :این طرح سعی
دارد حزب دموکراتیک خلق ها را
در پارلمان نابود کند» .به نوشته
"بی بی ســی"« :با لغو مصونیت
پارلمانی ،ازمیان  59نماینده حزب
دموکراتیک خلق ها 50 ،تن از آنها
تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
دولت ترکیه برخی از نمایندگان
حزب دموکراتیــک خلق ها را به
ارتباط با حزب کارگران کرد ترکیه
(پ .کا .کا ).و حمایت از تروریسم
متهم می کند».
با تصویب این قانون،دادستان های
ترکیه می توانند علیه نمایندگان
مخالف اعــام جرم نمــوده و از
دادگاه بخواهند که حکم به تعلیق
یا خلع نماینــدگان از نمایندگی
مجلس بدهد .تاکنون در مجلس

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
>> ادامه از صفحه6 :

ترکیه بیــش از  600پرونده علیه
نمایندگان تشکیل شده که نزدیک
به  400پرونده آن علیه  50نماینده
حزب "دموکراتیک خلق ها" است.
پس از تصویب قانون لغو اصل 83
قانون اساسی ترکیه ،رجب طیب
اردوغان ضمن "تاریخی" خواندن
این رأی گفــت« :مردم من نمی
خواهند نمایندگان گناهکار را در
مجلس ببینند ،مخصوصا حامیان
ســازمان تروریست جدایی طلب
را»!
رویدادهای اخیر از وجود اختالف
دیدگاه در میان بلندپایگان حزب
عدالت و توســعه پرده برداشت.
حدود دو هفته پیش ،احمد داود
اوغلو ،نخست وزیر ترکیه و رهبر
حزب حاکــم اعالم کــرد که از
نخســت وزیری و رهبری حزب
کناره گیری می کند و روز یکشنبه
 22ماه مه ،کنگره فوق العاده حزب

بن علی ییلدیریم وزیر ارتباطات،
حمل و نقل و دریانوردی ترکیه -
که نظرش به نظر اردوغان نزدیک
تر اســت  -را ،بدون آن که رقابتی
در میان باشد ،به نخست وزیری و
رهبری حزب منصوب کرد .او پس
از انتصاب به این سمت سوگند یاد
کرد که در همان مسیری حرکت
کند که رییس جمهوری هدایت
می کند و گفت که اصالح قانون
اساسی را برای تغییر نظام سیاسی
پارلمانی به نظام ریاستیدر اولویت
قرار می دهد.
نکته شــگفت انگیزی که دراین
روند ضــد دموکراتیک و قهقرایی
به چشم می خورد ،وجود مجلسی
اســت که نمایندگان آن به سلب
مصونیــت پارلمانی خود رأی می
دهند و نخســت وزیــری که به
خالف نفع و صالح ســمت خود
سوگند یاد می کند که از اختیارات
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اســتفاده کنند .گــوردون نتیجه
گیری می کند "در این یکسال و
اندی انبوهی از پول چینی ها وارد
بازار مستغالت ونکوور شده است"؛
و این امر پیامدهای جدی ای برای
ونکووریهاداشته است.
نابرابری میان نســلی به شــدت
تشدید شده و جوانترها از ورود به
بازار مسکن ونکوور ناتوان شده اند.
بازار مستغالت بریتیش کلمبیا به
شــدت به وام های رهنی وابسته
می باشــد .بخش ســاختمان به
عالوه خدمات مستغالت 25درصد
اقتصاد این اســتان را تشکیل می
دهــد در حالیک ایــن رقم برای
اونتاریــو و آلبرتا تقریبا  20درصد
است.
افزایش قیمت ها موجب می شود
متقاضیان خرید مســکن مبلغی
بیــش از حد تقبل خــود قرض
بگیرند .اگر بهره افزایش یابد این
مشکل تشدید خواهد شد .حتی
وام گیرندگان ممکن است مجبور
به تقبــل بدهی ای بیش از ارزش
مســکن خود گردند .جامعه های
محلی هــم متحمل خســاراتی
خواهند شــد .خریداران مسکن
مجبور بــه انتخاب خانه در حومه
شــهر خواهند بود و ناگزیرند به
دوری از خانواده ،دوستان و محل
کار خود تن دهند.
گوردوندو راه حل برای این مشکل
پیشنهاد می کند :مالیات افزاینده
بر امالک و نظارت ســخت تر بر
سرمایه گذاری خارجی و پولشوئی.
گــوردون در پایان تذکر می دهد
کــه این گزارش بــه منظور فتح
بابی برای آغاز یک بحث عمومی
پیرامون این موضوع نگاشته شده
و امیدوار است که فشار اجتماعی
منجر به اتخاذ سیاستهای مناسب
از سوی دولت گردد.

 06خرداد  -ایرانتو :گزارشــی که
اخیرا پیرامون بحران دسترسی به
مسکندر ونکوور منتشر شده ورود
ســرمایه های خارجی و نظارت
ضعیف سیاسی را دو عامل عمده
این بحران می شناسد.
نویسنده این گزارش جان گوردون
اســتادیار "مدرســه سیاستهای
عمومی" در ایــن مورد می گوید
دولــت ایالتی و دولت فدرال برای
توقــف ورود این ســرمایه ها ،که
عمدتــا هم از چین مــی آیند ،و
موجب افزایش قیمت مستغالت و
خروج خریدار محلی از بازار شده
اند ،کار زیادی انجام نداده اند.
البته گزارش به عوامل دیگری این
افزایش قیمت هم اشاره می کند:
از جمله ی آنان ،نرخ اندک بهره در
کانادا و محدودیت های طبیعی و
مصنوعیونکوور.
به نظر گوردون" ،برنامه مهاجرت
تجاری" کانادا ،بویژه بخش مربوط
به سرمایه گذاری ،مهمترین عامل
بحران مسکن ونکوور می باشد.
این برنامه "اعطای حق شهروندی
به ازای پول نقــد" به ثروتمندان
(کسانی که ثروت خالصشان 1.6
میلیون دالر یا بیشتر باشد) اجازه
مهاجرت به کانادا را می دهد.
گوردون براساسدو مطالعه منتشر
شــده پیرامون این برنامه نتیجه
گیــری می کند کــه برنامه یک
شکســت کامل بوده و مهاجرت
به ونکوور تقریبا فقط به ســرمایه
گذاران چینی محــدوده گردیده
اســت .تقریبا حرفه  48درصد از

ایــن مهاجرین "معاملــه و اجاره
مستغالت" می باشــد .گوردون
اضافه می کند متوســط مالیات
بــر درآمد پرداختی این افراد تنها
 1400دالر بوده در حالی که این
رقم برای کانادایی ها  7500دالر
می باشد.
بین سالهای  1980و  ،2012تقریبا
 200هزار نفر سرمایه گذار مهاجر
وارد کانادا شده اند ،که حدود  8تا
9درصد جمعیت منطقه را تشکیل
میدهند.
این برنامه در سال  2014خاتمه
یافت ،اما به دلیل «سوراخ»هایی
که همیشــه وجود دارد از تاریخ
انقضای برنامه تا امروز  1800نفر
سرمایه گذار دیگر  -از طریق کبک
 به بریتیش کلمبیا آمده اند.گوردون همچنین اشاره می کند
ارتباط مابین درآمد اهالی ونکوور
و قیمت مستغالت این شهر عمال
قطع شده است.
در حالیکه قیمت در عموم مناطق
به رشد خود ادامه داده و خریداران
همچنان بــه نواحی مرفه تر نقل
مکان می کنند ،درآمد در ونکوور
رشد قابل توجهی نداشته است.
در سال  2015میالدی ،بیش از
 1تریلیون دالر آمریکا از چین
به مقصــد بازارهای خارجی
منتقلشد.
بنا بر نظرسنجی ای که گوردون
به آن اشــاره کرده 14 ،درصد از
ســرمایه گذاران بــزرگ چینی،
ترجیح می دهند ســرمایه های
خــود را در مســتغالت ونکوور

خود بکاهد تا بــر قدرت رییس
جمهوری افزوده شود!
روشــن اســت که نتیجه چنین
رونــدی نمی تواند جز اســتقرار
اســتبداد و روآوردن بــه خفقان،
اختناق و ارعاب باشد.
در واکنــش بــه ایــن رویدادها،
کشــورهای غربی رفتار مالیم و
مماشات گرانه ای داشتند .دولت
آمریکا به انتقاد نیم بند از لغو اصل
 83قانون اساســی ترکیه بسنده
کــرد .به نوشــته روزنامه آلمانی
"هندلز بالت" آلمــان« :نوربرت
روتگن ،رییس کمیسیون سیاست
خارجی پارلمان آلمان به انتقاد از
لغو مصونیت نمایندگان پارلمان
ترکیه پرداخت و گفت ما شاهد رها
کردن جامعه ارزشی اروپا هستیم.
رییس جمهوری ترکیه می خواهد
این کشور را دگرگون کرده و یک
سیستم استبدادی روی کار آورد.
او از صدر اعظم آلمان خواســت
که در سفر خود به استانبول برای
شرکت در نشســت کمک های
انسانی سازمان ملل ،موضعی قاطع
در برابر اردوغان اتخاذ کند».
اما ،اردوغان چنان کشورهای عضو
اتحادیه اروپا را در مســئله هجوم

سیل پناهجویان به گروگان گرفته ازسوی مردم انتخاب شده اند».
که بعید به نظر می رسد صدراعظم تنها "موضع قاطع" از سوی دیوید
آلمان بخواهد یا بتواند "موضعی کامرون ،نخســت وزیر انگلستان
قاطــع" اتخاذ کند .در خبری که اتخاذ شد که باقی ماندن یا خروج
روز شــنبه  21ماه مه در روزنامه کشور خودش از اتحادیه اروپا پا در
"دی ولت" آلمان منتشــر شده هوا اســت و به نتیجه همه پرسی
صحبتی از "موضع قاطع" نیست 23 :ژوئن آینده بســتگی دارد .او
«آنگال مرکل ،صدر اعظم آلمان می در مصاحبه با شــبکه تلویزیونی
خواهد در سفر روزهای آینده خود "اســکای نیوز" تأکیــد کرد که:
به ترکیه ،با رییس جمهوری این «باید به این مسئله توجه داشت
کشوردرباره لغو مصونیت پارلمانی که ترکیه در کوتاه مدت و به این
نمایندگان طرفدار کردها صحبت زودی بــه اتحادیــه اروپا نخواهد
کند» .نگفته پیداست که اردوغان پیوست .با نرخ کنونی پیشرفت،
برای این "صحبت" تره هم ُخرد شاید تا ســال  3000میالدی نیز
نمی کند و پاســخ آن را از پیش نتواند به اتحادیه اروپا ملحق شود».
آماده کرده است.
ترکیه برای پیوســتن به اتحادیه
به گــزارش تارنمای "رادیو زمانه" اروپا باید  72معیار این اتحادیه را
در روز شــنبه اول خرداد«:فدریکا تأمین کند که آزادی مطبوعات و
موگرینی مسئول سیاست خارجی قانون مبارزه با تروریســم ازجمله
اتحادیــه اروپــا و یوهانس هان ،این معیارها است .اما ،حتی در این
کمیسر سیاست همسایگی اروپا و مورد نیز اردوغان با اعتماد به نفس
مذاکرات توسعهدر بیانیه مشترکی مستبدانه سخن می گوید و چندی
نســبت به قانون لغــو مصونیت پیش خطاب به اتحادیه اروپا گفت
قضایی نمایندگان پارلمان ترکیه که شــما به راه خود بروید و ما به
ابراز نگرانی کردند .آنها تصویب این راه خود!
قانون را "گامی در جهت به خطر
{>> ادامه در صفحه}38 :
افتــادن آزادی بیان" نمایندگانی
دانستند که به صورت دموکراتیک

•
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جمهوری اسالمی...
تلگرام چقدر قابل اعتماد است؟

شورای عالی فضای مجازی در
ایران به ریاست حسن روحانی
به شبکههای پیامرسان آنالین
یک ســال فرصت داده که سرور
خود را به ایران منتقل کنند.
در این مصوبه که شــنبه هشتم
خرداد تصویب شده ،نامی از تلگرام
برده نشده است ،اما از آنجا که در
حال حاضر تلگرام پرکاربردترین
پیام رسان موبایلی در ایران است،
تصور میشــود که منظور اصلی
شــورای عالی فضای مجازی این
شبکه باشد.
در دو کشــور ایران و ازبکســتان
تلگرام شــبکه اصلی پیام رسان
آنالین است.
خبرگــزاری مهــر میگوید که
محبوبیت شبکه تلگرام در ایران
به اندازه ای اســت که  ۱۲درصد
پهنای باند اینترنت کشور صرف
آن میشود و به روایتی بیش از ۲۰
میلیون کاربر در ایران دارد.
محبوب ملت و مطلوب حکومت

بســیاری از چهرههای سیاسی و
رسانهها و نهادها در تلگرام کانالی
دارند که با پیوســتن بــه آن در
جریان دیدگاهها و اخبار آنها قرار
میگیرید .کانال تلگرام منسوب به
دفتر آیتالله علی خامنهای ،رهبر
ایران بیش از  ۳۵۰هزار مشترک
دارد و روزی چنــد خبر ،عکس یا
فیلم مربوط به رهبر ایران در آن به
اشتراک گذاشته میشود.
کانالهای سرگرمی و تفریحی و
جوک و طنز هم که ایرانیان عالقه
زیــادی به آنها دارنــد ،در تلگرام
فراوان اســت و یکی از آنها به نام
"بدندید" بیــش از یک میلیون
عضو دارد .از طریق این پیامرسان
اجناس و کاالهــا خرید و فروش
میشود و حتی کانالی وجود دارد
که در آن کاربران تقاضای خود را
برایداروهای کمیاب مینویسند و
از فروشندگان کمک میخواهند.

پس چرا شــورای عالی
فضای مجــازی چنین
موضوعی را تصویب کرده
است؟
آقای رشــیدی اینطور
برداشــت میکنــد که
درخواســت نهایــی
حکومت ایران از تلگرام
این است که این شرکت
دسترســی الزم را برای
مقامهــای ایرانی فراهم
کند تا هــر وقت تقاضا
کردنــد اطالعــات هر
شبکه تلگرام در ایران بیش از کاربــری را بخواهند دریافت
کنند.
 ۲۰میلیون کاربر دارد!
استدالل رئیس پلیس فناوری
اطالعات ایران برای دستیابی
با یک حرکت آســان و به سرعت بــه دادههای کاربران این اســت
سه ثانیه میتوانید خبر و عکس که بتوانند با "داعش فارســی" و
و فیلم را در تلگرام با دوســتان و "هنجارشکنی" و "جرایم اخالقی"
خانوادهتان به اشتراک بگذارید.
مقابلهکنند.
زمانی رتبه اول محبوبیت در ایران تلگرام هنوز به این مصوبه شورای
به وایبر تعلق داشت و بعد از فیلتر عالی فضای مجازی واکنشی نشان
شــدن و کند شــدن این شبکه نداده است .با همه کشمکشهایی
پیامرســان ،همه به تلگرام کوچ که تلگرام با حکومت ایران داشته
کردند.
اســت ،این شبکه هنوز به راحتی
خط قرمز کجاست؟
در داخل ایران در دسترس است
با ایــن فراگیری که تلگــرام در و برعکس بسیاری از پیامرسانها
ایران دارد ،دور از انتظار نیســت فیلتر یا مسدود نشده است.
که حکومت ایران به دنبال راهی
برای کنترل و نظارت بر آن باشد .تلگرام چقدر قابل اعتماد است؟
زمانی اعالم شد که تلگرام بعد از کالین اندرسون ،پژوهشگر اینترنت
خودداری از همکاری با حکومت که درباره امنیت سایبری در ایران
ایران ،در این کشور مسدود شده تحقیق کــرده اســت ،میگوید:
است که تکذیب شد .چند هفته مهمترین مسئله تلگرام این است
بعد گفته شد که تلگرام خط قرمز که از سیستم "رمزگذاری سرتاسر"
ایران را پذیرفته و با دولت ایران در اتوماتیــک اســتفاده نمیکند.
بعضی زمینهها همکاری میکند .بنابراین اگر کاربر تلگرام حواسش
هرچند پاول دوروف ،مدیر تلگرام نباشد ،تلگرام توانایی دسترسی به
میگوید تنها خط قرمزش مقررات اطالعات تبادل شده را دارد.
امیر رشــیدی ،که برای کمپین
خود این شرکت است.
حاال شورای عالی فضای مجازی حقوق بشــر در نیویورک تحقیق
که به دستور رهبر ایران تشکیل میکند ،میگوید که شــواهدی
شده ،تلگرام را تهدید کرده که یا دارد که نشان میدهد اشخاصیدر
دادههای کاربران ایرانی را به داخل ایران ،مصر و سوریه موفق شدهاند
این کشور منتقل کند یا در ایران با درخواســت رمز عبور تلگرام و
سپس شــنود این رمزها از طریق
مسدود شود.
اما ایــن مصوبــه چقــدر برای مخابــرات زودتر از کاربران به رمز
شرکتهای خارجی مانند تلگرام و دسترسی پیدا کنند و تلگرام آنها
را هک کنند.
واتس آپ قابل اجراست؟
امیر رشیدی ،کارشناسدسترسی فارغ از این کــه دادههای کاربران
به اینترنت در کمپین حقوق بشر کجا ذخیره شــود ،او اعتقاد دارد
ایران مستقر در نیویوک میگوید ،که اشخاصی مانند روزنامهنگاران
"ســرور تلگرام جعبه نیست که و سیاســتمداران بهتر اســت از
سر آن را بگیرند و به داخل ایران شــبکههایی اســتفاده کنند که
منتقل کنند .اطالعات کاربران آن متنباز هســتند و کارشناســان
در کشورهای مختلف ذخیره شده ایمنی آنها را تأیید کردهاند.
ندا سانیچ (بیبیسی)
است و این مصوبه به این سادگی
قابل اجرا نیست".
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مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
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I
www.centrecsai.org

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
½
½
½
½
½
½
½
½

>> خــدمات ما شامل:

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی
و شرکت در مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامه رسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
پرداخت هزینه ناچیز)
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش هایدسته جمعی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب چینی و غیره

کالس
ه
ا
ی
ف
ر
ا
نسه

  نیم

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

ه وقت 
  رایگان

ساعات کار:

>>دوشنبه تا جمعه
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور

__________________________________ __________________________________
Centre Social d’Aide aux Immigrants
Centre Social d’Aide aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
Point de service à Verdun
Montreal, QC H4E 3X8
Sur rendez-vous seulement

Tel.: (514) 932-2953 Tel.: (514) 458-4350

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

École Multiethnique
)de Langues et de Cultures du Québec (EMULCQ

Free French Courses /
Cours de français gratuits

in collaboration with Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec

Summer semester / Session d’été :

)Du 11 juillet au 28 août 2016 (7 weeks / semaines
)!Levels: Beginner, Intermediate & Advanced, Writing and Conversation (New
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé, Conversation et Écriture
Courses Schedule/ Horaire des cours:
Morning / Matin: 9h00 à 12h00
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h00 à 21h00

Evaluation / Évaluation: June 14th from 3:00pm to 6:00pm
!!!REGISTER BEFORE June 14th
!Upon appointment only! Sign-up today
!Uniquement sur rendez-vous! Inscrivez-vous maintenant
Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status

RESTAURANT ONYX INC
________________
6195 ST-JACQUES W. | Tel.: (514) 585-2029

(514) 484-8899
EMULCQ@gmail.com
)www.emulcq.com (section inscription

)Address: 5333 avenue Notre-Dame-de-Grâce (Métro Villa-Maria
Montréal, H4A 1L2
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معادلیکپنجممیانگین
پروندههایقضاییسراسرکشور!

تشکیل ساالنه دومیلیون پرونده دراستان تهران

دادگستری استان تهران ساالنه به بیش از دو میلیون
پرونده قضایی شهروندان تهرانی رسیدگی میکند .این
میزان ،معادل یک پنجم میانگین پروندههای قضایی
سراسر کشور است.
در این استان چند ده هزار شاکی و چند هزار میلیارد
بدهی وجود دارد که از این نظر سهم این استان بیش
جمهوری اسالمی و حتی در میان از یک پنجم میانگین کشور است.
اگر فشارهای جهانی درکار نبود،
طیف گسترده اصالح طلبان فائزه غالمحسیناسماعیلی،رییسدادگستریاستانتهران
جمهوری اسالمی با بهائیان همان
ن زندانهای کشور بوده
که پیش از این رییس سازما 
می کرد که داعشی ها با ایزدی های هاشمیتنهاست.
و الجــرم او باید به تنهایی هزینه است ،عالوه بر ارائه این آمار در جلسه مشترک قضایی
عراق می کنند!
و اداری استان تهران در روز دوشنبه دهم خرداد ماه،
از نبود امکانات کافی سختافزاری در دستگاه قضایی
خبر داد.
نداشتن ساختمان و اتاق کافی عمدهترین این مشکالت
است .اغلب ساختمانهای قوه قضاییهدر استان تهران
فرسودهاند و ظرفیت کافی ندارند تا جایی که به گفته
اســماعیلی ،در برخی موارد دو قاضی در یک اتاق به
پروندهها رســیدگی میکنند« :این وضعیت ،زیبنده
شان قضا و در خور مقام قاضی و مردم تهران نیست».
دادگستری استان تهران شــامل دادگاههای تجدید
نظر ،دادگاه کیفری یک و دو ،دادگاه انقالب و حوزهها
و مجتمعهای قضایی اســت .در این استان  ۹حوزه

در سلسله مراتب تبعیض آلود نظام اسالمی شهروند
بهایی در پائین ترین مرتبه قرار دارد
علیکشتگر

تبعیض زشــت ترین نوع
بیدادگری است .برده داری
و نژادپرســتی در گوهر ،با
تبعیض هــای مذهبی و
جنسی و طبقاتی حقیقی
و حقوقــی جمهــوری
اسالمی یکسانند و هریک
به نوبه خود انسان ها را
از ابتدایــی ترین حقوق
طبیعــی شــان محروم
می سازند و همگی ذاتا
رذل ساالر ،فضیلت کش
و فسادپرورند.
بنای جمهوری اسالمی بر
تبعیض چند الیه مذهبی
و جنسی استوار است.
•تبعیضمیانروحانیون
و سایر طبقات اجتماعی.
رهبــر رژیم که بر تخت
والیت مطلقه فقیه تکیه
می زند باید روحانی باشد
کند که بتواند جاسوسی کند!!؟
و در انتخــاب وی نیز فقط فقها اگر فشارهای جهانی و مالحظاتی
و مجتهدان دســت چین شــده که عطش بهائی کشی رژیم را به
مشارکتدارند.
مصالح و مقتضیات رژیم محدود
• تبعیض میان مســلمان شیعه می کنــد در کار نبود جمهوری
و سایر مذاهب اسالمی .پستهای اسالمی با این شهروندان ایرانی که
عالی نظام از ریاســت جمهوری تنها گناهشــان اعتقاد به مذهبی
گرفتــه تا وزارت و اســتانداری و سوای مذهب رسمی است ،همان
مدیریت هایدولتی میان شیعیان کاری می کرد که داعشــی ها با
ملتزم به قانون اساسی جمهوری ایزدی هــای عراق می کنند .کما
اسالمی تقسیم می شوند.
این که در نخستین سالهای پس
• مســلمانان سنی ،سلسله های از انقــاب نمونه هایــی از رفتار
تصــوف و دراویش ،مســیحیان ،جنایتکارانه حــزب الهی ها علیه
یهودیان و بهائیان به ترتیبی که نام بهائیان را شاهد بوده ایم.
بردم ،از حقوق ابتدایی خود محروم حکومتی کــه بنایش بر تبعیض
می شــوند و عمال به شهروندان استوار شده ،طبعا از هرگونه رفتار
درجه دو و سه و چهار تقسیم می تابوشکنانه شــهروندان که منافی
شوند.
تبعیض باشد احساس ناامنی می
• مرد ساالری عقیدتی و قانونی کند و نسبت به آن واکنش نشان
جمهوری اســامی زنــان را نیز می دهد.
در مسایل سیاســی ،اجتماعی و یکی از نخستین سنگرهای سلسله
اقتصادی از بسیاری از حقوق خود مراتــب تبعیــض در جمهوری
محروم می کند.
اســامی کــه اگر ســقوط کند
دفاع از ســایر خاکریزها ی نظام
در سلسله مراتب تبعیض آلود نظام تبعیض دشوارتر می شود ،سنگر
اسالمیشهروندبهاییدرپائینترین بی حقی شهروند بهایی است که
مرتبه قرار دارد.
رژیم در توجیــه آن دهها دالیل
او حتــی از حق انتخاب شــغل و مذهبی ،عقیدتی و سیاسی اختراع
حق تحصیل در نظام آموزشــی کرده است .به این اعتبار هرگونه
کشــور نیز محروم است .موجود تابوشکنی در این عرصه یک گام
"مهدورالدم"ی است که زیر فشار موثر علیه سلسله مراتب تبعیض
افکار عمومی جهانــی از"ترحم" آمیزی است که بنای والیت مطلقه
و "ســعه صدر" نظــام برخوردار فقیه بر آن استوار شده است.
می شــود و در برزخ میان مرگ و بنابرایــن کار فائــزه هاشــمی
زندگی حق نفس کشیدن پیدا می رفسنجانی ،که به دیدار همبندان
کند .می شــود هر وقت که الزم بهایی آزاده شــده اش می رود و
باشد به دست سربازان گمنام امام خبر آن را همراه با تصویر دســته
زمان و یا محافل "ســرخود" ترور جمعی به شــبکه های اجتماعی
شود و یا به اتهام جاسوسی برای می فرستد یک اقدام تابوشکنانه
آمریکا و اسرائیل روانه زندان گردد ،ارزشــمند است که باید بر آن ارج
بدون آن که رژیم خود را ملزم به نهــاد .زن بودن ،مســلمان بودن
شنیدن این پرسش ساده نماید که و فرزند یکی از ســران جمهوری
آخر کسی که در نظام حاکم هیچ اســامی بودن ،اثرات اجتماعی
جایی ندارد و حتی از حق انتخاب اقدام تابوشکنانه فائزه هاشمی را
شغل نیز محروم است ،چگونه به در میــان طیف اصــاح طلبان و
اسناد محرمانه و طبقه بندی شده مسلماناندوچندان می کند.
رژیم اسالمی دسترسی پیدا می اما در میــان فرزنــدان مقامات
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پرونده اعتراضات ۹۳
تکاب؛  ۱۷کارگر معدن
شالق خوردند

قضایی ۱۴ ،دادگســتری ۳۱ ،دادسرا و  ۲۰مجتمع
دادگاهی وجود دارد؛ ســاختاری پیچیده و بســیار
متفاوت با تقسیمات کشوری.
به گفته اســماعیلی حوزه قضایی تهران سه ویژگی
منحصــر به فــرد دارد« :بخشهایــی از تهران فاقد
حوزههای قضایی بخش هستند .شهرستان شمیرانات
فاقد دستگاههای امور قضایی است و پروندههای این
شهرستان به دادســراها و محاکم تهران ارجاع داده
میشــود و دادگاههای عمومی تهــران عهدهدار امور
قضایی کل کالن شهر استان تهران هستند».
شــمار پروندههای قضایی در مناطقی مانند شهریار،
ورامین و کهریزک بیشتر از دیگر مناطق کشور است
و به همین دلیل اســتان تهران از نظر قضایی شرایط
ویژهای دارد.
شوراهای حل اختالف استان تهران هم به پروندههای
حقوقی زیادی رسیدگی میکنند .از میان دو میلیون
پروندهای که در مراجع قضایی استان تهران تشکیل
میشــوند ،سال گذشــته نیم میلیون پرونده در این
شــوراها بررســی شــدهاند که به گفته غالمحسین
اسماعیلی ،از این تعداد سرانجام  ۷۵هزار پرونده ،صلح
و سازش بوده است.

این تابوشکنی را بپردازد .و همین
به اهمیــت و ارزش کار وی می
افزاید .دیگر اصالح طلبان مذهبی
و ملی مذهبی مگر موارد استثنایی
(مثال صادق زیبا کالم) از سر ترس
و یا بدتــر از آن در پای بندی به
دوستی
علی
رضا
مونتریالی:
شاعر
عقاید ضد بهایی ســکوت پیشه
بی برکات و بدشگون ،بود عجب ورودتان
حد
حد شرعی؟ ناسالمتی اسمش ّ
کرده اند .ســکوتی درد آورـ شرم کدام ّ
سینه خلق و پشتشان ،زخمی تازیانه تان
آورـ کــه از آن بوی زننده فرصت است و باید حدودی داشته باشد! خدایا؟
بوسه زدست اهرهمن ،بر اثر سجودتان
طلبی و تبعیض به مشام می رسد .می بینی و ساکتی؟! دیگر کارگر را چرا
ظلم و دروغ و تفرقه ،حرص و جنایت و حسد
و به راستی کار ما ایرانیان به کجا شالق میزنند؟
چیست جز این شما بگو ،ما حصل وجودتان
رسیده که یک دیدار ساده میان دو خسته شدیم و دلزده زین حد بی حدودتان
شهروند ایرانی که فقط باور مذهبی
بود و نبود می دهم ،در هوس نبودتان دشمنی و عناد و کین با همگان به نام دین
شــان با هم متفاوت است ،جنبه
جور و فساد در زمین ،رشته ی تار و پودتان
نحسی و فقر و جنگ و خون آمد و زشتی و ریا
تابوشکنانه پیدا می کند!
ویل دورانت در کتاب شرق گهواره
تمــدن درباره کــورش کبیر می
نویسد ":در قلمرو او همه ادیان آزاد
و برابر بودند و خود در هر سرزمینی
انتخابات آمریکا :اشتباهات کلینتون >> ...ادامه از صفحه7 :
که پای می گذاشت به باورها ،و به
رأی استفاده کند.
مراسم و مناسک دینی مردم آن هزار کاهــش یافت و رامنی با  ۹۲دارد.
سرزمین احترام می گذاشت" (نقل هزار رأی پیروز شد .ممکن است ولد دقیقاً همــان جمهوریخواه مری کی هنری از  SEIUمیگوید:
این دسته از جوانان به حزب سوم میانهرویی اســت کــه کلینتون «ترامــپ دارد از خشــم واضــح
به معنی).
حــاال  2500ســال پــس از آن متمایل شــوند [حزب ســوم در میخواهــد .او عقایــد ترامــپ و قابــلدرک کارگران اســتفاده
کلیه احزاب سیاســی ،را بــا نازیهــا مقایســه میکند میکند».
سرافرازی تاریخی چه ننگی باالتر آمریکا به ٔ
از این که کسانی بر ما حکومت می بهجز احزاب اصلــی دموکرات و و جمهوریخواهــان زیــادی این کارگران تنها به سخنان ترامپ
کنند که آزادی مذهب شهروندان ،جمهوریخواه اطالق میگردد].
بــا او همعقیــده هســتند .چند دل نبستهاند .نظرسنجیها نشان
ایــن طبیعی ترین حق انســانی •
ســال قبل ،تمایل زیــادی میان میدهد که اکثر اتحادیهها با تجارت
سوم:
اشتباه
جمهوریخواهان شــبیه به ولد آزاد مخالفانــد .ســندرز تجارت
را برنمــی تابند و غیــر از خود را
مستحق مرگ و تحقیر میدانند .اجازه دهد جمهوریخواهان سنتی برای رأی دادن به کلینتون وجود آزاد را مرکز حمله به کلینتون در
و ما باید به این دل خوش داریم که جای دیگری پیدا کنند
داشــت .اما با رخدادهــای دوره انتخابات مقدماتی قرار داده است.
فرزند مسلمان یکی از سران نظام راه پیــروزی کلینتــون ،تغییــر اول انتخابــات ،ترکیبی از اتفاقات ترامپ نیز که سعی دارد حامیان
به دیدار همشهری های بهائی مان رأیدهندگان قرمز به آبی اســت مانند فشــار سندرز بر سر مسائل سندرز را به خود جذب کند ،بارها
رفته است! فرهنگ مدارا که مادر [قرمز نماد جمهوریخواهان و آبی اقتصادی و پاسخهای نامناسب او از موضع سندرز دراینباره ستایش
دموکراسی است با سکوت اصالح نماد دموکراتهاســت] .بهسرعت درباره رسوایی ایمیل؛ تحقق این کرده است.
بسیاری از اتحادیهها معتقدند که
طلبانه علیه تبعیض نهادینه نمی مشخص شــد که محافظهکاران امر را دشوار کرده است.
شــود ،باید برای الغــای آپارتاید جرئــت انجام حرکــت اعتراضی • اشتباه چهارم:
مذاکراتتجاریرییسجمهورهای
مذهبی و جنسی تابوشکنی کرد و ترامــپ هرگــز را نداشــتند ،اما اشتباه در جتارت آزاد
دموکــرات ازجملــه اوباما و بیل
جنبش «جمهوریخواهان
حامی پس از شــمارش رأیها در سال کلینتون باعث شده شغلهایشان
هزینهداد.
ِ
کلینتون» شروع شد.
 ،۲۰۱۲بالفاصله ادعا شد اتحادیهها را از دست دهند .کلینتون باید با
 --------------------اما احتمال دیگری نیز وجود دارد :این پیروزی را برای اوباما رقم زدند .این حمالت مبارزه کند .سابقه اوعکــس :مســئول حقوق بشــر یک نامزد میانهرو میتواند بهعنوان آنها با استدالل گفتند که ایاالت در تجارت محافظهکارانه و سیاسی
جامعهی بهائیان آلمان« :در حال یک جایگزین واقعی پدیدار شود .اوهایو ،ویسکانسین و نوادا به دلیل بوده است که سبب شده در برابر
حاضر حــدود  ۱۰۰تن از پیروان برای مثال بیل ولــد Bill Weld ،تبلیغات گسترده در
زمینه کار به حمالت ســندرز استدالل خوبی
ٔ
فرماندار ســابق و جمهوریخواه دموکراتها رأی داند .اما در اوایل نداشته باشد ،چه برسد در مقابله
بهایی در ایران زندانی هستند.
ماساچوست را در نظر بگیرید که امســال نگرانیهایی بروز کرد که با ترامپ.
•
• دهههاســت با کلینتون همکاری ترامپ از همین روش برای جذب
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جهــان...

ابرباکتریها 'هر سه ثانیه یک نفر را
خواهند کشت'

• ایجاد یک صنــدوق نوآوری
جهانی بــه ارزش  ۲میلیارد دالر
برای تحقیقات اولیه
• بهبــود دسترســی بــه آب
غیرآلــوده ،بهداشــت بهتــر و
بیمارســتان های تمیزتــر برای
جلوگیریازگسترشعفونتها
• کاهــش مصرف گســترده و
غیرالزم آنتی بیوتیک در صنعت
کشــاورزی/دامداری؛ از جملــه
ممنوعیــت مصرف آن دســته از
داروهایی که برای سالمت انسان
اهمیت حیاتیدارند
• بهبود سیســتم نظــارت بر
گسترش مقاومت در برابر دارو
• پرداخــت یک میلیارد دالر به
شرکت ها به خاطر کشف هر یک
آنتی بیوتیک تازه
• مشــوق هــای مالــی برای
ایجاد آزمایش هــای جدید برای
جلوگیری از تجویز آنتیبیوتیکها
زمانی که موثر نیستند
• ترغیب اســتفاده از واکسن و
داروهایآلترناتیو

یک گزارش معتبر حاکیست
که اگر جهان امروز دست به
کار نشود تا سال  ۲۰۵۰هر سه
ثانیه یک نفر در اثر آلودگی به
سوپرباکتری ها خواهد مرد.
گزارش "بررسی مقاومت داروهای
ضدباکتریایی" همچنین برنامه ای
را برای جلوگیری از "سقوط مجدد
جهان پزشــکی به قرون تاریک"،
که نیازمند صرف میلیاردها دالر
سرمایه گذاری است ،تشریح می
کند.
این گزارش همچنین خواســتار
انقالبــی در نحــوه اســتفاده از
آنتیبیوتیکها و کمپینیدر سطح
وســیع برای آموزش عمومی می
شود.
این گزارش عمدتا با استقبال روبرو
شده اما یک گروه توصیه های آن
را ناکافی دانسته است.
مبارزه با عفونت هایی که در
برابر داروها مقاومت نشان می
دهند نبردی است که جهان
به سرعت در حال باختن آن
است و از آن به عنوان تهدیدی
"در ابعاد تروریسم" یاد شده لرد جیم اونیــل ،اقتصاددانی که
هدایت این بررســی جهانی را به
است.
مشکل این است که بشر با سرعت عهده داشته گفت" :باید در سراسر
کافی آنتیبیوتیکهای تازه تولید جهان به شیوه های مختلف این
نمی کند و آنهایی را که در اختیار آگاهــی را ایجاد کنیــم که چرا
حیاتی استدیگر آنتیبیوتیکها را
دارد تلف می کند.
از زمان شــروع این بررســی در مثل آب نبات مصرف نکنیم".
اواسط ســال  ۲۰۱۴بیش از یک "اگر این مشکل را حل نکنیم وارد
میلیون نفر در اثر چنین عفونت قرون تاریک خواهیم شد ،و شاهد
مرگ خیلی ها خواهیــم بود .ما
هایی مرده اند.
در این فاصله پزشکان باکتری هایی توصیه های دشــواری آماده کرده
کشــف کرده اند که می تواند در ایم که الزمه اجرایش آن است که
برابر آخرین راه چاره موجود  -آنتی همه به خود سختی بدهند ،زیرا
بیوتیک کولیستین  -مقاومت کند .اگر چنین نکنیم قادر به حل این
در نتیجه این نگرانی مطرح شده مشکل نخواهیم بود".
که جهان در آستانه "عصر ورود به جورج اوزبورن وزیر دارایی بریتانیا
عصر بعد از آنتیبیوتیکها" باشد .گفت" :به غیر از الزامات اخالقی،
گزارش تازه می گوید که وضعیت هزینه های اقتصــادی ناکامی در
از این بدتر خواهد شــد به طوری این زمینه هم بزرگتر از آن است
که پیش بینی می شــود تا سال کــه بخواهیم فکــرش را بکنیم.
 ۲۰۵۰ساالنه  ۱۰میلیون نفر در بنابراین من از همه وزرای دارایی
می خواهم امســال دور هم آیند،
اثر عفونت های مقاوم بمیرند.
و هزینه مالی آن برای اقتصادها تا و در همکاری با رهبران صنایع و
نیمه قرن به  ۱۰۰تریلیون ( ۱۰۰کارشناســان پزشکی ،بر سر یک
رویکرد مشترک توافق کنند".
هزار میلیارد) دالر خواهد رسید.
از دهــه  ۱۹۸۰تاکنون هیچ گروه
توصیه های این گزارش چنین است :جدیدی از آنتیبیوتیکها ساخته
• یک کمپین فوری و گسترده نشده است.
برای افزایش آگاهی عمومی چون مشــکل این اســت که اگر آنتی
بیشــتر مردم از خطــرات آن بی بیوتیک تازه ای ساخته شود باید
خبرند
فقط برای مــوارد اضطراری کنار

گذاشــته شــود
بنابراین شــرکت
تولیــد کننــده
نخواهد توانســت
هزینه زیاد تحقیق
و توسعه را جبران
کند.
جــان رکــس ،از
واحد آنتی بیوتیک
شرکت استرازنکا،
گفت همانطور که
در گــزارش آمده
باید راه تــازه ای
برای پرداخت هزینه ساخت آنتی
بیوتیک پیدا شود.
او گفــت" :آنتیبیوتیکهــا باید
معادل بهداشتی کپسول اطفای
حریق باشــند .باید همیشه روی
دیوار باشند و حتی وقتی به ندرت
استفاده می شوند ارزش آنها معلوم
باشد".
لرد اونیل همچنین از شیوه های
کشــاورزی و دامداری که از آنتی
بیوتیک برای تقویت رشد حیوانات،
به جایدرمان عفونت آنها ،استفاده
می شود انتقاد کرد.
در آمریکا۷۰درصد آنتیبیوتیکها
برای استفاده حیوانی است.
این کاربرد خطر گسترش مقاومت
دارویی به عفونت های انســانی را
به همراه دارد؛ خطری که ســال
گذشته به شکل مقاومت در برابر
کولیستین ظاهر شد.
این دارو به طور گسترده در چین
به خوک ها داده می شود.
لــرد اونیل همچنیــن از کمبود
آزمایش هایی ابراز خشم کرد که
باعث می شــود در بسیاری موارد
آنتی بیوتیک به خاطر عفونت های
ویروســی  -که بی فایده است -
تجویز شود.
او گفت" :برای من باورنکردنی است
که پزشکان هنوز آنتیبیوتیکها را
با تکیه بــر ارزیابی فوری از عالئم
بیماری تجویز می کنند ،درست
مثل زمانی کــه آنتیبیوتیکها
اولین بــار در دهه  ۱۹۵۰مصرف
گسترده پیدا کرد".
سازمان بهداشت جهانی ،موسسه
خیریــه ولکام تراســت و انجمن
رویال بریتانیا جملگی از گزارش
تازه تعریف کرده اند.
ماریو مونتی نخســت وزیر سابق
بریتانیــا گفت که ایــن یافته ها
"مسلما ارزش توجه فوری رهبران
جهان را دارد".
اما دکتر گرانیا بریگدن از موسسه
خیریه پزشــکان بدون مرز گفت:
"این گزارش یک گام اول مهم در
رســیدگی به ناکامی گسترده در
بازار است اما ناکافی است".
این گروه می گوید که مقاومت در
برابر آنتی بیوتیک تهدیدی برای
ماموریــت آنها در اطراف جهان از
مداوای زخمی های جنگ سوریه
در اردن گرفته تا نوزادان بیمار در
نیجر است.
•

ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

Maria Cottone

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

Immigration Consultant of Canada
)Regulatory Council (ICCRC
& Registered with Quebec Immigration
By appointment only from
10:00 to 18:00 Monday to Friday

ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم و راﯾﮕﺎن از اﯾران ﺑﮫ ﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔرد ﻣدﯾر اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن
از ﺗﮭران ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﯾش ﺷﻣﺎره و از ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻓﻘط ﭘﯾش ﺷﻣﺎره )(۰۲۱

دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ و از ﺳﺎﻋت  ۲۱ﺗﺎ  ۲۴ﺑﮫ وﻗت اﯾران

(۰۲۱) ۸۵۵۲-۱۴۸۳

ﮐﺑﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری را از  ۳۰ﻣﺎه ﻣﮫ  ۲۰۱۶ﺑﺎ ظرﻓﯾت ﻣﺣدود  ۱۹۰۰ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ،ﺑﮫ درﯾﺎﻓت
ﭘروﻧده ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧود آﻏﺎز ﺧواھد ﻧﻣود و ﺗﺎ  ۲۸ﻓورﯾﮫ  ۲۰۱۷اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت.

ﺗوﺟﮫ

از دوم ﻓورﯾﮫ ﺳﺎل  ۲۰۱۱اداره ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ طرﺣﯽ را ﺗﺛﺑﯾت ﮐرد ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی آن ھر ﯾﮏ از
اﻋﺿﺎء رﺳﻣﯽ اﻧﺟﻣن ﻣﺷﺎورﯾن ﮐﮫ ﻗﺻد ﻓﻌﺎﻟﯾت در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را دارد ،ﻣﯾﺑﺎﯾد در اﯾن اﺳﺗﺎن
دﻓﺗر رﺳﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓراﻧﺳوی ﻧﯾز ﺗﺳﻠط داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﻣﺷﺎورﯾن ﺑﻌد از ﺛﺑت ﺷدن ﺑﺎ
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ ،ﺟواز ﻓﻌﺎﻟﯾت در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد ﮐرد.
ﻣﺷﺎورﯾن ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﮫ ﻋﺿو اﻧﺟﻣن ﻣﺷﺎوران ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﺷورای ﻗﺎﻧون ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﺷﻧد ﻧﯾز ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺛﺑت ﺑﺎ
اداره ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ را دارﻧد )ﺣﺗﯽ اﮔر در ﮐﺑﮏ دﻓﺗر دارﻧد( و در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻓﻘط در اﻣور
ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﻓدرال ﺣق ﮐﺎر ﮐردن را دارﻧد ،ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﺸﺎوران ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺒﮏ را در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

ﻋﺿو ﺑودن دراﻧﺟﻣن ﻣﺷﺎوران ﻣﮭﺎﺟرت ﺷورای ﻗﺎﻧون ﮐﺎﻧﺎدا ،اﯾن ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﺑرای
دﺧﺎﻟت در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را ﻧﻣﯽ دھد و ﮐﺑﮏ ﺑﺎ اﻓراد ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﺑرﺧورد ﺧواھد ﮐرد.

6621 rue sherbrooke est, suite 103
)Montreal, Quebec H1N 1C7 (Across Langelier metro

Tel: 514-656-8178
www.mariacottone.com / mariacottone@hotmail.com

«آوریل  ۲۰۱۶رکورد گرما را «شکست»

برآوردها نشــان میدهند که ماه
گذشــته میالدی ،گرمترین ماه
آوریل ثبتشدهدر تاریخ ،ودر عین
حال هفتمین ماه پیاپی در ثبت
رکورد تازهای بود که موج گرمای
کره زمین همراه آوردهاست.
هزاران نفر در ماه آوریل و ماه
مه از جمله در هند ،به دلیل
گرما ،کمبــود آب و معضالت
ناشــی از آن جان خود را از
دست دادهاند.
با نگاهی به جدولی که ســازمان
ملی فضانــوردی و هوایی آمریکا
(ناســا) تهیه کرده ،گرمای زمین،
با وجود نشــیبهایی که داشته،
به طور عمومی رو به افزایش بوده
است.
اما از سال  ۱۸۸۰میالدی تا کنون،
چنین درجه گرمایی ثبت نشد ه
است.
عالوه بر این ماه آوریل هفتمین ماه
پیاپی بود که گرما ،باز هم بیسابقه
در مقایسه با گذشته ،افزایش پیدا

کردهاست.
روزنامه هافینگتنپست از گاوین
اشــمیت ،از مدیران ناســا ،نقل
کرده که ســال  ۲۰۱۶به احتمال
۹۹درصد ،گرمترین سال ثبتشده
زمین خواهد بود.
شــنیدن ایــن گفتههــا ،یعنی
«گرمترین» سال ثبتشده چندان
عجیب نیســت؛ طی چند سال
گذشته دانشمندان و محققان ،هر
بار خبر از «ثبت رکورد تازه درجه
حرارت» دادهاند.
ســال  ۲۰۱۳جــزو گرمتریــن
سالهای تاریخ بود .همان موقع اما
قرار بود با آمدن سال  ۲۰۱۴حرارت
بیشتر شود .بعد از آن بود که گفته
شد سال  ۲۰۱۵رکورد شکسته و
اکنون نگاهها به آمارهاییست که
نشان میدهند گرمای سال جاری
میالدی ،شدیدتر از همه سالهای
گذشته خواهد بود.
ســال جاری میالدی ،کره زمین
در عیــن حال تحــت تاثیر یکی

از شــدیدترین
النینوهای تاریخ
نیــز قــرار دارد؛
پدیــدهای جوی
که بــه تغییرات
آبوهوایــی در
گوشهوکنار جهان
میانجامد ،که باز
هم از نظر شدت،
امســال ،رکورد
شکسته است.
بانک جهانی سال
پیــش هشــدار
داده بــود اگــر
سیاستهای درستی برای مقابله
با تغییــرات آبوهوایی ،گرمایش
زمین و تبعاً افزایش سطح دریاها
اجرا نشــود ،تا  ۱۵سال دیگر صد
میلیون نفر دیگر به جمعیت فقیر
جهان افزوده خواهد شد.
در همان سال بیش از  ۱۹۰کشور
توافقنامــهای را امضا کردند ،که
هدف از آن ،البته پس از ســالها
مذاکره و نشست و دیدار رهبران
جهان ،مقابله با تغییرات آبوهوایی
اســت :با محدود کــردن افزایش
دمای زمین در سالهای پیشرو
به  ۱.۵درجه سانتیگراد.
بــرای رســیدن به ایــن هدف،
دولتها متعهد شــدهاند افزایش
تولید گازهای گلخانهای را «هرچه
سریعتر» متوقف کنند .این توافق
میگوید پــس از ســال ،۲۰۵۰
آالیندههای گلخانهای باید به حدی
برســد که جنگلها و اقیانوسها
بتوانند آنها را جذب کنند.

•
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سیـاسی...

شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

و جای شــکرش باقی است ولی
باید پرســید چرا دیگران سکوت
کردند؟».
"اعتراض مالیمــی" که آیت الله
مکارم از آن ســخن گفته ،حرف
های علی اکبر هاشمی رفسنجانی
است که با عبارات زیر به شماتت
دختر خود پرداخته و تیرهایی از
تهمت و افترا نیز به سوی بهاییان
پرتاب کرده اســت« :.فائزه اشتباه
بدی کرده و بایــد آن را تصحیح
و جبــران کند .بهاییت یک فرقه
استعمار ساخته و منحرف است که
همیشه با همین انحراف شناخته
شده و ما همیشه از این فرقه تبری
جسته و می جوییم».
یک دیدار معمولی ،یک عکس ســردار محمدرضا نقدی،
عادی ،و موجی از اتهام و اعتراض رییس عراقی االصل سازمان
بسیج هم که نخود هر آشی
می شــود .گاه هم یک امر عادی اســت ،گفت« :امروز عــده ای به
روزمــره  -مانند دیدار یک زندانی دنبال تشــجیع بهاییت هستند.
سابق از هم بند به مرخصی آمده بهاییت یک فرقه جاسوسی است
 به یک مسئله حاد اجتماعی بدل و هیچ کس آن را به عنوان دین بهمی گردد و همه را به اظهار نظر و رسمیت نمی شناسد .اگر بهاییت
حتی خط و نشان کشیدن وامی دین است ،پیغمبر آن کیست؟»!
دارد .دیدار ســاده هفته گذشته فائزه هاشــمی ،که به خالف پدر،
فائزه هاشــمی  -دختر علی اکبر شهامتش درخور تحسین است ،از
هاشمی رفسنجانی رییس مجمع گردن نهادن به فرمان آمرانه پدر
تشــخیص مصلحت نظام و عضو برای "تصحیح و جبران اشــتباه
مجلس خبرگان رهبری  -نمونه بد" سرباز زد و گفت اگرچه تصور
ای است که در گذشته
چنیــن حمالتی را
مشابه بسیار داشته و
نداشــته ،اما نگران
سیصد هزار تن
در آینده نیز  -تا زمانی هم میهنان بهایی این موج ها نیست و
که ایــن حکومت بر
این موج ها درنهایت
همچنانگرفتار
سرکار است  -خواهد
به ضرر موج سازان
تداوم ستمگری
داشت.
تمام می شود.
حکومت آخوندی
ماجرا ازاین قرار است
صادق زیبــا کالم،
کــه درســال ،1390
اســتاد دانشــگاه
درپی اعتراضات دامنه دار به تقلب نزدیکبهجناحهاشمیرفسنجانی
در انتخابات ریاست جمهوری سال نیز بهدفاع از فائزه هاشمی پرداخت
 ،1388فائزه هاشــمی برای چند و در مطلبی با عنوان "عیادت فائزه
ماه به زندان افتــاد و درآن مدت هاشمی از شــهروند بهایی قابل
با بانو فریبا کمــال آبادی ،یکی از ستایش بود" نوشت« :ضمن این
هفت رهبــر جامعه بهاییت ایران که این کار خانم فائزه هاشــمی
که چند سال پیش از آن به اتهام هم انسانی و هم قابل ستایش بود،
جاسوسی ،توهین به مقدسات و بایــد از مقامات محترم جمهوری
تبلیغ علیه نظام به  20سال زندان اسالمی پرسید که با توجه به قانون
محکوم شده بود هم بند شد .هفته اساســی کشــورمان و با توجه به
گذشته ،درحالی که هشت سال از اصول فقهی و شرعی دینی مان ،و
دوران زندان رهبران جامعه بهایی با توجه به موارد دیگری که فقهای
گذشته ،برای نخستین بار به بانو شیعه درگذشته و امروز گفته اند
کمــال آبادی پنــج روز مرخصی آیا می توان یک فردی را به جرم یا
داده شد و در جریان این مرخصی اتهام داشتن افکار و عقایدی مغایر
فائزه هاشمی برای دیدار با هم بند با اعتقــاد دینی خودمان به زندان
سابق به خانه او رفت .خبرگزاری انداخت یا اجازه تحصیل و کار در
حکومتی "فارس" ،وابسته به سپاه مملکتش به او نداد؟»!
پاســداران ،با انتشــار تصویر این پس از گفته های فائزه گروهی در
دیدار ،کهدر هیچ کجایدنیا ارزش برابر دادستانی تهران تجمع کردند
خبری مگر در حد نقل رویدادی و خواستار محاکمه فائزه هاشمی
عادی نــدارد ،جنجالی آفرید که شــدند و از رییس قــوه قضاییه
همه مشــکالت بزرگ و دردهای خواستند ســریعا با این موضوع
بی درمان جامعه مانند بحران حاد برخورد کند .شــیخ صادق آملی
اقتصادی ،اعتیاد ،بیکاری ،آسیب الریجانی ،رییس بازوی ستمگری
های اجتماعی و محیط زیستی را نظام والیت فقیه هم هشدارداد که
در سایه قرارداد.
«اگردفاع از بهاییت عنوان مجرمانه
آیــت الله ناصر مکارم شــیرازی ،پیدا کند به شدت با آن برخورد می
مرجع تقلید حکومتی در جلسه کنیم»!
درس خارج فقه خود ،با اشــاره به در ورای جنجالی که برپا شــده و
دیدار فائزه هاشــمی با زندانی هم ریشه آن را باید در خصلت ستمگر
بند خود گفت« :منتظر بودم که حکومت آخوندی جســتجو کرد،
ببینم آیا دراین خصوص اعتراضی این پرســش مطرح می شود که
می شــود یا خیر که دیدم خبری دلیل این همــه خصومت کور با
نیســت تا این که شــنیدم پدر پیروان آیین بهایی و سلب و نفی
او اعتراض مالیمی داشــته است ابتدایی ترین حقوق انسانی آنان -

تداوم ستمــگری!
_________________

"عیادت فائزه هاشمی از شهروند
بهایی قابل ستایش بود"
ـــــــــ

 29اردیبهشت -حکومت آخوندی
نظامــی ســتمگر اســت .این
ستمگری جنبه عامداشته و کف و
سقف و حد و مرز ندارد .ستمگری
حکومت "همه" را دربر می گیرد
و هیچ فرد ،دســته ،گروه ،نگرش،
باور ،سازمان ،تشــکیالت و ...و...
و ...از آن در امان نیست .این عام
بودن ستمگری خودی و ناخودی،
دوست و دشــمن نمی شناسد و
حتی تا حد خودزنی هم پیش می
رود .ازاین منظر اســت که برخی
از رفتارهای حکومت که در حکم
سرشاخه نشستن و بن بریدن است
قابل درک می شود.
از همین منظر است که می توان به
چرایی رفتارهای ضد انسانی ،مغایر
حقوق بشری و حتی جنایتکارانه
حکومت در رفتار با شــهروندان
خود ازجمله درویش ها ،گروه های
مختلف عرفان ،دگراندیشان ،وکال،
فعاالن مدنی ،شاعران ،نویسندگان،
هنرمندان ،دانشمندان ،و هرکسی
که کمترین زاویه ای با نحوه فکر
حاکم داشته باشد ،پی برد.
به خــاف بیشــتر نظــام های
استبدادی دیگر که از شاخه های
مختلف ســتمگری  -ســرکوب،
ارعاب ،خفقان ،زندان ،شکنجه و
اعدام  -به عنوان ابزار برای مطیع
کردن و به تمکین واداشتن مردم
استفاده می کنند ،در نظام والیت
مطلقــه فقیه ســتمگری نه یک
ابزار بلکه ماده اولیه شکل گرفتن
و کارکرد حکومت اســت .شاید
این قیاس مع الفارق باشــد اما به
روشن شــدن مطلب کمک می
کند :ترکیب شیمیایی آب که مایه
حیات جانداران است ،ازدو مولکول
هیدروژن و یک مولکول اکسیژن
تشکیل شده است .هریک از این
دو عنصر که از آن گرفته شــود،
دیگر آب نیست .به همین گونه،
ترکیب حکومــت آخوندی نیز از
دو واحد ســتمگری و یک واحد
فریبکاری تشکیل شده و هر زمان
که به هر وسیله جلوی ستمگری
اش گرفته شود یا توان فریبکاری
اش رنگ ببازد ،فرو می پاشــد و
ازبین می رود.
این خصلت ستمگری طبعا بحران
آفرین اســت .هر روز جنجالی به
پا می شود یا ســروصدایی برمی
خیزد کــه گاه مرزهای واقعیت را
در می نوردد و وارد حیطه فراواقعی

RESTAURANT ONYX INC
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گروه ورزشی ندا
Neda Health Group

Wealth

12

is
Health

برگزار کننده دوره های شنا و ژیمناستیک

• آموزش شنا از مبتدی تا پیشرفته ویژه بانوان و کودکان
• چهار شنای اصلی ،تکنیک های نجات غریقی ،و ...
• آماده سازی و آموزش حرفه ای جهت
شرکت در مسابقات و فعالیت های تیمی
• تحت نظر اساتید حرفه ای

ندا عزیزی

Tel.: 514-701-1390
www.Neda-health-group.com

ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﺭﻭﺯ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ﺭﺍ ﺟﺸﻦ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﻯ ﺟﻰ ﺗﻮﻧﻴﻚ ) ﻣﻬﺮﺍﻥ(
ﺯﻣﺎﻥ 1 :ﺟﻮﻻﻯ ﺳﺎﻋﺖ 20:30
ﻭﺭﻭﺩﻯ ﭘﺎﺭﺗﻰ 10 :ﺩﻻﺭ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﻯ ﺁﮔﺎﻫﻰ:
514-325-3012
514-808-5070
ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﻴﺖ ﺗﭙﺶ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ
514-223-3336

ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺣﻝ ﭘﺎﺭﺗﯽ:
)Quilles G Plus (Rose bowl
6510 Rue Saint-Jacques
Montréal H4B 1T6
ﺳﺎﻧﺩﻭﻳﭻ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻥ ﺑﻔﺭﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺩ
) ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ ﻳﺎﺱ (

RESTAURANT ONYX INC
________________
6195 ST-JACQUES W. | Tel.: (514) 585-2029

ازجمله حق باورمندی ،برخورداری
از حقوق شــهروندی ،تحصیل و
کسب و کار  -چیست؟ پاسخ این
پرسش را شاید بتوان در نکته ای
یافت که کمتر به آن اشــاره می
شــود :رابطه حکومت آخوندی با
بهاییت به نوعی شبیه به رابطه اهل
تسنن و تشیع است .به همان گونه

RESTAURANT ONYX INC

که اهل ســنت شیعیان را بدعت
گذار در دین ،رافضی و مشرک می
دانند ،آخوندهای شیعه نیز بهاییت
را فرقه ای گمــراه ،ضاله مضله و
ملحد به شمار می آورند زیرا باور
آنان یعنی ظهور بــاب و بهاء الله
دکان دین فروشــی و مشروعیت
حکومتدینی که مبتنی بر انتظار

برای ظهور امام زمان است را تخته
می کند .ازاین رو ،می توان انتظار
داشت که جنجال برپاشده آخرین
مورد نباشــد و حدود سیصد هزار
تن هم میهنــان بهایی همچنان
گرفتار تداوم ستمگری حکومت
آخوندی باشند!

•
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جمهوری اسالمی ...

www.paivand.ca since 1993

جشن
ع وارۀ کن و
مل
« یـــات
عنکبو
ت  1و »۲

سپاه علیه کیم کارداشیان و زنان محجبه ایرانی
روی فرش قرمز
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آژانس مسافرتی

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

فرنازمعتمدی

مجیدمحمدی
احضار شدهاند و «اماکن
5خــرداد -بازداشــت گروهی از
مرتبط با جرایم» آنها
½
طراحان لباس و مدلهای ایرانی و
مهر و موم شدهاست.
ایــن که مدل شــدن ½
مسدود کردن کانالها و سایتهای
اینترنتــی آنها در کنــار پخش
گروهــی از افراد جهت
تبلیغ لوازم آرایشــی ½
ویدیوی اعترافات اجباری یک مدل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
ایرانی لباس و آرایش (الهام عرب) زندگی
و لباسهــای خاص و
)(Square Phillips
و
در برابر دادستان تهران از تلویزیون روحانیــت
انتشار عکسهای آنان
Montréal, Québec H3B 3C6
دولتی در قالــب عملیاتی تحت اسالمگرایان همراه
چگونه نهــاد خانواده
T: (514) 842-8000 Ext. 296
عنوان «عنکبوت  »۲هم نکاتی در با آن) نسبت داده
را سســت و جمهوری
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
TITULAIRE D’UN PERMIS
مورد نوع حکمرانی در ایران و هم میشد.
تهدیــد
را
اســامی
farnaz@hot.ca www.hot.ca
DU QUÉBEC
روابط جامعه و حکومت در بردارد.
اطالعیه سپاه در
میکند پرسشی است
ٔ
•
عملیات «عنکبوت
که در اعترافات اجباری
جمهوری
علیه
گر
ه
توطئ
آخرین
 »۱در ســال ۹۳
و اطالعیههای ســپاه
اسالمی :کیم کارداشیان!
تالش دشــواری
مکتــوم ماندهاســت.
ً
در
برنامه تلویزیونی مربوطه برای بــرای برقــراری
اتفاقا لبــاس زیباتر و
ٔ
اولین بار نام کیم کارداشــیان در این رابطــه انجام
لوازم آرایشی میتوانند
تلویزیون دولتی جمهوری اسالمی میدهد:
به تحکیــم روابط زن
به زبان آورده شــد .ســخنگوی «براساس اشراف
و شــوهر کمک کنند.
مرکز بررسی جرایم سازمان یافته کاملبهدستآمده،
اخیراً چندیــن کانال
سایبری ســپاه پاســداران برای این شبکه [فعال
تلگرامــی کــه زنان
ارتباط دادن مدلینگ در ایران به در اینترنــت که
«خــودی» جمهوری
بیگانگان و قرار دادن این موضوع مأموریــت ترویج
اسالمی اداره میکنند با
تحت عنوان پروژٔه نفوذ ،این مدل فســاد و استحاله
استفاده از همین ابزارها
آمریکایی را نیز در این توطئه
تالش دارند طالق را در
مذهبی
روشنفکران
که
هنگامی
شریک دانســت« :خانم کیم
ایران کاهش دهند.
کارداشیان یک مدل جدی در
•
و سکوالر قبل از انقالب
زندگی در کنــار ماشین
حوزه لباس است و مدیرعامل تالش میکردند حقوق فردی
سرکوب
اینستاگرام به او میگوید این را
ستیزانه
ب
غر
توجیهات
با
را
گزارش این عملیــات مقارن
بومی کن .بومی کردن مدلها
به فراموشی بسپارند،
در دســتور کار اســت .قطعاً
شــد با انتشــار اخبار مربوط
پشتیبانی مالی جدی صورت منیدانستند که روزی رژیمی به شرکت ســینماگران ایران
قراردادها


نقش با همان توجیهات سبک زندگی در جشــنوارٔه فیلم کن و رژه
 Contract Law
میگیرد .ما با تقســیم ِ
رفتن زنان ایرانی سینماگر بر
جدی بــا این موضــوع روبرو
  امورخانواده
 Family Law
حاکمان را بر آنها حتمیل
هیچ
بدون
قرمــز
فرش
روی
هستیم».
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
کرد...
خواهد
ً
انتقادی در داخل کشور -صرفا
این نوع برخورد به دلیل ذکر
 Commercial Lease


ایجاری)
(قراردادهای
جتاری
هایی
ب
حجا
داشــتن
دلیل
به
نام کیم کارداشــیان و نسبت
 Franchise Law
دادن فعالیتهای وی به «استکبار ســبک زندگی ایرانی  -اسالمی که در داخل کشــور موجب تذکر
 فرانچایز
 Immigration Law
جهانی» مورد توجه بســیاری از و هــدف قــرار دادن نهاد مقدس و بازداشت آنها میشد .سایتهای
) Rental Board (Régie du logement
  مهاجرت
رســانههای خبری در آمریکا قرار خانوادهدر سطح کشور رادردستور داخلی در گزارش اخبار جشنوارٔه
 Representation before: Québec
استیجاری
دعاوی


کارداشتند] با سوء استفاده از بستر فیلم کن بدون استثنا بر لباس زنان
گرفت.
Court, Superior Court
اینترنت و با حمایت پنهان و غیر ایرانی حاضر در جشنواره تمرکز
•
  وکیل دادگاه کبک،
ماشین سرکوب و سبک زندگی
مستقیم دولتهای غربی ،توانسته داشــتند (بدون ذکر نام طراحان
_______________
و دادگاه «سوپریور»
1010 de la Gauchetière, Suite 1315
روحانیت
بود طی  ۲سال فعالیت در پوشش ایــن لباسها)؛ ســایتهایی که
Montréal (Québec) H3B 2N2
در ایران یک ماشین سرکوب وجود موضوعات فرهنگی  -اجتماعی ،در همه تحت نظر مقامات نظام اداره
دارد که نمیتواند بدون پروژه و کار قالب حــدود  ۳۵۰صفحه ،تعداد میشوند.
Tel.:
Fax: 1-855-698-8872
حجاب
به
حساسیت
روزمره روز را به شب برساند و هیچ قابل توجهی از کاربران را در شبکه تنها در
است
________________________________________________
www.ak-law.ca
حیطهای از زندگی مردم از محدودٔه اجتماعی فیسبوک مخاطب خود که ســایتهای خبــری داخلی
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
email: info@ak-law.ca
کار آن بیرون نیست .ادارهکنندگان قــرار دهد .این شــبکه عموماً در با ســایتهای خارجــی در این
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
بقیه
این ماشین عملیات آن را بر اساس جریانهای رسانهای که بیگانگان گزارشها تفاوت دارند ،اما در ٔ
اولویتهای رهبر جمهوری اسالمی هدایت آن را به عهدهداشتند ،مورد داستان (پاسخ به توجه عمومی به
همه مسائل سوء استفاده دستگاه رسانهای ضد مد روز و آرایش ،اشاره به در کنار
تعیین میکنند و به ٔ
ایران از جمله نحؤه زندگی مردم انقالب قرار میگرفتهاست ».مقابله هم قرار گرفتن رنگها و طراحی
 ۰۱خ
نگاه امنیتیدارند.
استحاله سبک زندگی اسالمی لباسهــا ،توضیح شــرکتهای
با
ٔ
ــرداد۶۰ -هــزار نفـ
ـر
در
ک
یل
وم
تر
ی
دمشق
بازداشـ
ـت
و
گا
با

ه
زد
ها
اش
ی
تگ
ها
ه
دانشــگا
در
هنگامــی کــه
مناسبت
یا
لباس،
تولید
و
طراحی
اه
رژی
جمهوری
رهبر
که
است
اموری
از
م
ا
را
سـ
از دست دادهاند».
ـد در امنیتی نی
رو
خ
ی
ال
ه
ل
وای
پن
ــ
ج
ی
و
سـ
و
ـا
ل
زار
یــا کارخانههــا خبری نباشــد ،اسالمی و روحانیون حاکم بارها در پوشیده شدن یک لباس خاص)
جنگ داخلی
ت رامــی عب
جان با
اطالعات روی دادهان
دالرحمن تعــداد کل
خت
د.
ه
ان
د.
د
ید
ه
با
آنها یک مسیر رادنبال میکنند.
وبالگنویسان کارشان را تعطیل سخنانشان بدان اشارهداشتهاند.
ن
ح
اف
قو
رادی را
ق بشر خبرگــزار
ی
س
آل
ور
مـ
یه
ـا
که در پنج سال گذشته
با
ن
اع
بـ
ـه
الم
نق
ای
ل
ن
کرده باشــند ،فعاالن سیاســی در عملیــات «عنکبــوت  »۲که تمرکز البته فقــط بر روی لباس
رقم م 
یگوید
از در سوریه
نهادهای انتصابی را مورد انتقاد قرار صفحات مختلف اجتماعیدر حوزه و آرایش و جواهــرات زنان ایرانی نوجوانا
ن
بازداشت شدهاند ،نیم
عبدالرحمــن مینوی
و
س
ک
ــ
ود
د،
کا
رق
ن
م
ن
یز
م
در
یل
یون نفر
میان یادش
عنوان کرده و افزوده
ــده از اطالعات رسـ
ندهند و معلمان و روزنامهنگاران مدلینگ ،مزون ،آتلیه ،عکاسی و حاضر در کن نبوده و مردان را نیز قربانیانهستند.
ـم
ی
و
که
در
با
زدا
شت
د
گا
ولت

ه
ی
ها
ا
ی
ست
خ
جه
ادگرایان
رامی عبدا
راج شدهاند.
منتقد در زندان باشند آنها به سراغ طراحی را هــدف قرار میدهد در شامل میشدهاست.
لرحمن ،مدیر دیدهبان
و داعــش ن
یـ
مد
ـز
یر
د
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ه
ید
ه
با
می
ن
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هز
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مــردم ایران به موضوع مد روز و لندن) م
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ن
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فاصله زیادی با دیگر پنج ســال جنگ داخلی ف  ۴۵۶قربانــی در
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ســدادهای ناشــی از
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ار
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ند
که
طراحان لباس و آرایش و عکاسان توجیه این عملیــات نیز همانند جلوهنمایی ٔ
سوریه
شرایط داخل
این قلمرو بودند .برای آن که برخورد عملیات عنکبــوت  ۱این بود که جوامع ندارد و بدون محدودیت جان خ
 ۱۱۰نفرشــان افراد
ی سوریه ،تایید اخبار
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زار 
شها
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مدلها به یکی از ماموریتهای این افراد روی خانوادهها هدفگذاری حکومت میتوانســتیم شاهد این کش
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هفته مــد ،مجالت مد و اصوالً بیشـ
مستقل
از شکنجه و
ماشین ســرکوب تبدیل شود کار کرده و در پی «ترویج سازمانیافته
ٔ
ـترین موارد این مر 
گها ،در
شرایط دشوار است
ا
ما
ده
اط
شـ
ال
ـت
عا
نا
ت
ک
زن
ای
با
دا
ن
زد
ن
نه
ن
اش
اد
ظ
ــ
ام
ت
ــ
از
ی
«
جم
ص
له
ید
مدلینگ باید به دولتهای غربی ابتذال» بودهاند .از این تعداد برای صنعت و بازار مددر ایران بدون
نایا»
معموالدرست بودهاند.
در  ۳۰محرومیت
از غذا و ودارو جان خود
و
توطئه آنها برای مقابله با سبک  ۲۹نفر پرونده قضایی تشکیل شد
ٔ
{>> ادامه در صفحه}22 :
زندگی اســامی (یا همان سبک که  ۸نفر آنها بازداشت و سایر آنها

½

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½سفرهای تفریحی با قیمت ارزان اینک با4
نشـــانی:
 2سال جتربه کاری!
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

514-574-4540

«۶۰
ه
زا
ر
ن
ف
ر
د
ر
زن
دا

ن
های رژی
م اسد جان باخت هاند»
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RESTAURANT ON

RESTAURANT
ONYX INC
________________

در شهــر

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

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

مدرسه دهخدا

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

-------------------RESTAURANT
ONYX INC
کانون مهندسان و

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

ی کبک
آرشیتکت های ایران 

مدرسه فرزانگان

514-290-2211
------------

IBNG

همبستگیبازرگانی

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

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

www.ibng.ca

اجنمنایرانیانوستآیلند

گروهرقصخورشیدخانوم

اجنمن ادبی مونتریال

(514) 377-8005

www.ilsmontreal.org

اجنمندوستدارانزرتشت

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

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

کالس های فارسی کودکان:
هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

(514) 731-1443

)2900 Lake (DDO

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

تلفن)514( 626-5520 :

بنیاد سخن آزاد

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

RESTAURANT ONYX INC

M EK IC

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

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

------

کتابخانهنیما
5206 DECARIE #3

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

www.paivand.ca

Tel.: 514-485-3652

Advertise with us ) 514-996-9692

RESTAURANT
ONYX INC
Facebook.com/

یکم و پانزدهم هر ماه >>
پیوند را بر روی سـایت بخوانید:

paivand.montreal
به ما بپیوندید!

www.paivand.ca

کانون فرهنگی«خانهما»درغربمونتریال
514- 804-4579

خانه ما فعالیت های خود را در محل موسسه

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

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

Tel.: 514-737-3642
5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7

محل ثبت نام

بنیاد نیکو :بازارچه تابستانی

شنبه  9ژوئیه از ساعت  ۹صبح تا ۱۵
هموطنان عزیز بنیاد نیکو همچون
سال های گذشــته جهت اهداف
انســان دوســتانه خود اقدام به
برگزاری بازارچه تابستانی میکند
همان طوری کــه میدانید اعضاء
این بنیاد در هر تابســتان تالش
میکنند تا با جمع آوری وســایل
قابل استفاده مردم و سپس فروش
آنها عواید حاصله را به مصرف امور
خیریه در ایران برسانند .
تجربه سالهای اخیر ثا بت کرد که
ادامه و خلوص نیت این مجموعه
موجب بارور شدن هر چه بیشتر
همکاری های هموطناندر این امر
خیر بوده است .
اعضای ما در حد امکانات خود نه
تنها خود برای حمل این وسایلدر
نقاط مختلف شهر آمادگی داشته
اند  ،بلکه برخــی از هموطنان با
آوردن وســایل و کمک به فروش
و آماده نمودن آنها نیز به ما یاری
رسانده اند .
بنیادنیکوبهدلیلماهیتداوطلبانه
فعالیت هایش ،بــرای انجام امور
همواره از افرادی اســتفاده نموده
است که عشق کمک بهدرماندگان

و محتاجان رادارند بنابرین همیشه
از افرادی که مایــل به انجام امور
عام المنفعه میباشــند دعوت به
همکاری مینماید .
ما معتقدیم که به یــاری هم وبا
هدفــی واحد میتوانیــم کارهای
بزرگی انجــام دهیم .چه فعالیتی
ارزنــده تر از به یاد مســتمندان
کشــورمان بودن میباشد؟ کمک
به اقشاری که چشم امیدشان در
شرایط بحرانی کشــور همچون
گرانی ،بیــکاری فراگیر جوانان و
فســاد و بی عدالتی در ســطوح
گسترده جامعه به گروه های خیر
دوخته شده است.
اکنون که ما بنــا به اقتضا در این
گوشــه دنیا و فارغ از بســیاری از
مشکالت ابتدایی زیست میکنیم،
شایسته است تا در حد توان خود
به یاری قشر ضعیف ساکن ایران
بشتابیم.
در این راســتا ما آما ده هستیم تا
وسایلی که مورد نیاز شما نیست را
تحویل گرفته و به معرض فروش
بگذاریم.
در خواست ما از شما این است

که جهت باال رفتن کیفیت انجام
کار وســایل اهدایی سالم و قابل
استفاده باشند تا امکان ارایه آن به
جویندگا ن باشد .
امسال این مراسم در آدرس جدید
که در زیر درج شــده است برگزار
خواهد شد.
در ضمن در نظر داریم برای ارتقای
سطح همکاری با سایر عزیزانی که
قابلیت عرضه محصوالت تولیدی
خود را دارند ،با اجاره میزهای بنیاد
نیکو به فــروش محصوالت خود
مبادرتنمایند.
برای هماهنگی الزم جهت معرفی
شغل خود و ســایر اطالعات الزم
میتوانید با شماره تلفن این مرکز
تماس حاصل نمایید.
زمان برگزاری این بازارچه شــنبه
نهم ماه ژوئیه از ساعت  ۹صبح تا
 ۱۵می باشد:
4862 Boul.St.Charles
Pierrefonds QC H9E 3E2
Tel:(514)804-4579

هیات مدیره بنیاد نیکو

دو ایرانی در راس یک کار خیر

بهروزباباخانی

کیفیتعالی،
بهای مناسب

( 11جوالی تا  28آگوست)

کبک سیتی«روز خوبی را برایتان آرزو داریم!»

LE MONDE DE LA LONGUE FRANÇAIS
4862 BOUL.ST CHARLES PIEEREFONDS QC H9H 3E2.

نان سنگک

ترم تابستانی2016 :

ظرفیتمحدود
Snowdon

اجنمن همدالن
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دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

دو ســال قبل انجمن بهداشت و
بهزیستی Giffardدر کبک سیتی
تصمیم گرفت که برای کمک به
افراد کم بضاعت براساس پرنسیپ
بده به نفر بعدی ،یا «قهوه ای که
منتظر شماســت!» که در اروپا
شروع شــده بود ،با یک رستوران
قرار بگذارد که افرادی که مایلند
پول قهوه یک نفر را (که پول همراه
ندارد) بپردازند ،تا بعدا اگر کسی
خواست بتواند آن قهوه را مجانی
دریافت کند .چون پیدا
کردن چنین رستورانی
کار ساده ای نبود ،دکتر
عطا انصــاری عضو این
انجمن قبول کرد که با
یک ایرانی رستوران دار
و دوســت دیرین قرار
بگذارد ،تا این برنامه در
رستوران او انجام شود.
اینک دو سال است که این برنامه
در رســتوران پیتزائی «دو برادر»،
(درست روبروی ترمینال اتوبوس
و ســر چهارراهی و پررفت و آمد)

انجام می شود.
این رستوران به آقای هیوا صالحی
تعلق دارد و پیتزاهایش در شــهر
کبک معروف است.
شروع کار ابتدا با قهوه مجانی بود
ولی بعدا بعلت احساس نیاز شامل
سوپ و ساندویچ مجانی هم شد.
عکس نشــان میدهد که تا بحال
 419قهوه داده شــده و  40تای
دیگر آماده هســت و  138سوپ
داده شــده و  24تای دیگر آماده
اســت و  165ساندویچ
داده شده و  25عدددیگر
در انتظار عالقمندان می
باشد.
روز پنجشــنبه  19ماه
می اعضای دو ارگانیزم
 Le Pivotو Centraide
که ارگانیزم های بزرگ
اجتماعی هســتند و بــا انجمن
بهداشت و بهزیســتی همکاری
مستقیم دارند ،در پارکینگ بزرگ
این رستوران چادر زده و با تابلوئی
که رویش نوشته شــده بود «روز

خوبــی را برایتــان آرزو داریم!»
پاکــت های چای ســبز و کارت
هائی برای دریافت قهوه مجانی در
رستوران آقای هیوا صالحی را به
عابرین عرضه می شــد .مدیر کل
 Pivotو اعضای انجمن بهداشت
و بهزیســتی  Giffardرا با لباس
هائی کــه عالمت این دو ارگانیزم
را داشتند در عکس مشاهده می
کنید.
این برنامه از ساعت  11:30تا یک
بعدازظهر ادامهداشت.
 Centraideو  Pivotاز همــکاری
آقای هیوا صالحی نهایت تشکر را
دارند.
-----------Photo: Marc Cochrane

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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ایران:اجتماعی

ازدواج سفیــد ،معضل اجتماعی
یا سبک جدید زندگی در ایران؟

بیمسئولیت،خانوادهنشناس ،ما بودند».
گفته بود:
بیدین ،بیمذهب ،بیاخالق و به گفتــه الهام خانــواده او هم از «اســتفاده از این نام برای این امر
بوالهوس و ...اینها القابی هستند رابطهاش با پاشا اطالع داشتند تا نامبارک غلط اســت ،چرا که نه
که برخی رسانهها ،مقامات و بعضا این که پس از یک ســال به قول ازدواج اســت و نه سفید و بهتر
کارشناســان اجتماعی در ایران ،خودش رابطهشــان جدی شــد :اســت بــه جــای آن از عبارت
برای توصیف صفات شــخصیتی «پدر و مادر پاشا اما مخالف ازدواج "همباشی سیاه" استفاده کنیم».
زنــان و مردانی به کار میبرند که مــا بودند .میگفتند بــه درد هم پاشا اما در اینباره میگوید« :اگر
بدون داشــتن رابطــه زوجیت یا نمیخوریم .خانوادههایمان از نظر فقط بهدنبال رابطه جنسی بودیم،
همان ازدواج یا صیغه شرعی ،با هم فرهنگی خیلی تفاوتدارند».
مگر دیوانه بودیم خانه اجاره کنیم
در یک خانه زندگی کرده و رابطه مخالفــت خانواده پاشــا ســبب و در آن زندگــی کنیــم .از طرف
عاطفی و جنسی دارند .پدیدهای میشود رفت و آمد الهام به خانه دیگر دسترســی به سکس امروز
کــه در ایــران از آن بــه عنوان آنها با مشــکل روبهرو شــود .به خیلــی راحتتــر و کمخرجتر از
«همباشی» یا «ازدواج سفید»
زندگی کردن بــا هم در یک
خیلی
امروز
سکس
به
«دسترسی
نام میبرند .امــری که از نظر
خانه است».
حکومت و مذهــب ،نامبارک راحتتر از زندگی کردن با هم در او در مــورد موافقــت خانواده
است و تبلیغات فراوانی علیه
الهام با تصمیم آنها مبنی بر
یک خانه است!»
آن انجام میشود.
زندگی مشترک بدون ازدواج
اولین بار دی ماه سال ۱۳۹۱
هم میگوید« :در ابتدا خیلی
بود که مرتضی طالیی ،رییس وقت دلیل این فشــارها آن دو تصمیم راضــی نبودند .بــه همین دلیل
کمیســیون فرهنگی و اجتماعی میگیرند خانهای اجاره کنند و با الهام بیشتــر خانه پدر و مادرش
شــورای شــهر تهران ،از «ازدواج هم زندگی کنند.
بود .کمکم وقتــی من را بیشتر
ســفید» به عنوان آنچه به زعم «تصمیم گرفتیم بــا هم زندگی شناختند و فهمیدند کهدنبال سوء
او «نــوع جدیدی از آســیبهای کنیم .نظرمــان این بود که تا زیر استفاده نیستم ،راضی شدند ولی
اجتماعی بــا پیامدهای خطرناک یک ســقف نرویــم ،نمیتوانیم باز هم به فامیل الهام گفتند که ما
است» سخن گفت.
همدیگر را خوب بشناسیم».
عقد کردهایم».
اوگفتهبود«:متاسفانهگزارشهایی به عقیده او یکی از علل اصلی طالق به گفته الهام ازدواج تصمیمی بود
مبنی بــر تشــکیل زندگیهای در ایران همین عدم شناخت کافی که آن دو خودشان گرفتند ،بدون
مجردی در شــمال شــهر تهران زوجین از یکدیگر است.
آنکه فشاری از طرف هیچ یک از
داریم کــه در آن دختر و پســر بر اســاس آخرین آمارها ،هر روز خانوادهها در کار باشد:
بدون ازدواج زیر یک سقف زندگی در ایــران ۳۴۳
«پدر و مادر پاشــا
«تا زیر یک سقف
مورد طالق در دفاتر
میکنند».
کــه کال مخالف
توانیم
ی
من
نرویم،
انتقادها و هشدارها در سال  ۱۳۹۳ازدواج و طالق ثبت
بودنــد .خانــواده
همدیگر را خوب
بیشتر شد تا جایی که خرداد ماه میشود.
من ولی با اینکه
بشناسیم!»
آن سال بهمن بهمنی ،مدیر کل از عمدهترین دالیل
نگــران رابطه ما و
دفتر برنامهریزی و تعالی خانواده طالق میتــوان به
حرفهای فامیل
وزارت ورزش و جوانــان نســبت «مســائل جنسی،
بودنــد ،هیچوقت
بــه «افزایش شــکل جدیدی از مشکالت اقتصادی و اعتیاد» اشاره فشــار نیاوردند که زودتر ازدواج
روابط دختران و پســران با عنوان کرد.
کنیم».
همخانگی» هشدار داد و آن را یک در تهران این آمار روزانه  ۹۰مورد پاشا با تایید صحبتهای همسرش
«آسیب جدی و نگران کننده در است .یعنی ساالنه ۳۲هزار و  ۸۵۰میگوید« :نمیخواستیم فقط به
کشور» خواند.
زوج فقــط در تهــران از هم جدا دلیل اینکه در ایران تنها راه بودن
میشوند.
با دیگری ازدواج است ،این کار را
قصدمان از ابتدا ازدواج بود
پاشا میگوید« :زندگی کردن زیر انجامدهیم .میخواستیم خودمان
پاشا و هســرش الهام ،ی 
ک سال یک ســقف و برخورد با مشکالت کامال آماده باشیم».
است ازدواج کردهاند اما قبل از آن ،واقعی زندگــی ،شــناخت ما از آنها حاال یک ســال است ازدواج
نزدیک به دو ســال با هم زندگی یکدیگــر و از ازدواج را بــاال برد و کردهاند و الهام میگوید« :به نظر
میکردند:
کمــک کرد که بهتــر و راحتتر من آن دو ســال برایمــان واقعا
«مثل همه زن و شوهرها!»
تصمیم به ازدواج بگیریم».
خوب بود (میخنــدد) .به پدر و
پاشا وکیل است و الهام کارشناس رســانههای حکومتی در ایران اما مادر پاشــا هم ثابت کردیم که به
گریم .آنها پنج سال پیش با هم علت گرایش جوانان به این سبک درد هم میخوریم».
آشنا شدند .پاشا میگوید:
از زندگی را فرار از مسئولیت ازدواج
«خانــواده ما اگر چه ســنتی و و نیــز راهی برای ارضــای غرایز خانه خودمان میدان جنگ است!
المیرا و ســیاوش بــا هم زندگی
مذهبی اســت ،اما داشتن دوست جنسیمیدانند.
دختر در آن عادی بــود .الهام از هادی صادقی ،معاون فرهنگی قوه میکنند ،البته در خانه سیاوش.
همان اوایل بــه خانه ما میآمد و قضاییه،دی ماه سال پیش با انتقاد پدر و مادر سیاوش مدتها پیش
پدر و مادرم کامال در جریان رابطه از نام ازدواج ســفید در این زمینه از یکدیگر جدا شدهاند و مادرش
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با مرد دیگری ازدواج کرده است.
اعتقادی به صیغه ندارم و صیغه هم
ســیاوش میگوید« :شوهر مادرم نخواندیم .مهم این بود که هر دو
مرد خوبی است ،اما من حوصله آن راضی بودیم ،اما این به این معنی
خانه را نداشتم .آنها هم ترجیح نیست که مذهبی نیستم .برعکس
میدانند که من نباشم .خدا را شکر خیلی هم اعتقاد دارم ولی به مدل
پول هم که زیاد داریم .برایم خانه خودم».
گرفتند».
ســیاوش و المیرا نظری مخالف
هر دو جوان هســتند ۲۲ .ساله و دارنــد« :ما خیلی اعتقادی به این
دانشجو .المیرا میگوید« :تا جوانیم حرفها نداریــم .مگر کار خالفی
باید از جوانیمان اســتفاده کنیم .میکنیم .جوانیــم و داریم جوانی
حالش را ببریم».
میکنیم».
امــا جدای از مباحث شــرعی در
مقوله ازدواج سفید ،تبعات حقوقی
و قانونی آن نیز نیازمند توجه است.
همایونحسینی،وکیلدادگستری
در این زمینــه میگوید« :مقوله
ازوداج سفید فقط به مسائل دینی
و شــرعی خالصه نمیشود ،بلکه
بحث اصلی تبعات قانونی و حقوقی
آن است».
قانون مدنی ایران در کتاب هفتم
خود تنها ازدواج دائم و موقت را به
رسمیت شناخته است.
بر اســاس ماده  ۱۰۳۵این قانون
به قول خودش هــر هفته پارتی نیز صرف وعده ازدواج ایجاد علقه
دارند« :خدا را شــکر که سیاوش زوجیت نکرده و بر همین مبنا رابطه
بدون آن غیرقانونی اســت.
«تا جوانیم باید از جوانیمان
همایونحسینیامامیگوید:
استفاده کنیم .حالش را ببریم».
«اثبات عدم زوجیت دو نفر نیـــاز به رویکردی تازه
که با هــم زندگی میکنند علت گرایش جوانــان در ایران به
مســتاجر هم نیســت .خانه مال خیلی هم آسان نیست ،مخصوصا ازدواج سفید و ترجیح این سبک از
خودش است .مشکلی از این بابت زمانی که خانوادههای دو طرف نیز زندگیدر هر قشری متفاوت است.
اما آیا برخوردهای سلبی و انتظامی
نداریم».
در جریان این رابطه باشند».
او در پاســخ به این سوال که پدر اشاره او به مواد قانونی متعدد قانون با این موضوع میتواند سرعت رواج
و مادرش در جریان رابطهشــان مدنی است« :اگر چه وعده ازدواج آن را کاهش داده یا متوقف کند؟
هســتند یا نه ،میگویــد« :پدرم ایجاد علقــه زوجیت نمیکند اما محسن برهانی ،عضو هیات علمی
که اصال خانه نیســت ،وقتی هم قانون مدنی در مواد  ۱۰۶۳ ،۱۰۶۲دانشــکده حقوق دانشگاه تهران،
که باشــد خانهمــان مثل میدان و  ۱۰۶۶مشخص میکند که حتی در نشستی که اواخر فروردین ماه
جنگ است .مادرم هم میگوید از صرف اشاره زوجین به قصد ازدواج امسالدردانشگاه تهران برگزار شد
جوانیات لذت ببر .خوب من هم کافی اســت تا علقه زوجیت بین در همیــن زمینه گفت« :نکتهای
آنها ایجاد شود .از طرف دیگر بر وجود دارد و آن این اســت که به
دارم لذت میبرم دیگر».
ســیاوش هم با المیرا هم عقیده اساس ماده  ۱۰۷۰رضایت طرفین این موضوع چگونه بنگریم ،چرا که
است« :خوش میگذرد .میرویم شرط نفوذ عقد است .در حقیقت در هر حال بخشی از جامعه درگیر
دانشــگاه و میآییم .خرجم را هم میتوان گفت که رضایت طرفین و این قضیه هســتند .آنچه هست
که مــادرم و پدر خودم میدهند .قصد آنان از نظر قانون برای ایجاد اقلیتی از جامعه تصمیم گرفتهاند
مشکلی نداریم .البته دنبال خالف زوجیت کافی اســت و اجباری به چنین روابطــی را به هر دلیلی با
یکدیگر داشته باشــند و ورود به
همنیستیم».
خواندن صیغه نیست».
توگــو امــا او در پاسخ به این سوال که آیا در قلمرو این مساله بهوسیله حقوق
در حیــن ایــن گف 
بــرای ایــن دو مهمــان میآید .صورت عدم اثبات زوجیت ،ارتباط کیفری و ضابطین دادگســتری
همدانشگاهیهایشــان با جیغ و زن و مرد مشمول قوانین مربوط و دادســراها ،مبت 
ال به محذورات
داد وارد خانه میشوند و سیاوش به زنا یا روابط نامشــروع میشود ،سنگین قانونی و فقهی است».
میگوید که بعــدا بیشتر حرف میگوید« :اثبات زنا از نظر قانونی همایون حســینی هم میگوید:
«آنچه مسلم است قوانین مدنی
میزنیم.
تقریبا غیر ممکن است».
او میرود تا به قول خودش خوش بر اساس ماده  ۲۲۳قانون مجازات و جزایی ایران این سبک از زندگی
اســامی جدید« ،هــرگاه متهم را به رسمیت نشناختهاند اما منعی
بگذراند.
به زنا مدعــی زوجیت یا وطی به هم از لحاظ قانونی برای آن وجود
ازدواج سفید ،شرع و قانون چه
شبه باشــد ،ادعای او بدون بینه و ندارد .از طرفدیگر نگاهی به مقوله
میگویند؟
سوگند پذیرفته میشود ،مگر آن حجاب در ایران و ســالها تالش
عدم پایبندی بــه اصول دینی و که خالف آن با حجت شرعی الزم ،حکومت برای تبلیغ و ترویج آن با
انواع و اقســام روشها ،ثابت کرده
مذهبی یکی دیگر از دالیلی است اثبات شود».
که در ایــران از آن به عنوان رواج از طرف دیگر ماده  ۲۴۱هر گونه است ورود حکومت به مسائلی از
ازدواج سفید نام برده میشود.
تحقیق و بازجویی برای کشف امور این دســت آن هم با برخوردهای
بر اساس قوانین شرع اسالم ارتباط پنهان در مسائل مربوط به جرایم قضایی و انتظامی ،عمال نتیجهای
زن و مرد نامحــرم تنها از طریق منافی عفت عمومی را ممنوع کرده ندارد».
او به همین دلیل معتقد است که
ازدواج یا صیغه شرعی مجاز بوده است.
و در غیر این صورت حتی میتواند حسینی بر همین اساس میگوید :در چنین شرایطی ،مخصوصا برای
از جمله مصادیق زنا قلمداد شود« .به همین دالیل اثبات زنا یا رابطه حل مشکالت و تبعات بعدی نیاز
بنا بــر نظر اکثر علمای شــیعه نامشروع در مواردی مانند "ازدواج به یک رویکــرد جدید در زمینه
خواندن صیغه هم در ازدواج دائم و ســفید" که دو طرف با یکدیگر قانونی احساس میشود.
هم در ازدواج موقت واجب بوده و زندگی میکنند مشــکل است .برای «الهام و پاشــا» و «سیاوش
در حقیقت قوانین فعلی ایران در و المیــرا» اما که هر کدام رویی از
غیر از آن حرام است.
در ایــن میان علی سیســتانی و مــواردی مانند این مــورد ،دارای سک ه «ازدواج سفید» هستند ،این
جریان عمال نــه درد بلکه درمان
ســعید حکیم ،خواندن صیغه به خالء قانونیست».
زبــان مادری و غیــر عربی را نیز به گفته او مشکالت قانونی ازدواج بوده اســت .هر کــدام از آنها به
مجازدانستهاند؛ اما سیستانی آن را سفید ریشــه در تبعات بعدی آن نوعی احســاس رضایت میکند:
یکــی دوره آمادگی برای ازدواج را
منوط به خوانده شدن عین ترجمه دارد نه در جرمانگاری آن:
دانسته ،در حالی که حکیم ،صرف «مشکالت اصلی زمانی است که گذرانــده و دیگری لذت جوانی را
رساندن منظور عقد شرعی را کافی زن بچهدار شــود ،یا مرد ول کند تجربهمیکند.
•
میداند.
و برود ،مسائل مالی پیش بیاید یا
پاشا در این رابطه میگوید« :من خشونتی بین آنها اتفاق بیافتد».
او از پروندهای میگوید که در آن
دختر و پسری به همین صورت با
یکدیگر زندگی کردهاند ،اما پس از
باردار شــدن دختر ،پسر او را تنها
گذاشته و رابطه قبلی را نیز انکار
کرده است:
«در اینجا مشکل اثبات نسب است.
مرد به طور کل رابطه را منکر شده
بود .البته ما با توجه به شواهدی که
داشتیم از جمله شهادت خانوادهها
و نیز صاحبخانه و همســایگان
مبنی بــر اینکه مــرد ،زن را به
عنوان همسر خود همهجا معرفی
میکــرده و هر دو بــا هم زندگی
میکردند ،توانستیم نسب فرزند را
اثبات کنیم».
این وکیل دادگســتری در مورد
مشکالت مالی هم میگوید:
«با توجه بــه اینکه قانون الزامی
بــرای دادن نفقه حتــی در عقد
موقت ندارد ،مشکالت مالی یکی
از اساسیترین تبعات حقوقی این
مساله است ،مخصوصا در مواردی
که همه خرجها بر عهده مرد باشد.
اگر او از این مساله استنکاف کند،
هیچ ضمانت قانونیای برای اجبار
او به دادن نفقه وجود ندارد».
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انسان به وسیله نافرمانی و گناه کار و یاغی
و دشمن خدا شده است ( سفر پیدایش :۳
 ،۱۲-۱افسسیان ،۳:۲رومیان .)۱۰:۵
خدا آدم را به صورت خود آفرید تا او بتواند
خدا را بشناسد و دوست بدارد و با خدا در
قدوسیت و شادمانی زندگی کند .لیکن آدم
امر خدا را اطاعت نکرد و گناهکار شد و گناه
مثل ارث از آدم به همه فرزندان او رسیده و
هر یک از آنها چون پدر بزرگ خود گناهکار
شده اند .گناهکار دشمن خدا است و او را
دوست ندارد و احکام وی را نگاه نمی دارد.
امروز جمیع مردم به استثنای کسانی که
توبه کرده و مورد عفو قرار گرفته اند ،دشمن
خدا هستند و با او که پادشاه حقیقی آنها
اســت می جنگند ،و چیزهائی که خدا از
آنها نفرت دارد دوست می دارند ،و از آنچه
خدا دوست دارد متنفر و گریزان اند .حالت
انسان گناهکار چنین است.
)2

انسان در نتیجه گناهش محکوم به مرگ
ابدی شده است ( سفر پیدایش  ۱۷:۲و :۳
 ،۱۹-۱۳رومیان  ۱۸:۱و  ۱۲:۵و .)۲۳:۶
خدا مقدس اســت و از گناه نفرت دارد و
به حکم قانــون او هر کس گناه کند باید
جسماً و روحاً بمیرد .آدم و همه فرزندانش
گناه کرده اند ،پس همه مورد غضب و لعنت
خدا واقع شده ،به امر خدا محکوم به مرگ
ابدی گشته اند .وضع مردم شباهت دارد به
وضع کسانی که جرمشان به ثبوت رسیده
و به زودی اعدام خواهند شد .اینها به هیچ
وجه نمی توانند خود را نجاتدهند و کسی
دیگر نمی تواند آنها را کمک کند ،و برای
آنان هیچ امیدی نیست مگر اینکه پادشاهی
که امر به کشتن آنها کرده بر آنها رحم کند
و در صدد نجات آنها بر آید .همینگونه برای
انسان گناهکار نیز هیچ امیدی نیست مگر
اینکه خدا راه نجاتی برای او فراهم سازد.
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خــدا بود که بزرگترین وجود عالم کائنات
می باشد .خدا گناهکاران را اینقدر محبت
نمود که پسر یگانه خود عیسی مسیح را
برای نجات آنهاداد؛ عیسی مسیح آن شبان
نیکو جالل آسمان را ترک کرد و بر زمین
آمد تا مردم گمراه را جستجو کرده نجات
بخشد .این همان مژده ای است که فرشته
به شــبانان داد وقتی که گفــت  «:اینک
بشارت خوشی عظیم به شما می دهم ،زیرا
نجات دهنده ای که مســیح خداوند است
برای شــما تولد یافته است» (لوقا ۱۰ :۲و
 .)۱۱این بهترین خبری است کهداده شده.

ثابــت کرد که حقیقتاً خداوند اســت.
فرشته به زنانی که سر قبر آمدند گفت
 «:در اینجا نیست زیرا برخاسته است»
(متی  )۶ :۲۸و از آن وقت تا حال پیروان
مسیح به سراســر جهان رفته ،بشارت
زنده شدن او را به مردم می دهند .تنها
او بر مرگ غلبه یافته است ،پس نجات
دهنده عالم اوست ،ما چقدر شادمانیم
که منجی زنــده ای داریم ،زیرا چون او
زنده شد می تواند ما را نیز زنده کند و
ما را قوت دهد تا با پاکی و قدوسیت در
ملکوت خدا با او زیست نمائیم.

)4

)6

عیسی مســیح مطابق اراده خدا و پیش
گوئیهــای انبیاء برای نجــات گناهکاران
مصلوب شد ( اشعیاء  ،۶ :۵۳یوحنا ،۲۹ :۱
مرقس  ،۴۵ :۱۰متی  ۲۷ :۲۶و  ،۲۸رومیان
 ،۶ :۵اول قرنتیــان  ،۳ :۱۵عبرانیان ۲۶ :۷
و  ،۲۷اول پطرس  ،۲۴ :۲اول یوحنا ۷ :۱و
)۲ :۲
مزد گناه موت است ،و چون همه گناه کرده
اند همه باید بمیرند .ولی عیســی مسیح
پســر خدا که هیچ گناه نداشت در راه ما
مرد .او بره خدا بــود که داوطلبانه خود را
برای گناهان ما قربانی کرد و برای گناهان
ما و گناهان تمام عالم نیز کفاره است .هر
کس به او ایمان می آورد بخشیده شده و
از مرگ ابدی رستگار خواهد شد ،زیرا خون
او که باالی صلیب ریخته شد ایمان داران
را از هر گناهی پاک می ســازد .پس خدا
با کمال محبت از مردم اســتدعا می کند
که این منجی آسمانی را قبول کرده حیات
جاودانیبیابند.
)5

عیسی مسیح حاالدر آسمان و بر زمین نیز
زیست می کند و سلطنت می نماید (متی
 ، ۲۰-۱۸ :۲۸اعمال  ،۳۴ :۲افسیان -۲۰ :۱
 ،۲۲اول قرنتیان )۲۵ :۱۵
وقتی مژده مســیح را به مردم می دهیم
نمی گوئیم او کســی بود که دو هزار سال
پیش زندگی می کرد ،ولی می گوئیم که
او حاال زنده اســت و بطور روحانی بر روی
زمین با ما حاضر می باشد تا ما را در تمام
احتیاجاتمان کمک کند .مسیح در آسمان
نیز هست و در دست راست خدا نشسته ،بر
تمام دنیا سلطنت می کند ،زیرا او پادشاه
پادشاهان و رب االرباب است .بعضی اوقات
ما فکر می کنیم که دنیا متعلق به شیطان
است و او هرچه را می خواهد می کند ،ولی
این صحیح نیســت و الزم است که ما به
اهل عالم بشارتدهیم که عیسی مسیح بر
تخت سلطنت جهان نشسته است و آنها را
تشویق کنیم که پیش او زانو زنند.
)7

عیسی مســیح به کلیسای خود ،یعنی به
تمام کسانی که حقیقتاً به او ایمان دارند،
روح القدس را داده است ( یوحنا ،۲۶ :۱۵
اعمال ۵ :۱و  ۳۳ :۲و  ۳۸و  ،۳۹رومیان)۵:۵
بعد از آنکه مسیح به آسمان صعود کرد در
روز پنطیکاس روح القدوس را به شاگردان
خود عطا فرموده ،و از آن وقت تا حال روح
القدوس به جمیع کســانی که به مسیح
ایمان دارنــد و از او پیروی می کنند داده
می شود .لزوم نداشت که کسی جانشین
مسیح شود ،زیرا او خود زنده است و هنوز

عیسی مسیح بادادن جان خود باالی صلیب
در راه دشــمنانش محبت عجیب خود را
نشان داد و آن وقت قدرت خدائی خویش را
به وسیله برخاستن از مردگان در روز سوم
که یکشــنبه بود کامال آشکار ساخت .اگر
مسیح مثل همه مردگان در قبر می ماند،
)3
خدا با محبت و رحمت عظیم خود پســر معلوم می شد که او انسانی بیش نیست ،و
یگانه خود را فرستاد تا مردم را نجات دهد این ادعای او که پسر خداست دروغ است.
(یوحنا  ،۱۶ :۳رومیان ،۳۲ :۸اول یوحنا :۴ولی وقتی که مطابق وعده خویش بندهای
مرگ را گسســته ،زنده از قبر بیرون آمد،
 ۹و.)۱۰
بشارت ما این است؛ وقتی هنوز
گناهکار و دشمن خدا بودیم خدا
هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
بر ما رحم کــرد و نجات دهنده
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
ای برای ما فرستاد .نجات دهنده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ای که از طرف خدا فرستاده شد
  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

که بود؟ او پیغمبر بزرگی نبود و
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی (رایگان) -
فرشته نیز نبود ،بلکه پسر مقدس
با تلفن ما متاس بگیرید514-999-5168 :

)
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کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
کشی
ش جالل عادل

بت است

داوند مح

خ

به وسیله روح خویش پیروان خود را تعلیم
می دهد و هدایــت و تقویت می کند .در
زمان قدیــم روح القدوس فقط به انبیاء و
اشخاص معینی داده می شد ،ولی حاال هر
ایمان دار این فرصت گرانبها را دارد که روح
خدا را در قلب خود جایگزین سازد .برای
کسانی که مایلند از دست شیطان رهائی
یافته خدا را اطاعت کنند مژده بسیار بزرگی
است.
)8

عیسی مسیح باز هم خواهد آمد تا بر جهان
داوری کرده ،ملکوت خدا را برقرار ســازد
(اعمــال  ۱۱ :۱و  ۴۲ :۱۰و  ،۳۱ :۱۷متی
 ،۴۶-۳۱ :۲۵مکاشفه )۱۸-۱۵ :۱۱
عیسی مسیح به شاگردان خود وعده داده
که باز هم از آسمان خواهد آمد تا مردگان را
زنده کند ،بر همه امتهاداوری کند و ملکوت
ابدی خدا را مستقر سازد .وقتی که مسیح
بار اول اول به دنیــا آمد با فروتنی آمد ،از
زن زائیده شد ،دچار زحمت زیادی گردید،
و سرانجام برای نجات گناهکاران مصلوب
گشــت ،ولی هنگامی که بار دوم آید الزم
نخواهد شد دوباره مصلوب شود ،زیرا همان
یک فدیه و کفاره برای گناهان تمام عالم
کافی بود.بلی وقتی مسیح در آخر دنیا می
آیــد نه برای نجات مردم بلکه برای داوری
خواهــد آمد  ،و کســانی را که به او ایمان
نیاورده اند به عذاب جاودانی محکوم خواهد
کرد.این وعده آمدن مسیح و فتح او بر گناه
و شیطان مژده ای است برای جمیع کسانی
که خدا را دوست دارند و از بدی متنفرند
 ،ولی برای کســانی که مسیح را رد کرده
اند خبر هولناکی میباشد .حال
که هنوز روز نجات اســت همه
باید عیسی مسیح نجاتدهنده را
قبول کنند  ،مبادا وقتی که روز
داوری می رسد غضب خدا بر آنها
نازل شده ،هالکشان کند.

•
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8751 8th Ave. Montreal H1Z4G5

9116-8641 QUEBEC Inc.

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭﺏ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ

ﺑﺭﺍی ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ
ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎﺱ
ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ

514-322-5345
خانـه ۳
خان ٔه  ۳خواب خوابه در وست آیلند
ه همراه با ۲
حمام و دستشویی
و گا
راژ ،و زیرزمین بسی
ار بزرگ و نورگیر با
در
مجزا با قابلیت
داشتن هوم آفیس،
یا
مناسب برای هر بیز
ینسی از قبیل «هوم
د

یکر» ،سالن آ
رایشگری ،و غیره در
زیرز
می
ن.
م
ساحت ز
مین :تقریبا ۱۲،۰۰۰sf
در منطق ٔه وست آی
 324,900لند ،قابل مذاکره:
Price: $

وابه در وست مونت

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

ارزیابی و مشاوره رایگان
 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری
با کمترین بهره
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین

PAIVAND: Vol. 23  no.1268  June 01, 2016

ٔ  ۱۰خـ

خـــانه
حمام و دستشویی
خان ٔه  ۱۰خوابه۱+۷ ،
منطق ٔه وست مونت
واقع در معتبرترین
با مساحت ۳۴،۵۷۵
در باالی تپه
ه$7,200,000. :
قابل مذاکر

نسرین عین الهی

Cell.:
514-839-7978
______________
Nasrin Eynollahi

Courtier Immobilier/
Real Estate Broker
Off: 514-482-1111
www.dicasi.com
nasriney2000@yahoo.ca
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Channel Letters
Menu Box
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Cut out letters
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مدرسه بازرگانی امپریال

Business School

کالس های راه اندازی بیزنس
کالس های زبان فرانسوی

شرکت و بیزنس خود را
با ما شروع کنید

« Starting a Business »

Enseignes Landreville
Hamid: 514 6597866
3060 de Baene
hamid@enseigneslandreville.com
St Laurent
www.enseigneslandreville.com
H4S 1L2

• دیپلم رمسی از
وزارت آموزش و پرورش

Program in English or French
Online or In-Class

Loans & Bursaries
maximum of 900 CAD* /month

• شهریه رایگان
• برنامه آنالین

Tuition-Free Program

Diploma of Vocational Studies
from the Ministry of Education

3-month program 6 hours/week

Loans & Bursaries Application
Support from our staﬀ

For more information

514-207-9999

www.ibs.quebec

.خريد يک ملک ميتواند مھمترين و بزرگترين سرمايه گذاری در زندگی شما باشد
به طور قطع يک کارشناسی و بازرسی حرفه ای از ملک در گرفتن تصميم عاقالنه و مطمئن
. در سرمايه گذاری به شما کمک ميکند
:کارشناس و بازرس ساختمان با مجوزھای الزم

در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

French Courses All Levels
University Credit Courses

Building Inspection License

Loans & Bursaries

Email: construction.ncb@gmail.com
Tel:(438) 402 1401
Soheil

Receive Maximum
900 CAD/month

May 2, 2016

www.paivand.ca
را بر روی سایت بخوانید

یکم و پانزدهم ماه

با مدیر
آماده پذیرش هرگیوت جدید

نه سفار
ایران
ی جهت میهمانی ش غذای
ه
شما هموطنان عزی ا و مراسم
ز
می باشد

*Under certain conditions

Last day of registration April 15

15 hrs/week

Mondays-Tuesdays-Wednesdays
9h - 15h

در قلب مرکز
شهرمونتریال
)(مترو مک گیل

*Limited Places

514-207-9999 / 514-699-0689

پاتوقعموجمال
سبزی پلو با ماهی

514-564-9790
514-629-1340

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

1620 Sherbrooke O,
(Corner : GUY)
Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

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

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

با قیمت های رقابت ناپذیر

   بیش از  17سال سابقه

در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای تهران،

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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزها ویژه ،هتل ،اتومبیل و..


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

Cell: 514-834-2166
Fax: 514-868-1115

Email: maryagency@gmail.com

هیپنوتیزم :زیر نظر استاد علی سلیمی

زیباییهیپنوتیزموخودهیپنوتیزمرافقطکسانی
میتواننداحساسکنندکهتجربهکردهباشند.

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

Tel: 514.347.4353
WEBSITE: www.hypnohelpelio.com

EMAIL:ga_salimi@hotmail.com

مشاور امالک در مونتریال
 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر

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

کاظم پرتو تهرانی

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

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

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

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

T: 514-341-2235
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مها
 مشجران عزیز

ـاو
هر چهارش ره رایگان

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

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

ه

ر روز هفته

اوکازیون عـالی

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

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

Water front Apartment
Île-des-Soeurs
only 220000$

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com
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کلینیک مدیکال آلفامدیک



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

شهر
مرکز
در




















DrیJگean سال6- 0:ختنه کودکان











 

 







جراح دندانپزشک



جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

louis

پزشک خانــواده











دانا
 مظفری


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر
Dr. Mehri Heidari D.M.D.

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

Bourque

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

:پزشکان خانواده

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

:پزشکان متخصص






















 

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

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

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









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

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

























 
















 













Root Canal 






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

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

گیورگیزنیا
Newنینوس

CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

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

Tel.: (514) 933-8383












1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

کالس های رایگـان فرانسوی
NDG در قـلب

عضو دایمى كانون بین
املللى مهندسین نفت

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

مبتدی | متوسط | پیشرفته

Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com

Guy

École Multiethnique
de Langues et de Cultures du Québec (EMULCQ)

Free French Courses /
Cours de français gratuits

in collaboration with Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec

Summer semester / Session d’été :

Du 11 juillet au 28 août 2016 (7 weeks / semaines)
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced, Writing and Conversation (New!)
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé, Conversation et Écriture
Courses Schedule/ Horaire des cours:

Cell.: (514) 816-4080
 مسکونی و جتاری در آمریکای شمالی:مشاور امالک
 تهیه وام مسکن  ارزیابی رایگان
با جتربه طوالنی در امور مدیریت بازاریابی

برای آگاهی از اوکازیون های استثنائی
:برای زندگی و یا سرمایهگذاری همین امروز با ما متاس بگیرید
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
ngivargiznia@gmail.com

20

Morning / Matin: 9h00 à 12h00
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h00 à 21h00

Evaluation / Évaluation: June 14th from 3:00pm to 6:00pm
REGISTER BEFORE June 14th!!!
Upon appointment only! Sign-up today!
Uniquement sur rendez-vous! Inscrivez-vous maintenant!
Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
(514) 484-8899
EMULCQ@gmail.com
www.emulcq.com (section inscription)

Address: 5333 avenue Notre-Dame-de-Grâce (Métro Villa-Maria)
Montréal, H4A 1L2
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دکتر کاملیا امامیان

Dr. Kamelia Emamian

Dr. Elham Khayat

Lease or Purchase Pre-Owned Vehicle
Lowest Price Guaranteed

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

SPRI
PRO NG

info@eleganceleasing.com

MOTIO
N

بوتاکس | فیلر |  | PRPاسکلروتراپی | لیزر

________________________________
با عرض خوشامدگویی به تازه واردین محترم
گروه الگــانس برای نخستین بار در کانادا افتخار دارد
برنامه های فاینانیس و لیزینگ ویژه تازه واردین،

جهت خرید خودرو New & Pre owned

را ازطریق بانک های مختلف به شما عزیزان ارائه کند.
برای آگاهــی بیشتر با ما تماس بگیرید:

info@eleganceleasing.com

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.royalrejuvenation.ca

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید
مشاوره و ارزیابی رایگان

مسعودهاشمی

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

_________________
6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6

Tel.:
514-482-4500
sale@eleganceleasing.com
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قیمت نفت برای اولین بار در سال  ۲۰۱۶از
مرز  ۵۰دالر گذشت

شرکت حمل و نقل بین املللی

بهای نفــت در پی انتشــار خبر
کاهــش ذخایــر نفتــی آمریکا،
پیامدهای آتشســوزی اخیر در
فورت مک موری کانادا و اختالل
تولیددر نیجریه ،برای نخستین بار
در نیمسال گذشته از مرز  ۵۰دالر
برای هر بشکه باالتر رفت .مشخص
نیست این روند تداوم یابد.
روز پنجشنبه ( ۲۶مه ۶ /خرداد)
در بازارهای آسیایی هر بشکه نفت
( ۱۵۹لیتر) برنت دریای شــمال
برای تحویل در ماه ژوئیه  ۵۰دالر و
هفت سنت معامله شد .این قیمت
 ۳۴سنت بیشتر از بهای این نفت
در روز چهارشنبه بود .بهای نفت
وستتگزاس اینترمدیت آمریکا هم
با  ۳۲سنت افزایش در هر بشکه،
به  ۴۹دالر و  ۸۸سنت رسید .این
برای نخستین بار از نوامبر ۲۰۱۵
است که نفت بیشتر از بشکهای ۵۰
دالر معامله میشود.
یک روز پیش از این وزارت انرژی
ایاالت متحده آمریکا اعالم کرده
بود کــه از حجم ذخایر نفتی این

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA
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برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ه
ا
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز

کشور در طول یک هفته بیش از ۴
میلیون بشکه کاسته شده است .از
سوی دیگر بانک مرکزی کانادا در
مورد پیامدهای منفی آتشسوزی
گسترده اخیر در این کشور هشدار
داده است .بر این اساس ،در چند
منطقه تولید نفت متوقف شــده
اســت .افزون بر این ،تولید نفت
در نیجریه هم به دلیل خرابکاری
مختل شده است.

شـی
راز

کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

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

514-952-7400
514-694-9692

یک بار امتحان کنید مشتری خواهیدشد.

Tel.: 514-546-1324
514-963-5179

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

سپاه علیه کیم کارداشیان و...
بخش زیرزمینی آن باشیم.
همه محدودیتهایی که
علیرغم ٔ
برای زنان ایرانی در داخل و خارج
کشور (با اعمال انواع ممنوعیتهای
کاری اگر محدودیتها را در خارج
رعایت نکننــد) وجود دارد باز هم
از هر روزنهای برای نشــان دادن
همجهتی با روندهای دنیای امروز
بهرهمیگیرند.
ده ســال پیش امکان نداشت در
عرض چند روز فرش قرمز و لباس
و آرایش زنان ایرانی حاضر در کن
بــه بخش غالب اخبــار روزانه در
ایران تبدیل شــود .به نظر میآید
نهادهای مختلــف در ایران بدون
احســاس تعارض در کنــار هم
زندگی میکنند :یک دسته نهاد
(سپاه و بیت و قؤه قضائیه) به مد
روز بــه عنوان تهدید امنیتی نگاه
کرده و طراحان لباس را بازداشت
میکند و نهادهای دیگر (رسانهها،
فیلمسازان) به پوشش کار همین
طراحان اشتغالدارند.
البته در نقاطی خاص این نهادها و
افرادی کهدر آنها کار میکنند با هم
سرشاخ میشوند و به همین دلیل
بخشهایی از فعالیت نهادهای از
جنس دوم زیرزمینی است .ظاهراً

را بر روی سایت بخوانید

>> ادامه از صفحه13 :

نهادهای نظامی و امنیتی بیشتر
خواهــان زیرزمینی بــودن این
فعالیتها هستند تا شفاف بودن
آنهــا چون با ســرکوب این گونه
فعالیتها از میان نمیروند .تقاضا
در هیچ جامعهای با ســرکوب از
میان نمیرود .سرکوب تنها فرایند
عرضه را دچار اختالل میکند.
•
فرصت یا تهدید

نهادها و افرادی کــه از این گونه
برنامهها دفــاع میکنند میدانند
دارند با ســبک زندگی حاکمان
فاصلــه میگیرند اما نمیخواهند
فرصت ارتباط بــا جهان خارج را
از دســت بدهند .به همین دلیل
به جای معرفی کردن این امور به
عنوان حق طبیعی (انتخاب پوشش
و آرایش) به توجیهات ملیگرایانه
یا بومیگرایانه که غربستیزان نیز
بدانها تمسک میجستهاند پناه
میآورند .استدالل یا توجیه کسانی
که بــه موضوع لبــاس و آرایش
در فرشهــای قرمــز بینالمللی
توجه دارند -برای مشــروع جلوه
دادن آن در برابــر اســامگرایان
و غربســتیزان -آن است که از
این طریق میتوانند ظرفیتهای
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بومی هنری ایرانیان را به نمایش
بگذارند اما این امر مستلزم وجود
نوعی بازار داخلــی برای این امور
است که ماشین سرکوب حکومت
و فقهگرایــان به آن به عنوان یک
تهدید نگاه میکنند.
هنگامی که روشنفکران مذهبی
دهه پنجاه
و سکوالر بومیگرا در ٔ
خورشیدی تالش میکردند حقوق
فردی دیگــران را بــا توجیهات
غربستیزانه به فراموشی بسپارند،
نمیدانســتند کــه روزی یــک
حکومت اقتدارگرا و تمامیتخواه
با همان توجیهات سبک زندگی
حاکمان را بر آنها تحمیل خواهد
ِ
شرایط بیتوجهی به
کرد.در همین
پیامدهایباورهایبومیگرایانه(که
به سرعت به شعارهای عامهگرایانه
تبدیل شده و نقض حقوق افراد را
توجیه میکند) است که مرز میان
تهدید و فرصت از میان برداشــته
همه
میشود ،قدرت مطلقه بر فراز ٔ
ارزشها مینشــیند و قدرتمندان
بــه ارزشگــذاران جامعه تبدیل
میشوند.
•

کیتر ینگ

بهای نفت که در نیمه سال ۲۰۱۴
به  ۱۱۰دالر در هر بشکه رسیده
بود ،در ماههــای اخیر تا  ۲۷دالر
در هر بشــکه کاهش یافت .هنوز
به روشــنی نمیتوان گفت که رد
کردن مرز  ۵۰دالر در هر بشــکه
به معنای پایان دوران نفت ارزان
باشد.
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اقتصــاد...

وزنه هند در اقتصاد جهانی
فریدون خاوند

هند ،که نخســتوزیرش نارندرا
مــؤدی  Narendra Modiچندی
پیــش وارد تهران شــد ،در زمره
قدرتهای نوظهوری است که طی
دو دهه گذشته توانستهاند از لحاظ
تولید ناخالص داخلی در جمع ده
اقتصاد برتر جهــان جای بگیرند.
این کشــور بزرگ آسیایی از آغاز
دهه دو هزار میالدی یکی از چهار
عضو گروه معروف «بریک» است،
نوواژهای که یکــی از اقتصاددانان
موسسه آمریکایی گلدمن ساکس
با استفاده از سرنام انگلیسی چهار
کشور برزیل ،روسیه ،هند و چین
ابداع کرد.
شور و شــوق نخســتین درباره
اوجگیری گروه «بریک» در اقتصاد
جهانی البته بیپایه نبود.
طی پانزده ســال گذشته ،تولید
ناخالص داخلی چهار کشور عضو
این گروه بیش از شــش برابر شد
و نقش آنها در بازرگانی بینالمللی
بهگونهای چشمگیر رو به اوجگیری
گذاشت .با این حال از یکیدو سال
پیش ،نو واژه «بریک» نیز همچون
بسیاری دیگر از نو واژهها بهتدریج
به فراموشی ســپرده میشود ،از
جمله به دلیل شکافی که از لحاظ
پویایی اقتصــادی و بازرگانی در
جمع چهار عضو بــه وجود آمده
است.
در حــال حاضر برزیل درگیر یک
بحران شدید سیاسی و اقتصادی
است ،روسیه از سقوط بهای نفت
و تنش در روابطش با غرب آسیب
فــراوان دیده و چین نیز با کندی
آهنگ رشد روبرو است.
در ایــن میــان ،از جمع آن چهار
کشور ،تنها هند است که پویایی
خود را بیشــتر کرده و حتی ،در
سال گذشــته میالدی ،در جمع
اقتصادهــای بــزرگ جهــان ،به
باالترین نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی دست یافته است.
تداوم پویایی اقتصاد هند از عوامل
گوناگون منشــأ گرفته که سقوط
بهای نفــت یکی از مهمترین آنها
است.
آنچــه بــرای شــمار زیــادی از
کشــورهای صادرکننده «طالی
ســیاه» یک مصیبت واقعی به بار
آورد ،بــرای هندیها بــه «مائده
آسمانی» بدل شد.
بــا برخــورداری از ایــن فرصت
اســتثنایی ،این کشــور توانست
کسری بودجه خود را پایین بیاورد
و تورم خود را که سه سال پیش از

مرز ده درصد فراتر رفته بود ،به زیر
شش درصد کاهش دهد.
در همان حال نرخ رشد اقتصادی
هند که در سال  ۲۰۱۲کمی باالتر
از پنــج درصد بود ،به هفت و نیم
درصد افزایش یافت.
مجموعه این عوامل دولت نارندرا
مــؤدی را هم در ســطح داخلی
و هم در مقیــاس بینالمللی در
موقعیتی مســاعد قرار داده است.
با ایــن همه آنچه در کوتاهمدت و
حتی میانمدت میتواند برای هند
امیدبخش باشد ،نباید ضعفهای
بزرگ این کشور بزرگ آسیایی را
از دیده پنهان دارد.
معموالً در ارزیابی جایگاه هند در
اقتصاد جهانی ،پای مقایسه آن با
چین به میان میآید ،به ویژه از آن
رو که دو قدرت همسایه آسیایی
از لحاظ جمعیتی با فاصله بسیار
زیاد پیشــاپیش دیگر قدرتهای
جهــان قرار دارنــد .هند با حدود
یک میلیارد و دویســت و پنجاه
میلیون نفر دومین غول جمعیتی
جهان اســت ،ولی در آینده بسیار
نزدیک با پشت سر گذاشتن چین
به نخستین قدرت جمعیتی بدل
خواهد شد.
اگر بر مقایسه میان این دو قدرت
آسیایی تکیه کنیم ،تردیدی نیست
که هند هم از لحاظ اقتصادی و از
دیدگاه توانایی تأثیرگذاری بر سیر
تحوالت سیاسی در جهان ،بسیار
واپسماندهتر از چین است .در این
مقایسه میتوان از جمله بر عوامل
زیر تاکید کرد:
•
یک) چین بــه قدرتی در مقیاس
جهانی بدل شده ،حال آنکه هند
همچنان یک قــدرت منطقهای
است .در واقع پکن کرسی عضویت
دایمی در شورای امنیت سازمان
ملل متحد را در اختیار دارد ،طرف
گفتوگوی اصلی واشینگتن است،
و نفــوذ خود را در بخش بســیار
گســتردهای از جهان گســترش
داده ،حــال آنکــه هند همچنان
درگیر مسائل منطقهای است (از
جمله تنش با پاکستان) و صدای
آن در بخش بزرگی از دنیا شنیده
نمیشود ،هر چند که نفوذش در
بعضی مناطق به ویژه آفریقا رو به
افزایش میرود.
•
دو) تولید ناخالص داخلی چین به
باالی ده هزار میلیارد دالر در سال
رســیده ،حال آنکه تولید هند در

محــدوده دو هزار میلیارد دالر در
سال نوسان میکند (یکپنجم).
در بســیاری از تولیــدات بنیانی،
هند برای رسیدن به سطح چین
راهی بس طوالنی در پیش دارد.
به عنوان نمونه در هند تولید فوالد
یکدهم و تولید سیمان یکششم
چین اســت .چین دو برابر و نیم
هند برق تولید میکند ...مجموعه
ایــن تفاوتها شــکاف مهمی را
از لحاظ ســطح زندگی میان دو
کشور به وجود آورده است .شمار
هندیهایی که با کمتر از یک دالر
در روز زندگــی میکنند ،دو برابر
چینیها است.
•
سه) بر خالف چین ،هند تاکنوندر
زمینه کنترل جمعیت موفق نبوده
و هر سال به طور متوسط بیست
میلیون نفر بر شــمار مردمانش
افزوده میشــود ،همــراه با تمام
مشکالتی که از لحاظ اقتصادی و
اجتماعی برای این کشور بهوجود
میآورد.
•
چهــار) زیر بناهای اقتصادی هند
از جمله راهها ،فرودگاهها ،شــبکه
راهآهــن و تاسیســات بندری در
مقایسه با چین در وضعیت بسیار
بدی هستند.
•
پنج) رشد اقتصادی چین عمدتاً بر
توسعه بخش صنعت استوار بوده
و هست ،حال آنکه هندیها برای
بخش خدمات و به ویژه خدمات
مرتبــط با تکنولوژیهــای نوین
ارتباطی و اطالعاتی اولویت قائلاند.
تردیدی نیست که اوجگیری بخش
خدمات برای هند یک برگ برنده
واقعی است ،ولی رشد بسیار ناکافی
صنعت در این کشــور را جبران
نمیکند .هند هر سال بایددستکم
بیســت و سه میلیون فرصت تازه
شغلی بهوجود بیاورد ،و این هدف
بدون ایجاد یک بخش گســترده
صنعتی قابلدستیابی نیست.
•
شــش) الگوی اقتصادی برجای
مانده از «خانــواده نهرو» (جواهر
لعل نهرو ،دخترش ایندیرا گاندی
و نوهاش رجیــو) ،که در دهههای
نخســتین بعد از استقالل هند بر
جهتگیریهای «خودکفایانه» و
مـلهم از شوروی تکیه
درونگرایانه ُ
داشت ،بهرغم اصالحات گاه عمیق
سهدهه گذشته ،هنوز بر سرنوشت
این کشور سنگینی میکند.
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رشــد اقتصادی چیــن بر جذب فقیر و بســیار متنوع را به یکی از
انبوه سرمایهگذاریهای خارجی شــگفتترین پدیدههای سیاسی
و صدور کاال بــه بازارهای جهانی در تاریخ معاصر جهان بدل کرده
تکیهداشته و هنوز تا اندازهایدارد ،است .چین در عرصه اقتصادی به
حال آنکه رشد هند عمدتاً متکی بر «معجزه» دست یافته است ،ولی از
بازار داخلی این کشور است که از لحاظ سیاسی هنوز در یک نظام
ظرفیتهای الزم برای ایجاد پویایی تکحزبی و بستهدست و پا میزند.
صنعتی و به ویژه ایجاد اشتغال به شکاف میان توســعه اقتصادی و
واپسماندگی سیاســی در چین
مقدار کافی برخوردار نیست.
یک معضل واقعی اســت و کسی
•
هفت) فضــای کســب و کار در به درستی نمیداند حل این تضاد
هند بســیار نامســاعد اســت و در چــه زمان و چگونــه و با چه
سرمایهگذاران داخلی و خارجی را هزینهای انجام خواهد گرفت .در
با دهها مانع بزرگ روبرو میکند ،عوض هند مجهز به ساختارهای
ازدیوانساالری مصیبتبار گرفته تا اســتوار سیاسی است و اگر بتواند
فساد و شکاف میان قوانین میان بر واپسماندگیهای اقتصادی خود
ایاالت گوناگون این کشور و غیره ...غالب آید ،خواهد توانست به یک
قطب بسیار تأثیرگذار برای توسعه
به رغم همه ایــن موانع ،هند در همه جانبه در آسیا بدل شود.
برابــر چین از یــک امتیاز بزرگ ریشــهدار بودن دموکراســی در
برخوردار اســت و آن دموکراسی هند به این معنی نیست که هیچ
ریشهداری است که نظام این کشور خطری آن را تهدید نمیکند.

در حزب حاکم ناسیونالیست هندو
(بهاراتیا جاناتا) ،کــه دولت آقای
نارندرا مؤدی برآمده از آن اســت،
یک جناح بهشــدت خشن وجود
دارد که به ویژه به مسلمانان (پانزده
درصد جمعیت هند) کینه میورزد.
دموکراسی هند ،کهدر آینده بسیار
نزدیک هفتاد ساله میشود ،بهرغم
فراز و نشــیبهای خــود ،به این
میبالد که توانســته است کینه
دیریــن را مهار کند و اجازه ندهد
که درگیریهای گاه خونین میان
پیروان ادیان گوناگون به یک انفجار
غیرقابل مهار سراسری منجر شود.
این بار هم این امیــد وجود دارد
که «داعشــیهای هندو» نتوانند
همزیستی درون هند را ،که شرط
الزم برای اوجگیری اقتصادی این
کشور است ،بر هم بزنند( .رادیوفردا)
•
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زندگی و سالمتـــ...

 ۹نشانه خاموش ابتال به ام اس

مولتیپل اسکلروزیس یا ام اس  MSکند و رنگ ها را به شکل غبار آلود
یک نوع اختالل خودایمنی است و رنگ و رو رفته می بیند.
کــه به اعصاب در طناب نخاعی و •
مغز و نیز عصب بینایی آسیب می دفع ادرار دردناک:
زند .بســته به محل ایجاد آسیب ،نوشــیدن مقادیر زیادی مایعات و
عالئم این بیماری شامل اشکال در در عین حــال ادرار دردناک ،می
کنترل عضالت ،تعادل ،بینایی یا تواند نشانه ابتال به ام اس باشد .این
عالمت اغلب از اولین نشانه های
حرف زدن است.
با این حال برخی از نشــانه های این بیماری اســت .هر گونه دفع
خاموش ابتال به این بیماری وجود ادرار مکــرر و ناگهانی ،و اختالل
دارنــد که اغلب ممکن اســت از کنتــرل تخلیــه روده باید جدی
آنها چشم پوشی شود .در صورت گرفته شــده و با پزشک در میان
مشــاهده هر کــدام از عالئم زیر ،گذاشته شود.
برای تشخیص ام اس با پزشک تان •
از دست دادن تعادل:
حتمادر تماس باشید.
عدم تعادل تنها نشانه ضعف نیست
•
مشاهده رنگ ها به شکل
اما داشتن ضعف در یک پا یا هر دو
غبارآلود:
پا می تواند نشانه ای از پیشرفت
نوریت اپتیک نوعی بیماری خاص تخریب سلول های عصبی و شروع
عصبی است که تنها عصب بینایی بیماری ام اس باشد.
را گرفتار می سازد .این بیماری به •
عنوان اولیــن عالمت از گرفتاری احساس سوزن سوزن شدن:
وسیع دستگاه عصبی موسوم به ام ایستادن و یا ماندن طوالنی مدت
اس می تواند باشد .نوریت اپتیک بر روی یک عضو ممکن است باعث
معموال در سنین  25تا  50سالگی قطع موقت جریان خون و احساس
رخ می دهد و در خانم ها شــایع سوزن سوزن شدن شود .اما گر بی
تر است .اولین عالمت این بیماری حسی ،سوزش و یا احساس خارش
کاهش دید اســت کــه اغلب به در اندام به طــور ناگهانی و بدون
سرعت و طی چند ساعت و گاهی هیچ دلیلی ظاهر شد ،نیاز به چک
چند روز رخ می دهد .این کاهش کردن دارد و می تواند نشانه ای از
دید به حدی شدید است که بیمار ابتال به ام اس باشد.
فقط توانایی درک نور را دارد ضمن •
این که بیماری ،اغلب یک چشم سرگیجه بی دلیل:
را درگیر می کند .همچنین عالوه احساس سرگیجه ثابت بدون هیچ
بر کاهش دید ،بیمــار معموال با دلیل روشــنی از دیگر نشانه های
حرکات چشــم احساس درد می بیماری ام اس است.

•

ناتوانی در احساس تغییرات دما:

این عالمت نیز نشــانه دیگری از
آسیب های عصبی ناشی از ام اس
است به طوری که حتی با گرفتن
یک لیــوان داغ قهوه یا چای نیز،
فرد ممکن است تغییر دمای آن را
حس نکند.
•

گرفتگیعضالت:

اسپاسم ها و گرفتگی های عضالنی
حمله ای یکی از عالئم آزاردهنده
ام اس است .این اسپاسم ها معموال
شدیدا دردناک هستند ،در بخش
های انتهایی بدن نظیر دست ها و
پاها ایجاد می شوند و بعد از چند
دقیقه برطرف می شوند.
•

افسردگی و بی حالی:

ابتال به بیماری آزاردهنده ای نظیر
ام اس ،عالوه بر آسیب جسمی می
تواند ابزاری برای آســیب روحی
فرد باشد .بسیاری از مبتالیان به
ام اس ،احساس افسردگی ،تحریک
پذیری و تغییــرات خلق و خو را
یکی از مشــکالت رایج خود بیان
می کنند.
•

«کبد چرب» در کمین شکم گنده ها

چربی های دور شکم در مقایسه با
چاقی بدن بیشترین تاثیر رادر بروز
بیماری «کبد چــرب غیرالکلی»
و عوارض ناشــی از آن دارد ،یعنی
اینکه حتی اگر چاق نباشــید اما
شکم بزرگی داشــته باشید ،باید
بیشــتر حواســتان به سالمتی
کبدتان باشد.
نتایج یک پژوهــش ایتالیایی که
امســال در کنگره International
 Liverبارســلون ارائه شد ،نشان
میدهد که تجمع چربیدر ناحیه
ی شکم می تواند عامل بروز کبد
چرب غیر الکلی باشد.
چربی هایی که کبد را احاطه می
کنند باعث بروز التهابی می شوند
که به ســلول های کبدی آسیب
زده و رفته رفته باعث فیبروز بافت
کبدی شده و در نهایت به سیروز
کبدی منجر می شود.
به عقیده محققان ،افراد الغری که
دچار چربی اضافــی در ناحیه ی
شکم هستند بیشتر از افراد چاق
در معرض عوارض ناشی از بیماری
کبدچرب غیرالکلی قراردارند
اگرچــه چربی های شــکم و به
اصطالح شــکم بــزرگ در بین
80درصــد بیمــاران دچار چاقی
مفرط دیده می شــود ،اما با این
حال در افرادی که از چاقی مفرط
رنج نمی برند نیز چربی شــکمی
وجود دارد.
با وجود اینکه بیماری کبد چرب
غیرالکلــی را بــه چاقــی ارتباط
می دهند ،امــا محققان ایتالیایی

•

جتمع چربی در
ناحیه شکم می تواند
عامل بروز کبد چرب
غیرالکـلیباشد.
خاطرنشان می کنند که درصدی
از افراد غیر چاق نیز در معرض این
بیماری قرار دارند.
به عقیــده ی این محققان ،افراد
الغری که دچار چربی اضافی در
ناحیه ی شــکم هستند بیشتر از
افراد چاق در معرض عوارض ناشی
از بیماری کبد چرب غیرالکلی قرار
دارند که این مســئله باید جدی
گرفته شود.
اندازه ی دور کمر :خامن ها
90سانتی متر ،آقایان  1متر

محققان ایتالیایی  323بیمار مبتال
به کبد چرب را تحت نظر گرفته
و به این نتیجه رســیدند اندازه ی
دور کمر بیش از  90ســانتی متر
در خانــم ها و بیش از یک متر در
آقایان با ابتال به مشــکالتی مانند
ســندرم متابولیک (کبد چرب،
چربی خون باال ،چاقی شــکمی
و دیابــت) ،آتریوپاتی (رســوب
کلسترول در شــریان کاروتید) و
فیبروز در ارتباط است.

مهدکودک

Garderie Bébé Sucré

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

کاهش سطح حافظه:

کاهش و ضعف حافظه ،ناتوانی در
تمرکز ،صحبت کردن و مشکالت
زبانی از اختالالت رایج در نتیجه
پیشــرفت ام اس اســت که البته
خیلی وقــت ها می تواند از عالئم
شروع این بیماری باشد.

به گفته ی این محققان به نظر می
رسد شاخص توده ی بدنی و اندازه
ی دور کمر جزو بهترین شاخص
های نشان دهنده ی خطر ابتال به
کبد چرب غیرالکلی باشند.
این محققان اعالم کردند در حال
انجام پژوهش ها و بررســی های
تکمیلی هستند تا مشخص شود
اندازه ی دور کمــر افراد (نه وزن
آنها) چگونه خطر بــروز عوارض
ناشی از این بیماری را افزایش می
دهد.
توصیه می کنیم...

توصیه می کنیم به کوچک کردن
شکم صرفا به دیده ی زیبایی اندام
نگاه نکنید .همانطور که می بینید
داشتن شکم بزرگ می تواند شما
را در معرض مشکالت جدی تری
قرار دهد .بنابراین توصیه می شود
برنامه غذایی خود را اصالح کنید
و از ورزش روزانــه و منظم غافل
نباشید.
•
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برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به سایت
و یا صفحه فیس بوک ما مراجعه کنید:
website : garderiebebesucre.ca
facebook: garderie bebe sucre
همچنین برای ارتباط مستقیم با مدیریت ،با تلفن زیر و
یا از طریق ایمیل با ما در تماس باشید.
email: aboroujerdi@bebesucre.ca
Vendome

با مدیریت :آناهیتا بروجردی

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

Tel:514-439-8660
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به عبارت دیگر...

شایستهالهامی(مونتریال)
 25می :کیت الیســون نماینده
مسلمان دموکرات و حامی برنی
سندرز ،ژوئیه پارسال در برنامه
سیاسی ای بی سی پیش بینی
کرد کــه ترامپ نامزد انتخابات
خواهد شد؛ ولی هیچکس حرف
او را جدی نگرفت.
• ارتباطــات جمعــی باعــث
انتخــاب ترامپ بــرای نامزدی
جمهوریخواهان شد .براساس آمار
فرصتی که تلویزیونها به ترامپ در
قیاس با سندرز دادند نسبت 80
ساعت به  20ثانیه بود.
• اخیــراً ترامپ بــا گفتن چند
مسئله باعث شــده که خیلی از
جمهوریخواهان از او پشــتیبانی
نکننــد .یکی از آنها تحســین او
از پوتیــن و داشــتن رابطه مث ً
ال
رومانتیک(!) با اوست.
• هیالری سوپاپ اطمینانی است
برای دو حزب و بهتر میتواند نظر
آنهــا را تامین کنــد .در حالیکه
مردم تغییــر واقعی میخواهند .او
کار بوش و اوباما را با عوام فریبی
و ایجاد جنگ بیشتر ادامه خواهد
داد .رابــرت گیت ،وزیر دفاع زمان
بوش و اوباما ،هیالری را بیشتر از
اوباما حامی جنگ و استفاده از زور
میداند.
• در تلویزیــون هــا هیچوقت از
حامیان سندرز صحبت نمیشود.
تصاویری که از او پخش میشــود
تمــام شــرکت کننــدگان را در
مبارزات انتخاباتی هنگام سخنرانی
او نشــان نمیدهنــد .دائمــاً هم
میخواهنــد که از مبــارزات کنار
بــرود  -این کار خــود نوعی ضد
دموکراسی است .به گفته آگاهان
دلسوز سیاسی،دموکراسی جایش
را به الیگارشی (حکومت متنفذان)
داده اســت اگر شما پول نداشته
باشید در این بازی جائی ندارید.
طرفداران سندرز که بیشتر جوانان
و افراد زیر سی و پنج سال هستند
نشانمیدهندکهجنبشاجتماعی
واقعیت دارد .جامعه آمریکائی دارد
تکان میخورد.
به عقیده گرک گراندین« :سندرز
مردم را آگاهی میدهد ،کاری که
آمریــکا کرده تف ســرباال بوده و
مردم دنیا نســبت به آمریکا نظر
مساعد ندارند».
اواســط ماه می امسال یک ویدئو
حدود  14دقیقه در شــبکه های
مجازی پخش شــده کــه در آن
عقاید هیالری کلینتون رادر موارد

گوناگون در ســالهای گذشته با
گفته های او در همان موضوعات

در حال حاضر نشان میدهد.
• هیالری در مورد بانکها ،قرارداد
نفتا ،ازدواج همجنسگرایان ،کارت
پزشکی ،سیاهان و دروغی که در
مورد مســافرت به بوسنیا (زمان
ریاســت جمهوری بیل کلینتون
ساخته) و بســیاری دیگر ،نظری
برخــاف آن چیزی که حاال بیان
میکند،داشته است.
او بیش از هر کس از هر دو حزب،
از وال استریت پول گرفته است.
طبق تحقیق واشنگتن بالگ ،بنیاد
کلینتون در مجموع  1/6بیلیون
دالر از منابع مختلف بعنوان کمک
و اعانه جمع کرده است که بیشتر
این کمکها از عربستان،دولت قطر،
شرکت بوئینگ ،وال مارت،
اکسان موبیل ودیگر شرکتها
بوده است.
بگفته ســی ان ان از ســال
 2001تــا  2015بیــل و
هیالری کلینتون بخاطر729
سخنرانی  153میلیون دالر
دریافت کرده اند؛ یعنی برای
هر نطق  210هزار دالر و این
مبلغ با کاندیدا شــدن او به
حدود دو برابر رسیده است.
هنوز متن سخنرانی های او منتشر
نشده.
• ترامپ در جواب هیالری (رفتار
بد ترامپ با زنها) میگوید« :هیالری
با کســی ازدواج کــرده که باعث
درد و رنج زنهای زیادی شده و نه
تنها رفتار شوهرش با این زنها بد
بوده بلکه رفتار هیالری با این زنها
مناسب نبوده.
او یک شــریک جرم بدجنس در
رابطه بــا روابط خــارج از ازدواج
شوهرش محسوب میشود .ترامپ
اضافه میکند که انتخاب هیالری
یک خطر عمومی اســت چرا که
او در گفتــه ها و رفتارش صداقت
ندارد».
• رالف نیدر ،کاندیدای مســتقل
ســال ( 2000که گفته می شود
باعث شــد ال گور برنده نشــود)
میگویــد« :هیــاری هیچوقت
حرفهائی که از زبان سندرز تکرار
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دیدگاه

رقابت اکنون
بین ترامپ
و هیالری
است ...اما
میکند ،انجام نخواهد داد و حتی
آن کارها را غیرعملی خواهد کرد.
در نتیجه برای پیدا کردن راه حل
مشکالت به آینه نگاه کنید .چون
شما هستید که میتوانید تغییری
در این سیستم بدهید».
نیدر معتقد است« :نباید انتخابات
مرحلــه اول بــا هزینــه مالیات
دهندگان تامین شود .چون نهایتاً
هیات های سیاسی و اقتصادی
کاندیداها را انتخاب کنند ،پس
مردم برای چه رای میدهند؟»
بگفته ســندرز روز  22می در
ســی بی اس 400 ،رای از آراء
«سوپر دلیگیت»ها قبل از شروع
مبارزات به هیالری داده شــده
اســت .برای همیــن هم طبق
آمــار بیشــتر از 80درصد مردم
در انتخابات مرحله اول شــرکت
نمیکنن .د
• خیلی هــا معتقدند حزبی که
با لینکلن بوجود آمــده ()GOP
با ترامپ به پایان خواهد رســید.
ولی رئیس هیئــت کمیته ملی
جمهوریخواهان میگوید که ترامپ
باعث شده که میلیونها رایدهنده
به این حزب اضافه بشوند و مسئله
ایمیــل های هیــاری و بنغازی
ســبب خواهد شد که رای ترامپ
بیشتربشود.
• در برنامه سیاســی یکشــنبه
ســی بی اس ( 15می) یک خانم
نماینده جمهوریخواه از هیالری با
عنوان «دروغگو
و متقلــب و
دزد» یاد میکند
و بــاز در ایــن
برنامه میگویند
 38درصــد
رای دهندگان
ســندرز بــه
ترامــپ رای
خواهندداد.
• دلیل انتخاب
ترامــپ از طــرف مــردم طبق
نظرســنجی گالوپ اینســت که
 71در صد مــردم از آنچه که در
آمریکا میگذرد ،ناراضی هستند و
 51درصد گفته اند که اوضاع برای
نسل آینده بدتر خواهد شد.
بنظر متیو داوود دو سوم مردم فکر
میکنند که کشور در مسیر غلط
حرکت میکنــد .روحیه بدبینی و
رکود اقتصادی چنــد دهه اخیر
باعث محبوبیت ترامپ شده است
که سیستم را به چالش میکشد.
وگرنه ترامــپ در صورت انتخاب
بنیانگذار یک سیستم فاشیستی و
هیالری باعث جنگ بیشتر خواهد
شد.
همانطورکــه در اروپــا هم مردم
ناراضــی از وضعیــت اقتصادی و
سیاســی بطرف قــدرت دادن به
احزاب فاشیستی هستند .یانیس
وارافاکیــس وزیر اقتصاد یونان در

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

صرافی  5ستاره
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

5Star I.P.M. Inc.
>> با بهترین نرخ و هزینه <<
دولت ســیرزا (در شــش ماه اول
 )2015میگوید:
«کهدر کشورش حزب افق طالئی،
در مجارســتان نئوفاشیستها ،در
فرانســه ماری لوپن ،در انگلیس
پارتــی مســتقل و در اطریــش
 42درصــد در رای گیــری های
شــهرداری و همچنین ریاســت
جمهوری به فاشیست ها رایدادند
و این از رکود و بحران اقتصادی و
تحقیر ملی ناشــی میشــود ».او
ادامه میدهد« :اینهــا را کنار هم
قرار بدهید و مثل سالهای 1920
تا  1930در آلمــان به وضعیتی

2178 Ste-Catherine W.

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

میرسید که انگار ماری روی تخم
هایش خوابیده است».
(روز  23مــی مــردم اطریــش
توانســتند ،در انتخابات ریاست
جمهوری حزب فاشیســتها را با
اختالف ناچیزی کنار بزنند:
 50/ 03در مقابل )49/ 07
• کنوانسیون حزب دموکرات در
ماه ژوئیه بطور رسمی نامزد حزب
را انتخاب میکند .کمیته  15نفری
برای تنظیم مواضع حزب تعیین
شــده که پنج نماینــده از طرف
سندرز اســت و یکی از آنها کیت
الیســون و دیگری کرنل وســت

و  3تــای دیگر نیز همطراز با آنها
هستند .امید اســت که رهبران
در آمریکا فکری بحال بشــریت
بکنند و بــا انتخاب صحیح ،راه را
برای ریاست جمهوری سندرز باز
کنند در اینصورت امیدوار باشیم
که هیالری بجای خودکشــی ،با
پولهائی که جمع کــرده در کنار
نوه هایش خوش بگذراند .در غیر
اینصورت انتخاب هیالری یا ترامپ
یعنی چراغ سبز به دیکتاتورهای
سایر کشورها.
•
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«««« زنــدگی و سالمت »»»»

توصیههاییبرایسوگواریپسازجدایی

به جلو خواهد رفــت .اگر میبینید که
پیشرفتی ندارید شاید دچار افسردگی
شده باشید.
• اگر الزم است از بیرون کمک بگیرید.
پیش مشاور بروید یا به گروه بپیوندید.
دســتکم در جایی بمانید که احساس
راحتی بیشتری میکنید.
• دوست پیدا کنید .اگر حس میکنید
روابط اجتماعیتان را از دســت دادهاید،
سعی کنید با آدم های تازه مالقات کنید.
به شــبکههای تازه بپیوندید ،به کالب
بروید و در فعالیتهای اجتماعی شرکت
کنیــد .در کارهای داوطلبانه شــرکت
کنید یا به سازمانها و موسسات خیریه
بپیوندید.
•

زندگی:ساده
ومهـــم

این چند نقص
فرهنگی را
با هم ریشـهکن
کنیم!

مراقب خودتان باشید

پس از این پس هرگز:

 .1از بچهها نپرســید کــه پدرت را
دوست داری یا مادرت.
 .2از بچهها در مورد معدل درسیشان
نپرسیم.
 .3بدون دعوت به مهمانی نرویم.
 .4در مــورد متراژ یــا قیمت خانه از
صاحبخانهنپرسیم.
 .5دلیل ازدواج کردن یا ازدواج نکردن
دیگران را نپرسیم.
 .6هنگامی که مهمان داریم ،تلویزیون
را خاموش کنیم.
 .7هــر گاه برای تولد بچــهای کادو
میبرید ،اگر خواهر و برادری دارد حتما
برای آنها هم ببرید.
 .8در تربیــت فرزند دیگــران ،حتی
نوههایماندخالت نکنیم.
 .9در مکانهای عمومی ،اگر فرد بیمار
یا مسن ایستاده ،شما ننشینید.
 .10در متــرو و اتوبوس بــه افراد زل
نزنید.
 .11وقتی چراغ ســبز میشود با بوق
اعالن نکنید.
 .12برای خداحافظی یا سالم از بوق
اتومبیل خود استفاده نکنید.
 .13در گفتگوها به طرف مقابل توجه
کرده و صحبت کردن طرف مقابل را
قطع نکنید ،به میــان حرف دیگران
نپرید.
 .14به آرامی غذا بخورید.در مهمانیها
از کنــار هم غذا خوردن لذت ببرید تا
خود غذا.
 .15در موقع باران ،کنــار پیادهروها
آهسته رانندگی کنیم.
 .16بدون اطالع همســرتان ،جایی
نروید.
 .17با افراد بیمــار ،معتاد ،محترمانه
رفتار کنید.
 .18مذهب ،نژاد ،گویش هر کسی را
مسخره کردن ،نشانهی فقر فرهنگی
است.
 .19در موقع اســتفاده و حرف زدن با
تلفن همراه ،حتی االمکان آرام حرف
بزنیــد و در مکانهای عمومی از تلفن
همراه استفاده نکنید.
 .20کســی که نتواند به زبان مادری
خود بنویسد یا بخواند بیسواد و نشانه
فقر فرهنگی اســت (یونسکو) سعی
کنید حتی المقدور بــا زبان مادری
خود بخوانید ،بنویسید،پیام بفرستید و
با همزبــان خود به زبان مادری حرف
بزنید.
پیش به سوی جهانی بهتر

طالق با تمام کــردن یک رابطه جدی
آسان نیست؛ چه خودتان خواهانش بوده
باشید و چه نباشید .جدایی دنیای شما
را به هم میریزد و احساسات دردناکی
را ایجــاد میکند .اما کارهــای زیادی
هســت که میتوانید برای غلبه بر این
احساسات انجام دهید و آدم محکمتر و
هوشمندتریشوید.
•

تسکین بعد از جدایی

چرا جدایی اینقدر ما را اذیت میکند آن
همدر حالی که رابطه ای کهدر آن بودیم
اصال تعریفی نداشــته؟ جدایی دردناک
اســت چون با خود فقدانی را به همراه
میآورد .نه فقط فقدانــی در رابطه که
فقدانی در رویاهای مشترک و تعهدات
مشترک .روابط عاطفی با هیجان شدید
آغاز میشوند؛ با این امید که قرار است
ادامه داشته باشند .وقتی چنین روابطی
شکســت میخورند ،احساس ناامیدی،
استرس و اندوه میکنیم.
جدایی مــا را وارد دنیایی در هم ریخته
میکند :همه چیز به هم ریخته اســت،
برنامههای روزمره ،مســوولیتها ،خانه،
رابطه با فامیلهای ســببی و دوستان
مشترک ،حتی هویت خودمان .جدایی
احســاس نامطمئن بودن بــه آینده را
به وجود مــیآورد .اینکه زندگی بدون
شریک سابق چطور خواهد بود؟ چطور
باید کس دیگری را پیدا کنید؟ آیا قرار
است همیشه تنها بمانید؟
این ناشناختهها گاهی بدتر از یک رابطه
ناموفق به نظر میرسند.
بازیابیخودپسازیکجداییدشواراست.
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باید یادمان باشد که «میتوانیم» و باید
جلو برویم .اما درمان زمان بر است .صبور
باشید.
•
مواجه شدن با جدایی

بپذیرید که داشتن احساسات متفاوت
طبیعی اســت .اینکه ناراحت باشــید،
عصبانی باشید ،خســته باشید و گیج،
طبیعی است ودشوار .ممکن است نگران
آینده باشید .قبول کنید که واکنشهایی
مانند این در طــول زمان کمتر خواهد
شــد .حتی با وجود یک ازدواج یا رابطه
ناموفق ،وارد شدن به دنیای ناشناختهها
ترسناک است.
به خودتــان زمان بدهیــد .به خودتان
قول بدهید که برای مدتی کمتر از حد
معمول از خودتان توقع داشــته باشید.
ممکن است به اندازه قبل فعال نباشید
و نتوانید به دیگران اهمیت بدهید .هیچ
کس ابر-انسان نیست .برای بهتر شدن
زمان الزم دارید و باید تجدید قوا کنید.
تنهانمانید.
احساســات خود را با دوستان و خانواده
در میان بگذارید .به یک گروه حمایتگر
بپیوندید تا بتوانید با آنهایی کهدر شرایط
مشابه شما هستند حرف بزنید.
خود را منزوی نکنید ،چون استرستان
باال مــیرود و تمرکزتان پایین میآید.
ممکن اســت کار و ســامتی تان را از
دست بدهید .از تقاضای کمک نترسید.
به خودتان اجاره دهید که برای
رابطهتان سوگواری کنید
• اندوه طبیعی است و جدایی در یک

رابطه عاشــقانه با فقدانهای چندگانه
همراه است؛
• از دســت دادن همــراه و تجربیات
مشترک که لزوما هم مثبت نبودهاند
• از دســت دادن حمایت مالی،
فکری ،اجتماعی و احساسی.
• از دســت دادن امیدهــا،
برنامههــا و رویاهــا کــه گاه
دردناکتر از دســت دادنهای
مادی است.
اینکه به خودتان اجازه دهید به
خاطر این فقدانها درد بکشــید
ترسناک است .ممکن است بترسید

که نتوانید احساسات خود را کنترل کنید
یا همیشهدر تاریکی بمانید.
یادتان باشد ســوگواری بخشی از روند
درمان و تسکین است.
درد سوگواری به شما کمک میکند که
حرکت کنید .مهم نیست که چقدر قوی
هستید ،مطمئن باشید که این شرایط تا
ابد ادامه نخواهد داشت.

توصیههاییبرای
سوگواری پس از جدایی
با احساســات خود نجنگیــد ،طبیعی
اســت که آدم بــاال و پایینهای زیادی
در زندگیاش داشته باشد و احساسات
پیچیدهای را تجربه کند .خشم و اندوه و
ترس و گیجی هم جزو همین احساسات
هستند .مهم این است که این احساسات
را بشناسیم و تشخیص دهیم .این نوع
احساسات دردناکند اما نادیده گرفتن و
سرکوبشان تنها روند درمان و تسکین
را به تاخیر میاندازد.
• درباره احساســاتتان حرف بزنید.
حتی اگر سخت اســت که دربارهشان
حرف بزنید ،بایــد راهی پیدا کنید که
بتوانید ایــن کار را بکنید .اینکه بدانید
دیگران از احساسات شما با خبرند ،باعث
میشود کمتر احســاس تنهایی و درد
کنید.
• بادتان باشد که به پیش رفتن هدف
نهایی شماست .بیان احساسات ،شما را
آزاد میکند فقط باید حواســتان باشد
که احساســات منفی نباید باعث شوند
که درباره موقعیت خــود اغراق کنید.
گیر کردن در احساســات منفی مانند
سرزنش ،خشم انرژی ارزشمند شما را
هدر میدهد.
• یادتان باشد که شما هنوز آیندهای
دارید .زمانی که به فرددیگری متعهدید،
آرزوها و رویاهای زیادی خلق میکنید.
خراب کردن این امیدها ساده نیست .اما
به یاد داشته باشید که رویاها و امیدهای
تازهای در راهند.
• تفاوت بین واکنش طبیعی به جدایی
و افسردگی را بشناســید .اندوه پس از
جدایی طبیعی اســت اما بعد از مدتی
غم باید کم شود .هر روز و کم کم شما

جدایی یک اتفاق پر اســترس و تغییر
دهنده اســت .تغییرات زیــادی در راه
خواهند بود ،اما از همه چیز مهمتر این
است که مراقب خودتان باشید .جدایی
میتواند شما را از نظر جسمی و روحی
آسیب پذیر کند.
با خودتان مثل آدمی که ســرماخورده
رفتار کنید .اســتراحت کنیــد ،منابع
اســترس زای دیگر را کم کنید و کمتر
کارکنیــد .یادگرفتن مراقبــت از خود
میتواند مهمترین درســی باشد که از
جدایی میآموزید.

توصیههاییبرای
مراقبت از خود

• هــر روز زمانی برای خودتان صرف
کنید .برای خودتان برنامه ریزی کنید.
کارهایی انجام دهید که باعث آرامشتان
میشــوند .قدم بزنید ،موسیقی گوش
کنید ،حمام داغ بگیرید ،کتاب بخوانید،
یوگا کنید یا چای داغ بنوشید.
• به نیازهای خودتان توجه کنید .به
خواســتههای خودتان احترام بگذارید.
هرچند این خواستهها مطابق میل همسر
و شریک سابقتان نباشد.
• یک برنامه روتین داشــته باشــید
جدایی ممکن است همه چیز را به هم
ریخته باشــد .سعی کنید به یک برنامه
مشــخص برگردید که همه چیز در آن
منظم و با برنامه باشد.
• ذهنتان را خالی کنید .الزم نیست
االن همه تصمیمهای مهم را بگیرید .چند
ماه اول بعد از جدایی زمان مناسبی برای
این کار نیست .تا وقتی احساساتتان به
حالت طبیعی برنگشته صبر کنید.
• الــکل ،مواد مخــدر و غذای زیادی
مصرف نکنید .ممکن اســت وسوســه
شوید که کاری کنید که حالتان بهتر
شود .روی آوردن به الکل و مواد و غذا راه
خوبی نیست .راههای سالمتر را امتحان
کنید.
• چیزهای تازه را آزمایش کنید .جدایی
مثل رسیدن به آخر خط است .از فرصت
استفاده کنید و راههای تازه را بیازمایید.
فعالیتهای تازهای را شروع کنید که به
شما لذت میدهد .به گذشته نچسبید.
• تصمیم های ســامتی ساز بگیرید:
غذای خــوب ،خواب کافــی و ورزش.
تجربه جدایی ممکن اســت باعث شود
که خوب غذا نخورید یــا وزنتان زیاد
شود :چون مدام غذای آماده میخورید.
{>> ادامه در صفحه}28 :

13

م شماره  5132يكشنبه  1مردادماه  2 1391رمضان  22 1433جوالي  2012سال هجدهم
 سال  23شماره  12  1268خرداد 1395

27

سر و صدای ذهن آن زمزمههای حتی جلوی خوابیدن شما را هم
مدت  4سال موفق به حفظ و تفسير قرآن شد
مداومی اســت که در ذهن خود میگیرد .یک نــوع صدای درونی
میشــنوید و هیچوقــت قطــع است که به طور مداوم هر چیزی
نمیشوند .درواقع مکالمه درونی را در زندگیتان ،محیط اطرافتان
اســت که بیوقفه در ذهن اتفاق و آدمهایــی که با آنهــا مالقات
میافتد.
میکنید ،تحلیل میکند .صدایی
ممکــن اســت همیشــه از این در سر است که مدام حرف میزند
ســروصدا آگاه نباشــید چون به و حرف میزند.
عادتی قدیمی و عمیق تبدیل شده ذهن هم مدام همان افکار را تکرار
ط صوتی که
و بخش طبیعی و الینفک زندگی میکند ،مثل ضبــ 
تلقی میشود.
هیچوقت قطع نمیشود.
این صدا مثل یک صدای پسزمینه اگر این افکار ،افکاری مثبت باشند
است که هیچوقت قطع نمیشود ،اشکالی ندارد؛ ولی بیشتر وقتها
از لحظهای که صبح از خواب بیدار این افکار منفی هستند که باعث
میشوید تا وقتی که شب به خواب تشدید استرس ،نگرانی ،عصبانیت
میروید ادامه دارد.
و خستگی در شما میشوند .آنها
ً
گاهیاوقات
افکاری هستند که واقعا هیچ نیازی
به آنها ندارید.
فکر کــردن فعالیتی مثبت
و مفید اســت کــه برای
حل مشکالت ،تحلیل
کردن ،مقایسه کردن،
درس خواندن ،برنامه
ریختن بــه آن نیاز
داریــد .ولی خیلی
وقتهــا ذهــن به
جاهایی میرود که
Puzzle
دوســت دارد
) 2 (Hard, difficulty rating 0.62خودش
و توجه شــما را درگیر
مسائل جزئي و پیشپاافتاده
میکند .فکر 4
7یک 8
جدول با دو شرح
کــردن بیخودی
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Juneتأثير
خداوند
اذن و اراده
داروها،
هستند.
بيمار
شفاي
براي
هايي
وسيله
پزشكان،
مثال
طور
به
بهطور مثال پزشكان ،وسيلههايي براي شفاي بيمار هستند .داروها،
تنها وسيلههايي هستند كه به درمان بيماري كمك ميكنند .در اصل
تنها وسيلههايي هستند كه به درمان بيماري كمك ميكنند .در اصل
همه چيز به اراده قادر متعال امكانپذير ميشود.
همه چيز به اراده قادر متعال امكانپذير ميشود.
اين
گيري
شكل
و
كنند
انس��انها بايد اين مسئله را پذيرفته و باور
انس��انها بايد اين مسئله را پذيرفته و باور كنند و شكلگيري اين
تالش
مسير
اين
پيمودن
باور مستلزم زمان در وجود آدمي است .براي
باور مستلزم زمان در وجود آدمي است .براي پيمودن اين مسير تالش
كند،
پيدا
راه
نبايد
انسان
گیرد.اي بهوجود
ی غصه
غم و
كارواست
الزمه
الزمه كار است و هيچ غم و غصهاي بهوجود انسان نبايد راه پيدا كند،
هيچ را م
انرژیو شما
زمان
فقط
و
تدبير
اميد،
دارند،
بااليي
اعتقادات
معنوي،
منظر
از
كه
هايي
انس��ان
انس��انهايي كه از منظر معنوي ،اعتقادات بااليي دارند ،اميد ،تدبير و
چطور
و
چیســت
ذهن
صــدای
تالش باالتري نيز دارند و هيچ زمان ،يأس ،درماندگي و افس��ردگي به
تالش باالتري نيز دارند و هيچ زمان ،يأس ،درماندگي و افس��ردگي به
ارادی
خاموش کردن
كسانيذهن کنیم یــا برنامهریزی کنیم و متوجه میشوید
دهید:
توانید آن
هيچ مس��ئلهاي بيم و ترس ندارند.
تشخیص و از
آنها رانخواهد آمد
میس��راغ
س��راغ آنها نخواهد آمد و از هيچ مس��ئلهاي بيم و ترس ندارند .كساني
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ذهنمان
توانســتیم
ی
م
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مترکز
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گذراندن
با
شرايطي
هيچ
در
كنند
مي
دعا
و
هستند
خدا
ياد
به
لحظات
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كه در تمام لحظات به ياد خدا هستند و دعا ميكنند در هيچ شرايطي
ترسبانمي
تنهايي
کنیم؟
كنند .و مدیتیشن ایجاد میشود .خاموش
آهنگی
مثلو نوار
احساس که
• افکاری
تنهايي و ترس نميكنند.
احساس
شوند .راهها و امكانات عادي براي رهايي از مشكالت
جس��تن به
توس��ل
تکرار می
یکنواخت
کــردن
نوعیها و امكانات عادي براي رهايي از مشكالت
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خاموشتوس��ل
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فقط
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استجابت
زيرا
است
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كاري
زندگي،
هاي
دغدغه
كاري نادرس��ت است زيرا استجابت دعا فقط از
زندگي،
هاي
دغدغه
و
• وفکر کردن دوبــاره به اتفاقات
آرامش درونی میآورد .این
جانب خداوند امكانپذير است.
پذير است.
امكان
خداوند
جانب
و موقعیتهای قدیمی و
تجســم • تقریبــاً تمام فکــر کردن
ايها و همان چیزی اســت که همه
خداوند در قرآن كريم ميفرمايند :اي انس��انها به دنبال وسيله
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غیرارادی
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برايی ترسها.
دوباره
نوعی سنتها و آموزههای معنوی
هدف
هــایمشكل و
براي حل
راهگشايي برويد اما فقط وسيلهاي باشد
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نوعی
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• اصليتان تكيه كردن بر وسيله نباشد.
اصليتان تكيه كردن بر وسيله نباشد.
باعث م
آینده.ازاین
استبه که در
زمینه
استس
صدای پ
اصليدنبال
شروطکه به
کســانی
انسانها
كه
نتوانیم دعا اين
شــوداستجابت
ی ديگر
اصلي
شروط
ديگر استجابت دعا اين است كه انسانها به خداوند
خداوندهمه و برای از
ی و به
كنند
اخاللتصور
کارهایمانگمان
چيزي را و خوش
باشند هر
گذشته،
داشتهببریم.
خلقلذت
حس��نحال
از زمان
کند.
ایجاد م
خواهند
هستند و
معنویات
خلقمی
باشند هر چيزي را و خوش گمان تصور كنند و به
داشته
حس��ن
از
است:
فرموده
(ص)
اكرم
پيامبر
باش��ند.
داش��ته
كامل
يقين
او
كالم
داش��ته باش��ند .پيامبر اكرم (ص) فرموده است :از
كامل
يقين
او
كالم
گذشته است و آینده محصول فکر
زندگیشان را ارتقادهند بسیار
پروردگار بخواهيد در حالي كه يقين به اس��تجابت داريد ،تا دعاهايتان
پروردگار بخواهيد در حالي كه يقين به اس��تجابت داريد ،تا دعاهايتان
و عمل امروزمان است .تنها زمانی بیشــتر وقتهــا ایــن صــدا مفید است.
برآورده شود.
برآورده شود.
باعث می
است و
خستهکننده
اکنون است.
که وجود دارد،
شود یک لحظه دســت از خواندن
ش��ك
ندارد بي
محدوديت
قدرتش ،مهر و محبتش
خداوندي ك��ه
خداوندي ك��ه قدرتش ،مهر و محبتش محدوديت ندارد بيش��ك
تنبل
و
آمده
پایین
مان
ی
کار
بازده
که
وسواســی
درونی
توانید
ی
م
ببینید
و
بکشــید
مونولوگرا ميتواند استجابت كند .باالترين گناه از ديدگاه دين مبين
• همهچيز
همهچيز را ميتواند استجابت كند .باالترين گناه از ديدگاه دين مبين
ذهن
و
زده
هم
بر
را
مــان
آرامش
مکالمهرا مداوم
شــویم .این
درونی ذهنتان را
استجابت
دعاهاي ما
اس��الم اين است كه انس��انها بگويند خداوند
کنید؟كه انس��انها بگويند خداوند دعاهاي ما را استجابت
خاموش است
اس��الم اين
نميكند.
نميكند.
مشغول نگه میدارد.
مان را
فکر کردن
چون حواس مــا را از اتفاقهایی دســت از
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رمضان
شمه روح

• هیچوقت در زمان حال نیستید.
همیشــه به چیزی دیگــر فکر
میکنید به جای اینکه روی کاری
که آن لحظه انجام میدهید تمرکز
کنید .اگر همیشه به چیزی دیگر
فکر کنیم ،هیچوقت از زمان حال ذهــن ابزاری بسیار
مفید است ولی باید حتت کنترل
لذت نخواهیم برد.
• تحلیــل مــداوم موقعیتهــا ،باشد.
واکنشها و رفتارهــای خودمان بــه نظرتــان عالی نیســت اگر چه
1 (Hard,
difficulty
باشیم که
توانســتیم طوری
 ratingمی
) 0.62گذشــته،
و دیگــران .تحلیــل
Puzzleاتفاقی
آینــده ،چیزهایی که نیاز داریم یا هروقت خودمان خواســتیم فکر میافتد.
میخواهیــم ،روزمان ،دیروزمان و کنیم ،مث ً
ال وقتی میخواهیم
{>> ادامه در صفحه}29 :
حل 6 7
مشــکلی را 9
دورمان.جدول با دو شرح 8
گذشته یک
که در زمان حال میافتد
پــرت میکنــد،
باعــث میشــود
موقعیتهایمان را
هم از دست بدهیم.

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

3
4
9
3
جدول35
____________________ >>حل در صفحه
وعادی
جدولهای ____________________ ویژه
ويژه
جدول
جدول عادي
ويژه
عادي
جدول

5 1
6
6
7 9

1
افقي:

شكل جانداران3
8 -1خجسته -مطالعه 4

1

1

2

3

4

6

5

6

7

و اندامهايشان
 -2داخ��ل ش��دن -يادگار ك��م دوام
س��وختگي بر پوست -خوش چهره و 3
خوشگل
4
 -3هم��راه تب آيد -ب��ه آدم كوچك
5
اندام گفته ميشود -ادب آموخته
 -4نوعي گل خوشبو -كاهن -مارك 6
نوعي اتومبيل -خودم!
7
 -5اشاره به دور -سرقت -بافته
 -6آغ��از -س��وغات ي��زد -تظاهر به 8
نيكي
9
 -7ام��ر ب��ه يافت��ن! -آق��ا در لف��ظ
10
فرانس��ه -ماي��ه دارويي ك��ه به بدن
11
تزريق ميشود
پسوند
كردن-
اطاعت
ريس��مان-
-8
12
نسبت
لذتبخش
اس��ت و دانستن اين روحيه و ميزان افس��رگي و اضطراب كاهش پيدا
 -9مصرف شمار -زنگ بزرگ كليسا13 -
اون��د يار و ياور انسانهاس��ت در ميكند.
واحدازشمارش
حضور14در مجامع ديني
اسبنماز و
آنجايي كه
��اط كرده و
لقب
كمي��اب-
پادش��اه
-10فردكل��را-
در مساجد در اين ماه پرشورتر ميشود
روزهدار با داشتن
رسان دارد،
حضور15
كه باعث نش��اط و شادي در فرد روزهدار است و
هندو تنهايي ميكند.
كمتر احساس
مركبات -تاك
نامناسب -از
گرفتهاند
همروزه
ياد او
سورهك��ه به
حضور در خانه-8خدا
روزهداري
 -11ميده��د
عات نش��ان
آشكار
جنگ-
دهم -باز
انتشاراتي-
مؤسسه
نيس��ت-
-12از زياد
سرطان
ش��دن-
دلگرم
ها-
انس��ان
-9
سوي ديگر آرامش به انس��ان احساس ش��ادي ميبخش��د .انديشه
را كاهش و
س��بزي
ش مي مي
خونانس��ان مفيد تلقي ميش��ود و
داري ب��راي
ش��وند-روزه
خبردارباعث
ت��ا ديني
برن��دعمل
دهد.اين
خوراكي
مربايي
ژاله -گونه
ميوهشود و
زردآلو -مي
ايانس��ان
فطرت
-10فكر و
��ان از رفتارهاي ناهنجار فردي و باعث پاكماندن
چاك
دارويي-
گياهان
از
وي��ران-
-13
Puzzle
تالش4
(Hard,
difficulty
كش
گوس��اله
خ��وب-
ratingبد معموالً
داش��تن
براي
بويي��دن-ميكند
-11دار
فرد روزه
)0.73برخوردهاي
��ود و در نتيج��ه
كوه
دو
زياد داروه��اي گياهي -قس��مت پائين معروفاوقات ش��اد برنامهريزيهاي
مي��زان
-14
بخار
داش��ته نهر-
كانديدا -گندم-
گرما ،نحو
باشد تا به
 -12دقيق
دكتر
يكند ».گوش -ماشين نويسي
مش��هد-
س��نگي
جي��ران -ديگ
روزهاي اين
خوبي از
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ي
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م��اه مبارك بهرهبرده ش��ود.
ه��ش برخي
رفتارها
كارها،
زورخانه-
روزهداري ميزان  -14جايگاه مرش��د در گ��ود
دكتر شريفييزدي ميگويد:
عد در زندگيعمودي:
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آسمان!-
اب مي -2
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م��اه و آغاز ميدهد.اينعمل حل جدولروزه
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و اندامهايشان
 -2داخ��ل ش��دن -يادگار ك��م دوام 2
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4
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 -4نوعي گل خوشبو -كاهن -مارك 6
نوعي اتومبيل -خودم!
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7
 -5اشاره به دور -سرقت -بافته
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 -13پ��روردگار -از غذاه��اي اصلي
9
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ازنگاه خجسته ...

خجست
ه
ق
ا
مون مسلو
تریال

زیپ شلوار ،ماتیک گردن ،ترس از تحکم پدر
و ...از خاطرات مدرسه

خدمت مبارکتان عرض کنم
که مــادر و پدر من در جنوب
شــهر تهران که زادگاه ما هم
بود ،موسســات آموزشی «شه
پرســت» و «هوشــمند» را
تاسیس کردند و الحق زحمات
زیادی کشــیدند ،مدال ها و
فرمان ها گرفتند.
وابســتگی و پارتــی بازی هم
نداشتند.
کوشــش آنها قابل تقدیر بود؛
و هنــوز هم در همین شــهر
مونتریال و در اغلب کشــورهای ریاضیات همیشه خاک تو سرم می
دنیا و نیز در ایران ،شاگردانی که ریختــم ،از معلمین بنام آن زمان
به سن  60و  70سال رسیده اند ،مرحوم اسحق نفیسی ،مرتضی قلی
همواره یادی از آنها می کنند.
اســفندیاری که دبیر شهبانو فرح
کتاب خاطرات مادر و پدرم که در پهلوی هم بود و بسیاری از نامداران
کمال صحــت و غیر از غلو و منم فرهنگ را مــادر و پدرم دعوت به
و منم است ،گواه صادق این کالم کار می کردند و در جنوب شــهر
است.
تهران نامی جاویدان برای خود بجا
بخاطر نام نیک والدین ،از سر باالیی گذاشتند.
سعدآباد تا منطقه شاه عبدالعظیم اتفاقــا عزیزانی که این روزها کنار
و شهر ری ،مردم فرزندان شان را بالین مادر زمینگیر من می آیند،
به این مدارس می سپردند.
یادی از گذشته دارند.
من در مدرسه ی مادرم از کالس بماند.
ششم ابتدایی تا دیپلم درس می کالس دوازدهــم بــودم و درس
خواندم (که نخواندم!) و رفوزه هم شیمی با آقای حسن فامیلی عزیز،
شدم! آن هم بخاطر کم آوردن  2از دبیران خوش ســابقه فرهنگ،
نمره ی ناچیز و ناقابل! ولی وقتی تنهــا دبیری بود کــه مجرد بود
که خودم دانشــگاه را تمام کردم ،و حدودا  35-37ســال داشــت.
اولین مدیر دبیرســتان راهنمایی همه میدانســتیم که ایشان زن
شدم ،در سن  24سالگی مرحوم ندارد .بخدا قســم که هیچ یک از
فرخ رو پارســا ابالغ مدیریت مرا ما همکالســی ها قصد و غرضی
امضاء کرد ،که هنوز به یادگار دارم .نداشتیم آنهم در مدرسه مادرم و
از رفوزه گی گفتم.
نگاه سختگیر و جدی بابام؟ ابدا.
مادر و پدرم بهتریندبیران معروف روزی از روزهــا آقــای فامیلی به
شهر را با دستمزد باال در آن زمان کالس آمــد همگی بر پا و بر جا...
مدرس ناگهان چشــم ما به گردن جناب
دعوت بکار می کردند که ّ
ما باشــند .روزی از روزها مرحوم ایشــان دوخته شد .ای دل غافل،
پرویز شهریاری معروف ،که دبیر بوسه ای با لب ماتیکی! همه ما را به
جبر و مثلثات ما بود ،به دفتر مادرم خنده انداخت هرچه هم پنهان .از
آمــد و در نهایت تواضع گفت که بخت بد یکی از بچه ها را از کالس
خانم شه پرست ،خجسته  2نمره بیرون کرد .بگذریم که همیشه با
از جبر کم آورده ،چه کنم؟
این رفیق در تماس هستم .بیرون
مادر گفت :آقاجان چشمش کور و رفتن این بخت برگشــته همان و
دندش نرم! یک سال دیگر بخواند! دیدن خانم ناظم مدرســه ،یعنی
البته من خیلی هم خنگ نبودم ،خانم ایران نژاد ،که روحش شــاد،
نمی دانم شاید هم بودم و لی در میرغضبی بود ،ازدخترک میپرسد

پس از جدایی...

>> ادامه از صفحه26 :

ورزش کنید تا وزن تان کم شود .بوده و نقش خودتان در آن چقدر
برای اینکه حالتان بهتر شود باید بوده اســت .ببینید که انتخابها
زندگیتان سالم باشد.
و تصمیمهایتان چــه تاثیری بر
•
رابطهتان داشته است .از اشتباهات
خــود درس بگیریــد تــا دوباره
از جدایی درس بگیرید
تکرارشاننکنید.
دوران تلــخ جدایی بهترین زمان
بــرای یادگیــری اســت .فضای سوالهایی که باید از
خالیای کــه در زندگیتان ایجاد
شده ،به این معنی نیست که قرار خودتانبپرسید
نیست اتفاقی بیفتد یا چیزی هرگز برگردید عقــب و به تصویری که
تغییر نخواهد کرد .زمان استراحت میبینید نگاه کنید .شما چه نقشی
را در نظــر بگیرید ،زمانی برای به در مشکالت رابطهتانداشتید؟
ثمر نشســتن دانهها و جوانههای • آیا دلتان میخواهد اشتباهات
تازه در زندگیتــان .از خالل این گذشته را تکرار کنید یا بعد از این
تجربه حودتــان را بهتر خواهید جدایی باز فرد نادرســتی را برای
رابطه انتخاب کنید؟
شناخت و قویتر خواهید شد.
برای درک بهتر اتفاقی که برایتان • به واکنشهای خــود درباره
افتاده باید بفهمید که دالیلش چه استرسها و فشارهایی که داشتید

که چرا بیــرون آمده و جواب
میگیرد که گردن آقا ماتیکی
است و ما به خنده افتادیم .خانم
ناظم هم در کالس را میزند و
با احترام جناب دبیر شیمی را
به بیرون دعوت میکند؛ که باز
از بخت بد ایشان دستمالی در
جیب ندارد و بناچار از گوشه
دامن خانم ناظم مدد می گیرد.
بــاز هم انفجار خنــده و بهم
ریختن کالس ...خبر به دفتر
میرسد و ناگهان پدرم
به کالس ما می آید که بله شــما
عیارپیشــه ها نظم مدرسه را بهم
میزنید! نفس ها در ســینه قفس
شــد و فقط خودمــان را خیس
نکردیم.
بعدها متوجه شدیم که جنابدبیر
شــیمی جدیدا متاهل شده و زن
جوانش برای رفع خطر از دخترها
و چشم زهرگرفتن از ماها دست به
این ابتکار زده.
زنده یا مرده یادشان گرامی.
روزی بــود و روزگاری که مرحوم
بهینا اســتاد ریاضی و بنام ایران
(هر دو آنها ،یعنی پرویز شهریاری
و بهنیا در زمان بعد از انقالب هم
تقدیر شدند ).خالصه اینکه بهینا
وارد کالس شــد ،باز بر پا ،بر جا
متوجه شدیم که زیپ شلوار ایشان
باز است.
مبصــر کالس که رفیق نازنین ما
بود (که عمرش کفاف نکرد) بنام
مهین این بار از تجربه قبل درس
گرفت و از کالس خارج و به سراغ
ناظم رفت و عرض گزارش که زیپ
آقا باز است...
آقا به بیرون کالس خوانده شــد
و خیلی عادی زیپ شــلوار را باال
کشــید و قال قضیه بدون غضب
بابام کنده شد.
خاطرات را همــگان کم و بیش
بخاطر می آورند چه خوبست که
در زمان حیات آن خاطرات ُرخ به
ُرخ گفته شود ،قبل از انالله و ناالیه
راجعون.
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ازنازی بپرس!...
الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

نشانه
هـــــا...
مراقب باش اشتباهی از کنار آدم
های زندگی ات نگذری
مراقب نشانه ها باش،
نشانه ها ،زبان پررمز زندگی است
اگر روزی دیدی
آدمی از کنارت عبور می کند
که خیلی اتفاقی ترانه ای را زمزمه
می کند که تو داشتی
در ذهنت مرور می کردی،
ساده عبور نکن
آن ترانه ،مناجات خداوند است با
تو
اگــر روزی دیــدی آدمی خیلی
اتفاقی به دنبال شادی دلت آمد،
ساده از محبتش نگذر
نشانه ها گاه کوچک و مسخره اند،
اما باید آنها را جدی گرفت
هر چیز ساده ای که تو نمی توانی
توضیحی برایش پیدا کنی را جدی
بگیر.
نشــــــــانه ها ،راه را به تو نشان
میدهند...

•••••••••

اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد
ﻗﻄﻌــًﺎ می میرد
ﭼﻪ در درﯾﺎ ﭼﻪ در رؤﯾﺎ...

برای پرداخت اجــاره یک منزل
نقلی را داشته باشم.
چون از طرف خــدا اقدامی انجام
نشد ،خودم دست بکار شدم و به
خدا گفتم :خدایا تو به این نیازهای
کوچک رسیدگی نکن .من خودم
کار پیدا میکنم .تو فقط حقوقم را
افزایش بده.
کاری در راه آهــن پیــدا کردم.
کارگری.
در کوره لوکوموتیو ذغال سنگ می
ریختم.
اما حقوق اش اندک بود.
به خدا گفتم تو سرت شلوغ است
و کارهای مهم تری داری .تو خانه
نقلی مناسبی برایم پیدا کن و من
تالش ام را بیشتر می کنم و بیشتر
کار میکنم تادرآمد بیشتری کسب
کنم.
پس از پیاده شدن از قطار ،به ذغال
فروشــی پرداختم .اندکی درآمدم
اضافه شد ولی از خانه نقلی خبری
نشد.
گفتم خدایا میدانم خانه نقلی پیدا
کردندر مقام و شأن تو نیست .من
خودم آن را پیدا میکنم .در عوض
تو شریک زندگی مرا پیدا کن.
اگر میخواستم منتظر خدا بشوم
هنوز هــم مجرد بودم .پس دختر
مناسبی پیدا کردم و با او دوست و
سپس نامزد شدیم و ازدواج کردیم.
هرچه را از خدا خواستم ،به نوعی
به من گفت خودت میتوانی؛ پس
زحمت آن را به دوش من نیانداز و
روی پای خودت بایست.
رابطه من و خــدا هنوز به همین
صورت پیش میــرود و او هنوز به
من اعتماد کافی دارد که میتوانم
قدم بعدی را هم خودم بردارم!
همین اعتماد او به من قوت قلب
میدهــد و من با پای خویش جلو
میروم.
خدایا متشکرم که بجای گدا ،کاری
کردی تا متکی به کسی یا چیزی
نشوم.

هنگام شکستن صدایشان در نمی
آید
درد که دارند به خود نمی پیچند
غم كه دارند داد نمي زنند
نهایت تسکین درد یک زن
گریه های یواشکی ست ...
-------

خالصیاززندگیخرانه!

االغی دعا کرد
صاحبش بمیرد تا از زندگی خرآنه
خود خالصی یابد ....
صاحب ،فکر االغ را خواند و گفت :
ای خر!!
با مرگ من ،شخص دیگری تو را
میخرد و صاحب می شود.
بــرای رهایی خود ،دعــا کن تا از
خریتت بیرون شوی...
---------------

در زندگی یاد گرفتم:

با احمق بحــث نکنم و بگذارم در
دنیای احمقانه خویش خوشبخت
زندگی کند.
با وقیــح جدل نکنم چون چیزی
برای از دست دادن ندارد و روحم
را تباه می کند.
از حسود دوری کنم چون اگر دنیا
را هم بــه او تقدیم کنم باز از من
بیزار خواهد بود.
وتنهایی را به بودندر جمعی که به
آن تعلق ندارم ترجیح دهم.
و سه چیز را هرگز فراموش نمیکنم:
 . 1به همه نمی توانم کمک کنم
 . 2همــه چیز را نمی توانم عوض
کنم
 . 3همه من را دوســت نخواهند
داشت!
-------------

اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد
ﻗﻄﻌﺎً می میرد
ﭼﻪ در درﯾﺎ
ﭼﻪ در رؤﯾﺎ
چه در دروغ
ﭼﻪ در ﮔﻨﺎﻩ
چه در خوشی
چه در قدرت
چه در جهل
چه در انکار
چه در حسد
• چه در بخل
چه در کینه
از بزرگي پرســيدم بهترین دين
چه در انتقام
كدام است؟ ايشان با لبخندي به
مواظب باشیم غرق ﻧﺸﻮﻳﻢ!
چشمانم خيره شد گفت :بهترين
انسان بودن ،خود به تنهایی یک
دين ،آن اســت كه از شــما آدم
مکتب خاص اســت کــه پیروان
بهتري بسازد.
توجه کنید .آیا میتوانستید بهتر چندانی ندارد...
پرسيدم آنچه مرا انسان بهتري مي
عمل کنید؟
سازد چيست؟
• به خصوصیات منفی خود به
عنوان فرصتی برای شروع دوباره ازدیوید راکفلر پرسیدند چگونه به زنهافریبکارترینند...
پاســخ داد« :هر چيزي كه شما را
همه چیزشان را پنهان می کنند
نگاه کنید .آیا احساسات خود را در این ثروت و شوکت رسیدی؟
دل رحم تر ،فهميده تر ،مســتقل
کنترل دارید یا آنها شما را کنترل گفــت :از خدا خواســتم و خودم تنهایی را
تر ،بي طرف تر ،با محبت تر ،انسان
دلتنگی را
بدست آوردم.
دوست تر ،با مسئوليت تر و اخالقي
میکنند؟
گریه ها را
• صــادق باشــید .در طول این گفتندچگونه؟
تر سازد ،ديني كه اينكار را با شما
دوران به خودتــان دروغ نگویید .گفت من بیکار بودم .گفتم خدایا عشق شان را .....
انجام دهد بهترين دين است!»
خودتان را سرزنش نکنید .اگر به کاری برایم پیدا کن تادر آمد کافی زن ها قوی ترینند ...
رابط ه از دســت رفته نگاه کنید،
میبینید که چیزهای زیادی هست
که میتونیــد از آن بیاموزید .اگر
را بر روی سایت بخوانید
یکم و پانزدهم ماه
مشکالت و اشتباهات خودتان را
شناسایی کنید می فهمید که چرا
همسر و شریک اشتباهی برگزید ه
بودید .در این صــورت دفعه بعد
دیگر اشتباه نخواهید کرد.
•

از خدا خواستم و...

بهتـریندین!

www.paivand.ca

zarbarg paivand
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«جمعیت بیکاران ایران  ۱۰میلیون نفر است»
 ۱۱خــرداد -یــک
اقتصاددان میگوید «رکود اقتصادی
که حکومــت رکود بسیار جدی است»
اقتصــادی را جدی
نمیگیرد و جمعیت
بیکاران ایران شــش میلیون نفر
بیشتر از آمار رسمی است.
محسن رنانی اصفهانی میگوید که
دولتدر یکدهه گذشته تنها یک
میلیون شغل ایجاد کرده و تعداد
کارگاههای صنعتی دو هزار واحد
کاهش یافته است.
محسن رنانی اصفهانی عضو هئیت «رکود جدی» دانست و گفت که
علمی دانشــگاه صنعتی اصفهان «نظام سیاسی این رکود را جدی
جمعیت بیکار ایران را  ۱۰میلیون نمیگیرد».
نفر عنوان کرد و گفــت« :تعداد این کارشــناس اقتصادی با بیان
بیکاران به صورت رسمی  ۴میلیون اینکــه «در نظام سیاســی همه
نفر و گاهی به صورت غیررسمی چیز جدی اســت ،جــز رکود»،
 ۶میلیون نفر اعالم میشود .اما با سیاســتهای اقتصــادی دولت
نگاه اقتصادی ما باید تمام دانش یازدهم را مورد نقد قرار داد و گفت:
آموختگان عالی کشور را که شاغل «دولت یازدهم هم با رکود برخورد
نیستند ،بیکار حساب کنیم با این نکرد و بیشتر به فکر کنترل تورم
نگاه  ۱۰میلیون نفر بیکار داریم ».بــود و حتی برخی سیاســتها
او رکود اقتصادی ایران را «بسیار همچون افزایش نرخ مالیاتها به
جــدی» توصیف کــرد و افزود :رکــود دامن زد» .رنانــی از دولت
«طوالنیترین رکــود اقتصادی را خواست که «راهحل دیگری برای
تجربه میکنیم» .به گفته رنانی از خروج از رکود پیدا کند».
ســال  ۸۴تا  ۹۳تنها یک میلیون او همچنیــن «بازنشســتگان و
فرصت شــغلی
در ایــران ایجاد
شده اســت .این
اقتصــاددان این
وضعیت را نشانه

( IBNGهمبستگی بازرگانی ایرانیان) متشکل از
گروهی از مشاغل و شــرکتهای ایرانی است که به
منظور توسعه شبکه تجاری خود و ارائه سرویسهای
حرفه ای و قابل اعتماد بــه جامعه ایرانی مونترال
بــزرگ بوجود آمده اســت .هدف مــا در IBNG
گســترش همکاری اعضاء ،گسترش بازاریابی برای
اعضــاء ،افزایش آگاهی اعضــاء از قوانین و اقتصاد
موجود جامعه و گسترش اثرات مفید گروه بر جامعه
مهاجر ایرانی مونترال می باشد .از شما دعوت می
شود با حضور در جلسات هفتگی  IBNGکه بطور

ســر و صدای ذهن... ،
متوقف کــردن فکر کردنتان فکر
میکنیــد و این یعنی هنوز دارید
فکر میکنیــد .بعد از چند لحظه
احتماالً یادتان میرود که هدفتان
کنترل افکارتان بــوده و ذهنتان
به فعالیت قطعنشدنی خود ادامه
میدهد .این نشــان میدهد که
ذهن تا چه اندازه بیقرار اســت و
هیچ قانونی نمیپذیرد.
گاهیاوقــات در مــوارد نــادر به
لحظهای آرامش درونی دست پیدا
میکنید ،بــدون هیچ صدایی در
ذهنتان.
این بــه صورت غیــرارادی اتفاق
میافتد ،وقتــی توجهتان به یک
فعالیت بســیار جذاب یا تماشای
یک منظره بســیار زیبا معطوف
میشود.
خاموش کردن ارادی ذهن ،یعنی
هــر زمان که بخواهیــد ،با کتاب
خوانــدن به دســت نمیآید .این
توانایــی به تدریج و بــا گذراندن
تمرینات تمرکز و مدیتیشن ایجاد
میشود.
ولی خیلیها ممکن است بگویند
که مدیتیشن انجام میدهند ولی

مســتمریبگیران» را یکــی از
«بحرانهای جدی» نظام سیاسی
و اقتصادی دانست و گفت« :نظام
سیاسی و مدیریتی داستان بحران
مستمری بگیران و بازنشستگان را
جدی تلقی نکرده است».
بر اساس اعالم مرکز آمار جمهوری
اســامی جمعیت بازنشستگان
چهار میلیون و  ۴۹۱هزار تن است.
این مرکز همچنین جمعیت شاغل
ایران را بیــش از  ۲۲میلیون نفر
اعالم کرده اســت .اما علی ربیعی
یــک ماه قبل گفته بــود که ۶٫۵
میلیون تن از شاغالن در «مشاغل
غیررسمی» فعالیتدارند.
سخنگوی دولت هم نیمه دوم دو
سال قبل اعالم کرد که از شرایط
رکود تورمی خارج شــدهایم ،اما
پائیز سال گذشته گزارش نهادهای
دولتــی و بانک مرکــزی بیانگر
بازگشــت دوباره اقتصــاد ایران
به رشــد منفی اقتصادی و رکود
بود .اســحاق جهانگیــری معاون
اول رئیس جمهوری عصر امروز،
سه شــنبه  ۱۱خرداد ،گفت که
«در آســتانه خروج از دوران رکود
هستیم».
•

مرتب روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت  8الی
 9صبح در رســتوران  Eggsfruttiواقع در 6710
خیابان  Saint Jacquesتشــکیل میشود ،با اعضاء
این گروه آشنا شده و نیازهای خود را تامین نمائید.

نشس
دمی تی و رفتی ولی هب

محـف

هـم

ل ما ...

دردی

ســم
هنوز بوی گل و رـطع یا ن باقیســت

خانواده های محترم مهدویان و هراتی نیا
فهیمه ،آتوسا و آرش عزیز،
خامن و آقای دکتر فریدون مهدویان
عزیزان و خانواده های محترم سوگوار

با نهایت تاسف درگذشت همسر ،پدر ،برادر و دوست عزیزمان

شادروان پرویز مهدویان

را تسلیت می گوئیم.
برای شما عزیزان صبر و شکیبائی و برای دوست نازنین مان
آرامش آرزو داریم.

خانواده های فامیلی ،شکیب نیا ،منتظمی،
مسیح ،علوی ،اسدی ،برزگر،
قائدی ،ناصری و اویسی

قابل توجه جامعه ایرانی مونتریال:

اگر مایل هستید در جلسات این گروه شرکت کنید،
به ســایت  ibng.caمراجعه کــرده ،بخش دریافت
ایمیل را مجاز به فرستادن کنید .این گونه هر هفته
ایمیل گروه را دریافت کرده ،از اخبار و ســخنرانان
مطلع می شوید.

>> ادامه از صفحه27 :

نمیتوانند ذهنشــان را آرام کند .وقتی الزم باشــد که فکر کنید،
اگر قدرت تمرکز ضعیف باشــد ،بسیار واضح و روشن فکر خواهید
ذهن خیلی ساده از فکری به فکر کرد .ذهنتان هوشیارتر ،متمرکزتر
دیگر غوطه میخورد ،پس چطور و قویتر خواهد شد.
میتوان مدیتیشن کرد؟
آنوقت میتوانید هروقت خواستید
مینشینیدکهمدیتیشنکنیدولی ذهنتان را روشن یا خاموش کنید.
اینکه اجازه بدهید ذهنتان هر جا بیشــتر افراد وقتی میخواهند به
که میخواهد برود و هر چیزی که یک چیز خاص فکر کنند ،حتی
میخواهد را تجسم کند مدیتیشن بعد از رسیدن به یک نتیجه یا پیدا
نیست.
کردن راهحل هــم نمیتوانند آن
به همین دلیل است که اول باید فکر را متوقف کنند.
درجاتــی از توانایــی تمرکز را به ذهنشــان به فکر کردن درمورد
دست آورید تا بتوانید مدیتیشن آن موضوع خاص همچنان ادامه
کردن را شروع کنید.
میدهــد .مثل یک نــوار خراب
وقتی قدرت تمرکزتان قویتر شد ،میماند که یک آهنگ را مدام تکرار
میتوانید بدون کلمات ،تصاویر و میکند .به همیندلیل خیلی مهم
افکار ذهنی مدیتیشن کنید .آنوقت است که یاد بگیرید چطور فکرتان
آرامش درونیتان ابتــدا در زمان را متوقف کنید.
مدیتیشــن و بعد در کل زندگی خاموش کردن صــدای ذهن به
موقع کار کــردن ،خواندن ،حرف معنی آرامش درونی است.
زدن و هــر کار دیگری به تدریج این باعث میشــود انرژی ذهنی
بیشتر و عمیقتر میشود.
زیادی را ذخیره کنید و دیگر زمان
آنوقت صداهای ذهنی کمتر و کمتر تان را برای فکر کردن به مســائل
شده و به تدریج قطع میشوند.
جزئي و پیشپاافتاده تلف نکنید.
successconsciousness.com
البته این وضعیت باعث نمیشود
مترجم  :زینب آرمند
که نتوانید فکــر کنید .برعکس،

هـم

فراق یار هن آن میکند هک بتوان گفت...

دردی

خانواده های محترم مهدویان و هراتی نیا
عزیزان و خانواده های محترم سوگوار
درگذشت دوست عزیز و دیرینه

شادروان پرویز مهدویان

برای همگی ما بسیار ناگوار است.

آرزو داریم ما را در غم سنگین خود شریک بدانید
و با صبر و شکیبایی آن را تحمل نمائید.

مودت ،مهبد ،شکیب نیا ،علوی ،ناصری،
صمیمی ،اسدی ،چنگیزی و هاشمی
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گذرنامه های معتبر جهان :کانادا درکنار
سوئیس ،در رتبه ششم :سفر به  172کشور

زندگـــی...
باماجراجوی 
یهای

کوچــک

مشغله کاری ،فراهم نبودن امکانات
سفر یا پرخرج بودن آن ،میتواند
ما را به انسانهایی تبدیل کند که
تما م وقتمان را در فضایی ثابت به
سرمیبریم ،در خانه یا محل کار.
تکرار فریبنده است ،حتی ممکن
اســت بدون آنکه بدانیم شیفته
یکنواختی زندگیمان شویم.
حاال مشکل چنین وضعی چیست؟

جواب این ســؤال برای هرکسی
متفاوت است .ولی اگر در حالتی
هســتیم که احساس میکنیم از
همهچیز خسته شــدهایم ،شک
نکنید به کمی جابهجا شدن نیاز
داریم.
بهتر اســت بهجای دســت روی
دســت گذاشــتن ،به فکر کشف
راههایی برای کنار زدن روزمرگی
باشیم.
همان وقتهایی که فکر میکنیم
مریــض شــدهایم و بــهزودی از
حرکت میایســتیم ،زمانی است
که میتوانیم کارهای زیادی بکنیم
که بــه نظرپیشپاافتادهاند یا در
حالت عــادی حتی فکرش را هم
نمیکنیم.
در این شــرایط مالقــات با یک
دوست سرحال ،شخصی پرانرژی و
یا هرکسی که زندگیاش با ما فرق
دارد ،تجربهای جدید است.
بهجای روزها و ســاعتها درگیر
شدن با کارهایی که همیشه انجام
میدهیم ،گاهی اوقات چند دقیقه
یا چند ساعت را به تماشایدیگران
و محیط زندگیشــان بنشینیم.
این خوششانسی را از خود دریغ
نکنیم .چون تماشای زندگیهای
دیگر ،مثــل خواندن کتابی تازه و
دانستن چیزهایی که است که قب ً
ال
نم 
یدانستیم.
البته ممکن اســت کــه چنین
موقعیتی برای بسیاری از ما خیلی
کم به وجود بیاید .مث ً
ال خود من
اغلب روزها و گاهی تا چند هفته،
پشــت میز کار و کنار کامپیوترم
مشغول هســتم .پس نه تنها آدم
تازهای نمیبینم؛ بلکه خودم را از
لذت ســاده یک گردش کوچک،
بیــرون رفتن از خانه و گردش در
طبیعت محروم میکنم .فقط من و
کامپیوترم،مسلمــاًتکراراینوضع
جالب نیست.
رشــد ،تعادل و شــادی برای ما
ضروری است ،برای پیدا کردنشان
باید جستوجو کنیم .با هل دادن
خودمان به بیرون از منطقه راحت
زندگی و چیزهایی که به آنها عادت
کردهایم میتوانیم تجربههای نویی
بهدســت بیاوریم و در جستوجو
برای تغییر موفق شویم.
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به جنگ روزمرگی برویم

بعضیاوقات هــوس ماجراجویی
داریم.
شــاید برویــم و در شــبکههای
اجتماعی به دنبــال ایدهای برای
سفر کردن بگردیم و ساعتها وقت
صرف آن کنیــم .بعدش متوجه
میشــویم که همچنان روبروی
کامپیوتر هســتیم یا توی صفحه
تبلت قفلشــدهایم ،بــدون هیچ
ماجراجویی که بهدنبالش بودیم.

انــگار شــبکههای اجتماعی
میخواهند اشتیاق ما را برای کشف
دنیا رام کنند.

اما مــا رام نخواهیم شــد ،چون
در همین شــبکهها مردم زیادی
را در حال لذت بــردن از زندگی
میبینیم .آنها به سفر میروند ،به
دنبال سرگرمیهای انرژیبخش
میگردند و خودشان را از بودن در
موقعیتهایتازهمحرومنمیکنند.
بعد از چند ســاعت جستوجو،
سرتان گیج میرود که هنوز چقدر
کار داریــد و حتــی بهاندازه یک
هفته هم وقت برای اســتراحت و
ســفر ندارید .درنهایت «توییت»
میکنید« :کلی تایمالین را باال و
پایین کردم ،صبح شد .همه کارهام
مونده!»
الســتر هامفریس ،نویســنده و
ماجراجو است و روی ایدهای کار
میکند کــه آن را «ماجراجویی
کوچک» مینامد.
به اعتقاد او اگر مــردم از محیط
همیشــگی خود بیــرون بیایند،
زندگی تمــام ظرفیتهایش را به
آنها نشان خواهد داد.
ماجراجوییهایکوچکشما
• الزم نیســت خیلی دور بروید.
سفر و ماجراجویی کوچک شما،
میتواند نزدیک به خانهتان باشد.
یک شــب یا چند روز ،به تصمیم
شــما بســتگی دارد .مهــم این
اســت که این ماجراجویی ساده و
ســرگرمکننده باشد .ماجراجویی
کوچــک ،خیلی بــه درد آنهایی
میخورد که فرصت یا امکان رفتن
بهجاهای دور و ســفرهای مفصل
را ندارند و یا حوصلهشان محدود
اســت .کافی است چند ساعت یا
یک آخر هفته را به آن اختصاص
دهید.
• اگــر همیشــه آخــر هفتهها
را بــا تلویزیون و فیلــم دیدن یا
نشستوبرخاســت بــا آدمهای
همیشــگی میگذراندید ،این بار
برنامه را عوض کنید .به محلههای
جدید و پارکهای تازه ساختهشده
سری بزنید .از شهرکهای نوساز
یا قدیمی دیدن کنید و داخل آنها

قدم بزنید .فقط با اتومبیل از کنار
آنها رد شدن چیز تازهای به شما
نمیدهد .به جنگل و کوهســتان
برویــد و راه رفتن بدون کفش را
امتحانکنید!
• بهجاهایــی بروید که به محل
ســکونت شــما نزدیک است و
تابهحال آنجا را ندیدهاید .بسیاری از
جهانگردان و مسافران دور دنیا ،به
شهرها و کشورهای مختلفی سفر
میکننــد در حالی که هیچوقت
حیاط پشــتی خانه خودشان را
ندیدهاند.
فراموش نکنید ،در نزدیکی شــما
چیزهای زیادی هست که از آنها
بیخبرهستید.
• فهرســتی تهیه کنید از تمام
مکانهایی کهدر نزدیکی شماست
اما آنها را ندیدهاید .بعد برنامهریزی
کنید تا در وقت مناســب به آنجا
بروید.
با یک دوســت ،آشــنا یا یکی از
اعضای خانــواده که بــا او بودن
را دوســت دارید همراه شــوید.
گشتوگذارهای کوچک فرصت
خوبــی بــرای گــپ زدن فراهم
میکنــد .باهم حــرف بزنید ،از
دیگران بشنوید و از صحبت کردن
در مــورد چیزهــای غیرمعمول
نترســید .بعضــی از آنها قلقلک
قابلتحملی به تصورات و طرز فکر
همیشگی شما خواهدداد .ذهنتان
را بــرای همهچیز باز بگذارید و با
دیگراندوستانه رفتار کنید.
• در گــردش و تفریح گوشــی
موبایل خود را همراه داشته باشید
ولی آن را خاموشکنید یادر زمانی
مشخص پیامها و ایمیلهایتان را
چک کنید .کمیدوری از وسیلهای
که تماموقت با آن هستیم ،حس
شگفتانگیزی است .بهجای سردر
گوشــی فرو بردن ،به اطراف خود
بیشتر نگاه کنید .این جالب نیست
بدانید ساختمانی که مقابل خود
میبینید چند پنجــره دارد؟ چه
سالی ساختهشده یا پیش از ویرانی
چگونه جایی بوده است؟
• موقــع پیــادهروی نفسهای
عمیق بگیرید و به حیواناتی که در
مسیر خود میبینید محبت کنید.
اگر برای گربهها ،سگها یا پرندهها
کمی خوراکی به همراه داشــته
باشید میتوانید بهتر آنها را تماشا
کنید .احساســات مثبت مسری
هســتند و به شــما حس خوبی
میدهند .جهــان ما پر از اتفاقات
شگفتانگیز اســت و دوستی یا
صحبت کــردن با جانور کوچک
چیز عجیبی نیست.
• بد نیســت در گوشــهای از

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

آملـــانیها
معتبرترینگذرنامه
جهان را دارند

----------------نتیجــه یک بررســی
جدید نشــان میدهد
که گذرنامــه آلمانی،
معتبرتریــن گذرنامه
جهان است .شهروندان
آلمانی میتوانند به  ۱۷۷کشــور و محدوده مرزی در جهان وجود
بدون داشــتن ویزا ســفر کنند .دارنــد .شــهروندان آلمانی از این
دارندگان گذرنامه سوئدی در رده میــان میتوانند به  ۱۷۷کشــور
دوم جای دارند.
آزادانه سفر کنند .پس از آلمانیها،
آلمانیهامعتبرترینگذرنامهجهان دارندگان گذرنامه سوئد قرار دارند
را در اختیار دارند .این گذرنامه به که از امکان آزادی ســفر به ۱۷۶
آنها اجــازه میدهد از به اصطالح کشور برخوردارند.
"آزادی ســفر" برخوردار باشند .فرانســه ،فنالند ،ایتالیا ،اســپانیا
این آزادی با در نظر گرفتن شمار و بریتانیــا به طور مشــترک در
کشــورهایی که شخص میتواند جایگاه سوم قرار دارند .شهروندان
بدون نیاز به ویزا به آنها سفر کند آمریکایی ،بلژیکــی ،دانمارکی و
یا بــه هنــگام ورود در مقصد در هلندی با امکان سفر به  ۱۷۴کشور
فرودگاه ویزادریافت کند ،سنجیده در جایگاه چهارم جای گرفتهاند.
میشود.
در ایــن ردهبنــدی گذرنامههای
طبــق ارزیابی شــرکت "هنلی و ســومالی ،عــراق ،پاکســتان و
شــرکا" که در زمینــه تابعیت و افغانســتان به عنــوان "بدترین
مهاجرت فعال و در لندن مستقر گذرنامههای جهان" شناخته شده
است ،در حال حاضر  ۲۱۸کشور و در ته جدول قرار دارند.

طبــق ارزیابــی این
شــرکت چهار کشور
موفقبهبهبودچشمگیر
اعتبــار گذرنامههای
خــود در ســالهای
اخیــر و باالکشــیدن
خود در این ردهبندی
شدهاند :مجمعالجزایر
تونــگا (واقــع در قاره
اقیانوســیه) ،جمهوری
پاالئــو (واقع در اقیانــوس آرام)،
کلمبیا و تیمور شرقی.
کشور پرتغال نیز با اتخاذ سیاست
"ویــزای طالیــی" که در ســال
 ۲۰۱۲بــه راه افتاد موفق شــده
اعتبــار گذرنامه خــود را به طرز
قابل توجهی بهبود بخشیده و در
رده ششم معتبرترین گذرنامههای
جهان قرار بگیرد.
در چارچــوب قانــون "ویــزای
طالیی" ســرمایهگذاران خارج از
اتحادیه اروپــا میتوانند از طریق
سرمایهگذاری در این کشور حق
شهروندی کسب کنند .دارندگان
گذرنامه پرتغالی قادرند بدون نیاز
به ویزا به  ۱۷۲کشور سفر کنند.

یک ایرانی ـ آمریکایی پردرآمدترین
مدیرعامل در آمریکا
یــک ایرانی-آمریکایی بــا درآمد
ســالیانه بیش از  ۹۴میلیون دالر
در صدر لیســت مدیران پردرآمد
در ایــاالت متحده آمریــکا قرار
گرفت .این ردهبندی به ســفارش
خبرگزاری آسوشــیتدپرس تهیه
شده است.
دارا خسروشــاهی مدیرعامل ۴۷
ساله آژانس مســافرتی اینترنتی
"اکســپدیا" ( )Expediaرد
ردهبندی درآمد ســالیانه مدیران
عامل شرکتهای بزرگ در ایاالت
متحــده آمریکا در ســال ۲۰۱۵
میــادی جایــگاه اول را به خود
اختصاص داده است.
موسســه دادهپــرداز "اکوئیالر"
( )Equilarدر پژوهشــی کــه به
سفارش خبرگزاری آسوشیتدپرس
انجــام دا ده درآمــد ســالیانه
خسروشاهی را در مجموع ۹۴ /۶
میلیون دالر برآورد کرده است .در

این مبلغ البته سهام و اعتبارات نیز
مورد نظر قرار گرفتهاند.
البتــه ارزش آن بخــش از درآمد
سالیانه خسروشاهی که به شکل
ســهام موجود است به چگونگی
رشد بلندمدت ارزش سهام شرکت
"اکســپدیا" وابســته
است .اما با امضای یک
قرارداد جدید  ۴ســاله
پیشبینی میشــود
که درآمد سالیانه این
شرکت رشــدی ۸۸۱
درصدی داشته باشد.
دارا خسروشــاهی از
ســال  ۲۰۰۵میالدی
مدیریت "اکســپدیا" را به عهده
دارد .از زمان شــروع کار او ارزش
سهام این شرکت  ۴۴۱درصد رشد
کرده اســت .تنها در سال گذشته
میالدی ارزش ســهام "اکسپدیا"
 ۴۶درصد افزایش یافته است.

اما حضور مدیران دیگر ردهبندی
درآمــد آسوشــیتدپرس در کنار
خسروشــاهی کمرنگتر به نظر
میرسند.
لسلی مونوس از "سیبیاس" با
 ۵۶/۴میلیون دالر و فیلیپ دامن
از "ویــاکام" با ۵۴/۱
میلیون دالر درآمد
در جایگاههای دوم و
سوم قرار دارند.
رابرت ایگر مدیرعامل
شــرکت "دیزنی" با
 ۴۳ /۵میلیون دالر
درآمد سالیانه در رده
پنجم و ماریسا مایر
مدیرعامــل کمپانی "یاهو" با ۳۶
میلیون دالر در جایگاه هشتم قرار
دارند.

طبیعت که به درختان ،گیاهان و
محیطزیست آسیبی نزند آتشی
کوچــک و ایمن روشــن کنید.
غذایی مختصــر یا چای و قهوه با
آن درســت کنید ،ســبزیجات را
در کاغــذ آلومینیومی بپیچید و
برای خود یا دوستانتان صبحانه یا
عصرانه بگذارید .کنار آتش نشستن
تخیل ما را تحریک میکند و حس
قدیمــی از کاری را که اجدادمان
انجــام میدادند را بــه ما منتقل
میکند.
• مثل توریستها در شهر خود
بگردید و به اطرافتان با دیدی تازه
نگاه کنید .اسیر برداشت تکراری از
محیط پیرامون خود نباشید .اگر

کنجکاوی رادر خود زنده نگهدارید
و میل به یادگیری را همیشه حفظ
کنید ،همهچیز متفــاوت به نظر
خواهد رسید.
• فعالیت بدنی داشته باشید.
تمرینهای روزانه ورزشی اگر منظم
و باعالقه انجام شود ،چالشبرانگیز
و هیجــان بخش اســت .اگر در
ســامت کامل هســتید ،هنگام
پیادهروی مســیرهای شیبدار با
پستیوبلندیهای زیاد را انتخاب
کنید.
• آیا هنوز چیزی هست که از آن
بترسید؟ بروید و آن را تجربه کنید.
اگر جز آن دســته افرادی هستید
که از ارتفاع و سرعت وحشت دارند

به شهربازی بروید و خودتان را به
اســباببازیهایی که آدرنالین را
زیاد میکند بسپارید.
• گاهــی فکر میکنیم همهچیز
منطقی و همانطوری اســت که
باید باشــد ،ولی عمیقاً ناراحتیم
و دلیــل آن را نمیدانیم .زندگی
روزانه ،ما را در چرخهای بیپایان
از کار ،استرس و تعهدات مختلف
گرفتار میکند.اگر از این وضعیت
راضی نیستیم ،پس بایددستبهکار
شویم.
سارا کامرانیzamaneh
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
------گفتگوی تلویزیونی ژان لویی
سروان شرایبر با سیمون دوبوار
سال ١٩٧٥
ترجمه :احمد اسکندری
----•
سوأل  -شما هم میگویید که اینها
نمونه های افراطی هســتند .ولی
جامعــه ای که مــا در آن زندگی
میکنیم کامال شگفتیآور است .ما
در مورد طالق در جامعه ای صحبت
میکنیمکهآمارنشانمیدهداکثریت
زوج ها جدا نمیشــوند .شــاید این
یک جایی چند تراژدی خانوادگی
را پنهان میکند .ولی در واقع مردم
بطور عموم میخواهند تالش کنند و
به نوعی باهم کنار میآیند .آنچه را که
شما نقل میکنید این روزها بیشتر
در کشورهای آمریکای التین معمول
هســتند تا در فرانسه .خوشبختانه
امروزه آموزش ما طوری شــده که
بیشتر متمدن شده ایم.
ســیمون دوبــوار  -شــما خیلی
خوشبین هستید! من میدانم که در
برخی مناطق مثال در بزانسون [در
شرق فرانســه] که خواهرم آنجا در
زمینه فرهنگی فعالیت هایی انجام
داده است چه خبر است .با همسران
تعــدادی از کارگــران از نزدیــک
آشنایی پیدا میکند .خودشان کارگر
نبودند بلکه شوهرانشان بودند .اگر
میرفتند پیش یک همســایه قهوه
ای بخورند و شب شوهرشان باخبر
میشد ،قیلوقال زیادی برپا میشد.
زن می بایست در خانه می ماند ،با
کسی صحبت نمیکرد جز در شب
با شوهرش و هیچوقت بیرون نمی
رفت و خــودش را با کارهای خانه
سرگرم میکرد .این تمام آن چیزی
بود که وی اجازه ی انجام آنرا داشت؛
مواظبت از فرزنــدان ،خانه و از این
قبیل .این نوع ستمگری همدر میان
طبقه کارگر و همدر طبقات متوسط
و باال یافت میشود .این بسیار بسیار
گسترده است.
•
ســوأل  -برای تعــدادی از مدیران
اجرایی ،حتی امــروزه در موقعیت
های باالی شغلی ،این یک سمبل
موقعیت شخصی به حساب میآید
اگر همسرشان کار نکند ،حتی اگر
زن بــه همان اندازه مرد تحصیالت
داشته باشد .آنها میگویند« :من به
اندازه کافی پول در میآورم ،تو الزم
نیســت کار کنی ».به عبارت دیگر
ایده ریشه داری پشت آن قرار دارد
که هنگامیکه شــما بورژوا هستید،
وقتی که شــما به سطح معینی از
زندگیدست یافته اید ،نتیجه آنست
که زن شــما کار نکند .ولی شــما
باید چند سال بعد پالتو خز برایش
بخرید.
ســیمون دوبوار  -بله و چون زنها را
متقاعد کــرده اند باور کنند که زن
واقعی اجازه میدهد که شــوهرش
کار کند ،غالبا این را قبول میکنند.
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یآید،
زن به دنیــا من 
"آدم
یشود"!
بلکه زن م 

ن سالمرگ سیمون
 ۱۴آوریل سیامی
ست نامی و نویسنده
دوبووار ،فمینی
م" است.این کتاب در
کتاب "جنس دو
شد ۶۷ .سال پس از
سال  ۱۹۴۹منتشر
ستی ،تاثیر نظریات
نتشار این اثر فمینی
ا
یخواهانه زنان
ار بر مبارزات برابر 
دوبوو
چه بوده است؟

مــا
ســاخته ایم و قابــل قیاس
است با کلمه راسیسم .نژادپرستی
دکترینی اســت که معتقد اســت
تبعیض بین انســانها بر اساس نژاد
قابل قبول است .سکسیسم روش و
رفتاری است که تبعیض بین انسانها
را بر اساس جنسیت آنها میپذیرد.
ما بحث مان در مورد سکسیسم را
با توجه بــه توهینهایی که مردان
دوست دارند نثار زنان کنند ،شروع
کردیــم .قانونــی وجــود دارد که
فکر میکنم مال  ١٩٤٥اســت ،که
نامیدن یک مرد با عناوین «یهودی
کثیف» و یا «عرب کثیف» را ممنوع
میکند .اگر کسی به یک عرب و یا
یک یهــودی چنین توهینی بکند،
میتوان وی را به دادگاه کشاند .ولی
هنگامی که به یــک زن میگویند
«زن ســلیطه! درست مثل یک زن
لعنتی!» یا «تن فروش هیستریک»،
هیچ قانونی برای آن موجود نیست.
در نتیجــه عده ای از ما در جنبش
رهایی بخــش زنان یــک «اتحاد
یا اینکه گاهی آنها را پارچه پارچه
حقوق زنان» را بنیاد گذاشتیم
کرده اند .زن یك کارگر اینطور بار توصیه من به متام زنان اینست که تالش میکنیم علیه همه ی
آورده شــده که در مورد خانه و که حتت هر شرایطی کار کنند .اشکال سکسیسم مبارزه کنیم.
فرزندانش احساس گناه کند و این
ما با این فرم شــروع کردیم.
امر برایش بسیار سخت میشود.
اســتقالل اخالقی ،روحی است .در
مــا خواهان آن هســتیم که
انجــام
زن میتوانــد هــر دو کار را
غیر اینصورت هیچ راه دیگری برای همانند قانونی که تبعیض نژادی را
دهد ،اما کاری میکنند که احساس فکرکردن به آنها ارائه نمیشود .آنها غیرقانونی کرده است ،همان کار را با
گناه کند .به او گفته میشــود که از مجبورند همانند شوهران شان فکر تبعیض جنسی هم انجام دهد .و ما
فرزندانش غافل میشــود ،به اندازه کنند ،هوا و هوس هایشان را تأمین میخواهیم که یک قانون ضد تبعیض
کافی در خانه نیست در نتیجه وی کنند ،اوامــر آنها را انجام دهند و از نه فقط برای توهین چنانکه توضیح
تسلیم میشود .غالبا مشکل است .این قبیل .آنها ناچارند در چارچوب دادم  -که البته مهم تر از آن چیزی
حتی اگر به همان اندازه تحصیالت شوهر باقی بمانند حتی اگر هم وی است که بنظر میرسد  -بلکه بدین
دارد ،اینطور فهمانده میشــود که را دوســت نداشته باشند .و این آن خاطر که معنــای آن اصالح کردن
این شوهر است که دکتر و یا وکیل وضعیتی است که دیگر شایسته تر کل یک طرز فکر است .اما همچنین
میشــود ،او خانه دار باقی میماند و از تن فروشی نیست .به راستی زنی ما میخواهیم که هیچ نوع تبعیضی
غالب اوقات هم رنج می برد.
که با همسرش بخاطر پول میماند در شیوه ی پرورش بچه ها حداقل
•
چون خودش امــکان امرار معاش در مدرسه وجود نداشته باشد ،چون
که
معناست
بدان
آیا
ولی
ســوأل
خــودش را ندارد ،این زنی اســت ما هیچگاه نمیدانیم مادری در خانه
به نظر شــما همه ی زنان باید کار کــه ارزش و کرامت خــود بعنوان چگونه به بچه هایش غذا میدهد.
کنند؟ زنان جوان با این مسئله روبرو یک انسان را انکار میکند .بنابراین •
میشــوند و باید اینک این انتخاب توصیه من به تمام زنان اینست که سوأل  -آیا در مدارس مختلط هم
را بکنند .آیا باید به هر قیمتی کار کار کننــد .باالترین کارآیی ممکن تبعیض وجود دارد؟
کنند ،حتی اگر هم شــرایط کامال را کسب کنند .شغلی بیابند که تا سیمون دوبوار  -بله ،در کتاب های
آمــاده نباشــد؟ چون مــردان که سرحد ممکن جذاب باشد .و باالتر درسی که به کودکان پسر و دختر
نمیخواهند تغییر کنند یا یک شبه از همه چیز کاری باشــد که به آنها داده میشود .حتی در شیوه ی فرموله
شروع کنند به انجام کارهای خانه .استقالل اقتصادی میدهد .این امر کردن یک مسئله« :مادر فالن تعداد
آیا برای زن اصل داشتن استقالل ،هنــوز در حال حاضر هم مشــکل تخم مرغ را به آشــپزخانه میبرد»،
داشتن درآمد و یک زندگی آزاد تا اســت و نابرابری همچنــان بطور «بابا چرخ دنده و پیچ را درســت و
این حد حیاتی است؟
خشنی موجود است .والدین ،شما تعمیر میکند »...چه میدانم از این
فکر
اینطور
من
سیمون دوبوار  -بله
هم میگفتید ،همچنان فکر میکنند نوع چیزهــا .این نوع تبعیضات که
میکنم .استقالل مالی حتی اگر هم که «آه کوچولوی من! الزم نیست عمیقا ریشهدوانیدهدر تمام کتابهای
به قیمت زیادی برایشان میسر شود ،که برای دخترمان فداکاری کنیم او درسیدیده میشوند .بعالوه شیوه ی
امری است اساسی هرچند هم که کــه ازدواج میکند .ما برای برادرش بازگویی تاریخ هم هست که همیشه
دشوار باشد .و من میدانم که بهای فداکاری میکنیم نه برای خواهر ».از منظر مردها بیان میشــود .مثال
گزافی برای آن پرداخت میکنند زیرا این رفتار ناعادالنه در بســیاری از تاریخ فرانسه که هیچگاه از دیدگاه
نگهداری از خانه همچنان بردوش زنان منجر به یک احساس شورش زنان طرح نمیشوند و از این قبیل.
آنها خواهــد بود .ولی این شــرط عمیق میشود چون آنها در واقع آرزو •
الزم برای مســتقل بودن در داخل میکنند که برای خودشــان کسی سوأل  -برای تمام زنانی که شروع به
خانــه میباشــد .در اینجا منظورم شــوند و کار جالبی انجام دهند .اما فکر کردن در مورد این موضوعات
موقعیت تنها در اختیار پسران قرار میکنند ،مســئله ای مطرح است و
میگیرد کــه گاهی هم حتی کمتر اینکه چگونه به مردان نگریســته
زرنگ و شایسته هستند.
میشــود .بخشــی از فمینیستها
•
مردها را کامال طرد میکنند و فکر
در
که
هســت
ای
کلمه
ســوأل
می کنند که بدون آنها وضع بهتر
فرهنگ فمینیسم خیلی بکار برده اســت و این تنها راه خالص شدن
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان میشــود اما همیشــه توضیح داده از این شــکل از سلطه میباشد .در
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
نمیشود .ممکن است توضیح دهید مورد شما اینطور نیست .جمله ای
کــه
واژه
[تبعیض
«سکســیم»
ی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
از شــما هست که بنظر من خیلی
جنســی] چیســت و منظور کدام متأثرکننده اســت .شما گفته اید
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید است؟
که «بزرگترین موفقیت زندگی من
سیمون دوبوار  -این کلمه ایست که سارتر است ».این اثبات میکند که
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.
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چرا من
فمینیست هستم؟
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شما معتقد به یگانگی
بین دو انســان هستید
در عشق و بعنوان زوج
به معنای روابط نزدیک.
سوال اینست که چطور
زمان :یکشنبه  5ماه ژوئن ۲۰۱6
ممکن است این عشق
از ساعت  ۱۱صبح تا 13/30
را ادامــه داد ،امری که
دموکراسی در خانواده
دو شــخصیت ،یــک
توسط خانم میترا قندیلی
مــرد و یــک زن را با
به همه زنان عالقمند خوش آمد میگوئیم
هم متحــد میکند ،با
8043 St Hubert
Montréal, QC H2R 2P4
این واقعیــت که زن
)(Metro: Jarry
امروزی  -ممکن اســت
پنجاه سالدیگر متفاوت
باورند که عاشــق یک مرد بودن و
باشــد  -بتواند بیش از
پیش آرزوی پیشــرفت شــخصی زندگی کردن با یک مرد ،یک امکان
است .اگرچه فکر میکنم که سارتر و
بکند؟
سیمون دوبوار  -همچنانکه گفتید ،من موفق بوده ایم چون هیچوقت با
من فکر میکنم که بسیاری از زنها که هم زندگی نکرده ایم! اینکه ازدواج
در حال حاضر این امر سازگار نیست .کرده باشــیم یا نه چندان اهمیتی
در مورد زنانی که بطور کامل مردها ندارد .باهم زندگی کردن و یا نکردن
را طرد میکنند ،این را شما باید صرفا است که میتواند منجر به اختالف
بعنوان یک مرحلــه ی موقتی در عقیده شده و یا زوج رادچار آشفتگی
مبارزه ببینید .اینجا هم میتوانیم آنرا کند .برخی زنها فکر میکنند میتوان
با مسئله نژادی مقایسه کنیم .جریان بــا یک مرد زندگی کرد و یا به یک
«[ »Black Panthersپلنــگ های مرد عشق ورزید و یا روابطی با یک
سیاه] و دیگر انقالبیون سیاهپوست مرد داشت .ولی برای اینکه در دام
در آمریــکا هرگونــه پیمانــی با تله های زنانگی نیافتیم ،مســتلزم
سفیدپوستها را رد میکردند .بیشتر آنست که بسیار مواظب باشیم .برای
آنها در حال حاضــر از این مرحله اینکه شما همیشــه دچار وسوسه
فراتر رفته اند و بر این باورند که یک میشوید که برای مرد خود استثنا
شخص سفیدپوست که واقعا از یک قائل شــوید .میگویید «او متفاوت
موضع سیاسی حمایت کند و قویا اســت» .و یا اینکه چیزهایی را از او
با آنها متحد شده باشد را میتوانند قبول کنید .مــن میدانم که برای
بعنوان یک رفیق به حساب بیاورند .بســیاری از فمینیستهای جوان،
در مورد زنان هم همینطور است .زن که با مردان روابطی دارند ،کارها را
هایی هستند که فکر میکنند زندگی برایشانبسیارمشکلمیکند.زندگی
کردن با یک مرد و یا صرفا عشــق را برایشــان مشکل میکند و گاهی
ورزیدن به وی نوعی سازش است .و برای یار زندگیشان هم بهم چنین.
همچنین زنانی هم هستند که براین
{>> ادامه در صفحه}38 :

جلسه اجنمن زنان

هنوز بسیارند کسانی که از
ما باید علیه
مادرانههراسند!
می
فمینیسم
بردگی

و علیه برده
هایــده مغیثــی
جامعه را با آزادی
داری کار
میگوید :
زنان بســنجم .به
بجنگیم
خانگی
فمینیســم پدیده
همه این دالئل بود
ایست که هر کس
که رسالهدکترایم را
به هر شکلی برای
درباره زنان مهاجر
رفع تبعیض میان
الگوشکن نگاشته
زن و مرد میکوشد
ام .
فمینیست است .
امــا چرا هــر چه
در نتیجــه منطقا
پیش میرود کمتر
اکثریــت مــردم نمیتواننــد صدای زنان شــنیده میشود.
فمینیســت نباشــند  ،فقط در آغاز بســیاری بدون آنکه
کســانی مخالف اند که از این خود خواسته باشند ،سیاهی
تبعیض ســودی عایدشــان لشکر جمهوری اسالمی شدند.
میشود
پس از ســرکوب سالهای 60
فمینیسم مانند دیگر دیدگاه احســاس مغبونیت جنبش
ها میتواند گاه کنــدرو و گاه زنــان را فرا گرفت؛ که چگونه
تندرو باشد؛ که در برخی موارد قربانی مردساالری شدند و از
میتواند به زیان جنبش زنان طرفی گروه های سیاسی هم
هم عمل کند.
اول سوسیالیسم و بعد مسئله
در جلســه اول ماه مه انجمن زنان را مطــرح میکردند .در
زنان پــای صحبــت مهرداد نتیجه آنان حوزه های دیگری
درویش پــور در باره ضرورت را اشــغال کردند ،مانند حوزه
و نیاز به فمینیســم در ایران تحصیلی .مشــارکت زنان در
نشستی .م
جامعــه باال رفت .گســترش
اودر پاسخ به اینکه شما چگونه ادبیات و مجالت فمینیستی.
فمینیستشدیدمیگوید:
حضــور ناشــران زن .زنــان
مادرم که به تنهائی مرا بزرگ هنرپیشه و کارگرداندر جامعه
کرده علیرغم نداشــتن سواد ،سبب شد تا ادبیات پیشرو از
الگوئــی در زندگــی من بوده گفتمان اجتماعی به گفتمان
است .زنان را بعنوان الگوهای فمینیســتی تبدیل شود .در
قدرتمنــد و چالش گر تلقی دهــه  70جنبش اصالحات و
میکنــم و با نگاهــی چپ به جنبش سبز ،زنان پیشقراول
برابری زن و مرد باور دارم.
حرکت بسوی مدرنیته بوده و
عامل دیگــر وجود جمهوری نقش اینترنت این بود که غول
اسالمی بعنوان زن ستیزترین از شیشه بدر آمده و دیگر باز
حکومت ،مرا بــه این موضوع گرداندنش ممکن نیست.
ســوق داده تا معیــار آزادی
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 -3مکتــوب کردن هدفها با
استفاده از جـدول روزانه

بهترین راهــکاری که مــا را قادر
خواهد ســاخت تا از زمان موجود
برای رسیدن به اهداف خود بهترین
استفاده را داشته باشیم ،برنامهریزی
است .در برنامهریزی ،منابع ،امکانات
و شرایط الزم برای تحقق اهداف را
فراهممیکنیم.
نکته کلیدی و بــه اصطالح «فوت
کوزهگری» هــر برنامهریزی همان
نکتهای است که تا به حال بارها به
آن اشاره کردهام و به طور اختصاصی
به آن پرداختم یعنی نوشتن اهداف
و برنامهها .مکتوب سازی بسیار مهم
است.
داستان فوت کوزه گری را که به یاد
دارید؟
اســتاد کوزهگری بود که کوزههای
لعابی او مشــتری فراوان داشــت.
شــاگردی نزد وی کار میکرد که
باهوش بود و استاد به او عالقه داشت
و تمام تجربههای کاری خود را به او
می آموخت .شاگرد پس از یادگرفتن
تمام کارها به یکباره تصمیم گرفت
از پیش استاد برود تا برای خودش
کارگاهی راه اندازی کند و کلی فایده
ببرد.
هرچه اســتاد کوزهگر از او خواهش
کرد مدتی دیگر نزد او بماند تا استاد
دست تنها نباشد ،پسرک قبول نکرد
و او را تنها گذاشــت و رفت .شاگرد
عجول رفــت و کارگاهی راهاندازی
کرد و همانطور که یاد گرفته بود
کوزهها را ساخت و رنگ کرد و روی
آنها لعاب داد و در کوره گذاشت.
ولی متوجه شد که رنگ کوزههای
او مات است و شفاف نیست .دوباره
از نو شروع کرد و در انتخاب خاک
و درست کردن خمیر بیشتر دقت
کرد و بهترین لعاب را استفاده کرد
و آنها را در کوره گذاشت ولی باز هم
مشــکل قبلی بهوجود آمد .شاگرد
فهمید کــه تمام اســرار کار را یاد
نگرفته است .به ناچار نزد استاد رفت
و مشــکل خود را گفت و از استاد
خواهش کرد که او را راهنمایی کند
.استاد از او پرسید که چگونه خاک
را آماده میکنــد و چگونه لعاب را
تهیه میکند و چگونه آن را در کوره
میگذارد .شاگرد پاسخ تمام سوالها
را داد .
استاد بزرگوارانه گفت« :هرچند تو
مرا بیموقع تنها گذاشتی اما من تو
را راهنمایی خواهم کرد».
اســتاد کنار کوره ایستاد و کوزهها
را گرفــت تــا در کوره بگــذارد به
شاگردش گفت« :چشمهایت را باز
کن تا فوت و فن کار را یاد بگیری».
استاد هنگام گذاشــتن کوزهها در
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به اهتمام

محمد فرحی

(مونتریال)

موفقیتمالی

مدیریت زمان (ادامه):
تا به حــال دو مرحله از روش پنج
مرحله ای مدیریت زمان را توضیح
داده ام .در این گفتار به سایر مراحل
می پردازم.
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• تعیین
کوره به آنها چند بار فوت
امــا آیا ایــن روزها اصال
هدفها
کرد و گرد و غباری را که از
هنگام رانندگــی به این
•
آن برخاســته بود به شاگرد
چیزها فکــر میکنید؟
اولویتبندی
نشان داد و گفت« :این فوت
تمامــی ایــن کارهــا را
هدفها
و فن کار است ،این کوزهها
آنچنان پشــت سر هم و
چند روز در کارگاه میماند و
سریع و به صورت خودکار
پر از گرد و غبار میشــود .در کوره انجــام میدهید که گویی از ابتدا با
این گرد و غبار با رنگ لعاب مخلوط این مهارتها به دنیا آمدهاید! انگار
میشود و رنگ لعاب را کدر میکند .نه انگار که همان روزهای اول ،فکر
وقتی آن را فوت میکنیم گرد و غبار چگونگی یادگیری مهارت رانندگی
پاک میشــود و لعاب خالص پخته حتی خواب را از چشمانتان میربود.
میشــود و رنگش شفاف میشود .آری ،کار نیکــو کــردن از پرکردن
همه کارهایت درســت بود اما فقط اســت .شاید دو ســه روز اول تهیه
همین فوت را کم داشت!»
جدول زمانبندی امور روزانه کاری
هر کاری فوت کوزهگری مخصوص مشــکل به نظر بیاید اما به سرعت
بــه خــودش را دارد کــه در عین تبدیل به یک فعالیت عادی روزانه
ســادگی ،انجام ندادنــش تمامی میشــود و خواهید دید که چقدر
زحمات شما را به باد میدهد .فوت سریع این کار را انجام میدهید.
کوزهگری موفقیت در برنامهریزی و •
مدیریت زمان هم «مکتوبسازی» برای تهیه جدول زمانبندی امور
است.
روزانه بایستی چند اقدام ساده
پس لطفا مرحله ســوم روش پنج اجنام دهید:
مرحلــهای مدیریت زمــان یعنی ابتــدا فهرســتی از فعالیتهــای
«مکتوب کردن هدفها با استفاده از همــانروز و یــا اگــر از روز قبل
جدول روزانه» را جدی بگیرید.
برنامهریزی میکنید ،فهرســتی از
«فوت کوزهگری» هر برنامهریزی فعالیتهایی که فردا قصد انجامش
مکتـــوب سازی اهداف و را دارید تهیه کنید .سپس آنها را بر
اســاس درجه اهمیت اولویتبندی
برنامههااست.
در نظر گرفتن یک زمان کوتاه  10کنید .اولویت با انجام کارهایی است
دقیقهای برای برنامهریزی و نوشتن که اگر همین امروز انجام نشوند باعث
کاری که قصــد انجام آنــرا دارید ایجاد اشکال در زندگی میشوند و
میتواند تا یک ساعت زمان انجام آن به تاخیر انداختن آنها به این معنی
است که دیگر انجام دادن آنها ثمری
کار را کاهش دهد.
اما این نوشتن ،روش خودش را دارد .ندارد .مثال اگر امروز آخرین مهلت
یک راه ســاده آن استفاده از جدول پرداخت قبض برق خانه است ،باید
زمانبندی است .جدولی که کارهای همین امروز پرداخت شود .همچنین
حداکثر زمــان در اختیارتان را نیز
روزانهتان را در آن مینویسید.
تهیه جــدول روزانه زمانبندی امور یاداشت نمایید .بعد از آن برای هر
و استفاده از آن تمرینی است برای فعالیت ،زمانی را پیشبینی کنید.
برنامهریزیهایبلندمدتتر.خواهید چنانچه محاسبه مجموع زمانهایی
دید که پــس از مدتی که در تهیه که پیشبینــی کردهایــد از زمان
جدول زمانبندی روزانه مهارت پیدا در اختیار روزانهتان بیشــتر شــد،
کردیــد ،میتوانید برنامهریزیهای میتوانید از این راه حلها استفاده
هفتگی ،ماهیانه و حتی ســالیانه کنید:
ابتدا ببینیــد کدامیک از فعالیتها
داشته باشید.
یعنی در ابتدای سال برای کل سال را میتوانیــد بــه دیگــران واگذار
برنامهریزی کنید .آری ،به دســت کنید .قبال اشــاره داشتم که یکی
آوردن توانایــی برنامهریزیهــای از تکنیکهــای مدیریت زمان این
بلندمــدت از تمرینهای کوچک است که فعالیتهایی را که توسط
دیگران قابل اجرا است مجزا کرده
روزانه آغاز میشود.
در ابتدا ممکن اســت انجام اینکار و انجامشان را به آنها واگذار کنید.
چندان ساده نباشد ،اما جای نگرانی پس نیاز اســت که اقدامات روزانه
نیست .بهطور طبیعی انجام هر کار خود را به دو گــروه «الف» و «ب»
جدیدیدر ابتدا اندکی مشکل است .تقسیم کنید .گروه «الف» کارهایی
اما پس از مدت کوتاهی آنچنان ساده هستند که جز توســط خود شما
میشود که باور نمیکنید روزی از توسط فرددیگری قابل انجام نیست
سختی انجام آن سخن میگفتهاید .و یا فردی که توانایی انجام آنراداشته
آیا چنــد روز اول آموزش رانندگی باشد در اختیار ندارید.
یادتان هســت؟ به یــاد دارید که اینهــا وظایف غیرقابــل واگذاری
چهانــدازه با کندی و تــرس و لرز هســتند .اما فعالیتهایــی که در
پشت فرمان اتوموبیل مینشستید؟ گروه «ب» قرار میگیرند شــامل
خاطرتان هست که چقدر به خاطر اقداماتی هستند که میتواند توسط
ســپردن ترتیب مراحل نشســتن سایرین هم به انجام برسد و چنانچه
داخل اتومبیل تا روشــن کردن و به آنها ســپرده شود در زمان شما
راندن صحیح آن ذهن شــما را به صرفهجویی خواهد شد.
ادامه دارد...
خود مشغول کرده بود؟

چند رباعی از حافظ
امشب ز غمت میان خون خواهم خفت
وز بستر عافیــت برون خواهم خفت
بـــاور نکنی خیــــــال خود را بفرست
تا در نگرد که بیتو چون خواهم خفت
------------گفتم که لبت ،گفت لبم آب حیات
گفتمدهنت ،گفت زهی حب نبات
گفتم سخن تو ،گفت حافظ گفتا
شـادی همه لطیفه گویان صلوات
--------------ایــــــام شباب است شراب اولیتر
با سبزه خطان بادٔه ناب اولیتر
عالم همه سر به سر رباطیست خراب
در جای خراب هم خراب اولیتر
-----------در باغ چو شد باد صبا دایه گل
بربستمشاطهوارپیـــــــرایهگل
از سایه به خورشید اگرت هست امان
خورشید رخی طلب کن و سایه گل
--------ای عشق همه بهانه از توست ...

بگوبخنـد با حافظ

سحر بلبــــل حکایت با صبا کرد
که عشق روی گل با ما چه ها کرد!

سحر بلبل حکــایت با صبا کرد

که عشق گل به این جانب چه ها کرد

ز عشقش آتشی اندر دل انداخت
که مثل توپ در دنیا صدا کرد
من از وصلش شــدم محروم ،اما
فالنی رفت و پای گل صفا کرد
چنان زان بی وفایی گــریه کردم
که قورباغه توی اشکم شنا کرد!
سر من منگ شد از زور خواندن
مرا عشقش حسابی کله پا کرد
رقیب من شده ،پروانه بــــاغ
لبش را با لب گــل آشنا کرد!
خوشا بر حال آن آقا خـــروسه
که مرغش در کنارش ُقدُقدا کرد!
وزان شد با ِد نوروزی به گــلشن
دهان غنچه را چون گاله وا کرد
گلی را می مکد پروانه هر گــاه
هــوای نُقل و میل باقلوا کرد
چه خوش زنبور خان با شیره گل
غم و درد خماری را دوا کرد!
بهـــاران آمد و خرج شب عید
به کلی مغز ما را جا به جا کرد

هوشنگابتهاج
ای عشق همه بهانه از توست،
من خامشم این ترانه از توست
آن بانــگ بلند صبحــگاهی،
وین زمزمه ی شبانه از توست
من انده خویــــش را ندانم،
این گریه ی بی بهانه از توست
ای آتش جان پاکبـــــازان،
در خرمن مــن زبانه از توست عماد خراسانی
از تو ای عشق در ایندل چه شررهادارم
افسون شده ی تو را زبان نیست،
یادگار از تو چه شبها ،چه سحرها دارم
ور هست همه فسانه از توست
با تو ای راهزن دل چه سفــرها دارم
کشتی مرا چه بیمدریــــــــا؟
گرچه از خود خبرم نیست خبرها دارم
طوفان ز تو و کــرانه از توست
تو مرا واله و آشفته و رســــوا کردی
گر باده دهی و گرنه  ،غم نیست،
تو مرا غافل از اندیشه فردا کردی
مست از تو  ،شرابخانه از توست
آری ای عشق تو بودی که فریبم دادی
می را چه اثر به پیش چشمت؟
دل سودا زده ام را به حبیبم دادی
کاین مستی شادمانه از توست
بوسه ها از لب یارم به رقیــــبم دادی
پیش تو چه توسنی کند عقل؟
داروی کشتن من یاد طبیبم دادی
رام است که تازیانه از توست
ورنه اینقدر َمهم جور و جفا یاد نداشت
من می گذرم خموش و گمنام،
هیچ شیرین سر خونریزی فرهاد نداشت
آوازه ی جــــاودانه از توست
چــون سایه مرا ز خاک برگیر،
کاینجـا سر و آستانه از توست حسن در بردن دل همره و همکار تو بود
غمزه دمساز تو و عشوه مددکار تو بود
----------وصل و هجــران سبب گرمی بازار تو بود
لبت خومن چرا ریزد به دندان...
راست گویم دل دیوانه گرفتار تو بود
فرید الدین عطار
مشاطه خوبان بودی
گر تو ای عشق نــه ّ
اگر درمان کنم امکــان ندارد
ترک آن ماه جفاپیشه چه آسان بودی
که درد عشق تو درمان ندارد
ز بحر عشق تو موجی نخیزد
که در هر قطره صد طوفان ندارد چون نکو می نگرم شمع تو ،پروانه توئی
حرم و دیر توئی کعبه و بتخانه توئی
غمت را پاک بازی می بباید
که صد جان بخشد و یک جان ندارد راز شیرینی این عالـــــــم افسانه توئی
طره جانانه توئی
به حسن رای خویش اندیشه کردم
لبدلــــدار توئیّ ،
به حســــن روی تو امکان ندارد
باز اگر بوی مئی هست ز میخانه تست
فروگیرد جهان خورشید رویت
باز اگر آب حیاتی است به پیمانه تست
اگر زلــــــــف تواش پنهان ندارد
باز اگر راحت جانی بود افســانه تست
فلک گر صوفییی پیروزه پوش است
باز هم عقل کسی راست که دیوانه تست
ولی این هســــت او را کان ندارد
اگرچه در جهان خورشید رویش
به زیبایی خــــــــــود تاوان ندارد خواهم ای عشق که میخانه دل ها باشم
بی خبر از حرم و دیر و کلیسا باشم
چو نتواند که چون روی تو باشد
بگو تا خویش سرــــــگردان ندارد
من ندیدم سخنی خوشتر از افسانه تو
چو طوطی خط تو بر دهانت
عاقالن بیهده خندند به دیوانه تو
کسی بر نقطه صد برهان ندارد
سر زلف تو چون گیرم که بی تو
غمم چون زلف تو پایان ندارد
لبت خونم چرا ریزد به دنــدان
اگر بر من به خون دنــــدان ندارد
فرید امروز خوش خوان تر ز خطت
خطی سرسبزدردیــــوان ندارد
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نقش خامنه ای در روی کار آمدن روحانی و توافقات هسته ای

 ٢٩اردیبهشــت" -احمدی نــژاد به رهبری
گزارش داد به آخر خط رســیدیم"" ،افشای
گزارش هسته ای احمدی نژاد".
اینها از جمله عناوین روزنامه هایی بودند که
در روز چهارشــنبه  ۲۲اردیبهشت مصاحبه
غالمرضا مصباحی مقدم با سایت "انتخاب"
در روز سه شنبه  ۲۱اردیبهشت را باز انتشار
دادند.در واقع نیز هیچ سخنی از سوی مقامات
حکومتی تا امروز علت اصلی روی کار آمدن
کابینــه روحانی را به این روشــنی و وضوح
بیان نکرده بودند که غالمرضا مصباحی مقدم
نماینده کنونی مجلس اسالمی و خبرگان در
این گفتگو بیان کرد.
موضوع مهمی که روزنامه نگاران اصالح طلب
حکومتی که این گفتگو را انتشاردادند ،آگاهانه
از روی آن گذشتند .آنها با انتشار این مصاحبه
بهدنبال این بودند تا به افکار عمومی بقبوالنند
که روحانی با توافق هســته ای ،کشــور را از
شرایطی که به آخر خط رسیده بود نجات داد،
در حالی که اهمیت این مصاحبه در افشــای
علت روی کار آمدن روحانی و نقش خامنه ای
در رابطه با آن و توافق هسته ای است.
سخنان مصباحی مقدم اثبات آنچه بود که ما
حدود سه سال پیش در نشریه «کار» نوشته و
تحلیل کرده بودیم.
اما او چه گفت؟!
مصباحی مقدم با اشاره به ایجاد ستاد تدابیر
ویــژه اقتصادی کــه در تیرماه ســال  ۸۹به
ریاســت احمدی نژاد و با حضور چند تن از
وزرا برای دور زدن تحریمها تشکیل شده بود،
گفت" :احمدی نژاد گزارشــی از این ستاد را
به خامنه ای (رهبــری) داد و گفت که ما به
آخر خط رسیدیم و با توجه به قطعنامه های
شورای امنیت درباره انرژی هسته ای باید آن
را امضا کنیم .ولی خامنــه ای با این گزارش
مخالفت کرد که بعد از این مخالفت احمدی
نژاد با خامنه ای دیدار کرد و گفت اگر شــما
این دیدگاه را قبول ندارید ،من دیگر مسئول
این پرونده نیستم و خامنه ای هم با صراحت
و قاطعانه گفت خودم این مسئولیت را قبول
میکنم".
وی همچنین در پاســخ به سوال خبرنگار در
رابطه با منبع خبر وی گفت که این سخنان را
از زبان خود احمدی نژاد و در جلساتی که وی
با تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار میکرده
شنیده است.
اگــر به اخبار آن زمان نیــز رجوع کنیم می
بینیم که چندی بعد از مذاکره و توافق روسای
جمهور ایران ،ترکیه و برزیل در اردیبهشــت
سال  ۸۹در تهران که در عمل بی نتیجه ماند،
نقش احمدی نــژاد کمرنگ و نقش جلیلی
پُر رنگ شــد .از این مقطع (بویژه بعد از خانه
نشــینی  ۱۱روزه ی وی در اردیبهشت )۹۰
است که احمدی نژاد بارها و به هر بهانه ای در
گفتگو با خبرنگاران این موضوع را بیان میکرد
که "من نمیخواهم وارد بحث مذاکرات هسته
ای شوم چون خودشان مسئولند… کاری به آن

ندارم و دخالتی هم ندارم".
اگر ســخنان مصباحی مقدم را در کنار آنچه
که پیش از وی ،علی اکبر صالحی وزیر خارجه
کابینه ی احمدی نژاد و رئیس کنونی سازمان
انرژی اتمی گفت بگذاریم ،موضوع اصلی یعنی
نقش خامنه ای در مذاکرات هســته ای و در
نهایت عقب نشینی از مواضع قبلی باز روشنتر
میشود.
به گفته ی صالحی ،در سال  ۹۱وزارت خارجه
از ســوی خامنه ای مســئولیت میگیرد تا با
آمریکا وارد مذاکرات دو جانبه شود .به گفته ی
وی مقدمات این کار از سال  ۹۰و با پیشنهاد
دولت عمان ریخته شده بود .اما در پایان سال
 ۹۱و در حالی که دولت آمریکا اعالم آمادگی
کرده بود که حق غنی سازی اورانیوم را برای
دولت ایران بپذیرد ،به دلیل اختالفات وزارت
خارجه ودبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که
مسئولیت پیشبرد رسمی مذاکرات را داشت،
مذاکره با آمریکا در اواخر سال  ۹۱یعنی چند
مــاه پیش از انتخابات ریاســت جمهوری به
دســتور خامنه ای متوقف شد تا به خواست
وی ،دولت آینده مذاکرات را پیش ببرد.
اهمیت افشای وقایع پشت پرده ،در تایید این
واقعیت و تاکیدی بر آن اســت که جمهوری
اسالمی در اثر تحریم های اقتصادی با آنچنان
بن بستی از نظر مالی روبرو شده بود که برایش
راهی جز خروج از این بن بست با عقب نشینی
از مواضع هسته ای باقی نمانده بود.
الزم به ذکر است که جدا از بحران مالی دولت،
تحریمها منجر به تشدید بحران اقتصادی شده
و نتایج اجتماعی این بحران از جمله گسترش
بیکاری و فقر نیز یک تهدید بالقوه برای بقای

جمهوری اسالمی به شمار میآمد.
این همان واقعیاتی بود که احمدی نژاد را با آن
مواضع افراطی به این موضع کشانده بود که
باید تسلیم شد .این بن بست را خامنه ای نیز
میدانست و مذاکره با آمریکادر عمان با هدایت
وی ،نشــانه ی واضح این آگاهی است .اما با
نزدیک شدن به "انتخابات ریاست جمهوری"،
با نظر وی چگونگی این عقب نشینی برعهده
ی کابینه ای گذاشته شد که بتواند در جریان
مذاکرات بهتر از بقیه منافع جمهوری اسالمی
را تامین کند .و البته مشخص بود که افرادی
مانند جلیلی توانایی پیشبرد این کار را ندارند،
فردی کــه در جریان مذاکرات هســته ای
عملکرد ضعیفیداشت.
حل این موضوع به افراد کارکشــته ای مثل
روحانی با آن ســابقه امنیتــی و حضور در
مذاکرات هســته ای نیاز داشت و البته برای
مذاکره نیز در میان تکنوکرات های جمهوری
اسالمی کسی بهتر از امثال ظریف پیدا نمیشد
که پیش از این نیز در تیم مذاکرات هسته ای
به رهبری روحانی در دوران ریاست جمهوری
خاتمی حضورداشت.
از همین رو بود که اساســا پرونده مذاکرات
هسته ای از شورای عالی امنیت ملی پس از
ده سال به وزارت خارجه برگردانده شد.
در این میان نقش خامنــه ای این بود که با
تایید و تکذیب هایش و با غرولندهایش به تیم
مذاکره کننده برای چانه زنی و گرفتن امتیاز
بیشتر کمک کند .موضوعی که بارها به زبانی
دیپلماتیک از دهان دیپلمــات های مذاکره
کننده بیرون آمد .آنجا که از ترسیم خطوط
قرمز سخن میگفتند و یا از ایستادگی خامنه

دموکراسی شورایی

ای که آنها را در مذاکره اســتوار
میکرد!!
در سرمقاله نشریه کار با عنوان "اعتدال کارساز
نیست  -چشم انداز ،تشدید تضادها و بحران
هاســت" که در نیمه اول تیــر  ،۹۲پس از
انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد ،سازمان
ما با ارائه تحلیلی از شرایط جمهوری اسالمی،
علت روی کار آمدن روحانــی و وظایف او را
توضیح داد .اتفاقات سه سال اخیر و گفته های
مصباحی مقدم و صالحی تماما تاییدیست بر
تحلیل ما .سازمان ما در همان زمان و برخالف
لیبرال چپ هایی که از روی کار آمدن روحانی
ذوق زده شــده و حتا تمایلشان به رای دادن
به روحانی (و یا رفسنجانی پیش از اعالم عدم
صالحیت اش) را آشکارا بیان کرده بودند ،علت
روی کار آمدن روحانی را نتیجه بحرانهای همه
جانبــه ی جمهوری اســامی و در راس آن
مساله هسته ای ارزیابی کرد.
در سرمقاله نشریه کار شماره  ۶۴۸آمده بود:
"واقعیتی ست که رژیم جمهوری اسالمی زیر
فشار بحران های موجود ناگزیر شده است در
محدودهای عقب نشینی بر سر مساله هسته
ای را بپذیرد و وظیفه پیشبرد آن را نیز از هم
اکنون بر عهده روحانی قرار داده است".
در آن سرمقاله همچنین تاکید شده بود که
به رغم عقب نشینی بر سر مساله هسته ای،
جمهوری اســامی نمیتواند از تمام سیاست
های خارجی خود عقب نشینی کند چرا که
این سیاســت با موجودیت رژیم گره خورده
است و اکنون نیز می بینیم که به رغم توافق
هسته ای ،از حضور نظامی جمهوری اسالمی
در کشوری مانند سوریه نه تنها کاسته نشده
که حتا افزایش نیز یافته است.
در واقع بن بست مالی جمهوری اسالمی در
پی تحریم های اقتصادی ،پیشــبرد سیاست
خارجی رژیم را نیز تهدید کرده بود ،چرا که
حضور در جنگ سوریه ،حفظ حکومت بشار
اســد و ادامه ی سیاست های جاه طلبانه در
عراق ،یمن ،لبنان ،بحرین و مانند آن هزینه ی
زیادی داشت و بحران مالی همه ی آنها را به
خطر می انداخت.
باز در همان ســرمقاله تاکید شــده بود که
کابینــه ی روحانی در سیاســت داخلی نیز
تغییری به جز تغییراتی به نفع اصالح طلبان
و جریان رفســنجانی نخواهد داد .در این سه
ســال این واقعیت نیز اثبات شــده است .در
سیاســت داخلی در سه سال اخیر نه تنها از
اختناق حاکم کاســته نشده که حتا بر تعداد
زندانیان سیاسی ،کارگران زندانی ،کارگرانی
کــه به دلیل شــرکت در اعتراضات کارگری
در مراجع قضایی محاکمــه و یا از کار اخراج
میشوند ،معلمان زندانی و حتا اعدام زندانیان
افزوده شده است .هم اکنون فضای سیاسی
جامعه حتا امنیتی تر از گذشته است .آش
آنقدر شور شده است که حتا افراد سرسپرده
ای چون صادق زیباکالم نیز بارها در سخنان
خود به این موضوع اعتراف کرده است.

حکومت بربرمنش اسالمی کارگران معدن طالی «آقدره» را به شالق بست

 ۱۷کارگــر اخراجی و مبــارز معدن طالی
"آقدره" که در  ۲۵کیلومتری شهرســتان
تکاب در آذربایجان غربی قرار دارد ،توســط
جالدان جمهوری اســامی به شالق بسته
شدند.
کارگران فوق در پی اعتــراض  ۳۵۰کارگر
معدن در دیماه ســال گذشــته و شکایت
کارفرمــا دســتگیر و در محاکــم قضایی
جمهوری اســامی به حبس از شش ماه تا
 ۵سال  ،جزای نقدی و شالق از  ۱۵۰تا ۵۰
ضربه محکوم شده بودند کهدردادگاه تجدید
نظر نیز این احکام کموبیش به تایید رسید.
به گفتهی وکیل کارگران ،در پی صدور این
احکام ،با به اصطالح "گذشت کارفرما و عفو
مقامات قضایی" مجــازات حبس کارگران
بخشــیده ،اما جزای نقدی و ضربات شالق
به اجرا درآمد .بدینترتیب  ۱۷کارگر معدن
طالی "آقدره" هر کدام متحمل  ۱۰۰تا ۳۰
ضربه شالق شدند.
اما کارگران معدن طالی "آقدره" چه کرده
بودند که مستوجب این احکام قرون وسطایی
شدند؟
آنهــا از کار اخراج شــده بودنــد .کارفرما
بســیاری از حقوق آنها را نادیده گرفته و
پایمال کرده بــود .کارفرما ضمن تاخیر در
پرداخت دســتمزدها ،اضافه کاری کارگران

را نادیده گرفته و کارگران با مشــکل بیمه
روبرو بودند .کارگران اخراجی معدن طالی
"آقدره" مشــکل تامین معیشت داشتند.
آنها از ترس بیکاری و گرســنگی به فغان
آمده بودند .آنها اعتراض کردند چون داشتن
کار را حق خود میدانستند و این را کارفرما با
حمایت حکومت ،از آنها گرفته بود.
ششم دیماه سال  ،٩٣یعنی همان روزی که
 ۳۵۰کارگر معدن دســت به اعتراض زدند،
 ۳کارگر ازشدت فشــاری که به آنها آمده
بود ،یعنی از وحشت بیکاری ،از وحشت فقر
و دستهای خالی و سری افکنده ،دست به
خودکشی زده بودند.
جرم کارگران معدن طالی "آقدره" این است
که کارگر هستند و کارگر در رژیم جمهوری
اســامی ،در نظام سرمایهداری یعنی هیچ.
یعنی یک ابزار .تا وقتی بدردشان میخورد
از او استفاده میکنند ،آنگاه که نخواستند
دورشان میاندازند ،انگار که یک تکه سنگ
بی ارزش و بی احساس را دور میریزند .هر
وقت هم خواستند کارگر دیگری را به جای
کارگر قبلی ،تازه ارزانتر به کار وامیدارند .و
باز این چرخه است که برای کارگران تکرار
میشود و سرمایهدار مفتخور که از حاصل
کار کارگراندر بهترین ویالها زندگی میکند
و زندگی شاهانه دارد ،ابرویی باال میاندازد و

میگوید "چه زیاد است کارگر بیکار".
این است ماهیت واقعی نظام سرمایهداری.
این است ماهیت واقعی حکومت اسالمی.
حکومتی که تمام عوامل آن از مقامات باال
تا نوچههایشان به مفتخوری عادت کرده
و ضمن دریافت حقوقهای کالن ،همچون
اختاپوس در همه جا دست و منافع داشته
و از ق َِبل موقعیت دولتیشان نیز رشوههای
آنچنانیمیگیرند.
حکومتی که رفتار آن تنها با نظام برده داری
قابل مقایسه است و در دفاع از منافع طبقه
سرمایهدار ،از هیچ جنایتی فروگذار نیست.
حکومتی که کارگران را بهدلیل ایجاد تشکل،
به دلیل اعتصاب و اعتراض ،به بند میکشد،
شــکنجه میکند ،از کار اخراج میکند و به
شــاق میبندد .هم اکنون کارگران زیادی
در زندان بســر میبرند ،یا همچون کارگران
معدن ســنگآهن "بافق" در انتظار صدور
حکم قضایی هستند و یا همچون بیشمار
کارگرانی که به دلیل اعتراض و اعتصاب از
کار اخراج شدهاند.
مرگ بر این حکومت که کارگران را به فقر و
گرسنگی محکوم کرده و هر اعتراض آنها به
زندگی در فقر و گرسنگی را با قهر ،با زندان و
اخراج و شالق جواب میدهد.
سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن محکوم کردن
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این اقدام بربرمنشانه و قرون وسطایی رژیم
جمهوری اسالمی ،خواهان تامین کار برای
تمامی کارگران ایران است .تمام بیکاران تا
زمانی که بیکار هستند باید از حقوق بیکاری
کافی برای تامین معیشت یک خانواده  ۵نفره
برخوردار باشند .دستمزد هیچ کارگری نباید
پایینتر از خط فقر باشد.
ســازمان فدائیان (اقلیت) کارگران ایران و
تمامی زحمتکشــان را به اعتراض علیه این
احکام قرون وسطایی فرا میخواند.
سازمان فدائیان (اقلیت) کارگران ایران را به
اتحاد و تشکل طبقاتی برای مقابله با تهاجم
سرمایهداران و رژیم جمهوری اسالمی که
پاسدار و حافظ منافع آنهاست فرا میخواند.
همانگونه که همیشــه گفته شــده ،چاره
کارگران وحدت و تشکیالت است.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
برقرار باد حکومت شورایی
نابود باد نظام سرمایهداری
زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
 ۵خرداد ماه ۱۳۹۵
کار  -نان  -آزادی  -حکومت شورایی

Demo.shorai@gmail.com
تجارب سه سال اخیر و سخنان اخیر مصباحی
مقدم این موضوع مهــم را نیز بار دیگر ثابت
میکننــد که چیزی که در ایــران معنا ندارد
همان انتخابات است ،حتا در حد کاریکاتوری
از دموکراسی های نیم بند بورژوایی در برخی
از کشورهای آسیایی و آفریقایی.
روی کار آمدن روحانی تنها براساس ضرورت
های حفظ جمهوری اســامی این دشــمن
خونخوار کارگران و زحمتکشان بوده است .و
در این میان تمام کســانی که با تئوری های
مبتذلی چون انتخاب بین بد و بدتر ،رها شدن
از خطر جنگ و ماننــد آن برخی از مردم را
به پای صندوق رای کشاندند ،خائنانی بیش
نیستند .خائنانی که صحنه ی نمایش را برای
ددمنشان جمهوری اسالمی فراهم تر ساختند.
چرا که جمهوری اسالمی برای مانور خودش
و اثبات ثبات اش به شــرکت نمایشی مردم
نیاز داشــت .جمهوری اسالمی نیاز داشت تا
به طرف های غربی نشان دهد که کابینه ی
جدید با آرای مردم بر سر کار آمده ،تا موقعیت
تیم مذاکره کننده را در مذاکرات و در جریان
چانه زنی هایشــان برای منافــع جمهوری
اســامی بهبود بخشــد .برای همین بود که
مقامات جمهوری اسالمی شرکت در انتخابات
را رای به جمهوری اسالمی و صحت سیستم
انتخاباتی در ایران دانسته و خامنه ای حتا از
مخالفین جمهوری اســامی که تا آن زمان
در گفتارهای وی حضور خارجی نداشــتند،
خواســت تا به خاطر "کشــور" در انتخابات
شرکت کنند!!
در جمهوری اسالمی تمامی کابینه هایی که
بر سر کار آمدند وظیفه داشتند تا متناسب با
شرایط سیاسی  -اقتصادی حاکم ،جمهوری
اســامی را حفظ کنند .این واقعیت غیرقابل
انکار است که خطوط کلی حاکم بر تمامی این
دوران حفظ جمهوری اسالمی بوده است ،اگر
روزی خاتمی سکاندار کابینه شد و روزیدیگر
احمدی نژاد تغییری در این خطوط کلی ایجاد
نشد .تنها براساس شرایط و بحران هایی که
جمهوری اســامی با آن روبرو بود ،این افراد
بر سر کار آمدند .البته این موضوع بیانگر این
نیست که جناحهای موجوددر حاکمیت همه
یکی بوده و اختالفات آنها ظاهریســت .این
اختالفات همانطور که باز بارها تاکید کردیم و
حتا در سرمقاله ی مورد بحث نیز به آن اشاره
شده واقعی میباشند .اما اختالف هرگز بر سر
بود و نبود جمهوری اسالمی نبوده و نیست.
اختالف بر ســر چگونگی حفــظ جمهوری
اسالمی بوده اســت و هر کدام از جناح های
بورژوازی حاکم راه حــل های خاص خود را
برای این موضوع دارند و طبیعی ســت که با
تشدید بحرانهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
و ناتوانی رژیــم در حل و یا حتا تخفیف آن،
تضاد درون اردوگاه بورژوازی حاکم و به تبعیت
از آن جناحهای سیاسی وابسته به آن تشدید
شــود .بازتاب تشدید بحران ،تشدید تضاد در
طبقه حاکم است و هر قدر عمیقتر شود ،تضاد
در اردوگاه طبقه حاکــم نیز افزایش و عمق
مییابد.
درک این موضوع ،بیانگر تفاوت یک سازمان
کمونیست اســت که به سالح سوسیالیسم
علمی مجهز است و به مبارزه طبقاتی اعتقاد
دارد با سازمان ها و جریاناتی که فاقد درک از
مبارزه طبقاتی و چگونگی تحوالت اجتماعی
هســتند .ســازمان ما به عنوان یک سازمان
کمونیست و مدافع منافع طبقه کارگر میتواند
بر کارنامه خود در این زمینه انگشت بگذارد که
هرگز فریب ظواهر و شــعارهای افرادی چون
خاتمی و روحانی را برخالف بسیاری از گروه
های به اصطالح چپ و لیبرال نخورده است.
سازمان ما هیچگاه به تغییر به وسیله ی رفرم
در جمهوری اســامی اعتقادی نداشــت .به
دلیل ساختار سیاسی ویژه (استبداد دینی که
ریشه در ساختارهای سیاسی ماقبل سرمایه
داری دارد) و شرایط سیاسی اقتصادی ایران،
سازمان ما همواره بر این انگشت گذاشت که
راه رهایی طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه
که متحــد طبیعی طبقه کارگــر در مبارزه
علیه نظام ســرمایه داری هستند ،سرنگونی
جمهوری اســامی به عنــوان دولت طبقه
مســلط در مناســبات اقتصادی ،و برقراری
حکومت شوراییست .حکومتی که مهم ترین
و اصلی ترین وظیفه ی آن از بین بردن سلطه
مناسبات سرمایه داری و ساختن جامعه ای
سوسیالیستیاست.

نشریه کار شماره ۷۱۷
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آموزشگاه هنری ر  -مــی استخدام
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته
آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
با مدیریت:

رانند ه و کمک راننده
MOVING
COMPANY
به راننده و کمک راننده
با تجربه ،برای کار در
کمپانی حمل و نقل
فورا نیازمندیم:

علیـرضا فخـاریان

514-996-1620

Re-Mi

3333 Cavendish, #285

onlyjune01+15

استخدام
پاتــوق

aznov’15U

استخدام منشی

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

clinique_Soleil@yahoo.com

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

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

پرستــار

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

514-503-7391
freeazmar

حسابـداری

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

Tel.: 514-991-6819
نیماازاگوسترایگان

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

Tel: 438-399-1359
azmarU

فــروش
وسائل منـزل

آموزشگاهحتصیلی
اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
آلتیماکــس487-0009 ..............................

ازدواج

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

Tel.: 514-965-1358
tillnov1Pd

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

شــیخ صالــح366-1509 ...................... .
لی لی صمیمی 825-3170 .......................... .

آپارمتا ن متیز
برای اجاره

ارز

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

امالک و مسکن

فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
امیرســام702-2309 ................................... .
کاظم تهرانی971-7407................................ .
علیرضــازوار 712-2615 .............................
نادرخاکسار969-2492....................................
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

کامیونیتی
MMUNITY

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

جویـای گمشده

514-996-9692

in search of

!soulmate

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

professional
handsome Jewish
;iranian male
seeking well
groomed
iranian Jewish fe)male >> (LIAM

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

Tel.: 514-430-4388
Fredoonazmar15U

•
تدریسریاضیات •
وفیــزیک •
توسط مهندس •
الکترونیک •

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

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

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

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2010P

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

مرکزشهرمونتریال:

تپش،شاطرعباس،ماهیسن لوران،کافه پرشیا،
عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،
 ،NDG autoفتوشاپ ،ارز آپادانا ،کلینیک آریا،
آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،پاســیفیک،
متروپولیس ،کبابسرا و...

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

دندانپزشک

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

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

فـال

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

کامپیوتر

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

عینک سازی

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

فـرش

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی
گرانیت

شماره شما در

این لیست نیست؟

با ما متاس بگیرید.

(رایگان برای آگه

ی دهندگان پیوند )

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

گلفروشی

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

لوله کشی

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

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

مهاجرت

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

محضر

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

کوه نور ،آدونیس و...

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

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

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

الوال:

کلینیککایروپرکتیک

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

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

آدونیس ،شاتوکباب ،و...

کــــارواش

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

وست آیلند :

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

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

شیرینی پزی و قنادی

ریوسود:

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

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

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

داروخــانه

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

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

سوپر و فروشگاه

حمل و نقل

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



روانشناسی  /روانکاوی

حسابداریومالیاتی

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

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

چاپ و تابلوسازی

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

kambizazavr152016

College,University
High-Shool

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

514-898-1913

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

ب
ا مشار
ک
ت
خ
ود،
در
تقویت
آ
ن
ب
ک
وشیم!

PARTICIPATE in our
CO

آپارتمان 3و نیم،
بسیار تمیز
کامال نوسازی شده
در ساختمان 4پلکس،
در قلب NDG
درموقعیت
و شرایط عالی
لطفا با شماره زیر
تماسبگیرید.

نیـازمنـدی هـای پیوند

Tel.: 514-484-8072

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

azmay15

آموزش زبــان فرانسه

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

آموزش نقاشی

Tel.: 514-483-0303

abaee:azsepfree

استخدام

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

رستـــوران یاس
به چند نفر ویترس
و کمک آشپز
• نیمه وقت و تمام وقت •
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

Tel.: 514-675-4405

امید رایگان از فوریه15

آموزش موسیقی

استخدام

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

Tel.: 514-812-5662

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

v.badashian@yahoo.com june01+15U

تدریس فارسی

انجام كلیه كارهاى
ساختمانى از قبیل
سرامیك و رنگ وپاركت و
غیره وتبدیل زیرزمین به
مسكونى
تلفن تماس (امید):

آموزش رانندگی

Tel.: 514-735-9107
Tel.: 514-812-3343

azjune16free

ساختمان

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

رستوران زیبا با تراس
در ناحیه کت دنیژ
بفروش می رسد:
برایاطالعاتبیشترباشماره
تلفنزیرتماسبگیرید:

Tel.: 514-806-7870

azmay15

آژانس مسافرتی

فـروش
رستوران

اعظم  -تلفن تمــاس:

Tel.: 514-262-5733

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

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

پرستــار

بعلتمسافرت
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

آرایشـــــگاه

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

اگر در نگهداری از نوزاد و
اطفال خود نیاز به كمك دارید
و چنانچه جهت نگهداری از
پدر و مادران گرامیتان نیاز
به مراقبت در بیمارستان و
منزل در شب دارید جهت
هماهنگیتماسبفرمایید.

فروش کلیه لوازم منزل

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

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

Tel.: 514-933-8866

azjune’15U

Rose pastry

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

پاتــوقعموجمال
به یک آشپز جهت کار در
مرکز شهر مونتریال فورا
نیازمنداست.

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

شیـرینی

خدماتمالیاتی

Tel.: 514-892-5433

Montreal, H4B 2M5

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

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

موسیقی (جشن ها)
وبسایت

بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
امیرکفشداران574-4540..............................
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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www.paivand.ca since 1993
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) Tel.: 514-

PAIVAND: Vol. 23  no.1268  June 01, 2016

سی
عکا
996-9692
رز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

نیازمندیهای

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

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

(نبش دکاری )

Tel: 514-295 39 28

 تکمیل زیرزمیه

بازدید رایگان

•  ٥٠رج گل ابریشم
بافت تبریز ،چله نخ

• 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 :

برای اطالعات بیشتر لطفا با شماره تلفن
زیر تماس بگیرید:

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

(514) 246-2556
may01+15Pd

Tel.: 514-996-1065

azmay2013hoomanfree

(514) 244 4689

)34 inches (height
)X 40 inches (wide

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

514-833-8684

 وصب ي تعمیر اوًاع کاشی ي کف پًش ي …

قاب فرش نفیس برای فروش

تدریسپیانو

توسط :رضا هومن

 وقاشی ساختمان ،وصب اوًاع وردٌ َا

azmay15U

eveazmay15U

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

 وًسازی آشپسخاوٍ ي وصب کابیىت

Tel.: 514-659-6408

تلفـــــناطالعــــات:

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...

 اضافٍ کردن دیًار ي سريیس بُداشتی

تلفـــــناطالعــــات:

Tel.: 514-291-0175

فنگویندگی

 وًسازی ي تعمیرات کلی ي جسئی ساختمان

بسیار تمیز و كم كاركرده با قیمت استثنایی
انواع خودروهای تویوتا ،هوندا ،هیوندایی ،نیسان و ...
با تخفیف ویژه هموطنان عزیز

یک عدد صندلی برای کار
درسالنآرایشگاهباسابقه
(در ناحیه کت سنت لوک)
با شرایط بسیار خوب
اجاره داده می شود.

• ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﺭﻧﺳﻔﺭ ﻓﺭﻭﺩﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﭘﺎﺭک ﺁﺑﯽ
• ﺟﺎﺑﺟﺎﻳﯽ ﻣﺳﺎﻓﺭ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﭼﻣﺩﺍﻥ ﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ ﺑﻪ ﺗﻭﺭﻧﺗﻭ ﻭ ﺑﻠﻌﮑﺱ
• ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﻭﻧﺗﺎژ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﭼﻭﺑﯽ ﺩﺭ ﻣﻧﺯﻝ ﺍﺯ ﻓﺭﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎی
IKEA, Costco, Canadian Tire, Home Depot, Brick

شرکت خدمات ساختمانی مدرن

Con.Autosoleil
• هوندا سیویك دنده ای  ٢٠١٢و ٢٠١٣

اجـارهصندلی

ﻫﺩﻑ ﻣﺎ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺳﺭﻭﻳﺱ ﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻣﻭﻁﻧﺎﻥ ﮔﺭﺍﻣﯽ

SNOWDON

فــــروشاتومبیل

آرایشگاه

50 X 70

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

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

Hirbod Transport

35

helia_1984@yahoo.com
Pazfeb-june2015

قابلتوجهخامنها

مترجم رمسی

اجنام امور ساختمانی

فال قهـوه
و ورق

خاطره حتویلداری یکتا

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

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام

514-441-4295
azjan15U

صرافی
 5ستاره

کلبــه عموجان

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

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

Tel.: 514-933-0-933

نغمه سروران

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»


¼





















½











¦








کبک و
¦


½



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

BEN

توسط شادی

مترجم رمسی

مترجم رمسی

514 585 - 2345




























zarbarg
paivand






 




راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

رضانوشادجمال
مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک
514-624-5609
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فروشکلیه بلیت
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www.paivand.ca





ها
کنسرت
و
ها
برنامه

 آبونه مان گسترده
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ARBARG

 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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دیجیتال
تپش
در
روزه
همه
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Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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223-3336
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ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ
ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﻌﺒﻪ
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1396, Ste Catherine O 3285, Cavendish
Blvd.,
ﺗــﻬﺮﺍﻥ،ﻛﺎﺭﮔـــﺮﺷـــﻤﺎﻟﻰ،







ﺗـــﻘﺎﻃﻊ









ﺑــــﻠﻮﺍﺭ ﻛﺸـــﺎﻭﺭﺯ ،ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﮔﻴﺘﻰ،
#425, Montreal, H3G1P9
#355, Montreal, H4B2L9









 






ﭘــــﻼﻙ - 1172ﻃﺒـــﻘﻪ ،2ﻭﺍﺣــﺪ7
Tel: +1-514 691 4383
Tel: +1-514 903 9797
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+98 21 6694 8154
5780 Sherbrooke
W., Tel.:
)(021) 8 5 3 369-3474(FISH
128 32




















































 h.davoudi@farhang.ca

r.davoudi@farhang.ca
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اما سخن اين است كه
كه سادهترين آموزههاي
ق��ياش «النظافه من
ان في الجنه» اس��ت،
كه پيامب��ر مكرمش
«در ميان لباسها رنگ
زين كه سپيد بهترين
اي جام��ه اس��ت» ،در
ه جش��ني به وسعت و
دارد و سال نو با پاكي
از ميش��ود و مردم آن
بهار ،دمار از روزگار هر
تي درميآورند ،تا ارواح
هاي نياكانشان خشنود
ر نظاره اين همه پاكي،
مردماني كه بهار را به
كنن��د و دعاي تحويل
ش��ياري «ح��ول حالنا
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كه در كوي و برزن قدم زدهايم و از سرويس بهداشتي
اس��تفاده كردهايم ،پاي بر فرهن��گ خود بگذاريم و بر
خانهاي وارد ش��ويم كه حرمت دارد و مقدس است؛ بر
فرش و بورياي آن نماز خوانده ميش��ود؛ سفره نان و
ريحان بر آن مينهيم .پيران و كودكان خانواده در آن
ميخوابند ،راه ميروند و نفس ميكش��ند ،فرشي كه
نم��اد و مظهر هنر ايراني اس��ت و در پس هر گرهاش
رازي نهفته و سر به مهر دارد كه روايتگر خطوط چهره
و دس��تان زنان و دختران غيرتمند ايراني است كه به
كد يمين و عرق جبينش��ان پشت فرشتگان عرش را
به لرزه درميآورد.
پس به احترام پاكي سرزمين و نياكانمان بايسته
اس��ت و نيكو كه از خانههاي كوچك خود آغاز كنيم
و با يقين از درستي كردار و گفتارمان ،از هر آن كس
ك��ه در ورطه ناآگاهانه اين تقليد گرفتار اس��ت ،نه با
جيغ بنفش كه محترمانه و آگاهانه اس��تدعا كنيم و
تمنا كه:
لطفاً با كفش وارد نشويد!

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

خطبه

عکاسی هوایی از یکی از مکانهایی که باید
حتما قبل از
مرگببینید!

Mobilité Francophone Stream
Canadian heritage Minister Melanie Joly.
“We want to see these
communities flourish
across Canada and immigration is strategic to
preserving their vitality
”and prosperity.

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

I

mmigration, Refugees
and Citizenship Canada (IRCC), formerly
Citizenship and Immigration Canada (CIC),
recently announced that
it is launching a new
work permit option
called the Mobilité
Francophone Stream
under the International
Mobility Program.
Starting June 1, 2016
the Mobilité Francophone Stream will
exempt employers from
the Labour Market
Impact Assessment
(LMIA) process when
they hire francophone
workers in managerial,
professional and technical/
skilled trade occupations
from abroad and they hire
such workers to work in
francophone minority
communities outside of
Quebec.
The goal of the Mobilité
Francophone Stream is to
attract skilled francophone
workers to Canada and to
encourage them to settle
in francophone minority
communities outside of
Quebec.
The goal of IRCC is to
have francophone newcomers make up at least 4% of
all economic immigrants
settling outside of Quebec
by 2018. By implementing
the Mobilité Francophone
Stream, employers will
have increased access to
French speaking foreign
workers.
In the news release which

عکاسی را ساده تر میکند.
از لحاظ تابش نور و حضور ســایه
های مزاحم و از آنجایی که از سمت
he goal of IRCC
باال به پایین عکسبرداری میکنید،
is to have franبهترین زمان برای تصویربرداری
cophone newcomers
در حدود ساعت  12ظهر بوده که
make up at least 4% of
سایه ها به کوتاهترین اندازه خود
all economic immiمیرسند .البته طبیعتا در چنین
grants settling outside
of Quebec by 2018.
شرایطی باید بازتاب نور خورشید
The overall target for
در آب را هم در نظر گرفت که تا
francophone immiاندازه ای مزاحم کارمان است.
gration outside Queبدالیل امنیتــی مجبوریم که از
bec is 4.4% by 2023.
announced the launch
پشت شیشــه هلیکوپتر عکاسی
Since 2014, reforms to
of the Mobilité Franکنیم و امکان بازکــردن درب یا
the International Mobility
cophone Stream, ImmiProgram have ensured that
gration, Refugees and
پنجره وجود ندارد .به همین علت،
امــکان انعکاس نورهــای مزاحم it meets the objective of al-
Citizenship Minister John
lowing temporary workers
McCallum made clear
داخــل کابین در شیشــه وجود
to come to Canada when
that IRCC will encourage
دارد .همچنین ممکن اســت که they advance our economic
workers who enter Canada
شیشه هلیکوپتر کثیف بوده و لکه
and cultural interests.
through the Mobilité Franداشته باشد .بهتر است از قبل ،این
IRCC has not yet publicly
cophone Stream to apply
موارد را پیش بینی کرده و با یک released full details regard-
for permanent residence.
ing the Mobilité FrancoCIC discontinued a similar
دســتمال مرطوب ،قبل از پرواز،
phone Stream.
program, the Francophone
شیشه را تمیز نماییم.
I will provide updated
Significant Benefit Proاستفاده از یک فیلتر پالریزه به ما
articles in the future once
gram, on September 30th,
کمک خواهد کرد که بخش زیادی
additional details are
2014.
از انعکاس نورهای مزاحم منعکس
released.
Like the Mobilité Franco-----------phone Stream, the French
شــده در آب و همچنین شیشه
Significant Benefit Program Stay healthy, keep safe, and
هلیکوپتر را حذف کنیم.
make sure laughter is in
facilitated the hiring of
از آنجایی کــه مجبوریم در زمان
your everyday life.
French-speaking tempoتصویر بــرداری ،از کمربند ایمنی
rary foreign workers by
استفاده کنیم ،تصویر برداری در
Maria Cottone
employers in communities
هلیکوپتر کار ساده ای نبوده و به
Regulated Canadian Immioutside of Quebec without
gration Consultant
a LMIA.
راحتی نمیتوانیــم تکان بخوریم!
Registered with Quebec
“Canada’s diversity is enبهترین عکسها را زمانی میتوانیم
Immigration
riched by our francophone
تهیه کنیم که خورشید در پشت
www.mariacottone.com
minority communities all
سر ما قرار میگیرد و شدت نورهای
mariacottone@hotmail.com
across the country,” said
مزاحم به حداقل خود میرسد.
•
مسیر بازگشت هلیکوپتر به گونه
ای اســت که از فــراز «ویرلپول»
یا گرداب نیــاگارا نیز عبور کرده
و ســوژه جالب دیگری نیز برای
عکاسیدر اختیارمان میگذارد.
اگر هم قصد داری به طرز بســیار
فجیعــی از دوســت دختــرت
خواستگاری کنی ،یکی از روشهای
حلقــه دادن و ســورپریز کردن
یک خانم زیبا ،خواســتگاری در
هلیکوپتر اســت ،البته به شرطی
که عروس خانــم در زمان پرواز و
تکانهای هلیکوپتردچار سرگیجه و
تهوع نشده باشد!
در کنــار پیســت فــرود ایــن
هلیکوپترها ،چنــد عکاس حرفه
ای هم مشــغول کار بوده و قبل
از سوارشدن به هلیکوپتر از شما
عکس تهیه میکنند که پس از پایان
گشت هوایی ،آن را چاپ و آماده
کــرده و در صورتی که بخواهید،
عکس را به شــما میفروشند .در
صورتی که فایلدیجیتال عکس را
نیاز داشته باشید ،با پرداخت مبلغ
بیشتری فایل را هم در اختیارتان
طول پرواز ،بهتر است با معده خالی نیاگارا» و کسب سایر اطالعات از دعای مخصوص سفر را فراموش
میگذارند.
نفرمایید!
اگر بــه تکانهای پــرواز و ارتفاع به این گشت هوایی رفته تا خدای وبسایت زیر استفاده کنید:
www.niagarahelicopters.
•
حساس هستید ،برای جلوگیری نکرده دچار حالت تهوع نگردید!
com
از هــر گونه فاجعه و آبروریزی در برای تهیه آدرس پایگاه «هوانیروز

T

ظهور «پهپاد» باعث شده که کار دوربین نشسته و تصاویر
عکاسی و فیلمبرداری هوایی بسیار جالبی به مــا نخواهد
ســاده تر ،و هزینه هــای جانبی داد .بنابراین باید از خیر
آن نیز کمتر گــردد .البته قوانین پهپاد گذشت و عطایش
استفاده از این وسیله بسیار دست را به لقایش بخشید!
و پاگیر بــوده و حتما باید نکات البته با یک جستجو در
ایمنی بسیاری را در زمان استفاده یوتــوب ،چندین ویدئو
از آن در نظــر گرفــت .مکانهای از بخشهای کانادایی و
دیگری هم هســتند که با رعایت آمریکایی نیــاگارا پیدا
تمام ضوابط امنیتی ،همچنان پرواز خواهید کرد ولی به درد ســرش
پهپاد در آن حرام میباشد! بنابراین نمی ارزد!
برای تهیه تصاویر هوایی مجبوریم بهترین گزینه برای تصویر برداری
که همچنان از روشهای کالسیک هوایی از آبشار نیاگارا ،استفاده از
آن استفاده کنیم.
ســرویس هلیکوپتر آبشار نیاگارا
آبشار نیاگارا یکی از مهم ترین و میباشــد .اگر بخواهیــد کار را به
مشهورترین جاذبه های طبیعی صورت پروفشــنال و کامال بدون
و توریستی دنیا بوده و همه ساله نقص انجام بدهید ،باید هزینه ای
جهانگردان بســیاری را به سوی در حــدود  1500دالر برای یک
خودمیکشاند.
پرواز یکساعتهدرنظر بگیرید.
از آنجایی که این آبشــار پرآوازه در این صورت شــما و خلبان در
در مــرز بین دو کشــور آمریکا و هلیکوپتر تنها خواهید بود و نهایت
کانادا قرار گرفته ،به علت پاره ای استفاده را از پرواز و مناظر هوایی
مالحظات امنیتی نمیتوان پهپاد خواهیــد برد .امــا چنانچه مایل
را بی دردســر در آنجا به آسمان نیستید چنین بودجه ای را به این
فرستاد.
کار اختصاص دهید ،میتوانید یک
همچنیــن در اطــراف آبشــار ،عدد بلیط  140دالری تهیه کرده
ســاختمانهای بلندمرتبه زیادی و همراه دیگر سرنشینان ،به یک
وجود داشته و بازدید کنندگان نیز پرواز  20دقیقه ای بروید.
دائما در حال تردد در اطراف آبشار بهترین کار در چنین شرایطی آن
میباشــند .اگر پهپاد را در ارتفاع اســت که در زمان خرید بلیط به
باال به پــرواز درآوریم ،با توجه به متصدی فروش بلیط توضیحدهید
پروازدائمی هلیکوپترها بر فراز این که صرفا به منظور عکاسی از آبشار
آبشار ،احتمال برخورد پهپاد با آنها آمده اید و مایلید که صندلی شما
و بروز حوادث ناگوار وجود دارد.
در کنار پنجره هلیکوپتر باشد.
اگر پهپاد را به یک مسیر کم ارتفاع البته انجــام این درخواســت در
بفرســتیم ،ذرات آب بر روی لنز ساعات ترافیک کاری شاید مقدور
نبوده و بــرای اینکه
چنین شانسی داشته
تلفناستودیوفوتوبوک:
باشــید بایــد زمانی
(514) 984-8944
مراجعــه کنیــد که
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
مشــتری کمتری در
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
صف ایستاده باشد.
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
هلیکوپترهــای ایــن
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
شرکت از نوع Airbus
ن شماره:
سپشیال ای
 H130بــوده کــه به
ا
پرتره
چاپ
و
رتوش
مونتاژ،
تهیه،
عالوه خلبان ،ظرفیت 7
در ابعاد  8و نیم در  11اینچ
مسافر را دارد.
بالباسهایاستایلقدیمی
ویژگی جالب دیگر این
و یا محلی ایراندر استودیو،
هلیکوپتر ،پنجره های
به مبلغ 50دالر.
بــزرگ آن بوده که کار
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Happy Broker شرکت بیمه
کلیــه نیازهای بیمه شما

 بیمه خانه

 بیمه جتاری

 بیمه اتومبیل

، خرید بیمه از ما، ایرانیان عزیز
up to

25%

• Car insurance
• House insurance
• Commercial insurance
• All other insurance needs

به سود شماست

:مشاورین ما به زبان شیرین فارسی حرف می زنند
همین امروز با تماس بگیرید

___________________________________________

7572 Côte-de-Liesses

St-Laurent (Québec) H4T 1E7

www.happybroker.ca

Phone: 514-999-8098

FRANCHISING
AVAILABLE
خریدامتیاز
فرصت

MEGA 2

Double
Pizza
andوLes
Ailes
offer
strong
concepts
under
است
پرهیجان
جدید
نامیEn
lesFolie
ailes en
folieto
فولی
لزای آن
شناخته شده
نامیone
Double pizza دبل پیتزا
roof at one great price. Double Pizza is a proven brand and Les Ailes En
 مناسبت ترین رقم می نباشد، دالر که در صنایع غذای2000 :بهای امتیاز
Folie is new and exciting.

2

27

PIZZAS
great opportunity!

99$

 این رقم تخفیف داده شده و بنابراین هیچگونه بهای امتیاز پرداخت نخواهید کرد،البته برای مدت زمان محدود
Franchise Fee: $20,000, most affordable
the
industry
and
are  بطور:میزان سرمایه گذاری
دالرin
هزار
250
 هزار تا200
بینwe
تقریبی
MEDIUM
waiving this fee for a limited time. Pay no franchise fee.
 هزار دالر که سرمایه در گردش را نیز شامل می شود100  مبلغ تقریبی:( سرمایه مورد نیازAll dressed or 3 toppings)
Investment Level: Approximately $200,000
to این
$250,000.
10 Chicken
wings
صنعت است
 در نوع خود کمترین میزان در% 5 :االمتیـاز
حق
Required:
$100,000
which includes
working
capital.
orهزینه
Medium poutine
توزیعCapital
نیز بواسطه
مجرب ما وApproximately
توسط بخش بازاریابی
تلویزیون و جراید
،تبلیغات در رادیو
بواسطه
 که% 5 :تبلیغات
1•
+
Pepsi
مراجعه
طریق مشتریان
فروش
میزان
افزایش
نتیجهinدرthe
مشتریان و
 روزنامه های تبلیغاتی به منظور افزایش آگاهی2L
Royalties:
5% –ازalso
one
of the
lowest
industry
5734 Sherbrooke West in NDG
.خواهد بود
برگشت
کننده و نیز تحویل در ب منازل قابل
Advertising: 5% – this finds its way back to your
pocket
as our
2•
مشتریان خواهد
افزایش آمار
رستوران و نیز
آمد به
باعث ازدیاد
ادغام این دو نام برتر
experienced.بود
marketing
department
creates
radio, TV
andرفت و
newspaper
ads
)بال مرغ
(پیتزا و
درب
تحویل
غذاهای قابل
ترین انواع
محبوب
تحویل دو نوعsales
امکانthrough
 شما،بعنوان صاحب امتیاز
as well
asمنازل
flyers
that
increase
awareness
and
finally ازincreased
1632 De Maisonneuve West
walk-in customers and home deliveries.
.را خواهید داشت
(Down Town; next to Concordia University
استفاده می
مشتریانwill
سفارشات
دریافت
برایtoمشترک
تلفن مرکزیand
شماره
از یکyour
دبل پیتزا و لزای آن فولی هر دو
Co-branding
increase
traffic
your restaurant
widen
3•
customer demographics. As a franchisee, you will have the opportunity to
.کنند
280 St Catherine West
deliver the two
most
delivery
meals;
pizza
and
wings.
.نمایدof
میthe
ارسال
شدهpopular
مناطق تعیین
رستوران در
شعبه
ترین
نزدیک
مرکز تلفن ما سفارشات را به

Location for sales

TAKE OUT SPECIAL
festival happens in Montreal)
7
3969 wellington (Verdun)
. امکان فروش نیز دو برابر خواهد شد،یک نام دیگر1
ادغام
با
PIZZA
99$
LARGE 9
:اطالعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
1 برای
PIZZA
99$
X-LARGE 11

or 1 topping)
Double Pizza and Les Ailes En Folie share one central است
phone
number
(next to all
موفقیت
مکان رمزfor
(نام برتر در یکpepperoni
ادغام دو
call
to place
their ،اینترنت
order. Our
center
dispatches
orders
to هزینه های
جهتcustomers
الزحمه رانندهtoحق
،کارکنان
یونیفوریم
،تلفنcall
،تجهیزات
خرید
،قبیل اجاره بها
ثابت از
کلیه
1 PIZZA
4• 99$
the closest
store
by designated
territories.
MEDIUM
.خواهد بود
یکسان
هزینه های مشابه
 هزینه پست و سایر، هزینه چاپ منوی غذا،تحویل غذا درب منازل

Having two strong brands together in one location is a recipe for success.
All fixed
expenses
as rent,
equipment, phone, internet, uniforms,
Double
pizza
is proudsuch
recipient
of the
delivery
drivers,
menu
printing
and mailing and so on stay the same. By
consumer
choice
award,
every
year since
adding
another
brand,
sales have the potential to double.
2005
for last
10 years.

For more
information
M. Abedi
For more
informationcontact
contact Jonathan
jonathan@doublepizza.ca 514-343-4725
ext: 2245
mammad@doublepizza.ca
514-343-5009

doublepizza.ca
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Montreal
2016

جشن روز کانادا
فراخوان گروه همبستگی ایرانیان
از تمامی ایرانیان ،بویژه نوجوانان که لباس های محلی شهرهای
گوناگون ایران را دارند
و مایل به شرکت در این همایش بزرگ فرهنگی،
که در نخستین روز جوالی در خیابان سنت کاترین مونتریال
برگزار می شود ،می باشند،
تقاضا می شود با شماره تلفن های زیر تماس گرفته،
تا به یاری یکدیگرآنچه که بخشی از فرهنگ ایران زمین است
را به نمایش بگذاریم:
514-808-5070

گفتگو با سیمون دوبووار ...
•
سوأل  -به عبارت دیگر در چند سال و
یا شاید چند دهه ی آینده  -چون این
چیزها به آرامی تغییر میکنند و اینکه
از لحاظ روانی و کامال تثبیت بشــود -
به سویی میرویم که روابط بین مردها
و زنها مشکل خواهد بود .متشنج تر و
پیچیده تر میشود.
سیمون دوبوار  -بهر حال برای مردان
مشکل میشود .چون البته همیشه خوب
است کسی را داشته باشید که منفعل،
مطیع باشــد .اگرچه همچنانکه گفتم
زن غالبا کاری میکند که مرد برای این
مطیع بودن در زندگی خصوصی و در
خانه بهایی بپردازد .با نق زدن ،مشاجره
کردن ،آشکارا عصبانی شدن .اینچنین
مشاجراتیدر خانه انعکاس ستمگری بر
زن میباشد .شاید برعکس رابطه ای که
سالمتر است ،هرچند که از برخی جنبه
ها سخت تر و طاقت فرساتر باشد ،راه
را برای گریز از آن مشاجرات وحشتناك
خانگی هموار میکند.
مطلب دیگری هم هست که میخواستم
بگویم .اگــر موضوع آزادی زنان مطرح
است ،منحرف شدن آن توسط مردان
هم هست که تالش میکنند از آن بهره
بگیرند .این هم به زیان زنان است .حال
که ما امــکان جلوگیری از حاملگی را
داریم و بخشــا هم دسترسی به سقط
جنین وجود دارد ،حال که زنان تابوهای
جنسی را رد میکنند و بخش بزرگی از
آنها میگویند که از نظر جنسی رها شده
اند ،مردان از موقعیت استفاده کرده و
تقریبا به زور آنها را وادار به همخوابگی
میکنند .آنها میگوینــد «چی؟! حال
دیگر نمیتوانید قبول نکنید!» بهمین
دلیل است که به باور من تعداد تجاوز
امروزه بیشتر شده است .بهمین ترتیب
خشــونت در خیابان که پیشتر گفتم.
«چرا نــه؟ اگر با مــن نخوابید بطور
واقعی آزاد نشــده اید!» ولی آزاد بودن
معنایش خوابیدن با هر کسی نیست،
بســیار هم از آن دور است .اینچنین
است که مردان از وضعیت سوء استفاده
میکنند .بدین ترتیب پیروزی هایی را
که زنان بدست آورده اند ،به آسانی علیه
آنان به کار گرفته میشود .این مسئله

514-325-3012

|

شهباز :ترکیه سکوالر ...

>> ادامه از صفحه31 :

دیگری است .تا زمانی که به زن بعنوان
باکره ،پاکدامن نگریسته میشد مادران،
خواهران و همســرانی بودند که آنها را
نمایندگی میکردنــد ،مایه ی افتخار
بودند .هیچکس جرأت نمیکرد به آنها
دست بزند ،از آنها سوء استفاده کند و یا
به آنها توهین کند ،کاری که بسیاری از
مردان امروز میکنند.
•
ســوأل  -آخرین سوأل سیمون دوبوار!
ما از این سخن گفتیم که مبارزه برای
سقط جنین برای فمینیسم در فرانسه
تا چه اندازه مهم بوده است .امروز از نظر
شما عمده ترین نبرد بعدی کدام خواهد
بود که در عین حال همان خاصیت را
داشته باشــد که زنان را ورای طبقات
اجتماعی مختلــف متحد میکند و به
آنان آگاهی جمعی می بخشد؟ مبرم
ترین امر برای نبرد بعدی فمینیسم چه
خواهد بود؟
سیمون دوبوار  -فکر میکنم صحبت از
تاکتیک های فوری و استراتژی است
زیرا که مشکل اســت بدانیم مسائل
چگونــه پیش میروند .یکــی از فوری
ترین موضوعات قبــول نکردن انجام
کارهای خانگی اســت ،در شکلی که
امروزه بر زنان تحمیل شــده است .و
همه ی وظایف مــادر بودن آنچنانکه
زنان را به برده تبدیل میکند .به باور من
ما باید علیه برده داری و نقش بردگی
مادرانه و علیه بــرده داری کار خانگی
بجنگیم .فکر میکنم ایــن مبارزه ای
است که میتواند زنان زیادی را بسیج
کند .چون که بســیاری از زنان از این
وضعیت رنج میبرند .برای این ســوأل
آخرتان داســتانی دارم که کمتر از آن
آخری مهیج اســت و من را تکان داد.
چند روز قبل در روزنامه «فرانس سوار»
مقاله ای بود در مورد شیوه ی زندگی
فرانسویان و اینکه چگونه اوقات فراغت
خود را مثال بهنگام استراحت ناهار می
گذرانند .زنی که بنظر میرسید خیلی
عصبانی بود  -خانمی  ٣٥ساله دارای دو
فرزند و همسر  -میگفت «فرصت ناهار
من هیچ استراحتی نیست .من معلم
هستم .به خانه میآیم و برای فرزندانم
ناهاردرست میکنم .برایشان سبزیجات

و گوشت میپزم که بخورند .آنها میروند
و شوهرم به خانه میآید .او به تماشای
تلویزیون مینشیند و من بر روی یک
سینی ناهارش را عرضه میکنم .خودم
به زحمت وقت خوردن پیدا میکنم و
سرپایی میخورمدر قابلمه ها».
خوب این زن بسیار آگاه بود که چقدر
این امر عمیقا ناعادالنه است .چونکه او
به همان اندازه ی شــوهرش در بیرون
کار میکرد و بعالوه وی خدمتکاری بود
برای نیازهای فرزندان و شــوهرش که
میبایســت آنها را تغذیه کند و ظرفها
را هم بشــوید .بنظر من در این زمینه
میتوان تعداد زیادی از زنان را بســیج
کرد و همچنین ممکن اســت بتوان
کاری کرد که برخــی از مردان دارای
حسن نیت این وضعیت را درک کنند.
•

ســوأل  -مشکل این اســت که برای
سقط جنین زنان به خیابانها ریختند،
در حالیکه این یک نبرد فردی است که
در خانه انجام میگیرد و ضرورتا متضمن
یافتن یک سازش است .اینکار تالش
و مصمم بودن بیشــتری را میطلبد و
بنابراین احتماال بســیار بیشتر طول
میکشد.
ســیمون دوبوار  -قطعا بسیار مشکل
تر خواهد بود .درعین حال اینجاست
که گردهماییهایی از نوعی که توسط
جنبــش رهایی بخش زنــان ترتیب
میدهد میتواند بسیار مفید باشد .زیرا
با آمــوزش زنان در ایــن زمینه که با
همدیگر گفتگو کننــد ،و بطور واقعی
آنچــه را کــه در دل دارند بگویند ،به
آنان کمک میکند در مورد بیعدالتی و
موقعیتی کــه در آن قرار دارند آگاهی
یابند .و در همان حال آنرا قبول نکنند.
اگر احساس کنند درصورتی که متحد
باشند ،دیگر زنانی که در همان مبارزه
سهیم هستند از آنان حمایت میکنند،
فکر میکنم کــه آمــاده خواهند بود
بایستند و بجنگند.
ژان لویی ســروان شــرایبر  -از شما
سپاسگزارم سیموندوبوار!
•

>> ادامه از صفحه8 :

وعده امنیتی که اردوغان برای کسب اکثریت
در انتخابات اول نوامبر داد و بخشی از مردم
ترکیه را به دست کشیدن از آزادی واداشت،
وعــده ای واهی و توخالی اســت .با ســوء
قصدهای پرتلفاتی که تا بیخ گوش خودش
در آنکارا انجام شــده و می شــود ،اردوغان
حتی قادر به حفظ امنیت خود نیز نیســت،
تا بخواهد برای مردم امنیت به ارمغان آورد
و اصوال کردارش بیشتر ناامنی آفرین است
تا امنیت زا!
تا پیش از آتش بس سه سال پیش با حزب
کارگران کــرد ترکیــه (پ .کا .کا ).جنگ
خونینی جریان داشــت که بیش از ســی
ســال به درازا کشید و  40هزار کشته به جا
گذاشت بدون آن که برنده ای داشته باشد.
رویدادهای خونبار چند ماه گذشته نشانگر بی
پشتوانه بودن وعده امنیت اردوغان است.
از این هم بدتر ،حتی بعید است که او بتواند
وحدت و یکپارچگی را ،به رغم کنگره نمایشی
اخیر ،در حزب خود حفظ نماید .احمد داود
اوغلو ،نخســت وزیر و رهبر پیشین حزب،
دلیل کناره گیری خود را حفظ یکپارچگیدر
حزب عنوان کرد ،ولی به این خیرخواهی و
حسن نیت نیز نمی توان امید چندانی بست.
نکته دیگر وضعیت شکننده اقتصادی ترکیه
است که منابع عمده رونق آن گردشگری و
صادرات اســت و هردو اینها با نا امن شدن
فضای ترکیه و تیره شــدن روابط با روسیه،
دچار اختالل شده است .البته آقای اردوغان
برای اینها نیز راهکار مناسب در آستین دارد
و اخیــرا در دیدار با نمایندگان کارفرمایان و
کارآفرینان ترکیه که شــمار آنها یک و نیم
میلیون است گفته که اگر هرکدام از شما یک
نفر را استخدام کنید مشکل بیکاری حل می
شود ،به همین سادگی!
به رغم توفیــق های تاکنونی آقای اردوغان،
ازجمله کسب اکثریتدر انتخابات اول نوامبر
 ،2015گروکشــی در مسئله پناهجویان با
کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،برگزاری کنگره
نمایشی حزب و انتصاب رهبر و نخست وزیر
دست آموز و گوش به فرمان ،با توجه به اوضاع
حاکــم بر منطقه ،ضرورت هــای اقتصادی
ترکیه و توان بالقوه و بالفعل و اراده سیاسی
نیروهای وابسته به میراث گرانبها و ریشه دار

آتاتورک یعنی سکوالریسم ،بعید به نظر می
آید که اردوغان بتواند در تحقق رویای خود و
تکیه زدن بر مسند خالفت اسالمی و تجدید
امپراتوری قرون وسطایی عثمانی توفیق یابد.
بی گمان ،این نخستین بار نیست و آخرین
بــار هم نخواهد بود که گروهی از مردم خام
وعده های نسیه یک خودکامه متوهم ،مغرور
و خود شــیفته می شوند و سراب را به جای
واقعیت می پذیرند .واقعیتی که بی توجهی
به آن می تواند به رویدادهایی ناگوار از جمله
ایجاد شقاق و تفرقه در جامعه بیانجامد و به
حکومت خودکامــه بهانه برای ایجاد فضای
ســرکوب ،خفقان و اختناق بدهد .اما ،میل
به سرکوب از جانب حکومت ،الزاما به معنای
تســلیم و انقیاد مخالفان و برقراری آرامش
گورستانی نیست و در نبرد ناگزیری که در
می گیرد ،پیش بینی ایــن که کدام طرف
پیروز شود کار دشواری است.
آقای اردوغان ممکن است بتواند متن قانون
اساسی را در جهت تحقق رویای خود تغییر
دهــد ،اما برای تغییر روح ســکوالر آن ،که
الزمه برقراری خالفت اسالمی است ،با موانع
متعددی رودررو خواهــد بود .از جمله این
موانع ،کارنامه سیاه اسالم سیاسی است که
در هرکجا که به قدرت دست یافته یا هنوز
درقدرت اســت ،چنان مردود ،آشــوب زا و
ورشکسته است که بعید به نظر می آید عزم
جزم رجب طیب اردوغان برای استقرار آن در
ترکیه به نتیجه برسد.
همین هفته گذشته بود که راشد الغنوشی،
رهبر جنبش اسالمی "النهضه" تونس ،که
پــس از بهار عرب چند ســال نیز زمام امور
تونس را در دســت داشــت ،رسما انصراف
جریان سیاسی تحت رهبری خود از دخالت
دین در سیاســت را اعالم کــرد و عمال بر
سکوالریسم گردن نهاد.
در هنــگام تصویــب لغو اصــل  83قانون
اساسی درمورد مصونیت پارلمانی ،گروهی
از نمایندگان اپوزیســیون درحال ترک تاالر
کمیته مجلس معترضانه فریاد می زدند:
«ترکیه الییک است و الییک می ماند»!
•
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بزرگترین صرافی آمریکای شمالی

خدمات ویژه ارزی برای ساکنین بریتیش کلمبیا (ونکوور)
پرداخت حواله از طریق سیستم بین بانکی داخلی کانادا
پرداخت حواله با چک تضمینی ()Bank Draft
ارسال حواله به سراسر ایران در اسرع وقت با بهترین نرخ
به اطالع عموم مشتریان عزیز میرساند که ارز پرسپولیس
مطابق مقررات جدید دولت کانادا در مورد نقل و
انتقاالت ارزی در خدمت هموطنان میباشد.

تلفن رایگان1-888-377-7977 :

ساعات کار به وقت ونکوور :دوشنبه تا جمعه  ۷صبح الی  ۳/۳۰بعدازظهر | شنبه و یکشنبه  ۷صبح تا  ۱۲/۳۰ظهر
آدرس :تورنتو – کانادا 6987 Yonge St. Toronto, Ont. M2M 3X9

کالس آشپزی و شیرینی پزی

سودابه پردل

دوستان وهموطنان عزیز با توجه
به تورم حاکم بر اقتصاد کشــور
کانادا و تاثیرات ان بر دوش خانواده
های ایرانی و همچنین برای حفظ
و ارتقاء فرهنگ غذایی کشورمان.
ما تصمیم به برگزاری کالس های
اشپزی و شــیرینی پزی گرفتیم
که بتوانیم با دور هم جمع شدن
از تجربیات شما اســتفاده کرده
و همچنین اطالعات آشــپزی و

شــیرینی پزی خود را در اختیار
شما عزیزان قرار بدهیم و همچنین
دســت در دســت هــم بتوانیم
فشارهای موجود را تخفیفدهیم.
کالس ها از روز شنبه  28می بین
ساعت  13الی 16برگزار میشود.
هموطنــان عزیزی کــه خواهان
مشــارکت هســتند می توانند با
شــماره تلفن زیر تماس حاصل
کنند:
شماره تلفن:

514-482-4569

(سودابه)
زمان تماس  15الی 20
روز های برگزاری کالسها
شنبه  28می  13الی 16
شنبه  .4جون  13الی16
شنبه  11جون 18الی 21
شنبه  18جون 13الی 16
محل برگزار ی .

Centre Communautaire ST.
Raymond
5600 rue Upper Lachine

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

تابلوسازی

Channel Letters
Menu Box
Commercial Awning
Pylons
Cut out letters

Enseignes Landreville
Hamid: 514 6597866
3060 de Baene
hamid@enseigneslandreville.com
St Laurent
www.enseigneslandreville.com
H4S 1L2
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انــواع
کارتتلفن

کیفیت عالی و قیمت مناسب
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

ساعات کار :همه روزه
 9صبح تا 10شب

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

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

Tel.: (450) 676-9550

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها
همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336
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 Mailing Address:
FAX: 514-342-9574

)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

RESTAUR

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

Tel.: (514) 933- 8383

انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

RESTAURA

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

UNION MONDIALE

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

RESTAURA

7روز
هفته






مشاور رمسی وام مسکن

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

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

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

جتربه ای نـو و متفاوت
آنیـــکس
در
________________

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

constartech architecture

RESTAURANT ONYX INC

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG،

Tel.: 514-481-0671

  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


بهمدیریت:
بیژن احمدی

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