گـروه پـاسیفیـک

صرافی و انتقال ارز- امورمهاجرت

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com

شــریف

موسسه مالی

1282 شماره23سال
1395  شهریور11

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

1282

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.SharifExchange.ca

Sharif

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

BACK to
SCHLLL

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

)(خضر
الیت
صرافی

فارکس

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

انتقال فوری ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

 با اجرای ستارگان،»تئاتر كمدی «پایتخت
، سپتامبر٢٤  شنبه،سينما و تئاتر ايران
:در دانشگاه كنكورديا بروی صحنه می رود

GUY

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

سال سابقه کاری در کانادا25 با

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

37 : ص

ﻧﻐﻤﻪ ﺳـﺮﻭﺭﺍﻥ

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

514 889 8765
Ofﬁce: 514 285 1637

25 : ص

nsarvaran@hotmail.com

Agence Immobilière

مریم خالقی

Westmount, Qc H3Z 2A5

Maryam Khaleghi

(514) 935 3337

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

حمیدصدیقکاغذچی

Tel.: (514) 585-2345
RESTAURANT
ONYX INC
Real
Estate Broker
(514) 846-0221
Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309
مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

صرافیآپادانا

RESTAURANT ONYXAPADANA
INC
حمیدرضا

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

RESTAURANT ONYX INC
Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

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

 ستاره5 صــرافی

5Star I.P.M. Inc.
<< >> با بهترین نرخ و هزینه
مشاور امالک در مونتریال

South shore و

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Tel.: 514-439-1444

NOTAIRE-NOTARY

RESTAURANT ONYX INC

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

Minoo Eslami

2178 Ste-Catherine W.

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

RESTAURANT ONYX INC

 امیرسامAmir Sam

Office: 514-507-0773

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتــام نقاط دنیا
 دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به

Profusion Realty RF
1361 Greene Avenue

www.fsotech.ca | seyedsadr@fsotech.ca

Heart of Downtown
279 Sherbrooke West
Ofﬁce 205, Montreal (QC)
H2X 1Y2

RESTAURANT
ONYX INC
RESTAURANT ONYX
جتاریINC
 مسکونی و:امالک
مشاور

Montreal Qc H3J 1M8

We Sell Laptop Accessories!

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﻛﭙﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ
RESTAURANT
ﺷﻔﺎﻫﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭONYX
 با کیفیت عالی | قیمت نازل:فروش کلیه لوازم یدکی لپ تاپ
 ﺗﺮﺟﻤﻪINC
RESTAURANT ONYX INCﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡﻫﺎﻯ ﺭﺳﻤﻰ

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

Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.

به قیمت های رقابت ناپذیر

ﻋﻀﻮ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻛﺒﻚ ﻭ ﺁﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

EXCHANGE

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

Tel.: 514-839-7318

:دکتر شریف نائینی

D.M.D.
1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

جراحدندانپزشک

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

RESTAURANT ONYX INC

خدمات ارزی

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

روز
نرخ
بابهترین
1405 Maisonneuve W.

Tel.:514-844-4492
H3G 1M6
info@expertfx.ca

GUY

جنب دانشگاه کنکوردیا
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آژانسمسافرتیکاسپین
به مناسبت بازگشایی مدارس
 تخفیف% 50 رستوران آنیکس با
”روی ِمنوی “ ُدردانه
در هفته نخست ماه سپتامرب
.پذیرای عزیزان دبستانی شامست

WELCOME BACK TO SCHOOL

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

Tel: 514-585-2029
6195 St-Jacques west H4B 1T7

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

36 740 $

+ 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 September 1, 2016 and October 31, 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
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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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ـــــ
وام بانكىEXPERIENCE
 اخذTHE POWER

OF AUTOFORCE!
بهترین نرخ براى
با
2100, BOUL. DU TRAVERSIER, PINCOURT •دوم
1 844دست
738-0914
• ileperrottoyota.com
هاى
اتومبیل

عباسى
رامین
TOYOTA
DEALERSHIP
THE ONLY
TOYOTA ÎLESPERROT

نامى آشنا
:اطمینان
مورد7/7و
OPEN
از بانک هاى معتبر كانادا
در خدمت جامعه ایرانى ــــــــــ
نوعCOROLLA
• قبل از امضاى قرارداد هر
2016
OUVERT 7/7
بگیرید
من متاسUPباTOTOYOTA اتومبیل
LEASES
STARTING FROM
60 MONTHS AT
 تاكسی$
هاى استثنائى براى صاحبان%
• قیمت
بهترین نرخ بهره
BI-WEEKLY
WITH $0دریافت
DOWN!
7/7 •
OPEN براى
:متاس بگیریدTOYOTA’S
و قیمت با من

LET’S GO!

78

4

0.99

GM ÎLESPERROT

MAZDA

OPE

OUVE

GM WE

OPE

GENIUS CONTEST

S MODEL SHOWN

OUVERT 7/7
Tel : (514) 453-2510 | Cel: (514) 865-2594
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!

rabbasi@ileperrot.toyota.ca | www.ileperrottoyota.com

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

Formation aux métiers
semi-spécialisés pour
immigrants et réfugiés
Courtier Immobilier Agréé

آموزش حرفه های
نیمه ختصصی به
مهاجران و
پناهندگان

به منظور جذب مهاجران و پناهندگان به بازار کار
Vise l’insertion en emploi des immigrants et des réfugiés par le biais d’une
recherche de stage et d’emploi et d’un stage en milieu de travail.
از راه کارآموزی و یافتن شغل با آموزش در محیط کار
18 semaines de 30 heures, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 15 h 35.
15:35  تا8:15  دوشنبه تا جمعه از ساعت، ساعت30  هر هفته، هفته18

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

Tel.: 514-777-3604
Information
et inscription :
450 662-7000,
poste 3220

( 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

www.ealaval.com
1/4page_JournalPaivandMtl_2016.indd 1

2016-08-24 09:04

OUVE
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بهترین انتخاب برای خرید تویوتای شما
 -تویوتا اسپینلی الشین :درخدمت شما از سال1922

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

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

2016 Corolla S

2016 RAV4 SE

LEASE FROM

GET UP TO

MILES

5,000

169

*
MONTH

$

2016 COROLLA

LEASE FROM

GET UP TO

CE

MILES

5,000

281

*
MONTH

$

2016 RAV4
FWD LE

TAKE ADVANTAGE OF OUR EXCLUSIVE PROGRAMS
MY SPINELLI
PROGRAM

مهدیبنکدارزاده
در خدمت
هموطنانعزیز

Mehdi Bon

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 FWD 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
آزمون های  Road testدر کمپانی های بزرگ حمل و نقل
______________
3333 Cavendish # 315, Montreal H4B 2M5

بهتری
برای ن قیمت ها
پ
آمر کیج های
یکا
(کو ی جنوبی
با ،د
مک ومینکن،
زی
ک و)...

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

مهدی 514-452-1009

|

 514-619-6811مهرداد

آژانس مسافرتی

Maison de Voyages

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

Head Office:

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½

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

½
½

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

½

Tel.: 514-388-1588
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاور مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید:

شادی محمدی

shadim.sky@gmail.com

Tel.: 514-660-7135

فرنازمعتمدی

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
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

5
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اخـــذ وام

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

1282

در خدمت هموطنان گرامی

آموزش عالی در ایران:
اغراقها ،واقعیتها و بحرانها

مجیدمحمدی در ایران آموزش فــارغ التحصیــان
تحصیــات تکمیلی
آموزش عالــی بعد از
عالی هیچ
انقالب  ۵۷به یک توپ ارتباطی با بازار دیری طــول نخواهد
کشید کهدر تحصیالت
فوتبال تبدیل شد:
کار ندارد.
تکمیلینیزصندلیهای
همه می خواستند آن
را در اختیار داشته باشند اما چند خالی رخ خواهند نمود.
تن از تماشاگران پر قدرت با اتکا به •
اسلحه یکباره به زمین آمده و آن آب رفنت صندلیهای رایگان
دانشگاه نه تنها منبعی برای کسب
را از آن خود کردند.
در عین حال همه می خواستند منزلت بــرای مدیــران دولتی و
دارای مدارک عالی باشــند حتی هوادار سازی برای حکومت بوده
آنها که حتی نمی توانستند دیپلم بلکه به گاو شیردهای برای مقامات
خود را بگیرنــد .آموزش عالی آن در قالب دانشگاه آزاد و موسسات
چنان مورد درخواست بود که به آموزشی ظاهرا غیر انتفاعی تبدیل
عنوان شکالت و جایزه به شرکت شــده اســت .اگر به روند تحول
کنندگان در جنــگ و انقالب و در تعــداد صندلیهــای رایگان
خانوادههای کشــته شدگان آنها دانشگاهها نگاه کنید مشخص می
شــود که حکومت دارد آموزش
اهدا شد.
عالی عمومی را به تدریج از میان
•
بر می دارد.
فراتر از پر شدن شکاف
تا دههی هفتاد هنوز شکاف میان ظرفیــت پذیــرش در کنکــور
عرضه (صندلیدردانشگاه) و تقاضا سراسری سال  ۹۵نشان می دهد
(تحصیل در دانشــگاه یا گرفتن که پذیــرش در دورههای روزانه و
مدرکدانشگاهی) پر نشده بود .اما رایگان به طرز محسوسی کاهش
در دههی هشتاد علی رغم وجود داشته است و دورههای شهریهای
میلیونها جوان مشتاق تحصیل حدود چهار پنجم ظرفیت پذیرش
و مــدرک موسســات خصوصی را به خود اختصاص داده اند.
آمــوزش عالی آن چنان رشــد در کنکور سراسری سال  ۹۴تعداد
کرد که این شکاف کامال پر شد .ظرفیت پذیــرش در گروه علوم
در دهــهی  ۹۰دو تحول کاهش ریاضی و فنــی  ۲۸۰هزار و ۲۴۷
جمعیت جوان و سیر فزاینده ی نفر بود که ایــن تعداد در کنکور
بیکاریفارغالتحصیالندانشگاهی سراسری سال  ۹۵به  ۲۵۳هزار و
(حتی با مدرک فوق لیســانس یا  ۴۲نفر کاهش یافته است.
دکترا) قیف قبلی وضعیت عرضه دانشگاه پیام نور هم در گروه علوم
ریاضی و فنی کاهش داشته است
و تقاضا را وارونه کرد:
"تمام داوطلبان رشتههای ریاضی و از  ۱۱۰هزار و  ۴۴۹نفر سال ۹۴
و انسانیدر کنکور قبول میشوند ".به  ۸۲هزار و  ۸۱۴نفر ســال ۹۵
(معاون وزیر آمــوزش و پرورش ،کاهش یافته است.
تابناک  ۲۹تیر )۱۳۹۵در ســال در کنکور سراسری سال  ۹۴تعداد
 ۷۷۳ ،۱۳۹۵هزار نفر در جلسهی ظرفیت پذیــرش در گروه علوم
آزمون سراسری حضور داشتند و تجربی  ۲۲۷هزار و  ۲۲۰نفر بود
ظرفیت دانشــگاههای دولتی نیز که این تعداد در کنکور سراسری
 ۷۵۰هزار نفر است( .تسنیم  ۲۵سال  ۹۵به  ۱۵۵هزار و  ۴۷۲نفر
کاهش یافته است .دانشگاه پیام
مرداد )۱۳۹۵
بــه همیــن دلیل دانشــگاهها و نور هم در گــروه علوم تجربی با
مؤسســات آموزش عالی در سال کاهش شدید مواجه شده است.
 ۱۳۹۵بخشی از ظرفیت پذیرش این میزان از  ۱۱۶هزار و  ۱۰۱نفر
خود در رشــتههای مختلف را به در سال  ۹۴به  ۶۸هزار و  ۴۲نفر
پذیرش براساس سوابق تحصیلی سال  ۹۵کاهش یافته است.
و بدون آزمــون اختصاص دادند .ظرفیت پذیرش شهریهایدر گروه
کســانی که در کنکور  ۹۵غائب علوم انسانی نیز کاهش یافته است.
بودهاند می توانند برای پذیرش در (مهر  ۲۷مرداد  )۱۳۹۸درســت
رشــتههای بدون آزمون ثبت نام اســت که تعداد دانشــجویان به
طور کلی رو به کاهش اســت اما
کنند.
گرچه هنــوز تقاضای تحصیالت مقامات بیشتر صندلیهای رایگان
تکمیلی بیشتر از عرضهی آن است را کاهش می دهند تا صندلیهای
اما با توجه به روند موجود بیکاری
{>> ادامه در صفحه}28 :
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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

PAIVAND
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for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
)Victoria, Calgary & Vancouver
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6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8



514-996-9692
Email:
info@paivand.ca

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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هما هودفر ،استاد ایرانی دانشگاه کنکوردیای
مونتریال ،از زندان اوین روانه بیمارستان شد
به گزارش روزنامه «تورنتو استار»،
روز سهشــنبه  ۹شــهریور ،هما
هودفر ،اســتاد ایرانی -کانادایی
زندانی در ایران ،به دلیل ناراحتی
جســمی در بیمارستان بستری
شده است.
خانواده خانم هودفر در بیانیهای
با اشــاره بــه اینکه این اســتاد
دانشگاه از بیماری «ضعف شدید
عضالنی» رنج میبرد ،نسبت به
وضعیت ســامت او ابراز نگرانی
کردند.
در ایــن بیانیه آمده اســت که

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

نگهداری خانم هودفر در سلول
انفرادی به مدت ســه ماه ،باعث
«تضعیف وضعیت جســمی» او
شــده اســت تا جایی که او هم
اکنون به سختی میتواند حرف
بزند یا راه برود.
به گزارش شــبکه خبری «سی.
بی.ســی» نیوز ،آماندا قهرمانی،
خواهرزاده هما هودفر نیز با بیان
اینکه خانــم هودفر هیچ اقدامی
خالف قوانین ایران انجام نداده،
گفته است که مقامهای قضایی به
او اجازه تماس با وکیل مدافع و
بستگانش را نمیدهند.
وی افزود« :روشــن اســت که
مقامهای قضایی ایران به حقوق
همــا هودفر برای برخــورداری
از دادرســی تحت قوانین ایران
احترامنمیگذارند».
آماندا قهرمانــی در ادامه گفت
مقامهای قضایی ایــران از آنان
خواســتهاند که در اینبــاره با
رسانهها گفتوگو نکنند تا پرونده
هما هودفر روند قضایی خود را
طی کند.
خانواده همــا هودفر میگویند
او بــرای اعتراف بــه «اتهامات

ت فشار است.
ساختگی» تح 
هما هودفر ،استاد  ۶۵ساله رشته
«مردمشناســی» در دانشــگاه
کنکوردیــا مونترال کــه برای
«سفری تحقیقاتی» به ایران رفته
بود ،توســط مأموران اطالعات
سپاه پاسداران بازداشت شد.
عبــاس جعفــری دولتآبادی،
دادستان عمومی و انقالب تهران،
اوایلتیرماهگذشته،دربارهآخرین
وضعیت پرونده هما هودفر گفت
که وی «در حوزههای فمینیسم
و جرائم امنیتی ورود داشــته و
پروندهاش در دادسرای تهران در
حال رسیدگی است».
خانواده هما هودفــر روز هفتم
تیرماه در بیانیــهای ،اتهامهای
مطرحشده از ســوی دادستان
تهران و برخی رسانهها علیه او را
رد کردند.
خانواده خانــم هودفر در بیانیه
دیگری که  ۱۹خرداد ماه منتشر
کرده بودند ،اعالم کردند که در
 ١٩اسفند  ١٣٩٤و دو روز قبل
از خــروج وی از ایران ،نيروهای
حفاظت اطالعات سپاه پاسداران
به خانه هما هودفر يورش برده و

كليه وسایل شخصیاش از جمله
لپتاپ ،مدارک شناسایی ،اوراق
تحقيق ،گوشی تلفن ،پاسپورتها
و برخی از كتابهای شخصی این
استاد دانشگاه را توقيف کردند.
به گفته خانواده وی ،این اســتاد
دانشگاه پس از مدتی به قید وثیقه
آزاد شد اما جلسات بازجویی از او
ادامه داشت تا اینکه روز دوشنبه

 ۱۷خــرداد پــس از احضار به
دادســرای امنیت بازداشت شد
و تا کنون در زندان اوین به ســر
میبرد.
دولت کانادا تأکید کرده اســت
که برای آزادی هما هودفر ،همه
اقدامات الزم را انجام خواهد داد.
ســازمان عفو بینالملل روز ۲۰
خرداد با انتشار بیانیهای ،خواستار

آزادی فوری و بیقید و شرط
هما هودفر شد.
این نهاد مدافع حقوق بشــر
اعــام کــرد که بازداشــت
هما هودفر بــا «فعالیتهای
مسالمتآمیز» او مرتبط است.
بیش از یکصد و هفتاد استاد
شناخته شده علوم انسانی در
دانشــگاههای مختلف اروپا و
آمریکا نیز خردادماه گذشته با
اشاره به بازداشت هما هودفر،
خواستار آزادی فوری و اجازه
بازگشت او به کانادا شدند.
ایران تابعیتدوگانه را به رسمیت
نمیشناسد و میگوید این افراد
را بر اســاس تابعیت ایرانی آنان
بازداشت و محاکمه میکند.
radio-farda
•

نگیـنظفـر

مشاور خدمات بیمه و سرمایه گذاری

• بیمه عمر
• بیمه وام مسکن
• بیمه بیماری های وخیم
• بیمه سالمت
• بیمه از کار افتادگی

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

با تعیین
وقت قبلی

NOTAIRE-NOTARY

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

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

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

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

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

برخی از خدمات ما شامل:

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

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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داروخـانه

مونتــریال...

Property taxes

مالیات های مسکن باید واقع بینانه باشد

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

عصر

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

دومین
3
ش
ن
ب
ه
هر ماه

 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

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

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

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

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

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

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

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

ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
--------------------------------

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com
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نرخ ها
برا ی ویژه
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و
ب ترین
سنگ
ه
ا
ی
گ
ر
ا
ن
یت ،کوارت
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

ز

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

خودتان را
ب
رای شوک
آم
اده کنید!

شــهرداری وابســته به مالیات
مالکین است و اجرای این تیوری
به افزایش مالیات ها کمک می
کنــد .البته ایــن روزها زندگی
در داخل شــهر چنــدان جالب
نیســت؛عواملی نظیر آلودگی،
ســروصدا ،ترافیک ،نبود فضای
ســبز کافــی و اپیدمی شــدن
شکستگی لوله های آب -تنها ١٣
مورد روز سه شنبه گزارش شده
که دلیل آن خطای شــهروندان
بوده است -زندگی در داخل شهر
را ناخوشایند کرده است.

پلیس کانادا خواستار دسترسی به رمز عبورهای
اینترنتشد

info@loadextransport.com

سنگ های گرانیت

است که آیا این مالکین می توانند
|  August 17, 2016به تجارت خود ادامه دهند؟
MONTREAL GAZETTE
 EDITORIAL BOARDســوال در مورد دقت و درستی
ارزشــگذاری ها مطرح اســت.
برگردان :نیلوفر غازان شاهی همیشه می توان به یک ارزیابی
خــاص اعتراض کرد؛
ماه آینده مالکین مونترالی ارزیابی
جدیدشان را از طرف شهرداری
دریافت خواهند کرد .مسئله ای
که از قبل مورد توجه بوده ،ارقام
تعجب برانگیز مالیات ها است.
هر سه ســال یک بار ،شهرداری
روی ارزش ملــک ها تجدیدنظر
می کند و براســاس ان مالیات
مربوط به شهرداری تعیین می
شــود .در طــی تجدیدنظر در
سال  ،٢٠١٤ارزش ارزیابی های
مسکن نزدیک به  ١٤درصد در
آن سوی تراکم رسید و در نتیجه
مالیات ها افزایش یافت.
با توجه به اینکهدر طی چند سال
گذشته قیمت مسکندر مونترال
افزایش یافتــه و همجنین قرار
است ارزیابی شهرداری براساس
ارزش مارکت ،تعیین شود ،انتظار
می رود که در سال  ٢٠١٧مالیات
مسکن افزایش یابد.
درحالی که افزایش قیمت مسکن
بــرای افرادی کــه قصد فروش ولی احتیاج به وقت گذاشــتن و
دارند،خوب است ولی برای افراد استفاده از منابع دارد.
مســن با درآمد ثابت یا خانواده خیلــی از مونترالی ها  -شــاید
هایی که در حال پرداخت قسط آسیب پذیرترین آنها -نخواهند
مسکن خود هســتند ،افزایش توانســت از آنچه که شهرداری
قیمت مسکن ودر نتیجه افزایش به عنوان ارزش مســکن شان به
مالیات مربــوط به ان  ،می تواند آنها آرائه می دهــد ،بگریزند؛ و
مالکیــت را در شــهر مونترال اینگونه هم نیســت که هر کس
بیشتر بپردازد ،سرویس بیشتری
غیرممکنکند.
در مــورد مالکین مســتغالت دریافت می کند.
تجاری در نواحی مرکز شهر که اگر هزینه زندگی در داخل شهر
به علت فشار سنگین تعمیرات و مونتــرال باال رود ،ریســک این
کاهش تقاضا با مسائلی همچون مســئله خواهد بود که مردم به
اجاره باال ،مالیات زیاد و سود کم حومه شهر بروند که این خالف
مواجه هستند ،این سوال مطرح اهداف سیاسی شهرداری است.

اخیرا شهرداری اعالم کرده است
که می خواهد تا ســال ، ٢٠٣٠
 ٥٠٠٠٠شهروند را به داخل شهر
جذب کند.
ایــن تئوری باعث می شــود تا
سرویس دهی به مردم کارآمدتر
شود.
از طــرف دیگر  ٧٠درصد درآمد

روســای پلیس کانادا از
دولت خواستند تا قانونی
را تصویــب کند که افراد
را وادار میسازد تا کلید
رمزنگاری آنالین یا رمز
عبور خــود را به خاطر
امنیت عمومی افشا کنند.
انجمن روســای پلیس
کانادا در جریان نشست
ســاالنه خــود در اوتــاوا
قطعنامهای را تصویب کرده و به
چالشهای حقوقی و فنی کسب
اسناد و مدارک دیجیتال ضمن
حفاظت از آزادی فردی اشــاره
کرد.
انجمن روســای پلیــس کانادا
در بیانهای اعــام کرد :از دولت
کانادا میخواهیم تــا به خاطر
امنیت جامعه بســتر حقوقی را
برای آژانسهای امنیت عمومی

از جمله مجریان قانون از طریق
اختیارات قضائــی فراهم کند تا
بتوانند دارندگان کلید رمزگذاری
یا کلمه رمز عبور را شناســایی
کنند.
اگرچه،دولت محافظه کار پیشین
در مه  2015میالدی یک قانون
مقابله با تروریســم جنجالی را
تصویب کرد که اجازهکنترلهای
غیر معمول بر اینترنت را فراهم
میکرداماهمچناننمیتوانستند

افراد را وادار به افشــای
کلمه رمز عبور اینترنتی
خود کنند.
دادگاه عالــی کانــادا در
ژوئن  2014در حکمی
اعالم کــرد که گمنامی
در اینترنــت یــک حق
است و پلیس باید برای
درخواســت از تامیــن
کننــدگان ســرویسهای
اینترنتــی بــه منظور افشــای
اطالعات کاربرانشــان ،دستور
قضائیداشته باشد.
دولت لیبرال جاســتین ترودو،
نخســتین وزیــر کانــادا هنور
درخصــوص این درخواســت
روسای پلیس اظهار نظری نکرده
اما ترودو پیش از انتخاب شدنش
در این سمت بر اصالح این قانون
ضد تروریسم فعالیت میکرد.

8

9

 سال  23شماره  11  1282شهریور 1395

www.paivand.ca since 1993

کـــانادا...
کانادا به دنبال جذب شمار بیشتری از
پناهجویان و مهاجران!
دولت فعلی کانــادا ،با توجه به
بحــران در ســوریه و عراق ،به
دنبال جذب شــمار بیشتری
از پناهجویــان و مهاجــران
تحصیلکــرده و کاردان از این
کشورها با هدف تامین نیاز بازار
کار و رشد اقتصادی خود است.
وجود دالیلی همچون مساحت
زیــاد و جمعیت کــم ،کاهش
میزان زاد و ولد ،نیروی انسانی
پیــر و نیاز بــازار کار به نیروی
انســانی جوان ،باعث شده که
کشــور کانادا ظرفیت پذیرش
شــمار بیشــتری از مهاجران را
داشته باشد.
پایگاه "هافینگتون پست عربی"
در این باره نوشت کشور کانادا با
مساحت حدود  9میلیون و 985
هزار کیلومتر مربع،دومین کشور
بزرگ جهان از نظر وسعت است
و درعین حال ،با جمعیت حدود
 36میلیون نفر ،جز کشورهای
کم جمعیت جهان به شمار می
آیــد ،در نتیجه ظرفیــت آن را
دارد که ساالنه شمار بیشتری از
مهاجران را جذب کند.
براساس این گزارش ،دولت های
سابق کانادا ،همواره طرح هایی
برای افزایش تعداد مهاجران ارائه
کرده اند.دولت محافظه کار سابق
کانادا با ورود ســاالنه  250هزار
مهاجر به این کشور موافقت کرده
بود ،اما دولت لیبــرال فعلی به
ریاست "جاستین ترودو" معتقد
اســت که این تعداد از مهاجران
کافی نیســت؛ از این رو ،زمینه
را برای ورود تعداد بیشــتری از
مهاجران به ویژه آوارگان سوری
به کانــادا فراهم کرده اســت،
همانطور که در پایان سال 2015
و در سال  2016شاهد بودیم.
"جان مک کالوم" ،وزیر مهاجرت
کانادا ،در جریان بازدید از مرکز
تجاری کانادا در فیلیپین گفت:
«تعداد مهاجرانی که ساالنه وارد
کانادا می شــوند ،باید به جای

حمید سام

• با سال ها تجربه در امور خرید ،فروش و اجاره
امالک مسکونی و جتاری
• اخذ وام مسکن ،مشاوره ارزیابی و خرید
بدون هیچگونه هزینه ای می با شد.
• قابل توجه تازه واردین محترم :آیا می دانستید
به راحتی می توانید صاحب خانه دلخواه خود شوید؟
برای اطالعات بیشتر با حمید سام تماس بگیرید:

Cell.: 514-222 9400
Immo-Plus

 250هــزار نفــر 300 ،هزار نفر
باشــد تا نیاز بازار کار کشور به
نیروی انسانی تامین شود».
وزیر مهاجرت کانادا با بیان اینکه
دلیلی برای افزایش ندادن تعداد
مهاجران به کشــور وجود ندارد،
اظهار داشت« :به علت کم بودن
تعداد نیروی کار و وجود نیروی
انسانی پیر باید تعداد مهاجران را
ســاالنه از  250هزار نفر به 300
هزار نفر افزایش داد».
بر اســاس گــزارش ســازمان
مهاجرت کانادا در ماه می 2016
(اردیبهشــت /خرداد) ،بیشــتر
مهاجران بــه کانادا از کشــور
فیلیپین بوده اند.
مک کالوم معتقد است« :دولت
کانادا در راستای طرح های خود
برای جذب نیــروی کار ماهر با
هدف رشــد اقتصاد ،تعداد دفاتر
صدور ویــزا را در چین افزایش
خواهد داد».
به گفته ایــن مقــام کانادایی،
«اتاوا به دنبال تسهیل مهاجرت
مهاجران به ویژه دانشــجویان از
سراسر جهان است ،ولی موانعی
در این زمینه پیــش روی نظام
مهاجرت قرار دارد».
شــهروندان کانادایــی نظرات
مختلفی دربــاره پذیرش یا عدم
پذیرش مهاجران بیشتر دارند و
اختالف نظــر آنان در این زمینه
در شبکه های اجتماعی نمودار
است.

قانــون اساســی محدودیتهای
قانونی زیادی برای این ایده وجود
دارد .با اینحال او تاکید می کند
این حق برای دارنــدگان اجازه
اقامت دائم نا محدود نمی باشد.
در نظام لیبرالدمکراسی ما شاید
واقعیتی بدیهی نباشد ،اما مسئله
تعیین محل اقامت نو مهاجرین
برای سالهای اول اسکان در کانادا
به منظور کسب حمایت عمومی
از ایــده افزایش تعداد مهاجرین
از اهمیت ویژه ای برخوردار می
باشد.
با اینحال این ســوال همچنان
مشروع است که آیا دولت قانونا
می تواند مهاجرین را مجبور به

Hamid Sam
real Estate Broker
CENTURY 21 Immo-Plus
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8
hamid.sam@century21.ca
Tel.: 514-933-1221

اولین نوزاد تحت تاثیر «زیکا» در کانادا چشم
به جهان گشود

یک شــهروند کانادایــی به نام
"ســنیتا انرایت" در این باره می
گوید« :دولت ابتــدا باید نگران
مردم کانادا باشــد و به خواسته
های آنان توجه کند؛ زیرا دولت با کانادا از اولین مورد نقص
رای مردم روی کار آمده است و مادرزادی به دلیل ابتال به
در نتیجه در وهله اول ،دولت باید ویروس زیکادر یک کودک
نیازهای مردم را در بخش های تازه متولد شــده در این
اقتصادی ،زیرساختی ،بهداشت کشور خبر داد.
و درمان و امنیــت تامین کند ،بــه گــزارش خبرنــگار
سپس برای جذب تعدادی بیشتر اجتماعــی خبرگــزاری
از مهاجران اقدام نماید».
تسنیم ،اولین مورد از نقص
یک شــهروند کانادایــی به نام مادرزادی ناشی از ابتال به ویروس
"جــودی رایان" نیز گفت« :باید زیکا در کانادا گزارش شد.
فرصت داد و کارگــران ماهری بر اساس گزارش آسوشیتدپرس،
را که به زبان انگلیســی صحبت وزارت بهداشت این کشور اعالم
می کنند ،جذب کرد؛ حمایت از کرد یــک نوزاد بــا «ناهنجاری
آوارگان کافی است ،می خواهیم عصبی» ناشــی از تاثیر ویروس
کسانی که وارد کانادا می شوند ،زیکا به دنیا آمده است.
با مردم کانادا در ارزش هایشان در گــزارش هفتگی ســازمان
شریک باشــند نه اینکه فقط از بهداشــت جهانی آمده است که
آنان کمک بگیرند».
یک شــهروند دیگــر کانادایی
نیز معتقد اســت که «برخی از
اظهارنظرهــا دربــاره مهاجران
نژادپرستانه است؛ کانادا از بیست
ســال پیش ســاالنه  250هزار
مهاجر را می پذیرد».
ایرانتــو :جان مــک کالوم وزیر
وی تاکید می کند که «مهاجرت مهاجرت دولت لیبرال در حال
بــرای اقتصاد ما مهم اســت و تالش برای تسهیل کسب ویزا
مهاجران افــراد خبره وتحصیل توسط توریســتها ،دانشجویان
کرده هســتند و ما به آن ها نیاز و کارگــران موقــت چینی می
داریم».
باشد ،البته نه به مقصد ونکوور و
• تورونتو که بازار مسکنشان بیش
از حد داغ شده است .مک کالوم
گفت او بحثهایی مثبت و باز با
مقامات چینــی در هفته پیش
داشــته تا اجازه دو ،یا حتی سه

برابر کردن مراکز تقاضای ویزادر
این کشــور را به دست آورد .به
گفته او چینی ها "هنوز موافقت
نکرده اند اما مخالفت هم ننموده
اند".
این استراتژی دولت فدرال برای
جذب کارگــران و دیگر چینی
ها در زمانی مطرح می شود که
مباحثه پیرامون نقش سرمایه
خارجی در صعود سرســام آور
قیمت مسکن در ونکوور شدت

گرفته است .مک کالوم گفت که
اودر چین مطلبیدر باره مالیات
جدید بحث برانگیر بر معامالت
مســتغالت برای خارجیانی که
خریــدار منازل منطقــه مترو
ونکوور می باشند نشنیده است.
او اضافه می کند که "این برای
من تعجب آور بود .من فکر می
کردم که کســی این مطلب را
طرح خواهد کرد اما هیچکس
اینکار را نکرد و من هم نکردم".

مناطق دور افتاده می باشد .می
توان حدس زد که دادگاهها این
دلیل را موجه تشــخیص دهند.
در عینحال اما این جلوگیری از
نقل مکان بایستی تا حد ممکن
محدود باشد.
اگر این محدودیت موقت باشــد
دولت می توانــد راحتتر دادگاه
را قانع کند .همچنین با اعطای
امتیاز بیشــتر به متقاضیانی که
تمایل به کار در شهرهای کوچک
یامناطقروستاییباشند،بسیاری
از آنها تمایل بــه زندگی در این
مناطق را پیدا خواهند کرد.
جدا از مسئله قانون اساسی ،این
سیاست می تواند تاکیدی بر این

امر باشــد که در مهاجرت فقط
رفاه و پیشــرفت مهاجرین مد
نظر نبوده و همراه با آن نیازهای
کشور میزبان هم باید مورد توجه
قرار گیرد .این نکته برای کسب
حمایت عمومی از افزایش تعداد
پذیرفته شدگان ،که مد نظر مک
کالوم است ،بسیار مهم است.
اگــر کانادایی ها بــاور کنند که
نوآمدگان کمک بزرگی برای این
کشور خواهند بود بیش از پیش
به صف حامیان مهاجرت خواهند
پیوست.
دو رقیــب اصلی کانادا در زمینه
جذب مهاجران ماهر ،اســترالیا
و نیوزیلنــد ،برای تشــویق آنها

امکاناتی نظیر کمک به کاریابی
در خارج از شهرهای بزرگ فراهم
آورده اند .با وجود محدودیتهای
قانونــی ،دولت کانادا می تواند با
اجرای سیاستهایی مانند افزودن
شــرایط جغرافیایی برای تغییر
ویــزای کار موقت به اقامت دائم
می تواند اهداف منطقه ای خود
را هم برآوده کند .اگر مک کالوم
بتوانــد به منظور تامین حمایت
عمومــی از مهاجرت ایده اعمال
بعضی کنترلها بر محل اســکان
مهاجران را به خوبی اعمال نماید
خدمــت بزرگی به این کشــور
نموده است

ســفر مادر این نوزاد به یکی از
کشورهایی کهدر آن بیماری زیکا
شایع بودهدلیل ابتالی وی به این
ویروس است.
در این گزارش همچنین به این
موضوع اشاره شده است که تا 11
ماه میالدی جاری ( 11آگوست)
 205مورد ابتــا به این ویروس
در کانادا به ثبت رسیده است که

اغلب این موارد در سفر به
این بیماری مبتال شدهاند
و نــام  13زن باردار نیز در
میان ایــن  205نفر دیده
میشود.
ویروس «زیکا»که با عارضه
مادرزادی میکروســفالی
در ارتباط اســت در سال
 1947در جنــگل «زیــکا» در
اوگاندا شناسایی شــد و به این
دلیل «زیکا» نامگذاری شد.
بر اســاس این گزارش تاکنون
موارد ابتال به این ویروسدر بیش
از  30کشور جهان تائید شده و
سازمان بهداشت جهانی نسبت
به رشــد انفجارگونه ابتال به این
بیماری هشدار داده است.

«کانادا هم کارگر ،هم دانشجو و هم توریست
بیشتر چینی می خواهد»

آیا می توان به مهاجرین گفت کجا باید
زندگیکنند؟
7شهریور  -ایرانتو :وزیر مهاجرت
جــان مک کالوم اخیــرا در باره
برنامه بلند پروازانه اش در مورد
افزایش جــدی تعداد مهاجرین
اشاره هایی نموده است .این امر
که کانادا آمــاده پذیرش چنین
افزایشی هست یا خیر محل نزاع
است ،اما جدا از آن نکته مهم در
برنامــه مک کالوم قصد او مبنی
بر اسکان مهاجرین در شهرهای
کوچک و روســتایی اســت تا
شــهرهای بزرگی مانند تورنتو و
ونکوور.
او مــی پذیرد بــا پذیرش حق
شــهروندان و دارنــدگان اجازه
اقامت دائم بــرای نقل مکان در
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اقامت در شــهرهای کوچک و
مناطق روستایی نماید؟
از آنجایــی کــه دادگاه های ما
تاکنون پرونــده ای از این نوع را
تاکنون مورد رسیدگی قرار نداده
اند ،ما نمی توانیم به این ســوال
پاسخی آشکار و مستقیم بدهیم.
اگــر این محدودیت بــه عنوان
ناقض حق نقل مکان تلقی گردد،
آنگاه کار مشــکل خواهد شــد.
دولت فدرال می بایســتی ثابت
نماید که هدفی ضروری و جدی
پشــت این تصمیم می باشــد.
بیانیه های مک کالوم حاکیست
دغدغــه او نگرانــی کارفرمایان
در مورد کمبود نیــروی کار در

•
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ایــران...
JAMES LYNG ADULT CENTRE

)Montréal (H4C 1T9

5440 Rue Notre Dame W,

TRANSPORTATION
- Metrolionel-groulx & bus 191 west
- Metro Vendome &amp; Bus 37
- Metro St. Henry &amp; Bus 36

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

		
		
		

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
نهادهای مدنی قالبی در ایران:
چه میکنند و چه نمیکنند؟
جنبشهای اسالمگرا و در پی آن
دولتهای اسالمگرا جریانهایی
واکنشــی و مبتنی بــر ارعاب و
ارهاب هستند به این معنا که در
مطالبات عموم شهروندان ریشه
ندارند و تنها تامین منافع بخش
کوچکی را با تمسک به خشونت
هدف قرار می دهند.
آنها هیچ ایده و نهاد و فک ر و راهبرد
و تاکتیک تازهای عرضه نکردهاند.
هرچــه این جنبشهــا (غیر از
رسم و رسوم قبایل عرب ۱۴۰۰
سال پیش) دارند از کمونیسم و
فاشیسم و استالینیسم وام گرفته
شده است.
البته با دقــت تمــام از ایدهها
و ســاختارهای دمکراســی و
لیبرالیسم غربی پرهیز کردهاند یا
اگر عناصری در آموزههای برخی
از روشنفکران آنها وجود داشته
آنها را به تدریج تصفیه کردهاند.
آنهــا همچنیــن در برابر رقبای
سیاسی خود در داخل و دولتها
و مجامع بین المللی در غرب در
شرایطی نمونههای قالبی نهادها و
ایدهها و راهبردهای دمکراسیها
را درســت کردهاند تا خود را در
شــرایطی که قــدرت مطلقه را
به دست نگرفتهاند مدرن جلوه
دهند تا از نردبان قدرت باال رفته
و آن را فرو اندازند و در جامعهی
جهانی دمکرات و حقوق بشری و
مدنی جلوه گر شوند (در شرایطی
که هنوز قدرت قاهره در مجامع
بین المللی در اختیار آنها نیست؛
اگر همانند داخل کشــور قدرت
را یکســره از آن خود سازند این
کارها فراموش می شود).
مردمســاالری ،حقــوق بشــر
اسالمی ،حاکمیت قانون ،تفکیک
قوا ،مجلس شــورا و انتخابات در
جمهوری اســامی همه قالبی
هســتند چون هــم محتوا ،هم
روشها و هم نتایج مورد نظر از
آنهــا از نوع نظامهای اقتدارگرا و
تمامیت خواه است.
در این نوشــته به مــواردی از
نهادهای مدنی قالبی که توسط
نیروهــای امنیتــی و نظامی و
دستگاههای تبلیغاتی جمهوری
اسالمی ساخته و پرداخته شدهاند
اشاره میکنم.
•
مسافران ژنو

حقوق بشر از حوزههایی است
که جمهوری اسالمی می خواهد
فضای اعتراضی آن نســبت به
اقدامات نظام را گل آلود سازد.
ایــن امر در دورهای با تشــکیل
ستاد حقوق بشر قوهی قضاییه
یا برساختن حقوق بشر اسالمی
صورت گرفــت اما چندان موفق
نبود .سیاســت جدید جمهوری
اســامی که بعد از جنبش سبز
شــکل گرفت که مبهم سازی
نهادی در این حوزه است.
سازمان دفاع از قربانیان خشونت،
انجمن ملل متحد ایران ،انجمن
حمایت از زنان و کودکان پناهنده،
موسســه مطالعات و تحقیقات
زنان ،موسسه خیریه حمایت از
آسیب دیدگان اجتماعی ،بنیاد
کودک و مرکز توسعه صلح پایدار
از جملــه نهادهایی بودند که به
همراه هیئت رســمی جمهوری
اسالمی در شانزدهمین اجالس
جهانی حقوق بشر در ژنو حاضر
شده بودند.
یک هیئت  ۲۰نفــره ایرانی که
خود را نمایندگان جامعه مدنی
در ایران و اعضای نهادهای فوق
معرفی می کردند در ژنو حاضر
شــدند و بــه دفــاع از عملکرد
جمهوری اسالمیدر حوزه حقوق
بشر و جامعه مدنی پرداختند.
این هیئت صرفا بر موضوع نقد و
سیاسی سازی حقوق بشر تمرکز
داشت.
به عنــوان نمونه این هیئت یک
نشست تحت عنوان اسالم هراسی
برگزار کرد.
این موضوع از موضوعات تبلیغاتی
اســامگرایان برای عادی سازی
موضوع تروریسم در غرب و زیبا
جلوه دادن چهرهی اسالمگرایان
بوده است.
•
دیدبان شفافیت و عدالت

جمعــی از مقامــات جمهوری
اســامی کــه همه ســابقهای
طوالنی در سوءاستفاده از قدرت
و پنهانکاری و مدیریت نهادهای
ســرکوب را داشتهاند و تغییری
نیز در بــاور و رفتار و کردار آنها
صورت نگرفته دور هم جمع شده
و سازمانی به نامدیدهبان شفافیت
و عدالت تاســیس کردهاند تا با
فساددر جمهوری اسالمی مبارزه

کنند.
اعضای هیئت موسس این نهاد
همه از اعضای نهادهای انتصابی
حکومت (رادیو و تلویزیوندولتی،
سپاه ،مجمع تشخیص مصلحت)
بوده و برخی با حذف استصوابی
رقبا به مجلس راه یافتهاند.
ده عضو موسس (احمد توکلی،
احمد امیرآبادی ،محمد دهقانی،
محمود فرشیدی ،الیاس نادران،
مرتضی نبوی ،اسماعیل کوثری،
حسین نجابت ،پرویز سروری ،و
محمد حسین حسین زاده) این
نهاد همه عناوین ،قدرت ،و ثروت
خــود را از نزدیکی و وفاداری به
قــدرت در جمهوری اســامی
کسب کردهاند.
ایــن گــروه نظامــی -امنیتی-
تبلیغاتی و فاسد مدعی هستند
که می خواهند با فســاد و عدم
شفافیت مبارزه کنند .جالب است
که این گروه انتخابهای شخصی
آدمها در لباس و غذا و ســبک
زندگی را نیز در زمرهی مواردی
که مــی خواهند با آنهــا مبارز
کنند -فساد فرهنگی -قرار دادهاند
(اساسنامه ماده  ۹بند .)۱۲
شگفت انگیز است که گروهی از
افراد که هر روز وفاداری خود را به
فاسدترین و غیرشفاف ترین فرد
کشور (ولی فقیه) اعالم می کنند
و هرچه دارند از سوءاســتفاده از
قدرت قاهرهی آنهاســت ادعای
مباره با فساد و غیر شفافیتدارند.
ســازمانی که دیده بان شفافیت
اســت در دو سالی که از عمر آن
می گذرد (دقیقا مثل ولی فقیه
همهی اعضــای آن) یک صفحه
کاغذ در مورد هزینهها و مخارج
خود عرضه نکرده است.
•
کــارزارهایتبلیغاتی

برساختن نهادهای مدنی توسط
نهادهــای حکومتــی و دولتی
متمرکز اســت بــر برنامههای
تبلیغاتیجمهوریاسالمی.
بــه عنــوان نمونــه در موضوع
اسرائیل دهها ستاد و تشکیالت
تحت عنوان «سازمان مردم نهاد»
توسط سپاه و بسیج و نهادهای
مذهبی تاسیس شدند تا کارهای
تبلیغاتی را سازماندهند .مجمع
فعاالن و سازمان های مردم نهاد
حامی آزادی قدس (شــامل بر

انگلیسیبیاموزید
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!!MORNING BASIC ENGLISH: It’s Not Too Late
DATES:
TIME:

September 6, 7, 8
8:00am to 2:00 p.m.
If you were born out of the country, your
PASSPORT is REQUIRED.
ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS REQUIRED:
)(originals only
Canadian / Quebec Immigration Documents
| Residency Card
Canadian Citizenship Card

ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
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MORNING BASIC ENGLISH CLASSES

Morning:
AUGUST 29 to DECEMBER 2, 2016
			
Monday to Friday 8:30 a.m. to 12:30 p.m.
		COST:
$100.00 PAID IN FULL
)			(CASH, DEBIT, VISA, MASTERCARD
			INCLUDES BOOKS

ســتاد پاسداشت شهدای جهان
اسالم ،موسسهی زیتون ،موسسه
فرهنگی آرماگدون) در حیطهی
تبلیغات ضد اسرائیلی عمل می
کند.
بودجهی این نهادهــا از طریق
سازمان تبلیغات اسالمی و سپاه
تامیــن می شــود .انجمن دفاع
از قربانیان تروریســم تبلیغات
سیاسی علیه سازمان مجاهدین
خلق را هدایت و اجرا می کند.
هیچ یک از این «ســازمانهای
مــردم نهاد» با شــفافیت محل
تهیهی بودجهی خــود را اعالم
نکردهاند.
•
نهادهای قالبی بدیل

محــدودهای از فعالیتهــای
فرهنگینیستکهگروهیتالشی
برای تاسیس نهادی در چارچوب
آن کرده باشند و نهادهای امنیتی
و نظامــی و نزدیکان بیت و ولی
فقیه در آن نهادهــای موازی و
مدنی قالبی ایجاد نکرده باشند.
 انجمن سینماییدفاع مقدس(در مقابل خانهی سینما)،
 قرارگاه عمار(در مقابــل همــهی نهادهای
فرهنگی و هنری)،
 انجمن قلم ایران(در مقابل کانون نویســندگان
ایران)،
 هیئت اسالمی هنرمندان(در مقابــل خانه تئاتر یا انجمن
موسیقی)،
 انجمن روزنامه نگاران مسلمان(در مقابل انجمن صنفی روزنامه
نگاران) ،مجمع ناشــران انقالب

اســامی (در تقابل بــا اتحادیه در دوران حکومت دینی ذرهای
ناشــران تهــران) ،اتحادیــهی از استقالل در آنها مشاهده نمی
انجمنهای اسالمیدانش آموزان شود.
(در این محدوده نگذاشتند نهاد
مستقلی شکل بگیرد)،
ویــژگیها
 جامعه اسالمیدانشجویان(در مقابل دفتر تحکیمی که به نهادهای مدنی قالبی چهار
ویژگی دارند:
اصالح طلبان گرایش داشت)،
و صدها نهاد مکتبی دیگر همه  -اکثر این نهادها فصلی هستند
نهادهایدولت ساختهای هستند و وقتــی کارکرد خاصشــان که
که نه در بودجه ،نه در مرامنامه و ســرکوب دیگر نهادها یا بدنام
اساسنامه و نه در تصمیم گیری کردن آنهاســت به انجام رسید
محو می شوند .فعالیت این نهادها
مستقلبودهاند.
در محدودههایی که نهاد قالبی نیز فصلی است.
ساخته نشده علت آن بوده که نهاد بخشی از این نهادها شبانه توسط
ظاهرا مدنی کامال دولتساخته یــک نفر خلق می شــوند تا به
بوده اســت مثل ســازمان نظام نیازی استعجالی پاسخدهند مثل
مهندسی ،سازمان نظام پزشکی نهادی که برای موضع گیری در
و کانون وکال .دولت در انتخابات موضوع کشمیر خلق شد .مرکز
این نهادهــا کامال دخالت دارد و دانشجویی حقوق بشر جمهوری
نظارت استصوابی خود را اعمال اســامی ایران (صلح زیبا) تنها
در مورد کشتن مســلمانان در
می کند.
کشمیر اظهار نظر می کند البته
•
بالفاصله بعــد از موضوع گیری
تــاریخ سازی
اســامگرایان برای اصیل جلوه فرمانده ســپاه در این مورد .این
دادن فعالیت نهادســازی قالبی نهاد ظاهرا حقوق بشــری مثل
تمام نهادهای دینی موجود مثل دهها نهاد حقوق بشری دیگر که
روحانیت ،مساجد و اوقاف را نهاد برای نمایشدر سطح بین المللی
دینی معرفی می کنند .برخی از و مجامع جهانی ساخته شدهاند
این نهادها مثل اوقاف هرگز نهاد کامــا در جای پــای مقامات
نظامی و امنیتی ودینی حکومت
مدنی نبودهاند.
اوقاف در ایران همیشــه تحت حرکت می کنند چون بر اساس
نظر حکومــت اداره می شــده پروژههای خاص حکومت تعریف
است .نهادهای دیگر مثل برخی شدهاند .خلق این نهادها درست
حوزههای علیمه یا مساجد ممکن مثل ثبت شرکتهایی است که
است قبل از حکومت دینی نهاد نزدیکان به مقامــات برای بهره
مدنی (مستقل از حیث بودجه ،برداری از رانتهای حکومتی یک
اداره و ســازمان) بوده باشند اما شبه بر می سازند؛
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جهــــان...

بهترین شهر جهان برای کار و زندگی کجاست؟!

به گــزارش ســرویس
اقتصادی "جام نیـــوز"،
گزارشــی که بــه تازگی
منتشر شده است ،بهترین
شهرهای جهان را از لحاظ
ارائه خدمات برای زندگی و
کار معرفی می کند.
در ایــن گزارش شــهر
ملبــورن اســترالیا برای
ششــمین بار متوالی به
عنوان بهترین شهر جهان برای
زندگــی ،از نظر ارائــه خدمات
مختلــف آموزشــی و درمانی و
پزشــکی به ساکنان آن ،معرفی
شده است.
پایگاه "دی ایدج"در گزارش خود
درانتخاب بهترین شــهرها برای
زندگی درســال  ،2016مالک
هایی مانند ثبات و ارائه خدمات
درمانی،پزشکی،فرهنگی،محیط
زیســتی و آموزشی و نیز فراهم
بودن زیرساخت های شهری را
درنظر گرفته است.

این گــزارش همچنیــن وین،
پایتخــت اتریش ،را بــه عنوان
دومین شــهر خوب جهان برای
زندگــی معرفی مــی کند که
بدین ترتیب ،این شهر در میان
شــهرهای اروپایی رتبه اول را به
خود اختصاص می دهد .پس از
آن نیز شهرهای ونکوور و تورنتو
دررتبه های بعدی قرار دارند.
در ایــن گــزارش ،همچنین از
طرابلــس و دمشــق ،پایتخت
های لیبی و ســوریه ،و الگوس
در نیجریــه ،به عنــوان بدترین

شهرهای جهان برای
زندگی یاد شده است.
طبق گزارش بهترین
شــهرها برای زندگی
درسال  ،2016پدیده
تروریسم فرا قاره ای در
برهه اخیر تشدید شده
اســت و بر وضعیت
بســیاری از شهرهای
جهان تاثیر گذار بوده
است؛ به ویژه اینکه امنیت یکی
از مالک هــای انتخاب بهترین
شهرها برای زندگی است.
پاریس پایتخت فرانســه که در
ماه هــای گذشــته چندین بار
هدف حملــه تروریســتی قرار
گرفته اســت ،دراین گزارش در
جایگاه سی و دوم قرار گرفت و از
جمله شهرهایی بود که درکسب
معیارهای بهترین شــهر جهان
برای زندگی با کاهشی قابل توجه
روبرو شد.

مخالفت مراکز بینالمللی با تولید نفت «شیل»
در جهان و بیاعتنایی آمریکا
در حالی مرکز سیاســتگذاری
کانادا اعــام کرده کــه اجرای
شکست هیدرولیک برای تولید
نفت «شیل» زمینلرزهها را 365
برابر و آلوده شدن آب و خاک و
شکستن سدها میشود؛ آمریکا
تولیــد این نوع نفت را از ســال
 2008تاکنــون  1.5برابر کرده
است.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصاد
بیــن الملل خبرگــزاری فارس
به نقــل از اســپوتینک ،مرکز
سیاستگذاریهای کانادا اعالم
کــرد اجرای فنآوری شکســت
هیدرولیک در اســتان بریتیش
کلمبیا مــی تواند به وقوع زمین
لرزه در این منطقه منجر شود.
این مرکز تأکید کرد شرکتهای
گازی کانادایــی باید شکســت
هیدرولیک را در اطراف رودخانه
ها و سدهای این استان متوقف
کنند زیرادر غیر اینصورت امنیت
مردم این مناطق به خطر خواهد
افتاد.
فنــآوری شکســت هیدرولیک
شامل تزریق حجم قابل توجهی

از مواد شیمیایی به درون زمین
برای جدا کردن نفت و گاز موجود
در میادین نفت و گاز شیل است
که در کنــار ایجاد زمین لرزه به
آلوده شدن آب و خاک در مناطق
منجر می شود و به همین دلیل
انتقادات زیادی نیز علیه آن وجود
دارد.
مرکز سیاستگذاریهای کانادا
تأکید کرده است وقت آن رسیده
که دولت های استانی اقدامی را
علیه ایــن فنآوری انجام دهند و
اجرای این فنــآوری در نزدیکی

 کار اکثر ایــن نهادهاعلی رغم دســت و دل
بــازی حکومــت در تامین
هزینهها نمی گیرد چون تشکیل
دهندگان بعد از مدتی به بخش
دولتــی و حکومتی می روند .در
آن بخش منابع بیشــتری برای
فساد و تاراج وجود دارد .نهادهای
دولتی بــرای پرداخــت به این
نهادها محدودیتهایی دارند و در
مواردی دست آنها در رقابتهای
سیاســی رو شده اســت (مثل
پرداخت  ۵۰۰میلیون تومانی به
سایت زاکانی یا پرداخت به سایت

سینمایی نزدیک به شمقدری و
دوستان)؛
 این نهادها در همان محدودهایکــه کار می کنند نمــی توانند
حرفهای و منصفانه عمل کنند.
به عنــوان نمونه نهادهای قالبی
تبلیغاتی از بازداشــت خبرنگار
رادیو و تلویزیوندولتی جمهوری
اسالمی در اسرائیل شکایت می
کنند اما نمی گویند که اسرائیل
غیر ممکن استدر ایران خبرنگار
داشته باشد؛ و
 این نهادها به دلیل وابســتگیبه حکومــت و تغذیه از آن نمی

ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

6621 rue
Sherbrooke est
suite 103

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت
ﮐﺑﮏ

Montreal, Quebec

888888888888888888888888888888888888888888888.

H1N 1C7

Across langelier metro

888888888888888888888888888888888888

888888888888888888888888888888888888

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

ﺑﺎ ﺗﻌﯾن وﻗت ﻗﺑﻠﯽ
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ
ﺳﺎﻋت  ۱۰ﺗﺎ ۱۸

514-656-8178

۵۱۴-۶۵۶-۸۱۷۸

ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم و راﯾﮕﺎن از اﯾران ﺑﮫ ﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔرد ﻣدﯾر اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن

(۰۲۱) ۸۵۵۲ - ۱۴۸۳

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

ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ھﺎی راﯾﮕﺎن ﺑﯾﺷﺗر و ﺧطوط واﯾﺑر ،واﺗزآپ و ﺗﻠﮕرام را در وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺟوﯾﺎ ﺷوﯾد

www.mariacottone.com

ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا

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

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

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

& all aspects of Immigration
Immigrate to Canada

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

خدماتکفنودفن«ماندنی»
تشریفات کفن و دفن به طریقه اسالمی
غسل و مناز میت

Legal formalities
Funeral pre-arrangements
Facilities: visitation halls
Personalized outdoor ceremonies
Ceremonies at alternative facilities
)(home, golf club, etc.
Professional grief support
services for families and individuals
Grief conferences in different surroundings
)advice and referral services (notary, legal formalities, psychological...

سدها و مخازن آب در این استان
خســارتهای جبرانناپذیــری
میتواندداشته باشد.
این گزارش می افزاید اطالعات
ارائه شده در ســال  2009و بر
مبنای قانون آزادی اطالعات در
این کشور نشــان می دهد که
مقامات بریتیــش کلمبیا اعالم
کردهانــد که فنآوری شکســت
هیدورلیک تعداد زمین لرزه هادر
مناطق اطراف را به شدت افزایش
در سال  2009ارائه شد مقامات
می دهد.
بریتیــش کلمبیا نه شکســت
علی رغم این گزارش که
هیدرولیــک در این اســتان را
متوقف کــرده و نه اقدامی برای
محدود کردن آن انجام دادهاند.
توانند نســبتی با حقوق و رفاه بنا به گزارش منابع طبیعی کانادا،
مردم یا حقوق صنفی و حرفهای از مــاه جوالی ســال  2010تا
داشته باشــند .در مرامنامهها و مارس ســال  2013ده ها زمین
اساسنامههاوفعالیتایننهادهای لرزه با بزرگی  1.6تا  3.4درجه
قالبی حتی یک نقطهی روشن در مقیاس ریشتر در این استان
در دفــاع از حقوق شــهروندان ،به ثبت رسیده است.
گروهها و شهروندان ایرانی نمی مرکز سیاستگذاریهای کانادا
توان یافت .آنها فقط برای تداوم همچنین اعالم کرد که ساخت
حکومت اســتبدادی و تمامیت
خــواه و حفظ منافــع گروهها و
افرادی خاص ساخته و پرداخته
شدهاند.

Tel: 514-970-3046

•

ســدهای جدید در کنار فشــار
برای استخراج هر چه بیشتر گاز
با شکست هیدرولیک ،سیاست
نامناسبی خواهد بود.
در یکــی از ایالتهــای آمریکا
نیز اجــرای فنآوری شکســت
هیدرولیک برای استخراج نفت
شــیل میزان زمین لرزه را از دو
زمین لرزه در ســال به  2زمین
لرزه در روز افزایش داده است.
به رغم مخالفتهــا تولید نفت
شیل در آمریکا به شدت افزایش
یافته و از حدود  5میلیون بشکه

در روز به  12.5میلیون بشکه در
روز رسیده است.
به عبارت دیگر تولید نفت آمریکا
با ورود نفت شیل  1.5برابر شده
است.
وقوع این زمین لرزه ها در آمریکا
اعتراضات جدی از ســوی مردم
این کشور را پی داشته اما عمال
اقدامــی برای محــدود کردن و
یا متوقف کــردن عملیات های
شکست هیدرولیکدر ایالت های
این کشور صورت نگرفته است.

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی" ()Selfie
را به عنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم کرد .این
 11برای
آن
1282و از
ساختهاند
اینترنت
لغت را
شهریور 1395
 شماره
کاربران سال23
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تگگذاری در شبکههای اجتماعی در اینترنت
استفاده میکنند .اشاره این لغت به عکسهایی
است که فرد از خود میگیرد (.)self portrait
چنیــن عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
گوشیهای هوشــمند به وفور در شبکههایی
نظیر فیسبوک و اینستاگرام مشاهده میشوند.

جمهوری اسالمی...

پردرآمدترینخوانندهسال

le 3, 4, 11 décembre et le 8 janvier 17:00-19:00
Session: le 13 janvier au 27 mars 2014
Inscriptions pour le secondaire:
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خواننده سال بوده است .مادونا از
پردرآمدترین
طریق اجرایماجرای
فروشوآهنگهایش
کنســرت وقتل د
 ۱۲۵میلیون ای
میلیــون یورو) درآمد
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فاصله زیادی از مادونا ،لیدی گاگا
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میلیون دالر و بنجووی با 7۹؛میلیون دالر
با  ۸۰ق
ضاو
هایت ب
سوما!قرار دارند.
درآمد در رتبه
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آماده شوید!
514-337-3856

CEA St. Laurent Adult Centre

انتشار اینترنتی
خواهید از
پیوند ،بپیوندید:
نایمیل
بلند
عطااهلل
اردبیلیاگرومیقتل
العلماء
لیستامی
بهقتل
رضوانی ا برای ادامه تحصیل و بازار کار
پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
محمد ارسی

هــدف از نوشــتن ایــن مقاله
مقایسهی دستگاه قضایی برآمده
از انقالب مشــروطه بــا قوهی
قضاییهی ساخته شــده بعد از
انقالب اسالمی آیتالله خمینی
است .در این سنجش و مقایسه
بهتــر آن دیدم کــه بجای یک
تحلیل طوالنی ،ماجرای قتل دو
ایرانی بهایی یعنی امین العلماء
اردبیلــی و عطاالله رضوانی را به
اختصار شــرح دهم و داوری در
این مورد را به عهدهی خوانندهی
بیدار و عدالت طلب بگذارم.

 )١دربارۀ امین العلماء:
مال عبدالعظیــم ملقب به امین
العلماء روحانی انساندوســت و
نواندیشــی بود که در آن آشفته
بــازار پایانــی قاجاریه در جهت
حفظ دست آوردهای مشروطه،
ترقی عمومی و تنویر افکار مردم
شــهر اردبیل از ته دل تالش و
کوشش میکرد.
او به سواد آموزی عمومی بویژه
آموزش دختران اردبیلی اهمیت
باالیــی مــیداد و ثروتمندان و
مشــروطه طلبان شــهر را در
ســاختن مدارس مدرن ،تایید و
تشویق میکرد .امین العلماء بطور
جدی هوادارآزادی زنان و مخالف
با هر گونه قید و بندی بود که زن
را تا حد بندهی مطیع مرد پایین
میآورد.
او مدافــع افکار نو ،مروج مدارای
مذهبی بود و هر گونه تعصب و
قشری گری را که به جنگ فرقه
ای-مذهبی منجر میشد سخت
محکوم میکرد.
امیــن العلماء ماننــد آن دانای
آذری ،صابر شــاعر ،میرزا معجز
شبســتری و دیگر روشنفکران
ایرانــی و قفقازی با نفوذ مخرب
مالیان قشــری و نیز آشــوب
گری خوانین عشــیرتی نهایت
درجــه مخالفت میکــرد و در
جهــت برچیدن بســاط قدرت
تخریبی آنها از هیچ کوششــی
دریغ نمینمــود .در واقع همین
نواندیشــی و ترقی خواهی امین
العلماء بود که رضاخان سرتیپ،
رضا شــاه ،را در زمان خدمت در
آتریاد اردبیل ،به طرف او کشید و
مودت و دوستی پایداری بین آن
دو بزرگمرد بوجود آمد.
شــخصیت برجســتهی ملی،
باباصفری دربارهی امین العلماء
اینگونهمینویسد:
«نام وی مــا عبدالعظیم بود و
همشهریان و بطور کلی هر کسی
که با او ســر وکار داشت وی را
به اسم امین العلماء میشناخت.
او مرد مســتعد و شــوخ طبعی
بود و به ترافع مردم رســیدگی
میکرد و مثــل صاحبان دفاتر
رسمی کنونی ،با تحریر معامالت
مراجعیــن زندگــی مینمود و
ظهــر و غروب نیز در مســجد
بازار چاقوســازان -پیچاق چی

بازاری -که از بزرگترین
info@paivand.ca
مســاجد اردبیل است
نماز جماعت میخواند
و گاهــی برای وعظ به
عطااهلل
منبر میرفت.
بر خــاف وعاظ دیگر رضوانی
به ســخنانش بیشتر
جنبهی شوخی میداد
و بدیــن طریق مطالبــی را که و بخشها میرفت ...در یکی از این
گفتنش برای دیگران مشــکل سفرها خبر بازگشــت او بشهر
بود ،بیان مینمود و از این جهت رسید .طبق معمول جمعی برای
مستمعین و پای منبر نشینان وی تحصیل ثــواب اخروی و بعضی
هم غالبا مثل خود وی ظریف و برای مصونیــت از تکفیر دنیوی
شوخ طبع بودند ...امین العلماءدر باســتقبال وی از شــهر خارج
تهران و تبریز با کسان و بزرگانی شدند ...آقا بر االغ سفیدی سوار
آشنایی داشــت و مورد عالقه و بــود و قرآنی نیز در جلوی خود
احترام بود ،یکی از دوستان وی بر روی قاچ زین در دست داشت.
حضرت اشرف سردار سپه بود که چون به مستقبلین رسید اظهار
مدتها قبل از کودتا با او آشنایی رضایت نمود و آنــگاه با احترام
داشت و بعد از نیل به مقام سردار آنکه االغ حامل قرآن کریم است
سپهی ایران نیز رابطه خود را با امین الرعایا و وکیل الرعایا را وادار
بزیارت و بوسیدن گوشهای االغ
وی حفظ نمود)۱(».
بــاری ،ایــن فعالیتهــای کرد)۳(».
روشــنگرانهی امیــن العلماء و آری بــا توجه بــه خصوصیات
موقعیتی کــه از نظر اجتماعی ارتجاعــی میرزا علیاکبــر آقا،
کسب کرده بود ،خشم میرزا علی طبیعی بوده که حضور روحانی
اکبر آقا مجتهد اردبیلی را که از نواندیشــی چون امین العلماء را
مستبدترین مالیان ضدمشروطه برنتابــد و در صدد طرد و نفی او
و ضد تجدد محســوب میشد برآید .لذادر پی فرصتی میگشت
برانگیخت .این مجتهد ضد آزادی تا زهر خود را در جان امین بریزد.
و ترقی  ٧٥ســال قبل از انقالب این فرصت طالیی وقتی بدست
اســامی خمینی ،دور اردبیل و آمد که خبر تغییر مذهب امین
حومهدیوار آهنینی کشیده بود و العلماء و گرویدنش به آیین بهایی
به نام ولی امر مسلمانان بر آنان نقطه به نقطه ،جمع به جمع همه
جا پیچید و اردبیل و حومه را به
حکم میراند.
مورخ اردبیلی بابا صفریدر بارهی لرزه در آورد.
در اینجــا بود که میرزا علیاکبر
او مینویسد:
«او مــرد با هــوش و زرنگ و به آقا حکم به ارتداد و مهدورالدمی
ظاهر ســادهای بود که حکومت امین العلماء داد و ریختن خون او
شــرعی را از آن خود میدانست را مباح اعالم کرد.
و در برابــر این قــدرت همه را حاجی آقا باال بقال ،مقلد متعصب
حقیــر و زبون میشــمرد و در میرزا علی اکبر مجتهد ،رای ولی
تحقیر صاحبان شــوکت از هر فقیه خود را به اجرا در آورد.
اقدام مشروعی باز نمیایستاد ...باری ،در شــب تاریک ششــم
بزرگترین گناه او این بود که تصور فروردیــن هزاروسیصدوشــش
مینمود یک تنه میتواند در این شمسی دشنهی مرگی جانگداز
نقطه از جهان جلوی پیشــرفت بر ســینهی امین العلماء فرود
علمی دنیــا را بگیــرد و یا دور آمد ،آن روحانی آزاده به شهادت
اردبیل حصار محکمی بکشد و آن رسید.
را از نفوذ تمدن جدید باز دارد ...اما دســتگاه قضایــی -نظامی
دشمنان میرزا علی اکبر آقا روشن غیرمذهبــی پهلــوی اول،که
فکــران و آزادی خواهان بودند ...کمابیش تحت تأثیر مشروطیت
اینان پول جمع کرده مدرســه بود ،اجازه نداد که قاتل از چنگال
تأسیس مینمودند و آنان -عوام عدالت فرار کند.
مرید آقا -بدستور آقا ،معلمها را آقاباال بقال زود دستگیر شد و در
بچوب میبســتند و شاگردان را بازجویی مدعی شــد که دستور
پراکنده میساختند .اینها آخوند مرجع تقلید خــود را اجرا کرده
روشــنفکری پیدا کــرده بمنبر یعنی از خود گناهی ندارد.
میبردند و آنها با چماق تکفیر او از طرفــی فریاد تــودهی عوام و
را تهدید نموده از هر اقدام ممکن مالیان قشــری منطقه در آمد
که آقا باال مجاهد فی سبیل الله
فرونمیگذاشتند)۲(».
وی در بارهی خصوصیات فردی است ،زیرا یک بهایی را از پای در
آورده و کشته ،پس باید آزاد شود.
میرزا علیاکبر آقا مینویسد:
«بــرای اینکه خوانندهی محترم ولی تمامی این تالشهای ارتجاعی
با نحوهی عمــل او در این مورد بی نتیجه مانــد .زیرا به امر رضا
آشنا شــود بدو رفتار او بعنوان شاه ،سپهبد امیر احمدی از تهران
نمونه اشاره مینماییم ...آقا بعضی بر وقایع اردبیــل نظارت دقیق
از مواقع با تشــریفات خاصی از داشــت .او محاکمهی قاتل را به
شــهر حرکت میکــرد و برای
{>> ادامه در صفحه}12 :
جمع آوری وجوه شرعی بدهات
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انگلیسیبیاموزید!

نامنویسی کالس های انگلیسی
روزانه و شبانه:متام وقت یا نیمه وقت نه

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

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

نامنویسیکالسهایروزانه:

Inscriptions pour le jour:
les 10, 15 et 22 août, les 1 et 8 septembre, 2016, de 9:00 à 11:00
Session: le 29 août au 2 décembre 2016

نامنویسیکالسهایشبـانه:

Inscriptions pour le soir:
le 31 août, les 6, 12 et 15 septembre 2016, de 17:00 à 19:00
Session: le 8 septembre au 15 décembre 2016

نامنویسیکالسهایانگلیسیدبیرستان:

Metro:
Cote-Vertu
121 ouest
descendre
à Bourgoin

Inscriptions pour le secondaire anglais:











les
16,
23,
30, 31 août, de 9:00 à 11:00
Session : le 29 août au 2 décembre 2016

514-337-3856

RENSEIGNEMENTS:
CEA St. Laurent Adult Centre

Pour le secondaire
2405 Place Lafortune Ouest
Ville St. Laurent, Quebec H4M 1A7

950 Fraser Ville St.
Laurent, Quebec
H4M 1Z6

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم هر ماه

را بر روی سایت بخوانید
عهدهی مسئوالن قشون و نظمیه
در خود شــهر اردبیل گذاشت و
حکم به تبعید میرزا علی اکبر آقا
مجتهدداد.
آقا بــاال را محاکمــه و به اعدام
محکوم کردند .حکم بالفاصله به
اجرا در آمــد .از طرفی با وجود
اعتصــاب عمومــی در اردبیل و
حومه ،میرزا علی اکبر آقا را هم
به زنجــان تبعید کردند .جالبتر
اینکه جســد امین العلماء را که
مالیان قشری ازدفندر قبرستان
مسلمانها ممانعت کرده بودند،
سران نظمیه خود اقدام کرده در
محلی که بعد دبیرستان معروف
صفوی در آنجا ساخته شد ،دفن
کردند.
)٢دربارۀ عطا اله رضوانی:

در اطالعیههای داده شده اینطور
آمده که عطااهلل ،پنجاه و سه ساله،
ساکن بندر عباس،دانشجوی پلی
تکنیک بوده به علت بهایی بودن
از آن دانشکده اخراج شده ،عضو
هییت خادمین بندر عباس بوده
و به کار هم کیشان خود در بندر
عباس رسیدگی میکرده است.
وی سالها پیش به غالمعلی نعیم

آبادی امام جمعهی بندر عباس
نامه نوشــته و او را از تحریکاتی
که علیه بهاییها میکرده بر حذر
داشته و تقاضا کرده که نگذارید
میان مردم ،نزاع مذهبی بوجود
آید و از جامعه ســلب آسایش
شود.
عطا الله رضوانی دوم شــهریور
 ١٣٩٢یعنی ســه ســال پیش
از خانه خارج شــده و بعد جسم
بی جــان اورا که گلولــهای در
جمجمهاش جــا گرفته بوده به
خانوادهاش تحویل دادهاند.
در درازای این ســه سالی که از
قتل این بهایی بی گناه میگذرد:
 -١مقامات قضایــی جمهوری
اسالمی اجازهی برگزاری مراسم
ترحیم برای رضوانی را ندادهاند.
 -٢افســر پلیســی که مسئول
پروندهی مقتول بوده کار تحقیق
را متوقف کرده و از دادن پاســخ
به خانــوادهی رضوانی خودداری
میکند.
 -٣جاوید امانی بازپرس پرونده،
خانوادهی رضوانی را سخت تحت
فشار قرار داده که با گرفتن دیه
از دولت ،پرونده را مختومه اعالم
کنند.
 -٤کریم میرزایی ،ســرایدار که

از موضوع چیزهایی میدانســته
سربه نیست شده.
 -٥نوید اقدسی پسر خالهی عطا
الله چــون در مورد قتل رضوانی
مصاحبه کــرده ،بــه دادگاه فرا
خوانده شــده در انتظار محاکمه
است.
 -٦کورش رضوانی فرزند مقتول
چون پیگیــر پروندهی قتل پدر
است سخت تحت فشار دستگاه
قضایی جمهوری اســامی قرار
گرفته و به دستور حسن زندی
رئیس دایرهی اماکن بندر عباس
مغازهی عینکسازیاش در بندر
پلمب شده است.
حال قضاوت با شماست که کجا
بودیم به کجا رسیدیم.
کاغذین جامه به خونابه بشویم
که فلک
رهنمونیم به پای علم داد نکرد
(حافظ)
دوم شهریور  _ ١٣٩٥تگزاس
منابع:
 -١باباصفری  -اردبیل در گذرگاه
تاریخ  -گفتار پنجم
 -٢و  -٣همان منبع
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کانـــــادا ...

ناگفته های تلخ کارتنخواب ایرانی

ســال پیش که محمد از
ایــران به کانــادا مهاجرت
کــرد در ســودای زندگی
بهتری بود ،سالهادر تورنتو
زندگی کرد بعد به ونکوور
رفــت ،امــا در همهی این
سالها زندگی با او نساخت
و باالخره بیخانمان شد و
کارتن خواب.
او یکی از  ۱۲نفری اســت
کــه تا همیــن چند وقت
پیش در خانه شماره  ۵۰۲۵در
 Imperial Streetشــهر برنابی
سکونت داشــت ،اما حاال دوباره
آواره خیابانها شده است.
او در گفتگــو بــا خبرنــگاران
درباره گذشــته خود میگوید و
اینکه تجربه یــک بیخانمان و
خیابانخــواب در کانادا چگونه
است؛ مسالهای که همواره توجه
رسانههای مختلف این کشور را به
خود جلب کرده است.
آنچه میخوانیــد ،صحبتهای
محمد است؛ مردی که بیش از
 ۱۵سال است به کانادا مهاجرت
کرده اما شــرایط برای او بسیار
سخت بوده است.
او میگوید« :در ســال  ۱۹۹۹به
کانادا مهاجرت کردم .امیدوار بودم
در کانــادا زندگی بهتر ،امنیت و
درآمد بیشتریداشته باشم .کانادا
یکی از ثروتمندترین کشورهای
دنیاســت و من انتظــار زندگی
بهتری راداشتم .حاال هشت سال
است که بیخانمان هستم .برایم
دشوار بود که خودم را با جامعه
کانادا وفق دهم .به شدت افسرده
شــدم .مهاجرت برای من یک
شوک بود و احساس راحتی نمی
کردم .برای مقابله با افسردگی،
خوددرمانی میکردم .نگه داشتن
شــغل و پرداخت اجــاره برایم
دشــوار بود .آن زمان در تورنتو
زندگی میکردم اما اکنون هشت
سال است که به اینجا آمدهام .از
آن زمان در محلهای مختلفی
زندگــی کــردهام .در lower
mainland، Coquitlam، Royal
 Oakو ».Downtown Eastside
•
بیخامنانی؛ نبـردی بیپایان با
همه چیز

محمــد چیزهایــی دربــاره
بیخانمانی در کانادا میگوید که
شــاید از دور اصال به نظر کسی
نمیآید:
«بیخانه بودن یک جنگ دائمی
اســت .خطرات بســیار زیادی
وجــود دارد و مردم تــو را دچار

آژانس مسافرتی

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

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

مشــکل میکنند .من دائما به
دنبال سرپناه هستم اما به محض
اینکه آن را پیدا میکنم ،کارگران
شــهرداری میآینــد و خرابش
میکنند .من فرد تمیزی هستم
و هرگز در خیابان زباله نمیریزم.
ســر و صدای زیادی نــدارم و
همسایهها را ناراحت نمیکنم .اما
آنها باز هم سرپناه من را خراب
میکنند .آنها همه را به یک چشم
میبینند و با همهی بیخانمانها
یکجور رفتار میکنند .اصال به
اینکه ما شــخصا چگونه افرادی
هســتیم توجهی ندارند .مردی
در ساســکاچوان است که یک
میلیون جریب زمیــن دارد اما
وقتی من سعی میکنم زیر یک
پــل یا کنار دریچــه هوای یک
ساختمان ،ســرپناهی بسازم و
خودم را گرم کنم ،ماموران پلیس
یا کارگران شهرداری میآیند و
میگویند« :آهای! این یک ملک
خصوصی اســت و باید از اینجا
بروی» .میخواهم بدانم سهم من
از دنیای به این بزرگی چیست؟
چیز زیــادی نمیخواهم .فقط
میخواهم یک سقف باالی سرم
باشد».
او از مشــکالت بیخانمانی در
شــهر میگوید« :پیش از آنکه
به ساختمان شــماره  ۵۰۲۵در
 Imperial Streetنقلمکان کنم،
در  Main Streetبــودم .در آنجا
با چوب و آهن سرپناه کوچکی
آنجا ساختم .راه نفوذ آب را بستم
اما رطوبت باز هم نفوذ میکرد.
باران مشکلزاست .به مفاصل و
ماهیچههایم آسیب میزند .تمیز
ماندن مشکل است .مردم اغلب
روی وســایل من ادرار میکنند.
حشــرات هم زیاد هســتند و
نمیشود یک خواب راحت رفت
و این امر روی ســامت جسم و
روان من تاثیر میگذارد .هر وقت
کسی نزدیکم میشود ،نمیدانم
قرار اســت چکار کند .نمیدانم
قرار اســت وســایلم را بدزدد،
سرپناهم را خراب کند یا چیزی

از من بگیرد .اگر لوازمت را گوشه
و کنار بگذاری ،خیلی راحت آن
را میدزدنــد .بنابراین مجبوری
تمــام لوازمت را با خودت حمل
کنی .این یعنی همیشه باید همه
چیز روی دوشت باشد و این کار
خیلی سخت است.
مردم مرا بهخاطر بیخانمان بودنم
قضاوت میکننــد .اما این اتفاق
ممکن است برای هر کسی بیفتد.
هر کسی ممکن است کارش را از
دست بدهد .اگر خانواده،دوستان،
یا سیستمی از آنها حمایت نکند،
ممکن است در نهایت به شرایط
من دچار شوند».
•
خـــانهای که سـرپناه
بیخامنانهاست

محمد دربــاره خانهای میگوید
که مدتی اســت در آن آرامش
دارد .او و چند بیخانمان دیگر،
بدون نگرانی از باد و باران و برف،
شــب را اینجا صبح میکنند .او
میگوید:
«دوستم ماسیمو این ساختمان
را بــه من معرفی کــرد و گفت
که جنبشــی برای جلوگیری از
تخریب آن به راه افتاده اســت.
او چند شب را در آنجا گذرانیده
بود و گفت که من هم میتوانم
در آنجا بمانم .داشتن خانه یعنی
گذر از جهنم به بهشت .سکوت،
راحتی ،دور بــودن از رطوبت و
حشــراتی که همه جا هستند،
داشتن یک خواب عمیق و راحت
و بیدار نشــدن با صدای کارگر
شهرداری ،گرم بودن و نداشتن
نگرانی برای خشک کردن پتو؛
همهی اینها خوب است .بیرون
انداختــن ما عدالــت اجتماعی
نیست .اینکار عدالت نمیآورد.
مردم اینجا زندگــی کردهاند ،از
اینجا بیرون شدهاند .حاال ما اینجا
زندگی میکنیم .مــا را از اینجا
بیرون نکنید .امیدوارم عدالت به
حق اجرا شود( .منبع :رکنا)

تاکید نخست وزیر کانادا بر تقویت روابط با چین

RESTAURANT
ONYX
INC
خبرگزاری آریا -نخســت
وزیر تجارت این کشور ایجاد می کند.
کانادا تقویت روابط اوتاوا با پکن
را برای اقتصاد آن کشور ضروری
دانست.
به گــزارش خبرگــزاری آریا ،
جاستین ترودو Justin Trudeau
نخست وزیر کانادا روز پنجشنبه
گفت گسترش مناسبات کانادا و
چین فرصت های جدیدی برای
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به گفته تــرودو ،بهبود روابط دو
کشور برای قشر متوسط جامعه
کانادا اهمیت ویژه ای دارد.
نخست وزیر کانادا در ادامه اعالم
کرد که طی روزهای  30اوت تا 6
سپتامبر بهدعوت لی ککیانگ Li
 Keqiangهمتای چینی خود ،به
چین سفر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش ،جاستین
ترودو در نخستین سفر خود به
چین به عنوان نخست وزیر کانادا،
از شــهرهای پکن ،شــانگهای،
هانگژو و هنگ کنگ بازدید و با
مقامات چینی نیز مالقات خواهد
کرد.

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

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

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

Fax: 1-855-698-8872

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

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

www.paivand.ca

زربرگ :راهنمای مشاغل ایرانیان مونتریال ...ساده مثل سالم!
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اجنمن زنان بر گزار می کند:
سخنرانی آقای پرویز دستمالچی

RESTAURANT ON

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

مدرسه دهخدا

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

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

ایران-مونترال
www.addhi.net

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

RESTAURANT ONYX INC

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

مدرسه فرزانگان

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

IBNG

همبستگیبازرگانی

www.aieaq.com

www.ibng.ca

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

گروهرقصخورشیدخانوم

اجنمن ادبی مونتریال

(514) 377-8005

www.ilsmontreal.org

اجنمندوستدارانزرتشت

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

کالس های فارسی کودکان:

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

(514) 731-1443

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

تلفن)514( 626-5520 :

بنیاد سخن آزاد

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

C

M E INC
K I
RESTAURANT ONYX

(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

-----اجنمن همدالن

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

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

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!

در تاریخ  23سپتامبر  2016از ساعت  19تا 21
دانشگاه کبـــ ک St-Catherine E 320
متروی Beri UQAM

دومین3شنبههرماه

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

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

زنان ،پاشنه آشیل جمهوری اسالمی

www.paivand.ca

خانه ما فعالیت های خود را در محل موسسه

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

بهروزباباخانی

داد خواهى و حافظه تاريخى

سخنرانان:
محسنابراهيمى،
مژده ارسى و حسن پويا
زمان :شنبه  ٢٤سپتامبر
ساعت  ٦بعد از ظهر
مكان :كتابخانه ات واتِر واقع در ١٢٠٠
خيابان اَت واتر ،تقاطع خيابان تاِپر
در محل برنامه از شركت كنندگان
پذيرايىميشود.

اطالعیه سمینارهای آموزشی ماه سپتامبر

 -3کارگاه آموزشی "مدیریت
مالی زندگی"

توسط کارشــناس ارشد توسعه
تمامی آموزش هــا رایگان و به منابع انســانی آموزش داده می
شنبه  17سپتامبر ،ساعت  2تا
شود.
زبان فارسی می باشد.
-2آنچه باید در مورد "بیمه های  4عصر
تلفن رزرو5144658378 :
این سمینار با هدف آموزش قدم
کانادایی"بدانید.
----------یکشنبه  11سپتامبر ،ساعت  2تا به قدم نحوه مدیریت مالی زندگی
 -1مسینار آموزشی "کاریابی
شــخصی که الزمه یک زندگی
 4عصر
موفق در کانادا"
شنبه  3سپتامبر ،ساعت  2تا  4با توجه به ســواالت و نقاط ابهام مالی سالمت می باشد طراحی
فراوانی که در خصوص بیمه ها شــده اســت .شــامل مدیریت
عصر
یافتن شــغل مناســب اولین و در کانادا وجود دارد ،این سمینار درآمدها ،هزینه هــا ،دارایی ها
مهمترین اقدام هر مهاجر است لذا به نحوی طراحی شده که شرکت و بدهی ها همچنین آشــنایی
در این سمینار شرکت کنندگان کنندگان ضمن آشنایی با بیمه شرکت کنندگان با نحوه استفاده
با شیوه صحیح جستجوی کاردر های کانادایی ،روش تشــخیص صحیــح از کردیــت کارت ها،
کانادا به نحوی که بتوانند شغل بیمــه های مناســب و شــیوه آگاهی از انواع حساب های دولتی
مناســب خود را بیابند آشنا می محاســبه میزان بیمه مورد نیاز و غیردولتی و سایر موارد ضروری.
شــوند .تمامی مراحل به صورت خود و سایر موارد ضروری مرتبط
گام بــه گام و کامــا کاربردی با بیمه ها آشنا می شوند.

هدف از این امر ،ایجاد محیطی
شاد برای گپ و گفتگو و آشنایی
با دوستان خوب و مهربان است.
برنامه های دورهمی آن درحال
حاضر به صورت دو روز در هفته،
صبح ها در "خانه ما" برگزار می
شود.

514- 804-4579

كميته يادمان كشتار زندانيان سياسى
دهه  60در ايران -مونترال
برگزارميكند:

آقــــــایموفقیت

«باشگاه خانه ما»

کانون فرهنگی«خانهما»درغربمونتریال

از جمله فعالیتهای این برنامه
به برگزاری دورههای آموزشــی،
کارگاههای هنری ،فیلم و نمایش،
بازی و ســرگرمی ،تندرستی و
سالمتی ،جشن و شادی و گاهی
هم صرف غذا میتوان اشاره کرد.
برای ثبت نام و کسب اطالعات
بیشــتر لطفــا با شــماره تلفن
 5148044579تماس بگیرید.

4862 boul Saint-Charles,
Pierrefonds, Montreal, QC
H9H 3E2
kanounkhanehma@gmail.com

www.facebook.com/
kanounkhanehma
@kanounkhanehma
telegram.me/
kanounkhanehma

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

*هر شنبه ساعت  1بعد از ظهر
به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون دیدگاه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹ .۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش  12ساعت بعد خواهد بود).
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات
خود را از ما دریغ ندارید.

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

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

iranleftalliance@gmail.com

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

14

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

علیـرضا فخـاریان

Re-Mi

514-996-1620
3333 Cavendish, #285

Re-Mi
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آموزش حرفه های
نیمه ختصصی به
مهاجران و
پناهندگان

به روایت تصویر

15

Formation aux métiers
semi-spécialisés pour
immigrants et réfugiés

به منظور جذب مهاجران و پناهندگان به بازار کار
Vise l’insertion en emploi des immigrants et des réfugiés par le biais d’une
recherche de stage et d’emploi et d’un stage en milieu de travail.
از راه کارآموزی و یافتن شغل با آموزش در محیط کار
18 semaines de 30 heures, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 15 h 35.
 18هفته ،هر هفته  30ساعت ،دوشنبه تا جمعه از ساعت  8:15تا 15:35

استقبال هموطنان از منایشگاه آثار
نقاشی دکتر پرویز علوی،هنرمند
ایراندوست و چهره نام آشنای جامعه
ایرانیان مونتریال در کافه «روالدری»
La Rouladerie
)(Pastry & Coffee shop
1205 Ave Bernard W.
)(OUTREMONT
Sunday, August 14
4:00 PM to 7:00

www.ffm-montreal.org

«باغ های زردآلو» به جشنواره مونترال کانادا راه یافت
MONTREAL FILM
وی در خصــوص مراحل تولید این فیلمســاز جوان با اشــاره
FESTIVAL
فیلم اظهار داشــت :پیش تولید به موضــوع اجتماعی فیلمش
25
AUG. -5 SEP.
فیلم تابستان ســال گذشته در گفت :باغ های زرد آلو موضوعی
فیلم سینمایی باغ های زردآلو به ارمنستان آغاز شد و بیش از  90اجتماعی دارد و داستان زندگی
کارگردانی پوریا حیدری اوره به درصد در ارمنستان و بخشی در آرام جــوان ایرانــی ارمنی که از
Information
et inscription :
جشنواره مونترال کانادا راه یافت .ایران فیلمبرداری شد و در ادامه کودکــی و پــس از مهاجرت از
450 662-7000,
به گزارش خبرگــزاری آریا«،باغ تدوین و صداگذاری نیز در ایران ایران ســاکن امریکا بوده است و
poste 3220
های زرد آلو» اولین ســاخته ی انجام شد.
برای خواستگاری ازدختری مورد
پوریا حیدری اوره اســت که در کارگــردان باغ هــای زرد آلو در عالقه اش برای اولیــن بار وارد
www.ealaval.com
سکوت خبری بصورت مشترک ادامه افزود :دیالوگ های فیلم به ارمنستان می شود را روایت می
بین ایران و ارمنســتان ساخته سه زبان ایرانی ،ارمنی و انگلیسی کند.
شده است.
اســت و بازیگران ما ترکیبی از جشنواره فیلم مونترال ،از قدیمی
1/4page_JournalPaivandMtl_2016.indd 1
2016-08-24 09:04
این کارگردان که نگارش فیلمنامه بازیگران مطرح ارمنستان و سه ترین فســتیوال های سینمایی
ی باغ های زرد آلو را نیز بر عهده بازیگر ایرانی هســتند و میتوان کانادا ( 4 )1977تا  15شهریور
داشته است درباره تولید فیلمش به پدرام انصــاری ،ناربه وارتان ،در مونتریال برگزار می شود و باغ
گفت:بهدلیل سفر های متعددی سامول سرکیســیان ،هوهانس های زرد آلو بعنوان اولین حضور
که به ارمنستان داشتم با تلفیق آزویان ،آزاده اســماعیل خانی ،بین المللی اش به این جشنواره
چند داستان واقعی فیلمنامه ی
آرایک سرگیسیان ،الیسون گنگی راه یافته است و اکران آن بزودی الپرس مونتریال :دو دختر جوان قایق به استرالیا سفر کردند که این سه نفر در این سفر تقریبا دو
باغ های زرد آلو را نوشتم و آن را
و مارو هاکوبیان به عنوان بازیگران در ایران و ارمنستان آغاز خواهد کبکی که به همراه مرد  63ساله در مقصد در اقدام غافلگیر کننده ماهه به کلمبیا ،پرو سفر کرده و از
در ایران و ارمنستان ساختم.
شد( .منبع :خبرگزاری آریا)
فیلم اشاره کرد.
ای در بندری با قایق مســافرتی پلیس یک شــب پس از ورود به آنجا به سمت استرالیا راهی شده
بودند .بر اســاس قوانین کشور
شخصی به اســترالیا سفر کرده دام افتادند.
بودند ،با یک محموله کوکائین به پلیس در جســتجوی قایق این استرالیا این سه نفر ممکن است تا
ارزش  30میلیــون دالر در یکی سه مسافر کانادایی  2000بسته پایان عمر به زندان محکوم شوند.
¯¼:|À°Ì» Y³] µYf¿Â» -½YËY { d ÄÅ{ ÖZÌ ½ZÌ¿Y|¿ Zf¯ ½Z»{ZË ÄfÌ
از شهرهای بندری استرالیا توسط بــه وزن  95کیلوگــرم و ارزش جالب آنجاست که این دو خانم
 30.5میلیون دالر کشف کرد .به جــوان در طول ســفر همه را از
پلیسدستگیر شدند.
ایــن دو دختــر جــوان یعنی گفته افراد مطلع این دستگیری محل و موقعیت خود در شبکه
 28 Isabelle Lagaceســاله و بــا همکاری و تبــادل اطالعات های اجتماعی مطلع کرده و کار
 22 Melina Robergeســاله به  Canadian Border Serviceتحقیقات را برای پلیس آسان تر
همراه مرد دیگری از استان کبک  Agencyو  Department ofکرده بودند! (منبع :هدهد)
کانادا به نام  Andre Tamineدر  Homeland Securityامریــکا
یک ســفر دو ماه بر روی آب با انجام شده است.

بازداشت دختران کانادایی با محمولۀ کوکائین
به ارزش  30میلیون دالر در استرالیا

"{"ÖzËZe Ä§Zu Á ÖÅYÂy {Y

خدماتکفنودفن«ماندنی»
تشریفات کفن و دفن به طریقه اسالمی
غسل و مناز میت

ZËÂa ¾u , ÖY Ã{» ,Ö¼ÌÅY]Y ¾v» :½Z¿YÀz

»Æ Y | ] 6 dZ ^»Zfb 24 Ä^À :½Z

»5aZe ½Z]ZÌy Z¬e eYÁ c3Y ½Z]ZÌy 1200 { «YÁ 5eYÁ cY Ä¿Zz]Zf¯ :½Z°
ΩϮθϴϣ ϰϳήϳά̡ ϥΎ̳ΪϨϨϛ Ζϛήη ί ϪϣΎϧήΑ ϞΤϣ έΩ

Legal formalities
Funeral pre-arrangements
Facilities: visitation halls
Personalized outdoor ceremonies
Ceremonies at alternative facilities
)(home, golf club, etc.
Professional grief support
services for families and individuals
Grief conferences in different surroundings
)advice and referral services (notary, legal formalities, psychological...

Tel: 514-970-3046
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سوال :آیا عیسی مسیح تنها راه رسیدن
به بهشت است؟

جواب :برای دســتیابی به بهشــت ،مردم
اســتدالالت مختلفــی در ذهن خود می
پرورند بعضی ها بر این عقیده اند که:
"من آدم خوبی هستم ،بنابراین ،حتماً به
بهشت خواهم رفت".
دیگرانمعتقدند:
"درست است که در زندگیم کارهای بدی
انجام داده ام ،ولی چون تعداد کارهای خوبم
بیشتر است ،بطور یقین به بهشت خواهم
رفت".
عده ای نیز بر این باورند:
"خدا که نمی آید مرا بخاطر اینکه زندگیم
مطابق کتابمقدس نبوده اســت به جهنم
بفرســتد .او میداند که زمانه عوض شده
است!"
و تعدادی دیگر می گویند:
"خدا فقط اشخاص خیلی بد (مثل قاتالن
و مجرمان آنچنانــی) را به جهنم خواهد
فرستاد".
در رابطه با این ســؤال که "چه کســی به
بهشت خواهد رفت و چه کسی به جهنم؟"
پاســخ های مردم به ظاهــر منطقی می
باشند .اما واقعیت امر این است که همۀ آنها
با حقیقت اختــاف فاحش دارند؛ اینگونه
ادعاها چیزی نیست جز دروغ محض.
شیطان ،حاکم بر این دنیا ،بذر این اندیشه
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هــای
کاذب را در ذهن مردم می کارد.
او و همۀ آنانی کــه راه های او را متابعت
می کنند،دشمن خدا هستند (اول پطرس
.)8:5
شیطان همیشــه خود را نیکو می نمایاند
(دوم قرنتیان  ،)14:11اما همواره بر افکار
آنانی کــه به خدا تعلــق ندارند حکومت
میکند" .در ایشان ،خدای این جهان ،فهم
های بی ایمانشــان را کور گردانیده است
که مبادا تجلی بشــارت جالل مسیح ،که
صورت خداست ،ایشــان را روشن سازد"
(دوم قرلتیان .)4:4

ایندروغ است که باور کنیم خدا به گناهان
کوچک اهمیت نمی دهد ،و یا اینکه تنها
"آدم های خیلی بــد" به جهنم خواهند
رفت.
هر گونه گناه قادر اســت ما را از خدا جدا
سازد؛ حتی یک دروغ مصلحتی کوچک.
همۀ آدمیان گناه کــرده اند ،و هیچکس
یافت نمی شــود که آنقدر بی گناه باشد
که بتواند با نیکوئی خود وارد بهشت شود
(رومیان .)23:3
ورود به بهشــت منوط به این نیست که
اعمال خوب ما در ترازو سنگین تر از اعمال
بد ما باشــند .اگر معیار ورود به بهشــت
اینچنین باشد ،همۀ ما به جهنم خواهیم
رفت" .اگر از راه فیض است ،دیگر از اعمال
نیست؛ وگر نه فیض دیگر فیض نیست"
(رومیان .)6:11
هیچیک از اعمال نیک ما نمیتواند ما را به
بهشت برساند (تیطس .)5:3
"از در تنگ داخل شوید زیرا فراخ است آن
در ،و وسیع است آن طریقی که مؤدی به
هالکت است" (متی .)13:7
حتی اگر این بهانه ها را بیاوریم که "بدون
استثناء ،همۀ مردم زندگی گناه آلود دارند"
و یا اینکه "این روزها ایمان داشتن به خدا
طرفدار زیادی ندارد "،برای خدا هیچیک
قابل قبول نمی باشند.
"که در آنها قبل رفتار می کردید بر حسب
دورۀ این جهان؛ بر وفق رئیس قدرت هوا
یعنــی آن روحی که الحــال در فرزندان
معصیت عمل می کند( ".افسسیان )2:2

بخشید .
آنها حق انتخاب داشتند که خدا
را اطاعــت کنند یا نه .آدم و حوا ،اولین
انسان هائی که خدا آفرید ،توسط شیطان
وسوسه شدند تا از خدا بی اطاعتی کنند.
و آنها گناه کردند.
بی اطاعتی آنها باعث شد که آنها از خدا
دور شوند ودیگر نتواننددر رابطۀ نزدیک
با خــدا بمانند .این عاقبت تمام افرادی
است که بعد از آنان در این جهان متولد
می شوند (که شامل حال من و شما نیز
می شود).
او خدائی است کامل که وجود و حضور
گنــاه را تحمل نمی کنــد .از آنجا که
گناهکار هستیم ،قادر نیستیم خود را به
بهشت برسانیم بنابراین ،خود خدا راهی
مهیا نمود تا ما وارد بهشت شده ،رابطه
ای نزدیک با او داشته باشیم.
"زیــرا خدا جهــان را اینقــدر محبت
نمود که پســر یگانۀ خود را داد تا هر که
بر او ایمان آورد هالک نگردد بلکه حیات
جاودانی بیابد" (یوحنــا " ،)16:3زیرا که
مزد گناه موت است ،اما نعمت خدا حیات
جاودانی در خداوند ما عیســی مســیح"
(رومیان .)23:6
عیسی مسیح به این جهان آمد تا این طریق
حیات را به ما بشناساند؛ و به جای ما بمیرد
تا ما هالک نشــویم .سه روز پس از مرگ،
او از مردگان برخاســت (رومیان  )25:4و
پیروزی خود را بر مرگ ثابت نمود .در واقع،
عیسی مسیح به عنوان یک پل ،شکافی را
که بین انســان گناه آلود و خدای قدوس
وجود داشــت پر نمود .اگر به این حقیقت
ایمان آورید ،تنها از این طریق اســت که
قادر خواهید بود وارد یک رابطۀ شخصی و
نزدیک با خدا شوید.

"و حیــات جاودانی این اســت کــه تو را
خدای واحد حقیقی ،و عیسی مسیح را که
فرستادی بشناسند" (یوحنا .)3:17
اکثر مردم (و حتی شیطان) به خدا ایمان
دارند .اما اگر شما میخواهید نجات یابید،
باید نزد خدا آئید .خدا قادر است از طریق
رابطۀ شــخصی که بین خود و شــما می
آفریند شما را به توبه بکشاند تا او را پیروی
کنید.
وقتــی که خدا جهان را آفرید ،آن را بدون مــا باید با تمام آنچه که داریم و انجام می
نقص آفرید .همه چیز نیکو و کامل بود .او دهیم به عیسی مسیح اعتماد کنیم" .یعنی
سپس آدم و حوا را آفرید و به آنها ارادۀ آزاد عدالت خدا که بوســیلۀ ایمان به عیسی
هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

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

)
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مسیح است به همه و کل آنانی که ایمان
آورند زیرا که هیچ تفاوتی نیست" (رومیان.
.)22:3
کتابمقدس تعلیم می دهد که برای نجات
انسان هیچ راهی جز عیسی مسیح وجود
ندارد .در انجیل یوحنا  6:14عیسی مسیح
ادعا نمود:
"من راه و راستی و حیات هستم .هیچکس
نزد پدر جز بوسیلۀ من نمی آید".
عیسی مسیح تنها راه نجات است؛ چرا که
او تنها شخصی است که قادر است جریمۀ
گناهان ما را بپردازد (رومیان  .)23:6هیچ
مذهب دیگری بر عمق گنــاه ،جدیت ،و
نتایج آن اینچنین تاکید نمی کند .آمرزش
ابــدی گنــاه را در هیچ مذهــب دیگری
نمی بینید .تنها عیسی خداوند بود که با
مرگــش بر صلیب تمام گناهان ما را برای
همیشه بخشــید .هیچیک از بنیانگزاران
مذاهب دیگر ،آن خدائی نبودند که انسان
شــوند (یوحنــا  .)14 ، 1:1تنها راه نجات
ما گناهکاران این اســت که خدای قدوس
انسان شود و در قالب انسانی خود گناهان
ما را بر خود گیرد .عیسی می بایستی خود
خدا باشد تا بتواند دِین ما را ادا نماید .و از
طرف دیگر ،او باید انسان نیز باشد تا بتواند
به جای ما بمیرد .نجات فقط بوسیلۀ ایمان
به عیسی مسیح قابل دسترسی می باشد.
"در هیچکس غیر از او نجات نیست زیرا که
اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده
که بدان باید ما نجات یابیم" (اعمال .)12:4
آیا با مطالعۀ این مطالب تصمیم گرفتید تا
با ایمان مسیح را در قلب خود
بپذیرید؟
اگر اینچنین است به كلیسا
بروید و با ایمانداران مشاركت
داشته باشید.
فیض خداوندمان عیسى
مسیح با شما باشد.
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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

5

کشور اول سرمایهپذیر دنیا

یک موسســه بینالمللی ۵
کشوراولمقصدسرمایههای
مستقیم خارجی را در دنیا
اعالم کرده که بر اساس آن،
آمریکا ،چین ،کانادا ،آلمان و
انگلیس در رتبههای یکم
تا پنجم قرار میگیرند.
به گزارش مهــر ،اتاق
بازرگانــی و صنایــع
و معادن تهــران در
گزارشی ،پنج مقصد
اول سرمایهگذاری خارجی
از حیث کســب باالترین امتیاز
شــاخص اعتماد سرمایهگذاری
مســتقیم خارجی  ،٢٠١٦طبق
گزارش جدید موسســه مشاوره
 A.T.Kearneyرا اعالم کرد.
بر این اساس کشورهای آمریکا،
چین ،کانادا ،آلمان و انگلیس در
رتبه اول تا پنجم قرار میگیرند.
برای چهار ســال متوالی است
که دو کشور آمریکا و چین جزو
بهترین مقاصد ســرمایهگذاری
مستقیم خارجی ( )FDIجهان
هستند .در رتبهبندی  ٢٠١٦این
شاخص ،کشور انگلیس از رتبه
ســوم به پنجم تنزل کرده و در
مقابل کشورهای کانادا و آلمان
هر کدام یک رتبه ارتقا داشتهاند.

در ســال  ٢٠١٦در
مقایسه با سال ،٢٠١٥
رتبه شاخص اعتماد  FDIکشور
هند با دو رتبه بهبــود از  ١١به
 ٩رسیده؛ ضمن اینکه موقعیت
کشور برزیل نیز در رابطه با این
شاخص در سال  ٢٠١٦تضعیف
شــده و با شــش رتبه کاهش،
جایگاه  ١٢را از لحاظ شــاخص
اعتماد  ،FDIکسب کرده است.
رتبه کشــور مکزیک نیــز از ٩
به  ١٨افزایش یافته که نشــان
میدهد از جذابیت این کشــور
برای سرمایهگذاری خارجی در
ســال  ٢٠١٦کاسته شده است.
گفتنی اســت شــاخص مذکور
صرفاً برای  ٢٥کشور اندازهگیری
و رتبهبندی میشود.
در عیــن حــال در گــزارش

داراییهای بازار و حکمرانی نیز
که به تازگی منتشر شده ،عوامل
مهم مورد توجه سرمایهگذاران
خارجیدر حین اتخاذ تصمیمات
سرمایهگذاری عنوان شده است.
بررســیهای موسســه مشاوره
 A.T.Kearneyنشــان میدهد
ســه عامل اندازه بــازار داخلی،
هزینه نیروی کار که جزو عوامل
مرتبط با داراییهای بازار اســت
و همچنین شــفافیت مقررات و
نبود فساد که جزو شاخصهای
حکمرانــی و مقررات به شــمار
میرود ،از عوامــل مهم اثرگذار
بر مقصد انتخابی سرمایهگذاران
جهانی اســت .عوامل ســهگانه
مذکور هر یک با ســهم مساوی
 ١٥درصد ،در مجموع  ٤٥درصد
از کل عوامل را در بر میگیرد.

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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Channel Letters
Menu Box
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Cut out letters

تابلوسازی
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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

ealth
alth is W

He

گروه ورزشی ندا
Neda Health Group
برگزار کننده دوره های شنا و ژیمناستیک

ندا عزیزی

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

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

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

• 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

در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

*Under certain conditions

French Courses All Levels
University Credit Courses
Loans & Bursaries
Receive Maximum
900 CAD/month

May 2, 2016

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
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

پزشکان خانواده:

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



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

شهر
مرکز
در




















ختنه کودکان 6- 0:سالeanگJیDr

Bourque

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

louis











 

 







دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

پزشک خانــواده

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان متخصص:

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

Dr. Shahrouz Rezania 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.






















 

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

Invisalign
 ENDOCRINOLGUE:
 ORL:
 PSYCHOLOGUE:
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
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
(Implantهمرنگ دندان)
 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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 Tel : (514) 933-3337
مدیکال
های
بیمه
7روز
Tel.: (514) 933-8383










دانشجوئی
های
بیمه
و
www.clinique-arya.com




هفته





















1253
Rue Guy
Guy Concordia
Montreal, Qc. H3H 2K5































































 

www.ismapquebec.com
























 Lumineers Veneer

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

CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

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









انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

«انستیتو عالی پزشکی مکمل و بهداشت پا» ،موسسه جدیدی است که یک
دوره چهار ســاله دکترای ناتوروپاتی (با تز قابل چاپ) و یک دوره کوتاه
مدت برای رفع مشکالت ناخن و بهداشت پاها و دروس تخصصی دیگری
را از طریق اینترنت (یا توسط پُست) ارائه می دهد.
-----------------------------------------------------------فــارغ التحصیالن مــی توانند به این دوره به ویژه برای هم میهنان
عضویت رســمی انجمــن های عزیزی که در رشته های پزشکی
ناتوروپاتی و پودولوژی استان کبک تحصیل کرده اند و مدارکشان تائید
در آمده و در مقابل ارائه خدمات نشــده و یا درجه تسلط آن ها در
و دریافت حق الزحمه به بیماران تکلم به یکی از زبان های رسمی
رسید بدهند؛ که این رسید هم
این کشــور (انگلیسی -
مورد قبول شرکت های بیمه
فرانســه) کافی نبوده و
بوده و هم به هنگام محاسبه
یا اصوال هموطنانی که
مالیات ساالنه شخص ،توسط
قصد مهاجرت و اشتغال
وزارت دارائی اســتان کبک
در کانــادا را دارند ،می
و کشور کانادا قابل پذیرش
تواند کارســاز باشد تا
خواهد بود.
بتوانند به کار مشغول
دانشــجو می توانــد دوره کوتاه شوند.
مدت بهداشت پا را به زبان پارسی همچنین فارغ التحصیالن نیازی
گذرانده و دیپلم کانادائی دریافت به داشــتن کلینیک هــم ندارند
نماید.
و می توانند بــرای ارائه این گونه

خدمات به منازل افــراد نیازمند
برونــد و کــرم و ســایر داروهای
طبیعی بهداشت پا را نیز بفروشند.
-------------مدت زمــان درمان در حدود یک
ساعت ودستمزد این گونه خدمات
Guy
 70دالر می باشد.
لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر و
ثبت نام با ما تماس بگیرید:
www.ismapquebec.com

گیورگیزنیا
نینوسNew

عضو دایمى كانون بین
املللى مهندسین نفت

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

www.clinique-arya.com

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

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

Tel: 418-614-1300
Fax : 418-977-6778
ismap@ismapquebec.com

Cell.: (514) 816-4080
مشاور امالک :مسکونی و جتاری در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
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

RESTAURANT
ONYX INC
________________
|Tel.: (514) 585-2029

20

6195 ST-JACQUES W.

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

Office: (514) 990-4666 X594
Pointe Claire, QC H9R 3K2
ngivargiznia@gmail.com
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دکتر الهام خیاط

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

دکتر کاملیا امامیان

Dr. Elham Khayat

PAIVAND: Vol. 23  no.1282  Sep. 01, 2016

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد

Dr. Kamelia Emamian

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

SPRI
PRO NG
MOTIO
N

بوتاکس | فیلر |  | PRPاسکلروتراپی | لیزر
مشاوره رایگان

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

_________

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

Tel.: 514-677-5875
www.royalrejuvenation.ca

جنیفر الرنس ،پردرآمدترین بازیگر هالیوود
در یک سال گذشته
الرنس برای دومین سال پیاپی
به عنوان پردرآمدترین بازیگران
زن هالیوود در صدر فهرســت
ساالنه نشــریه "فوربس" قرار
گرفته است .ملیسا مککارتی و
اسکارلت جوهانسون رتبههای
دوم و سوم را به خود اختصاص
دادهاند.
------------به گزارش نشریه فوربس جنیفر
الرنس ،بازیگر  ۲۶ساله هالیوود
و برنده جایزه اســکار با درآمد
ناخالــص  ۴۶میلیــون دالر در
 ۱۲ماه گذشــته ،برای دومین
بار پیاپی به عنوان پردرآمدترین
هنرپیشه سال شــناخته شده
است.
او بخــش بزرگــی از این درآمد
را از طریــق فیلــم "عطــش
مبــارزه" ()Hunger Games
و پیشپرداخــت فیلــم فضایی
"مســافران"  ))Passengersکه
قرار است در اوایل سال  ۲۰۱۷در
آلمان به روی پرده سینما بیاید،
کسب کرده اســت .در آمد این
بازیگر نامزد اسکار در سال ۲۰۱۵
مبلغ  ۵۲میلیوندالر برآورد شده
بود.

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

حمید سام

• با سال ها تجربه در امور خرید ،فروش و اجاره
امالک مسکونی و جتاری
• اخذ وام مسکن ،مشاوره ارزیابی و خرید
بدون هیچگونه هزینه ای می با شد.
• قابل توجه تازه واردین محترم :آیا می دانستید
به راحتی می توانید صاحب خانه دلخواه خود شوید؟
برای اطالعات بیشتر با حمید سام تماس بگیرید:

Cell.: 514-222 9400
Immo-Plus

الرنس از زمان آغاز فعالیتهای
بازیگری خود تا کنون یک جایزه
اسکار و  ۳جایزه گلدن گلوب به
دست آورده است.
ملیسا مککارتی با  ۳۳میلیون
دالر و اسکارلت جوهانسن با ۲۵
میلیوندالر ،رتبههایدوم و سوم
پردرآمدترین بازیگران زن هالیوود
در فهرســت فوربس را به خود
اختصاصدادهاند.
ت دستمزد
سال  ۲۰۱۴خبر تفاو 
بازیگران مــرد و زن هالیوود ،در
پی هک شدن و لو رفتن یکی از
ایمیلهایکمپانیسونیپیکچرز

در صدر اخبار قرار گرفت .طبق
این خبر دستمزد جنیفر الرنس
در فیلم " فشــار آمریکایی" از
بازیگران مرد همتای او کمتر بود.
پاتریشــیا آرکــت ،هنرپیشــه
آمریکایــی که در ســال ۲۰۱۵
جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش
مکمل زن را دریافــت کرد ،در
هنگام دریافت جایزه از نابرابری
جنســیتی حاکم بر هالیوود در
پرداخت دستمزد به بازیگران زن
و مرد سخن گفته بود.

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

Hamid Sam
real Estate Broker
CENTURY 21 Immo-Plus
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8
hamid.sam@century21.ca
Tel.: 514-933-1221
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شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

برترین و
م
ر
غ
و
ب
ت
ر
ین
سنگ های
گ
ر
ا
ن
ی
ت
،
کوارتز
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692
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چرا ایران سخت محتاج هواپیماهای مسافری
آمریکاییاست

بهروز قمری پرواز با یک جت توپولف
روســی را در ایران به خاطر می آورد:
"وقتی هواپیما از باند فرودگاه بلند می
شود ،خلبان می گوید خانم ها آقایان،
لرزش ها و تکان ها طبیعی است".
این استاد تاریخ دانشگاه ایلینوی می
گوید" :و هنگام بلند شدن از باند ،تمام
هواپیما به شکل وحشتناکی می لرزد.
خیلی ترسناک است .این هواپیماها
خیلی سنگین هســتند ،انگار که از
فوالد ساخته شده اند .تصور پرواز این
ماشین ها عجیب است".
آن پرواز مربوط به سال  ۱۳۸۸بود .دو
سال بعد ۲۳ ،جت توپولف ایران پس
از یک رشته سوانح هوایی اجازه پرواز
پیدا نکردند.
تحریم های تجاری آمریکا علیه ایران
فروش هواپیماهای آمریکایی و قطعات
آن را طی بیش از ســه دهه گذشته
ممنوع کرده اســت .هر چند ایران با
دور زدن تحریم ها ،شماری هواپیمای
آمریکایــی را از دالل هایی در اروپای
شــرقی و جنوب شرقی آسیا خریده
است ،اما ناوگان هوایی ایران یکی از
کهنه ترین ها در دنیا است و اتکایش
عمدتا به جت های روسی است.
بــه گفته بهــروز قمــری "هر وقت
سیاســتمداران و مردم عادی قصد
نشان دادن غیر اخالقی و بی رحمانه
بودن تحریم هــا را دارند به وضعیت
خطوط هوایی کهنه و مستعمل ایران
اشاره می کنند".

از آغاز انقالب  ۱۳۵۷و در پی اعمال
تحریم های آمریکا و اروپا ۱۶۷۲ ،نفر
در ایران در ســوانح مرتبط با سقوط
هواپیما کشته شدند.
در پی توافق هســته ای و لغو تحریم
ها ،ایران از رســیدن بــه توافقی با
شرکت آمریکایی بوئینگ به ارزش ۲۵
میلیارد دالر برای فروش یا اجاره بیش
از یکصد هواپیمای مسافری خبر داد.
امــا جمهوریخواهــان در مجلــس
نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه
ای مانع انجام بزرگترین معامله تجاری
آمریکا و ایران پس از انقالب شده اند.
استدالل آن ها این است که ایران از
پروازهای مســافری برای انتقال نیرو
و تجهیزات نظامــی برای گروه های
تروریستی و دیکتاتورهایی چون بشار
اسد رییس جمهوری سوریه استفاده
کرده است" :این گروه های تروریستی
و رژیم های یاغی دست شان به خون
آمریکایی ها آلوده است .مشتری های
بالقوه شما هم همینطور".
هر چند پرزیدنت اوباما گفته است هر
طرح مصــوب کنگره که مانع اجرای
توافق هسته ای شــود را وتو خواهد
کــرد اما با توجه بــه فصل انتخابات
ریاســت جمهــوری در آمریکا بعید
اســت دموکرات هــا بخواهند بهانه
ای به دست جمهوریخواهان بدهند
کــه حاکی از نرمــش آن ها در برابر
جمهوری اسالمی باشد.
مدیران بوئینگ کمــاکان با طرفین

فتوشاپ

22

ایرانی خود در تماس هســتند و طی
ماه جاری به تهــران رفتند .مقامات
ایرانی این تاخیر را شــاهدی بر عدم
پایبندی آمریکا به تعهدات اش عنوان
می کنند.
حمیــد بعیدی نــژاد ،از اعضای تیم
مذاکره کننده هسته ای ،معتقد است:
"این یقینا نقض توافق است و ما به آن
رسیدگی خواهیم کرد".
بعضی تحلیلگــران معتقدند ایران از
پــس هزینه های خریــد این تعداد
هواپیماها بر نمی آید و به لحاظ فنی و
وضعیت فرودگاه هایش آماده استفاده
از هواپیماهای فوق مدرن نیست.
پاتریک کالوســون ،مدیــر پژوهش
مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور
نزدیک ،مــی گوید یکصد هواپیمای
درخواستی ایران از بوئینگ به عالوه
ی ســفارش همین تعداد هواپیما از
ایرباس موجب می شــود که ناوگان
هوایی ایران از فرانسه که هفت برابر
ایران مســافر جابجا می کند بزرگتر
شــود .اما قرارداد بــا بویینگ ارزش
نمادین مهمی برای حسن روحانی و
انتخاب مجددش به ریاست جمهوری
دارد .به اعتقــاد صنایع هوایی ایران،
قرارداد بویینگ با ایجاد کار ،به حرکت
درآوردن اقتصاد و تشویق گردشگری
ثبات را به ایران می آورد.
لس آنجلس تایمز
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www.access.rsb.qc.ca

COURS D’ANGLAIS
GRATUITS !* کالسهای

LEARN FRENCH
FOR FREE!*رایـگان

*Des frais d’inscription s’appliquent

*Registration fees apply

Cours d’anglais
Composez le 450 443-6576

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT,
les places sont limitées.
REGISTER NOW,
limited places available!

انگلیسی
*رایگـان

French courses
Call 450 443-6576

brillant comme vous l’êtes

فرانسوی
بیاموزید

Centre de formation professionnelle
et d’éducation aux adultes

7900, boul. Taschereau, édifice C / Building C
Brossard, Québec J4X 1C2 450 443-6576

یکم و پانزدهم هر ماه
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گروه ورزشی ندا
Neda Health Group

زنــدگی...

Wealth

24

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

Tel.: 514-701-1390

ندا عزیزی

www.Neda-health-group.com

بیشتر آدمها
منیدانند چهقدر
باهوشهستند

 8عالمت که خیلی باهوش هستید
امانمیدانید!

همهی ما در حوزههای مختلف
منحصر بهفرد و باهوش هستیم
اما بیشتر آدمها نمیدانند چهقدر
باهوش هســتند .و چون ارزش
خودشــان را نمیدانند ســطح
انتظارشان را پایین میآورند.
اســتیو شــاندلر در کتابش به
اســم«جنگجوی زمان» به این
گروه به عنوان شایستههای ناآگاه
اشاره میکند؛ آدمهایی که بدون
اینکه بدانند ،کار درست را انجام
میدهند.
اگر ویژگیهای شما با فهرستی
که در ادامه آمدهاســت مطابقت
دارد ،واقعا باهوش هستید حتی
اگر اینطور فکرنمیکنید.
•
 .۱کنجکاو هستید

درمورد هرچیزی که سر راهتان
قرار میگیرد کنجکاو هستید.
پذیرش تغییر رادارید و همیشه
نخستین نفری هســتید که با
سیســتمهای جدید خودتان را
وفق میدهید.
شــما بدون اینکــه درمورد آن
فکرکنید ،کار درســت را انجام
میدهید .همیشــه سریع اقدام
میکنید ودر هر شرایطی شرایط،
به بهترین بودن متعهد هستید.

کاری را فقــط بــرای اینکه
سرگرمباشید،انجامنمیدهید.
کار درســت را ،درســت انجام
میدهید .بعضــی از فرصتها را
اتالف وقت میدانیــد ،بنابراین
فقــط روی فرصتهایی تمرکز
میکنید که بهترین نتایج را در
زندگیتان بهدست میدهند.
•
 .۴وقتتان را سرمایهگذاری
میکنید

همیشه به او محول میشود؟
یا آیا همیشه از نظردیگران همان
کسی هستید که باید بهتر بداند؟
اگر پاســختان به هرکدام از این
ســوالها مثبت اســت تبریک
میگویم .شــما قابل اطمینان
هســتید .اگــر قابــل اطمینان
نباشید هیچکس وقتش را صرف
اطمینان به شما نخواهدکرد.

•
 .۷دایم در حال پیشرفت هستید

مدیریــت زمــان یکــی از "اگر در حال پیشرفت نباشید،
ارزشــمندترین حوزههــا در در حال پسرفت هستید"-برایان
تریسی
زندگیتان است.
باور دارید هر ثانیه مهم اســت
چون زمانی که از دست میرود ژاپنیهــا بــه پیشرفــت دائم
هرگز برنمیگردد .زمان برای شما میگویند"کایزن".
محدود ،زودگذر ،برگشتناپذیر و شما عاشق اکتشافهای جدید
هســتید و باور دارید پیشرفت
جبرانناپذیراست.
ترجیح میدهیــد کاری انجام دائــم در زندگی ،شــما را بهروز
بدهید و شکست بخورید تا اینکه نگهمیدارد و مانع از آن میشود
کــه بهترین دانشتــان کهنه و
اصال هیچ کاری نکنید.
منسوخ شود.
•
 .۵به آینده توجه دارید

"پیشبرنامهریــزی مناســب از
عملکــرد ضعیــف جلوگیری
میکند"  -برایان تریسی
باور دارید باقی عمرتان ،بهترین
بخش عمرتان اســت .اهدافی را
که تحقق میبخشــید ،همیشه
•
مقدماتــی برای آینــدهی بهتر
 .۲به اهداف توجه دارید
باور دارید چیزی که شــما را از هستند .زندگی متعادلی دارید و
دیگــران متمایز میکند تعیین هیچ چیز در زندگیتان تصادفی
هدف و دست یافتن به آن است .اتفاقنمیافتد.
به رخدادهای تصادفی زندگیتان •
واکنش نشــان نمیدهید ،چون  .۶قابل اطمینان هستید
سیســتمی داریــد کــه اجازه اگر آدمهادرخواستی از شمادارند،
نمیدهد بدترین اتفاق برایتان احتماال شما قابل اطمینانترین
آدم در زندگیشان هستید.
بیفتد.
برای بهترینها تالش میکنید و آیا رییستان همیشــه شــما را
فعالیتها را با موفقیتها اشتباه برای اضافــهکاری فرامیخواند؟
یا آیــا تا به حال بــدون اینکه
نمیگیرید.
درخواست کنید اضافه حقوق یا
ترفیعدریافت کردهاید یا شخصی
•
بودهاید که یک وظیفهی خاص
 .۳به نتایج توجه دارید

•
 .۸سالم هستید

در بیــن ویژگیهایی که در این
فهرســت آمدهاســت ،سالمتی
مهمترین ویژگی یک آدم باهوش
است.
اگر ســطح خوبی از ســامتی
نداشتهباشید ،همهی ویژگیهای
قبلی فقــط تعریــف و تمجید
خواهدبود.
ســامتی مهمتریــن چیز در
زندگیتان اســت ،تنها راه برای
اینکه به اندازهی کافی عمر کنید
و از بقیهی زندگیتان لذت ببرید،
این اســت که مراقــب خودتان
باشید .شما میتوانید هر چیزی
را در زندگیتان بهدست بیاورید،
اما اگر به سالمتیتان توجه نکنید
ممکن اســت همهی آنهــا را از
دست بدهید .سالم بودن هدف
نهایی شما است.
(منبع :بازده)

تئاتر كمدی «پایتخت» ،با اجرای
ستارگان سينما و تئاتر ايران ،شنبه
 ٢٤سپتامبر ،در دانشگاه كنكورديا
بروی صحنه می رود :ص37 :

 5واژه که آدمهای میلیونر بهتر میفهمند
آنها میدانند چهطور میتوان موفق شد

"چگونه موفق بودن" موضوعی
اســت که همهی میلیونرها آن
را میدانند .شــاید موفقیت آنها
دالیل متفاوتی داشــته باشد و
پول و ثروتشان را به شیوههای
مختلف کســب کرده باشند ،اما
همگی در این موضوع مانند هم
هســتند :آنها میدانند چهطور
میتوان موفق شد.
تبدیل شــدن به یــک میلیونر
خودساخته از طریق کارآفرینی،
بســیار چالشبرانگیز است ،کار
زیادی میطلبد ،و چیزی نیست
که از عهدهی هر کسی بربیاید.
هرچنــد بیشتــر میلیونرهای
خودساخته کمابیش چیزهایی
دربــارهی ســخت کار کــردن
میداننــد ،امــا واژگان کامل و
جامعی نیز مختص خود دارند،
به این معنا کــه تعریف برخی
اصطالحات مهم و معنای آنها را
به خوبی میدانند.
در ادامــه  ۵واژه را میبینید که
میلیونرها بهتر از سایرین آنها را
درک میکنند:
•
 .۱محدودیت

میلیونرهایــی که ســخت کار
میکننــد و خودشــان پــول
درمیآورند ،میدانند که چیزی
به نام محدودیت وجود ندارد.
آنها حققیتــا واژهی محدودیت
را میفهمند اما میدانند که در
مسیر خواستهها ،اهداف و توانایی
شما هیچ محدودیتی وجود ندارد.
میلیونرها میداننــد دلیل عدم
پیشرفت ســایر آدمها این است
که آنها تصور میکنند از عهدهی
شکســتن موانع پیش رویشان
برنمیآیند.
آدمهای واقعا موفــق ،میدانند
که هیچ مانــع و محدودیتی در
راه موفقیتشــان وجود ندارد ،و

اینکه اگر به اندازهی کافی تالش
کنند ،میتواننــد هر مانعی را از
سر راهشان بردارند .برای اینکه
از محدودیتهــا نترســید ،باید
معنای این واژه را به خوبی درک
کنید ،و متوجه باشید که تا چه
حد میتواند مانع پیشرفت آدمها
شود -میلیونرها این را بهتر از هر
شخصدیگری میفهمند.
•

 .۲ترس

موفقیت نهایی در رســیدن به
ف لذت بیشتریدارد ،زمانی
اهدا 
که پشتکار داشتهاند و سخت کار
کردهاند.
•
 .۴صبــر

اگر واقعــا نمیدانید صبور بودن
یعنی چــه ،پس هرگز به اهداف
حرفهای و مالــی خود نخواهید
رســید .اگر میخواهیــد درآمد
زیادی داشته باشید ،باید صبور
باشید .این اتفاق یک شبه اتفاق
نمیافتد .تکمیل برنامههایی که
به بهترین نحو پایهریزی شدهاند،
ســالها یا حتی چند دهه طول
میکشد.
خبر خوب اینکه زندگی طوالنی
اســت ،و اگر فرصتهایتان را
طبق اســتراتژی خاصی به کار
ببرید و آنها را به حداکثر برسانید،
میتوانیــد در هر ماراتونی برنده
شوید .فقط الزم است که صبور
باشید.
•

برای موفق بودن ،نباید هیچ ترسی
داشته باشید .ترسهای متفاوتی
وجود دارنــد کــه میتوانند از
رسیدن شما به هدفتان ممانعت
کننــد ،و میلیونرها میدانند که
ترس یکی از بزرگترین موانعی
اســت که باید برای رسیدن به
موفقیت از میان برداشته شود.
انــواع مختلفــی از ترس
وجوددارد:
ترس از شکست،
ترس از ورشکستگی،
ترس از خجالت( ،از دست دادن
 .۵اهــداف
دوستان و احترام اطرافیان).
در فهرست واژگان یک میلیونر
•
هیچ واژهای مهمتــر از "هدف"
.۳پشتکــار
ایــن یکی واژهای اســت که هر نیســت .هیچکس بــه اندازهی
کارآفرین موفــق این واژه
میلیونری بایــد درک کند .اگر یــک
ِ
نمیخواهید ســختیها را کنار را نمیشناســد .هر کارآفرینی
بزنید و جلو برویــد ،هرگز یک میداند کــه مرگ و زندگی ما ه
میلیونر خودســاخته نخواهید هدفمان بستگیدارد و به همین
شد .داشتن کســبوکاری برای دلیل اســت که این واژه اینقدر
خودتان ،دشــوار است .در طول مهم است .اهدافی بلند و رویاهایی
مسیر اشتباهات و قصور زیادی بزرگ در سر داشته باشید و برای
مرتکب میشــوید و درسهای رسیدن به اهداف و رویاهایتان
زیادی میآموزیــد؛ ولی همین هرچه ازدستتان برمیآید انجام
باعث میشــود در طــول زمان دهید  -به این ترتیب شــما هم
تبدیل به آدم بهتری شوید  -به میتوانید یک میلیونر کارآفرین
خصــوص زمانی که بــه کارتان باشید.
(منبع  :بازده)
بچسبید و هرگز پا پس نکشید.
آنهایی که تبدیل به میلیونرهای
خودساخته شدهاند ،میدانند که
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سالمت و زندگی...
بســیاری معتقدند روی آوردن
به رژیمهــای گیاهــی یکی از
راهکارهــای کمک بــه حفظ
محیط زیســت و کاهش اثرات
آالیندههای زیست محیطی است.
به رغم افزایش آمار گیاهخواران
پیامدهــای این ســبک غذایی
برای ســامتی انسان همچنان
بحثانگیزاست.
Deutschland Stuttgart Teller
mit gemischten Salaten
رواج گیاهخواری در کشورهای
اروپایــی به عنوان یک شــیوه
زندگی در میــان جوانان نوگرا و
نیز خانوادههای پرجمعیت رو به
فزونی اســت .دالیل آن عالوه بر
مالحظات اخالقی درباره کشتار
حیوانات ،بهبود وضعیت سالمت
و میــل به کاهش آســیبهای
زیست محیطی است.
آمــار و ارقام ســازمان خواربار و
کشاورزی ســازمان ملل متحد،
فائو ( )FAOدر این زمینه ممکن
است چندان شگفتانگیز نباشد:
صنعت پرورشدام مسئول انتشار
 ۱۵درصد از گازهای گلخانهای
تولید شــده توسط انسان است.
با پیشبینی جمعیت نه میلیارد
و ششصد میلیون نفری در سال
 ، ۲۰۵۰تقاضــای جهانی برای
تولیدات دامی ممکن است تا ۷۰
درصد افزایش یابد.
اما افرادی نیز هستند که گرایشی

گیاهخواری مفید است یا زیانبار؟

به این رژیم غذایی ندارند و هنوز
هم انتقاداتی در مورد پیامدهای
زیانبار گیاهخواری بــه ویژه بر
سالمت انسان به گوش میرسد.
الویرا ســاوینو ،نماینده پارلمان
ایتالیــا اخیرا بــا ارائه یک طرح
قانونی که بر اســاس مشــاهده
مواردی از سوءتغذیه در کودکان
گیاهخــوار صــورت گرفته ،این
موضوع رادوباره به چالش کشیده
است .او معتقد است والدینی که
گیاهخــواری را برفرزندان خود
تحمیل میکنند باید به  ۴سال
زندان محکوم شوند.
در سوی دیگر قضیه سازمانهای
حمایــت از حیوانــات و محیط
زیســت چــون ســازمان HSI
(مخفــف Humane Society
 )Internationalتــاش بــرای
افزایش میزان آگاهی درباره فوائد
گیاهخواری هستند و دولتها را
به گسترش و پشتیبانی از رژیم
غذایی مبتنــی بر منابع گیاهی
تشویقمیکنند.
•
آیا گیاهخواری برای همه افراد
مناسب است؟
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از نظر ســاوینو رژیمی که فاقد
پروتئین حیوانی باشــد ممکن
است موجب فقر آهن و ویتامین
 B12و در نتیجــه ناراحتیهای
اعصاب و کمخونی شود .انجمن
تغذیه آلمان هشــدار داده است

کــه گیاهخواری ممکن اســت
برای کــودکان و نوجوانان رژیم
مناســبی نباشــد ،زیرا کمبود
ویتامین میتواند بر روند رشد آنها
تاثیرگذارباشد.
جورج ککل ،یکی از نویسندگان
کتــاب "گیاهخوار نشــو!" در
گفتوگویی گفته اســت رژیم
گیاهخواری افراد را به محصوالت
غذایی دستکاریشــده ژنتیکی
چون مکملهای ویتامین B12
وابسته میکند و باعث میشود
که گیاهخواران بــه طور مداوم
نیازمند به مشــورت با پزشک
باشند.
انجمــن گیاهخــواری تصدیق
میکند که کمبود  B12ســبب
بروز کمخونی و آسیب دستگاه
عصبــی میشــود ،بهویــژه در
کودکانی که از شیر مادر تغذیه
میکننــد یا مــادران گیاهخوار
دارند .تنها منابع قابل اطمینان
 B12غذاهــای غنــی شــده با
ویتامیــن  B12و مکملهــای
حاوی  B12هستند.
با این حال هواداران گیاهخواری
معتقدند که رژیمهای مبتنی بر
منابع غذایــی گیاهی برای همه
حتی کودکان ،زنان باردار و شیرده
مناسب هستند .فعاالن گیاهخوار
طرح ساوینو را واکنشی اغراقآمیز
مبتنی بر موارد استثنایی تلقی
کردهاند.

جیمی پیرســن ،مدیر رسانهای
انجمن گیاهخواریگفته اســت:
«آنچه کــه در ایتالیا پیش آمده
یک مورد استثناییاست و هیچ
ارتباطی با رژیم گیاهخواری که
همه منابع مغذی مورد نیاز برای
هر گروه سنی را داراست ،ندارد».
•
رژیم غذایی جدید نیازمند دانش و
آگاهی است

ســازمان بینالمللــی  HSIبر
اهمیت آگاهی و اطالعات عمومی
برای تغییر روشی سالم به سوی
رژیم گیاهخواری تاکید میکند.
الکساندار کالرک یکی از فعاالن
این سازمان میگوید:
«افرادی که قرار است گیاهخواری

را برگزیننــد باید با متخصصین
تغذیه مشورت کنند زیرا حذف
یک منبع غذایی از برنامه روزانه
بدون در نظر گرفتن جایگزینی
مناســب به ســامتی آسیب
میرساند».
مایکل گرگر ،کارشــناس تغذیه
معتقد است با وجود اینکه علم
از چند دهه گذشته به شدت از
کاهش مصرف پروتئین حیوانی
پشــتیبانی میکند ،با این حال
بسیاری از افراد به خوردن گوشت
که موجب بیماریهای ناشی از
تغذیه میشوند ادامه میدهند،
زیــرا آگاهی کافــی و پذیرش
همگانی و گسترده در این زمینه
وجود ندارد.

RESTAURANT ONYX
6195rue St-Jacques ouest H4B 1T7
)5 1 4 (5 8 5 - 2 0 2 9

$8.50
$8.50
$6.50
$4.50
$4.50

KASHKE BADEMJAN
MIRZA GHASEMI
SALADE SHIRAZI
SALADE DU JOUR
MASTE MOOSIR

MENU DU JOUR

TAKE OUT ONLY

()Tip et Tax Incluses

$8.50

•
چه کسی مسئول است؟

$15.50
$15.50
$15.50
$18.50
$19.50
$20.50
$14.50

{>> ادامه در صفحه}26 :

Onyx

Koob
id

Hors-d'œuvres

Lundi:
Mardi:
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

Koobideh Sandwich
+
Soda

او به عنوان مقایسه میگوید۵۰« :
سال پیش هم میگفتند پس چرا
مردم با اینکه میدانند ســیگار
سرطانزاست ،باز هم به مصرف
آن ادامه میدهند؟ چرا بیشــتر
پزشکان سیگار میکشند؟»
گرگر ادامــه میدهد« :آن زمان
مردم فکر میکردند چطور ممکن
است چیزی که آنقدر عادی است
و پدر و مادرها و حتی پزشــکان
مصرف میکننــد ،برای ما مضر
باشد؟ ما اکنون نیز با پرسشهای
مشابهی روبهرو هستیم».

eh

Onyx Hours

6:00 -10:00
6:00 -10:00
12:00 -10:00
12:00 -10:00
12:00 -10:00
12:00 -10:00
12:00 -10:00
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Lundi : GHEIMEH
Mardi : CHOIX DU CHEF
Mercredi : GHORMEH SABZI
Jeudi : FESENJAN
Vendredi : SABZI-POLO & MAHI
Samedi : BAGHALI-POLO & MAHICHEH
Dimanche : Beryan

les m

ardis

Seule

ment

$9.99

LES PLATS PRINCIPAUX
$15.50
$11.50
$16.50
$23.50
$23.50
$24.50
$27.50
$21.50
$15.50
$45.50

KOOBIDEH
MINI KOOBIDEH
JOOJEH KEBAB
BARG
CHENJEH KEBAB
BULGARI KEBAB
SOLTANI
VAZIRI
ZERESHK POLO
ONYX I

Un plat spécial pour deux
2 brochettes de Koobideh, 1 Joojeh et 1 Barg servi avec de la tomate grillée + 2 salades et 1 entrée

$65.50

ONYX II

Un plat spécial pour trois
3 brochettes de Koobideh, 2 Joojeh et 1 Barg servi avec de la tomate grillée +3 salades et 2 entrée

30
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ویــژگی
افراد ضعیف

 -۱به ندرت سؤال میکنند؛
 -۲تفاوت میان تدبیر و حیله را نمیدانند؛
 -۳قابل پیشبینی نیستند؛
 -۴به ندرت فرد توانمندی اطرافشــان پیدا
میشود؛
 -۵نهایت تالش خود را میکنند تا نگویند:
اشتباه کردم؛
 -۶خیلی سریع میخواهند به پول برسند؛
 -۷خیلی اصرار دارند آدمهای خوبی هستند؛
 -۸تصور میکنند سر همه را کاله گذاشتهاند؛
 -۹دائما روش و فکر تغییر میدهند؛
 -۱۰شخصیت داشتن و ثبات شخصیتی برای
منافع آنها ،آفت است؛
 -۱۱به ندرت به پیآمدهــای کارهای خود
اهمیتمیدهند؛
 -۱۲با ارادت ،چاپلوسی و وارونه جلوه دادن
مسائل ،رشد میکنند؛
 -۱۳چون برای کسب پول و مقام عجله دارند،
بسیارتزویرمیکنند؛
 -۱۴بیهوده میخندند؛
 -۱۵برای ارائه تصویــر مثبت از خود ،از هر
حیلهایاستفادهمیکنند؛
 -۱۶در رابطه با یک موضوع ،به افراد مختلف،
تفاسیرمختلفمیگویند؛
 -۱۷بسیار طمع و حسادت دارند؛
 -۱۸حوصله ندارند سی سال زحمت بکشند تا
احترام دیگران را بدست آورند؛
 -۱۹مجهز به صفت چاپلوسیاند؛
 -۲۰بسیار وقت میگذارند تا سر از کار دیگران
درآورند؛
 -۲۱حداقل نصف آنچه که میگویند صحت
ندارد؛
 -۲۲اعتماد به نفس مبتنی بر جهل دارند؛
 -۲۳بسیار افراد کوتاه مدت هستند؛
 -۲۴چــون با حیلهگــری کار خود را پیش
میبرند ،بسیار فراموش کارند؛
 -۲۵زبان شان بسیار تلخ است؛
 -۲۶اهل هیاهو هستند؛
 -۲۷برای رسیدن به پول با هر اهریمنی کار
میکنند؛
 -۲۸تقریب ًا به جز پــول و مقام ،هیچ اصل
دیگری برای آنها مهم نیست؛
 -۲۹نتیجه ( :)۱اتوموبیل بنز آنقدر با کیفیت
است که نیازی به دروغ و تبلیغ و وارونه سازی
برای فروش ندارد؛
 -۳۰نتیجه ( :)۲تواناییها و خالقیتهای افراد
باشخصیت آنقدر فراوان است که نیازی به
بازی و تزویر و جعل ندارند.

www.paivand.ca since 1993

تاثیرگذاری و بهجا گذاشتن برداشت
مثبتدر تعامالت اجتماعی و بهویژه
در نخســتین برخــورد از اهمیت
بسیاری برخوردار است.
شناخت  ۶خطای رایج که باید در
نخســتین برخورد مد نظر داشت،
مــا را در موقعیتهــای گوناگون
اجتماعی یاری میکند.
------------تصور کنید دو فرد را برای نخستین
بار مالقات میکنید .یکی از آنها
سراپاگوش است ،پیش از پاسخ به
شما مکث میکند ،متفکرانه و جدی
به شما گوش سپرده و عالقه خود را
به شما نشان میدهد .چهره او بیانگر
این است که ارزش شناخت بیشتر
را دارد و تمــام تالش خود را برای
شادکردن شــما خواهد کرد .حتی
اگر احساسکنیددر بیان افکار خود
مالحظه میکند ناراحت نمیشوید،
چون این امر در نخستین برخورد
طبیعی است.
شخص دوم شوخ طبع و سرگرم
کننده و پرانرژی است .به نظر
میرسد که از چیزی که میخواهید
بگویید خبر دارد و برای شما چند
داستان از زندگی شخصی خود نقل
میکند .برخی حاکی از موفقیتهای
او و برخــی دیگر در مورد تجربیات
ناخوشایندی هستند کهدر ارتباط با
دیگران داشته و یا موقعیتهایی که
در زندگی از دست داده است .پس
از چند دقیقه شما شیفته نفر اول
میشوید ولی حوصله وصبرتان رادر
مقابل نفر دوم از دست میدهید.
تحقیقــات جدیــد دلیــل ایــن
برداشــتهای متفاوت را روشــن
میکنند.
بســیاری از ما در برخــورد اول با
رفتار خود فرد مقابل را دچار شک
و شــبهه میکنیم .کاترین راجرز و
جرمی بیزانس ،روانشناساندانشگاه
بریتیش کلمبیــا ،دو فرایند را در
نخستین برخورد تشخیص دادهاند:
"شناخت"در مقابل "میل".
آنها معتقدند که ما هنگام نخستین
برخــورد از قضاوتهای شــخصی
استفادهمیکنیم.
برای مثال ممکن است نظر مثبتی
نســبت به خود داشته باشید و در
نتیجه قضاوتی مثبــت در ارزیابی
افراد دیگر داشــته باشید .از سویی
دیگر ممکن اســت افراد دیگر را بر

گیاه خواری یا...
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«««« زنــدگی »»»»

خطای رایج در نخستین
برخورد
اجتماعی

اساس برداشت خود از ویژگیهای
یک انسان معمولی قضاوت کنید.
عوامل دیگری نیــز در این فرایند
دخالتدارند ،نظیر نوع پوشش افراد،
حاالت چهره و میزان جذابیت آنها.
راجرز و بیزانس از دیدگاه کرونباخ
در حوزه " کلیشهها" برای توضیح
چگونگی شکلگیری اولین برداشت،
استفاده کردهاند.
اگــر بتوانیــم درک درســتی از
ویژگیهای یک انســان "معمولی"
داشته باشیم ،میتوانیم تشخیص
دهیم که انســانی که با او مالقات
میکنیم چگونه اســت .این امر ما
را در بهبود زندگی اجتماعی کمک
میکند.
همانطور که راجرز و بیزانس اشاره
میکنند"شناختچگونگیانسانها
و کاربرد این دانش میتواند ما را به
تعامــات موفقیتآمیزی رهنمون
کند".
این امر تا حــدودی همانند هوش
عاطفی عمل میکند .هوش عاطفی
نیز ما را در ارزیابی درســت افرادی
که مالقات میکنیم کمک میکند.
از طــرف دیگر ،اگر اجــازه دهید
معیارهــای مطلوبیــت اجتماعی
تعیینکننده برداشتهای شخصی
شما باشند ،قضاوتهای شما گرایش
به نادرســتی دارند چرا که در این
صورت شــما تاکیدی بیش از حد
روی ویژگیهای مثبت افراد خواهید
داشــت .اگر فکر کنید شــخصی
به لحاظ درونگرایی در ســطحی
متعادل است ،در حقیقت قضاوت

>> ادامه از صفحه25 :

بحثی که ســاوینو پیش کشــیده
اســت عالوه بر این که گیاهخواری
را به چالش میکشــد به این نکته
نیز اشاره دارد که چه کسی مسئول
تغذیه کودک است.
ککل با این عقیده که تحمیل رژیم
گیاهخواری بر خردســاالن نوعی
کودکآزاری اســت موافق اســت.
اما دیگــر کارشناســان میگویند
والدین بایــد در انتخاب نوع تغذیه
فرزندانشــان آزادی عمل داشته
باشــند .درهر صورت تحمیل هر
شیوه غذایی زیانبار به کودکان باید
مــورد مجازات قرار گیرد .حتی اگر

26

این تغذیه شامل مواد قندی و چربی
باشد و منجر به اضافه وزن و چاقی
کودک شود.
پیرســن میگوید« :هــزاران مورد
سوءتغذیه در انگلستان دیده شده
اســت ،اما رســانهها به رای خود
مــوردی را که در ایتالیا پیش آمده
برجستهسازیمیکنند».
کالرک میگوید« :اگر زاویه دیدمان
را گســتردهتر کنیــم ،در واقع این
دولتها هســتند که بایــد مورد
ســرزنش قرار گیرند .دولتها باید
برای بهبود ســامتی و رژیمهای
غذایی پایــدار تصمیمگیری کنند،

شــما از میزان درونگرایی آن فرد
چیزی در حــد فاصل میان "آرام و
درونگرا" تا "کمی برونگرا" قرار دارد.
با این مقدمه میپردازیم به  ۶خطای
رایجی که افراد در نخستین برخورد
اجتماعی مرتکب میشوند:
•
 -۱تالش بیش از حد در ایجاد یک
برداشتبهیادماندنی:

اینکه تالش کنیم تصویری بسیار
متفاوتتــر از خود از یک انســان
معمولی ارائه دهیــم .تا زمانی که
اطمینان حاصــل نکردهاید که آیا
مخاطب آماده پذیرش خود واقعی
شماست ،از قالب یک انسان معمولی
خارج نشوید.
•

 -۲برقراری ارتباط با مردم از طریق
فاش کردن جتربیات شخصی:

شــما از واقعیت زندگــی دیگران
آگاهی ندارید .بنابراین اگر بیش از
اندازه از زندگی شخصی خود بدون
آگاهی متقابــل از زندگی مخاطب
صحبت کنید ،ممکن است خود را
در شرایط ناخوشایندی قرار دهید
که منجر به گسستگی ارتباط شود.
•
 -۳پرحـرفی:

•

 -۴اصرار بر جلب توافق دیگران:

تحمیل عقاید خــود بر افرادی که
شناخت کاملی ازآنها ندارید .اینکه
مخاطــب اهل نقطــهای خاص از
کشور استدلیل بر آن نمیشود که
آزادیخواه ،محافظهکار و یا گرایشی
مابین این دو داشته باشد.
•

 -۵طرح پرسشهای کنجکاوانه:

ممکن است با مردی برخورد کنید
که همراه با فرزند خود به تعطیالت
آمده است و شما از کودک خانواده
سوال کنید که آیا خواهر و برادری
دارد و او پاسخ دهد" :خیر"؛ سپس
ســوال کنید که آیا تمایــل دارد
که پدرش تنها به او تعلق داشــته
باشــد ،در این صورت ممکن است
مشکالتی ایجاد شود .احتمال دارد
این خانــواده فرزندی را از دســت
داده باشد ،یا اینکه در حال جدایی
باشند و یا بدتر از آن مادر فوت کرده
باشد .فردی که مایل است برداشتی
مثبت از خود به جای بگذارد مبادی
آداب و مراقب کالم خود است.
•
 -۶اطمینان از قابل اعتماد بودن
مخاطب:

در مثالی کهدر ابتدا ذکر شد ،به نظر
میرسد که نفردوم هیچ فضای خالی
برای اینکه شــما سررشته سخن
را در دست گیرید باقی نمیگذارد.
گفتوگو با افرادی که انتظار دارند
هر آنچه که میگویند گوش دهید،
خستهکننده و کسالتآور است.

ممکن اســت به افراد ویژگیهای
مثبتی را نسبت دهیم که شایسته
آن نباشــند .آگر جزئیات زندگی
شخصی خود را فاش کنیم ممکن
اســت در نظر افرادی که ســعی
بر تاثیرگذاری بــر روی آنها داریم
سادهلوح و ناپخته جلوه کنیم.

اما مشکل این است که آنها
از واکنش مردم هراس دارند».
فلیسیتاسکیتالی،کارشناستغذیه
سازمان حمایت از حقوق حیوانات از
ترویج طرح بستن مالیات به گوشت
و فرآوردههای دامی از ســوی این
سازمان خبر داده است.
آنها همچنین از طــرح گنجاندن
آموزش اصــول تغذیــه در برنامه
درسی کودکان پشتیبانی میکنند.
کالرک بــه رغــم خوشبینــی از
چالشهای بسیاری که گیاهخواران
با آن روبهرو هســتند آگاه اســت.
اومیگوید:
«تغییر به ســوی یک رژیم غذایی
گیاهخواری کامــا امکانپذیر اما

زمانبر اســت .بیش از هر چیز باید
کشــش بیشــتری در افراد برای
مصرف فرآوردههای گیاهی نسبت
بــه محصوالت گوشــتی به وجود
بیاوریم».
برایپیرسنبزرگترینچالشیافتن
راهی برای تغییر جهت دامداران به
سمت تولید محصوالت کشاورزی و
گیاهی است .او میافزاید « :این کار
نیازمند آموزش مهارتهای جدید به
دامداران و حمایتهای مالی است».
در حال حاضر تنوع دیدگاههایی که
در مورد شیوههای تغذیه وجود دارند
به اندازه تنوع خوراکهای موجوددر
جهان است.

•

•

كردن رقيب ،براي محق نشان دادن خويش ،يا براي فرار از مجازات
به ديگري تهمت بزند.
افترا موجب خس��ارت مادي و معنوي به ديگري ميشود ،ممكن
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در جامعه متزلزل كند.
فردي ك��ه به ديگري تهم��ت ميزند عموماً از نظر ش��خصيتي
دچار مش��كل اس��ت .افراد ضداجتماعي ،كه مجرمان شاخصترين
نمونههاي آنان هس��تند به س��ادگي و بيآنكه احس��اس شرم كنند
دروغ ميگويند ،فريب ميدهند ،مسئوليت اعمال خود را نميپذيرند
بسياريبدن
نادرس��تيکم آبی
اگرچه باشد ،زیرا
و ديگران را به امور خالف متهم ميكنند.آب می
باشد.
سردرد
علت
تواند
از اين افتراها سرانجام آشكار ميشود امامی
هزينههاي مادي و معنوي
آنها جبرانپذير نيست:
ارتباط ایــن موضوع با میزان
بازآيد
جوي
به
گيرم كه آب رفته
آب مصرفی ناشناخته است.
كند
سود
چه
را
مرده
ماهي
اما کارشناســان بر این باورند
ك��ودكان از آنجا كه ذهنيات خوي��ش را با واقعيات درميآميزند
مصرف آب با حجم
ديگري حجم
ممكن است ناخودآگاه دروغي را به که
نسبت دهند.
دارد و
مستقیم
ی
رابطه
خون
گاه��ي اوقات فردي كه بهطور كلي بهنجار اس��ت امكان دارد به
ديگري
دالي��ل هيجاني و عاطفي و براي ابراز خش��م
موجب
انتقامجوييتواند
کمبودو خون می
با
نژند
–
روان
فرد
كه
را متهم كند .در روانپزش��كي ديده ميش��ود
کاهش اکسیژن رسانی به مغز
س��از و كار دفاعي فرافكني ،بهطور ناخودآگاه بديهاي خويش را به
و در نهایت سردرد شود.
ديگري نسبت ميدهد.
آنچه ميتواند مانع از افترا ش��ود• ،
كسب تربيت شايسته است كه
خونی
تكرار،کم
طريق دچار
دهند
نشانوشان می
سردردها
ســردردها از سالمتی شما خبر تنشی و سردرد خوشه ای.
هستیدتشويق و
تمرين،
تقليد،
صداقت از
راستگويي
کهدر آن
آموخته
در
شود.شدید می تواند علت
خونی
لزوم تنبيه بجا به كودك کم
صورتکنیم.
اشاره می
می دهند .گاهی اوقات آن ها می سردرد خوشه ای معموال از یک
راس��تي و نيز س��يره
توانند بی ضرر و موقتی باشــند ،طرف ســر آغاز می شود و می • نماي��ش ب��زرگان متعه��د به درس��تي
خوشبختانه اگر
سردردو باشــد.
معصومين(ع) ميتواند نمونههاي عملي در اختيار كودك و نوجوان
بدون آن کــه ردی از خود باقی تواند موجب ریزش اشک از یک استرس دارید
شما دچار کمبود آهن هستید،
بگذارد.
جهانآهن
اي��ران ومکمل
ادبيمصرف
توانید با
میوبرید،
سردرد رنج
بگذارند .سردرد می تواند باعث چشــم و آشــفتگی زیاد شود و اگر شما از
میارزنده
نمونهه��اي
پارس��ي
اش��عار زيباي
کنید.
برطرف
تاناز آن
مورمور شدن و یا تپیدن سر شود .اغلب زمینه خانوادگی دارد.
زندگی
در طول
آنچه که
مس��تقيم و
بهطور
تهمتراو افترا
پرهيز
راس��تي و
ضرورت
بهكه بر
پرورش شايس��تهتر نسل بعدي
می راه
استرساند از
دچار پرداخته
غيرمس��تقيم
هاي •
کند،
در حالــی که به نظر می رســد در حالی که میگرن اغلب ریشه شــما را
است.
کنید ،و اینکه آیا شما به جای مبتــــال به یک بیماری مزمن
ســردردهای طوالنی مدت بی ی ژنتیکی دارد ،اما سردرد تنشی فکر
گناهند ،ولی می توانند از وجود می توانــد در هر فردی رخ دهد رفع استرس تان ،آن را زیر فرش می باشید
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0
1
مشکلیکه

سرتان را درد
می آورند

عمیق در بدن خبر
مشــکالتی
دانند
ت روحي مي
دهند .هــر چند که متخصصان
به طور کامل نمــی دانند موقع
سردرد چه چیزی در سر ما اتفاق
می افتد ،اما به احتمال زیاد ورم
رگ های خونــی و متعاقب آن
کشیدگی عصب ها ،درد را ایجاد
می کند.

و می تواند ناشی از عواملی مانند
کم آبی بدن ،اســترس ،دیابت
تشخیص داده نشــده و یا یک
بیماری ایمنی باشد.
سردرد تنشی یک احساس تنگی
در سر ایجاد می کند و می تواند
در هــر دو طرف ســر رخ دهد.
سردرد تنشــی و یا میگرنی می
تواند شما را از مشکلی آگاه سازد.
در اینجا به چند مشکل سالمتی

شايدرمانبخش
سه نوع اصلی از سردرد وجود دارد:

سردرد میگرنی ،سردرد

یک جدول با دو شرح

5138در يزد
انان ماه خدا

قایم می کنید یا نه؟
استرســی که برطرف نشــده
باشــد ،می تواند موجب تشدید
سردردتان شود.
•

دچــار کم آبی بدن هستید

هر فرد با هر نوع ســردردی نیاز
دارد نگاهی به عادات ســامتی
خود بیاندازد و یک مسئله مهم در
این نگاه ،توجه به میزان نوشیدن

یک جدول با دو شرح

كردن رقيب ،براي محق نشان دادن خويش ،يا براي فرار از مجازات
به ديگري تهمت بزند.
افترا موجب خس��ارت مادي و معنوي به ديگري ميشود ،ممكن
PAIVAND:
بپاش��د23  ،
همno.1282
اس��ت2016
اعتماد را27
Sep.از
Vol.را بهم بزند و
دوستيها
01,اي را
خانواده
در جامعه متزلزل كند.
فردي ك��ه به ديگري تهم��ت ميزند عموماً از نظر ش��خصيتي
دچار مش��كل اس��ت .افراد ضداجتماعي ،كه مجرمان شاخصترين
نمونههاي آنان هس��تند به س��ادگي و بيآنكه احس��اس شرم كنند
پذيرند
خود را
مسئوليت
فريب مي
کاهشگويند،
بهدلیلدروغ مي
نميدیگری
نشانه
اعمال هر
خلط و یا
دهند ،تب ،
استروژن
هورمون
بسياري
نادرس��تي
اگرچه
كنند.
مي
متهم
خالف
امور
به
را
ديگران
قبل ازو قاعدگی ،بسیاری از زنان همراه باشد  ،نشان می دهد شما
از اين افتراها سرانجام آشكار ميشود اما هزينههاي مادي و معنوي
نيست:پیش بیمار شده اید و احتمال عفونت
سندروم
مربوط
جبرانبهپذير
سردردآنها
ســینوس ها وجــود دارد که با
کنند .در
از قاعدگی را
جوي بازآيد
تجربهآبمیرفته به
گيرم كه
كند
بیوتیک سود
مرده را چه
واقع قاعدگی یکی از مهم ترین مصرف ماهي
برطرف
آنتــی
شد .با واقعيات درميآميزند
خوي��ش را
ك��ودكان از آنجا
ذهنياتخواهد
كه زنان
میگرندر
شروع کننده های
ممكن است ناخودآگاه دروغي را به ديگري نسبت دهند.
•
است.
گاه��ي اوقات فردي كه بهطور كلي بهنجار اس��ت امكان دارد به
ساعت بدن شما خاموش است
قاعدگی
اما فقط
سردردبراي ابراز خش��م و انتقامجويي ديگري
موجبعاطفي و
هيجاني و
دالي��ل
خواب
ديده هر
روانپزش��كي آیا
کاهش استروژن
بلکه
شود،
میبا
بیدارنژند
روان –
وقــتكهازفرد
ميش��ود
كند .در
متهم
نمی را
آزاردهندهراایبه
دردهاي خويش
متوجهبدي
ناخودآگاه
نیز بهطور
فرافكني،
كارودفاعي
س��از و
شوید،
یائســگی
زایمان
بعــد از
سردرد مي
ديگري نسبت
دهد .شد .در ســر خود می شوید؟ اختالل
خواهد
موجب بروز
آنچه ميتواند مانع از افترا ش��ود ،كسب تربيت شايسته است كه
در واقع هر تغییــر هورمونی در در ساعت بدن می تواند موجب
در آن راستگويي و صداقت از طريق تكرار ،تقليد ،تمرين ،تشويق و
آموختهشود.
سردردتان
موجب
در می
هر زمان
شود.
سردرد كودك
تنبيه بجا به
تواندلزوم
صورت
راس��تي وزودنيزیا دیرتر
شدن واز خواب،
شود .نماي��ش ب��زرگان متعه��د بهبلند
س��يره
درس��تي
نوجوان
كودك و
عملي در
شبانه روزی
اختيارریتم
معمول،
• معصومين(ع) ميتواند نمونههاياز حد
بگذارد.
سینوسی دارید
یک مشکل
تان را بهم می زند .سفر نیز یکی
اش��عار زيباي پارس��ي و نمونهه��اي ارزنده ادبي اي��ران و جهان
پرهيز ازاز علت
شایع
سینوســی
است .مس��تقيم و
آن بهطور
هایافترا
تهمت و
راس��تي و
ســردردهایضرورت
كه بر
فشار
تغییر
سفر،
از
ناشی
استرس
ســردردهای
نیســتند ،اکثــر
غيرمس��تقيم پرداختهاند از راههاي پرورش شايس��تهتر نسل بعدي
است.در واقع میگرن هایی هــوا  ،تغییر در محــدوده های
سینوسی

هســتند با عالئم سینوزیت .اگر زمانی  ،بودن در فرودگاه و ...می
شما سردردهای مکرر در قسمتی توانند مسبب یک سردرد باشند.
از ســینوس و یا در منطقه ای از •
صورت تان دارید ،احتماال دلیل تومور مغزی دارید
یکی از علت های سردرد می تواند
آن میگرن است.
مطالعات نشان داده اند که تقریبا تومور مغزی باشد .شانس ابتال به
 90درصد افــرادی که به دلیل این مشکل بســیار کم است ،اما
سردردهای سینوسی به پزشک باید احتمال آن داده شــود .اگر
مراجعه می کننــد ،متوجه می فردی یک الگوی سردرد منظم
شوند کهدچار میگرن هستند .اما داشــته و این الگو تغییر نکرده
{>> ادامه در صفحه}28 :
اگر سردرد شما با عالئمی مانند

ســردرد یکی از عوارض شــایع
بســیاری از بیماری های مزمن
مانند فیبرومیالــژی ،لوپوس و
دیابت اســت .اگر شــما دچار
سردرد مزمن هستید ،به پزشک
مراجعه کنید ،زیرا ممکن است
عالمت یک بیماری باشد.
•
سطح استروژن شما کاهش یافته
است
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جواب وشرح
سپس با
جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد
ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح
کردن عادی
پاک«شرح
دارای دو
کرده وايران
جدولحلروزنامه
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
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 -1اثرپا -س��خت ناراحت و ناراضي گيج در لفظ عاميانه
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 -8از برنامههاي مايكروس��افت براي
بودن
 -2دس��تبند زنانه -از آث��ار مولير 2
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4
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6
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7
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 -6موضوع مورد بحث يا بررس��ي8 -
مجازات ش��رعي -ضمير دومشخص
جمع
خنجر -مظهر سبكي
9
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10
تكتك
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11
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 -9نخست -اجير -نام دخترانه
12
 -10س��طح -مش��هور -شهري در  -15هافبك تيم ملي برزيل -پسوند
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 -11بال��ش -خجس��تگي -بزرگ 14عمودي:
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-1
ناخراشيده
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جهت -نوعي يقه
-13
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>>حل در جدول

 -7 15 14 13 12 11 10 9 8موجب آرام��ش -تأمينات فعلي-
گيج در لفظ عاميانه
 -8از برنامههاي مايكروس��افت براي
ويندوز -كارآموز -كتاب اميل زوال
 -9ش��كاف دل ك��وه -همخان��ه-
پيشخدمت رستوران
 -10نوعي ساز -ش��اعر و درامنويس
فرانسوي -شايسته
 -11قاب��ل ديدن -خانه كوچك -بلي
در مكالمه
 -12كش��ور آفريقاي��ي -بخش��نده-
مجازات ش��رعي -ضمير دومشخص
جمع
 -13آش��يانه مرغ -آبگوش��ت ساده-
تكتك
 -14قلن��در -گلدن��دان -از نامهاي
دختران
 -15هافبك تيم ملي برزيل -پسوند
دال بر زمان
عمودي:
 -1فيلمي به كارگرداني علي قويتن
با هنرنمايي بيتا سحرخيز -قلعه
 -2نوع��ي ماهي كوچك -پوش��ش-
افقي:
نوعي زردآلو
 -1منقار كوتاه -نام يك تفريح و ورزش  -3مخفف نيكو -زيارتكننده -خوراك
رقابتي هوايي
 -4مساوي شطرنج -باني -آواز گروهي-
 -2ش��به جزيره مص��ر -از محصوالت تپقزدن
ش��ركت خودروس��ازي كرمان موتور -5 -اختاپوس -زردك -فتنه
مدارهاي الكترونيك ظريف
 -6گل س��خت و پخته -پس��ران -به
 -3شهري در هند -قيصر -نام مستعار خودروهايي گفته ميشود كه با هدف
دهخدا Sudoku
بهرهگي��ري از حداكثر فض��اي داخلي
Puzzle
 -4يك س��ازمان
اقتصادي منطقهاي -جه��ت حملب��ار ي��ا مس��افر طراحي
جرعه -شكننده
شدهاند
زاج يمني1 -
 -5حرف هجدهم الفباي ابجد -بيزار -7 -حج��ت و دليل -كش��ور اروپايي –
دانه ميان ميوه
عبوس
 -6پدرش��وهر گيالني -ادويه محبوب  -8گلس��تان -پوش��ش روي پوتين-
هنديها -برگ برنده
گياهي از تيره آالله
 -9نوعي نان -قند سوخته-
حل جدول ويژه شماره 5137
تازه
 -10 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1تراب��ري ريل��ي -ن��ام
ه
ن ي ز
 1م ك ا
ك ا م پ ا ل ا پيامبري -زائوترسان
2
م
ا
ر
ا
پ
ب گ ز
ا
ر ي ك
ا
ر ا ل ي  -11هنوز بيگان��ه -واگير-
3
ت
ا
ه ي
ي و ن
ا
ر
ذ ا ل رهبر هندي
م
ر
ز
ا
ج ك
 4گ ي ن
5
ف ل ف ل
ه
ت ح
ا
ف
ر ف
 -12رسوب -حرف صليب-
ا
ا
ل
ا
ج ب
ا س
د س ت
 6ي
م خ ل عابد -بيهوشي
ل
ا
ب ي س ب
ا
 7ت ق و
ت ا ر م ي  -13جرثوم��ه -س��بيل-
8
ن ن ر
ا
ر ن
ا
و
د
 9س ا
ب و ي ا ي ي ج ن و ن تاجدار
 1011ت ن ش يت هب اه ه س لي اس لك هن د ك اش  -14زنده ش��دن م��ردگان
ر ا د در روز قيام��ت 28 -گ��رم-
ي
ا
ا
ر
م
ا
ا
 12ك م
ر ت
ج
ه
ا
 13ب ر پ
و ي ا ل ي محصول شركت سايپا
ع س ر ت
ه
د
 14ا س و
ا ي ب ك  -15مخف��ف گاه -اثري علمي
و
س ه پ ن ج د
ن ي
ا
م
 15ب ي ر
نوشته ريچارد داوكينز ()2004

Easy Sudoku Puzzles 1
www.printablesudoku99.com

5
9
4

Sudoku
Puzzle

1 4 2
9
7
4
8
8
5
2
2
4 8
3
1 2 6
8
7 2 9 4
5
2
6
2 8
9 4 1
7 9 1
8 5 3
Sudoku
Puzzle

1

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

www.
paivand
.ca

هر یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

28

 سال  23شماره  11  1282شهریور 1395

www.paivand.ca since 1993

دیــــدگاه...

ِ
سیاست یک بام و دو هوا؛
جنگ،
شهرهای خطرناک دنیا برای زنان و...

شایستهالهامی(مونتریال)

•
پرده اول:

 25اوت :آنتوان شــار پروفسور
ارتباطات جمعی« ،یوکام» که در
روزنامه مترو بطور هفتگی مقاله
مینویسد ،اخیراً بعد از برگشت از
مسافرت بوینس آیرس (پایتخت
آرژانتین) روز سوم اوت ،مطلبی
با عنوان،
"واگن صورتی بــرای آرژانتین"
نوشته؛ او شرح میدهد:
در متــرو ،واگــن هائــی برای
فقط زنها در ســاعات مخصوص
اختصاص داده شده .این شهر 14
میلیون نفری از نظر وسیله نقلیه
عمومی برای زنها ،ششمین شهر
خطرناک دنیا گزارش شده است.
او مینویسد ،عالوه براین یک خانم
نماینده مجلس از حزب مخالف
خواســته که برعلیه آزار جنسی
اقدامات اساســی صورت بگیرد.
چون شــکایات زیادی دریافت
کرده است.
شار مینویسد :شهرهای دیگری
مثل توکیو ،مکزیکــو ،برازیلیا و
ریودوژانیرو هم از این شــکایات
دریافت میشــود ،البته در توکیو
و مکزیکو تعداد شــکایات کمتر
شده ولی دو شهر دیگر همچنان
باال اســت .در قاهره جداسازی،
مذهبی است.
در مونتریال جداســازی وجود
ندارد.
(معموالً نمیشود شهردو میلیونی
را با یک شهر  14میلیونی مقایسه

سردردها...

ً
دختران و پسران در یک
کرد .ضمنــا مدتی جداسازی ها
پیش هم موردی در
کالج خصوصى به اسم
روزنامه  24گزارش داروی این  Villa Mariaپیــش
شده بود).
نابهنجاریها آمد.
نیست
دســت انــدرکاران این
•
پرده دوم:
کالــج تصمیــم گرفته
اند این مدرســه را بعد
 17آوریــل ســال
گذشته ،روزنامه مترو مونتریال از  ١٦٠ســال دخترانه بودن به
مدرسه مختلط تبدیل کنند .ولی
خبری با عنوان:
آیا میدانید کــه صددرصد زنها پسرها ازدخترها جدا خواهند بود
هنگام اســتفاده از وسائل نقلیه آن هــم بخاطر نظر اولیاء دانش
عمومىدر پاریس مورد مزاحمت اموزان .درنظر ســنجی در این
مــورد ۴۵ ،در صد مردم جدایی
قرارمیگیرند؟
در توضیح مطلب اضافه شده که دختران از پسران را تأیید کردند
تماس دســت به پشت و باسن ،حتى بعضى اعتقاد داشــتند که
توهین و نگاه شــهوانى در تمام اختالط دانش اموزان در کیفیت
وسائط نقلیه در محالت پاریس تحصیلی اثربد خواهد گذاشت.
براى اســتفاده کنندگان پیش و بورکینی در فرانسه...
اخیراً کشــور فرانســه پوشیدن
میاید.
دولت فرانســه با انتشار گزارشى بورکینی (لباس شنا) رادر استخر
در حالى که قول تدابیر شدیدى و کنار سواحل برای زنان مسلمان
داده ،تصریــح کرده اســت که ممنوع کرده  .امکان قانونی شدن
پنجاه درصد دختران جوان این آن در مونتریال نیز هست.
مزاحمت را زیر هجده ســالگى مسلماً جداســازی ها کارساز و
داروی این نا بهنجاری ها نیست.
تجربه کرده اند.
مسئول و مشاور عضو ارشد اداره بهمــان ترتیب کــه محدودیت
برابــرى زنان و مردان توانســته در پوشــیدن لباس هم دردی را
مصاحبه اى با ششصد زن ساکن دوا نمیکند .دلیل نوشــتن این
حومه پاریس انجــام بدهد و به موضوعات خبررســانى نیست.
این نتیجه رسیده که مزاحمت و خوشبختانه همه در کوران این
تعرض بطور عمده در اتوبوس و یا خبرها هستند و اگر این مسئله
ماشین هاى مدرسه آنهم بیشتر در کشــورهاى عقب نگهداشته
شــده اتفاق بیفتد جاى تعجب
در روز اتفاق میفتد تا در شب.
نیست ،همه بشنیدن آن عادت
•
پرده سوم:
دارند و بیشــتر خانمها بتجربه
 24آوریل سال گذشته در خبر (متاسفانه).
 CTVصحبــت از جداســازى وقتی این مسائل در کشورهای

>> ادامه از صفحه27 :

است ،نمی توان آن را خطرناک
دانست.
اما اگر سردرد را به تازگی تجربه
کــرده اید و یا نوع و شــدت آن
تغییر کرده است ،احتماال پزشک
اسکن مغز را تجویز خواهد کرد.
•

بیش از حد کافئیـــن مصرف
می کنید

کافئین باعث انقباض رگ های
خونی می شــود ،یعنــی آن ها
باریک تر می شوند .اگر شما قهوه
و سایر نوشیدنی های کافئین دار
را بیش از حد معمول بنوشــید،
بدن شما به آن عادت می کند.

بنابراین زمانی که یک روز آن را
مصرف نکنیــد ،رگ های خونی
شما منقبض نمی شوند که می
تواند به سرتان آسیب بزند .اعتدال
در مصرف نوشیدنی های کافئین
دار (حداکثر دو نوشیدنی کافئین
دار در روز) بــرای جلوگیری از
سردرد توصیه می شود.
•
بیش از حد داروهای مسکن
مصرف می کنید

گاهی اوقــات داروهایی که برای
ســردردتان مصرف می کنید،
به ضرر شما هســتند .افراط در
مصرف مسکن ها درد را شدیدتر

می کند .پژوهش ها نشــان می
دهــد که اغلب این قرص ها می
توانند توانایی مغز را در تسکین
درد تغییردهند.
اســتفاده بیش از حد از هر نوع
داروی ضــددردی مــی توانــد
ســردردتان را بازگرداند .سعی
کنید برای یک روز اســتفاده از
آنها را متوقف کنید .اگر شــما
بدون مصرف دارو توانستید یک
روز را بدون سردرد سپری کنید،
سردرد شما دیگر باز نمی گردد.
منبع:تبیان
•

ایران  ۵برابر کشورهای پیشرفته دانشگاه دارد!

در ایران  ۲۶۴۰دانشــگاه وجود
دارد که از این میان سهم وزارت
علوم از جمعیت دانشجویی %٦٨
و سهم دانشگاه آزاد  %٣٢است.
الزم به ذکر اســت که در چین
تنها  ۲۴۸۱و هند  ۱۶۲۰دانشگاه
دایر است .بنابر گزارش موسسه
اسپانیایی  CISCتعداددانشگاهها
در اغلب کشــورهای پیشرفته

جهان زیر  ۵۰۰دانشــگاه است
بهطوری که آلمان  ،۴۱۲انگلیس
 ،۲۹۱کانادا  ،۳۲۹ایتالیا  ۲۳۶و
هلند  ۴۲۳دانشــگاه دارند .این
تعداد دانشــگاه در ایران ،نزدیک
به  %۵۰از جمعیت بیکار کشور را
تولید میکند .این درحالی است
که برخی کشورهای اروپایی نظیر
نروژ ،ســوئد ،دانمارک و فنالند

کمتر از  ۱۰۰دانشگاه باکیفیت
تاسیس کردهاند.
اگر حوزه های علمیه را به لیست
دانشگاه های ایران اضافه کنیم
می توان گفــت ایران بزرگترین
تولید کننده مدرک تحصیلی در
دنیاست.

بیشرفته و کشورهایى که ادعاى
جدایى دین از حکومت میکنند
بیش بیاید بایــد زنگ خطرى
باشــد برای آینده جامعه اى که
در ان زندگــى میکنیم .فرزندان
ما قرار نیست و نباید براى یافتن
یک جامعه بهتر به کشور دیگر
مهاجرتکنند.
برای چاره کار باید به ریشــه ها
رفت .دیدن فیلم هاى خشونت
آمیز و در کنار آن دیدن صحنه
هاى واقعى بمبــاران و تجاوز و
کشتار مردم بیگناه در ذهن مردم
مخصوصا جوانها اثر میگذارد.
بیائیــد جلوی ادامــه جنگها را
بگیریم .مانع جنگهای جدید با
بهانه هایدروغین بشویم.
نابهنجاری های اجتماعی مثل
بیماریها مســری هستند و اگر
جلویشان گرفته نشود آسیبهای
بیشتری به جوامع وارد خواهند
کرد .بتدریج فرهنگ جنگ طلبی
و کشــت و کشــتار و تجاوز در
جامعه عادی میشود.
پــال گــرگ رابرتــز در مقاله
ای مینویســد :دولــت اوباما در
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هفت جنگ مشــغول بمباران
کشورهاست .این جمله که اسد
باید برود چون دیکتاتور اســت،
دروغ است .اســد دو بار انتخاب
شــده و شــاید محبوبیتش در
سوریه بیشتر از محبوبیت اوباما
در آمریکا باشــد .آمریکا اسد را
متهــم بکاری میکنــد که قابل
مقایســه با مــرگ و نابودی که
خود در سوریه وارد کرده نیست .هفتــه پیش در بمبــاران یمن
شاید میشد جلوی تراژدی حلب توسط عربستان  11بچه کشته
را گرفت اگر روسیه نیروهایش را شــد و چون عربستان با اسلحه
آمریکا و کانادا اینــکار را انجام
زود بیرون نمی کشید.
رابرتز اضافه میکند :چند ماه پیش میدهد صدایشدرنیامد.
تصویر بچه غرق شده و دیگری  12می سال  1996خانم آلبرایت
همین هفته از زیر آوار در آمده را وزیر خارجه کلینتون ،در برنامه
( 60دقیقه) «سیکستی مینت»
شاهد بودید.
جنجالی کــه ارتباطات جمعی در جواب سوال مربوط به کشته
با ریاکاری و "اشــک تمســاح شدن بیش از نیم میلیون کودک
ریختن"راه انداختند بی ســابقه عراقی در اثر تحریم آمریکا جواب
بود ،گویا کشت وکشتار فقط در میدهد:
سوریه انجام میشود .هیچکدام "ارزش داشــت که آنها کشــته
از آن ارتباطــات جمعی عکس بشوند!"
پســربچه ای که سرش توسط (این خانــم اخیــراً از هیالری
نیروهای معتدل بریده شد ،نشان حمایت کرده است).
ندادند.
{>> ادامه در صفحه}29 :

آموزش عالی در ایران... :

شــهریهای (مثــل صندلیهای
دورههای شبانه).

•
بسته بودن بـــازار کار بر روی
دانش آموختگان

آموزش عالــی در ایــران هیچ
ارتباطی با بازار کار ندارد.
نه کســانی که دارای تخصصی
می شــوند می توانند در بخش
خصوصــی فعال شــوند (چون
بخش خصوصی با نیاز به نیروی
متخصص وجود خارجی ندارد) و
نه بهترین دانشجویان می توانند
به هسته ی کارشناسی و مدیریت
بخش دولتــی راه یابنــد (این
موقعیتها به نزدیکان حاکمان
تعلقدارد).
کل جمعیت فعال در آستانه ۲۸
میلیون و  ۳۴۳هزار نفر برآورد می
شود که از این تعداد  ۱۸میلیون
و  ۶۸۴هــزار نفــر فاقد آموزش
عالی و  ۹میلیــون و  ۶۹۲هزار
نفر دارای تحصیالت دانشگاهی
هســتند .بازار کار ایران ظرفیت
پذیرش این میزان فارغ التحصیل
دانشــگاهی را در چنــد دههی
آینده نخواهد داشت .با توجه به
رشــد اقتصادی نزدیک به صفر
کشور در سالهای اخیر و حدود
 ۲میلیون فارغ التحصیل بیکار ۵
سال گذشته (تنها با احتساب ۴۲
درصد فارغ التحصیالن بیکار) و
حدود پنج میلیوندانشجودر سه
سال آینده تعداد فارغ التحصیالن
دانشــگاهی بیکار بــه باالی ۵
میلیون خواهد رسید.
در سالهای گذشته تنها ٥هزار
نفر جذب بدنه دولت شدهاند که
از این میان سهم بسیار ناچیزی
به دانشآموختگان دانشگاههای
تراز اول کشــور مثل دانشــگاه
شریف ،امیرکبیر ،دانشگاه شیراز،
تبریز و اصفهان اختصاص دارد.
در مقابل نیروی نخبه که جایی

28

>> ادامه از صفحه6 :

در داخل نمــی بیند تصمیم به
مهاجرت می گیرد.
درســال  ٢٠١٥حدود ١١هزار و
 ٣٠٠دانشــجوی نخبه از ایران
مهاجرت کردهاند که این تعداد
حاکــی از رشــد ١٦درصــدی
مهاجرت نخبگان از کشور نسبت
ب ه سال  ٢٠١٤است (تابناک ۱۰
مرداد )۱۳۹۵
•
رشد پایــان نامهها و رشد
ادعایی علم

در ســال  ۹۴بیــش از ۶۶
هــزار پاياننامــه در پايگاه ثبت
اطالعات پایاننامهها و رسالههای
تحصیالت تکمیلی کشور به ثبت
رسيد که نسبت به سال قبل ۲۲
درصد رشد داشته است.
از این میزان بیــش از  ۴۷هزار
پایاننامه توسط دانشگاهها تایید
شده است .با افزوده شدن بیش
از  ۶۶هزار پایاننامه در سال ،۹۴
تعداد پایاننامههای ثبت شده در
پایگاه ثبت ایرانداک ،به بیش از
 ۲۷۳هزار و  ۹۴۸عنوان پایاننامه
رســید .در ميان پایاننامههای
تایید شده توســط دانشگاهها،
بيش از  ۴۳هزار پاياننامه مربوط
به مقطع كارشناســی ارشــد و
مابقــی در مقطع دكتــرا بوده
است .بیشــترین پایاننامههای
ثبــت و تایید شــده در پایگاه
ثبت پایاننامهها و رســالههای
تحصیالت تکمیلــی مربوط به
گروه علوم انســانی با  ۲۰هزار و
 ۳۰۷رکورد بوده است.
(مهر  ۲۷اردیبهشت )۱۳۹۵
این افزایش نه ناشی از رشد علم
در ایران بلکه ناشی از رشد بیکاری
فارغ التحصیالن دانشگاههاست
که بــرای فــرار از بیــکاری به
دورههای تحصیالت تکمیلی رو
می کنند .این پایان نامهها اکثرا
ترجمهی ترکیبی متون خارجی

و تکــرار مواد موجــود در دیگر
کتابها و پایان نامهها هستند.
نویسندگان بخشی از این پایان
نامهها نیــز خود دانشــجویان
نیستند .با چند میلیون تومان می
توان در ایران پایان نامه سفارش
داد.
بسیاری از پایان نامه باالخص در
حوزهی علوم انســانی با کسانی
گرفتــه می شــوند کــه اصوال
صالحیت آموزشی ندارند.
اکثر مدیران دولتی ،فرماندهان
نظامــی و روحانیون کشــور در
دانشگاهها تدریس می کنند .اینها
مدارک خود را با استفاده از نفوذ
سیاســی گرفته و با همان نفوذ
سیاسی جایی در دانشگاهها پیدا
کردهاند.

•
دانلـــود غیر قانونی و نقض
حقوق معنوی

ایران در ســال  ۲۰۱۵با بیش از
 ۲میلیــون و  ۶۰۰هــزار دانلود
غیــر قانونی مقــاالت علمی از
سایتهای غیر قانونی مربوطه در
صدر فهرست سارقان علمی دنیا
قرار گرفته است.
همچنین میلیونها نسخه کتاب
از سوی دانشــجویان و کاربران
ایرانی دانلود شده است( .تابناک
 ۲۶اردیبهشت )۱۳۹۵
ایندانلودها البته همیشه نه برای
خوانــدن و اســتفاده بلکه برای
نگه داری برای روزی اســت که
ممکن است به کار آیند .آموزش
عالــی نیز در ایران به بســتری
برای اعمال غیر عادی مثل نقض
حقوق معنوی تبدیل شده است.
رشد کمی دانشجویان ظاهرا به
رشــد عقالنی و اخالقی جامعه
کمکی نکرده است( .رادیوفردا)
•
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آمریکا 400 :نوع ماست؛ اما فقط دو انتخاب
برای ریاست جمهوری!؟
شایستهالهامی(مونتریال)

 25اوت :لیان پنه تا وزیر دفاع
بیل کلینتون و رئیس سابق
سازمان سیا و از کسانی که در
حمله به عراق نقش اساسی
داشــت ،یکی از سخنرانان
کنوانســیون دموکرات ها در
حمایت از هیالری بود او در میان
هو کردن های طرفداران سندرز و
مخالفان جنگ به حمایت از ملکه
جنگ (هیالری) به صحبتهایش
ادامه داد .همچنین یکشنبه 14
اوت در برنامه سیاسی تلویزیون
ای بی ســی شــرکت داشت .او
به تمام سئواالت طوری جواب
داد که گویی همه آنها یک ادعا
بوده و هیــاری بخاطر تجربه و
اطالعاتی که دارد بهترین گزینه
برای ریاست جمهوری است.
از روباهه می پرســند شاهدت
کیه؟! جواب میده دمم!
(با عذرخواهی از روباهه!)
هیــاری در اواســط مــاه اوت
کاغذهای مالیاتی سال گذشته
خود و همسرش بیل را با مبلغ
درآمد بیشــتر از ده میلیون و از
ســال  2007تا ســال  2014با
مبلغ  150میلیون نشان میدهد.
(چیزی که روی کاغذ آمده).
هیــاری در مــورد وضع مادی
خانواده کلینتون بعــد از پایان
ریاســت جمهوری شوهرش در
یک ویدئو میگوید:
"ما کام ً
ال ورشکسته بودیم".
در فیســبوک از زبان خســرو
شاهانی (مقاله نویس خواندنی ها
در اوایل انقالب) میخواندم:
«زر نباریده زاســمان بسرش یا
خودش دزد بوده یا پدرش!»
جیمــز گریمالــدی James
 Grimaldiگزارشگر برنده جایزه
پولیتــزر روزنامه وال اســتریت
ژورنال ،که سالها بنیاد کلینتون
را پوشش داده ،روز  11اوت در
برنامهدموکراسی ناو ،رابطه وزارت
خارجه (زمان وزارت هیالری) با
بنیاد کلینتون را مورد بررسی قرار
میدهد.
ایمیلهابیناعضاءبنیادکلینتون
و مشاوران ســطح باالی وزارت
همچون خانم ها هما عابدین و

اگر طرف مقابل هیالری،
بجای ترامپ ،شخصی
دیگر بود هیالری تا این
سطح باال منی آمد!
شریل میلز رد و بدل شده.
(میلز وکیل بیل کلینتوندر زمان
اســتیضاح بوده و حاال شخص
مورد اعتماد و مشاور هیالری در
تصمیمات مهم است).
اف بــی آی در اوائــل امســال
خواسته تحقیقاتی راجع به بنیاد
انجام بدهد ،ولی لورتا لینچ ،وزیر
دادگستری جلوی آنرا میگیرد.
یکــی ازایمیــل هــا راجع به
میلیاردری نیجریائی لبنانی است،
بنــام ژیلبر شــاگوری Gilbert
 Chagouryکــه بین یک تا 5
میلیون دالر بــه بنیاد کلینتون
کمک کرده است .در ایمیل یکی
از افراد اجرائی بنیاد کلینتون به
عابدین و میلز نامه نوشته و از آنها
کمک خواسته تا شاگوری را در
تماس با سفیر آمریکائیدر لبنان
قرار بدهند و عابدین جواب داده:
"با جف (جفری فلتمنJeffery
 ) Feltmanصحبت خواهم کرد"
گریمالدی ادامه میدهد :مسلماً
بیــن وزارت خارجــه و بنیــاد
کلینتون روابطی بوده .داگالس
بند برای تاسیس بنیاد کلینتون
کمــک میکند تا بیــل روزهای
بازنشستگی کاری داشته باشد.
او با عابدین و میلز نزدیک بوده،
زمانی کــه عابدین در وزارت کار
میکرد ،پیمانکارش بود
بخاطر انتخابات لبنان در آنزمان،
داگالس بند در ایمیلی میخواهد
که شاگوری بتواند با سفیر تماس
بگیرد؛ در صورت نپرداختن این
پول تماس شــاگوری با ســفیر
صورت نمی گرفت.
گریمالدی میگویــد با مراجعه
بــه بایگانی متوجه شــدیم که

 44کمپانــی از  60کمپانی
که برای وزارت خارجه البی
میکردند از طرف بنیاد حدود
 3/2میلیــارد ارزش گذاری
شدند ما میخواستیم بدانیم
که آیا هیالری به این کمپانیها
هدیه ای داده و یا کاری کرده
است؟
بــرای مثــال  UBSبوئینگ،
جنرال الکتریک ،مایکروسافت و
وال مارت ،بنظر میرسد از طرف
هیالری ترفیع و تشــویق هائی
شــده و متقاب ً
ال آنها هم به بنیاد
کلینتون کمک مالی کرده اند.
گریمالدی ســال گذشته مقاله
ای در ارتبــاط پیچیده هیالری
بــا  UBSنوشــته کــه توضیح
میدهد :ما میدانیم که هیالری
با بانکهای وال اســتریت خیلی
نزدیک اســت  .در مورد یکی از
بانکها که هیالری شدیداً در گیر
بود توانستیم با پیگیری و رفتن
تا عمق ماجــرا و همچنین یک
افشاگری باعث شد که متوجه
شــویم ،عده ای میخواستند از
دادن مالیات طفره بروند افرادی را
جمع میکنند تادر بانک سوئیس
حساب باز کنند .بعد از موفقیت
بخاطر کمکهای هیالری از بیل
کلینتون برای سخنرانی دعوت
میشود و برای دو سخنرانی 1/5
میلیون پرداخت میکنند .بدنبال
آن سخنرانیهادر جاهای مختلف
کشور ادامه پیدا میکند.
ســالهای  2014و  2015بیــل
کلینتون به (امارات،عربســتان،
قطر) میرود .پــول زیادی از آن
دولتها جمع میکند .شیخ های
سعودی کمکهای زیادی میکنند.
هیالری امکانی برای بیل بوجود
میاورد تا با گرفتن یک میلیون
دالر دو بار به امــارات برود .در
ابوظبی برای گرفتن امکانات خط
هوائی باز پول جمع میکند.
کشورهائی که در آنها به حقوق
مساوی زن و مرد اعتقادی ندارند.
وزارت خارجــه کانــادا بخاطر
گذراندن خط لوله کی اســتون،
زمان وزارت هیــاری به بنیاد
کلینتون کمک میکند تا هیالری
آنرا بپذیرد.
تاکنون این دو از طریق سخنرانی

) 647-847-1847

_______________
Unit 212, 10243 Yonge Street,
Richmond Hill, ON L4C 3B2

هایشان از وال استریت و بانکهای
دیگر  250میلیــون دالر جمع
کرده اند.
پیش بینی میشــود در صورت
ریاســت جمهوری هیــاری،
چلسی دخترشان ریاست بنیاد
را برعهده بگیرد( .نوعی سرپوش
قانونی برای ادامه کارهای قبلی)
(نوشــته بــاال ترجمــه کوتاه و
مختصرشده است) .
بزبان ساده هیالری در زمان
تصدی وزارت ،کارهائی برای
دولتها و افراد پولدار و متنفذ انجام
داده و در ازاء آن کمکها ،آنها هم
به بنیاد کلینتــون کمک مالی
کرده انــد .در یک مورد(بحرین)
 32میلیون باج داده اند.
بخاطر بیاوریم که بهار عربی در
زمان هیالری به زمستان تبدیل
شد.
اگر طرف مقابل هیالری ،بجای
ترامپ شخصیدیگر بود هیالری
تا این سطح باال نمیامد.
اگر حزب سومی میتوانست روی
کار بیاید مــردم انتخاب خوبی
داشتند.

تــه رور نــوح Trevor Noah
مجری برنامه کمــدی انتقادی
میگوید:
در آمریــکا میشــود  400نوع
ماســت در مغازه پیدا کرد ولی
برای ریاست جمهوریدو انتخاب
بیشتر وجود ندارد.
ترامپ ،حرفهایش را بدون واهمه
و رک میزند .ترامپ تولید همین
سیســتم اســت .پدیده ایست
که نئولیبرالیســم بوجود آورده
میتوانیم از دست ترامپ خالص
شویم ولی با انتخاب هیالری به
بدترین هــا از نوع تد کروز دچار
خواهیم شد .چون نئولیبرالیسم
جواب فاشیسم ،نیست.
با مرور عقاید هیالریدر  25سال
گذشته متوجه عقاید ارتجاعی او
میشویم،در مصاحبه های قبل از
انتخاب بیل میگوید:
"من هم میتوانســتم در خانه
بمانم و آشــپزی کنــم (!) ولی
ترجیح میدهم اینکار را نکنم" آیا
این توهین بزنها نیست؟
یا "جوان های ســیاه باید بزانو
درآورده شوند".

شایسته :سیاست یک بام و دو هوا
اندرو کاکبورن مینویسد :صدها
بچه در یمن کشته شده .در آنجا
فع ً
ال بدون طرح میکشند .چون
فقط مسئله فروش اسلحه اهمیت
دارد .سال  2010زمان هیالری
باالتریــن فــروش هواپیماهای
جنگی به عربســتان بــوده ،در
ایمیلهای هیالری بخاطر فروش
 60میلیارد دالر اسلحه آمده:
"خبــر خوب ،تبریــک وکادوی
کریسمس بخاطر فروش اسلحه
به عربستان" و جالب اینست که
عربســتان رئیس شورای حقوق
بشــر در ســازمان ملل انتخاب
میشود .از یک طرف آقای اوالند
نشــان لژیون دونور را به پادشاه

کمکهــای اجتمایــی در زمان
کلینتون قطع شد که  70درصد
بچه ها آسیبدیدند.
بیشترین سیاه پوستها و مسلمانها
در زمان اوباما در آمریکا کشــته
میشوند.هیچ فرقی بیندموکراتها
و جمهوریخواهان وجود ندارد.
دلیل پرداختن به هیالری ،بیشتر
در رابطه با ایران است .مشاوران
هیالری مثل مایک مورل ،رئیس
سابق ســیا با ایجاد منطقه پرواز
ممنوع در ســوریه ،و کمک به
شورشیان سوریه وضعیتی مثل
لیبــی را بوجود خواهنــد آورد.
جنگ را بطرف ایــران خواهند
کشــید .از طریق تنش بیشــتر
در اوکراین هم روســیه را درگیر
خواهند کرد.
مورل میگوید ":ایرانیها و روسها
را باید کشــت تا تکلیف خود را
بدانند".
صاحبنظــران معتقدند که این
میتواند جرقه جنگی باشد کهدنیا
را بطرف نابودی ببرد.
•

>> ادامه از صفحه28 :

عربستان میدهد و از طرف دیگر
بــرای منحرف کــردن اذهان از
خبرهای فروش میلیاردی اسلحه
حجــاب و بورکینــی را بزرگ
میکنن .د
چطــور میتوانیم توقع داشــته
باشیم ،مردم و بخصوص جوانها
بیعدالتى ها رادر جامعه ببینند و
أرام باشند وعکس العمل منطقی
نشــان دهند .جوامع متمدن را
از رفتار انســان ها به یکدیگر و
رفتار دولتهایشــان بــا آنها می
توان سنجید نه با ساختمانهاى
آسمانخراشوتکنولوژىپیشرفته
و نــه با قواعد بــازى یک بام دو
هوائى.

در نتیجه قوانیــن این چنینی
مردم عادی صدمه میبینند وگرنه
رهبران زندگیهای خود را دارند.
با بمباران مردم آن کشورها ،آواره
کشورهاى دیگر می شوند و اگر
در دریا غرق نشــوند ویا گرفتار
بالهاى مختلف نشــوند از نظر
روانى سالها طول میکشد تا هر
کدام از این افراد به یک انســان
سالم و نرمال تبدیل شوند و این
مســلماً در جوامع میزبان اثرات
روانی غیرقابل جبــران خواهد
داشت .با توقف جنگها هیچکس
مجبور به ترک خانه و دیار خود
نیست.

•
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 ۱۰شهریور ۱۳۹۵
واکنــش «نظــام» به انتشــار
فایل صوتی آیت اله منتظری،
هیچ جای خوشبینی ای باقی
نگذاشته است که این اعدامهای
گســترده و جنایتکارانه بعد از
بیســت و هشت ســال ،حتی
نشــانهای از تاسف و پشیمانی
را در سیمای حکومت اسالمی
ایران رقم زده باشــد .دفاع یک
پارچهی آنها از کشتارهای آن
سال ،بیش از همیشه شعار «می
بخشیم ،اما فراموش نمیکنیم»،
را به حاشــیه رانــده و از رمق
انداخته است.
وقتی جنایتــکاران همچنان بر
جنایت خود پافشــاری و از آن
دفاع میکنند« ،بخشــیدن» به
تمامی ،معنای خود را از دســت
میدهد.
انتشار این فایل صوتی و بیش از
آن ،واکنشهای گستردهی سران
و ارگانهــای نظــام در دفاع از
جنایت  ،۶۷اما موضوع کشتارها
را برای اولین بار در سطحی ملی
و وسیع در جامعهی ایران مطرح
کرده و مردم بســیاری از اصل
ماجرا ،اگر نه از همهی حقیقت
آن ،آگاه شدهاند.
این وضعیتدر بیست و هشتمین
سالگرد این کشتارها ،فرصت کم
نظیری برای خانوادهها و بستگان
قربانیان و همهی دادخواهان این
جنایت و اعدامهای بی شــمار
پیش و پس از آن به وجود آورده
است.
بهترین اســتفاده از این فرصت
بی نظیر ،زمانی که افکار عمومی
با حساســیت موضوع اعدامها و
واکنش عامــان آن را پیگیری
میکند ،تمرکز بر خواستههای
معینی اســت که بتواند جنبش
دادخواهی را یک یا چند گام به
جلو ببرد.
مصطفی پورمحمدی وزیر فعلی
دادگســتری ،یکی از چهار عضو
هیات مرگ است.
درخواســت برکناری او به چند
دلیــل میتواند به خواســتهی
جنبش دادخواهی در موقعیت و
وضعیت فعلی تبدیل شود.
او عضو یــک «دولت منتخب»
اســت و در راس وزارت نشسته
است .وزیر دادگستری است که
قاعدتا باید نمــاد اجرای عدالت
باشــد ،اما همچنان از اعدامهای
دسته جمعی زندانیان سیاسی
دفــاع میکنــد و آن را جــزو
افتخارات خود میشمارد.
و یکی از آن «چهار نفر» اســت
که به کمیسیون و هیات مرگ
معروف شدهاند و مستقیما حکم
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حداقل ۷۲گور دستهجمعی با بیش از۱۵هزار
جنازه؛ میراث داعش در عراق و سوریه

گام اول:

مصطفیپورمحمدی

را برکنار کنید!

وقتیجنایتکاران
همچنان بر جنایت خود
پافشاری و از آن دفاع
میکنند...

اعدامها را امضا کردهاند.
در مجلس شورای اسالمی مورد
پرسش قرار گرفته است.
اختیار عزل او در دســت رئیس
جمهور و یا مجلس اســت ،که
ظاهرا با رای مردم انتخاب شده
و باید در برابر این رای مســئول
باشند.
یکی از آن چهار نفر اســت که
در جناح اعتدال  -اصالحات جا
خوش کرده و آنها را خواه ناخواه
درگیر پروندهی اعدامهای سال
 ۶۷میکند.
وقتی مصطفــی پورمحمدی از
طرف حســن روحانی به وزارت
دادگستری منصوب شد ،کمتر
کسی حاضر شد به یاد آورد که
او چه سابقهی سیاهی در پشت
ســر خود دارد .از میان کسانی
که شــادمان از پیروزی حســن
روحانی و نشــاندن او بر مسند
ریاســت جمهوری بودند ،هیچ
اعتراضی به این انتخاب صورت
نگرفت .بسیاری تصور میکردند
گذشتهها گذشــته است .چرخ
حــوادث به گونهای گذشــت تا
نشان دهد گذشــتهها نگذشته
و مصطفــی پورمحمدی یک بار
دیگر مســئولیت آن اعدامهای
هولناک را این بار نه در خفا که
با گردنی افراشته بر عهده گرفته
است.
شــاید اینک وقت آن باشد که
آن غفلت و بی توجهی سه سال
پیش جبران شود .اصالح طلبان
میتوانند از آقای روحانی بخواهند
کــه او را برکنار کنــد و یا طرح
اســتیضاح او را به مجلس ارایه
بدهند .این اقدام بی تردید مورد
پشــتیانی خانوادههای قربانیان،
دادخواهــان و بخــش بزرگی از

مردم ایران قرار خواهد گرفت و
توسط آنها حمایت خواهد شد.
شاید این قدم مناسبی باشد که
اصالح طلبان بایــد بردارند و به
سکوت تلخ و آزاردهندهی خود
در این کشاکش سیاسی  -حقوق
بشری پایاندهند.
درخواســت برکناری مصطفی
پورمحمدی را میتوان با فعالیت
در مجامع بین المللی حقوق بشر
همراه کرد.
ســخنان روز یکشــنبهی
پورمحمــدی در لرســتان ،به
عنوان یکی از عاملین قتلهای
سال  ،۶۷سند اعتراف به جنایت
اســت .وقتی جنایتــکاری به
جنایتی به ایــن بزرگی اعتراف
میکند ،بهترین فرصت برای آن
اســت که از مجامع بین المللی
خواهان پیگرد جهانی او و همهی
همدستانش شــد ،تشکلهای
مدافع حقــوق بشــر ،از جمله
فدراسیون بین المللی جامعههای
حقوق بشر ،آقای الهیجی ،خانم
عبادی ،میتوانند از این فرصت
بــه صورتی که خــود میدانند،
استفادهکنند.
مصطفی پورمحمدی تنها یکی
از مهره هاست ،این را هر کسی
میتواند بداند .مسئولیت اصلی
این جنایــت بر دوش خمینی و
میراث داران اوست.
اما موضوعدادخواهیدر شرایطی
که چشم انداز بزرگتری در پیش
رو نیســت ،گام به گام میتواند
جلو برود و نیروی خود را متوجه
خواســتهای معین کند .یکی
شدن تالش خانوادهها و جنبش
دادخواهی بر خواستِ «برکناری
مصطفی پورمحمدی» ،و طرح
ادعانامــهی بیــن المللی علیه
او ،در آســتانهی دور تــازهای از
فعالیتهای انتخاباتی ریاســت
جمهــوری ،گام اول اما مهم در
راهی دراز است.

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

۰۹شهریور«-آسوشیتدپرس»
مکان  ۷۲گور دســتهجمعی
را در عــراق و ســوریه یافته
است که پیشبینی میشود
محل دفــن بقایای  ۵۲۰۰تا
 ۱۵۰۰۰نفر کشتهشــدگان
توسط نیروهای گروه «دولت
اسالمی» (داعش) باشند.
حفــاری،
و
کاوش
تجزیهوتحلیــل حفاریهــا،
نقشــهبرداری ماهــوارهای،
شهادت بازماندگان و شاهدان
عینی ،ویدئوهــا و تصاویری
که خود داعش منتشر کرده
اســت ،همه از مســتندات
ارائهشده در گزارشی هستند
کــه «آسوشــیتدپرس» روز
 ۳۰اوت ۹ /شهریور در مورد
کشــتارهای دســتهجمعی
داعش منتشر کرده است.
ایــن گــزارش ،جامعترین
پژوهش در مــورد گورهای
دستهجمعیدر عراق و سوریه
اســت و انتظار میرود که با
کوچکتر شدن قلمرو تحت
کنترل گروه «دولت اسالمی»،
گورهایدستهجمعیبیشتری
در سوریه و همچنین در عراق
به ثبت برسند.
یکــی از پژوهشــگران
«آسوشــیتدپرس» بــه
«بیبیســی» میگویــد که
داعش حتی سعی نکرده است
که این گورها را پنهان کند:
«اکثر جنازههادر عمق خیلی
کم ،خاک شدهاند».
او در ادامه در مورد جنسیت
قربانیهــا میگویــد« :زن،
کــودک ،مــرد ،در گورهای
دستهجمعیبقایایهمهیافت
شده است».
نیروهای شبهنظامی داعش از
زمان قدرت گرفتن ،ایزدیها،
مســلمانان ســنی و شیعه،
کردهــا ،ترکمنها ،نیروهای
ارتــش عــراق و ســوریه و
نیروهای مخالف بشار اسد در
سوریه را هدف قرار دادهاند.
در مورد اقلیــت ایزدی این
موضوع مطرح شــده اســت
که کشتار آنها توسط داعش
نوعی نسلکشی بوده است.
منطقه کوهستانی سنجار پراز
گورهای دســتهجمعی است

که بیشتر آنها مربوط به کشتار
اقلیت ایزدی است.
هنوز بسیاری از این گورهای
دســتهجمعی در مناطــق
جنگی هستند که حفاری و
مستندسازی را دشوار کرده
است .به این ترتیب تا زمانی
کــه جنگ در ســوریه ادامه
دارد ،حفــاری جامع و کامل
ایــن گورها برای به دســت
آوردن تعداد دقیق قربانیان،
بیش از حد خطرناک است.
در ســوریه  ۱۷گــور یافت
شــده که تنها یکــی از آنها
تاکنون قابل حفاری اســت.
در عراق تعداد بیشتری گور
دســتهجمعی یافت شده اما
 ۱۶گور در عراق همچنان در
مناطق پرخطر هستند.
در میــان ایــن گورهــای
دســتهجمعی ،قربانیان قتل
عام «کمپ اســپینچر» در
عــراق هم هســتند .روز ۱۲
ژوئــن  ۱۵۵۶ ،۲۰۱۴نفر از
دانشجویان ارتش و نیروهای
هوایــی عــراق در نزدیکی
تکریت توسط داعش کشته
شدند ودر گوریدستهجمعی
خاک شدند.
در عراق «وزارت حقوق بشر»
این کشور سعی کرده است که
در مناطقی که امنیت کافی
وجــود دارد با آزمایش نمونه
 ،DNAبازماندگان کسانی را
که در گورهای دستهجمعی
پیدا میشوند ،خبر کند.

در برخــی از ایــن
گورها اما بازماندگان
خود شاهد بودند که
بولدوزرهای داعش
بر روی عزیزانشان
خاک میریزد.
برخــی از این گورها
هم بــا اســتفاده از تصاویر
ماهوارهای کشــف شــدهاند.
تصاویر ماهوارهای از مناطقی
که گور دستهجمعی هست،
جای چرخ بولدوزرها و خاک
بههمخورده را نشان میدهد.
بهعنوان نمونه پس از تصرف
موصــل در ســال ،۱۳۹۳
نیروهــای داعش بــه زندان
«بدوش» رفتند و و زندانیان
شــیعه ،کرد و ایــزدی را از
سنیها جدا کردند قتل عام
کردند .خودداعشدر تابستان
 ۱۳۹۳خبر اعدامدستهجمعی
زندانیان شیعه ،ایزدی و کرد
در زندان «بدوش» در عراق را
منتشر کرد .اما بعد با استفاده
از تصاویر ماهوارهای محل گور
دســتهجمعیای که در آن
بیش از  ۶۰۰زندانی را خاک
کرده بودند ،پیدا شد.
مشــابه این گورها در عراق
در اســتادیوم «رمادی» هم
پیدا شده است .داعش زمین
داخل استادیوم فوتبال را در
نیمه اول سال  ۲۰۱۵تبدیل
به گورستاندستهجمعی کرد.
«آسوشــیتد پــرس»۷۲ ،
گور دســتهجمعی را به ثبت
رســانده ،اما میگوید که این
تازه اول کار اســت .گورهای
بیشتری در روزها و ماههای
آتی به ویژه در سوریه به ثبت
خواهند رسید.
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اجنمن زنان بر گزار می کند:
سخنرانی آقای پرویز دستمالچی
زنان ،پاشنه آشیل جمهوری اسالمی

در تاریخ  23سپتامبر  2016از ساعت  19تا 21
دانشگاه کبـــ ک St-Catherine E 320
متروی Beri UQAM

پوشش و حجاب بحثی یکسره مربوط به
قدرت است ،کاری به اخالق و دین ندارد.

فاطمه صادقی پژوهشــگر علوم سیاسی و فعال حقوق زنان
اســت .او دکترای علوم سیاسی دارد .صادقی عضو تحریریه
سابقه تدریس در دانشگاه تهران
فصلنامه «گفتگو» است و
ٔ
دارد .یادآوردنی است دولت کانادا از صدور ویزا جهت شرکت
وی در سوشــیال فوروم جهانی  9 -تا  14آگوست  -مونتریال
امتناع کرد.
----------------------------از حــرف زدن در مورد حجاب ســالها در من رشــد می کرد و
خسته نمی شوم.در تمام سالهای من در تــاش بودم تا بــا انواع
کودکی و جوانــی ام« ،حجاب» ترفندهایی که میشناختم میان
بخشــی از زندگی مــن بوده و انتظارم از خودم و انتظار دیگران
سرنوشت مرا تعیین کرده است .از من که رابطه پیچیده ای توأم با
با آن بزرگ شده ام .دو رو برم در عشق و نفرت را با آنها تجربه می
خانواده تقریباً همه محجبه اند و کردم ،برقرار کنم .هر چه بیشتر
مــادرم هنوزهم مرا به خاطر ،به کتابهای مطهری را می خواندم،
قول خــودش «اهمال و کوتاهی کمتر قانع می شدم و دست آخر
در حجاب» نبخشــیده اســت .دیگر اص ً
ال خود را طرف خطاب
حجاب بزرگترین چالش فردی او نمــی دانســتم .از نظر من او
و سیاسی زندگی من بوده است .روحانی ای باسواد بود که خیلی
بعدها وقتی از کودکی درآمدم ،به چیزها میدانســت ولی در مورد
دانشــگاه رفتم و خواندم و دیدم تجربه های شخصی و اجتماعی از
که بزرگترین چالش زندگی زنانی حجاب هرگز هیچ  .نمی توانستم
بوده است که من حتی با آنها در برایش احترام زیادی قائل باشم.
برج عاج نشــینی این روحانی و
بسیاری جهاتدیگر متفاوتم.
بگذارید برایتان بگویم تجربه تلخ عالم دینی که مرگش نیز در جو
من با حجاب چگونه آغاز شــد؟ آن سالها تأســف آور هم بود ،به
به خاطــر دارم روزی را که برای نظرم نابخشــودنی میآمد .او چه
نخستین بار می بایست جلوی می دانست پوشیدن روسری که
پسرهای فامیل که با آنهاهم بازی در آن عالم بچگی هیچ نیازی به
بودم و در بســیاری موارد با آنها آن نیست ،چه حسی دارد؟ کمتر
رقابت می کردم ،روسری بپوشم .از آن می دانســت که برای من
حس تحقیر می کردم .احساس پوشیدن حجاب برای نخستین
می کردم فلج شــده ام و در نگاه بــار به مــردن می مانســت و
آنها ُخرد .بخصوص در نگاه یکی نمیتوانستم خودم را قانع کنم که
شــان می خواندم که « :دیدی چرا یک کودک دختر ،که هیچ
باالخره چطور مغلوب شــدی؟» عالمتی از زنانگی در او مشاهده
قضیه اما فقط مربوط به پوشش نمی شــود ،به صــرف اینکه به
نبود .بس فراتر از این بود .موارد سن خاصی رسیده باید روسری
متعددی اتفاق می افتاد که وقتی و بعدها هم چادر سر کند .حال
سخت ســرگرم بازی یا به خود گیرم که مزایایی که او در کتاب
مشــغول بودم ،صداهایی عتاب مسأله حجاب از آنها یاد می کرد
آلود از گوشــه و کنــار می آمد و من هرگز تا به امروز به آنها پی
که « :درست بنشین ،لباست را نبرده ام ،حقیقتداشته باشند.
درست کن .همه جایت پیداست .تجارب و تحقیرهای شخصی من
روســریت را بکش جلو ،چادرت و دیگران از حجاب در هیچیک
عقب رفته ،گردنت پیداســت ،از کتابهای جلد اعالی روحانیون
موهایت پیداست و  »...هرگز نمی حوزه که بارها و بارها هم تجدید
دانســتم معنای پس پشت این چاپ شــده انــد ،یافــت نمی
عتاب و خطابها چیســت و اص ً
ال شــود .کمتر از آن در شعارهای
چرا باید به این شیوه مورد خطاب رنگارنگی که برای پاسداشــت
این وظیفه خطیر بــه خورد ما
قرار گیرم.
چیزکی شــورش وار در تمام آن می دهند .بگذاریــد بگویم که

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

بعد از آن تجارب کودکی تحقیر
آمیز ترین جمله ای که در مورد
حجاب شنیده ام این جمله بوده
است که « :حجاب برای زن مثل
صدف اســت برای گوهر!» می
توانستم جمالتی با شأن بیشتر از
این قبیل که  «:خواهرم ،حجاب
تو کوبنده تر از خون من است!»
را تحمــل کنم ،اما جمله فوق را
هرگز .در جمله نخست توهینی
نهفته است که برای هر انسانی
قابل درک است .بی آنکه سازنده
یا ســازندگان آن را دیده باشم،
مــی توانم حدس بزنــم که در
روانشناسیتخریبشخصیتباید
زبر دســت بوده باشند .شما هم
می توانید حس کنید چرا .در این
جمله ستایش با تحقیر توأم می
شود .با تعریف از زن ،اما ،فقط به
عنوان موجودی که باید زیبا باشد.
بگذریم .اینها را شما بس بهتر از
من می دانیــد .در جمله بعدی
اما نوعی شأنیت را احساس می
کنم .از مبارزه جویی اش همراه با
احترامی که برای زنانگی من قائل
می شود ،خوشم می آید ،ولو آنکه
من زن سرسری
مرا نفهمد و از ِ
بگذرد.
بزرگتر که شدم ،اما قضیه ابعادی
پیچیده تر به خود گرفت .تقریباً
به زودی متوجه شــدم که باید
میان روسری و چادر فرق بزرگی
قائل شــوم .اگر روســری برای
کنترل جنسی من بود؛ البته به
شــیوه ای بس ناموفق ،یا برای
آن بــود که کم کم مــرا از عالم
بچگی بِکنند و به زور زنم کنند
و زن بــودن را به خوردم بدهند،
بحث چادر چیز دیگری بود .می
دیدم که مادرم و بسیاری دیگر از
زنان دور و برم از چادر به شــیوه
های مختلف استفاده می کنند.
هرجا هر چادری را نمی پوشند
و تازه هر جایی هم خیلی تنگ
رو نمی گیرنــد .بویژه وقتی قرار
بود روحانی معظمی قدم به خانه
ما بگذارد یا آنکه ما قرار بود نزد
روحانی معظمی برویم ،می دیدم
که خانم ها از همیشــه تنگ تر
روی می گیرند و طبیعتاً در این
میان دائماً بــا این خطاب روبرو
می شدم که « :مواظب حجابت
باش!» ،یعنی آنکه تنگ رو بگیر.
آیا این آقایان نامحرم تر از بقیه
مردها بودند؟ به نظرم آری.هرچه
درجــه و مقام باالتــر می رفت،
صورت باید بیشــتر پوشیده تر
می ماند .حجاب با قدرت همواره
پیوندی ناگسستنیداشته است.
چادر فقط یک پوشــش نبود و
نیســت .با چادرهزار نوع فاصله
گــذاری ،کدگذاری،همرنــگ
شــدن ،متمایز شــدن ،و امتیاز

دهــی و امتیازگیری و  ...صورت
می گرفــت و می گیرد .من نیز
باید می آموختم که در سلســله
مراتب قدرت اریســتوکراتیک
روحانیت چگونــه از چادر باید
استفاده کرد .چطور باید آن را به
ابزار قدرتی بدل کرد و بر دیگران
اعمالش کــرد .باید می آموختم
چگونه عالئم و نشانه ها را به کار
بگیرم و با آن برای خودم ســری
میان سرها بشــوم ،به رسمیت
شناخته بشوم ،دیده شوم ،مزایا
به من تعلق گیرد .ثابت کردم که
استعدادش را ندارم.
صرف پوشــیدن روسری و مانتو
هم کافی نبود؛همچنانکه وقتی
برای نخستین بار یواشکی مانتو و
روسری را آزمایش کردم ،احساس
برهنگــی می کــردم .امروز می
دانم که بیش از احساس عریانی
جسمی ،عاری شدن از آن همه
عقبه ،از آن همه عالمت گذاری،
از آن همه مزیت و تشــخص و
اعتبار ،از آن اریستوکراســی بود
که آشفته و پریشــانم می کرد.
پوشیدن مانتو و روسری با همه
ترس ها و خطرهایش ،اما مزیتی
ماجراجویانه و بس چشــمگیر
داشــت .مرا در کنار بســیاری
چیزهای دیگر وادار ساخت تا به
دنبال بی بهره شــدن از مزایای
اجتماعــی و سیاســی ای که با
حجاب و چــادر همراه بود ،قدم
در راهی دیگر بگذارم .با پوشیدن
مانتو و روسری ،بی هویت و خالی
شــدم و حال نیاز بود که هویت
جدیدم را خودم بسازم.
مطمئنم که کسان بسیاری این
تجارب را از سر گذرانده اند و من
در این میان تنها نیســتم .مجاز
نیستم در اینجا از آنها یاد کنم،
اما برایشان سخت احترام قائلم.
تنها می کوشم از خالل گشودن
این تجربه شخصی به این پرسش
پاسخدهم که چرا حجاب چالشی
اساسی برای ما زنان است و نمی
توان از آن به ســکوت گذاشت.
خاصه در این روزها که مســأله
ابعادی تلخ به خود گرفته است.
تو گویی می شود یک شبه همه
مبارزات و چالشهایی را که زنان
بســیار در این راه متحمل شده
انــد ،نادیده گرفت .به گمان من

این امر غیر ممکن اســت .نمی
خواهم در اینجا پر دور بروم و از
این حرف بزنم که بحث پوشش
آزادانــه در کنار بحث آموزش از
نخستین خواســته های زنانی
در ایــران بوده اســت  .کتابهای
تاریخی پر اند از ماجرای زنانی که
همچون من از این پوشش همراه
با مزایای نخواســتنی آن حس
تحقیر داشته اند و حتی بعضاً به
همین خاطر مجبور شده اند در
کنار دولت هایی بایستند که از
آنها هیچ دل خوشی نداشته اند،
بلکه تنها مزیتشان این بود که بعد
از گذر از داالن های تنگ تاریخ پر
از وحشت زنانه،دستکم به این امر
رضایت دادند که زنان تا حدودی
از پستوی خانه در بیایند .امثال
محترم اسکندری و صدیقهدولت
آبادی و تاج السلطنه و مهر انگیز
منوچهریان و نویسندگان شجاع
عالم نسوان که در نهایت قربانی
بی پروایــی خود شــدند ،تنها
مشهورتری نهای این تاریخ اند.
برای من چالش حجاب اما تنها
به پوشــیدن یا نپوشیدن مانتو
و روســری یا چادر خالصه نشد.
بحث دیگر بر ســر خود پوشش
اجباری بوده و هســت .در تمام
این ســالها چالش ابعادی دیگر
و وســیعتر به خــود گرفت و از
بحث فردی به بحثی اجتماعی
و سیاســی بدل شد .کیست که
نداند در تمامی این ســالها «بی
حجاب» بودن از مؤثرترین حربه
ها برای خامــوش کردن صدای
زنــان معترض بوده اســت .بی
حجابی با ضد انقالب بودن یکی
شــد و این واقعیت به ســادگی
نادیده گرفته شد که اگر نگوییم
اکثریت زنان ،اما تعداد کثیری از
آنها کهدر انقالب شرکت جستند
و شعار «مرگ بر شاه» سر دادند،
بی حجاب بودند .از این هم نمی
گویم که پس از انقالب ،حکومت
تازه تأسیس پس از یک مدارای
موقتی بــا تغییر ناگهانی لحن و
گفتار خود زنان بــی حجاب را
ضد انقالب و مزدور امپریالیسم
خواند و تظاهرات گوناگون زنانی
را که حجــاب اجبــاری را زیر
سؤال بردند ،سرکوب کرد .اینها
قضایایی هســتند که بعدها به

کرات روایت شده اند .حتی برای
خود من نیز در آن عالم کودکی
کم کم این موضوع بس بدیهی
بــه نظر می آمد که کســی که
حجاب ندارد ،ضد انقالب است.
تنها بعدترها بود که به یاد آوردم
و فهمیدم که زنان خانه نشــین
مذهبی از قضا کمتر از بسیاری
دیگر در تظاهرات ضد رژیم شاه
شرکت جستند و بسیاری از نسل
های قدیمی محافظه کار آنها که
دیگر خود را صاحب بی چون و
چرای انقالب می دانســتند و از
مزایای حکومت اسالمی چه بهره
ها که نبردند ،اص ً
ال قبول نداشتند
که زن بتواند به تظاهرات برود و
فریاد بزند .در خانه خودمان و در
میان خویشان دور و نزدیک این
جــدال را از نزدیک تجربه کردم
و در موارد دیگر نیز شــاهد آن
بودم .بسیاری از این بانوان محترم
از شنیدن اینکه زنان در خیابان
جیغ می کشیدند و بر ضد شاه
فریاد ســر می دادند ،مو بر اندام
شان راست می شد .بسیاریدیگر
برای خود و دختران شــان ننگ
میدانستند که زن از پلیس باتوم
بخورد و یا دستگیر شود و شب
را مجبور باشد در پاسگاه و میان
یک مشت مرد شب را صبح کند.
بارها شــاهد مرافعه هایی از این
قبیل در میــان اطرافیان م بودم
که « :برای دختر این کارها عیب
است ».امروز اما همان آدمها عقبه
رویه سرکوبگرانهدولت اسالمی را
تشکیل میدهند و تشویقش می
کنند که بر دختران به اصطالح
بدحجاب ســخت بگیرد ،چون
وضع شهرمان «غیر قابل تحمل»
شده و وقتیدختران با این «سر و
وضع» به خیابان می آیند« ،کیان
خانواده ها به خطــر می افتد».
حق دارند .در گفتــاری که زن
در بهترین حالت مروارید صدف
اســت و زینت المجالس ،دیدن
دختران و زنانی که از زینت بودن
به ستوه آمده اند ،عجیب است و
بهترین کار آن است که با مشت
و لگد بار دیگر وادارشــان کنیم
زنانگی را به یاد بیآورند.
بخش پایانی در شماره آینده
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موفقیتمالی

کیـواننصیرنیا

مشاور مالی شرکت
Investors Group
Keivan.Nasirnia@investorsgroup.com

در بخش پیشــین تاکید کردم
که قبل از هر خریدی بایســتی
به موضوع به ظاهر ساده و پیش
پا افتاده "توانایی پرداخت" توجه
ویژه داشته باشــیم! عدم توجه
به این موضوع ســبب می گردد
که یــا پولمان را صــرف خرید
چیزهای غیرضــروری کرده از
خرید ضروریــات باز بمانیم و یا
برای خریدهای غیر ضروریمان
مقروض بشویم.
سپس چهار نکته را که به تصمیم
گیری های مالی صحیح کمک
می کنند توضیحدادم:
 .1دربــاره تصمیــم مالی خود
بیندیشید
 .2هزینه ها را در نظر بگیرید
 .3لذت هــای زودگذر راکنترل
کنید
 .4قبل از اتخاذ هر تصمیمی به
عاقبت آن بیندیشید
و در آخر به پاســخ این ســوال
پرداختم که " پول چیست و چه
نقشی زندگی بازی می کند؟".
در حال در این بخش به موضوع
جالب "اهــداف و ارزش ها" می
پردازم.
اهداف و ارزش ها:

آیا دغدغه های ذهنی
و اهداف شــما تابعی
از ارزش های شــما
هستند؟ آیا تا به حال
راجع بــه ارزش های
خود اندیشــیده اید؟
اصال ایــن ارزش ها
چه هســتند؟ ارزش
ها از جملــه عوامل
سازنده شخصیت شما
هســتند .آنها نشان
مــی دهنــد که چه
چیزهایی در زندگی
برای شــما اهمیت

دارد .ارزش هــای شــما تعیین
کننده نوع تصمیــم گیری ها،
اقدامات و قضاوت های شمااست.
آیــا ارزش هــای خــود را می
شناسید؟ آیا می توانید سه ارزش
از ارزش های خود را عنوان کنید؟
الزم به ذکر است که ارزش های
شما درونی است لذا امیدوارم که
از آنها مطلع باشید!
ارزشهای خود را شناسایی کنید:
عوامل زیادی وجود دارند که بر
روی ارزش های شــما تاثیر می
گذارند .اعضا خانــواده ،فامیل و
دوستان می توانند بیشترین تاثیر
را داشته باشند .مذهب و فرهنگ
نیز جزو اثرگذارهای قوی هستند.
در این میان نقش رســانه های
گروهی را نمی توان نادیده گرفت.
نقش تبلیغات نیــز انکار ناپذیر
است.
ارزش های شــما تعیین کننده
بسیاری از تصمیمات مالی شما
اســت .چه چیزهایی برای شما
اهمیت دارند؟ چه میزان پول نیاز
داریــد؟ با پول خود چه خواهید
کرد اگر آنرا بدست آورید؟ نمی
توان انکار کرد که تصمیم گیری
های مالی تاثیــرات مهمی هم

مسینار های سپتامبر
مسینارهای آموزشی ماه سپتامبر

بــر زندگی ما و هــم بر زندگی
اطرافیانمان دارد .همچنین نمی
توان نقش ارزش های درونی بر
تصمیم گیری های مالی را انکار
نمود.
-------------بیشتر مردم بدون تفکر در مورد
ارزش های خود اقدام به تصمیم
گیری می منایند!

-------------هنگام تصمیم گیری های مالی،
اندکــی تامل نمــوده و ببینید
تصمیم گیری مالی شما با کدام
یک از ارزشــهای شــما مرتبط
است .لذا بسیار مهم است که ابتدا
ارزش های خود را شناسایی کنید
سپس عواملی را که بر این ارزش
ها تاثیر می گذارند بشناســید.
حال زمان آن اســت که صداقت
به خرج دهید .فهرست زیر شامل
مواردی است که ممکن است در
زندگی شما دارای اهمیت باشند،
چیزهایی کهدر زندگی برای خود
می خواهیــد ،چیزهایی که می
خواهید باشــید یا حداقل سعی
دارید که باشــید چون در وجود
دیگراندیده اید و برایشان احترام
قائلید .امــکان دارد مواردی نیز
باشد که برای شما مهم است اما
در فهرست زیر ذکر
نشده است.
بنابراین می توانید آنها
را به فهرســت اضافه
نمایید.

اطالعات بیشتردر صفحــه14 :
تمامی آموزش ها رایگان و به زبان فارسی می باشد.
تلفن رزرو 5144658378
------------کاریابی موفق در کانادا

شنبه  3سپتامبر ،ساعت  2تا  4عصر
بیمه های کانادایی

یکشنبه  11سپتامبر ،ساعت  2تا  4عصر
مدیریت مالی زندگی

شنبه  17سپتامبر ،ساعت  2تا  4عصر

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

•

• سفر
• کار
• تحصیل
• مقام
• آزادی
• خانواده
• عشق
• مهربانی
• همدردی
• وفاداری
• تناسب اندام
• صداقت
• ثروت
• میهن پرستی
• مسئولیت پذیری
• احترام
• ایمنی و امنیت
• زیبایی
• افتخار
• ایمان
• تعهد
• دین ومذهب
• فعالیت های اجتماعی
• خیریه
• و...
همانطور که پیشــتر گفته شد
همواره عواملــی وجود دارند که
بر روی ارزش های شــما تاثیر
می گذارند از جمله اعضا خانواده،
فامیــل و دوســتان ،مذهب و
فرهنگ و نیز رسانه های گروهی
و تبلیغات.
نکته اینجاست که تاثیر گذاری
این عوامل بــر روی ارزش های
شــما می تواند عمدی هم باشد
یعنی اینکه عوامل یاد شــده به
قصد تاثیر بــر روی ارزش های
شما و به صورت عمدی و آگاهانه
عملنمایند.

حال زمان آن اســت
که ده مورد از مواردی
را کــه بیشــترین
اهمیت را برای شما
دارند انتخاب و اولویت •
اکنون زمان آن است که  7مورد از
بندینمایید:
عواملی که بیشترین تاثیرگذاری
• شادی
را بر روی ارزش های شما دارند
• تفریح و سرگرمی
شناسایی و اولویت بندی نمایید:
• سالمت
• والدین
• بستگان
• دوستان
• معلمان
• شغل
• دین و مذهب
• رسانه ها
• کتاب ها
• فعالیــت هــای اجتماعــی و
داوطلبانه
• شخصیت های سیاسی ،علمی،
ورزشی و هنری

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

در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛ ما مکمل یکدیگریم!
کپی برداری باعث تضعیف کامیونیتی است! پدیده های نو بیاوریم.
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• و ...
نکته اینجا است
که گاهی این
عوامل قصد دارند شما را به نحوه برای کاالهــا و خدمات موجود،
تفکر خود نســبت به موضوعات کاالها و خدمات آینده و تفاوت
مختلف از جمله موضوعات مالی آنها با یکدیگر می باشند.
هدایت کننــد ،نحوه تفکری که  .2تبلیغات رقابتی ایجاد می کند
خود می پسندند.
که می تواند به افزایش کیفیت
بدیهی است که ممکن است نحوه و کاهش قیمت بی انجامد .این
تفکر آنها نسبت به پول و ثروت رقابت درنهایت به نفع مشتریان
آن چیزی نباشد که مناسب شما است.
است و در واقع با ارزش های شما  .3از طرفی هزینه های تبلیغات
مطابقت نداشته باشد .گاهی هم در نهایت به صورت غیر مستقیم
تشخیص و تمیز آنها از همدشوار توسط مصرف کنندگان پرداخت
می شود.
می شــود چرا که در محاسبات
ســعی کنید آخرین باری را که قیمتنهاییمحصوالتوخدمات
کسی قصد داشت عمدا به روی لحاظ می گردد! بدیهی اســت
تصمیم گیری شما تاثیر بگذارد به تبلیغات گرانتــر مانند تبلیغات
یاد آورید .آیا او موفق به انجام این تلویزیونی نســبت به تبلیغات
کار شد؟ آیا می دانید با چه قصد ارزانتری از قبیل تبلیغات روزنامه
و نیتی این کار را انجام داد؟
ای سهم بیشــتری در افزایش
قیمت ها دارند.
تبلیغات و اثرات آن:
 .4تبلیغات از طریق اسپانسرینگ
در دنیــای امــروز "تبلیغــات" کمــک شــایانی به گســترش
بیشــترین نقش و تاثیــر را در رسانه های دیداری ،شنیداری و
تصمیم گیری هــای مالی افراد نوشتاری می نمایند .اگر کمک
ایفا مــی کنند! تبلیغات در واقع مالی صاحبان ســرمایه و کاال و
راهی است برای ارائه اطالعات به خدمات نبــود این حجم عظیم
مصرف کنندگان کاال و خدمات رسانه ها به وجود نمی آمد!
که به بهترین شکل ممکن توسط  .5تبلیغات نقش مهمیدر اطالع
تولید کنندگان یا ارائه دهندگان رســانی درباره کاالها و خدمات
خدمات صورت می گیرد .آنها با بازی می کنند و راهی هســتند
این روش مخاطبان را برای خرید برای شناخت مصرف کنندگان از
محصوالت و خدمات خود تشویق خدمات و کاالهای مورد نیاز خود
و ترغیب می نمایند .یکی از اهداف در بازار.
آنها این اســت که شما را به این اما یکــی از آثار مخرب تبلیغات
نتیجه برسانند که از رقبای خود این است که می توانند به خرید
بهتر هستند .البته به لحاظ قانونی های آنی منجر شوند! خرید های
و اخالقی نباید به ارائه اطالعات بر مبنای هــوس و بدون تفکر!
نادرست بپردازند ،لذا بیشتر آنها خرید چیزهایی که به آنها نیازی
بــر روی نحوه ارائــه اطالعات از ندارید و یا اکنون وقت خریدشان
طریق تبلیغات با یکدیگر رقابت نیست .در واقع خریدهایی که بر
می کنند .در واقع در بسیاری از مبنای تبلیغات انجام می شوند
موارد میزان جذابیت و فریبندگی می توانند به پشــیمانی منجر
تبلیغات تعیین کننده اســت نه شوند!
-------------نوع و میزان اطالعات داده شده!
بنابراین امــکان تصمیم گیری یکی از آثار مخرب تبلیغات این است
نادرســت در اثر تبلیغات وجود که می توانند به خرید های بر مبنای
هوس و بدون تفکر منجر شوند!
دارد.
--------------------------دردنیایامروز"تبلیغات"بیشترین اما آیا این اشــتباه اشتباه شما
نقش و تاثیر را در تصمیم گیری های اســت و یا اشتباه مبلغان کاال و
خدمات؟ قطعا اشتباه شما چرا
مالی افراد ایفا می کنند!
کــه آنها به وظیفــه خود عمل
-------------در حقیقت در بســیاری از موارد نموده و در حقیقت قصد اطالع
مصرف کنندگان نسبت به خرید رســانی دارند ،این شما هستید
کاالها یا خدماتی اقدام می نمایند که بایستی تصمیم درست اتخاذ
که تبلیغات بهتر و گسترده تری نمایید .مبلغان تنها در صورتی
دارند .امروزه عدم بهره گیری از مرتکب اشتباه می شوند که به
ابزارهای تبلیغاتی به راحتی می ارائه اطالعات نادرســت ،گمراه
تواند به شکست اقتصادی تولید کننده و یا غیر قانونی بپردازند!
کننــدگان و عرضــه کنندگان بنابراین بهتر است از شیوه های
اغوا کننده و گول زننده تبلیغاتی
کاالها و خدمات بی انجامد.
که ما را ترغیب به خرید می کنند
•
تبلیغات در مواردی مفید و
آگاهیداشته باشیم.
کاربردیهستند:
ادامه دارد ...
 .1تبلیغات منابع اطالعاتی خوبی

صرافی  5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

Tel.: (514) 585-2345
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پنجم شهریور ۹۵در خـاوران

را بیاراییم ،چون تعــدادی زیادی از
عزیزانمان را در کانالهایی در آن جا
مدفون کرده اند.
پس از ایــن که زمــان کوتاهی در
بخشهای مختلف ایستادیم ،سپس
همه به ســمت قطعه باالیی رفتیم،
جایی که معموال مراسم خاوران را در
آن جا برگزار میکردیم ،دور هم جمع
شدیم و گلهایمان را پخش کردیم
و چند تصویر از عزیزان که به همراه
داشتیم را گذاشتیم و دورشان را گل
باران کردیم.

جمعیت آنقدر زیاد نبود ،ولی آن قدر
بودیم که بتوانیم دور هم جمع شویم
و یادشان را گرامی بداریم.
تعدادی نیز در حــال آمدن بودند و
احتماال تعدادی نیز بعد از ما آمدند.
چند نفر از خانوادهها شعرهای زیبایی
خواندنــد کــه خاطرم نیســت چه
شعرهایی بود و سرودهایی همچون
ســرود خــاوران ،کاروان و آری آری
زندگی زیباست.
برخی نیــز در صحبتهای کوتاهی
از خاطراتشــان گفتند و من نیز یاد
مادران و خانوادههایی کردم که از سال
 60خاوران را زنده نگاه داشتند و در
حال حاضردر میان ما نیستند ،مادران
و خانوادههایی هم چون زرگر ،ریاحی،
ســرحدی ،پنجه شــاهی ،معینی،
پرتوی ،صفاییــان ،بهکیش ،میالنی،
پروانه میالنی ،رضایی ،عجم ،پناهی و
بسیاری دیگر که حضور ذهن نداشتم
و نام نبردم و بی تردید حضورشــان
در این سالها بسیار موثر بوده است
و آرزوی ســامتی و پایــداری دیگر
مادران و خانوادههــا را داریم .پس از
آن نیز خانوادههای که تمایل داشتند،
پشــت آن چند قاب عکس و بخشی
که گل باران کرده بودیم ،ایستادند و
عکسی به یادگار گرفتیم.
هنوز مراســم به پایان نرســیده بود
و میخواســتیم به قطعه ی پایینی
برویــم و آن جا نیز مدتــی دور هم
جمع شویم و یادی از اعدام شدگان
سالهای قدیمیتر دهه شصت کنیم
که ماموران سر رسیدند ،ابتدا ماموران
نیروی انتظامی از کالنتری خاورشهر
و ســپس تعدادی لباس شــخصی
با چهرههایی خشــن و هیکلهایی

توجیهاتی همچون اینکه «سرموضع»
بودند و مجبور بودیم اعدامشان کنیم
و تالش کردیم که از موضعشان کوتاه
بیایند و اعدام نشوند را نیز در همان
جلسه ،منتظری رد میکند .لحن به
ظاهر دلسوزانهشان برای کم کردن از
وسعت اعدامها را نیز شهادت زندانیان
سیاسی جانبهدر برده از تابستان ۶۷
تاییدنمیکند.
با این همه و اگر چه این چهار مقام
مســئول در این جلســه در موضع
«پاسخگویی» قرار ندارند و منتظری
در آ 
ن زمان ،بیقدرتتر از آن است که
بتواند آنها را وادار به مسئولیتپذیری
و گفتن تمام حقیقت کند اما در نبود
اطالعات و اســناد رسمی درباره این
اعدامها ،همین اظهــارات حاضرین
در این جلســه گوشــهای از حقایق
مدفون شده در این تاریکخانه تو در
تو ،را آشکار میکند .سخنان پراکنده
اعضای هیات مرگ درباره چگونگی
تصمیمگیری برای اعدامها ،مقاومت
زندانیان سیاســی در برابر فشارها و
موضعگیری مقامات قضایی وقت در
برابر حکم خمینی و همچنین برخی
ســخنان منتظری در اشاره به نقش
احمد خمینی و وزارت اطالعات در
این اعدامها و نقشــه از قبل ریخته
شــده آنها برای این کشتار ،از جمله
مواردی هســتند که اعالم یا تایید
آنها از ســوی مقامات حاضر در این
جلسه ،میتواند به بخشی از سواالت
بیشــمار درباره این اعدامها پاسخ
دهد .حق «دانســتن حقیقت» یکی
از حقوق غیرقابل انکار قربانیان نقض
فاحش حقوق بشــر اســت و دولت
ایران براساس تعهدات بینالمللیاش
موظف به تالش برای روشــن شدن
حقیقت در رابطه با اعدامها  ۶۷برای
بازماندگان و خانوادههای اعدامشدگان
و همچنین جامعهای است که شاهد
این اعدامها بوده است.
حقدانستن حقیقت از آنجادر رابطه با
اعدامهای  ۶۷اهمیت مضاعف مییابد

که یکــی از اصلیترین ویژگیهای
این اعدامها ،اجرای مخفیانه آن بوده
اســت .تمامی زندانیان سیاسی در
تابستان  ۶۷در سکوت کامل خبری
و بدون اطالع خانوادههایشان اعدام
شــدند و معدود اطالعات رســمی
مربوط به فتوای آیتالله خمینی برای
اعدام زندانیان سیاسی و اسامی هیات
تصمیم گیرنــده در باره این اعدامها
نیز بعدها از سوی آیتالله منتظری
منتشر شد.
حق «دانستن حقیقت» که با حق
اجرای عدالت و اقدامات ترمیمی
و جبران خســارت گره خورده،
یکی از اصلیترین خواستههای
بسیاری از خانوادهها در رابطه با
این اعدامها است که بارها و بارها
از سوی آنان دنبال شده است.
خانواده اعدامشدگان از همان روزهای
نخست پس از اطالع از این اعدامها،
در نامــهای که به تاریــخ  ۵دی ماه
 ۱۳۶۷خطــاب به حســن حبیبی،
وزیر وقت دادگســتری نوشــتند ،از
او خواستند مشــخص کند «کدام
محکمه ،بــه چه اتهامــی ودر چه
تاریخی» احکام اعدام را صادر کرده
و«مدتی که محکمه مشغول بررسی
پرونده هر یک از قربانیان بوده ،دلیل
محاکمه دوباره و محل محاکمه برای
تک تک قربانیان» اعالم شود.
این خواســته برای روشــن شــدن
حقیقت در تمامی نامههای دیگری
که خانوادهها در سه دهه گذشته به
مقامات جمهوری اســامی از جمله
به محمد خاتمی و حســن روحانی،
روسای جمهور وقت ایران ،نوشتند نیز
تکرار شد و هیچکدام از این مقامات،
هیچگاه پاســخی به این درخواست
خانوادهها نداد و گامی برای روشــن
شدن حقیقت در این رابطه برنداشت.
در چنین وضعیتی است که این فایل
صوتــی  ۴۰دقیقهای بارهــا و بارها
شنیده میشود تا شــاید در خالل
توجیهها و بهانههــای هیات مرگ

تابســتان  ،۶۷گوشــهای از حقایق
مخفی شــده در همه این ســالها
روشن شود.
آنچــه در این فایل صوتی از آیتالله
منتظری میشــنویم ،آشــفتگی او
از وقــوع این اعدامهــا و تالش برای
متقاعد کردن حاضراندر جلسه برای
توقف این اعدامها است.
او سعی میکند گاه به موازین فقهی
و اسالمی متوسل شود ،گاه مصلحت
وآبرو و آینده نظام و انقالب و شخص
آیتالله خمینی را یادآور شود ،گاه به
ناعادالنه بــودن صدور حکم اعدامها
برای زنان بــاردار و جوانانی که فقط
اعالمیه پخــش کرده و حکم حبس
داشتهاند اشاره کند و گاه از روز قیامت
و پاسخگویی به خانوادهها و قضاوت
تاریخ بگوید .لحن ســخنان او اما به
روشنی نشــان میدهد که به عنوان
قائم مقام رهبری وقت ،هیچ قدرتی
برای متوقف کردن اعدامهایی که به
صراحت با آن مخالف است ندارد.
او بیشتر در نقش یک فرد خیرخواه،
برای تاثیرگــزاری در این چهار مقام
مســئول و حذر دادن آنان از عواقب
اخروی و انسانی و اخالقی این اعدامها
تالش میکند.
اعضای هیات مرگ ،گاه در پاسخ به
عتاب و سوالهای منتظری به تمامی
سکوت میکنند و خود را حتی موظف
به توجیه عملکردشان نمیدانند و گاه
در نقش «مامور معذوری» که ملزم به
اجرای حکم صادر شده است ،ظاهر
شــده و میگویند ما مجبور بودیم،
اگر دیگران به جای ما بودند بیشــتر
میکشــتند و ما ســعی کردیم که
وسعت کشتارها را کنترل کنیم.
در واقــع ،اعضــای هیــات مــرگ
اعدامهای  ۶۷با ســلب مسئولیت از
خود ،همه مسئولیت این اعدامها را
متوجه حکم صادره از ســوی رهبر
جمهوری اســامی ایران کرده و به
همین بهانه از زیر بار پاسخگویی در
برابر عملکردشان شانه خالی میکنند.

(عکس قدیمی از آرشیو)

منصورهبهکیش
حدود هشــت صبح با چند سواری
دیگر از خانوادهها ،همزمان به خاوران
رسیدیم ،خیابان لپه زنک آرام بود و
جلوی در پشتی سمت بهاییها نیز
ماموری دیده نمیشــد و کارگری از
گورستان بهاییها بیرون در مشغول
آب پاشی بود ،به او گفتم چه خوب،
امســال برای ما آب پاشی جارو هم
میکنید! او خندید و هیچ نگفت.
گلهایمان را برداشــتیم و به سینه
فشردیم و با پاهای محکم وارد گلزار
خاوران شــدیم .خبــری از مامورها
نبود و خوشــحال که پس از سالها
میتوانیم در روزهایی که عزیزان ما را
در زندانها کشــتند ،در خاوران و در
خلوت خودمان باشیم،
"گویی قلعهای را فتح کردهایم" ،همه
شاد و خوشــحال بودیم ،بخصوص
برخی کــه کمتر به خاوران میآیند،
اشک در چشمانشان حلقه زده بود،
هم اشک شادی از بودن مان در کنار
همدیگر بدون حضــور پلیس و هم
اشــکی تلخ از ظلمی که شده و چه
وحشیانه آنها را از ما گرفتند.
برخی میگفتند واقعــا ماندهایم که
چگونه یک حکومــت میتواند این
چنین خشونت طلب باشد که حتی
اجــازهی آزادنه برگزاری مراســم به
خانوادهها را هم ندهد و خانودهها و ما
را در این حسرت نگه دارد ،مگر ما و
آنها همراه هم شاه را بیرون نکردیم؟
آخر چرا باید این گونه شود؟!
البته پرسش و تعجب بیهودهای است،
چون اعمال و رفتار ســران حکومت
اسالمی از همان زمان شاه در زندانها
معلوم بود ،این کــه با زندانیان چپ
هم ســفره یا هم مالقه نمیشدند،
زیرا عزیزان ما را نجس میدانستند.
ما خیلی خوش باور و خام بودیم که
فکر میکردیم اینها میتواننددوست
و همراه ما باشند.
هر کدام به ســویی رفتیم تا دقایقی
را در خلوت خود با عزیزمان باشــیم
و به ســلیقهی خود محلی که حس
میکردیم شاید او آن جا باشد را تمیز
و گل باران کنیم .خیالم پر کشــید
که خاوران در شرایطی دموکراتیک
چگونــه خواهد شــد ،آن بوتههای
خشــکیده که با گلهای تازه تزیین
شــده بود ،آن دیوارهای کثیف که با
رنگ شماره گذاری شده و بیشترشان
نیز پاک شده اند ،آن آثار سوختههای
آتش از جمع آوری زبالههایی که دایم
در آن جا میریزند و آن نشانههایی که
برخی خانوادهها گذاشته بودند و بارها
مورد هجوم ماموران قرار گرفته و نابود
شــده بود ،آن طرفتر نیز برگهای
خشکیده و ســنگ و کلوخهایی که
از خرابی بخشهایی از خاوران باقی

دموکراسی شورایی

درشــت که معلوم
نبود از کــدام ارگان
هســتند کــه حتی
Demo.shorai@gmail.com
نمیتوانســتند بــه
چشــمهای مــا نگاه
چقدر حضورشــان برای دادخواهی
کنند و هنگامی که ما خارج میشدیم،
اهمیت دارد و نیروهای امنیتی نیز به
آنها وارد شدند.
همین دلیل از این حضور جلوگیری
بــه ماموران نیــروی انتظامی گفتم
کنند و ما نباید به آنها اجازه دهیم
خودتان را سبک کردید ،ما یادشان را
که ما را از این ســادهترین حقمان
گرامی داشتیم و یواش یواش داشتیم
نیز محروم کنند .این حق ماست که
میرفتیم ،هرچند مراسم آن طوری
حکومت را به چالش و پاســخ گویی
که شایستهی قتل عام شدگان خاوران
بکشانیم و وظیفهی آنهاست که به ما
اســت ،برگزار نشد و تعداد خانوادهها
پاسخ دهند .آنها دلشان میخواهد
و همراهان به نســبت سالهایی که
که ایــن جنایتها را به فراموشــی
مراسم گروهی داشتیم ،بسیار اندک
بســپاریم و هیچ صدایی از ما بیرون
بود و این جای تاســف دارد ،ولی باز
نیاید ،ولی ما خانوادههایی که بهدنبال
هم خوشحال بودیم که به نسبت سال
کشف حقیقت و دادخواهی هستیم،
گذشته تعداد بیشتری آمده بودند.
میخواهیــم بدانیم ،همــان طوری
در راه بازگشــت هنوز خانوادههایی
که در دادخواست بسیار مهم برخی
میآمدند و کاش میتوانستیم مدت
از خانوادهها در ســال  67به حسن
طوالنیتری آن جــا بمانیم تا دیگر
حبیبی آمده و هنوز بی پاسخ مانده
خانوادهها نیز از این حضور و کنار هم
است یا در نامهی فردی من به حسن
بودن خشنود شوند ،ولی ماموران امان
روحانی که در چند ســال اخیر و در
ندادند و ما را به بیرون از خاوران راهی
 16مرداد سال  92نوشته شده و باز
کردند.
هم بدون پاسخ مانده است.
البته مشخص بود که قصد درگیری
ما خانوادهها پس از بیســت و هشت
ندارند و ما هم خوشــحال بودیم که
سال از کشــتار زندانیان سیاسی در
پس از چندین سال توانستیم مراسمی
سال  ،67هنوز نمیدانیم چه تعدادی
در خاوران و در آرامش برگزار کنیم،
از عزیزانمــان بــه دســت عامالن
بخصوص امســال که پــس از علنی
جمهوری اســامی کشته شده اند و
شدن صحبتهای آیت الله منتظری
قبل از هر چیز ،خواهان اعالم رسمی
و صحبتهای پیرامون کشــتار سال
تعداد دقیق و اســامی و محل دفن
 67و بررســی آن جنایتها ،نیازش
اعدام شدگان دههی شصت و به ویژه
را حس کرده بودیم و انتظار میرفت
تمامی قتل عام شدگان دولتی سال
کــه خانوادههــای زیــادی حتی از
 67که حکم زندان داشتند ،هستیم.
شهرســتانها بیایند و حضوریابند و
 6شهریور 1395
امیدوارم خانوادههــا توجه کنند که

"گویی قلعهای را
فتح کردهایم!"
مانده است.
و مساله مهم این است که در همین
فضای خشــک و خشن و پر از زخم
و درد ،آن حضور گــرم خانوادهها و
با هم بــودن و گل آراییهایشــان
است که هم ما و هم خاوران را زنده
میکند .مهم نیســت که نمیتوانیم
ماننــد گورســتان عــادی آن جا را
بیاراییم ،هرچند حق اولیهی ماست،
ولی خاوران و خاورانها گورستانهای
مردگان عادی نیستند و نمیتوانیم
مانند گورســتانهای عــادی آن جا
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انتشارجلسهمنتظریو'هیاتمرگ'،کورسوییبهروشنشدنحقیقت

در تمام سه دههای که از اعدامهای
 ۱۳۶۷میگــذرد ،خانوادههــای
اعدامشــدگان و جامعه ایران از حق
دانســتن حقیقت درباره آنچه اتفاق
افتاده ،محروم بودهاند.
سیاست مقامات جمهوری اسالمیدر
تمام این ســالها یا سکوت و انکار و
اعالم بیخبری و سلب مسئولیت از
خود بوده و یا توجیه و دفاع از اعدامها،
بدون روشن کردن ابعاد فاجعهای که
منجر به کشــتار نزدیک به  ۵هزار
زندانی سیاســی در یک دوره کوتاه
چند ماهه شده است.
حاال برای اولیــن بار در فایل صوتی
منتشر شــده از جلســه  ۲۴مرداد
 ۱۳۶۷منتظری با حسینعلی نیری
(حاکم شرع وقت) ،مرتضی اشراقی
(دادســتان وقت) ،ابراهیم رئیســی
(معاون وقت دادســتان) و مصطفی
پورمحمدی (نماینــده وقت وزارت
اطالعــات در زندان اویــن) صدای
چهارتن از اصلیترین مقاماتی که در
این اعدامها نقشداشتهاند و به «هیات
مرگ اعدامهــای  »۱۳۶۷معروفند
را میشنویم که با لحنی متفاوت از
آنچه از آنهادر سخنرانیهای رسمی و
مصاحبهها شنیدهایم ،در رابطه با این
کشتار سخن میگویند.
ایــن بار عامالن اعدامها در میانه کار
هستند و جایی برای انکار و سکوت
نیســت .آنها حتی از صــدور فتوای
اعدام زندانیان سیاسیدفاع نمیکنند
و میگویند که «عرضه» مخالفت با
آن را ندارند.
بــرای اولیــن بــار میشــنویم که
اصلیترین مقامات مســئول در این
اعدامها ،درباره «شــیوه کارشــان»
توضیح میدهند .توضیحاتی که البته
تمامش مبتنی بر حقیقت نیست و
اکنون میدانیــم ادعاهایی همچون
اینکه «از هــر خانواده فقط یک نفر
را اعــدام کردیــم» و «جوانانی که
موقع بازداشت  ۱۷-۱۶سال داشتند،
اعدام نشدند» ،خالف واقعیت است.
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شیوهای که در تمام سه دهه گذشته
از ســوی ســایر مقامات جمهوری
اسالمی نیز دنبال شده است .سخنان
آیتالله منتظری نیز چه آنجا که از
عدم تاثیرگزاری نامهنگاریهایش با
آیتالله خمینی و تالش بیفایدهاش
برای «یک مالقات  ۱۰دقیقهای» با
او میگوید و چه آنجا که از بیقدرتی
و عملکرد ضعیف رئیس قوه قضاییه
و سایر مقامات قضایی که ـ به گفته
اوـ مخالف این اعدامها بودهاند ،گالیه
میکند ،نشانگر ساختار غیردموکراتی
اســت ،که حرف اول و آخــر ،از آن
قدرت مطلقه رهبر نظام است و سایر
مقامــات عالیرتبه نه جــرات اعالم
مخالفت با کشــتار هــزاران زندانی
سیاسی را دارند و نه آنقدر احساس
مســئولیت میکنند که در اعتراض
به این اعدامهای گســترده ،از مقام
خود استعفا داده و شریک این نقض
فاحش و گسترده حقوق بشر نباشند.
ساختار قدرت در جمهوری اسالمی،
چنان وابســته به شــخص آیتالله
خمینی بود که حتی منتظری با همه
مخالفت شدیدش با این اعدامها ،به
«خاطر شخص امام» از علنی کردن
خبر اعدامها و انتشار نامه اعتراضیاش
که ممکن بود منجر به جلوگیری از
اعدامهای بیشتر شود ،خودداری کرد
در شــرایطی کــه اعــدام زندانیان
سیاسی که در دادگاههای نامنصفانه
و غیرشــفاف جمهوری اسالمی به
مرگ محکوم میشــوند ،همچنان
ادامه دارد و مقامات مسئول همچنان
از پاسخگویی در رابطه با این اعدامها
طفره میرونــد ،پرداختن به پرونده
اعدامهای دهه  ۶۰و یافتن راهکاری
برای تکرار نشدن چنین فجایعی ،نه
موضوعی مربوط به گذشته ،که نیاز
مبرم و ضروری جامعــه امروز ایران
است.
مریمحسینخواه
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•
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پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس270-8437 ......................................... .
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گرانیت آیل 952-7400 ................................ .

سوپر و فروشگاه
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PARTICIPATE in our
CO

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

Tel.: 514-675-4405

امید رایگان از فوریه15

کامیونیتی

شریف

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

Tel.: 514-812-5662

آموزش رانندگی

ارز

تدریس فارسی

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

طبقه اول از دوبلکس
دوخواب5ونیمباحیاط
تاب بازی
زیبا و انباریِ ،
کودکوبالکنآشپزخانه
بزرگ،ماشینلباسشویی
و ظرفشویی ،کولر گازی
 ،بر ایستگاه اتوبوس.66.
 104.138دسترسی
سریع به مترو اسنودان با
اتوبوس51
خیابانکوندیش

kambizazavr152016

azjune16free

ساختمان

نینــا 513-5752 .............................................

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

Tel.: 514-806-7870

azmay15

آژانس مسافرتی

کلبــه
عموجان

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

azmay15

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.

بعلتمسافرت
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

آرایشـــــگاه

Tel.: 514-483-0303

پرستــار

فروش کلیه لوازم منزل

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

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

Tel.: 514-933-8866

azjune’15U

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

استخدام

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

clinique_Soleil@yahoo.com

Rose pastry

v.badashian@yahoo.com june01+15U

azaug15U

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

شیـرینی

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

استخدام
پاتــوق

aznov’15U

آپارمتــا ن
برای اجاره

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

تدریس خصوصی ریاضی
از ابتدایی تا دانشگاه-
کلیه دروس
آمادگی  GREو GMAT
توسط دکتری مهندسی از
کنکوردیا با بیش از  10سال
سابقه در ایران و کانادا
با قیمت بسیار مناسب
Tel.: 514-804-9894

علیـرضا فخـاریان

Re-Mi

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

گرانیت

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

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

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

وام مسکن

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

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

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

وکیل دعاوی

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

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

حمل و نقل

خشکشویی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

عینک سازی

34

گلفروشی

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

لوله کشی
مهاجرت
محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وبسایت

گــودرزی (922-9023 ........... )d-expert
بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
امیرکفشداران574-4540..............................

ویدیو

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

 سال  23شماره  11  1282شهریور 1395

سی
عکا
رز

نیازمندیهای

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

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
زیر ایمیل کنید:

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

info@paivand.ca

(نبش دکاری )

)Tel.: 514-996-9692
ﻫﺩﻑ ﻣﺎ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺳﺭﻭﻳﺱ ﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻣﻭﻁﻧﺎﻥ ﮔﺭﺍﻣﯽ

Tel: 514-295 39 28

50 X 70

Looking for experienced

 eyebrow threadingاسپای مدرن در ناحیه الوال
specialists.
به یک نفر متخصص
Full time & part time
بند و ابرو
فورا نیازمند است :
positions available
تمام وقت و یا نیمه وقت
at our new locations in
Carrefour Laval
اطالعات:تماس


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

Con.Autosoleil

• مزدا ،٢٠٠٨ CX7بسیار تمیز و مجهز٨٤٨٨دالر
تویوتاكمری ٢٠٠٨بسیار تمیز و كم كاركرده ٧٨٨٨دالر
انواع خودروهای تویوتا ،هوندا ،هیوندایی ،نیسان و ...
با گارانتی كارپروف بدون تصادف
و تخفیف ویژه هموطنان عزیز

فال ورق غیابى توسط خانم
مینا در ایران
ساعت تماس  ١٢تا ٢
بعدازظهربوقتمونتریال
و  ٩تا  ١٢ظهر بوقت ونكوور
مبلغ  ٢٥دالر كانادا

• 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

SNOWDON

Help wanted
----------

& Place Versailles.

تلفـــــناطالعــــات:

Tel.: 514-659-6408

Tel.: 514- 781-9268
CV@spaxprss.com

فــــروشاتومبیل

فــا ل

Hirbod Transport

استخدام :بند و ابرو

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

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

Haircut: $10

35

www.paivand.ca since 1993
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آرایشگاه
Tel. : 514-516-9810

ارژنگ

1674 rue Everett
Montreal Qc H2E 1N6

azmay15U

تلفـــــناطالعــــات:

٠٩١٢٢٠٨٨٦٥٩

فنگویندگی

azjulyU

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...

تدریسپیانو

• 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 :

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

توسط :رضا هومن

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

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

514-833-8684

Tel.: 514-996-1065

azmay2013hoomanfree

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
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ایران
رسمی
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
رسمی اسناد و مدارک،
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با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
•ترجمهرسمیکلیه
تضمین تائید ادارات و سازمان های
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
مدارک و خدمات مربوط به
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
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Tel.:
514-745-0318
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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1396, Ste Catherine O 3285, Cavendish
Blvd.,
ﺗــﻬﺮﺍﻥ،ﻛﺎﺭﮔـــﺮﺷـــﻤﺎﻟﻰ،







ﺗـــﻘﺎﻃﻊ









ﺑــــﻠﻮﺍﺭ ﻛﺸـــﺎﻭﺭﺯ ،ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﮔﻴﺘﻰ،
#425, Montreal, H3G1P9
#355, Montreal, H4B2L9
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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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 -2شهرنش��ين – اث��ري از
ابوالفضل دكني
 -3بزرگان – ديلم – كش��ور
آفريقايي
 -4معل��ق – س��خنوران و
ش��اعران – مرواري��د – گاز
تنفسي
 -5در آن م��كان – درخ��ت
چتري – بيماري جگرسوز
 -6كاله فرنگ��ي – ش��تر
بيكوهان – ش��خصيتي در
شاهنامه
 -7همان بس است – شهري
در استان خوزستان – گوشت
گياهي
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نامههاي دهه كرامت كه از  28شهريورماه تا  7مهرماه برگزار ميشود ،بررسي
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هماهنگی قبلی الزم است.






Tel.:
514-996-9692




 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

ز

ا

گ

ا

ب گفتم :به قول مادرم
ر غفلتهاي كوچك و
ن به كرم ميگذري .تو

اين امتحان و همه امتحانهاي اين زندگي.
خدايا چنان كن سرانجام كار
تو خشنود باشي و ما رستگار
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حل جدول عادی شماره 5138
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اگر دستی به قلم دارید ،اگر عالقه مندید،
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و...
ترجمه
نویسی،
گزارش
در
دارید،
ذوق
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5780 Sherbrooke
W.,
Tel.:
)369-3474(FISH




داوطلبـــانه-
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)210 St-Jacques (Lachine



ساعــاتکار:















با ما همکاری کنید.




¡
Tel.: 514-366-1509
















شنبه
لغایت
دوشنبه
روزهای
ها،
سوژه
گزینش
برای
توجه:



514-247-1732
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بخشنده مهربان
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 -9ن
مهد
– نق
-10
آراي
-11
بيرو
– فنا
-12
مروار
-13
كشو
-14
مقاب
-15
بيبو
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مهوري به ارائه گزارش اين نهاد در دهه كرامت پرداخت و گفت :هشت همايش
نشست و گفتمان در رابطه با اهل بيت(ع) و نيز جلسات پاسخگويي به شبهات
ود.
لعه نقشه مسير جاده واليت (مسير ورود امام رضا(ع) به ايران تا مشهد) با هدف
اين آثار سخن گفت و اضافه كرد :بازديد مفاخر فرهنگي استانهاي كشور از
رنامههاي دهه كرامت است.
ده تولد امام رضا(ع) دهه كرامت ناميده ميشود.
شوراي جشنهاي رضوي با اشاره به مصوبه شوراي سياستگذاري امام رضا(ع)
ت دستگاهها اشاره كرد و گفت :براساس سند مشتركي كه ميان دستگاهها به
كرامت سهم مشخصي دارد.

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و ادمین گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

74

www.paivand.ca since 1993

خطبه

عکاسی بر فراز «منار علی» مونترآل یا
Au sommet Place Ville-Marie

اگر عالقمند به عکاسی هستید و در مرکز شهر مونترآل است که
عشق تصویر برداری از ارتفاع را نورافکن گردان آن با پرتوهای بی
دارید ،یا اگردوستدارید مونترآل نظیرش ،شبها مردم مونترآل و
را از منظر جدیدی ببینید ،حتما حومه را غرق در شادی و شعف
این مقاله را بخوانید که حسابی به کرده و در حکم الس وگاس فقرا
میباشد!
کار می آید!
مدت کوتاهی است که بام یکی البته از لحاظ بلند مرتبه بودن ،این
از بلندمرتبه ترین ساختمانهای ساختمان ،بلند ترین برج مونترآل
مونترآل به روی بازدید کنندگان نبوده و بیشتر از آن جهت جالب
گشــوده شــده و پذیرای اندک توجه اســت که در مرکز شــهر
بازدیــد کنندگانی اســت که از قــرار گرفته و بــه بخش اعظم
گشــایش این مکان توریستی شــهر و حتی جنوب «جزیره ی
سنجابان» اشراف دارد.
باخبر شده اند.
این برج همان ساختمان معروف در طبقــه  46و بخــش
» Observatoire «no. 1 Place Ville-Marieیــا «منظرگاه»
همواره سقف بر روی
تلفناستودیوفوتوبوک:
سرتان قرار داشته و به
آسمان خدا دسترسی
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
نداریــم .امــا تمــام
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
دیوارهای آن شیشــه
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
ای بوده و میتوان یک
STUDIO.PHOTOBOOK
اینستاگرام:
دید  360درجه به کل
:
ه
ل این شمار
مونترآل داشت .البته
اسپشیا
تهیه،مونتاژ،رتوشوچاپ وجود ایــن دیوارهای
پرتره در ابعاد 8و نیم در 11اینچ
شیشه ای برای عکاسان
بالباسهایاستایلقدیمی
اصــا جالب نبــوده و
استودیو،
و یا محلی ایران در
انعکاس نورهای مزاحم،
به مبلغ 50دالر
ّ
مخــل کار عکاســی و

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

فیلمبرداری خواهد بود.
در هیچ جا از این مکان نمیتوان
شر این شیشه ها خالص شد
از ّ
و حتما باید از ورای شیشه های
ضخیم این مکان تصویر برداری
نمود.
یک طبقه پایین تر از «منظرگاه»،
یک رســتوران و یک «بار» قرار
دارد که بخش محدودی از آن به
هوای آزاد دسترسی داشته ولی
همچنان دیوارهای شیشــه ای
دیگری ،مزاحم کار عکاسی است.
الزم به ذکر است که دید فضای
این دو غذاخوری و تراسهای آنها
محدود بوده و  360درجه نیست.
طراحان باذوق این رســتوران،
لطف نموده و سه چهار تا سوراخ
موش در دیوارهای شیشــه ای
رستوران تعبیه کرده اند که زیاد
هم بهدرد عکاسی نمیخورند.
این ســوراخ ها قدری هم پایین
تعبیه شده اند و اگر بخواهید از
ورای آنها عکس تهیه کنید ،باید
حتما در حالت چمباتمه موضع
بگیرید!
برای تهیه چند کلیشــه از این
مکان منحصر بفرد در مونترآل
باید حتما با خودمان یک فیلتر
پالریزه داشته باشیم تا بخشی از
انعکاســهای مزاحم را در تصویر
رفع کنیم .برای به حداقل رسیدن
این انعکاسهای نامطلوب ،بهتر آن
است که تا حد ممکن دوربین را
به دیوار شیشه ای نزدیک کرده
و حتمــا از «هــود» محافظ لنز
استفادهکنیم.
خود هود لنز هم جلوی بخشی
از پرتوهای نامطلوب را میگیرد.
به همراه داشــته یــک پارچه
ســیاه به ما کمک خواهد کرد
که بخش دیگری از انعکاسهای
مزاحم را کمتر کنیم.
توصیه می شود که حتما یک
سه پایه کوچک با خود همراه
داشته و از آن استفاده نمایید.
مطابــق اطالعــات موجود در
وبسایت «منار علی مونترآل»،
اســتفاده از ادوات عکاســی و
فیلمبرداری و نیز سه پایه های
کوچک مقدور میباشد.
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یادواره...
عزت زیاد «آق حسینی»!

«داود رشــیدی» ،یکــی از
کمحرفترین و بیحاشــیهترین
سینماگران ایرانی روز  5شهریور
به دلیل ایســت قلبی در سن ۸۳
سالگی در گذشت .این هنرپیشه
مشهوردر سال های اخیر از آلزایمر
رنج می برد.
ماندگارتریــن تصویــر او در قاب
تلویزیون ،بازی در نقش «مفتش
شــش انگشــتی» در ســریال
«هزاردستان» به کارگردانی «علی
حاتمی» بود .ســالها پیش می
گفــت« :این نقش آنقــدر برای
مردم جذاب بود که خیلیها نام مرا
فراموش کرده بودند .یک بار همان
ســالها توی پارک قدم میزدم،
بچهای تامــرا دید با بغض و ترس
بــه مادرش گفت مفتش شــش
انگشتی!»
مفتش شش انگشتی یکی ازده ها
کار هنری رشیدی بود .او بیش از
این که به کار در تلویزیون و سینما
بپردازد ،در تآتر نقش بازی می کرد
و در این حوزه پیشرو بود.
داود رشــیدی اولین بار در ســن
هفت سالگی به واسطه یک آشنا
به «عبدالحسین نوشین» ،یکی
از مهمترین پایه گذاران تآتر ایران
معرفی میشود و به عنوان بازیگر
روی صحنه میرود .با این حال ،به
واسطه فعالیتدیپلماتیک پدرش،
دوران متوســطه را در ترکیــه و
فرانسهدرس میخواند.
شاید بســیاری ندانند که او فارغ
التحصیــل رشــته بازیگــری و
کارگردانی از کنسرواتور ژنو بود و
در کنار آن ،از دانشگاه ژنو لیسانس
حقوق سیاسی هم گرفته بود.
رشیدی سال  ،1341بعد از چهار
سال فعالیت هنری دربازیگری و
تآتر به ایران بازگشت ودو سال بعد
در اداره تآتر استخدام شد؛ جوانی
 30ساله ،تحصیل کرده و از فرنگ
برگشته که نمایشنامههای بکت،
شکســپیر و ...را ترجمه میکرد و
روی صحنه میبرد.
«خســرو شــجاعزاده»« ،فرزانه
تاییــدی»« ،فهیمه راســتگار»
و بعدهــا «داریــوش فرهنگ» و
«مهدی هاشمی» حلقه تآتری او را
تشکیل میدادند.
بسیاری از اهالی تآتر در آن زمان
تصور نمیکردند او بتواند یک تآتر
با متن ایرانــی روی صحنه ببرد
اما داود رشیدی« ،حسن کچل»
علی حاتمــی را کارگردانی کرد و
اجراهای این نمایش هربار بیشتر
از بار دیگر مورد توجه قرار گرفتند.
خــودش در مصاحبــهای بــا
«محمدعلی منصوری» که کتاب

مجموعه نمایش نامهها و زندگی
نامه او را جمعآوری کرده است،
میگوید:
«خیلیها فکر میکردند چون
مــن خــارج از کشــور درس
خواندم ،نمیتوانم در کارگردانی
نمایش حسن کچل که صد در
صد ایرانی و با شعر و آهنگهای
عامیانه بود ،موفق باشم .اما کار
خوبی شد .در تاالر  25شهریور
آن زمان " -سنگلج" فعلی  -اجرا
کردیم ،خیلی هم موفق بود».
در نیمــه دهه  40و روزهایی که
برنامههــای تلویزیون بــا انواع و
اقســام تبلیغات ،شو و مسابقه پر
میشد ،اودر کنار هنرمندانی مثل
«عزت الله انتظامی»« ،جمشــید
مشایخی»« ،محمدعلی کشاورز»،
«جعفر والی»« ،فخری خوروش»
و «جمیله شیخی» هر چهارشنبه
بــرای تلویزیون تآتر زنــده اجرا
میکردند.
او که سال  52مدیر گروه نمایش
و سرگرمی تلویزیونشده بود ،در
یکی از گفت وگوهایش در این باره
گفته بود:
«واحد نمایش تلویزیون مسوول
تهیــه ســریالها و فیلمهــای
تلویزیونی بود اما یک گروه نمایشی
هم داشــتیم؛ گروه "تآتر امروز".
هنرمندانی مثل مرضیه برومند،
بهرام شــاه محمدلو ،رضا بابک،
سعی د پورصمیمی ،راضیه برومند،
علیرضا هدایــی و چند نفر دیگر
عضو این گروه بودند .گروه بسیار
خوبی بود .یادم میآید توی حیاط
واحد نمایش ،تآتر برای بچهها اجرا
میکردیم .متاسفانه بعد از انقالب
این گروه منحل شــد و خب ،من
هم از واحد نمایش رفتم».
در همان دهه  50رشیدی عرصه
بازیگری در ســینما را هم تجربه
کرد .چند فیلم ســینمایی بازی
کرد امــا ماندگارترین نقش او در
آن سالها« ،آق
حسینی» فیلم
ِ
«کندو»بهکارگردانی«فریدون
گله» بود؛ یکی از معروف ترین
فیلمهای سینمایی قبل از انقالب.
داود رشیدی از بازیگرانی بود که
بعد از انقالب ایران اجازه فعالیت
حرفهای یافت.
البته اودر مصاحبه با مجله «زندگی
ایدهال» ،از بیکار شدن خودش و
همســرش« ،احترام برومند» در
ســالهای اول انقالب گفته بود:
«اوايل انقالب برای مدتی نه من و
نه خانم برومند سر كار نمیرفتيم
و مشكلداشتيم .البته اين مشكلی
كه میگويم ،از نظر مالی بود و نه
احساسی و رابطهای».

برای تهیه تصاویر با ادوات حرفه
ای باید از قبل بــا بخش روابط
عمومی برج تماس گرفته و مجوز
الزم را اخذ نمود .با رعایت تمام
مواردی که در فوق ذکر گردید،
«شارپنس» تصویر ،عالی نبوده
ولی در نهایت ،تصویر نسبتا قابل
قبولی به ما خواهد داد.
شاید یکی از بهترین کارهایی که
میتوانیم از این مکان تهیه کنیم،
یــک «تایم لپــس» در لحظات

ملکوتی غروب آفتاب میباشد.
قبل از برنامه ریزی برای بازدید
از این برج ،حتما وضعیت هوا را
چک کــرده و در یک روز کامال
آفتابی از آن دیدن کنید.
هزینــه بلیــط ورودی این برج
برای بزرگساالن (و بسته به نوع
مصرف ،تعداد بازدید کنندگان و
نیز تعداد روزهای بازدید در سال)
از  19تا  250دالر میباشد.
در ضمن به مبالغ فوق % 15 ،نیز

احتــرام برومنــد ،همســر داود
رشــیدی ،یکی از مشــهورترین
مجریهای برنامه کودک پیش از
انقالب بود اما بعد از انقالب او تنها
چند نوار قصه تولید کرد و پس از
چند ســال دوری از کار ،سال 83
در فیلم «دیشب باباتو دیدم آیدا»
ساخته «رسول صدر عاملی» یک
نقش کوتاه ایفا کرد.
او پنج سال پیش در مصاحبه ای
درباره آشنای 
ی خود با داود رشیدی
گفته بود« :سال  1347ما توسط
يكی از دوستان روزنامه نويس كه
دوســت صميمی آقای رشيدی
بود و با برادر من هم دوســت بود،
آشنا شديم .البته هيچ نيت و قصد
قبلی در كار نبود و ما تصادفا با هم
مالقات كرديم .از آن زمان تا حاال
 43سال میگذرد».
سالهایدهه ،60دوران شکوفایی
سینمای ایران بود و داود رشیدی
در فیلمها و ســریالهای مهمی
ایفای نقش کرد؛ از «کمال المک»
علی حاتمی تــا «هیوالی درون»
به کارگردانی «خســرو سینایی»
و «گلهــای داوودی» رســول
صدرعاملی.
در دهــه  70در ســریالهای
پرمخاطبی مثــل «گل پامچال»،
«عطر گل یاس» و «آوای فاخته»
نقش آفرینی کرد .ســریالهای
تاریخی «میرباقری» هم که شروع
ســاخت آن ها در اوایل دهه 70
بود ،قطعا بدون حضور رشــیدی
چیزی کم داشــت .او در سریال
«مختارنامــه» ،آخرین ســاخته
میرباقری هم نقــش «نعمان بن
بشــیر» را ماهرانه جلوی دوربین
برد .در همه این سالها ،البه الی
کارهای ســینمایی ،او هیچ گاه از
ترجمه نمایشنامــه و کارگردانی
تآتر غافل نشد .هنوز هم بسیاری
از مخاطبــان تآتر ،اجرای نمایش
«منهای دو» یا «اشمیت» او را به
خوبی به یاد دارند .او سینماگری
کم حرف و کم حاشیه بود و کم تر
به موضوعی واکنش نشان میداد
اما تا میتوانست کار میکرد.
•

بابت «رد مظالم» اضافه بفرمایید!
برج در تمام طول سال باز بوده و
ساعات بازدید از آن از ساعت 10
صبح تا  8شب میباشد.
برای کسب اطالعات بیشتر لطفا
به لینک زیر مراجعه بفرمایید:
www.ausommetpvm.com

پی نوشت:
«منــار علی» نام یکــی از بلند
مرتبه ترین برجهای تاریخی شهر
اصفهان و نیز یکی از شاهکارهای
معماری ایران میباشد.
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Cent
www.prillo.ca
TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..

STO
LI

Prillo: 3400 Boul Crémazie E,
Montréal, QC H2A 1A6

Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Brossard
Pierr
M
Saint-Léonard
LavalBlvd. 8100 Taschereau Blvd.
Montréa
15757Pierrefonds
Gouin Blvd. W. 6025 Jean-Talon
E. 1877 Curé-Labelle
1575
34
15757, Gouin Ouest 514 259-1890
6025, Jean-Talon450
Est 688-1891
1877, boul. Curé-Labelle
3400,514
bou
514 620-1890
450 466-1892
516
514 620.1890
514 259.1890
450 688.1891
514 722.1
* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased
* Allitem
pur

CLOSING SALE
May 25 and
26, 2013
only. only.
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January
26 and
27, 2013

with any

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

Sectionnel

879$

999$

Sectionnel

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

Canapé

up to

699$

Meubles prillo

Sectionnel

Sectionnel

999
1399

$

$

65%
65
Mega

vente

%

jusqu’à

tous les Meubles doivent être
vendu!

la qualité au plus bas prix

Set de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa
partir de 699$ / Sofas sectionnels en cuir à partir de 879$ / Sofas
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ /
Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /
Curio à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas
et sommiers à partir de 299$ / Divans lits à partir de 699$, etc.

Sectionnel

999$

Sectionnel

879$

Beaucoup de pièces uniques, etc.

7 mcx

1699

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

1099

Sectionnel

2299$

Prillo liquide

off
G
N
I
H
T
Y
R
E
V
E
D
L
O
S
Dépêchez-vous!
E
B
T
S
MU
de
rabais

7 mcx

1899

Canapé

699$

:برای آگاهی از اسپشیال های بسیار متنوع و عالی و همچنین دریافت آخرین فالیرها و بروشورها به سایت زیرمراجعه کنید

Magasins

STORES

Centres de liquidation
www.prillo.ca
TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..
LIQUIDATION CENTERS

Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Brossard
Montreal
Vaudreuil-Dorion
Saint-Léonard
LavalBlvd. 8100 Taschereau Blvd.
Montréal
15757Pierrefonds
Gouin Blvd. W. 6025 Jean-Talon
E. 1877 Curé-Labelle
3400 Crémazie Blvd. Vaudreuil-Dorion
E. 501 Harwood Blvd.
15757, Gouin Ouest 514 259-1890
6025, Jean-Talon450
Est 688-1891
1877, boul. Curé-Labelle
3400, boul.
501, boul.
514 620-1890
450 466-1892
514 Crémazie
722-1890E.
450Harwood
455-9299
514
620.1890
514
259.1890
450
688.1891
514
722.1890
450
455.9299
* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within 30 days of purchase. Can not be combined
May 25 and
26, 2013
only. only.
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January
26 and
27, 2013

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

>6007343

H3G 2T3

MDJP15-039 • desjardins • annonces • offres de bienvenue nouveaux arrivants • Info: mr/gl
PublIcatIon: Paivand • foRMat: 10,5” x 8” • VeRsIon: farsi • couleuR: cmYK • lIVRaIson: 10 juin • PaRutIons: 15 juin, 16 juillet et 13 aoÛt

39

PAIVAND: Vol. 23  no.1282  Sep. 01, 2016

www.paivand.ca since 1993

1395  شهریور11  1282  شماره 23 سال

39

استقبالیگرم
از مصطفی
آرامیس

تازه وارد

هدیه خوش آمد به تازه واردین

• تراکنش جاری نامحدود رایگان به مدت یک سال
۱
• نرخ مناسب برای حساب های پس انداز
۲
• صندوق امانات کوچک رایگان به مدت یک سال
• به رسمیت شناختن تجربه رانندگی
در هنگام درخواست برای بیمه خودرو
 با انواع متنوع کارت های اعتباری متناسب،به عالوه
.با نیازهای تان آشنا شوید
desjardins.com/bienvenue

. دیدن کنیدdesjardins.com/bienvenue از سایت، برای جزئیات بیشتر.برخی شرایط برای اِعمال وجوددارند
، مشاور شما در دژاردن قادر خواهد بود تا امتیازاتی را که شامل حال شما می شود،در پی بررسی پرونده شما
. صندوق امانات برای شعباتی است که این خدمات در آنها ارائه می شود.به شما اطالعدهد

Certaines conditions s’appliquent. Pour tous les détails, visitez desjardins.com/bienvenue.
1
À la suite de l’analyse de votre dossier, votre conseiller de Desjardins sera en mesure de
vous confirmer la bonification à laquelle vous êtes admissible. 2 Offert dans les caisses où ce service existe.

MDJP15-039 NouveauxArrivants_Farsi_Paivand.indd 1

BRIQUETAGE —
MAÇONNERIE

michael
est un super

macon
il est diplômé

access

2015-06-09 12:02

FORMATION PROFESSIONNELLEکارآموزیحرفهای
PROFESSIONAL TRAINING
SEPTEMBRE / SEPTEMBER

OCTOBRE / OCTOBER

date

date

12 Computerized Accounting

3 Home Care Assistance

12 Double DVS Secretarial / Accounting

3 School Daycare Educator

16 Sales Representation
MAI / MAY (date to be confirmed)

19 Masonry - Bricklaying
26 Pharmacy Technical Assistance

MORE DETAILS HERE WWW.ACCESS.RSB.QC.CA

LEARN
FRENCH
OR ENGLISH

Cours offert en anglais
Courses offered in English

رایگان

for free!

فرانسوی و یا انگلیسی بیاموزید

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT,
les places sont limitées.
REGISTER NOW,
limited places available!

Automobile Mechanics

Centre de formation professionnelle
et d’éducation aux adultes
brillant comme vous l’êtes

access.rsb.qc.ca · 450 676-1843,
poste 7485

فروشگاهکوهنور

ُبر
اسا
ر
د
 ،ال
النگی وال

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG،

Tel.: 514-481-0671

<<pg. 37

7روز
هفته






مشاور رمسی وام مسکن

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

)514(585-2029

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

6195rue St-Jacques
ouest, H4B 1T7

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

constartech architecture

رستوران ایرانی آنیکس
در قلب NDG
هر روز
از ساعت  12ظهر تا  10شب
پذیرای شامست

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

  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
مجهز به کلیه کارت های
   آخرین اطالعات ارز

بانکی ایران

به مدیریت :بیژن احمدی

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________________________ GUY
)1855 Ste-Catherine W. H3H 1M2 (Corner: St- Marc

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

