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تبدیل ارز

1300

Sharif

شــریف

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

EXCHANGE

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.SharifExchange.ca

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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بلیط به ایران :ویژه نوروز
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www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

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

(خضر)
الیت
صرافی

فارکس

انتقال فوری ارز

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

(514) 290-2959

اجارهآپارمتان
درمنطقـهمرفه

4530 Cote Des Neiges
Montréal

صــرافی  5ستاره

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

Ofﬁce: 514 285 1637

nsarvaran@hotmail.com

فیروزهمتیان

fhemmatiyan@sutton.com

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

Montreal Qc. H3B 2K4

Tel.: 514.426.7200

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

 ص25 :

حمیدصدیقکاغذچی

(514) 846-0221

Lasalle Qc. H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315

1155 Rene Levesque W. #2500

Profusion Realty RF

Cell: (514) 928-5415

محضردارومشاورحقوقی

NOTAIRE-NOTARY

جراحدندانپزشک

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

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

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

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه
Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8

RESTAURANT ONYX INC

حمیدرضا

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

Westmount, Qc H3Z 2A5

Cell.: 514-702-2309

RESTAURANT ONYX APADANA
INC

دکتر شریف نائینی:

مریم خالقی
Maryam Khaleghi

Chartered Real Estate Broker

صرافیآپادانا
EXCHANGE

Agence Immobilière

1361 Greene Avenue

RESTAURANT ONYX INC

وحیدخلـجی

Tel.: 514-839-7318

GUY

 ص2 :

Tel.: (514) 585-2345
RESTAURANT
ONYX INC
Real
Estate Broker

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

RESTAURANT ONYX INC
RESTAURANT ONYX
INC
جتاری
مشاور امالک :مسکونی و

Tel.: 514-439-1444

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

) Tel.:

2178 Ste-Catherine W.

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

6600 Trans-Canada, Suite 750

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

مشاور امالک در مونتریال

با 25سال سابقه کاری در کانادا

RESTAURANT ONYX INC

438-985-4674

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

و South shore

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

GUY

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

514 889 8765

RESTAURANT
ONYX INC
Côte-des-Neiges

Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﻛﭙﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻔﺎﻫﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡﻫﺎﻯ ﺭﺳﻤﻰ
Heart of Downtown
279 Sherbrooke West
)Ofﬁce 205, Montreal (QC
H2X 1Y2

1449 St. Catherine W

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

9
ﻋﻀﻮ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻛﺒﻚ ﻭ ﺁﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ
Pars Plumbing INC

انتقـال ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

ﻧﻐﻤﻪ ﺳـﺮﻭﺭﺍﻥ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

جنب دانشگاه کنکوردیا

514-439-8501

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

RESTAURANT ONYX INC
Cell.: 514-967-5743

RESTAURANT ONYX INC

مینو اسالمی

Minoo Eslami

Real State Broker
9515 Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com
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اجارهآپارمتان
در منطقه مرفه
Côte-des-Neiges

4530 Cote Des Neiges

Montréal
.....................................

CHRISTMAS PROMOTION
MOVE NOW
PAY IN JANUARY!
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5

_________________________
BACHELOR ........................ $ 799.00
STUDIO ...................... ............
1 BD ...................... ................. $ 879
2 BD ...................... ..................$ 1,279.00
3BD ...................... .....................$1,549.00
• استخر و دوربین مدار بسته
 دقیقه پیاده تا دانشگاه مونره آل10 •
 دقیقه پیاده تا مترو5 •
 دقیقه اتوبوس تا مرکز شهر مونتریال10 •
• ایستگاه اتوبوس جلوی درب ساختمان
...و بسیاری مزایای دیگر

)

Tel.:
438-985-4674

COROLLA CE 2017
STARTING AT

Contact Alex for additional rebates.

18 279 $

+ TAXES

New 2017
model

NEW RAV4 hybride LE+ 2017
STARTING AT

36 664$

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

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 January 4, 2017 and January 31, 2017 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of
the terms and conditions. The dealer may lease or sell for less. Oﬀers may change without prior notice. *Oﬀers apply to new,
in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM AA) / 2016 RAV4 Hybride (RJREVC AM).

for certain
cars only

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

toyota.ca

2
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

under
construction

:آگوست ساز
2016

:• قیمت شروع
 دالر۳۴۳۰۰۰ از
) مالیات+(

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

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

Drummond وDe la Montagne بین

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

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

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

H3G 2T3

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

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

3

CLIENT : Concessionnaires TOYOTA
PUBLICATION

No ANNONCE

FTP-QC

TITRE

TOY-790-IMP-2F

TEXTES

DATE

APPROBATION
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APPROBATION

4

PUBLICATION

No ANNONCE

The Gazette

www.paivand.ca since 1993
CLIENT : Concessionnaires TOYOTA

Corolla-RAV4 2017

DIR. ARTISTIQUE

DATE

TOY-775-IMP-2A

DATE

DATE

DIR. ARTISTIQUE

PARUTION

10 et 19 septembre
DIR. PRODUCTION

DATE

DATE

CLIENT

DATE

INFOGRAPHE

DATE

04-11-2016

4

L10.340 po x H1

CLIENT

Équipés de série de l’ensemble Toyota Safety Sense

À ce prix-là, on peut
tous être un génie.

2017

1
0

DIR. PRODUCTION

BL

COROLLA CE

DIMENSIONS

VERSION

No CORR.

Novembre

SERVICE CLIENT

TITRE

Corolla - Rav4

Communications
bleublancrouge
DATE
SERVICE CLIENT
DATE

1395
 دی12  1300  شمارهCOULEUR
24 سال
DIMENSIONS
L10.18 po. x H9.36 po.
CMYK

TEXTES

PARUTION

• Système précollision avec détection des piétons
• Alerte de sortie de voie
• Phares de route automatiques
• Régulateur de vitesse dynamique à radar

46

$


At this price, an
can be a genius

*
/SEMA64INE
mois
en location

0 D’ACOMPTE
$

RAV4 LE

2017

79

39

$

weekly*

Modèle XSE illustré

*

MAINE
$
 0/SED’ACOMPTE

en location 64 mois
$

6

2016

$

COROLLA CE

169 /MONTH

$

*

60-month lease

$

0 DOWN PAYMENT

OBTENEZ 5 000 MILLES AÉROPLANMD
POUR UNE TOYOTA‡

weekly*
weekly

Modèle 4RM Limited illustré

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2016 SEULEMENT CHEZ VOS CONCESSIONNAIRES TOYOTA DU QUÉBEC
Programme de location au détail et de financement à l’achat offert par Toyota Canada inc. et conditionnel à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sur les
pneus sont en sus. Sous réserve des conditions applicables, les offres s’adressent aux particuliers qui louent ou achètent un véhicule du 1er au 30 novembre 2016 chez un concessionnaire participant du Québec, où tous
les détails peuvent être obtenus. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Les offres peuvent changer sans préavis. * Offres applicables aux modèles Corolla CE 2017 (BURCEM B) / RAV4 2RM LE 2017
(ZFREVT B) / RAV4 4RM LE 2017 (BFREVT B) de base neufs en stock. Prix de vente de 18 379 $/29 654 $/31 919 $ avant taxes, frais de concessionnaire de 399 $ avant taxes (applicables chez certains concessionnaires),
frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Le montant total payable mensuellement ou hebdomadairement est soumis à un taux de location annuel de 2,49 %/2,99 %/2,99 % et
tient compte des frais de concessionnaire, des frais de transport et de préparation, des frais de climatisation et d’une contribution du concessionnaire de 182 $/0 $/176 $. Franchise annuelle de
22 500 km. Frais de 0,07 $/0,10 $/0,10 $ du kilomètre excédentaire. À la livraison, le paiement d’un montant de 201,05 $ ou 46,49 $ / 327,07 $ ou 75,64 $ / 343,72 $ ou 79,49 $ avant taxes
(équivalant au premier versement mensuel ou hebdomadaire, selon les modalités choisies) ainsi que des droits sur les pneus et des taxes applicables sera requis. Le prix de vente des
modèles illustrés Corolla XSE 2017 (BURSEC C) / RAV4 4RM Limited 2017 (DFREVT B) est de 27 299 $/40 414 $. ‡ Obtenez 5 000 milles Aéroplan à l’achat ou à la location
de tout véhicule neuf Toyota. Voir toyota.ca pour les détails de cette offre. MD Aéroplan et le logo Aéroplan sont des marques déposées d’Aimia Canada inc.

THE ONLY

EXPERIENCE THE POWER

OF AUTOFORCE!

DEALERSHIP

عباسى
رامین
7/7
OPEN

:نامى آشنا و مورد اطمینان
ONLY UNTIL SEPTEMBER 30, 2016
AT YOUR QUEBEC
DEALERS
ایرانى
جامعهTOYOTA
خدمت
در
2016
COROLLA
7/7
OUVERT
قبل از امضاى قرارداد هر نوع
•
LEASES
UP TO
STARTING متاس
FROM
AT
بگیرید
من60باMONTHS
TOYOTA
اتومبیل
$
%
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی
BI-WEEKLY
WITH $0 DOWN!
OPEN 7/7
 نرخ بهرهTOYOTA’S
• براى دریافت بهترین
GENIUS CONTEST
:متاس بگیرید
و قیمت با من

 بابهترینGO!
LET’S

از بانک هاى
معتبركانادا

78

0.99

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

Courtier Immobilier Agréé

رستوران ایرانی آنیکس
NDG در قلب
هر روز
 شب10  ظهر تا12 از ساعت
پذیرای شامست

www.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

( 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

OUVE

OPE

TOY-775-IMP-2A_CorollaRav4_Sept_Gazette.indd 1

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

Email : info@masoudnasr.com

OPE

Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. Registration, insurance, taxes a
applicable conditions, the offers apply to individuals who lease or buy a vehicle from September 1 to 30, 2016 at a participating Quebec dealer, whe
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 A
base model. MSRP of $17,750/$27,265 before taxes, dealer fees of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charg
applicable) included. The total monthly payment is subject to a 0.99%/1.49% annual lease rate and takes into account a $230/$265 dealer contribution,
GM
ÎLESPERROT
GM WE
and preparation charges and air conditioner tax (where applicable) and a $1,500/$1,000 lease
assist
(including applicable annual taxes on lease assist,
th
which will be required upon delivery). The 20,000 km per year restriction and $0.07/$0.10 per additional kilometre apply. The amount required at deliv
$169.49/$279.31 before taxes (equivalent to the first montly payment), plus duties on new tires as well as applicable taxes. The MSRP of the 2016 Corolla S
(BURSEM A)/2016 RAV4 AWD Limited (DFREVT A) model illustrated is $21,635/$39,775. ‡Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or lease of a
new Toyota. Visit toyota.ca for the details of this offer. ®Aeroplan and the Aeroplan logo are registered trademarks of Aimia Canada Inc.

S MODEL SHOWN

Cell : (514) 571-6592

MAZDA

16-11-09 16:59

GET 5,000 AEROPLAN® MILES
ON A COROLLA OR RAV4.‡

نرخ براى
اتومبیلهاى
دست دوم

S Model Shown

TOYOTA ÎLESPERROT

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

TOY-790_IMP-2F_CorollaRAV4_QC_FTP_rev.indd 1

TOYOTA

رستوران ایرانی آنیکس
NDG در قلب
هر روز
 شب10  ظهر تا12 از ساعت
پذیرای شامست

6195rue St-Jacques
ouest, H4B 1T7
6195rue
St-Jacques
)514(585-2029
ouest, H4B 1T7
)514(585-2029

OUVE
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بهترین انتخاب برای خرید تویوتا
1922 درخدمت شما از سال: تویوتا اسپینلی الشین مشاوره حرفه ای با کادر مجرب فاینانس و خرید نقدی، لیز: گزینه های چندگانه قیمت ها و خدمات ویژه برنامه های ویژه برای تازه واردین و تاکسی ها از صفر درصد: شروع نرخ ها-

2017 Corolla SE shown

2017 RAV AWD Limited shown

2017 COROLLA
CE

Mehdi Bon, Sales Representative
Mobile: 514-983-2444
مهدیبنکدارزاده

LEASE FROM

45

$

*

/MONTH

64 MONTHS
$
0 DOWN PAYMENT

GET UP TO 5,000

2017 RAV4
FWD LE

LEASE FROM

75

$

*

/MONTH

64 MONTHS
$
0 DOWN PAYMENT

MILES‡ ON A TOYOTA

درخدمتهموطنانعزیز

TAKE ADVANTAGE OF
OUR EXCLUSIVE PROGRAMS

561 Saint-Joseph blvd, Lachine (QC) H8S 2K9
514 634-7171 | www.spinellitoyotalachine.com
*Offers apply to new, in-stock 2017 Corolla CE / 2017 RAV4 FWD LE model. Dealer fees of $399 before taxes, dealer contribution of $21/$39, transportation and preparation charges, and air conditioner tax (if applicable) included. Registration, insurance, taxes and duties on new tires are extra. The total monthly payment takes into account dealer fees, transport
and preparation charges, and air conditioner tax (where applicable). The 22,500 km per year restriction and a maximum of $0.10 per additional kilometre apply. The amount required at delivery is, before taxes, equivalent to the first monthly or weekly payment, plus duties on new tires as well as applicable taxes. ‡Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or
lease of a new Toyota. Subject to applicable conditions, the offers apply to individuals who lease or buy a vehicle from December 1st to 31st, 2016 at Spinelli Toyota, where you can obtain all of the terms and conditions.

خدماتساختمانی

LION RENOVATIONS

ایماننیکنام

• دارای مجوز کار از استان کبک
• قبول کلیه کارهای ساختمانی
، کاشیکاری، نقاشی، برقکاری،• لوله کشی
،• بازسازی و بزرگ کردن آشپزخانه
توالت و حمام و سالن با کم حجم ترین
«بیم» و ستون های جدید
• تعمیر و تعویض درب گاراژ
• ترک خوردگی فونداسیون
• «دک» و پشت بام
• کلیه خدمات ما با گارانتی
تحویل داده می شود

Tel.: 514-993-4627

www.skylawn.net

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

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

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

Head Office:

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

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

 مهرداد514-619-6811

|

514-452-1009 مهدی

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

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

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com
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Progress Driving School

دورهآموزشرانندگیکامیون
(خودروسنگین)

6

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

م .آزرم

)TRUCK DRIVING COURSE (HEAVY VEHICLE

٢٠١٦؛ سال رسوایی،
فساد و استیضاح
از اســناد پانامــا تــا اســتیضاح
رؤســایجمهور در برزیــل و
کرهجنوبی ،سال  ٢٠١٦را به سالی
تبدیل کرد که بعدها با رســوایی،
فساد و خشــم عمومی نسبت به
اختالسها به یاد آورده میشود.
سؤال این است:
آیا میتوان این وقایع را تداوم
درخواست برای سیاستهایی
پاکتر ترجمه کرد؟
«خــوزه اوگاز» ،وکیــل پــرآوازه
پرویی و رئیس دیدهبان ضدفساد
«شــفافیت جهانــی» ،دراینباره
میگوید :پدیده جدیدی در حال
ظهور است .مسئلهای که ما امروز
با آن روبهرو هســتیم ،با مسائلی
که ما  ٢٧ســال پیــش در زمان
شکلگیری «شفافیت جهانی» با
آنها دســتوپنجه نرم میکردیم،
بسیار متفاوت اســت .در سراسر
جهــان امروز ما نوعی از فســاد را
میبینیم که مردم را تحتتأثیر قرار
میدهد و شــاهد بسیج مردم در
مقابل این فسادها هستیم.
او دربــاره ســال  ٢٠١٦میالدی
که روزهای پایانیاش را ســپری
میکنیم ،میگوید :به نظرم سال
سختی را گذراندهایم ،اما همزمان
همین سال در ما امید به آینده را
ایجاد کرد.
باید گفت اسناد پاناما که در آوریل
افشا شــد به عنوان یک افشاگری
بیســابقه اطالعاتــی ،نقطه آغاز
بسیاری از اعتراضات اوایل ٢٠١٦
بود.
در این افشــاگری شــرکتهای
خارجی زیادی معرفی شــدند که
بسیاری از افراد ثروتمند ،قدرتمند و
مشهور جهان یا اقوام و نزدیکانشان
از آنها سوءاســتفاده میکردند .در
میان افرادی که نامشــان یا اقوام
و نزدیکانشان در اسناد پاناما بود،
میتوان به سران عربستان سعودی،
چین ،مالزی ،ســوریه ،پاکستان،
افغانستان و اوکراین اشاره کرد.
عالوه بــر این ،یکی از دوســتان
نزدیک والدیمیــر پوتین ،رئیس
جمهور روسیه و همچنین مقامات
فعلی یا ســابق اروپایی ،آفریقایی،

آســیایی و خاورمیانــهای در این
اسناد پایشــان وسط کشیده شد،
در مجموع از  ١٤٠سیاستمدار و
مقام دولتی در این اسناد نام برده
شده بود.
براساس تازهترین تخمینها،
بین  ١,٥تریلیون تا دو تریلیون
دالر ساالنه در سراسر جهان به
عنوان رشوه پرداخت میشود.
همچنین تحقیقات نشان میدهند
اگر رهبر یک کشور به عنوان یک
فرد فاسد شناخته شود ،مردم آن
کشــور نیز تالش میکنند مسیر
مشابهی اتخاذ کنند .اما برخی سران
در این میان مجبــور به پرداخت
هزینههای فساددردولتهای خود
شدند.
در برزیــل« ،دیلمــا روســف»،
رئیسجمهور این کشــور ،در پی
اعتراضــات گســترده مردمی در
ماه آگوست استیضاح شد؛ آنهم
درحالیکــه چند روز بیشــتر به
آغاز مسابقات ورزشی المپیک ریو
نمانده بود.
البته میتوان گفت اکثر اعتراضات
مردمی ،ناشــی از رشوهخواری و
رسواییهای مربوط به شرکت نفت
دولتی این کشور بود.
بااینحال ،روسف بهدلیل اتهاماتش
در پرونده شــرکت نفــت دولتی
برزیل استیضاح نشد ،بلکه بیشتر
به دلیل دســتکاری حسابهای
دولتی ،کارش به اینجا کشید.
اســتیضاح عالوه بر روسف ،دامن
پارک گئونهــای ،رئیسجمهور
کرهجنوبی ،را نیز گرفت.
او به دلیل نفوذ دوست قدیمیاش
در امورات دولت و بهرهمندی او از
تسهیالتدولتی ،استیضاح شد.
در آن ســمت دنیا در قاره سیاه،
جاکوب زومــا ،رئیــس جمهور
آفریقایجنوبی ،که بهدلیل رهایی از
رسواییهای متعدد «رئیسجمهور
تفلونی» (نچسب!) نام گرفته ،نیز
به دنبال آن اســت دورهاش را تا
ســال  ٢٠١٩ادامه دهــد؛ آنهم
درحالیکه با  ٧٨٣اتهام مرتبط با
فساد مواجه است.
(ایسنا)

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

 آیا میلدارید گواهینامه پایه یک (کامیون سنگین) بگیرید؟
شبکه آموزشگاه های رانندگی "پروگرس اند ترانسپورت"
د.ره های آموزشی متناسب با وضعیت شما عرضه می کند.
Driving Course:
 آمادگی برای تست معلومات SAAQ
 بستن و بازکردن اتصال تریلی (فقط درجه یک)
 کالچ دوبل
 استفاده از هوای فشرده سیستم سگدست
 پشتیبانی دقیق
 تعویض تدریجی دنده
 صرفه جویی سوخت
Special:
 رانندگی در شهر ،کشور و سرازیری
• you will be hired as our company driver if you
 آمادگی برای امتحان جاده ای SAAQ
pass your road test first time.
• As of Jan 2017 our transport fleet will hire owner
 آموزش های ما در دوروال،
operator for Canada and us.
لونگی و الوال انجام می شود
اسپشیال:
* اگر در نخستین امتحان جاده ای قبول شوید،
به عنوان راننده شرکت ما استخدام می شوید.
* از ماه ژانویه  2017حمل و نقل سریع شرکت ما
را نندگان مالک خودرو را در کانادا و آمریکا استخدام می کند.
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دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه
منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

514-996-9692
FAX: 514-342-9574

PAIVAND
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(Montreal, Ottawa, Toronto,
)Victoria, Calgary & Vancouver
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6162 Sherbrooke W.
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Marwa Aziz
Progress Driving School
3755 Boul. St-Martin O. #103,
Laval. H7T 1A7

(450) 682-4774

Office:

(514) 512-9605

Cell.:



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!

•
•
•
•
•
•

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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شعر و ترانه...

مـرا بپیچ در حریر بوسه ات ...

نگاه کن که غم درون دیده ام
چگونه قطره قطره آب می شود
چگونه سایه سیاه سرکشم
اسیر دست آفتاب می شود
نگاه کن تمام هستیم خراب می شود
شراره ای مرا به کام می کشد
مرا به اوج می برد
مرا به دام می کشد
نگاه کن تمام آسمان من
پر از شهاب می شود
تو آمدی ز دورها و دورها
ز سرزمین عطرها و نورها
نشانده ای مرا کنون به زورقی
ز عاج ها ز ابرها بلورها
مرا ببر امید دلنواز من
ببر به شهر شعر ها و شورها
به راه پر ستاره می کشانی ام
فراتر از ستاره می نشانی ام
نگاه کن من از ستاره سوختم
لبالب از ستارگان تب شدم
چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل
ستاره چین برکه های شب شدم
چه دور بود پیش از این زمین ما
به این کبود غرفه های آسمان
کنون به گوش من دوباره می رسد
صدای تو ،صدای بال برفی فرشتگان
نگاه کن که من کجا رسیده ام
به کهکشان به بیکران به جاودان
کنون که آمدیم تا به اوج ها
مرا بشوی با شراب موج ها
مرا بپیچ در حریر بوسه ات
مرا بخواه در شبان دیرپا
مرا دگر رها مکن
مرا از این ستاره ها جدا مکن
نگاه کن که موم شب براه ما
چگونه قطره قطره آب می شود
صـراحی سیاه دیدگان من
ُ
با یاد فروغ...
به الالی گرم تو
لبالب از شراب خواب می شود
به روی گاهواره های شعر من
نگاه کن...
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قطعنامه شورای امنیت:
«شهرکسازیاسرائیل
را منزوی میکند!»

جان کری چه گفت که
اسرائیل را عصبانی کرد؟

دولت آمریــکا قطعنامهای را که
در نقد اســرائیل و شهرکسازی
اسرائیلیها بوده وتو نکرده است.
•
چرا آمریکا این قطعنامه را وتو
نکرده است؟

جان کری گفته اســت اســرائیل میتواند
یا کشــوری یهودی باشــد و یا کشــوری
دموکراتیک؛ اما نمی تواند در عین زمان هر چون به گفتــه آقای کری ادامه
دوی آنها باشد!
ساختوساز اسرائیلیهادر اراضی
•
اشغالی فلســطینی ،جایی برای
ماجرای سخنرانی جان کری در مورد اسرائیل
اینکه فلسطینیها کشور مستقل
چیست؟
سخنرانی در مورد اسرائیل نبوده؛ وزیر خارجه بسازند باقی نمیگذارد .در واقع
آمریکا میخواست از قطعنامه  ۲۳۳۴شورای "راهحل دو-کشور" را غیرممکن
امنیت که چند روز پیش صادر شددفاع کند .میکند .و این (تنها) راهحلی است
در واقع میخواســت توضیح بدهد که چرا که آمریکا و جامعه بینالملل به
رسمیتمیشناسند.

بهنامآفریدگارعشق

•

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

و کانادائی

خیــر .ساختوســاز در
سرزمینهایی که اسرائیل
در سال  ۱۹۶۷اشغال کرد،
نزدیک نیم قرن اســت که
ادامــه دارد  -گاه تندتر ،گاه
•
کندتر.
ت شهرکسازی ایراد زندگی یهودیها در
ادامه سیاس 
شهرکهای کرانه غربی یا
اســرائیل در زمینهــای
بیتاملقدس شرقی چیست؟
اشغالی فلســطینیان یکی
ماده  ۴۹کنوانسیون چهارم ژنو
از موانع صلح میان طرفین
کــه پس از جنــگ جهانی دوم
اسرائیلیوفلسطینیدانسته
به امضا رسید ،میگوید "قدرت
میشود
اشغالگر" نباید جمعیتش را در
•
ســرزمینهایی که اشغال کرده
پس چرا شورای امنیت تازه
اســکان بدهد .از همین رو عمال
قطعنامه صادر کرده؟
قبــا هم قطعنامه مشــابه این همه کشــورهای جهان  -حتی
صادر شــده ،اما نــه در یکی دو آمریــکا  -شهرکنشــینهای
دهه گذشــته .آخرین باری که اسرائیلی را غیرقانونی میدانند.
قطعنامهای با لحنی نســبتا تند •
پس اسرائیل چه طور هنوز شهرک
در محکومیــت ساختوســاز
میسازد؟
اســرائیلیها در ســرزمینهای
دولت اسرائیل از اساس "اشغالی"
اشغالی صادر شــد ،سال ۱۹۸۰
بودن ســرزمینها را زیر سؤال
بود.
میبــرد و میگویــد موقعیت
•
حقوقی این ســرزمینها تثبیت
در این سیواندی سال اسرائیل
نشده و همچنان محل مناقشه
همچنان در سرزمینهای اشغالی
است.
شهرکمیساخته؟
جمعیــت
۱۹۷۰
بلــه .ســال
{>> ادامه در صفحه}8 :
شهرکنشــینهای یهودی در

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

اسرائیلیها اخیرا شروع به
ساختوساز کردهاند؟

ســرزمینهایی کــه اســرائیل
ســال  ۱۹۶۷اشــغال کرده بود
(کرانه غربی رود اردن ،نوار غزه،
بیتالمقدس شرقی ،بلندیهای
جوالن) حدود  ۱۰هزار نفر بود.
این رقم در حــال حاضر حدود
 ۵۰۰هزار نفر است.

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
By Appointment only: (514) 652-7623
(514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

با تعیین وقت قبلی

NOTAIRE-NOTARY

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

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

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

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

برخی از خدمات ما شامل:

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

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225
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داروخـانه

گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

A

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

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

دومین
3
ش
ن
ب
ه
هر ماه

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

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

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.
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
شهرک سازی در اسرائیل و ...
•
مسئولیت تداوم "مناقشه" با
کیست؟

بستگی دارد از کی بپرسید .هم
فلســطینیها هم اســرائیلیها
طرف دیگــر را متهم میکنند
که "اهل صلح" نیست .اهمیت
قطعنامه اخیر و سخنرانی آقای
کری از همین بابت است که به
نظر میآید مسئولیت "فروپاشی
راهحل دو-کشــور" را تلویحا به
گردن دولــت بنیامین نتانیاهو
و سیاســتهای دولت ائتالفی
راستگرایش میاندازد.

•
نتانیاهو چه میگوید؟

آقای نتانیاهو مثل برخی دیگر از
رهبران اسرائیل میگوید ریشه
مشکالتایناستکهفلسطینیها
حــق موجودیت اســرائیل را به
رسمیت نمیشناسند .او دولت
آقای اوباما را بــه جانبداری از
فلسطینیها متهم کرده و گفته
قطعنامــه  ۲۳۳۴تغییــری در
برنامههای ساختوساز اسرائیل
ایجادنمیکند.
•
آیا قطعنامه علیه اسرائیل بی نتیجه
است؟

نمیشــود به این سادگی گفت.
به هــر حال قطعنام ه شــورای

>> ادامه از صفحه7 :

امنیت نشــان از اجماع جامعه
بینالملل -دست کمدر مخالفت
با شهرکسازی اسرائیلیها -دارد.
مثال بند پنجم قطعنامه از همه
کشورهای عضو ســازمان ملل
متحد میخواهد در مناسباتشان
با اســرائیل بین "قلمرو کشــور
اسرائیل" و ســرزمینهایی که
سال  ۱۹۶۷اشغال شده "تمایز
قایل شوند" .چنین درخواستی
میتوانــد راه را بــرای بازنگری
دولتها (به خصــوص اتحادیه
اروپا) در قراردادهای تجاریشان
باز کنــد  -و حتی بــه تحریم
تولیدات اسرائیلدر سرزمینهای
اشغالیبیانجامد.

واقعیــت ایــن اســت کــه از
فلســطینیها کار چندانــی
برنمیآید .تشکیالت خودگردان
عمال منفعل اســت .سالهاست
انتخابات برگزار نشــده و دولت
خودگردان بحران مشــروعیت
دارد .دوپــاره شــدن نیروهای
سیاســی بین فتح و حماس هم
وضع را بغرنجتر کرده .سیاســت
فلسطینی  -شــاید بتوان گفت
حیات تشــکیالت خودگردان -
به کمکهای بینالمللی به ویژه
کمکهای آمریکا و اتحادیه اروپا
بسته اســت ،و همین وابستگی
اســتقالل عمــل را از ســران
فلسطینیمیگیرد.

در کوتاهمدت قاعدتــا هیچ .اما
در درازمدت ممکن اســت فشار
بینالمللی بر دولت اســرائیل را
بیشتر کند ،چه در سازمان ملل
متحــد ،چــه در نهادهای دیگر
مثل دیوان کیفری بینالمللی یا
فیفا  -که مدتی است میخواهد
در مورد وضعیت تیمهای فوتبال
شهرکنشینها و حضورشان در
لیگ اسرائیل نظر بدهد.

امید که همیشــه هســت ،اقال
روی کاغذ .اما واقعیت این است
که چشمانداز برای فلسطینیها
روشــن نیســت .اکثریت قاطع
جمعیت فلســطینی ســاکن
سرزمینهای اشغالی زیر  ۵۰سال
ســن دارد .یعنی هرگز زندگی
بدون "اشغال" را تجربه نکرده .و
حاال مردیدر راه کاخ سفید است
که به نظر میرسد حتی "اشغال"
را هم به رسمیت نمیشناسد.

•
قطعنامه چه نتیجهای دارد؟

•
نقش فلسطینیها در این میان
چیست؟

کانادایی ها فکر می
کنند پس از انتخاب
ترودو اعتبار کشورشان
در صحنه جهانی بهبود
یافته است
اتــاوا  -بنابر یک نظرســنجی
منتشرشــده توســط موسسه
پژوهشــی نانــوس ،کانادایی ها
معتقدند که اعتبار کشورشان پس
از انتخاب حزب لیبرال و جاستین
ترودو در صحنــه جهانی بهبود
یافته اســت .همین نظرسنجی
نشــان می دهد که روابط بین
دولت فــدرال و اســتان ها هم
نسبت به زماندولت محافظه کار
هارپر بهتر شده است.
درعین حال ،نظرسنجی می گوید
که لیبرال ها در زمینه پیشروی
در مسیردرست یا عملکرددولت
تفاوت چندانی با محافظه کاران
ندارنــد .در این پژوهش این نیز
آمده اســت که در طول ســال
گذشته ،اشتیاق مردم نسبت به
دولت ترودو کاهش یافته است.
میزان محبوبیتدولت لیبرال که
پــس از پیروزی در انتخابات 63
درصد بود ،درنظرســنجی اخیر
به  54درصد کاهش یافته است.
(پــرس کانادین ،نقــل از گازت
مونتریال 28 ،دسامبر .)2016

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
حتویلدرمحل:رایگان
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•
پس امیدی به حل بحران نیست؟

•

قانونی شدن خرید و
فروش ماری جوآنا

اتاوا  -جاســتین ترودو نخست
وزیر کانادا فکر مــی کند که با
قانونی شــدن خرید ماری جوآنا
در کانادا ،تعیین  18ســالگی به
عنوان ســن قانونی برای خرید

آن «توافق معقولی» خواهد بود.
در هفته دوم ماه دســامبر گروه
امکان افزایش سریع
کاری قانونی سازی ماری جوآنا شمار مهاجران مکزیکی
پیشنهادات خود را ارائه و به دولت
پیشنهاد نمود که حد اقل سن کانادا درحال آماده شــدن برای
قانونی برای خرید آن  18ســال رشــد ســریع احتمالی شمار
تعیین شود .به گفته این گروه ،مهاجران مکزیکی است .دلیل
سن مطلوب برای خرید این ماده این امر از یک ســو این اســت
 25سال اســت زیرا تا این سن کــه زمان اجرای قــول لغو ویزا
مغز همچنان درحال رشد است .فرارسیده و ازسویدیگربا انتخاب
اما نگرانی از این است که جوانان ترامپ و قــوت گرفتن احتمال
برای به دست آوردن این ماده به اخــراج مهاجــران غیرقانونی از
شبکه های غیرقانونی و قاچاق آمریکا ،افزایش شــمار مهاجران
روآورند .نخست وزیر کانادا ابراز مکزیکی قابل پیش بینی است.
امیدواری کرده که الیحه قانونی
(ایرانتو 18 ،دسامبر .)2016
مربوط بــه فروش ماری جوآنا را

تغییرات در نظام
اسپانسرشیپبرای
پدربزرگ/مادربزرگ ها

در بهار ســال  2017به مجلس
ارائه کند.
(هافتینگتون پست ،کبک15 ،
دسامبر .)2016
درهمین حــال ،روز جمعه 16
دسامبر پلیس مونتریال  6مغازه
از  8مرکــز فروش تحت نظارت
مــاری جوآنــا در مونتریال
متعلق به مــارک امری را
مورد بازرســی قرارداد و او
را بازداشــت کرد .عالوه بر
مالــک پلیس  10تن دیگر
که کارمند مغازه یا مشتری
بودند را نیز بازداشت و حدود
 18کیلوگــرم ماری جوآنا،
مبلغی پول و وسائل کشت
را توقیف کرد .افراد بازداشــت
شده با سپردن تعهد حضور در
دادگاه آزاد شدند و تنها یک تن
که از ســپردن تعهد خودداری
کرده بود دربازداشت باقی ماند.

دولت کانادا از سوم ژانویه 2017
برنامه جدیدی بــرای دریافت
درخواست ویزا به پدر و مادر و
پدربزرگ و مادربزرگ ها به اجرا
می گذارد .شــمار پذیرش برای
این نوع ویزا که درسال گذشته
 5000بود ،پس از انتخابات فدرال
به  10هزار مورد افزایش یافت و
درسال  2017نیز همین تعداد
خواهد بود .در برنامه جدید ،برگه

های درخواست از سوم ژانویه به
صورت آنالیــن دراختیار عموم
قرارمی گیرد و متقاضیان  30روز
برای تکمیل و ارسال آن فرصت
خواهندداشت
(سالم تورنتو 18 ،دسامبر .)2016

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671

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

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ه ایی
م
ا
ف
س ران

info@loadextransport.com
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا
کانادایی ها :درآمد؛
یک دالر ،بدهی؛ یک
دالر و شصت هفت سنت
اتاوا  -میــزان بدهی خانوارهای
کانادایی در سه ماهه سوم سال
 2016به باالترین حد رسید .به
گزارش اداره آمار ،هرکانادایی در
ازای یک دالر درآمد ،یک دالر و
شصت و هفت سنت بدهی دارد.
پایین بــودن نرخ بهره و افزایش
بهای مســکن باعث ســنگین
ترشدن بدهی کانادایی ها شده
است .کارشناسان احتمال می
دهند که دولت ،اکتبر سال آینده
مقررات ســنگین تری برای وام
مسکن وضع نماید.
(ایران جوان 18 ،دسامبر )2016

ونکوور :مرگ  9مصرف
کننده مواد در 24ساعت
مسئوالن بهداشــتی کانادا می
گویند مصرف بیش از حد مجاز
داروی فنتانیل جان  9تن را در
 24ساعتدر ونکوور گرفته است.
گریگور رابرتسون شهردار ونکوور
این وضعیت را برای این شــهر
«اسفناک» توصیف کرده و گفته
احتماال تعــداد قربانیان افزایش
خواهد یافت .بنابر آمار نهادهای
بهداشــتی کانادا ،دریک ســال
گذشته  2000تن در این کشور
قربانی مصرف مواد اعتیادآور شده
اند.

عدم توافق درباره ی
بودجه بهداشت و درمان

اتاوا  -چشم اندازی برای توافق بین
دولت فدرال و دولت های استانی
درمورد بودجه سالمت و بهداشت
وجود نــدارد .گائتان بارت ،وزیر
بهداشت و درمان کبک می گوید
اگر دولت فدرال رقم پیشنهادی

خود را افزایــش ندهد ،کبک از
ادامه حضور در نشست بهداشت
و درمــان خودداری خواهد کرد.
مسئوالن اســتان ها می گویند
پیشنهاد اتاوا در قیاس با برنامه
دولــت محافظه کار هارپر گامی
به عقب اســت .اما ،به نظر نمی
آید که مقامات لیبــرال فدرال
بخواهند موضع خــود درمورد
افزایــش ســاالنه  3.5درصدی
بودجه و افزایش مورد درخواست
 8میلیارد دالری برای  10سال
جهــت ارائه خدمــات خانگی و
بهداشت روانی را بپذیرند .وزیر
بهداشت و درمان کبک می گوید
کــه بودجه پیشــنهادی فدرال
موجب پسرفت کیفیت خدمات
خواهد شد و امیدوار است که بیل
مورنو ،وزیر دارایی فدرال انعطاف
نشــان داده و به وعده انتخاباتی
حزب لیبــرال درمورد افزایش 3
میلیارد دالر به بودجه بهداشت و

درمان عمل کند.

(سی تی وی نیوز 19 ،دسامبر )2016

اتوبوس های صددرصد
برقی در مونتریال

شــرکت حمل و نقل شــهری
مونتریال گامــی بلند در بهینه
ســازی اتوبوس های خود برمی
دارد .این گام راه اندازی اتوبوس
هایی اســت که  %100با نیروی
برق کار می کند
(ژورنال دو مونرال 20 ،دسامبر .)2016

هزینه  26میلیون دالری
برای گرمایش پیاده روهای
خیابان سنت کاترین
مدیریــت شــهرداری مونتریال
درنظردارد  26میلیون دالر برای
گرم کردن پیاده روهای خیابان
ســنت کاترین درمرکز شــهر
مونتریال  -بیــن خیابان های
بلوری و منســفیلد  -اختصاص
دهد.
(روزنامه مترو 21 ،دسامبر .)2016

تبدیل زندان به مدرسه!

زندانی که  178ســال برخی از
مخوف تریــن جنایتکاران کانادا
در آن نگهــداری مــی شــدند
درســال  2013تعطیل شــد و
حاال همه منتظرنــد ببینند از
آن چه اســتفاده ای خواهد شد.
این زندان در کینگســتون واقع
در  250کیلومتری شرق تورنتو
قرارداشت که از شهرهای تاریخی
کانادا است و مدتی کوتاه اولین
پایتخت کانادا بود .یکی از بزرگ
ترین ســاختمان های این شهر
زندان قدیمی آن است که درسال
 2013برای همیشــه بسته شد
و حــاال چند گروه محلی مایلند
ســاختمان این زندان و محوطه
آن را بخرند و با یک پروژه 300
میلیون دالری درآن یک موسسه
مدرن و پیشرفته قایق رانی ایجاد
کننــد .گروه پیشــنهاد دهنده
درنظــر دارد در داخل محوطه
نیز دو مــوزه ایجاد کند تا آثار و
مــدارک این مخوف ترین زندان
کانــادا در آن حفظ شــود .قرار
است در بخشــی از زمین های
آن نیز ساختمان های تجاری و
کاندومینیوم ساخته شود.
(سالم تورنتو 22 ،دسامبر )2016

جشن های صد و
پنجاهسالگی

مونتریال

ترامپ و اقتصاد
می گوید با آن که خســاراتی به درصد افزایش یافته بود.
(خبرهای کانادا 25 ،دسامبر .)2016
کانادا درسال  2017ساختمان وارد شده ،اما به موقع
سرسرهبازیدرخیابانها
ُ
رسیدن آتش نشــانان از بیشتر
درپــی توفان یخ دوشــنبه 26
اقتصاد کانادا که درسال  2016شدن خسارت جلوگیری کرده ابطال تابعیت ارائه
دسامبر ،فزون بر قطع برق بیش
با دشواری هایی ازجمله کاهش است.
اطالعات
کنندگان
از  12هزار مشترک هیدرو کبک،
بهای نفــت و خســارات آتش
(روزنامه مترو 25 ،دسامبر .)2016
غلط در فرم های
خیابــان های مونتریــال هم به
سوزی های جنگل ها روبرو بوده،
صورت زمین سرسره بازیدرآمد.
درســال جدید نیز با دشــواری کدام استان های کانادا
مهاجرتی
این توفان یخ از ســال  1998در
هایی دســت به گریبان خواهد
از ریاست جمهوری
اتــاوا  -جــان مک کالــوم وزیر مونتریال بی سابقه بوده است.
بود .ناروشن بودن سیاست های
اقتصــادی دونالد ترامپ ازجمله ترامپ آسیب می بینند؟ مهاجرت ،شهروندی و پناهندگی یکــی از مقامــات شــهرداری
این دشواری ها است .سیاست دســتور کار دونالــد ترامــپ و کانادا در مصاحبه  15دسامبر با مونتریال اعالم کرد که یک گروه
گذاران اقتصادی کانادا می گویند سیاست های صد تجاری وی می یک شــبکه تلویزیونی اینترنتی ضربت  600نفری مأمور بازکردن
که از نزدیک رفتار دونالد ترامپ تواند برای کانادا مشکل ساز باشد .گفت کهدولت متبوعش مشغول یخ پیاده روها شده است.
(مونتریال بالگ 27 ،دسامبر )2016
پس از ورود به کاخ سفید در  20تحلیل گران اقتصادی بانک "تی تحقیق درباره ادعاهای دروغین
ژانویه را زیرنظر خواهند گرفت .دی" در گزارش اخیر خود اعالم مطرح شده در فرم های تقاضای
اقامــت دائم تنظیم شــده از
این سیاســت گذاران ،از جمله کرده اند که برخی از بخش های
مونتــریال
بیل مورنو ،وزیر دارایی درحال
سوی متقاضیان مهاجرت و
پناهندگی است .وی درعین افزایش آتش سوزی
حاضر از اظهارنظر درمورد اثر
حال با اشــاره بــه تغییرات های مجرمانه منسوب
اقدامات ترامپ بر اقتصاد کانادا
خودداری می کنند.
تابعیت
قوانین
در
شده
ِعمال
ا
به مافیا
از جمله کوتاه تر شدن زمان
(استار 23 ،دسامبر .)2016
کســب تابعیت از  4سال به آتش ســوزی هــای مجرمانه
 3ســال و آســان تر شدن منسوب به مافیا درسال 2016
ترازنامه دنی کودر،
کانادا در برابر پیامد سیاست های تســت زبان برای متقاضیان  55افزایش یافتــه و به نظر می آید
شهـردارمونتریال
ترامپ آســیب پذیرتر خواهند تا  65ساله ،تأکید کرد که دولت که جرایم سازمان یافته مافیایی
در سال 2016
بود .براساس ارزیابی کارشناسان ،همچنان اختیــار ابطال تابعیت وارد مرحله تازه ای از کشمکش
شهردار مونتریال خرسند است در زمینه صادرات اســتان های ارائه کننــدگان اطالعات غلط را های  10ســاله خود شده است.
که در سال  2016به شعار خود انتاریو ،کبک ،نووا اسکوشــیا و برای خود حفظ خواهد کرد .او کارآگاهان بخش آتش ســوزی
«جهانی فکــر ولی محلی عمل جزیره پرنس ادوارد با بیشترین گفت که تابعیت کانادا ارزشمند های مجرمانــه پلیس مونتریال
کنید» عمل کــرده و به ویژه از تأثیر منفی روبرو خواهند شد زیرا است و اگر فردی با تقلب آن را به درسال  2016بسیار مشغول تر
از ســال های پیش بودند .بنابر
به دســت آوردن عنوان متروپل ترامپ بارها حمایتش را از مصرف
گزارش تحلیل گران بخش آتش
(کالنشــهر) برای مونتریال که تولیدات داخلی اعالم کرده است.
ســوزی هــای مجرمانه پلیس
(ایران جوان 25 ،دسامبر .)2016
مونتریال ،تا  21دسامبر  12آتش
سوزی عمدی و یک مورد قصد
نرخ افزایش شهریه
انجام آن ثبت شــده است .این
دانشگاه های کانادا
تعداد دســتکم  6مورد بیش از
ثابت ماند
دست آورده باشد ،باید این حق از ســال  2015است .این افزایش
بیانگر شدت یافتن تنشدر پائیز
پــس از تظاهرات دانشــجویان وی سلب شود...
کانادایــی در اعتراض به افزایش همزمان ،دولت معتقد است که اســت .جوان وارگاس ،فرمانده
موجب می شود مشارکتی جدید شهریه دانشــگاه ها و برگزاری فرد باید از حق استیناف برخوردار بخش جرائــم عمده و اقتصادی
با دولت اســتانی داشــته باشد ،تجمعــات مختلف و پرشــمار ،باشد زیرا هیچدادگاه یادولتی بی پلیس مونتریال می گوید که 11
مسئوالندانشگاه های این کشور عیب و نقص نیست.
مورد از آتش سوزی ها منسوب
خشنود است.
او قصــد دارد در ســال  2017با درخواست دانشجویان موافقت بنابراین ،اگر تابعیت فردی سلب به مافیای سیســیلی و دو مورد
به برگزاری ســیصد و هفتاد و کردند ...مســئوالن ایالت انتاریو شد ،باید بتواند از مکانیزم تقاضای دیگر از ســوی رقیبان آن بوده
پنجمین سال ساخت مونتریال اعالم کرده انــد که نرخ افزایش تجدیدنظر استفاده کند .درحال است .او در عین حال تأکید می
 3درصدی شهریه دانشگاه های حاضر نیز چنین مکانیزمی وجود کند که ایــن وضعیت می تواند
بپردازد.
او می گوید که این سال سرفصلی این ایالت در دو سال آینده حفظ دارد ولی باید تقویت شود.
تغییریابد.
(الپرس مونتریال28 ،دسامبر
(ایران جوان 25 ،دسامبر )2016
تازه برای مونتریال است که «بر خواهد شد .شهریه سال جاری
.)2016
این که دائــم نقش قربانی بازی نیز نسبت به ســال  2015سه
کنیم پایان میدهد» و خوشحال
است که «شیوه ای برای زندگی
با هم» ارائه کرده است.
به گفتــه او« :اجرای برنامه های
بسیاری درسال  2017به پایان
خواهــد رســید و برنامه های
دیگری نیز برای سال های 2018
و  2019وجود دارد»( .الپرس،
 25دسامبر .)2016
شانه به زیر یک چرخ...
ضرورتی جدی تر،
کبک
بزرگ تر و مهم تر
به آتش کشیده شدن
از من و شما...

در ســال  2017کانــادا 150
ساله می شود .به این مناسبت
در طول این ســال جشــن ها و
مراسمی برگزار می شود .بانک
مرکزی کانادا اســکناس یادبود
منتشر می کند ،موزه ها برنامه
مرکز اسالمی
های ویژه اجرا می کنند و برنامه
های تبلیغاتی بسیاری برای جلب مرکز فرهنگی اسالمی در ست
گردشگران خارجی اجرا می شود .ایل در جمعه شب  23 -دسامبر
این برنامه ها و جشن ها در روز  -به آتش کشیده شد« .امنیت
اول جوالی که سالروز تاسیس کبک» معتقد است که این آتش
و روز ملی کانادا است به اوج می سوزی عمدی بوده اما می گوید
نمی تــوان با قاطعیت گفت که
رسد.
(سالم تورنتو 22 ،دسامبر  .)2016انگیزه آن نفرت بوده اســت .بن
رویین رییس این مرکز اسالمی
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سیـاســی...
فتوشاپ

درسهاییازسرنوشتغمبارحلب
گروزنــی ،درســدن و گرنیکا؛
شهرهایی هســتند که به علت
نابودی در اثر بمبارانها تاریخساز
شدند.
حلـب ،که زمانی بزرگترین شهر
سوریه بود ،به زودی در ردیف این
شهرها قرار خواهد گرفت.
میراث اســامی هزار ســاله آن
ل خاک تبدیل شــده است:
به ت 
هواپیماهای روسی بیمارستانها
و مــدارس را نابود کرده ،مناطق
غیرنظامی را با راکت ،بمب هدف
قرار داده و مردم را در گرسنگی
نگه داشته یا با گازهای شیمیایی
به آنها حمله کردند.
تجربــه حلب اصــل حفاظت از
غیرنظامیاندربرابربیرحمیهای
جنگ را از بیــن برده ،در عوض
یک واقعیت شوم که ثبات جهان
را تهدیــد میکند جــای آن را
گرفته است.
برای سنجش عمق تراژدی حلب
باید اولین تظاهرات بر علیه بشار
اسد را به یاد آورد.
در ســال  ۲۰۱۱هنگامــی که
سنیها با خوشــحالی در کنار
شیعه و مسیحی و کرد راهپیمایی
میکردند .از همان ابتدا بشــار
اسد با کمک وسیع ایران تصمیم
گرفت هر ســطحی از مقاومت
مســالمتآمیز را با خشــونت
ســرکوب کرده و اعتراضهای
مــردم را رادیکالیزه کند .قبل از
این ،او مدعی شده بود که همه
مخالفانتروریستهستند.
امروز تعدادی چنیناند.
در این چند ســال گذشته نقاط
عطفی در جنگ داخلی ســوریه
وجود داشت که غرب میتوانست
مداخلــه کرده و منطقــه پرواز
ممنوع ایجاد کنــد ،منطقهای
که جایی امن و پناهگاهی برای
غیرنظامیان باشــد ،یا حتی یک
برنامه وسیع برای تسلیح مخالفان
به اجــرا میگذاشــت .اما غرب
به دلیل تجــارب جنگ عراق و
افغانستان ،از هر اقدامی خودداری
کرد.
با تشدید جنگ در سوریه اما نیاز
به دخالت بیش از پیش احساس
شد؛ زیرا رخدادها در این کشور
هر ماه از ماه پیش خونینتر بود.
اما خطرات و پیچیدگی دخالت
غرب نیز فزونی میگرفت.
بشار اسددر آستانه سقوط بود که
روسیه به نفع او وارد جنگداخلی

سوریه شــد؛ دخالتی بیمهابا و
بیرحمانه ،با نتایج نابودکننده.
سقوط حلب نشانه پیروزی بشار
اسد و نفوذ ایران است ،اما پیروزی
آن روسیه است که یک
واقعی از ِ
باردیگــر خــود را در خاورمیانه
مطرح کرد.
از سوی دیگر سقوط حلب تنها
شکســت مخالفان بشــار اسد
نیست ،بلکه ضربهای بر گفتمان
غرب نیز هست که در سیاست
خارجــی ،ارزشها را بــه اندازه
منافع مهم میداند.
بعد از فاجعه نسلکشی در رواندا
در ســال  ۱۹۹۴وقتــی جامعه
جهانی به «توتسی»ها پشت کرد
و آنها قصابی شــدند ،کشورهای
جهان متوجه شــدند که وظیفه
دارند که چنین فجایعی را متوقف
کنند .اعضای سازمان ملل متحد
مســئولیت حمایت از قربانیان
جنایات جنگــی را در هر جا که
باشد پذیرفتند؛ در این چارچوب
کنوانسیون منع کاربرد سالحهای
شــیمیایی و مقابله با کشــتار
بیپروای غیرنظامیان اهمیت و
معنای تازه پیدا میکنند .عالقه به
ترویج آزادی و دموکراسی چندان
کم نبود.
غبـار و خاکستر

اکنــون اما این ایــدهآل دخالت
بشردوستانه به شدت رنگ باخته
اســت .مبارزهای که زیر رهبری
آمریکا در عراق و افغانستان پیش
برده شــد نشــان داد که حتی
قدرتمندترین کشــور تاریخ نیز
نمیتواند دموکراسی را با زور به
کشوردیگری تحمیل کند.
تــراژدی حلب شــاید چندان
جلبنظــر نکند ولــی به همان
انــدازه مهم اســت .در مقابله با
بیرحمیهای بشــار اسد ،غرب
بیشــتر از تکــرار لفاظیهــای
دیپلماتیک کاری نکرد .غرب در
ســوریه در دفاع از باورهای خود
ناتوان بود و نشان داد که ارزشها
فقط حرفاند و اگر نادیده گرفته
شــوند ،مجرمــان میتوانند از
مجازات مصون بمانند.
بســیاری در ایــن ماجرا
مقصرند.
پس از آن که بشار اسد مردم خود
را با گاز فلجکننده اعصاب کشت
و از خط قرمز آمریکا گذشــت،
پارلمان بریتانیا حتی با عملیات

محــدود نظامی هــم مخالفت
کرد .به محض این که میلیونها
نفر از مردم سوریه به کشورهای
همســایه از جمله لبنان و اردن
فرار کردند ،بیشــتر کشورهای
اروپایی چشم خود را بر آنها بسته
و با ایجاد موانع راههای ورود آنها
را به اروپا بستند.
مقصر اصلی اما باراک اوباما  ،رئیس
جمهورآمریکاست.

او با بحران ســوریه بــه عنوان
موردی که میتوان آن را نادیده
گرفت ،رفتار کرد.
این ارزیابی او که روسیه در باتالق
سوریه فروخواهد رفت یک اشتباه
تاریخی از آب درآمد.
اوباما در طول ریاست جمهوری
خود تالش کرد جهان را از یک
سیستمی کهدر آن آمریکا تنها به
کمک چند کشور مانند بریتانیا،
از ارزشهای لیبرال دفاع میکرد،
به سوی نظمی که همه کشورها
در دفــاع از نرمهای بینالمللی
مشارکت داشته باشند ،هدایت
کند .حلب معیاری است که نشان
میدهد این سیاســت شکست
خورده است.
بهمحــض آنکه آمریــکا عقب
نشســت ،خالء موجود توســط
کشورهای مســئول پر نشد که
از ُنـــرمهای بینالمللی حمایت
میکنند ،بلکه توسط کشورهایی
مثل روســیه و ایران پر شد که
گســترش ارزشهای غربی در
منطقــه را توطئهای برای تغییر
رژیمهای خود میدانند.

فروش

بلیت کلیۀ

برنامه ها و

ش دیجیتال
پ

ه روزه در ت

هم

کنسرتها

223-3336

514-

به بازار خوش آمدید

به لحاظ نظــری رئیس جمهور
جدید آمریکا میتواند در جهت
عکس ایــن وضعیــت حرکت
کند .امــا دونالد ترامپ ایدهای را
نمایندگی میکنــد که دخالت
بشردوستانه را نادرست میداند.
انتخاب رکس تیلرســون ،مدیر
کنســرن نفتی اکســون موبیل
تنها این ایده را تایید میکند که
رئیس جمهور آینده امریکادنبال
جوشدادن معامالت اســت ،نه
تقویت ارزشهای لیبرال.
انجام معامله ،بهویژه با دشمنانی
مانند روســیه و ایران و رقبایی
چــون چیــن ،بخــش ضرور
دیپلماســی خواهد بود ،اما یک
سیاســت خارجــی مبتنی بر
معامالت ناپایدار و بدون استراتژی

و متکی بر ارزشها ،خطرات بزرگی
را به دنبال دارد.
اولی این است که متحدان حکم
وســیلهای برای چانهزنی با رقبا
را پیدا میکننــد .دونالد ترامپ
قبــا حمایت خــود را از تایوان
دموکراتیک اعالم کرده که چین
آن را یکی از اســتانهای خود
میداند .حال میخواهد از تایوان
به عنوان ابراز در معامله با چین
برای کاهش موازنه منفی تجاری
خود استفاده کند.
همچنین آقای تیلرسون میتواند
یک معامله بزرگ با دوستان خود
در روســیه انجام دهد؛ به عنوان
مثال نیروهــای آمریکایی را از

صفوف ناتو در کشــورهای خط
مقدم با روســیه ،در ازای اقدام
هماهنگ در برابر ایران و چین،
خارج کند .یــا از جمهوریهای
بالتیک (لیتوانی،لتونی و استونی)
در برابر تهدیدهای روسیه دفاع
نکند.
یکی از نقاط قوت ایاالت متحده
آمریــکا داشــتن شــبکهای از
متحدان است .دونالد ترامپ باید
از آنها مراقب کند نه اینکه بر سر
آنها معامله کند .سیاستی که بر
معامله استوار باشد خطر غیرقابل
پیشبینی و بیثبات بودن را نیز
با خود دارد .اگر دونالد ترامپ در
معامله با روسیه شکست بخورد،

دو کشــور به سرعت از هم دور
خواهند شد آنگاه باید به بیتفاوتی
باراک اوباما حسرت خورد.
جهان شاهد بوده وقتی ارزشها
نتوانند جلوی آشــوب و هرج و
مــرج را بگیرند چــه اتفاقی رخ
میدهد .در فاجعهی به حالخود
رهاشدهیحلب،جنگبیرحمانه
بود .آنان که بیشتر از همه در این
جنگ آسیب دیدند ،غیرنظامیان
بیگناه و فقیران بودند.

تلخیص وبرگردان :ترک اوغلی
سرمقاله اکونومیست ۱۷دسامبر
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All aspects of Immigration

ﻓﺪرال-ﮐﺒﮏ-اﺳﺘﺎﻧﯽ

Federal-Quebec-Provincial

قیمت دالر همچنان رو به افزایش

.۰۵دی  -ارزش واحد پول ایران
در برابر دالر به روند افت شــش
ماه اخیر خود ادامه داد و این روند
شــشماهه باعث از دست رفتن
 ۱۹درصد از ارزش تومان در برابر
دالر شده است.
تعدادی از خبرگزاریها در ایران
خبر دادند که قیمت دالر در روز
یکشــنبه  5دی بــا  ۶۰تومان
افزایش ،به بیش از  ۴۱۰۰تومان
رسیده است؛ این تغییرات سریع
قیمت ارز باعث شده که برخی
صرافیهــا از درج نرخها بر روی
تابلوی خود خودداری کنند.
دالر آمریکا که در هفتههای اخیر
با گذر از کانالهای متعدد نوسان
قیمتی در محدود  ۳هزار و ۹۰۰
تومان در نوسان بود ،روز اول دی
از مرز چهار هزار تومان گذر کرد
تا رکوردی تازه در بازار ارز ایران
رقم بخورد.
یک روز پس از این اتفاق ،صمد
کریمی ،معاون صــادرات بانک

مرکزی ،اعالم کرد که «تقاضای
باال» در پایان سال میالدی ،باعث
افزایــش قیمت ارز شــده و این
تقاضادر چند روز آینده «فروکش
میکند».
در همان روز اما فریدون خاوند،
اســتاد دانشــگاه و کارشناس
اقتصادی گفته بــود که افزایش
قیمت دالر آمریــکا در بازار ارز
ایران دالیل ساختاری دارد.
خبرگزاری فرانسه نیز با اشاره به
کاهش  ۱۹درصدی ارزش ریال
در برابر دالر نوشــت که به نظر
میرســد ،بانک مرکزی مداخله
خود در بــازار ارز ایران را کاهش
داده باشد.
این خبرگزاری بــه نقل از یک
کارگــزار بــازار ارز در تهران که
نخواسته نامش منتشر شود ،اعالم
کرد کــه این بانک در هفتههای
اخیر تزریق دالر به بازار ارز برای
حفظ قیمتهــا را کاهش داده
است.

مقامات دولت حســن
روحانــی پیــش از این
اعالم کــرده بودند که
دولت به دنبال افزایش
قیمتدالر نیست.
از دیــدگاه برخــی
کارشناســان ،تصمیم
فدرالرزرو آمریکا مبنی
بــر افزایــش  ۲۵صدم
درصــدی نــرخ بهره و
رســاندن این نــرخ به
۷۵صدم درصد به مثابه
مهمترین دلیــل افزایش ارزش
شاخص دالر در جهان و تقویت
ایــن ارز در برابر دیگــر ارزهای
رقیب عنوان میشود.
براســاس برخــی تحلیلهــا،
همچنیننگاهسختگیرانهدونالد
ترامپ نســب به برجام و آینده
توافق هستهای ایران و قدرتهای
جهانی باعث شــده تا در میان
معاملهگران داخلی بازار آزاد ارز
ایران ،این دیدگاه تقویت شــود
که شــاید در آینده روند فروش
نفت و جریان ورودی درآمدهای
ارزی ایــران به داخل کشــور با
محدودیتهایی روبرو شــود که
این امر بــه تقویت روند افزایش
ارزش دالر منجر شده است.
قیمــت ارز از ســال  ۹۱به بعد
افزایــش یافته و در ســالهای
گذشــته هیچگاه به قیمتهای
این سال بازنگشته است.
•

ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

Maria Cottone
Regulated Canadian
Immigration
Consultant

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
)(ICCRC

)(ICCRC

ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ

Registered with
Quebec Immigration

ﺗوﺟﮫ :ﻓﻘط ﻣﺷﺎورﯾن ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ ،ﺣق ﺷرﮐت در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را دارﻧد

ﺧدﻣﺎت داﻧﺷﺟوﺋﯽ ﻣﺎ ،ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی ﮐﺑﮏ ﻣﯾﺑﺎﺷد
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 ،اﯾﻣو و ﺗﻠﮕرام را در وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺟوﯾﺎ ﺷوﯾد

514-656-8178

Since 2007
Across

Langelier

6621 rue Sherbrooke est, suite 103
Montreal Quebec H1N 1C7
By appointment only Monday to Friday 10:00 to 18:00

www.mariacottone.com

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی
شیـخ صـاحل سیبـویه

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

مهامنی سال نو میالدی خود را در آنیکس
جشن بگیرید
و از تخفیف  % 10برخوردار شوید.
 24دسامرب تا  6ژانویه 2017

RESTAURANT ONYX
6195 rue St-Jacques ouest H4B 1T7
(514) 585-2029
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اطالعیه

جمهوری اسالمی و...
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اجرای منشور شهروندی مستلزم تغییر نظام است

مجیدمحمدی

.۳۰آذر  -پــس از روی کار آمدن
روحانی در مقام رئیس دولت قرار
بود متنی تحــت عنوان حقوق
شهروندی از سوی دولت تهیه و
به مجلس برای تصویب ارســال
شود.
این موضوع از وعدههای حســن
روحانــی بود« :من فصل ســوم
قانون اساسی را که حقوق ملت
اســت تدوین کرده و به مجلس
میدهم تا به صورت قانونی تقدیم
ملت شود .در حقوق شهروندی
زن و مرد یکســان هستند؛ در
حقوق شــهروندی ،کرد ،ترک،
عرب و فارس با هم برابرند».
(گردهمایی انتخاباتیدر
ورزشگاه شیرودی تهران۱۸ ،
خرداد )۱۳۹۲
پــس از انتخاب روحانی مقامات
دولتی نخســت تا مدتها این
موضوع را مسکوت گذاشتند .بعد
استیفای حقوق شهروندی را در
قالب قوانیــن موجود قابل انجام
دانستند:
«قوانین زیــادی داریم اما مردم
از قوانین مطلع نیستند .رئیس
جمهوری هم به زیبایی فرمودند
در سند حقوق شهروندی ،آزادی
بیان ،حقــوق زنــان ،نخبگان،
معلوالن و مانند آنها را به صورت
پینوشت بیاوریم .در این صورت
مردم میدانند کــه این حق در
کدام قانون وجود دارد ...منشور
حقوق شــهروندی بیش از آنی
که از جنس قانون باشد از جنس
اســتراتژی است ،از جنس سند
مدیریتی اســت ،یعنــی دولت
دوست دارد دوره جدید را با این
سند مدیریت کند ،قوانین وجود
دارد ،بله ،اما اجرا نشــده است،
دولت آن را به صحنه میآورد».
(الهام امین زاده معاون حقوقی
رئیس دولت ،روزنامه ایران ۱۹
تیر )۱۳۹۳
بدیــن ترتیب منشــور حقوق
شهروندی از قانون به یک جزوهی
آموزشی یا بیاینهی سیاسی برای

ارضای مخاطبان تقلیل یافت.
امــا کاری در ایــن زمینه انجام
نگرفت تا سال ۱۳۹۵در آستانهی
انتخابات سال  ۹۶که متن نهایی
تهیه و به امضای روحانی رسید.
( ۲۹آذر )۱۳۹۶
فراتــر از ادعاها و وعدهها و آنچه
از حیث مفهومی و صوری بر این
موضوع رفته متن نهایی چیست
و چه کارکردی دارد؟
•
حقوق ملت مشروط به خواست
حاکمان

مواد  ۱۲۰گانهی منشور حقوق
شهروندی ترکیبی از اصول قانون
اساسی جمهوری اسالمی ،قوانین
موضوعه ،فرامین حکومتی رهبر
جمهوری اســامی و مصوبات
نهادهای انتصابی (مثل شورای
عالی انقالب فرهنگی) هستند.
این مواد گزینــهای از قوانین و
مقررات اجرا ناشــده هستند که
اگر حکومت عزمی بــه اجرای
آنها داشت تاکنون باید اجرا می
شدند.
درســت همانند قوانین و آیین
نامههای جمهوری اسالمی ،این
منشــور نیز هر آنچــه از اصول
حقوق شهروندی را بر می شمرد
و احساس می شده که با شریعت
و ایدئولوژی اسالمگرایی تعارض
دارد ،به انطباق با اســام منوط
کرده است ،همانند حقوق ملت
در قانون اساسی که به انطباق با
موازین اسالم (بر اساس تفسیر
روحانیون حاکم) مشروط شده
است.
از این جهتدولت روحانیدر این
متن ترکیبی از قوانین موجود که
اکثر آنها به اجــرا در نمی آیند
و به هیــچ وجه ضمانــت اجرا
ندارند ،از همان الگوی همیشگی
اســامگرایان در حوزهی حقوق
شهروندان یعنی منوط کردن انها
به خواست حاکمان پیروی کرده
است .وقتی نه عزمی برای اجرا و
نه جنبشی در جامعه برای فشار
واردن به حکومــت برای اجرای
قوانین وجود دارد تنظیم این متن
کاری بیحاصل به نظر می آید.
•

دور زدن شورای نگهبان

تصمیم دولت در پرهیز از ارائهی
منشوری فراتر از قوانین موجود
(اگر عین قوانین موجود می بود
دیگر نیازی بــه طرح و تصویب
آن نمی بود) به صورت الیحهی
قانونی به مجلــس از این جهت
اتخاذ شــد که مقامــات دولتی
می دانستند این منشــور نه از
مجلــس نهم می گــذرد و نه از
شورای نگهبان .حتی اگر مجلس
دهم هم با آن کنار می آمد این
منشور از سد شورای نگهبان نمی
گذشــت .به همین علت دولت
تصمیم گرفــت آن را به صورت
یک دستورالعمل اداری یا بیانیه
صادر کند در حالی که محتوا و
مضمون وعده داده شــده ی آن
فراتــر از یک الیحــهی اداری یا
بیانیه ی سیاسی است.
اجرای چنین منشوری فقط کار
دولت نیســت تا امضای رئیس
دولت ضمانت اجرای آن باشــد.
تنها در حــوزهی «راه انداختن
کار مــردم در ادارات دولتــی»
است که منشور می تواند دارای
ضمانت اجرایی باشــد که در آن
حوزه نیــز قوانین مربوطه وجود
داشــته اما همیشــه اجرا نمی
شــدهاند .بر همین اساس تصور
دور زدن شــورای نگهبان و عدم
ارائهی منشــور به صورت الیحه
و بعد فراهــم آوردن گلچینی از
قوانین اجرا ناشــدهی موجود به
بیخاصیت کــردن آن و تبدیل
آن به یک بیانیهی سیاسی برای
کارکردهای تبلیغاتیدر آستانهی
انتخابات دولت یازدهم انجامیده
است.
•
تناقض منشور با دیگر قوانین و
روالها

همین منشــوری که مواد آن به
هر جهت به موازین اسالم (همانا
تفسیر و خواســت روحانیون و
پاسداران حاکم) مشروط شده و
بخشی از قوانین موجود را با هم
ترکیب کرده اصــوال با روالها و
فرایندهای جاری و بخشــهایی
دیگر از قوانین جمهوری اسالمی

در چهار دههی اخیر در تناقض
است.
تنها به چند مورد اشاره می کنم.
به عنوان مثــال مادهی  ۳۷این
منشور می گوید:
«تفتیش ،گــردآوری ،پردازش،
بهکارگیری و افشای نامهها اعم
از الکترونیکی و غیر الکترونیکی،
اطالعات و دادههای شــخصی
و نیز ســایر مراســات پستی
و ارتباطــات از راه دور نظیــر
ارتباطات تلفنی ،نمابر ،بیسیم
و ارتباطات اینترنتی خصوصی و
مانند اینها ممنوع است مگر به
موجب قانون.
قید «مگر به موجب قانون»
تیر خالص به این اصل اســت
چون سانســور و فیلترینگ و
جمع آوری تجهیزات دریافت از
ماهواره در قوانین جاری در نظر
گرفته شدهاند و در مواردی نیز
روال موجود ،بررسی مراسالت
پســتی و ارتباطــات اینترنتی
شهروندان است .این نه استثنا
بلکه قاعده است.
بنا به ماده « ۷۷حق شهروندان
است که آزادانه و بدون تبعیض
و با رعایت قانون ،شغلی را که به
آن تمایل دارند انتخاب نمایند و
به آن اشتغال داشته باشند.
هیچکس نمیتوانــد به دالیل
قومیتی ،مذهبی ،جنســیتی و
یا اختالفنظــر در گرایشهای
سیاسی و یا اجتماعی این حق را
از شهروندان سلب کند».
در ایــن ماده قید «مگر به حکم
قانون» نیز وجود ندارد.
شــهروندان غیــر مســلمان و
غیرباورمند به والیت فقیه رسما
و قانونا از اشــتغال در بسیاری از
مناصب دولتی (مثل عضویت در
سپاه پاسداران) محروم هستند.
حتی شهروندان شیعه نیز تنها
با اعالم وفاداری به قانون اساسی
و والیت فقیه و اثبات التزام می
توانند در برخی مناصب دولتی
استخدام شوند.
ماده  ۸۲می گوید« :بهکارگیری،
ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان
بایدمبتنیبرتخصص،شایستگی
و توانمندیهای متناسب با شغل
باشــد و رویکردهای سلیقهای،
جناحی و تبعیضآمیز و استفاده از
روشهای ناقض حریم خصوصی
در فرایند گزینش ممنوع است».
همهی قوانین مربوط به استخدام
و گزینشدر کشور که باور و التزام
به والیت فقیه را شرط استخدام
می گذارند (تقریبا همهی آنها)
ناقض این ماده هستند.
در چهار دههی گذشته هر آنچه
انجام شــده ناقض این ماده بوده
است.
حقوقی مانند حق تشکل ،تجمع
و راهپیمایی (مــواد  ۴۳تا )۴۸
پیش از تنظیم این منشور بارها
در قوانیــن مطبوعات و احزاب و
اجتماعات مقید به اجازهی دولت
شدهاند و دولت نیز از صدور مجوز
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جمهوری
نامه
کار ی در همه
م
اسال یاه است:
مینه ها س
ز
ط زیست،
محی
شر ،زنان،
قب
حقو تویرانگر
سیاس
 ،اختالف
جی
خار یفاحش،
قات
طب مزمن و..
فساد

چیــزی بگو...

سکوت در برابر جمهوری اسالمی جایز نیست!
هر زمان یک ایرانی می گوید« :من سیاسی نیستم!»،
هر بار در خط اول شناسنامه ی رسانه ای می نویسند:
«اینجا جای حرف سیاسی نیست»،
این ،به معنای پذیرفتن جنایات و ویرانگری های جمهوری اسالمی
است .جمهوری اسالمی ،حکومتی در خور ملت ما نیست؛
با ســکوت ،بی اعتنایی ،رویگردانی ،بی تفاوتی ،در بقاء و تداوم
حکومت اعدام ،جهل و جنایت و فساد سهیم نباش.
سهم خود را -هرچند کوچک ادا کن -چیزی بگو!
_____________
کمیته «یادمان»  -مونترال
comiteyadman@gmail.com

بــرای غیرخودیها پرهیز کرده
است .خودیها نیز بدون نیاز به
اخذ مجــوز فعالیتهای خود را
انجام می دهند.
بخش مربوط به حق برخورداری
از دادخواهــی عادالنــه از طنز
آلودترین بخشهای این منشور
است.
همهی آیین نامههای دارســی
و روالهــای موجود در نهادهای
امنیتی ،نظامی ،شــبه نظامی ،و
قضایی جمهوری اسالمی ناقض
مواد  ۵۶تا  ۶۶این منشور هستند.
بدین ترتیب اگر قرار باشد منشور
روحانــی (یا بخشــی از قوانین
موجــود جمهوری اســامی)
اجرا شود همهی قوانین و آیین
نامههــای موجــود بایــد مورد
بازبینی و تغییر قرار گیرند که امر
غیرعملیاست.
اجرای این منشــور در مواردی
مستلزم تغییر نظام است چون
نظام جمهوری اسالمی با قوانین،
روندها و فرایندهای موجود هویت
می یابد و اگر اینها قرار باشد تغییر
کنند دیگر جمهوری اســامی
به معنایی که می شناسیم باقی
نخواهد ماند .بخشــی از قوانین
جمهوری اسالمی توسط گروهها
و جریانهایی تنظیم شــده که
امروز برانداز نظام تلقی می شوند.

•
ماشین سرکوب ،فعال تر از همیشه

این متن را می تــوان در پرانتز
گذاشت و به ادعای دولت مبنی
بر «بــه صحنــه آوردن» قانون
در حــوزهی حقوق شــهروندی

پرداخت .در چهار ســال دولت
روحانی وضعیت استیفای حقوق
ملت نه تنها بهبودی نیافت بلکه
در حوزههایی وخیم تر شد.
میزان اعدامهای (رســمی و غیر
رســمی) در دورهی روحانــی
افزایش قابل مالحظهای یافت (از
به طور متوسط سالی در حدود
 ۶۰۰نفــر به ســالی در حدود
 ۱۰۰۰نفر) .بازداشــت ،اعتراف
گیری تلویزیونــی ،و محاکمه و
صدور حکم زندان برای روزنامه
نگاران و نویسندگان سایتهای
اینترنتی ،فعاالن سیاسی ،فعاالن
مذهبــی و قومیتــی و فعاالن
دانشجویی همچنان ادامه داشته
اســت .به اینها می توان هزاران
جوان در مهمانیها ،صدها فعال
اینترنتی در حــوزهی آرایش و
لباس ،ودهها شهرونددو تابعیتی
را اضافه کرد.
ماشین ســرکوب نظام حتی در
یک لحظــه نیــز از حرکت باز
نایستاده و مدام ارتقا یافته است.
درســت همانند سالهای دولت
احمدی نژاد سانسور ،فیلترینگ،
پارازیت ،و حتی جمع آوری کتب
دارای مجوز ،توقیف نمایشها و
فیلمهای سینمایی دارای مجوز
و لغو کنســرتهای دارای مجوز
ادامه داشته است .دولت روحانی
در این زمینه هیچ اقدامی انجام
نداده است .سیاســت داخلی و
مسائل اجتماعی و فرهنگی اصوال
در دایــرهی اولویتهــای دولت
نبوده است.
•
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سیــاسی...
،۲۰۱۶سالیکهجهانلرزید
پییر آسکی

اگر به پس بنگریم ،سال ۲۰۱۶
و بــه ویــژه ماجــرای حلب در
روزهای آخــر آن ،خبر از پایان
نظم بینالمللی موجود و پرتاب به
جهانی ناشناخته میدهد که هیچ
چیز آن را نمیتوان به فال نیک
گرفت.
-----------------در چه دنیایی زندگی میکنیم؟
نظم بینالمللیای کــه پس از
جنگ ســرد در جهان استقرار
یافته بود ،در سال  ۲۰۱۶به پایان
رسید ،با درد و بی آنکه خطوط
نظمی جایگزین روشــن شــده
باشد.
با حضور دونالد ترامپ در رأس
اولین قــدرت جهانــی ،اکنون
میبایست کمی بگذرد تا ببینیم
سال  ۲۰۱۷چه طور سالی است،
بهتر یا بدتر؟
سال قبل از  ۲۰۱۶با بیم و امیدی
بزرگ به پایان رسیده بود:
بــا بیم حمــات تروریســتی
جهادگرایــان ،مانند حمالت۱۳
نوامبر  ۲۰۱۵در پاریس که بذر
مرگ را در بسیاری از کشورهای
افشاند؛ و امیدی برآمده از توافقات
پاریس در مورد محیط زیســت،
نشــانهای کوچک اما معنادار که
هنوزدر مسائل زیستی این سیاره
میتواند جدی گرفته شود.
امروز اما از آن روزگار بسیار دور
شدهایم ،به ویژه با توجه به پژواک
نومیدان های که از حلب به گوش
میرســد ،و نظر به تقالی رو به
مرگ رویای انقالب سوریه ،راهی
سوم ورای رژیم دیکتاتوری اسد و
بربریت جهادی.
حلب نماد سهگان ه دوران ما است:
• این پیــروزی والدیمیر پوتین
است که جسارت و کلبیمسلکی
دیپلماتیــک و نظامی بی حد و
حصرش بر اهمال کاریهای غرب
سردرگم و بیرمق فائق آمد؛
• این پیروزی زور بر دیپلماسی
است که اندک امید باقیمانده به
ظهورنوعی جهانیشدن جمعی و
مبتنی بر حق را به تمامی بر باد
داد؛
• این پیروزی «مردان قدرتمند»
(پوتین ،اسد ،اردوغان…) بر شعار
«ما مردمانی هستیم» بهار عربی
است که از یک ضدانقالب ستمگر
و بیرحم شکست خوردند.
پوتین دست به اسلحه

در سال  ،۲۰۱۴والدیمیر پوتین
با فرســتادن «مــردان کوچک
ســبزپوش» خود به کریمه در
طی چنــد هفته موفق به الحاق
این منطق ه از اکراین به روســیه
شــد ،الحاقی که از منظر حقوق
بینالمللیغیرقانونیبود.
پوتین کــه این مأموریــت را با
سوءاستفاده از شگفتی جهانیان
انجــام داد ،نشــان داد هیــچ
معذوریــت اخالقیای نــدارد و
میتوانــد به شــیوه ای قوی و

را فاجعهای تاریخی
سریع دست به عمل
بــرای روســیه
بزند .کریمه اگرچه به
یا
لحاظ تاریخی متعلق
میدانست ،از بین
دیکتاتور
به روســیه بود اما در
بــرد .روســیهای
سال  ۱۹۵۴به اکراین
کــه آمریکاییها
یا
مقامش را به یک
ملحق شده بود .امروز
امــا کمتر کســی در جهادگرایان قــدرت محلــی
درحال زوال تنزل
روســیه در
ایــن مورد
داده بودند ،اینک
تردید دارد
غــرور و جایگاهش را به
لطف رئیس جمهورش
کــه کریمه
متعلــق به
بازیافتــه اســت .پوتین
بی آنکه دستکشــی به
کشــو ر ش
دست کند و یا تردیدی
است و این
کشور دیگر
به خود راه دهد ،روسیه
را علیرغم تمام ضعفها
هرگــز آن
را از دســت
و معلولیتهایــش بــه
نخواهندداد.
مرکز بازیهای
تحریمهای
نــی
جها
با ز گر د ا نــد ه
آمریــکا و
است.
اروپــا هم
باراک اوباما ،در
بدون شــک هیچ چیز را
یکی از آخرین
نمیتوانندتغییردهند.
کنفرانسهای
در ســال  ،۲۰۱۵رئیــس
مطبوعاتیاش
جمهــور روســیه یک بار
به عنوان رئیس
دیگر نیز دست به اسلحه
شد ،این بار اما با چهرهای
جمهور ،در تار
پوشیده و با روکش نازک
 ۱۶دسامبر ،با
قانونی ِ
دعوت رژیم دمشق،
تلخی گفت:
در کنــار ایــران و دیگر
« ر و سهــا
متحدان شبهنظامی شیعی اقدام نمیتوانند به شکلی معنادار ما را
به مداخل ه نظامی در سوریه کرد عوض یا تضعیف کنند[ .روسیه]
حکومتی درحال سقوط کشــوری کوچکتر و ضعیفتر
تا ارتش
ِ
[از آمریکا]است .اقتصاد آنها هیچ
اسد را نجات دهد.
آمریکاییها با پیشبینی این که چیــز قابل عرضــهای جز نفت،
سوریه افغانستانی دیگر خواهد گاز و ســاح تولید نمیکند که
شد ،برای پوتین آرزوی موفقیت کسی بخواهد از آنها بخرد .هیچ
کردند ،اما این قمار مخاطرهآمیز نوآوری و ابداعی در کار نیســت.
ژئوپلیتیک جواب داد و روســیه آنهــا نمیتواننــد روی ما تأثیر
توانســت رژیم بشــار اســد را بگذارند ،مگر ما یادمان برویم کی
نجات داده ،شــورش انقالبیون هستیم».
غیرجهادی را در هم بشکند ،و در این حــرف عجیب و تحقیرآمیز
نهایت معادله را صرفاً براساس دو (آن هم در حالی که مســاحت
متغیر ،بازنویسی ،ساده و خالصه روســیه تقریبــاً دو برابر ایاالت
متحده اســت) ،بیشتر پوتین را
کند:
مصمم و تشــویق میکند تا به
یادیکتاتوریاجهادگرایان.
حاال تنهــا کاری که باقی مانده غرب نشان دهد که نباید روسیه
این است که طرفمان را انتخاب را بادیده اغماض نگریست (حتی
اگر اقتصاد ضعیفیداشته باشد).
کنیم…
تحقیر آلمان پس از جنگ جهانی
اول ،هیتلر و جنگ جهانی دوم را
پایان «قرن آمریکا»
محاصره حلب ،پیش از هر چیز ،به وجود آورد؛ و تحقیر روسیه بعد
محل دفن رویــای یک انقالب از جنگ سرد ،پوتین و تنشهای
غیرجهــادی بود که نتوانســت کنونی را .این مقایسه را بیشتر از
در برابــر رئالپلیتیک حاکم بر این نمیتوان ادامه داد ،مگر برای
وضعیت تاب بیاورد ،همانطور که این یــادآوری این که آموزههای
در برابر چرخ خردکننده روسیه تاریخ از خاطر گریخته است…
 با توجه به امحای اســتراتژیکایــاالت متحده و غیبــت اروپا پرتاب به جهان ناشناخته
نتوانســت مقاومت کند .حلب به نظر میرســد عملیات عظیمنماد پایان نظم بینالمللیای است هک گسترده ایمیلهای مقامات
که تحت ســلط ه آمریکا پس از حزب دموکرات به دست روسها
پایان جهان دوقطبی جنگ سرد در سال  ،۲۰۱۶دستکم از طریق
در سال  ۱۹۹۱شکل گرفته بود؛ شــکلدهی و دســتکاری افکار
به بیان عامتر ،پایان «قرن آمریکا» عمومی آمریکا ،به پیروزی دونالد
است که با جنگ جهانی اول آغاز ترامپ کمک کرده اســت .و این
پیــروزی از همیــن حاال ،حتی
شده بود.
با انجام این کار ،والدیمیر پوتین پیش از مراســم تحلیف ریاست
لک ه ننــگ فروپاشــی اتحادیه جمهوری در بیستم ژانویه آینده
جماهیر شوروی را که خود نیز آن نیز ،اوضــاع بینالمللی را تغییر
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آژانس مسافرتی

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
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

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

آماده شوید!

ا برای ادامه تحصیل و بازار کار

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 9, 15, 21 et 28 novembre 2016, les 7,14 et 21 décembre, de 9:00 à 11:00
Session: le 5 décembre au 24 mars 2017

نامنویسیکالسهایشبـانه:

Inscriptions pour le soir:
les 5, 15 et 20 décembre, les 12, 18, 24 et 31 janvier 2017 de 17:00 à 19:00

Session: le 16 janvier au 30 mars 2017
نامنویسیکالسهایانگلیسیدبیرستان:

Inscriptions pour le secondaire anglais: les 17, 24 novembre
le 6 et 8 décembre 2016 de 9:00 à 11:00
Session
:
le
5 décembre au 24 mars 2017









Metro
Cote-Vertu

514-337-3856

RENSEIGNEMENTS:
CEA St. Laurent Adult Centre

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

داده است.
تنها پس از گذشت چند هفته از
انتخابات ،به چشم عموم ،رئیس
جمهور منتخب همچون معجون
و آمیــزهای غریب از بیتجربگی
تام در سیاست خارجی و تمایل
غریزی به واژگــون کردن نظم
موجود میآید .اولین انتصابهای
او نشــانههای متناقضی به ذهن
متبادر میکننــد  -رئیس یک
شــرکت صنعتی نفتی دوست
پوتین برای وزارت امور خارجه و
یک ژنرال کالسیک جنگ سرد
برای وزارت دفاع  -با این حال ،به
نظر میآید ترامپدارددیپلماسی
آمریکا را به یک ســمت هدایت

950 Fraser
Ville St. Laurent, Quebec
H4M 1Z6

میکند:
توجه و احترام نسبت به روسیه ،و
ایجاد روابطی «آرام» با روسیه ،در
کمالدشمنی با چین.
حول این سه نفر  -دونالد ترامپ،
والدیمیر پوتین ،شی جینپینگ
 که قرار است نظم نوین جهانیدر ســال  ۲۰۱۷را شکل دهند،
آشوبی چندقطبی و هنوز نامعلوم
وجود دارد.
اروپاییهای درونگــرا و متفرق
که در بیم موجی پوپولیستی به
ســر میبرند ،تماشاگرانی بیش
نخواهند بود ،مگر آنکه تصمیم
بگیرند که امورشــان را "روزی،
روزگاری" خودشــان در دست

بگیرند… .و با مــردم دنیا هم نه
مشورت میشــود ،و نه در این
تحول ریشهای نظم جهانی بازی
داده خواهند شد.
حلب و سال  ،۲۰۱۶اگر به پس
بنگریم،لحظهایرانشانمیدهند
که همه چیز درآن لرزید .پرش
و پرتابی به جهان ناشناخته که
هیچ چیــز در آن را نمیتوان به
فال نیک گرفت ،چراکه بر پیشانی
آن بیتفاوتی به ارزشهای دوران
پسا جنگ سرد حک شده است،
ارزشهایی همچون حقوق بشر،
دموکراسی ،جهانی شدن ،حقوق
بینالمللیو…
(منبع :نوول ابزرواتور)
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کنابخانه نیمابرگزار می کند :

پای درددل های
پیرخراسانی!

مدرسه دهخدا

اجنمندفاعازحقوقبشر

Tel: 438-238-3091
www.dehkhodaschool.com
------------------------

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

ایران-مونترال
www.addhi.net

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

مدرسه فرزانگان

www.aieaq.com

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

(514) 377-8005

گروهرقصخورشیدخانوم

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

کالس های فارسی کودکان:

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

تلفن)514( 626-5520 :

بنیاد سخن آزاد

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

M EK IC

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

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

------

کتابخانهنیما

اجنمن همدالن
دومین3شنبههرماه
514-290-2211
------------

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

زمان  :شنبه  28ژانویه
2017
ساعت  7شب
مکان :کتابخانه نیما واقع
در  5206بلــوار دکاری
ســوئیت شــماره , 3
مونتریال

پیر خراسانی می گوید " :
ورود برای همگان نه تنها
آزاد و رایگان می باشد
بلکه یه چیزی هم دستی
بهتون میدن" ؟!

اطالعیه مسینارهای آموزشی آقای موفقیت

نیمهاولماهژانویه

تمامی آموزش ها رایگان و به
زبان فارسی می باشد .تلفن رزرو
5144658378
-------------مسینار «مالی و بیمه»
یکشنبه  8ژانویه،
ساعت  1تا  4عصر
این سمینار با هدف آگاه سازی
شرکت کنندگان از مسائل مالی و
بیمه در سرزمین جدید که الزمه
یک زندگی موفق است طراحی
شده و شامل دو بخش می باشد.
بخش اول :موضوعات مالی

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

www.paivand.ca

Facebook.com/
paivand.montreal

Advertise with us ) 514-996-9692
یکم و پانزدهم هر ماه >>
پیوند را بر روی سـایت بخوانید:

به ما بپیوندید!

www.paivand.ca

کانون فرهنگی«خانهما»درغربمونتریال
514- 804-4579

خانه ما فعالیت های خود را در محل موسسه

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

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

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

پخــتروز
>> ساعات کار:

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

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

کافه خاطرات | آقای خسرو وزیری

خســرو وزیری زائیده شــده در
اهواز به سال  ،1321بزرگ شده
در شهر شــیراز تا گرفتن دیپلم
و دارای فوق لیسانس مهندسی
کشاورزی و گذرانیدن دوره فوق
تخصص در رشته طراحی پارک
و باغ؛ کارشــناس فنــی وزارت
کشــور و معاون دفتر مهندسی
استان همدان و کارشناس وزارت
بازرگانی
مهاجرت به کانادا اول دســامبر
 .1988عضو سابق هیات مدیره
کانــون ایرانیان کبک در ســال
 1992با سمت مسئول اجرائی
برنامه های هنــری و فرهنگی
کانون .همکاری با نشریات ایرانی
مونتــرال .فعالیت های فرهنگی
به صورت آزاد بعــد از جدائی از
کانون .عضو اسبق هیئت مدیره
کتابخانه نیما و ســردبیر نشریه

اینترنتی پوشهدر حال حاضر

دو شنبــه 16ژانویه 2017

ساعت 18:30

Westmount Room -Westmount Library 4574
Sherbrooke Street W.
Westmount, Québec

در صورت مساعد نبودن آ ب و
هوا سه روز قبل از برنامه باطالع
خواهد.
-------------جوامــع بشــری همــواره در
جستجوی ابزاری برای شنا خت
و تعریف هویت خود می باشند
کــه خاطرات مشــترک اعضاء
انها یکی از این ابزار ها اســت .با
توجه به روابط دو جانبه خاطرات
فردی و جمعی  ،تبادل بین آنها
یکی از راه هــای بوجود آوردن
خاطرات مشــترک و نگهداری

از آن اســت .خاطرات مشترک
در تبیین و تــداوم هویت نقش
اساســی دارنــد و این نقش در
جوامع پویا و بخصوص مهاجر از
اهمیت بسزایی بر خورداراست و
میتواند شکاف بین نسل ها را پر
کند و ضامن هویتی مداوم و پویا
باشد.

هر دو هفته شنبه ساعت  2بعد از ظهر

مشاور رمسی وام مسکن

کیفیتعالی،
بهای مناسب

• مدیریت مالی زندگی شخصی )Insurance
مسینار "کاریابی موفق در کانادا"
(درآمد ،هزینه ،دارایی و بدهی)
یکشنبه  15ژانویه،
• نحوه اســتفاده صحیــــح از
ساعت  1تا  4عصر
کردیــت کارت
• آشــنایی با انواع حساب های یافتن شــغل مناســب اولین و
مهمترین اقدام هر مهاجر است لذا
دولتی و غیردولتی
در این سمینار شرکت کنندگان
بخش دوم :موضوعات بیمه ای
با شیوه صحیح جستجوی کاردر
• بیمه عمر ()Life Insurance
• بیمه بیماریهای دشوار درمان کانادا به نحوی که بتوانند شغل
مناســب خود را بیابند آشنا می
()Critical Illness
• بیمه از کارافتادگی ( Disabilityشــوند .تمامی مراحل به صورت
گام به گام و کامال کاربردی توسط
)Insurance
• بیمه مراقبــت طوالنی ( Longکارشنــــاس ارشد توسعه منابع
انسانی آموزش داده می شود.
)Time Care
• بیمه تکمیلی درمان (Health

کانال تلویزیونی چشم انداز

behrooz@babakhani.ca

نان سنگک

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

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

برنامه ای از تلویزیون اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور
در تلویزیون ماهواره ای اندیشه
------------------------بوقت لوس آنجلس  ۵ -عصر بوقت نیویورک  -تورنتو
مونترال  ۱۱ -شب بوقت اروپای مرکزیو  ۱ / ۳۰یکشنبه صبح به وقت ایران
از تلویزیون اندیشه پخش خواهد شد .
شماره تماس :
۴۳۸-۲۳۸-۳۰۲۱
etehadchaptv@gmail.com
iranleftalliance@gmail.com

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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فنـاوری ...

انقالب گوگل در صنعت خودرو

Progress Driving School

دورهآموزشرانندگیکامیون
(خودروسنگین)

)TRUCK DRIVING COURSE (HEAVY VEHICLE

از مشخص شــدن نتایج نهایی
این خودرو آماده حضور در بازار
محافظه کار صنعت خودرو جهان
شود.
مهندسان گوگل و فیات کرایسلر
میگویند این خودروها بسیار امن
اســت و احتمال تصادف در آن
بسیار پایین است.
با این خــودرو در زمان طوالنی
ترافیکهای شــهری میتوانید
فرمان را به خودرو بســپارید و
وقتتــان را صــرف مطالعه ،وب
گردی یادیدن فیلم کنید.
البته هنوز بایــد کمی برای این
اتفاق صبر کرد چون مهندسان
گوگل میگویند این  ۱۰۰خودرو
باید آزمایش شــوند تا ایرادهای
نرمافزاری خودروها و نقصهای
احتمالــی فنــی آنها بیشــتر
مشــخص شــود .این خودروها
عمال «موشهای آزمایشگاهی»
برنامهنویســان شــرکت گوگل
هستند.
اما این خودرو خودران چه
مشخصات فنی دارد؟

پاسیفیکای هیبرید یک خودرو
مینی ون خانوادگی است که بر
اساس استفاده از حداقل مصرف
ســوخت و آلودگی بسیار پایین
ساخته شده است.
این خودرو با ترکیب موتور بنزینی
و الکتریکی میتواند حدود ۹۱۰
کیلومتر را طی کند و با استفاده
از یکبار شــارژ هــم این خودرو
بدون استفاده از بنزین میتواند
 ۵۳کیلومتر پیمایشداشته باشد.
این خــودرو از یک موتور ۳۶۰۰
ســی ســی خورجینی شــش
ســیلندر بنزینی با قدرت ۲۸۷
اسب بخار استفاده میکند .شارژ

کامل باطریهای این خودرو هم
دو ساعت زمان نیاز دارد.
خودروهــای خودران شــرکت
گوگل توســط شــرکت آلفابت
توسعه مییابند و این شرکت هم
وظیفه کار بــر روی خودرو را به
گروه وایمو داده است.
شرکت گوگل حدود هشت سال
اســت که در زمینه خودروهای
خودران فعال اســت و بیش از
 ۳.۵میلیون کیلومتر توسط این
شرکت تســت با انواع مختلف
خودروهای خودران ثبت شــده
است.
گروه ویمــو  WAYMOاعالم
کرده است هدفش تنها توسعه
خودروهای خودران نیست ،بلکه
میخواهد نگرش به فناوری این
خودروها را تغییردهد.
توســعه خودروهای خــودران
میتواند عالوه برای راحتی سفر
برای مســافران ،کاهش مصرف
ســوخت خودرو ،افزایش ایمنی
جادههــا را از طریــق ارتبــاط
خودروها با هم در بر داشته باشد.
از طرفی این خودروها به نابینایان
و افــراد معلــول کمک میکند
راحتتر در اجتماع زندگی کنند
بــا این همه همچنــان ترس از
سلطه هوش مصنوعی خودروها
بر زندگی انسانها و احتمال هک
شــدن خودروها از جدیترین
چالشهای این خودرو هاست.
برخی هم معتقدند گســترش
خودروهای خودران رانندگی را به
خاطرهها خواهد سپرد و رانندگی
هم زمانی مانند اسب سواری تنها
برای لذت انجام خواهد شد.
(جواد عسگری)

 آیا میلدارید گواهینامه پایه یک (کامیون سنگین) بگیرید؟
شبکه آموزشگاه های رانندگی "پروگرس اند ترانسپورت"
د.ره های آموزشی متناسب با وضعیت شما عرضه می کند.
Driving Course:
 آمادگی برای تست معلومات SAAQ
 بستن و بازکردن اتصال تریلی (فقط درجه یک)
 کالچ دوبل
 استفاده از هوای فشرده سیستم سگدست
 پشتیبانی دقیق
 تعویض تدریجی دنده
 صرفه جویی سوخت
Special:
سرازیری
و
کشور
 رانندگی در شهر،
• you will be hired as our company driver if you
 آمادگی برای امتحان جاده ای SAAQ
pass your road test first time.
• As of Jan 2017 our transport fleet will hire owner
 آموزش های ما در دوروال،
operator for Canada and us.
لونگی و الوال انجام می شود
اسپشیال:
* اگر در نخستین امتحان جاده ای قبول شوید،
به عنوان راننده شرکت ما استخدام می شوید.
* از ماه ژانویه  2017حمل و نقل سریع شرکت ما
را نندگان مالک خودرو را در کانادا و آمریکا استخدام می کند.

Marwa Aziz
Progress Driving School
3755 Boul. St-Martin O. #103,
Laval. H7T 1A7

(450) 682-4774

Office:

(514) 512-9605

Cell.:

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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*املت با طعم های متفاوت
ی
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د...
*کره و عسل و نان تازه
*چای ِدبش و خوش عطر ایرانی
شنبه ها از ساعت  8تا 11

6195 St-Jacques H4B 1T7
)514(585-2029

چند سالی است که موضوع
خــودروی خــودران گوگل
سبب شده بسیاری کنجکاو
باشــند که این خــودرو قرار
است چه شکلی باشد .پس از
آنکه گوگل و فیات به توافق
رسیدند که با هم بر روی این
خودرو کار کنند ،بســیاری
میپرسیدند فیات و گوگل چه
کاری میخواهند انجامدهند.
اما حاال پس از چند سال انتظار
باالخره چهــره نهایی اولین
خودرو خودران گوگل مشخص
شــد تا این غــول تکنولوژی از
جهان مجازی پایش را به جهان
واقعی خیابانها بگذارد.
فعالیت گوگل با فیاتدر مجموعه
کرایسلر ادامه یافته است .کرایسلر
مدتی است که پس از بحرانهای
مالیاش به فیات واگذار شــده
است .برای تولید این خودروهای
جدید مهندسان فیات ،کرایسلر
و گوگل کار را بصورت مشترک
در کارخانهای در ایالت میشیگان
دنبال کردند.
کار ایــن تیم مشــترک بر روی
خودرو کرایسلر پاسیفیکا انجام
شــد .یک خــودرو مینــی ون
که نشــان میداد اولین خودرو
خودران گوگل یک خودرو شهری
کوچک نیست با این همه ،نصب
سنســورهای مختلف ،استفاده
از پردازندههای قوی ،استفاده از
هوش مصنوعــی و ارتباط دادن
این هــوش به قطعات مکانیکی
خودرو و ســایر قطعات ارتباطی
کار را بسیار پیچیده کرده بود.
درنهایــت خــودرو نهایی یک
پاســیفیکا هیبرید مدل ۲۰۱۷
خودران شده است.
در این مدل برجستگی مختلفی
روی ســقف و کنارههای خودرو
برای رادارها و سنسورها مختلف
تعبیه شده است.
البته برای توســعه یک خودرو
خودران تغییرات اساسی هم در
موتور ،شاسی و گیربکس خودرو
رخ داد و درنهایت با انقالبی در
خودروهای خــودران ،اتومبیل
گوگل متولد شد.
فعال البتــه برنامه بــرای ۱۰۰
دســتگاه خودرو خــودران در
نظر گرفته شــده است .تا پس
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اوکازیون عالی

خانه برای فروش
در قلب الوال
RE/MAX 2000 Inc.
Agence immobilière
Franchisé indépendant
et autonome de
RE/MAX Québec inc.

Samira Agnaou
Courtier immobilier
Cell:514 441-4846
Bur:450 682-0101
@samira.agnaou
remax-quebec.com
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Maison A vendre
395 000 $
545 63e Avenue
Chomedey (Laval) H7V 2H6

www.paivand.ca
Advertise with us ) 514-996-9692
یکم و پانزدهم هر ماه >> پیوند را بر روی سایت ما بخوانید:
www.paivand.ca
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بسیاری از ما عالقه فراوان

کلیسای
کلیسای
فارسی
اجنیلی
اجنی
فارسی
اجنیلی
زبان
مونتریال
زبان
زبانمونتریال

جاهای بسیاری از ما عالقه فراوان
فراوان
بسیاریوازمیما عالقه
خواهیم به
به سفر داریم
سفربهداریم و میخواهیم به جاهای
به
جاهای
به
خواهیم
می
به سفر داریم و
دیدنی و آثار باستانی َبرویم .اگر
دیدنی و آثار باستانی َبرویم .اگر به
دیگری
کشور
اگر به
دوردستَبریاویم.
سرزمینباستانی
دیدنی و آثار
سرزمین دوردست یا کشور دیگری
شرایطی
کشوراست
کنیم ،الزم
مسافرت
دیگری
دوردست یا
سرزمین
ک
شرایطی
است
الزم
کنیم،
مسافرت
ش
ی
شرایطیلذت
استسفر خود
بگیریم تا از
مسافرت نظر
را در
کنیم ،الزم
شی جالل عادل
کش
لذت
خود
سفر
از
تا
بگیریم
نظر
در
را
مسافرت ما
صورت
ببریم ،در
کش
خود لذت
اینسفر
بگیریمغیرتا از
را در نظر
ش جالل عادل
در غیر این صورت مسافرت ما
ببریم،شد.
خواهد
کننده
خسته
ببریم ،در غیر این صورت مسافرت ما
ســاعت
خستهیا تا
تا چند روز و
شد.دیگر ،خسته کننده خواهد شد.
چندخواهد
کننده
چندآغاز
ســفر  365روزه ما به ســال نو
روز و یا تا چند ســاعت دیگر،
تا چند روز و یا تا چند ســاعتتادیگر،
میشود.
ســفر  365روزه ما به ســال نو آغاز
آغاز
نو
ســال
به
ما
روزه
ســفر 365
شود.به
آمادگی
میشود.بنابراین خوب است که با می
این ســفر َبرویم ،تا زمانی که به
پایانخوب است که با آمادگی به
بنابراین
به
آمادگی
که با
خوداست
خوب
اینمی
آخر سال
یعنی به
بنابراینسفر
میکنیم تا به آنچه بهترین است دسترسی
رسیمَ ،برویم ،تا زمانی که به پایان
ســفر
که به
خسته وزمانی
ســفرتنهاَبرویم ،تا
پایانبلکه از سفر
نشویم،
درمانده
این نه
مینقشه
کتابمقدس
رسیم،راه سفر ما به سال نو است .یابیم .ما مدیون دیگران هم هستیم ،زیرا آنها
خود یعنی به آخر سال
سفر
دسترسیبه آنچه بهترین است دسترسی
میکنیم تا
ببریم.سال میرسیم،
هم آخر
یعنی به
سفر خود
کنیم تا
خود لذت
در مزمــور : 119
بهتریننقش
آنچهبهترین
رسیدنبهما به
میدر
میخوانیم« :کالم تو نیز
استدارند .این •
105سفر
بلکه از
نیست،درمانده نشویم،
خسته و
تنها
نه
است.
نو
سال
به
ما
سفر
راه
نقشه
کتابمقدس
آنها
زیرا
هستیم،
هم
دیگران
مدیون
ما
یابیم.
تنهاییسفر
نشویم،بهبلکه از
درماندهتازه ،سفر
خستهماوبه سال
نه تنهاســفر
است.
برایبه سال
سفر ما
من راه
نقشه
کتابمقدس
هستیم ،زیرا
یابیم .ما مدیون
دیگرانروحِ
خاطر وآنها به نشانههای اِخباری در کنار جاده توجه کنید
راههاینومن
چراغ و
پایهای
برای
هم رضایت
اندیشــیدن همان
نور گونه
ببریم.
هم
لذت
خود
استتو
«کالم
105
مزمــور  105 : 119می در
دارند.
رسیدندرما•به
نقش در
نیز
•
بلکههم
خود لذت
همراه با
مزمــور تو
خوانیم« :کالم
خودماناین
دارند.
خوانیم:به
رسیدن ما
: 119نیز در
اینباشید.
صبور
نقشجاده
بهترینمسیر
درازای راه و
ببریم.تور کلیســا و دســته جمعیدر است».
بهترینآن را با
الزم
که
میاست
خشنودی
نیست،
تنهایی
به
سفر
تازه،
سال
به
ما
ســفر
ِ
کنید ِاخب
نشانههای
به
نور
من
راههای
برای
و
چراغ
من
پایهای
برای
و
خاطر
رضایت
روح
همان
اندیشــیدن
گونه
یک سفر
داشتن
مسافرت
نیست،
تنهایی
برایبه
کنیم.سفر
میتازه،
سال
ســفر ما به
جادهشــما
حفاظت از
های ِاجاده
نشانهکنار
تابلوهــای
است که
نقشهای
مانند
روحِببریم.
همان تازه
سفر سال
حمل کنیم و به
توجه
برایدر کنار
خباری
رضایت خاطر و به
راههایبه مامن نور
برای
چراغ و
کتابمقدسمن
خوببرای پایهای
اندیشــیدن
نشان گونه
جمعی
دســته
و
کلیســا
تور
با
همراه
بلکه
درازای راه و مس
در
است».
خودمان
با
را
آن
است
الزم
که
است
خشنودی
دســته توجه
کلیســابهوچند نکته
تورالزم است
خوشایند
بلکه و
جمعی
همراه با
موجب نا
گاهی
شــاید
درشــده
است».دهد کجا نباید باشــیم یــا َبرویم ،مانع از خشنودی است که الزم است آن را با خودماننصب
کنیم :می
باشید.
صبور
جاده
اســت.مسیر
درازای راه و
•
خوب
سفر
یک
داشتن
برای
کنیم.
می
مسافرت
کنار
تابلوهــای
استبهکه به
نقشهای
کتابمقدس
ببریم.
تابلوهــایتازه
سفروسال
حمل کنیم و به
که
برایویژه وقتی
شوند ،به
ما
دلسردی
امیدی
وقت
شدن
استتلف
جلوی
شدن ما
گم
خوب
مسافرت میکنیم .برایداشتن یک سفر
شــما
حفاظت از
جاده
کنار
نشان
که به ما
شود،ای
مینقشه
مانند
کتابمقدس
نشانتازه ببریم.
سفرماسال
کنیم و
مانندحمل
کنید
تا آجنایی که میتوانید سبکو بار سفر
کنیم:
توجه
نکته
چند
به
است
الزم
خوشایند
شــدهنااسـ
مانع از
شجاعت َبروویم،
باشــیم یــا
نصب یا
اســت،
تمام شــدن
شــدهحال
خودرو در
بنزین
دهدرا به
درســت
گیرد و
دهدمی
و خوشایند الزم است به چند نکته توجه کنیم :میما را
دلیری
مانبایدسوم:
موجب
شــاید گاهی
اســت.
نصب
کجااز
مانع
میویم،
نزدیک ویــا َبر
نبایدراهباشــیم
کجا
کسانی که با هر وسیله سفر•کردهاند میدانند
و
استراحتگاه
دنبال
یا
هستیم،
گرسنه
بسیار
آموزد.
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دلسردی
و
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وقت
شدن
تلف
جلوی
شود،
می
ما
شدن
گم
•
کار
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باید
زندگی
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بد
رویــداد
هر
از
پس
امیدی و دلسردی ما شوند ،به ویژه وقتی که
کنیدجلوی تلف شدن وقت
شود،
سبکمابارمی
توانیدشدن
میوگم
دســتی
کیف
و
چمدان
اندازه
از
بیش
اگــر
سفر
آجنایی که
تا
تا آجنایی که میتوانید سبک بار سفر کنید
بنزین و
شــدنپیچ
تمامهای پُر
حال جاده
گردیم ،یا با
می
دستشویی
سوم:برای
دل گردیم تا
گیردما و راهکنیم؟
خودرویادر
دلیریما
قــویبه
درســت را
الزمو
نزدیک
حمل و نقلما را میگیرد و راه نزدیک و ما را
دلیری
شجاعت و
اســت،
خودرو در
بنزین
درســتمیرا به
اســتو
شجاعت
سوم:
لوازم گوناگون همراهداشته باشند،
دانند
می
اند
کرده
سفر
وسیله
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کسانیمیدانند
کسانی که با هر وسیله سفر کردهاند
نشانه
انتظار با
بدون
زندگی و یا
میشویم؛
روبرو
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کتابمقدس
دخترکی بود که نام خدا رادر تمام
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کنیم.
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پس از هر رویــداد بد در زندگی باید چه کار بسیار گرسنه هستیم ،یا دنبال استراحتگاه
میآموزد.
بیشبهازسال
اگــر سفر
آنها دردســر آفرین میشود .در
و
دســتی
کیف
و
چمدان
اندازه
باریک میشود ،جاده
دلجاده
قــویکوه،
اســتریزش
الزم خطر
اگــر بیش از اندازه چمدان و کیف دســتی و
کنیم؟در راه
با رنگ سبز نشان گذاشته بود .از او پرسیدند را پولس ِ فرستاده ،انجام داد .وقتی که
میگر
دستشویی
گردیم،تا
گردیم
نبریم و از
همراه
نو بایســتی بارهای اضافی را
پیچ و
برایجادههای پُر
با
یا
می
دستشویی
برای
تا
گردیم
دل
قــوی
اســت
الزم
کنیم؟
نقل
و
حمل
باشند،
داشته
همراه
گوناگون
لوازم
گردیم!
می
روبرو
غیره
و
طرفه
یک
تا
که
داد
پاسخ
است؟
کرده
را
کار
این
چرا
که
به
سالم
جان
سهمگین
توفان
آن
از
و
بود
روم
نقل
و
حمل
باشند،
داشته
لوازم گوناگون
نشانهشو
روبرو می
خم
کتابمقدس
تمام
در
را
خدا
نام
که
بود
دخترکی
این کار
آمادگی
دردســرگناه،
اضافی مانند
بارهای
همراهکنیم.
خودمان دور
بدون انتظار با
کنیم .و یا
پیداشویم؛
روبرو می
پیشامدهایکاردیگرخم
کتابمقدس
در تمام
خدا را
نام
که
بود
دخترکی
رسوالناین
اعمال کنیم.
آمادگی پیدا
دیگر
پیشامدهای
سال
به
سفر
در
شود.
می
آفرین
آنها
پیدا
زود
را
او
بتوانم
داشــتم
نیاز
او
به
وقت
هر
28
در
رسید
اپیوس
به
و
رد
ب
در
سال
ترس،در
تلخی،شود.
آفرین می
دردســر
با رنگ سبز نشان ُ
جادهکوه
ریزش
خطر
پرسیدند
گذاشته بود .از او
جادهدر راه
وقتی که
انجام داد.
فرستاده،
داد .را
سفر وبهشک
نگرانی
تقصیر،
آنها حس
شود،
باریک می
ریزش کوه،
خطر
گذاشته
نشان
سبز
بارهایرنگ
بایســتی نبایدبا
پولس ِ
نموده ،راه
پولس ِدر
شکر که
وقتی
انجام
فرستاده،
نگردم.ازبود .از او پرسیدند :را
نامشنبریم و
همراه
اضافی را
نو
•
دنبال
و
کنم
را
«خدا
پولس
که
خوانیم
می
15
نبریم و
روحانی راماهمراه
بارهای اضافی
بایســتی
یک طرفه و غیره
داد که تا
است؟آنپاسخ
داداین
پاسخچرا
غیرازاینکه چرا این کار را کرده است؟ که
سالم به
سهمگین جان
توفان
جانبود و
سهمگینروم
باشــد ،در
چمدانهای
نو در
گردیم!
انتظارطرفه
سالماز بهآندر یک
که تا
توفان
دل و از
کردهبود
کار راروم
بارهای اضافی مانند گناه،
خودمان دور
می باشید
روبروخود
غیرهاز سفر
لذت وبردن
گناه،کنیم• .
خدا را به
زمانی که او نیکویی
گشت».
قوی
لذتاضافی
بارهای
صورت ازکنیم.
خودمان دور
مانندرد.
سفر خود
اپیوس را زود
داشــتمبهبتوانم او
زودبه او
وقت
رسوالن 28
رسید
اپیوس
پیدااعمالدر بُرد و
نخواهیم بُ
بتوانمهراو را
داشــتم
به او
تلخی ،وقت
تقصیر ،هر
به28
رسوالن
رسید در
آورد،و
یاد بُرد
پیدانیاز در
فراوانی را خدا در
اعمالو برکات
هایدرگرانبها
فرصت
ببرید
خود
است با
الزم
ترس،را
آنچه
نباید
شک
نیازو
نگرانی
حس
شجاع شد!
قوت دل یافت و
نباید
خوانیم :شک
ترس،مینگرانی و
تلخی،
تقصیر،
«...هر بار
1 : 12
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حس در
دنبال
کنم و
«خدا را
که•نوپولس
نگردم.خوانیم که پولس «خدا :را15
چمدانهایگرانکنم
مینموده،
شکر
نامش 15می
خود :
همراه
چیزهایی را
نو چه
سال
دنبالبه
سفر
نموده،است؛•منتظر
شکر دیده
تدارک
برای شما
خوانیمسال
نگردم.این
غیر
نامشدر
باشــد،
دروما
روحانی
در
دوراین
پیچدغیر
می در
باشــد،
چمدانهای
بکنیم
روحانیراماسخت
گناهی را که ما
در و
انتظار لذت بر
در
•
خدا را
نیکویی
انتظار او
باشید.که
زمانی
گشت».
نیکوییدل
فرانســهاوکه ازقوی
باشید
سفربهخود
از
آنهادر
سفر
خواهیم
می
بردنکه
لذتوقتی
گاهی
ســاکنانرا به
خدا
ارتشزمانی که
گشت».
قوی دل
لژیونرهــای
ببریم؟نخواهیم بُرد.
•لذت
خود
سفر
از
صورت
رد.روی ما مقرر
پیش
میدان که
صبر در
نخواهیم ب
خودآنلذت
صورتوازباسفر
هایدرگرانب
فرصت
کشورهایببرید
یاد خود
اطمینان آنچه را الزم است با
شد!
شجاع
فرصتو
یافت
شدهیاد
کمبودها،
کنیم ،به
دلای را
آورد،اینقوتتازه
خنست:
بودند
خطراتخدا
فراوانی را
گرانبهایادو برکات
آغازهای
ببرید
«...هربا
خوانیم:است
الزم
میرا
درُعبرانیان 1 : 12آنچه
شد!
تشکیلشجاع
مستعمرهیافت و
قوت دل
آورد،
خودگران
اعتماد وبار
در شده
بدویم».خوانیم...« :هر بار گران
است  1 :می
عبرانیان 12
همراهاز خود
چیزهایی
سال نو چه
دربهسفر
منتظرشم
که برای
است؛نو
سال
دیدهافتیم
مســافرتی می
مشکالت
خدا
بکنیمخدا
محبت
خدا،
حضور
و گناهی را که ما رادر به
داشتند:را «اگر
شــعار را
قدرتبهخود
همراه
چیزهاییورا
چه
میسال
سختبه
سفر
آخرینشما تدارک
نو برای
ترس به لرزه افتادم ،و سال
نوبهدور
پیچد
همراه
اضافی
سخت که
دیگر وقتی
سوی
از
بکنیم
بارهایدور
میپیچد
که ما را
گناهی را
و
ببریم؟همواره با ماست اعتماد و ببریم؟
گاهی
دوستآنها
مانندکهایناز
فرانســه
ســاکنانارتش
لژیونرهــای
نداریم
گاهیاست
داشــتیم و
که
افتادم ،مرا
زمین
بــده؛ اگر به
اطمینان داشته مرا به جلو ُه
باشید.سفر
خواهیم
ســاکنان می
وقتیکهکه
باشید.
آنها
که از
فرانســه
لژیونرهــایلارتش
خواهیممیدان که پیش روی ما مقرر
مقررآن
جادر
صبر
با
و
باشیم،
بار
سبک
و
باشیم
نداشته
و با صبر در آن میدان که پیش روی ما
خطراتکن
انتظاررا آغاز
کمبودها،ای
دیگر درتازه
اعتماد و
بیانییاداین
بودند
تشکیل
کشورهای
شدهبه
آغازویم.
بر
بزناینبه سفر
خنست :بلکه
اطمینانتنها به خدا
الزمواست که نه
خنست :البته
است بدویم ».باشیم.
شده تیر
کردم ،مرا با
نشینی
اطمینانعقب
اگر
بلند کن؛
تازهراای َ
کنیم ،به
مستعمرهای
تازه
اعتماد
بودند
تشکیل
مستعمره
کشورهای
شده
حمل کنیم و یا
بدویم».بارهای دیگران را
داشــت که
شده است
ُ
ولی
هستیم.
گذشته
ســال
تلخ
رخدادهای
مشکالتکهآخر
و
و
نفس
به
اعتماد
هم
خودمان
به
ای
انــدازه
تا
ش».
ک
ب
و
خدا
قدرت
به
و
خدا
محبت
به
خدا،
حضور
به
افتادم،
لرزه
به
ترس
از
«اگر
داشتند:
را
شــعار
خدا و به قدرت خدا شــعار را داشتند« :اگر از ترس به لرزه افتادم ،و مشکالت آخرین مســافرتی میافتیم
محبت
خدا ،به
حضور
شــیرینیبه
و
آجیل
مانند
تنقالتی
خود
همراه
همراه
اضافی
بارهای
که
وقتی
دیگر
سوی
از
از سوی دیگر وقتی که بارهای اضافی همراه
که
کهدهیم
پرورش
خودمان
دیدبهورا در
دارمماست اعتماد و اطمینان داشته مرا به جلو ُهلبیایید
چیز را
«قوت هر
ماستباشیم.
اطمینانباداشته
نداریممانند
داشــتیم و
همواره با
که
مرا
افتادم،
زمین
بــده؛ایناگر
دوست
است
مانند این
داشــتیم
اطمینان
خواهیمو
اعتماد
همواره
همینکه
داشته مرا به جلو ُهل بــده؛ اگر به زمین افتادم ،مرا
تنقالت ما
ببریــم و به دیگران بدهیم.
جا
باشیم،
بار
سبک
و
باشیم
نداشته
خواهیم
باشیم ،جا
نداشته باشیم و سبک بار
شدن
بزن بهتر
تیربرای
پیشین
سفر
نشینیتلخ
تجربههای
بخشد»(فیلپیان
در مسیح که مرا تقویت می
قدوسیت
چهارم:
ای َبر
تازه
سفر
به
بلکه
خدا
به
تنها
نه
که
است
الزم
البته
باشیم.
با
مرا
کردم،
عقب
اگر
کن؛
بلند
نه تنها به خدا بلکه بلند کن؛ اگر عقب نشینی کردم ،مرا با تیر بزن به سفر تازهای َبرویم .به بیانی دیگر در انتظار
خداوند در
شهادتهای ما و کارهایی است که
که
است
الزم
البته
باشیم.
یا
و
کنیم
حمل
را
دیگران
بارهای
که
داشــت
ش ».و سفر کنونی ماست.
است.حمل کنیم و یا
دیگران را
داشــت که بارهای
:4
تــوان ،پول
آنچــه رابهکه
الزم
تلخ
نفس و
اســت اعتماد
ش».هم
خودمان
انــدازه
.)13ای به خودمان هم تا
وقت ،و ُبک
زندگی ما انجام داده
رخدادهایولی
رخدادهای تلخ ســال گذشته هستیم.
نفس
به
اعتماد
انــدازه
تا
ای ویابه و ُبک
شــیرینی
و
آجیل
مانند
تنقالتی
خود
همراه
عطایا و
ابتــدا ببینید که چه اســتعدادها،
دارمهیچ گونه پیامد
گیرد و
هر می
«قوتاز ما
تندرستی را
خود تنقالتی مانند آجیل و شــیرینی
دید را
بیایید این
چیز را
داشته باشیم.
اطمینان
همراه •
دهیم که
پرورش
خودمان
در
را
دید
این
بیایید
دارم
را
چیز
هر
«قوت
باشیم.
داشته
اطمینان
همین
ما
تنقالت
بدهیم.
دیگران
به
و
ببریــم
برکات
تا
باشیم
منتظر
تازه
ســال
در
بیایید
سپس
است،
داده
شــما
به
خدا
هایی
توانایی
مقدس ما ندارد
میزندگی پاک و
تقویتبرای
در مسیح که مراخوبی
دیگرانریدبدهیم .تنقالت ما همین
ببریــم و
نقشهبههمراهب َب
تلخ س
بهترهای
تجربه
بخشد»(فیلپیان
چهارم:ازقدوسیت
شدن
برای
پیشین
تجربهدرهای
بخشد»(فیلپیان
می
تقویت
مرا
که
مسیح
در
چهارم:
در
خداوند
که
است
کارهایی
و
ما
شهادتهای
خداوند
کنیم.
سفرتجربه
تلخخود
زندگی
قدوسیتدنیا و شهوات جسم ما را بیشتر را
دادن
انجام
و
اوست
جانب
از
تقویت
که
بدانید
خود دور کنیم .لذات
خداوند در
پیشکه
برایتاناست
کارهایی
آیــا تاما و
شهادتهای
جریان
آمده که در
کنون
تــوان ،پول و سفر کنونی ماست
.)13 : 4
وقت،
سفررااز که
اســت آنچــه
آنچــه را که وقت ،الزم
ماست.
کنونی
.)13
:
4
تــوان،
اســت
الزم
است.
داده
انجام
ما
زندگی
گذشته بشناسیم .اگر چنین
ســال
پول ورا بهتر
ماست!
جانب
از
آنها
ناپاک میکند .آنچه مفید نیست را باید از خود
است.باشــید که نقشه همراه
داده شده
متوجه
ســفر
انجام
زندگی ما
گیرد یا
عطایا و
اســتعدادها،
ببینید که چه
ابتــدا
باشیم،گونه
داشتههیچ
انتظاراتیگیرد و
پیامداز ما می
تندرستی را
یا
و
عطایا
اســتعدادها،
چه
که
ببینید
ابتــدا
گونه
هیچ
و
می
ما
از
را
تندرستی
پیامدجریان سفر
هرگز در
•
دور کنیــم .در عبرانیان  14 : 12میخوانیم:
• ندارید؟! همان نقشهای که پیش از آغاز سفر
ســال
لذتدر
سپس
است،
داده
شــما
به
خدا
هایی
توانایی
نداردبهاز
مقدس ازما
پاک و
ندارد اززندگی
برای
خوبی
آنب َبرید
همراه
برکات
بیاییدتا
باشیم
در
بیایید
سپس
است،
داده
شــما
به
خدا
هایی
توانایی
منتظرسال نو
تازهسفر
ســالو
نخواهیم شد
خسته
ما
مقدس
و
پاک
زندگی
برای
خوبی
نشان دوم :رضایت خاطر و خشنودی
«در پی سالمتی با همه بکوشید و تقدسی که
جاهایبرید
نقشهرا در
دیدنی و آثار باســتانی
نقشههمراهب َ
خداوندزندگ
بیشتر را در
دادن
انجام
و
اوست
جانب
از
تقویت
که
بدانید
را
ما
جسم
شهوات
و
دنیا
لذات
کنیم.
دور
خود
جریان
در
که
آمده
پیش
برایتان
کنون
تا
آیــا
دید».ما راخواهیم ُب
بیشتررد.را در زندگی خود تجربه کنیم.
دادن
انجام
و
اوست
جانب
از
تقویت
که
بدانید
خداوند را
هیچ کس
غیر از
ما مدیون خدا هســتیم ،زیرا بهترین را به ما به
نخواهدجسم
شهوات
لذات دنیا و
دورآنکنیم.
خود
کردید؟
مشخص
گذاشتید و راه
در جریان
آمده که
برایتانراپیش
آیــا تا کنون
ســال
بشناسیم.بهتر
گذشتهخود را
ماست!
جانب
از
آنها
ســالرا باید از
مفیدازنیست
می
ناپاک
همراه
نقشه
که
باشــید
شده
متوجه
ســفر
اگر•ازچنین
آنچهبهتر
کند .را
میدهد.
جانبماماست!
ســفر متوجه شده باشــید که نقشه همراه آنها از
مدیون خودمان هستیم ،زیرا تالش ناپاک میکند .آنچه مفید نیست را باید از خود
داشته
انتظاراتی
خوانیم:
می
14
:
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عبرانیان
در
کنیــم.
دور
همان نقشهای که پیش از آغاز سفر
ندارید؟!
دور کنیــم .در عبرانیان  14 : 12میخوانیم :انتظاراتی داشته باشیم ،هرگز در جریان سفر
آغاز سفر
ندارید؟! همان نقشهای که پیش از
نخواهیم
خسته
خشنودی
و
خاطر
رضایت
دوم:
که
تقدسی
و
بکوشید
همه
با
سالمتی
پی
«در
نشان
رضایترا در آن
باســتانی
دیدنی و آثار
جاهای
«در پی سالمتی با همه بکوشید و تقدسی که خسته نخواهیم شد و از سفر به سال نو لذت
خشنودی
خاطر و
دوم:
جاهای دیدنی و آثار باســتانی را در آن نشان
خداوند را نخواهددید ».خواهیم بُرد.
ما
به
را
بهترین
زیرا
هســتیم،
خدا
مدیون
ما
هیچ کس
آن
از
غیر
به
کردید؟
مشخص
را
راه
گذاشتید و
خواهیم بُرد.
نخواهددید».
هر را
ما مدیون خدا هســتیم ،زیرا بهترین را به ما به غیر از آن هیچ کس خداوند
گذاشتید و راه را مشخص کردید؟
آیلند
وست
در
بعدازظهر
4
ساعت
از
شنبه:
مدیون خودمان هستیم ،زیرا تالش
دهد .ما
میدهد .ما مدیون خودمان می
•
تالش
زیرا
هستیم،
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

بت است

خداوند مح بت است
خداوند مح خداو





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت
ساعت  4بعدازظهر د
شنبه:
(رایگان)
جزوات مسیحی
مسیح» و
فیلمهر«زندگی
از-آیلند
وست
هر در
بعدازظهر
ساعت 4
شنبه :از
liance Church: 220 Hyman,
DDO
514-999-5168
تلفن ما متاس
با
FAIRVIEW
بگیریدAlliance Church::
220 Hyman,
DDO
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعا دارید  -همچنین
احتیاج به
 اگر احتیاج به دعا دارید   -اگر
دریافت
همچنین برای
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بسیاری از انســانها به ماورای
طبیعــت اعتقاد دارنــد .این در
حالیســت که همیــن افراد در
زندگــی روزمــره منطقی فکر
میکنند و بــر واقعیتها تکیه
دارند.
این دوگانگی در تفکر چگونه به
وجود میآید و چه توضیحی برای
آن وجود دارد؟
یوآخیم لوو ،سرمربی تیم ملی
فوتبال آلماندر مسابقات فوتبال
کشــورش در جام جهانی سال
 ۲۰۱۰میالدی بلوزی ورزشــی
به رنگ آبــی بر تــن میکرد.
میگفتند همیــن بلوز آبیرنگ
سبب شد که تیم فوتبال آلمان تا
مرحله نیمهنهایی موفق از زمین
خارج شود.
در سال  ۲۰۰۵میالدی در یک
نظرخواهــی حــدود  ۴۰درصد
مردم آلمان عقیده داشــتند که
شــبدر چهاربرگ خوشبختی
میآورد.
بیشتر مردم آمریکا نیز بر این نظرند
که طالعبینی یک علم است.

در جهانی که منطقی اســت و
روابط اجتماعــی بر پایه منطق
استوار است ،بسیارند کسانی که
با انجام مناسک عجیب به دنبال
به خوشبختی هستند.

www.paivand.ca since 1993

بســیارند افرادی که به
حــوادث عجیب ماورای
طبیعیاعتقاددارند.حتی
بسیاری ازدانشمندان نیز
به وجود ارواح مختلف و
وجود موجودات فضایی
در میان انسانها اعتقاد
دارند.
•
یک مغز و دوشیوه تفکر
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یک روانشــناس بزرگ
آمریکایی به نام برحاس
فردریــک اســکینر در
سال  ۱۹۴۸بر پرندگان
مشخص کرد.
اسکینر که تادهه ۱۹۷۰
مشهورترین روانشناس
آمریکایــی محســوب
میشد،استادروانشناسی
دانشگاه هاروارد آمریکا
و از پیشــگامان مکتب
رفتارگرایی بود.
اسکینر به پرندگانی که
در یک قفس بودند هر
 ۱۵ثانیــه از راه پنجره
قفس کمی دانه میداد.
پس از مدتی پرندگان مراسمی را
پیش از باز شدن در ورودی قفس
آغاز کردند .آنها در زمان انتظار
برای دریافت دانه این مراســم را
انجام میدادند.
برای نمونه بعضی از پرندگان دور
خود میچرخیدند و بعضی دیگر
نیز گوشه قفس سر خود را آویزان
میکردنــد .گفته میشــود که
پرندگان پس از چندی باورشان
شــده بود که بــه خاطر همین
کارهایی که انجام میدهند مورد
تفقد قرار گرفته و به آنهادانهداده
میشود و به همین دلیل نیز این

چ
ر
ا
ب
ع
ض
ی
ا
ن
س
ا

ن
ه
ا
خ
ر
ا
ف
ا
ت
ی
ه
س
ت
ن
د
؟
یکی از توضیحهای موجوددر این
باره را محققانی منتشر کردهاند
که معتقدند راههای مختلفی برای
دریافت واقعیت وجود دارد.
و این راههــای مختلف دریافت
حقیقت میتوانــد حتی در مغز
یک فرد وجود داشته باشد .این
دانشمندان معتقدند که هر نیمه
مغز ،مســتقل از نیمه دیگر کار
میکند و گاه این اختالفدریافت
واقعیتها از همین نکته نشات
میگیرد.
این دانشمندان توضیح میدهند
که نیمه چپ مغز به تفکر ،تعقل،
زبــان ،ریاضیــات و تواناییهای
منطقی فرد مربوط است.

نیمه راســت مغــز اما به
تواناییهــای هنــری ،قــدرت
تشخیص و تخیل مربوط میشود
و فعالیتی خالقانهدارد.
در تحقیق کوچکی روی مغز۴۰
زن مشخص شده که نیمه راست
مغز افرادی که به حوادث ماوراء
طبیعت اعتقــاد دارند فعالتر از
نیمه چپ مغز آنهاست.
•
منشاء خرافات

هوشــمند (هوموســاپینس)
مبحثی نو است و هنوز تحقیقات
دامنــهداری در این زمینه انجام
نشده است.
اما آنچه تاکنون مشــخص شده
این اســت که سیستمی بسیار
قدیمی حتی در میان حیوانات
یافت میشــود که تجربیات را
به طور احساســی و ناخودآگاه
طبقهبندی و بررسی میکند ودر
همین سیستم است که منشاء
خرافات را میتوان یافت.

درعلم بیولــوژی تکاملی وجود
سیســتمهای متفاوت تفکری
امر غریبی نیســت ،زیرا بررسی •
نتیجهگیریهایآگاهانه،منطقی طالعبینی و فال ورق
و عقالنی در میان انســانهای چگونگی فعالیت این سیستم را
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مراسم را همواره قبل از ورود دانه
به قفس انجام میدادند .و به این
ترتیب بود که مراسمی اجتماعی
در مین آنها به وجود آمد و ادامه
یافت.
بســیاری از تحقیقات دیگر نیز
پدید آمدن این سیستم ناخودآگاه
انجام مراســم یا آیینها را تایید
میکنند .حیوانها و انســان با
تجربیات خود مراسمی خاص را
آغاز میکنند .مثالدر گذشته این
اعتقاد پیدا شده بود که در صورت
اثربخشی گیاهی خاص در موقع
بیماری ،برای هر بیماری دیگری
همان گیاه را مصرف کنند.
این مورد در حالت معکوس هم
صحت داشــت .اگر در گذشته
«شـــمن» (جادوگر قبیله)
یک َ
طی مراســمی گیاهی به فردی
میداد و او خوب میشد ،او دلیل
ســامت فرد را در خود و قدرت
مــاوراء طبیعی خــود میدید و
سعی میکرد همان اعمال را روی
بیمار بعدی نیز اعمال کند.
در دنیای مدرن امروز نیز بسیاری
از هومیوپاتها یا معتقدان به عوالم
روحی همین احساس را دارند و
خود را دارای قدرتی فرای دیگر
انسانهامیپندارند.
•
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IMPERIAL

مدرسه بازرگانی امپریال

Business School

Voulez-vous
apprendre le français ?

18

کالس های راه اندازی بیزنس
کالس های زبان فرانسوی

آیا می خواهید فرانسه بیاموزید؟

شرکت و بیزنس خود را
با ما شروع کنید

آموزش فرانسوی
Formations en francisation

« Starting a Business »

• 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

Vise à donner une formation de base en français, en développant la
compréhension et l’expression orale pour favoriser l’intégration au
marché du travail et l’accès à d’autres programmes de formation.
Plusieurs niveaux offerts :

Niveau débutant :سطوح مختلف ارائه شده
Niveau intermédiaire مبتدی
متوسط
Niveau avancé
Francisation-alpha پیشرفته

،آموزش پایه ای زبان فرانسه
،گسترش درک و گفتگو
به هدف جذب در بازار کار
و همچنین دسترسی به
برنامه های آموزشی دیگر

514-207-9999

www.ibs.quebec

در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

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

May 2, 2016

 نامنویسیinscription :
450 662-7000, poste 3159 (cours de jour)
450 662-7000, poste 3115 (cours de soir)

Last day of registration April 15

15 hrs/week

Mondays-Tuesdays-Wednesdays

www.ealaval.com/francisation

*Under certain conditions

9h - 15h

در قلب مرکز
شهرمونتریال
)(مترو مک گیل

*Limited Places

514-207-9999 / 514-699-0689
1/4_PaivandMtl_170115.indd 1

2016-12-21 13:40

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

پاتوقعموجمال

 دریا یی و زمینی، هوایی:خدمات حمل و نقل

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ا
ه یی
م
ا
ف
ر
س ان

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

 امریکا و سایر نقاط جهان، سراسر کانادا،ایران

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

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ
ه
ا
ی
گ
ر
ا
ن
ی
 کوارتز،ت
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

Fax.:514-685-3168

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

www.loadextransport.com

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

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

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

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

Bourque

louis











 

 







دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

پزشک خانــواده

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

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
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1834 Ste Catherine W. Suite 200
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Rue Guy
Guy Concordia
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www.ismapquebec.com
























 Lumineers Veneer

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

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

CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow









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

لیۀ
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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
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

کنسرتها

برنامه ها و

وش بلیت ک
ش دیجیتال
فر
ه روزه در تپ
هم

223-3336

514-

New

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

www.clinique-arya.com
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
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سالن آرایش VIVA

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

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

_______________________________

با مدیریت بهار
و كادر جدید

در خدمت هموطنان عزیز در
downtown Montreal

_______________________________

کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با بیش از  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

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

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

هایالیت  +کوتاه کردن مو
+براشینگ

 %10ختفیف دانشجویی

فقط

ساعات کار :هر روز هفته 20-11

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

دی

یدو ضیافت بزرگ نوروزی
دوبازد
 1مارس 2017
شنبه 8
Embassy P
زیبای l a z a
لن شکوهمند و
در سا
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u
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75$

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
www.vivasalon.ca

18 MAR. 2017
1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7
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مرگ چهار خواننده برجســته
و صاحب ســبک ،ســه نفر از
مسنترین سیاستمداران جهان،
مطرحتریــن فیلمســاز ایرانی،
مشهورترین بوکسور قرن بیستم
و تعــداد زیــادی از چهرههای
سرشناس دنیای هنر و سرگرمی
روزهای زیادی از سال  ۲۰۱۶را
تحت تاثیر خود قرار داد.
در زیر خالصهای از زندگی چند
نفر از سرشناسترین کسانی که
امســال در گذشتند  -به ترتیب
تاریخ درگذشت -آمده است.
امسال به جز افراد این فهرست
چهرههای سرشــناس دیگری
چون آلن ریکمن ،جورج کندی
و رابرت وان از ستارگان سینما،
پیــت برنز خواننده ،الکســیس
آرکت بازیگر ســینما ،هارپر لی،
نویسنده کشتن مرغ مقلد ،جورج
مارتین ،تهیهکننده موسیقی و
زها حدید ،معمار همدرگذشتند.

www.paivand.ca since 1993

کشــورش را بــه یکــی از
مهمترین تیمهای جهان در دهه
 ۱۹۷۰تبدیل کرد ،بلکه با سبکی
که در بارســلونا پایه گذاشت که
بعدها به "توتال فوتبال" مشهور
شد ،تاریخ این باشگاه را متحول
کرد.
کرویف در جــام جهانی ۱۹۷۴
یکی از عوامل اصلی نخســتین
حضور هلنددر جام جهانی بود .او
که از نخستین بازیکنان خارجی
بارسلونا هم بود ،سالها بعد که
سرمربی این تیم شد ،نخستین
قهرمانی اروپا را برای این تیم به
ارمغان آورد.
تعدادی از مشــهورترین مربیان
ســالهای اخیر اروپا مانند پپ
گواردیوال ،رونالد کومان ،لوئیس •
انریکه ،فرانــک دی بوئر ،مارکو محمد علی (متولد )۱۹۴۲
فان باســتن و میشل الدروپ از سلطان بوکس که این ورزش را با
شاگردان او در آژاکس و بارسلونا حاشیههایی کهدرست میکرد به
بودند.
یک نمایش جذاب تبدیل کرده
•
دیوید بوئی (متولد )۱۹۴۷
کرویف که مبتال به سرطان بود بود.
دیوید بوئی ،خواننده ،آهنگساز و در مــاه مارس در  ۶۸ســالگی در دو چیز سرعتش شهره بوده،
ترانهسرای سرشناس بریتانیایی درگذشت.
رقص پا و حرف زدنش .در رینگ
با ضربههای بلند و قدرتمندش
یکی نخستین چهرههای نامآور •
جهان بود که در ســال  ۲۰۱۶پرینس (متولد )۱۹۵۸
رقیبانــش را نــاکار میکــرد و
در گذشــت .او نهتنهــا یکی از پرینس نیز مانند بوئی اسطورهای در خــارج از آن بــا کـُــرکری
مهمترین چهرههای موســیقی در سبک موســیقی خود بود و خوانیهایش.
دهههای  ۱۹۷۰-۸۰بود ،بلکه از یکی از مهمترینهای چهرههای بارها قهرمان بوکس ســنگین
نمادهای مشهور مد این دو دهه موسیقیدردهه  ۱۹۸۰محسوب وزن جهان شــد ،اما شهرتش را
میشــد .او که عالوه بر سرودن فقط مدیــون رقص پا و ضربات
نیز بود.
ن آهنگهایش به سنگینشنبود.
بوئی هر بــار با ظاهری متفاوت ترانهها و ساخت 
یرفت .آرایش نواختن چندین ساز مسلط بود ،او از فعاالن مدنی سیاهپوســتان
بــر روی صحنه م 
صورت و مو و لباسهای متفاوت دهها ترانهدر سبکهای مختلفی آمریکا بود .پــس از گرویدن به
او الهامبخش بسیاری در دنیای چون راک ،فانک ،سول ،آر ان د بی اسالم نام خود را از کاسیوس کلی
به محمد علی تغییرداد.
و پاپ اجرا کرد.
موسیقی و مد بود.
او روز یازدهــم ژانویــه به دلیل پیکر بیجان این خواننده معروف محمد علی ســالها بود که به
سرطان در  ۶۹سالگی درگذشت .آمریکایــی در مــاه آوریــل در بیماری پارکینسون گرفتار بود و
آخریــن آلبــوم او بــا عنــوان خانهاش در ایالت مینهسوتا پیدا نهایتا به دلیل اختالالت تنفسی
چهارم ژوئن درگذشت.
 Blackstarیــک هفته پیش از شد.
روز تولدش منتشر شد و یکی از در پی کالبدشــکافی مرگ او به •
پرفروشترین آلبومهای سال شد .علت مصرف بیش اندازه داروی جین وایلدر (متولد )۱۹۳۳
حاوی فنتانیل اعالم شد .او هنگام بازیگــر و کمدینی کــه گرچه
•
یوهان کرویف ( متولد
فیلمهای فراوانی بازی نکرده اما
مرگ  ۵۷سال داشت.
)۱۹۴۷
حضوردر هر فیلمی آن را ماندگار
•
عباس کیارستمی (متولد
کرده است .از زینهای شعلهور
فوتبالهلند
)۱۹۴۰
گرفته تا ویلــی وانکا و کارخانه
را به نام او
با آنکه معموال فهرست شکالت سازی.
میشنا سند .
درگذشتگان ایرانی در بخشی از شــهرت او هم مدیون
مــردی که نه
پایان سال خورشیدی بررسی اجراهای صحنهای اســت که با
تنها بــه عنوان
میشود ،اما شهرت و تاثیر عباس ریچارد پرایر داشته است.
بازیکــن تیم
کیارستمیدرسینمایجهان مل بروکس ،دوســت و همکار
ملی
به اندازهای اســت که قدیمیاش او را "یکی از بزرگترین
نمیتــوان نامی استعدادهای" عصر خود میداند.
از او در ایــن جین وایلدر سالها بود که دیگر
در عرصه سینما فعالیت چندانی
فهرست نبرد.
فیلمسازی که نداشت و آخرین فیلمی که بازی
با آثاری چون کرد به سال  ۱۹۹۱باز میگردد.
خانه دوست •
کجا ســت  ،شیمون پرز (متولد )۱۹۲۳
زیردرختان شیمون پرز تاریخ زنده اسرائیل
ز یتــو ن بود .کســی که فعالیت سیاسی
و طعــم و نظامیاش را ســالها پیش از
گیال س تاسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸
نه تنها آغاز کرده و از بدو تاســیس آن
همــواره در دولتهای مختلف
حضــور داشــت و تقریبا همه
مناصب مهم سیاســی از وزارت
دفاع و خارجه تا نخست وزیری
و ریاست جمهوری را تجربه کرد.
او که یکی از عامالن تشــکیل
شــهرکهای یهودی نشین در
اراضی اشغالی بود و در سالهای
پایانیعمرازمنتقدانصریحالهجه

معتبرترین جوایز جشنوارهها را به
دست آورد بلکه سینمای ایران را
سراسر جهان مطرح کرد.
او از اوایل ســال دچار مشکالت
ناشی از یک عمل جراحی ناموفق
در تهران شــد .نهایتا برای ادامه
مداوا به پاریــس رفت و پس از
چند روز به علت نارسایی مغزی
درگذشت .خانواده او علت مرگش
را "خطای پزشکی" میدانند و از
تیمی کــه او را عمل کرده بود،
شکایت کردهاند.
کیارســتمی بیــش از  ۴۰فیلم
ســاخت و تنها ایرانی است که
برنده جایزه نخل طالی جشنواره
سینمایی کن شده است.

سیاستهای راستگرایانه دولت
نتانیاهو در قبــال روند صلح با
فلسطینیان.
پرز روز  ۲۸ســپتامبر چند روز
پس از ســکته مغــزی در ۹۳
سالگی در گذشت.

•
بهومیبول آدولیادی ()۱۹۲۷

بهومیبــول آدولیادی ،پادشــاه
تایلند تا پیش از درگذشتش در
 ۸۸ســالگی طوالنیترین دوره
سلطنت را در میان پادشاهان و
ملکههای جهان داشت .او درست
هفتاد ســال بر تخت سلطنت
نشست.
او از موقعیت و محبوبیت ویژهای
در میان اکثر مردم آن کشــور
برخــوردار بود و چندین نســل
از تایلندیها کســی را جز او به
عنوان حکمران کشورشان ندیده
بودند.
پنجــاه روز بعد شــاهزاده ماها
واجیرالونگکورن ،پسر بهومیبول
آدولیــادی که از ســال ۱۹۷۲
ولیعهد بود به عنوان دهمین شاه
سلسله چاکری سلطنت خود را
آغاز کرد.
پادشاهی که طوالنیترین دوران
سلطنت را در جهان داشت
•
لئونارد کوهن (متولد )۱۹۳۴

درســت در روزهایی که واکنش
به اعطای جایزه نوبل ادبیات به
بابدیلندنیای موسیقی را تحت
تاثیر قرار داده بود ،یکی دیگر از
اسطورههایترانهسراییواستفاده
کالم در موسیقی درگذشت.
خیلیها معتقد بودند که اگر قرار
بوده نوبل ادبیــات به خواننده-
ترانهسرایی تعلق بگیرد ،این حق
لئونارد کوهن بوده است.
خواننده  ۸۲ســاله کانادایی به
گفتــه خانــوادهاش "ناگهانی،
غیرمنتظره و آسوده"درگذشت و
در یک مراسم خصوصی به خاک
سپرده شد.
عاشــقانههای کوهــن از
پرفروشتریــن آثــار دهههای
 ۱۹۷۰-۸بــود کــه هنــوز نیز
پرطرفدار است.
•
فیدل کاسترو (متولد )۱۹۲۶

برای خیلیها نماد ایستادگی در
مقابل کاپیتالیسم و آمریکا بود
و برای بخشی دیگر دیکتاتوری
بود که با بســتن مرزهای کشور
و سیاســتهای انزواطلبانهاش
مردمش را زیر فقر و ستم کشیده
بود.
کاســترو که بیش از نیم قرن بر
کوبا حکمرانی کرد سرانجام در
 ۹۰سالگی درگذشت .با این حال
آنقدر زنده مانده که بعد از نزدیک
به  ۶دهه بار دیگر شاهد حضور
آمریکاییهادر کشورش باشد.
او در چند ســال آخــر پیش از
مرگــش زمام امور کشــور را به
برادرش ،رائول سپرده بود.
چهــره او با آن ریش و ســیگار
بــرگ و کاله نظامــی در کنار
یار و همرزمش چــه گوارا نماد
انقالبیگری و ضد آمریکایی بودن
در قرن بیستم بود .برای خیلیها
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نماد ایستادگی در
مقابل کاپیتالیسم و آمریکا بود
و برای بخشی دیگر دیکتاتوری
بود که با بستن مرزهای کشور
و سیاستهای انزواطلبانهاش
مردمــش را زیر فقر و ســتم
کشیده بود.

•
جان گلن (متولد )۱۹۲۱

ســناتور جان گلن ،در ســال
 ١٩٦٢بــا اولیــن فضاپیمای
سرنشیندار آمریکایی به مدار
زمین سفر کرد .او در روزهای
پایانــی ســال و در ســن ۹۵
سالگیدرگذشت.
جان گلن در ســال  ١٩٢١در
شــهر کمبریج ،ایالــت اوهایو
متولــد شــد و در جنگ دوم
جهانی و جنگ کــره ،خلبان
هواپیمای شــکاری بود .بعد از
جنگ کره ،او به عنوان خلبان
پروازهای آزمایشــی شــهرت
یافت و در ســال  ،١٩٥٨ناسا
او را برای طــی دوره آموزش
فضانوردی انتخاب کرد.
در ســال  ١٩٩٨و در سن ٧٧
سالگی توانست سازمان فضایی
آمریکا را قانع کند که به عنوان
یکی از کارشناسان فضاپیمای
دیسکاوری به ایستگاه فضایی
اعزام شود .با این سفر او عنوان
سالمندترین آمریکایی که به
فضا رفته است را هم به دست
آورد.
نخســتین فضانورد آمریکا و
ســالمندترین فضانورد جهان
درگذشت
•
ژا ژا گابور (متولد )۱۹۱۷

کمی پیش از آنکه سال
 ۲۰۱۶به پایان برســد،
هنرپیشــه ســالهای
طالیی هالیووددر آستانه
صد سالگیدرگذشت.
ژاژا گابــور کــه اصلیتی
مجارســتانی داشت ،بازیگری
در سینمای آمریکا را در دهه
 ۱۹۵۰آغــاز کرد و چهار دهه
ادامه داد.
او در بوداپســت به دنیا
آمد که هنوز بخشــی
از امپراتــوری اتریش-
مجارستان بود .پیش از
آنکه نازیها مجارستان
را به اشغال خود در آورند
از کشورش گریخت .اما
ســالها طول کشید تا
نخستین نقشش را بازی کند.
عالوه بر فیلمهایش عاملدیگری
که در شــهرت او تاثیر فراوانی
داشت ازدواجهای متعددش بود؛
 ۹ازدواج در هشتاد سال.
نشانی از شر ،مولن روژ و لیلی از
مشهورترینفیلمهایشبودند.
•
جورج مایکل (متولد )۱۹۶۳

در روز کریســمس خوانندهای
درگذشت که یکی از ترانههایش
از محبوبترین آهنگهای این
تعطیالت است .جورج مایکل که
یکی از ستونهای موسیقی پاپ
در دهه  ۱۹۸۰بود در  ۵۳سالگی
درگذشــت .علت مرگ او هنوز

اعالم نشده ،اما به گفته خانوادهای
در آرامش در خانهاش درگذشت.
او با گروه دو نفــره َوم آغاز کرد
و ســپس مســتقال به کار خود
ادامــه داد .ترانههایــش چه در
قالب گــروه وم و چه انفرادی از
پرفروشترینهــای دهه ۱۹۸۰
بود و دهها میلیون نسخه از آنها
در سراسر جهان فروخته شد.
بسیاری از کارشناسان موسیقی
او را مهمترین خواننده بریتانیایی
موســیقی پــاپ در دهه ۱۹۸۰
میداننــد که در کنــار مایکل
جکســون ،مدونا و پرینس یکی
از چهرههــای اصلی این گونه از
موسیقی را در آن دهه بود.
•
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Progress Driving School

دورهآموزشرانندگیکامیون
)(خودروسنگین

TRUCK DRIVING COURSE (HEAVY VEHICLE)
 آیا میلدارید گواهینامه پایه یک (کامیون سنگین) بگیرید؟
"شبکه آموزشگاه های رانندگی "پروگرس اند ترانسپورت
.ره های آموزشی متناسب با وضعیت شما عرضه می کند.د
Driving Course:
SAAQ  آمادگی برای تست معلومات
) بستن و بازکردن اتصال تریلی (فقط درجه یک
 کالچ دوبل
 استفاده از هوای فشرده سیستم سگدست
 پشتیبانی دقیق
 تعویض تدریجی دنده
 صرفه جویی سوخت
Special:
سرازیری
و
کشور
، رانندگی در شهر
• you will be hired as our company driver if you
SAAQ  آمادگی برای امتحان جاده ای
pass your road test first time.
• As of Jan 2017 our transport fleet will hire owner
، آموزش های ما در دوروال
operator for Canada and us.
لونگی و الوال انجام می شود
:اسپشیال
،* اگر در نخستین امتحان جاده ای قبول شوید
.به عنوان راننده شرکت ما استخدام می شوید
 حمل و نقل سریع شرکت ما2017 * از ماه ژانویه
.را نندگان مالک خودرو را در کانادا و آمریکا استخدام می کند

Marwa Aziz
Progress Driving School
3755 Boul. St-Martin O. #103,
Laval. H7T 1A7

Office:

(450) 682-4774

Cell.:

(514) 512-9605

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
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تی ندارد!
دارنــد و اگر
از ایــن  ۱۰کار کــه نتیجه آن اسپریهای نگهدارند و ژل.
هیچ جذابیتی برای آقایان ندارد،
خودداری کنید!
خانمها معموالً با همجنسهای
خود درمــورد «ایرادها» حرف
میزنند .خیلی راحت میتوانند
ایرادهای آرایش صورت ،بد لباس
پوشــیدن یا آرایش بــد مو را با
هم تشخیص دهند .ولی مردها
چطور؟ آیا مردهایی که هیچ از ُمد
و مسائل زنانه سردر نمیآورند ،به
این ایرادها پی میبرند؟
پاسخ مثبت اســت .اکثر مردها
میتوانند این ایرادها را تشخیص
دهند .در زیر به  ۱۰موردی اشاره
میکنیم که مردها از آن متنفر
هستند.
•
 )۱مدل موهای افراطی

زنی که موهایش پر از محصوالت
حجمدهنده و سنجاقهای جور
و واجور برای نگه داشتن آرایش
موهایش است وارد اتاق میشود.
تصورتان این است ک با این موها
خواهد توانست نظر هر مردی را
در مهمانی به سوی خود جلب
کند .آیا توجهــی را جلب خود
میکند؟ بله ،ولی بعید میدانم
هیچ مردی بخواهد به چنین زنی
نزدیک شود مگر اینکه کنجکاو
باشد آنهمه مو چطور آن باال نگه
داشته شده اســت .اکثر مردها
موهای بلند ،نرم و بــاز و آزاد را
دوستدارند نه موهایی آغشته به

آرایشــتان نقص داشــته باشد،
•
شده
زده
ماسک
های
ت
صور
)۲
چندان به چشم نمیآیند.
کرم پودر برای پوشاندن نقصهای •
پوست اســت ولی آن را باید در  )۵زردی دندانها وبوی بددهان
یک الیه نازک و صاف و در رنگی این چیزها برای هیچکس جذاب
نزدیک به رنگ پوست خودتان نیست .اگر در این زمینه مشکل
استفاده کنید .اســتفاده زیاد از دارید ،باید منشا مشکلتان را پیدا
کرمپــودر روی صورتتان طوری کنید که آن هم احتماالً بهداشت
به نظر خواهد رسید که ماسک ضعیف است .یا شاید هم مجبور
زدهاید .کرمپودر اگر به درســتی شوید قهوه ،چای تلخ یا کافئین
استفاده شود ،هیچکس پس به کمتری مصرف کرده یا سیگار را
ایرادهای پوست شما نخواهد برد ،ترک کنید .اول دلیل مشکلتان
یادتان باشد کمتر ،همیشه بهتر را پیدا کنید و بعد برای روشنتر
کردن دندانهایتان از خمیردندان
است.
سفیدکننده و نخدندان استفاده
•
 )۳مژههای به هم چسبیده
کنید .اسپریهای دهان هم برای
تاثیر وقتی که زنی مقدار زیادی رفع بوی بد آن بســیار کارساز
ریمل چشم اســتفاده میکند هستند.
را میدانیــد :مژههایــش به هم •
میچســبند و درنتیجــه بین  )۶رسیـــدگی و مراقبت
مژههایش فاصله میافتد .چنین نکردن از بدن
ظاهری به هیچ عنــوان جذاب ناخنهــای مانیکورنشــده و
نیست .از ریملی باکیفیت استفاده بدن اپیالسیوننشــده ،ازجمله
کنید که زود خشــک شــده و هشــدارهای جــدی بــرای
پخش نمیشــود .سپس از یک عقبکشیدنمردهاست.
برس برای برداشتن اضافه ریمل بهداشــت فــردی ضعیــف را
از روی مژههایتان استفاده کنید .نمیتوانیــد زیر هیــچ آرایش
بینقــص و لبــاس شــیک و
•
 )۴زرق و برق آرایشی زیاد
گرانقیمتیپنهانکنید.
اگــر در زمینه آرایــش مهارت •
چندانــی ندارید ،بهتر اســت از  )۷خیلی خشک یا چرب بودن
همان ســایههای مات استفاده پوست
کنیــد .این رنگها ظاهر بهتری بله ،مردها متوجه این مســئله

میشــوند .تصویــر پاشــنه
پایی خشــک ،صورتــی خیلی
چــرب یا پوســتی خشــک و
پوستپوستشــده یک هشدار
برای عقب کشــیدن آنهاســت.
توقع نداشته باشید بتوانید با لبی
پوســت انداخته او را به ســمت
خودتان جذب کنید.
•
 )۸آرایش کردن در مکانهای
عمومی

مردها هیچ عالقــهای ندارند که
در مال عام از اسرار آرایشی شما
باخبر شوند .آرایشتان را همیشه
در خانه انجــام دهید و به هیچ
عنــوان در مکانهــای عمومی
دســت به کیف لوازم آرایشتان
نبرید.
•

زیباتــر و خوشفرمتــر نشــان
دادن لبهایتــان اســت .ولــی
حواســتان باشــد ،اگر اشتباه از
آن استفاده کنید ،همین رژلب
میتواند دشمن تان شود .وقتی
میخواهیــد برای شــام بیرون
برویــد ،از رژ و خط لبی نزدیک
به رنگ لبهای خودتان استفاده
کنید .رژلبهای تیره ممکن است
موقع حــرف زدن یا غذا خوردن
به دندانهایتان بمالد و این برای
کســی که روبرویتان نشســته
است اصال تصویر جالبی نیست.
همچنین به خاطر داشته باشید
که خطلبهای تیره اگر با رژلبی
روشنتر استفاده شوند ،سنتان را
باالتر خواهند برد.
•

گرانتر باشد ،هر بار مقدار کمتری
باید از آن را باید به خودتان بزنید.
عطرتان هر چه ارزانتر باشد ،باز
هم مقــدار کمتری باید از آن به
خودتان بزنید .پس سعی کنید
فقط روی قسمتهای خاصی از
بدنتان مثل گردن ،پشت گوشها
و مچ دستهایتان از آن بزنید.
•

www.
paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

 )۱۰عطر زدن افراطی

 )۹تیره کردن زیاد لبها
افراط کردن همیشــه بد است.
رژ لب ابزاری بســیار عالی برای یادتان باشــد ،عطرتــان هرچه

را بر روی سایت بخوانید
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تحلیلسیاسی...

گام مثبت آقای رضا پهلوی

تاریخ خرچنگ گونه ایران،
برای سرپوش نهادن بر آن
و به نهادی کردن حکومت
پادشــاهی بجای حکومت
قانون با زور پلیس سیاسی
و ارتش و زندان روی آوردند.
رویکرد تکاملی مثبت آقای
پهلوی نه تنها یکی از موانع
تاریخی برقراری دمکراسی
در ایران را از میان بر میدارد،
بلکه وزن و اعتبار بیشتری
به جنبش دمکراتیک مردم
ایران در راه برقراری آزادی،
دمکراسی و حکومت عرفی
میدهــد .اصــوال نمیتوان
مردم ایران نه آرزوی بازگشت به اپوزیسیوندمکرات حکومت
محسنحیدریان
صدر اسالم را دارند و نه احیای والیت فقیه بــود و خواهان
آزادی و دمکراســی و
آقای رضا پهلویدر مصاحبه
حکومت سلطنتی و نه دیکتاتوری
قانونمداری شد بدون اینکه
اخیرش بــا رادیو فــردا با
جهان
با
خواهند
می
آنها
خلق؛
به روشنی ادعای بازگردندان
صراحــت گریبــان خود را
امروز آشتی کنند.
رژیم ســلطنتی را به تاریخ
از "دغدغه پادشــاهی" رها
سپرد.
کرده و خواهان ایفای نقش
همچون یک فعال سیاسی و یک نکردم .و فرصتهای بسیاری را از در تجربه پسا انقالبی ایران بخش
شهروند ایرانی شــده است .وی دستدادم .شاید پشیمانیدیگرم بزرگی از روشنفکران و کنشگران
با نقد کسانی که می کوشند او اینجاست که وقتی رفتم به درون اسالمگرا و لنینیست هم که طی
را در "یک جعبه یا باکس نظام دســتگاه قدرت به مقدار زیادی چند دهه پر از مصیبت و خون
پادشاهی" بگذارند ،بر سه اولویت شیفته قدرت و ظواهرش شدم ".و فداکاری کور ،از سپهر آزادی،
گرچه جایگاه و موقعیت موروثی دمکراســی و تجدد جدا شــده
اساسی:
دموکراســی و آزادی و رضا پهلوی با وزیر اطالعاتدوران بودند و از این طریق حتی تا نفی
سکوالریسم پای فشرده است .حکومت پدرش قابل مقایســه خویش ،رفته بودند ،به این نتیجه
آقایرضاپهلویهمچنینباانتقاد نیست ،اما مساله اساسی مشترک رســیدهاند که پیوند حکومت و
از شعارهای افراطی ضد عربی در میان رضــا پهلــوی و داریوش دین و یا حکومت و ایدئولوژی ،در
مراسم پاسارگارد کوروش ،جوانان همایون ،گذر از نوســتالژی یک عمل به یک کابوس بزرگ تبدیل
ایرانی را به پذیرش پلورالیسم و قدرت خودکامه و مستبد ،درک شده است.
واقعیت زمان و مکان امروز با الهام بسیاری از کنشگران اسالمی هم
تولرانس دعوت کرده است.
این برای بار نخســت نیست که گیری از روح انقالب مشــروطه که طعم زندان ،سانسور ،حذف،
رضا پهلوی رویکرد مدرن خود در است.
تبعیض و ســرکوب را در همین
باور به تنوع فکری و قومی ودینی بنظــرم این رویکــرد آقای رضا حکومت دینی چشــیدهاند ،گاه
ایرانیان و بویژه مخالفت با کاربرد پهلــوی گامــی مثبــت در راه ناچار به ترک کشور شدهاند و یا
خشونت ،افراط گرایی و ستیزه بازگشــت بــه اصــول و اخالق چارهای جز سکوت و خانهنشینی
گری در حــل اختالفات فکری سیاسی و انسانی انقالب مشروطه ندارند.
و سیاسی را پیش می کشد .اما است .از نظر دور نباید داشت که اکنــون زمــان آن فرا رســیده
صراحــت وی در ایــن مورد که اصول اخالقی و انسانی جنبش اســت که همه روشــنفکران و
اصوال "دغدغه پادشاهی" را ندارد مشــروطه را نمی توان به شکل فرهیختــگان ایرانــی صرفنظر
و بهدنبال میراث سلطنت نیست ،حکومت پادشاهی که از آن یک از نحلــه دینی یا لنینیســتی و
حکومتفردی،غیرقانونی،پرتکبر پادشاهی ،با صدای رساتر تجربه
نباید از چشم دور داشت.
تصادفی نیســت که بالفاصله از و نامدارا ،در آمد ،فروکاست.
مهم و فضیلــت جدایی دین از
پس از آن گروهــی از هواداران در جنبش مشروطه که در واقع حکومت و نیز نفی هرگونه ادعای
پروپاقرص حکومت سلطنتی به تکاپوی مدرنیته ایرانی بود ،آرمان امتیاز موروثی ،دینی و مسلکی را
رهبری آقای زاهدی او را از مقام اصلی نخبگان ایرانی ،نشــاندن در امر حکومت بی اعتبار سازند
پادشــاهی خلع کردند و اعالنیه شهروند بجای رعیت ،ملت بجای و بــه تقویــت گفتمانی کمک
دادند که:
امت اســامی ،مردم ساالری و کنند ،که باید زمینهســاز شکل
تریــن
پارلمانتاریســم بجای پادشاه و گیری افق جدید سیاسی ایران و
بزرگ
"اﻣﺮﻭﺯ
ﭘﻬﻟﻮی ﺳﺘﻴﺰ ،ﺧﻮﺩ ﺭﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ولــی فقیه و پیوســتن ایران به خاورمیانه شود.
کاروان تمدن بشری بود.انقالب امروز مردم ایران نه بازگشت به
است".
این رویکرد دمکراتیک و مثبت مشروطیت میخواست حکومت صدر اســام را آرزو ندارند و نه
رضا پهلــوی و فضیلتی که در پادشاهی را قانونی کند و حکومت احیای حکومت ســلطنتی و نه
گفتــار و رفتارش هویداســت ،را زیر کنترل پارلمان و مطبوعات دیکتاتوری خلق ،بلکه با تشنگی
یادآور و همسوی تجربه روشنفکر آزاد و افکار عمومی قرار دهد اما بیش از هر زمــان در این صد و
و نویسنده فقید داریوش همایون بهر حال مانند هــر دیکتاتوری ده ســال پس از مشــروطیت،
است که سالها قبل از مرگ با باز دیگری بکلی بــه یک حکومت میخواهند امروزی و عرفی شوند
خوانی شفاف و صادقانه تجارب فردی بیقید و شرط تبدیل شد .و با دســتیابی بــه آزادی و رفاه
روریکرد کنونی آقای رضا پهلوی اجتماعی با جهان امروز آشــتی
زندگی اش اعالم کرد:
" ضعــف بنیادی و پوســیدگی در موضوع حکومت پادشاهی ،با کنند.
درونی نظامــی را که در آخرین درس آموزی از همان مســائلی امــروز در هر کــوی و برزنی در
روزهــا و ســالهایش بــه آن اســت کــه از همــان دوران ایران این واقعیت به چشــم می
پیوســتم ،یعنی به درونش راه مشروطیت ســرباز کرد .تناقض خورد که حکومت دینی نه تنها
یافتــم را نفهمیدم و احســاس بزرگ و بسیار پرهزینه ای که در بــه اخالقی کردن سیاســت و

در کمپانی ما دردسر تان بسیار کمتر است؛

شما مستقیما با مدیر عامل فروش متاس می گیرید:

آقای حسن

در خدمت جامعه ی ایرانیان سراسر کبک
بویژه ایرانیان تازه رسیده به کانادا
------• بهترین شرایط دریافت وام اتومبیل
• فاینانس مخصوص :با نرخ صفر درصد
و همچنین پرداخت های نازل
برای اطالعات بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید:

وام با نرخ بهره

Leasing

0%

Financing

Courtier Immobilier Agréé

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

Email : info@masoudnasr.com

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

جامعه کمکی نکرده است که به
انحراف دین از کارکرد اصلی آن
همانجامیده است .حکومت هم
به بن بست ناکاراییکشانده شده
است .حکومت عرفی و جدا کردن
دین از حکومت و ساز و کارهای
حکومتی به معنای دین ستیزی
نیســت .برای آنکه دین جایگاه
واقعی خــود در جامعه را بازیابد
و بتواند نقش معنوی و اخالقی
خــود را بخوبی ایفــا کند راهی
جز کنار گذشتن سودای قدرت
سیاسی ندارد.
آقای رضا پهلوی بــا رها کردن
ادعای حکومــت موروثی گرچه

خشم و ناخشنودی عده قلیلی از
رجال واپس مانده از زمان و مکان
و ژنرالهای بی لشکر را بر انگیخته
است ،اما بر اعتبار فردی و انسانی
خود بســی افزوده و گام مهمی
برای اثر گذاری بر افکار عمومی
برداشته است.
در دوران کنونــی که هر لحظه
زیر انواع رسانه های مدرن است،
تاثيرپذيــری حکومــت از افکار
عمومی ،بسیار بیش از آن است
کــه به تصور در آیــد .در دنيای
امروز اسلحه ای کارآمدتر از افکار
عمومــی و بســيج آن برای هر
تحول سياسی و اجتماعی وجود

ندارد .مهمتريــن متغير ارزيابی
فعاليــت سياســی و فرهنگی
روشــنفکران و فکــر ســازان و
شخصیت های سیاسی نيز قبل از
هر چيز در تسخير افکار عمومی
و آراه شهروندان می باشد .حضور
تازه آقــای رضا پهلوی در کارزار
گفتمان سازی و افکار عمومی با
تاکید بر همان مولفه های اعالن
شــده وی یعنی دموکراســی و
آزادی  ،تولرانس  ،عدم خشونت
و سکوالریســم بی گمان سزاوار
خشنودی بســیاری از ایرانیان
است.
•
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«« سالمت و مدیریت زنــدگی »»

افراد باهوش چطور با کسانیکه خوششان
نمیآیدرفتارمیکنند
آیا مصرف شکر ذره
ذره ما را میکشد؟!
خیلــی ها اســتدالل می
بیماری
کنند کــه مصرف متعادل
قلبی،
شکر مضر نیست ،ولی این
سرطان ،پنداشت از زمانی که بشر
الزایمر ،شکر را به رژیم غذایی اش
و دیابت افزود ،جای بحث و گفتگو
در بین  ۱۰را باز گذاشته است.
بــه گــزارش روزنامه وال
کشنده ترین
استریت جورنال ،افرادی که
بیماریها
با مصرف شکر از هر نوع ،از
در آمریکا شکرهای کریستال شده که
هستند.
در چای و قهوه می ریزیم
تا شــربت فروکتوز ذرت
مخالف هستند ،همچنان به
عموم هشدار میدهند که شکر دلیل اصلی
خیلی از بیماری ها ،به خصوص یکی ازدالیل
اساسی بیماری مقاومت به انسولین است.
و اگر حق با این افراد باشد ،شکر نقش اصلی
ای در چاقی زیاد از حد و بیماری دیابت دارد،
کــه هر دو خطر ابتال به بیماری های مزمن
مثل بیماری قلبی را باال می برند.
این بحث جدیدی نیســت .مصرف شکر در
غرب از اواسط قرن نوزده میالدی با افزایش
صنایع تولید آب نبات و شــکالت و بستنی
افزایش ناگهانیداشت.
انواع نوشابه های شیرین مثل روت بیر،داکتر
پپر ،کوکا کوال و پپسی از سالهای  ۱۸۸۰وارد
بازار شد .در سالهای  ۱۹۲۰ممنوعیت الکل
در آمریکا باعث شد که مردم از الکل به شکر
رو آورند .و همین موجب افزایش فروش شکر
و غذا ها و نوشیدنی های شکر دار در کشور
شد.
پزشــکان مصرف شــکر را دلیل خیلی از
بیماریها می دانند از جمله روماتیسم ،سنگ
کیسه صفرا ،زردی ،و سرطان .آنها می گویند
دیابــت ،و مرگ و میر حاصــل از آن که در
طول ســالهای  ۱۸۵۰تقریباً وجود نداشت،
بعد از جنگ داخلی آمریکا رایج تر شد.
آمدن یخچال های ارزان بــه بازار به مردم
آمریکا فرصــت این را داد تا نوشــابه های
شــکردار را به مقدار زیاد در خانه انبار کنند
و بعد از جنگ جهانی دوم آمدن شــربت و
عصاره متمرکز شده  ،آب میوه شیرین را یکی
از الزمه های صبحانه مردم آمریکا کرد.
ودر سالهای ۱۹۶۰صبحانه های شکردار مثل
انواع غالت فرایند شــده با شکر اضافه ،مثل
کورن فلکس و رایس کریســپی ،و شیرینی
های مربا دار مثل «پاپ تارت» جای صبحانه
کودکان را گرفت.
و یکی از ترکیب های نهایی در شیرین کردن
رژیم غذایی آمریکا ،شربت فروکتوز ذرت در
سالهای  ۱۹۷۰بود؛ که تا سال  ۱۹۹۹مصرف
ساالنه این ماده شیرین ،نفری به  ۱۵۰پوند
یعنی بیش از  ۶۸کیلوگرم رسید.
صنایع تولید شکر به دفاع از خود می گویند
مصرف شکر نمی تواند تنهادلیل چاقی باشد،
چون کالری کالری است و فرقی بین کالری
ای از خوردن یک استیک می آید ،یا میوه،
{>> ادامه در صفحه}29 :

نمیتوانید با او کنار بیایید این
است که ارزشهای متفاوتی
با او داریــد و این تفاوت در
ارزشهــا موجــب قضاوت
میشــود .وقتی قبول کنید
که همه آدمها قرار نیست از
شما خوششان بیاید و شما
هم قرار نیست از همه آدمها
خوشــتان بیایــد ،موقعیت
برایتان بسیار سادهتر خواهد
شد و بهتر خواهید توانست به
این افراد برخورد کنید.
•

در یــک دنیای ایدآل ،هر فردی که با
او برخورد داریم مهربان ،خوشبرخورد،
مالحظهکار ،ســخاوتمند و بسیاری
صفتهای مثبتدیگر است.
آنها لطیفههایی که ما تعریف میکنیم
را میفهمند و ما هم لطیفههای آنها
را میفهمیــم .در این دنیا همه ما در
فضای سراسر شادی زندگی میکنیم
کههیچکسهیچوقتناراحت،افسرده
یا عصبانی نیست.
ولی متاسفانه مادردنیای ایدآل زندگی
نمیکنیم .بعضیها آنقدر عصبانیمان
میکننــد که تا مــرز دیوانگی پیش
 .۲با آنهایی که دوست ندارند
میرویم.
خود ما هم این بال را ســر افراد دیگر کنار میآیند (نه اینکه آنها را
میآوریم .آنهایی که ازشان خوشمان نادیدهبگیرند).
دقیقاً آنطور که ما رفتار میکنیم رفتار
نمیآید افرادی بیمالحظه هســتند مطمئناً مدام حرصتان را درمیآورد ،کننــد یا چیزهایی را بــه زبان آورند
که شــخصیتمان را خراب میکنند ،از جوکهــای بیمــزه و مبتذلــش که ما در یک موقعیت خاص به زبان
انگیزههایمان را زیر ســوال میبرند دندانهایتان را به هم میسایید یا تیک میآوریم .ولی ،این واقعبینانه نیست.
یا خیلــی ســاده از لطیفههایی که زدنهای مداومــش در محلکار روی آدمها خصوصیات اخالقی دارند که تا
تعریف میکنیم خوششــان نمیآید اعصابتان میرود ولیداشتن احساسی حد زیادی تعیینکننده واکنشهای
ولی از ما توقــع دارند که از ته دل به کمتــر از دلســوزی و تحمــل فقط آنهاست .اینکه از دیگران انتظار داشته
خودتان را اذیــت خواهد کرد .رابرت باشید مثل شما رفتار کنند ،مطمئناً
لطیفههایشانبخندیم.
شــاید دلتان بخواهد بدانیــد که آیا ســاتن میگوید« ،از دید عملکردی ،فقط باعث ناامیدیتان خواهد شد.
ممکن است با کسی که مدام از دست دوســت داشــتن زیاد کارمندانتان اگر فردی هر بار حالتان را بد میکند،
شما عصبانی است یا کسی که اص ً
ال بسیار سختتر از کم دوست داشتن ســعی کنید انتظاراتتان را درســت
دلتان نمیخواهد کنار او ناهار بخورید ،آنهاست .شما به کسانی نیاز دارید که بچینید .با این روش خودتان را از نظر
عادالنه برخورد کنید یا نه .شاید دلتان نقطهنظرات متفاوتیداشته باشند و از روانــی برای رفتار او آماده میکنید تا
بخواهــد بدانید که آیا باید دوســت بحث کردن نترسند .اینها آن کسانی دیگر غافلگیر نشــوید .افراد باهوش
داشتن همه آدمها را یاد بگیرید یا نه .هســتند که باعث میشوند سازمان همین کار را میکنند .آنها هیچوقت
براساس رابرت ساتن (پروفسور علوم مرتکب اشتباهات و کارهای احمقانه از رفتارهای کسانی که دوست ندارند
مدیریتی در دانشگاه استنفورد) اینکار نشود».
غافلگیرنمیشوند.
نه ممکن است و نه حتی ایدآل است شاید آسان نباشد ولی باید تحملشان •
که تیمی از همه کسانی تشکیلدهید کنیــد .معمــوالً آنهایی کــه روی  .۵به درون خودشان نگاه کرده و روی
که حاضرید هر هفته با آنها مهمانی اعصابمان میروند هستند که فکرها و خودشان مترکز میکنند.
بدهید.
ایدههای جدید به ذهنمان میآورند و هر چقــدر هم که تــاش کنید ،باز
به همین دلیل است که افراد باهوش خودشان هم گروه را به سمت موفقیت هم ممکن است کســی بتواند روی
حتی از کسانی هم که از آنها خوششان سوق میدهند .یادتان باشد ،شما هم اعصابتان برود .خیلی مهم اســت که
نمیآید هم بیشــترین اســتفاده را آدم کاملی نیســتید و خیلیها فقط یاد بگیرید در برخورد با چنین افرادی
تحملتانمیکنند.
چطور رفتــار کنید .به جای اینکه به
میکنند .روش آنها چنین است:
آزاردهنده بــودن آن فرد فکر کنید،
•
•
 .۱میپذیرند که قرار نیست از همه
 .۳با آنهایی که دوست ندارند مودبانه روی ایــن تمرکز کنید که چرا آنطور
رفتارمیکنند.
آدمها خوششان بیاید.
واکنش میدهید .گاهی اوقات چیزی
گاهیاوقات به دام این فکر میافتیم احساستان نسبت به یک نفر هر چه که در بقیه خوشمان نمیآید درست
که خیلی آدمهــای خوب و مهربانی که باشد ،آن فرد نســبت به رفتار و همان چیزی اســت که در خودمان
هســتیم .تصور میکنیم که باید از کردار شما بسیار حساس است و همان خوشماننمیآید.
همه کسانی که با آنها برخورد داریم را به شما منعکس خواهد کرد .اگر با محرکهایی که ممکن اســت باعث
خوشمان بیاید .ولی این عملی نیست .آنها بیادبی کنید ،آنها هم با بیادبی پیچیده شدن احساســاتتان شود را
الجرم با کسانی برخورد خواهید کرد محض با شــما رفتــار خواهند کرد .پیــدا کنید .آنوقت خواهد توانســت
که افراد سرسختی هستند و نمیتوانید درنتیجه به خودتان بستگی دارد که واکنشتان را پیشبینی کرده ،نرمترش
با آنها کنار بیایید .افراد باهوش این را با او عادالنه ،بیطرف و مودبانه رفتار کنید یا حتی آن را تغییردهید .یادتان
باشد :عوض کردن دیدگاهها ،رفتارها
میدانند .آنها همچنین تشــخیص کنید.
میدهند که تضادها و اختالفات نتیجه بن داتنر ،روانشــناس و نویســنده ،و نگرش خودتان بســیار آســانتر از
میگویــد« ،اینکه با سیاســت یک این است که از فرد دیگری بخواهید
تفاوت ارزشهاست.
آن کســی که از او خوشتان نمیآید  poker faceاز خودتان نشــان دهید خودش را تغییر دهد.
لزوماً آدم بدی نیســت .دلیل اینکه خیلی مهم اســت .باید تا میتوانید •
مثبت و حرفهای برخورد کنید .با این  .۶مکث میکنند و یک نفس عمیق
روش ،تا ســطح آنها پایین نخواهید میکشند.
رفت و اعصابتان بیشتر خرد نخواهد کاتلین بارتل (مشــاور رواشــناس از
کالیفرنیا) میگوید ،بعضی خصوصیات
شد».
شخصیتی ممکن است همیشه باعث
•
را
خودشان
توقعات
و
انتظارات
.۴
ناراحتیتان شوند .شاید آن همکاری
ارزیابیمیکنند.
که همیشــه کار را به ضربالعجلها
دور از انتظــار نیســت که آدمها نمیرساند یا آن مردی که جوکهای
انتظارات و توقعات غیرواقع بینانه مبتذل تعریــف میکند .ببینید چه
درمورد دیگران داشته باشند .ممکن چیزی اســت که روی اعصابتان رفته
است از بقیه انتظار داشته باشیم که است ،بارتل میگوید که به این ترتیب

خودشان و
بین
ا فاصل های
آنه
در نظـــر
یگیرند.
م

میتونید خودتان را برای دفعه بعدی
که آن اتفاق میافتد آماده کنید.
او میگوید« ،اگر بتوانید کمی مکث
کنید تــا آدرنالینتان پایین بیاید و به
بخش منطقــی مغزتان بروید ،خیلی
بهتر خواهید توانست با آن فرد حرف
بزنید و قضاوت زودهنگام نکنید ».یک
نفس عمیق و یــک قدم بزرگ رو به
عقب هم میتواند بــه آرام کردنتان
کمک کنــد و باعث شــود واکنش
افراطی نشان ندهید.
•

 .۷نیازهایشان را عنوان میکنند.

اگر افــراد خاصی مداوماً روی اعصاب
شما میروند ،با آرامش به آنها بگویید
که روش برخورد و سبک روابط عمومی
آنها برای شما مشکلساز است .از زبان
متهمکننده استفاده نکنید و درعوض
سعی کنید از فرمول «وقتی تو … من
احساس میکنم…» استفاده کنید.
بعنوان مثال به آن فرد بگویید« ،وقتی
حرف من را در جلسات قطع میکنی،
احساس میکنم که برای نظرات من
ارزشی قائل نیستی ».بعد یک لحظه
صبر کنید و منتظر پاسخ آنها بمانید.
ممکن است متوجه شوید که آن فرد
نمیدانسته که حرف شما هنوز تمام
نشده است یا آنقدر برای بیان نظر خود
هیجانزده بوده که وسط حرف شما
پریده است.
•
 .۸بین خودشان و آنها فاصلهای در نظر
میگیرند.

اگر همــه این روشهــا عمل نکند،
افراد باهوش بین خودشان و کسانی
که دوســت ندارند فاصلهای در نظر
میگیرند .عذر بخواهید و راه خودتان
را بروید .اگر در محلکار هســتید ،به
اتاق دیگری بروید یا در گوشــه دیگر
میز کنفرانــس بنشــینید .با کمی
فاصله ،خواهید توانست که برگردید و
با آنهایی که دوســت دارید یا دوست
نداریددوباره صحبت کنید.
البتــه اگر همه آدمهایی کــه از آنها
خوشمان نمیآید دور و برمان نباشند
خیلی بهتر خواهد بود ولی متاسفانه
دنیا اینطور نیست و ما مجبور خواهیم
بود در زندگــی روزانه با آنها برخورد
داشته باشیم.
•
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يادآور آنان باش��د ميتواند گامي براي آموختن هرچه بيشتر خوبيها
و شايستگيها و رفتار خداگونه بهشمار آيد.
برگزاري مراس��م سوگواري در ايام شهادت معصومين طبعاً يادآور
همه فضائل آنان و درسي عملي براي انسان كامل بودن است.
در عي��ن ح��ال برگزاري مراس��م س��وگواري براي ايام ش��هادت
معصومين (ع) و گردآمدن پيروان و دوستداران آنان به دور يكديگر،
سبب همبستگي بين مؤمنان و تقويت پيوستگي آنان ميشود ضمن
همه انسان ها چیزهایی دارند که های پیچیده،
آنك��ه بر هدف و دي��دگاه و زمينه مش��ترك تأكي��د ميكند موجب
دوست دارند تغییرشان بدهند ،بنا بر ا یــن
برقراري احساس امنيت ناشي از همبستگي برادران و خواهران ديني
•مراس��م بر هوي��ت جمعي حاضران اش��اره و آن را
هم ميش��ود .اين
میل به بهبود شخصی و پیشرفت مــی توانیــم از
باالكند.
برای مي
نيرومند
بردن
(که با )۳
ذاتی اســت .متاسفانه وقتی که هجــوم گلوکــز
از سوگواري ايام شهادت معصومين (ع) ،امكان بروز
مراسم
برگزاري
موقع تغییر فرا می رسد ،شکستن شیرینی ها و کربو هیدرات های سریع انرژی تان
انس��اني را نيز فراهم ميكند و با هر آهي كه از س��وز
تلخعالي
عواط��ف
(تیره)
عادت های قدیمی خیلی سخت ساده مرتبط است) و همانطور که شکالت
اش��كي كه از سر حسرت براي اين بزرگان برآيد و ريخته شود،
دل و
استفادهکنید
است ،ولی ما برای همیشه محدود ســریع قند خون را افزایش می
روحيات فرد لطيفتر و رقيقتر ميشود.
درمعصومين (ع) براي نجات بشريت بردهاند
مــاائمه
اوقــات كه
بعضــی رنجهايي
شرح
به عادت های بدمان نیستیم ،و دهد سریع آنرا کاهش می دهد،
خستگيناپذير آنان كه حاكي از ايمان بيخلل و
كوش��ش
از
آگاهي
و
موقعیت هایی هســتیم
اینکه در واقع می توانیم خودمان پرهیزکنیم.
اعتقاد خالصشان است ،به مؤمنان صبر و پشتكار ميآموزد .دانستن
که نیــاز به تصمیم گیری
را تغییر بدهیم ،و قدرت اراده مان •
اينكه قرنها پ��س از مجاهدتهاي اين بزرگان ياد آنان زنده و مورد
دارید:
نگه
ساده
)۲
مطلوبی را
محیط
مغزمان
برای
اینکار
و
داریم،
سریع
را در این فرآیند افزایش بدهیم.
تكريم است موجب تقويت اعتقاد در حق آنان و اعمال ارزشمندشان
کنید
کار
تغییر
یک
بروی
دفعه
هر
سخت بنظر می رسد .در این فراهم می کند .استراحت کافی
پس چطــور آن را اجنام
ماميشود.
عالقهاي كه
باتوجه به
مراسم –
كودكان و نوجوانان
حضور
بدهیم؟
کاهش می
قنــد را
بدن به
اين نیاز
شــکالت درتیره
باید کمی
اراده مــان می تواند افزایش پیدا مواقع
و
صحيح
رفتار
يادگيري
س��بب
–
دارند
خود
بزرگترهاي
همراهي
به
کند ،اما اینــکار فرآیندی کند مصرف کنیم .به طور جدی .این دهد ،و اجــازه می دهد بدنمان
•
همانندسازي با نمونههاي واقعي رفتار شايسته ميشود.
های
وعده
با
را
مان
ذهن
مرتب
)۱
منابعی که
و تدریجی اســت (درست مثل تقویت کننده انرژی کوچک در اســتفاده بیشتری از
همه ما ،پس از ش��ركت در اين مراسم ،انسانهايي با افكار پاكتر
غذایی سرشار از پروتئین تغذیه
باشد.
آگاهت��ر،دارد
کمک
مغزمان
تصمیمميگیری
افزایش توده عضالنی) .بنابراین
ت��ر ،صبورتر،
داشتهمؤمن
همراهتر،
ش��اءالل�ه
به ان
ش��ويم،
و بهتر
کنیم
کلی  ۸-۷ساعت
عملطور
استراحت به
روزانه ما بروی مقدار ثابتی از آن می
كنيم.
کند.تر ،سختكوشتر و خداجويتر در زندگي
مهربان
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نمايش��گر عاليترين وجوه انديش��ه و
يادآور آنان باش��د ميتواند گامي براي آموختن هرچه بيشتر خوبيها
و شايستگيها و رفتار خداگونه بهشمار آيد.
برگزاري مراس��م سوگواري در ايام شهادت معصومين طبعاً يادآور
همه فضائل آنان و درسي عملي براي انسان كامل بودن است.
در عي��ن ح��ال برگزاري مراس��م س��وگواري براي ايام ش��هادت
معصومين (ع) و گردآمدن پيروان و دوستداران آنان به دور يكديگر،
سبب همبستگي بين مؤمنان و تقويت پيوستگي آنان ميشود ضمن
آنك��ه بر هدف و دي��دگاه و زمينه مش��ترك تأكي��د ميكند موجب
برقراري احساس امنيت ناشي از همبستگي برادران و خواهران ديني
هم ميش��ود .اين مراس��م بر هوي��ت جمعي حاضران اش��اره و آن را
نيرومند ميكند.
برگزاري مراسم سوگواري ايام شهادت معصومين (ع) ،امكان بروز
عواط��ف عالي انس��اني را نيز فراهم ميكند و با هر آهي كه از س��وز
دل و اش��كي كه از سر حسرت براي اين بزرگان برآيد و ريخته شود،
روحيات فرد لطيفتر و رقيقتر ميشود.
فردی
براينظم و
ایجاد
اند
انضباط برده
نجات بشريت
شرح رنجهايي كه ائمه معصومين (ع)
شــود ،و
کنترلی
ناپذيرخود
خستگي و
كوش��ش الزم
و آگاهي از کاری
خللدرو
میايمان بي
حاكي از
آنان كه
دانستن
آموزد.
مي
پشتكار
و
صبر
مؤمنان
به
است،
خالصشان
مستمر از آنها مناطقدیگر زندگی مان گسترده
اعتقادقوی و
است،
شود.بزرگان ياد آنان زنده و مورد
می اين
ها پ��س از مجاهدتهاي
میقرن
اينكه
کند.
پشتیبانی
تكريم است موجب تقويت اعتقاد در حق آنان و اعمال ارزشمندشان
شود.توانیم اراده مان را •
مي می
بنابراین ما
“لیست
کنید
حاصل
اطمینان
)۷
شرایطی
در
خودمان
ندادن
با قرار
حضور كودكان و نوجوانان در اين مراسم – باتوجه به عالقهاي كه
است
مدیریت
قابل
تان”
وظایف
خود دارند – س��بب يادگيري رفتار صحيح و
بزرگترهاي
همراهي
افزایش
نیاز است
که ارادهبهمورد
شود.
مي
شايسته
رفتار
واقعي
هاي
نمونه
با
همانندسازي
بدهیم؛ از مکان های "پر خطری" همه باالخــره نوعی "لیســت
همه ما ،پس از ش��ركت در اين مراسم ،انسانهايي با افكار پاكتر
که در آن وسوسه حضور دارد و وظایف" دارند .شاید متوجه آن
و بهتر ميش��ويم ،انش��اءالل�ه آگاهت��ر ،همراهتر ،مؤمنت��ر ،صبورتر،
بهره وری
عملابزار
زندگياین
نشــویم ،اما
استتر،دوری
كنيم.
کنید.تر و خداجويتر در
سختكوش
اراده الزممهربان

ویت اراده
کار برای تق
راه
13

۱۵

وعده های غذایی تان را فراموش می توانیم کار می کنیم (گرچه بدیهی است ،که خیلی بهتر است در شب برای بزرگساالن ،و • -۱۰

وآئينباهاي
سوگواريسالم غذا بخوریم ،غذاهایی که به  ۱۲ساعت در شب برای کودکان
گذشــت زمان با
مردممقــدار
نکنید .مغز ما «عضله» تصمیم این
گیری ما است و توانایی اش برای تمرین می توانــد افزایش پیدا آهستگی می سوزند منبع ثابتی کافی می باشد .خود کنترلی نیاز
اینکه ما را با اراده الزم در بر بگیرد کند).
از سوخت را برای مغزمان تولید به توان ذهنی دارد ،و موقعیکه ما تحقیقــات موید آن اســت که
تا باعث شود تصمیمات صحیحی نمی توانیم همه چیز را یک مرتبه می کنند ،اما در مواقع اورژانسی ،خسته هستیم ،بدنمان بطور کلی عادات خوب اراده مان را تقویت
بگیریم تحت تاثیر این نکته است تغییر بدهیم ،و نمی توانیم تغییر مقدار کمی از آن مشکلی ایجاد قند کافی به مغزمان نمی رساند .می کند .حتی اگر با چیز ســاده
ای شــروع کنیم  -مانند مرتب
که بدرستی تغذیه می کنیم یا عمده ای در زندگی مان در اوقات نمی کنــد .اینــکار در واقع به •
difficultyدوری کنید
 )۵ ratingاز وسوسه
کمک می کند.
اســترس 2زا داشته
خیر.
کردن تخت خوابمان  -این می
Puzzle 1 (Hard,
Puzzleباشــیم .اگر افزایش اراده مان)0.62
)(Hard, difficulty rating 0.62
بنابراین بایــد وعده های غذایی دوســت داریم تغییرات واقعی را •
افــراد که خــود کنترلی زیادی تواند تاثیر مثبت قدرتمندی در
باشید
داشته
خوب
شبانه
خواب
)۴
چیزهای
ببینیم15،باید از
مان را مرتب مصرف کنیم ،مواد به چشم
نیرویفارسجهت اراده مان داشته باشد.
که
ندارند
احتیاجی
دارند
عكس :فارس
صفحه
صفحه  15عكس:
6
7
9
8
4
7
غذایی ایده
 8آل و کم قند ،پروتئین کوچک شــروع کنیم ،و در آن استراحت کافی خود کنترلی را اراده شــان را اغلب اعمال کنند .این بدین دلیــل اتفاق می افتد
بخشد و
عملکردشرحبنابرایــن ،وقتی کــه اراده برای که ایــن عــادات کوچک باعث
سبزیجات وبا دو شرح
جدول
سالم،یک
برای با دو
جدول
کربوهیدرات واحد بروی یک هدف کار کنیم .بهبود می یک
كنكور
ي خارجي
 )۶عادات کوچک اما قدرمتند را
توسعهبدهید
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جواب شرح
ايرانپاک
سپس با
کرده و
جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل
عادی و 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«شرح
دارای دو
روزنامه
جدول
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

مدت زمان مطالعاتم متفاوت بود
بوددارم.
ري
همگي-
بودم 11 10 9
تعطيل 8
كه 7
روزهايي 6
5 4
2 1اما 3
ودم
معم��والً
كل و 5 4
انگ��ور3 -
افقي -7 15 14 13 12 :ش��كوفه2 1
افقي :كدام
دادن بهت�ر ب�ه
 -1 10مؤسس��ه آموزش عالي معموالً
حاجتمندي
و در خان��ه ميمان��دم نزديك به  -1 10مؤسس��ه آموزش عالي معموالً
ث ش�د ،رتبه اول را از
1
1
نيد؟ ش��امل چن��د دانش��كده فن��ي و
 -8نوعي خودرو -غار رسالت -سوي
ش��امل چن��د دانش��كده فن��ي و
ساعت درس ميخواندم.
2
جهانگردي
ديگر2-نام مستعار دهخدا
فكر ميكنيد چه اركاني باعث صنعتي -جهانگردي
قعث
صنعتي-عمومي
شده بودم زبان
بس��نده
ها-
پرنده
از
زندگ��ي رافلزب��امادر-
يدا -2
معج��زه حض��رت موس��ي(ع)-
-9
3
ش�د به اين موفقيت دست پيدا  -2فلز مادر -از پرندهها -بس��نده
3
امتياز
نو
اندازه
به
عرب��ي راو
جانوري كه به پوست كلفتي مشهور
و به اندازه
كنيد؟
و
94
امتياز
ب��ا
4
هندسي -ميگويند نيمي
امتيازعدد
ست را با -3
است4 -رنجوري
يقين دارم موفقيتم ابتدا ،خواست  -3عدد هندسي -ميگويند نيمي
 89درصد
��ي
5
اس��ت -عيب و ننگ -نور
ش و از
كل -زاري ،ناله -وقت
5 -10
خداون��د بود ،ركن بع��دي را تالش و از ديدار اس��ت -عيب و ننگ -نور
ديدارده��م و
پاس��خ
ميان چي��زي -بنفش پررنگ-
كوششم ميسازد .فراز و نشيب مسير دهنده
6
6 -11
دهندهميكن��م
سير گم��ان
س��طح يك
پوش��انيدن
وفق -4
نوعي شيمي
دروسفلز بهكنكور 7بس��يار زياد اس��ت و فردي در اين مسير موفق  -4پوش��انيدن س��طح يك فلز به
ب��ه
خ��وب
دهي
پاس��خ
7 -12
قرآني-
حكي��م
ديگر-
فلز
وس��يله
خشكي -كش��وري در سواحل
وس��يله فلز ديگر -حكي��م قرآني-
خواهد بود كه ارادهاي قوي داشته باشد.
عمومي در كس��ب اين رتبه بسيار
8
دارويي
دري��اي بالتيك -ميوهاي سرش��ار از
8
البت��ه خان��واده و خصوصاً مادرم تأثير بس��زايي در واحد دارويي
ي
بود.
واحدكننده
مدر كمك
قمر
دريايي-
نيروي
سرباز
راه را  -5نزد-
ويتامين
موفقيت��م داش��تند .تم��ام آرامش و انگيزه اي��ن راه را  -5نزد -سرباز نيروي دريايي -قمر
9
9
برايت�ان مش�كل نب�ود كه
مشتري
 -13پرچم -جد رستم -نام پسرانه-
م��ادرم ميگرفتم .مادرم دبير ادبيات اس��ت و تمام مشتري
د
رش�ته متف�اوت آزمون
تمام در دو
از 10
-6
پارچه10شلواري محكم
قشون و سپاه -شريف ،اصيل-دغدغههايم را به خوبي درك ميكرد .هرگاه احس��اس  -6قشون و سپاه -شريف ،اصيل-
�اس دهيد؟
پاي درخور
همدم -خوشبخت -بااهميت
11 -14
11ميك��ردم به س��راغ م��ادرم ميرفت��م .او پاي درخور و شايسته
شايستهدوران كودكي با ي��أس
خي��ر.وم��ن از
محلي در سه كيلومتري شمال
 -7حرف تمسخر -رفيق -مجاني-15
مجاني
زبان حرف
-7
12
12
صحبتهايم مينشست و آرام ميشدم.
رفيق-علوم
تمسخر -بودم و
انگليسي آش��نا
تخت جمشيد كه در آن شماري آثار
تان  -8گويش��ي در كش��ورمان-
دنبالضربه از اينك�ه گفتي�د ركن ابتداي�ي موفقيتتان  -8گويش��ي در كش��ورمان -ضربه
تجربي را نيز از س��ر عالقه
13
13
برجس��ته از زمان ساسانيان برجاي
پا به ت��وپ -بيماري بينوا -رش��د
پا به ت��وپ -بيماري بينوا -رش��د
ميكردم به همي��ن دليل دروس خواست خداوند بود منظورتان چيست؟
است -نوعي ماهي كوچك كه
كردن
مانده 14
در14ط��ول لحظههاي بيش��ماري كه خ��ود را براي كردن
راي مربوط به رش��ته عل��وم تجربي را
پشه ماالريا را ميخورد
نوزاد
رين  -9گلي زيبا -قرابت -شهر حضرت
15
 -9گلي زيبا -قرابت -شهر حضرت 15
ب��ا جديت بيش��تري ميخواندم و آزمون كنك��ور آماده ميكردم وجود خداوند مهمترين
عمودي:
د كه عبدالعظيم
هايي ك��ه از خواندن آنها بخش لحظههايم را پر ميكرد .مواقع متعددي بود كه عبدالعظيم
در زمان
 -10اداره عالي -يار عذرا -ورم  -1تكاور -نويسنده دندان ببر
از با  -10اداره عالي -يار عذرا -ورم
خس��ته ميش��دم به س��راغ زبان احس��اس نااميدي و خس��تگي ميكردم و راز و نياز با
 -11چاش��ني غذا -ت��االر -پيامبر  -9پير كنعان -ش��هري در اس��تان
عل��ف
پيامبركن��دن
افقي -11:چاش��ني غذا -ت��االر-2 -
دروي��ش -اس��تان
ه��رز-ش��هري در
كنعان-
 -9پير
را به انگليس��ي كه برايم جنبه تفريحي خداوند بهتري��ن آرامش و اطمينان خاطر ممكن را به
 -1بهتري��ن رمان
گيالن -ماه محبت
كشتيبان عاش��قانه آلمان در پيشرفت امر
كشتيبان
گيالن -ماه محبت
من منتقل ميكرد .از خداوند ميخواس��تم كه كمكم
مكم بيشتري داشت ميرفتم.
بريت رايز
سال 2008
 -10كل و همگ��ي -ض��د غلي��ظ-
همگ��ي-بوي
كل وو شش��م-
س��ي
مانس-شتردار -3س��وره
كنم  -12نيا -تخت سلطنت -شتردار
بد-غلي��ظ-
ض��د
-10
سلطنت-
تأليف تخت
 -12نيا-
در روز چن�د س�اعت را كند تا بتوانم اين مسير را خوب و پرتالش سپري كنم
علف درخت
 -13در بيمارستان خدمت ميكند -انب��اري جه��ت نگه��داري از مواد
جه��تكشت
زمين آماده
وخامت امر-
نگه��داري از مواد
انب��اري
ratingكند-
)0.61خدمت مي
 -13در بيمارستان
Puzzle
(Hard,راز3
difficulty
Puzzle
نتيجه 4
(Hard,
)0.73
آنچنان برايم
م��ورد آزمون
اين
difficultyاگر بگويم
ratingاختصاص و
درس خوان�دن
بود ،ب�ه
پارچه
خطاز جنس
نگهباني-ماه-
نبود ،ناپاك -پرتو
تغذيهمهم -2
اس��تفاده در
خوراكي
لشكر-
جناح
داري-
 -4مملكت
نگهباني -خط باستاني -طرف
اس��تفاده در تغذيه
م��ورد
خوراكي
باستاني-
Easy
Sudoku
Puzzles
طرف 1
ام.
نگفته
راست
حرف
جز
داديد؟
مي
 -14اله��ه زيباي��ي -تبعي��دگاه انسان و دام
دفتر ثبت اس��ناد-
-5
ياقوت -دام
تبعي��دگاهنوعيانسان و
مشبك  -14اله��ه زيباي��ي-
زن��ان
س��ابق-دريالب��اس
 -3اصفه��ان
 -11عالم��ت مفع��ول بيواس��طه-
شود چك  -11عالم��ت مفع��ول بيواس��طه-
ناپلئون -با دريا جيحون شود
جيحون
ناپلئون -با
نظامي1-
س��ابق 4 2
9
5-6
در
شهري
ورزشكاران-
توبره
هندي-
غذا
به
دستبرد
نظامي-
موزيك
خال��ص -غذا
دستبرد به
موزيك
آلم��ان-
پ��ول
 -15از رنگها -تمساح
تمساح
ها-
رنگ
از
-15
1
7
4
8 9
فارس
استان
كمك
بچه!-
صريح-
سخن
-12
صريح -بچه! -كمك
سخن
-12
ستارگان
كنكور عمودي:
عمودي:
8
5
2 4
بنايي-
ابزار
ايراني-
دس��رهاي
از
-4
قطار-
ات��اق
بيم��ار-
هذي��ان
-13
ات��اق قطار-
بيم��ار-
هذي��ان
-13
مجموعه
ن��ام
فرانس��وي-
 -1پ��در
آنچه در
فضا-
در
اي
اش��عه
غالم-
-7
 -1پ��در فرانس��وي -ن��ام مجموعه
2
4 8
شب 1 2 6
ميالدي
ماه پنجم سال
دوستدار -نام آذري
دوستدار -نام3آذري
شعري از نظامي گنجوي
بدرخشد
نظامي گنجوي
شعري از
2 9 4 1
گياه��ي -تي��ر
-5
 -2شعله -پايتخت فرهنگي ايران -14 -رن��گ پاك��ي -ش��هر مقدس
ش��هر مقدس
-14در7رن��گ
پاك��ي -س��وره
گويش 8طبري-
ايران-ب��زرگ
فرهنگي -8
پارچ��هپايتخت
حلق��وم-شعله-
-2
5
2
6
هم مشهور
مشهور
عراق -باز هم
راب از پرندگان مهاجر
اردك
صداي
پيكاندار از پرندگان مهاجر
درس��ي  15 ...دقيقه پراضطراب
عراق -بازمعدل
كركدار2 8-
ميوه 9
4 1 -42
گذشت ،در -6
جوابهاكوتاه
داستان
ميانقديم-
دلم  -3پول كش��ور آفت��اب تابان -قارچ  -15منشي
داستان كوتاه
-15
قديم-عقايد
شدن-
سهولتتابان-9 -
چيني-آفت��اب
بيماريكش��ور
دلم منزه -3-پول
منشي 7
داخل9
مايه1 -
عطر8 5
قارچ 3
س��ؤال و
رتبه نان -سمت چپ -مهماني
 -10پيراي��ش پوس��ت -از
فرياد م��يزدم «ميش��ود بگوييد رتبه نان -سمت چپ -مهماني
شماره
جدول ويژه
نهايت سؤاالت تمام حل
5145
5145
عناص��رعادی شماره
همراه 5145حل جدول
 -4كينه ،دشمني -همراه
ش��يميايي -آرام
دشمني-
 -4كينه،
تمام
شماره و در
عادی ش��دم»
حل جدول چندم
1
9 4 7
5
ميزان 152 141 13 12
صبحان��ه11 10 -
در 9 8 7 6
ك��ره 5
مردادماه ،نفر 4 3 2 19
ميزان
صبحان��ه-
در
ك��ره
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15 14 13
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رتبه 10
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7 6 5 4 3 2 1
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امپراتور
مشهور-
-6
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ممکن اســت اســترس مان را
افزایش دهد ،و قدرت اراده مان
را کاهش دهد.
وقتی که لیســت بــی انتهایی
درست می کنیم ،و وظایفمان را
بدون اتمام ترک می کنیم ،ضمیر
ناخودآگاه مــا در مورد آن به ما
نق می زند ،و در پایان به نسبت
لیست کارهایی که انجام دادیم
نگرانی بیشتری تولید کردیم.
وقتی که اینکار را می کنیم ،خلق
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دیدگـــــاه...
تنها راه برای رهائی از حزب دموکرات ،جایگزینی
آن با یک حزب پیشرفته سوسیالیست است
شایستهالهامی(مونتریال)

 20دســامبر :بعد از ظهر جمعه
 16نوامبــر ،آخریــن کنفرانس
مطبوعاتــی اوباما ،بطــور زنده
از کانال ســی بی ســی پخش
شــد .اوباما حــدود ده دقیقه به
برنامه هایی که در زمان ریاست
جمهوری اش اجرا شده بود اشاره
کرد .در مورد بیمه بهداشــتی و
اشتغال و اداره دو جنگ صحبت
کرد .او از هیــاری تقدیر کرد،
ولی از نابودی ،کشتار مردم لیبی
که در زمان هیالری اتفاق افتاد
ســخنی بمیان نیاورد .هیالری
گفته حتی یــک آمریکائی هم
در آن کشــته نشــد .از کودتای
هندوراس و تقســیم سودان بدو
کشــور و ادامه نســل کشی در
ســودان بنابه خبر بی بی ســی
حرفی نزد .از فروش  150میلیارد
دالری اسلحه به عربستان ،تجاوز
عربستان به یمن و کشتار مردم
بیگناه و بخصــوص بچه ها (در
هر  10دقیقه) بخاطرگرسنگی
ناشی از بسته شدن مرزهای آن
کشــورصحبتی بمیان نیاورد .او
نگفت که مردم خاورمیانه بعد از
مسافرت و سخنرانی تاریخی او
در مصر با امید و اعتماد به گفته
های او برعلیه دیکتاتورهایشان
بپاخاســتند و دولت او تمام آن
جنبشــها را یکی بعد از دیگری
ساقط کرد و بروزی انداخت که
میبینیم عالوه بر نابودی و کشتار
مردم آن کشورها امنیت در دیگر
کشورها هم از بین رفته است.
سپس او به سواالت خبرنگاران
پاسخداد .معموالً سواالت از پیش
آماده شده و اوباما خبرنگار را نام
میبرد واو ســوالش را میپرسید،
ســواالت روی آزاد شدن حلب،
سوریه ،پوتین ،و ریک تیلرسون
وزیر امور خارجه ترامپ متمرکز
شده بود.
اوبامــا قویــاً پوتیــن را به هک

ایمیل های هیالری ،کنوانسیون
ملی دموکراتها و رئیس کمپین
انتخاباتی هیالری متهم کرد .وی
افزود پوتین با اینکار به انتخاب
ترامپ کمک کرده .اف بی آی و
جیمز کالپر ،مدیر آژانس امنیت
ملی هم این ادعا را تائید میکنند.
هنوز سندیدردست نیست ولی
با این اتهام بی اســاس او آمریکا
را وارد ماجراجوئــی خطرناکی
میکند ،کــه نتیجه اش جنگی
اســت که دامن همه ملت ها را
خواهد گرفت .حتی رابرت گیت،
در برنامه سیاسی صبح یکشنبه
 18دسامبر کانال ان بی سی به
آن تلویحاً اشــاره کرده و با ادامه
این وضعیت مخالفت کرد.
 16دســامبر در برنامه ای با نام
 Cross Talkپیتر الواله مجری
برنامــه میگوید معمــوالً زمانی
اشکالیدر سیاستها بوجود میاید
برای توجیه آن از کارت روسیه
استفادهمیکنند.
او از مهمــان های برنامه فیلیپ
جیرالدی و ری مــک گاورن از
کارمندان عالیرتبه ســابق سیا و
جیمز جتراس ،رایزن سابق سنا
میخواهد که در مورد «هک» و یا
«لیک» (درز و نشت) ایمیلهای
هیالری توضیح بدهند.
فیلیپ جیرالدی جواب میدهد:
برای اتهام هک باید مدارک متقن
ارائه شود .این سیا نیست که این
ادعا را کرده بلکه جان برنن رئیس
سیا است که به اوباما نزدیک است
و برای او کار میکند .سالها کار سیا
دخالتدر حکومتهای کشورهای
دیگر و تغییر آنها بوسیله کودتا
بود حاال دارند اینکار را در داخل
آمریکا و بر علیــه ترامپ انجام
میدهند ،چــون ترامپ خواهان
دوستی با پوتین است تا بتوانیم
با داعش بجنگیــم .اخیراً جان
مک کین و لیندسی گراهام هم
با فعالیت ضد ترامپ میخواهند

دشمنی با پوتین را زنده نگهدارند.
(یادآوری میشود :مک کین بعد از
انتخاب شدنش در سنا در جمع
«ســازمان مجاهدین» صحبت
کرده و از تالشهای افراد مجاهدی
یاد کرده ،ضمن تشکر قول داده
که روزی در ایــران با این گروه
جشــن بگیرند؛ همان جشنی
که در لیبی و اکراین و سوریه با
آفریدن داعش گرفت).
ری مــک گاورن جواب میدهد:
از نظر تکنیکی اگــر ایمیلهای
هیالری هــک میشــد آژانس
امنیت ملی متوجه میشد .او به
خطرناک بودن ادامه این وضعیت
اشاره میکند و از سخنان مایک
مورل ،کارمند سابق سیادر برنامه
چارلی رز که گفته "ما باید انتقام
بگیریم!"،انتقادمیکند.
مــک گاورن توضیــح میدهد:
در «لیک» ،کســی بــه ایمیلها
دسترســی دارد و باعث نشر آن
میشــود ولی در هک (دستبرد
زدن) باید بطــرق مختلف وارد
ایمیل شد .او ازدوست خود گرک
موری سفیر سابق ازبکستان نقل
قول میکند که گفته:
" من با کسی که به این ایمیلها
دسترسی داشته و باعث نشر آنها
شده ،مالقات کردم"
سیا ،اف بی آی یا نیویورک تایمز
میتوانند از گرک مــوری جویا
بشــوند .تا بتوانند از منبع خبر
مطلع بشود متاسفانه تا االن این
کار را نکرده اند.
مک گاورن ادامه میدهد با این کار
میخواهنددست ترامپ را ببندند.
این تفکر و ایده "خطر روسیه" از
 22فوریه  2014بوجود آمد که
ما رئیس جمهور منتخب اکراین
را سرنگون کردیم .روسیه مانند
هر کشــور دیگــر عکس العمل
نشان داد.
در ضمن دو روز قبل از انتخابات،
جولیــان اســانژ بــا رو کردن

 )۹روزی  ۵دقیقه مترین مراقبه
داشته باشید

 )۱۰با مصرف الکل اراده تان را
آسان از دست می دهید

ایمیلهای هیالری خبر داد که در
مورد انتخاب نشدن برنی سندرز
تقلب شده است .و اینجا بود که
فکر مقصر کردن روسیه و پوتین
و خطرناک بودنشان بر سر زبان
ها انداخته شد.
جیمز جتراس میگوید :همانطور
که ترامپ گفته "ســیا در مورد
صدام و داشــتن ســاح کشتار
جمعی دروغ گفت" اینهم ادامه
همان دروغ هاست .این وضعیت
با انتخاب ریک تیلرسون بعنوان
وزیر خارجه ترامپ تشدید شده،
چون او میخواهد با روسیهدوستی
کند .او در مورد جاانداختن اخبار
دروغیندر بین اذهان عمومی که
ممکن است باعث عدم موفقیت
ترامپ در  19دســامبر بشــود
میگوید:
همانطور که ترامپ موفق شــد

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

•

غیرممکن اســت خود کنترلی
عالی در همه مواقع داشته باشیم.
اگر باندازه کافی استراحت نکنیم،
براحتی مــی توانیــم از «اراده
مان» خارج شــویم و در نهایت
تصمیماتضعیفیبگیریم.
هر ازگاهی اســتراحتی داشــته
باشید .تنقالت سالم بخورید .چند
دقیقه ای تلویزیون تماشا کنید ،و
سپس بروی انجام دادن وظایف
و اهداف تان بازگردید .وقتیکه ما
اینکار را می کنیم ،تجدید خواهیم

این یکی باید نکته واضحی باشد.
الکل باعث اختــال در قضاوت
ما می شــود ،خودآگاهی مان را
کاهش می دهد ،و مانع اراده مان
می شود .بنابراین مراقب باشید
وقتیکه مــی خواهید تصمیمی
بگیرید و اگر در وضعیتی هستید
که مجبور به اعمال اراده هستید
سعی کنید الکل مصرف نکنید.

 ۵دقیقه وقــت بگذارید و بروی
تنفس تان تمرکــز کنید .فقط
 ۵دقیقــه زمــان ،از هرج و مرج
اطرافتان فاصله بگیرید.
آیــا متوجه هســتید چه موقع
ذهنتان سرگردان می شود و باید
آنرا به حالت اولش بازگردانید؟
با اینکار داریم از مخزن اراده مان
بهره برداری می کنیم ،ساده ترین
راه برای ایجاد خودآگاهی مان از •
طریق مراقبه است که به ما کمک  )۱۱برنامه ریزی کنید که چطور با
می کند تکانی به خودمان بدهیم .وسوسه هایتان مواجه شوید
وقتی کــه «به حالــت توجه» آیا برنامه ای برای مواجه شدن با

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

وسوسه هایتاندارید؟
وقتیکه ظــرف پــر از دونات را
می بینیم ،چــه برنامه ای برای
جلوگیری از خوردن آن داریم؟
پاســخ به این سوال را به بخت و
اقبال تان واگذار نکنید .در عوض،
نوشتن یک برنامه عملی می تواند
ساده ترین کار ممکن باشد.
تقویت اراده  >> ...ادامه از صفحه27 :
داشــتن طرحی از پیش تعیین
و خوی بدی به ما دست می دهد ،شد ،اراده بیشتری خواهیمداشت رسیدیم ،همچنین آن بخش از شــده به طور قابل توجهی می
و حالــت عاطفی مان در توانایی و بــرای انجــام داده کارهایمان مغزمان که مربوط به اراده است تواند زمانی که با وسوســه روبرو
می شــویم اراده مان را افزایش
مان در برابر مقابله با وسوســه کارایی بیشتری خواهیمداشت .را نیز درگیر می کنیم.
بدهد.
•
•
نقش ایفا می کند.

 -۸استراحت های مکرر داشته
باشید

 16کاندیــدای جمهوریخواه را
کنار بزند؛ همانطور که با آنهمه
تالش ،تبلیغ ،بسیج دموکراتها و
هنرمندان،نشاندادننظرسنجی
هــای برنــده شــدن هیالری
نتوانســتند موفق بشوند در این
مورد هم موفق نمیشوند.
ایــن ترجمــه بخــش هائی از
مصاحبه ســه نفــر از ماموران
عالیرتبه آمریکا بود ،که با سیاست
هــای مداخله جویانــه آمریکا
مخالفند و اعتقاددارند این جنگها
باعث خالی شــدن خزانه کشور
شده است.
مردم آمریکا و دنیا از ادامه جنگها
خسته شده اند و روز  19دسامبر
رســماً انتخاب ترامــپ از طرف
الکتورال کالج اعالم شد و مردم
باز هم در اثــر مداومت و تالش
بی پایان،اجازه ندادند طرفداران

هیالری ،یک جنگ افروز و عوام
فریب دیگر را روی کار بیاورند تا
باعث نابودیدیگرکشورهابشوند؛
آنها دیگر زیر بار جنگی نخواهند
رفــت .تحریک جنــگ طلبان
بخاطر باخــت در انتخابات ادامه
خواهد داشــت ،ولی مردم صلح
طلب نباید اجازه دهند ترامپ از
مسیر قول های ضد جنگ خارج
شود .این زمانی امکان دارد که در
صحنه سیاست حاضر باشند.
بیستم دســامبردر سایت کانتر
پانچ،دیو لیندورف مینویسد:
باخــت هیــاری به روســیه
ارتباط نداشــت .او سندرز و رای
دهندگانش را بر باد داد .تنها راه
برای رهائــی از حزب دموکرات،
جایگزینی آن با یک حزب واقعی
و پیشرفته سوسیالیست است.

•

 )۱۲بخاطر داشته باشید چرا این
کار را اجنام می دهید ،و اگر آن
را ترک کنید چه هزینه ای خواهد
داشت

هــدف از این تغییر رفتارمان در
وهله اول چیست؟
سعی داریم چه چیزی را تکمیل
کنیم؟
اگر ما درگیر همین عادات بدمان
باشــیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟
چــرا اصال می خواهیــم تغییر
بکنیم؟
هنگامــی که بطور مــداوم این
پرسش ها را به خودمان یادآوری

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

بکنیم اراده مان در جهت توسعه تعیین کنیم ،اراده ماندر پیگیری
برنامه هایمــان افزایش خواهد برای ایجاد تغییر افزایش خواهد
یافت .باعث می شود شبیه بازی
یافت.
بنظر بیاید .مغز ما پیوسته بدنبال
•
کنید
می
معموال
آنچه
مخالف
)۱۳
پاداش مثبــت خواهد بود .فقط
اجنام بدهید
پاداش را تنظیم کنید و تغییرات
هر موقع که ما روال انجام کاری را ایجاد کنید.
را تغییر می دهیم ،در حال اعمال •
خود کنترلی هستیم .هر چقدر  )۱۵موانع سر راه را پیش بینی
تمرین خود کنترلی بیشــتری کنید
داشته باشــیم ،قدرت اراده مان قبل از اینکه شروع به پیاده سازی
بیشتر خواهد شد .وقتی در ایجاد مسیر هدف جدیدمان بکنیم ،باید
تغییرات کوچک موفق می شویم ،موانعی را که ممکن است بر سر
توانایی مان را توسعه می دهیم تا راهمان بوجود بیاید شناســایی
یکی بزرگتر انتخاب کنیم .پس از بکنیم .همیشه در راه دستیابی
به چیزهای مثبت مقاومت وجود
چیزهای کوچک شروع کنید.
آگاهانه سعی کنید با دست غیر دارد.
غالــب تان مســواک بزنید ،غذا هنگامی که آنهــا را پیش بینی
بخورید ،یا در را باز کنید .ممکن می کنیــم ،وقتیکه واقعا جلوی
اســت در ابتدا خیلی عجیب و راهمان ســبز می شــوند ،اراده
غریب بنظر برسد ،اما واقعا تاثیر کافی برای رویارویی با آنها داریم.
زیادی در افزایش قدرت اراده مان و از اینکه یکمرتبه با آنها مواجه
شویم شگفت زده نمی شویم ،ما
خواهدداشت.
بســادگی با چیزی که جزئی از
•
 )۱۴برای پیشرفت تان پاداش
برنامه اصلی مان بوده است مواجه
تعیینکنید
می شویم.
•
برای بدســت آوردن تغییر ،اگر
اول به واسطه پیشرفتمان پاداش
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اجتمــاعی...
گزارش لسآجنلـــستایمز از
ازدواج نکردن زنان ایران

شــما را محدود می کند و می
گوید "کار نکن ،بیرون نرو".
این روزها پیدا کردن یک مرد
روشــنفکر ایرانی واقعا سخت
است ،آنها عقبتر از ما هستند.
او توضیح داد که مدتی با مردی
تقریبا ثروتمند کهدر ارمنستان
تحصیل کرده بود زندگی می
کرده اما بعد از مدتی از او جدا
شده اســت ،پس از آن مادر و
پدرش از تصمیمش برای اینکه
مجرد بماند ،حمایت کردند.
خواهر بزرگتر فهیمه هم وکیلی
اســت که یک فرزند  10ساله
دارد و از شــوهر خــود طالق
افزایش آمــار طــاق در ایران سال جوری زندگی کنم که کسی گرفته؛ شوهرش مخالف این بوده
منجر شــده است رســانه های من را مورد آزار و اذیت قرار ندهد .که این وکیل به سفرهای کاری
خارجی هم به این مسئله واکنش اکنون آزادی  35سال سن دارد ،برود.
نشان بدهند ،روزنامه آمریکایی به مکانی اصیلتر نقل مکان کرده آزادی همچنین گفت کهدر طول
این ســال ها با مردهای زیادی
لسآنجلس تایمز در این رابطه اما همچنان مجرد است.
به قلم دو خبرنــگارش در ایران بیــش از  3میلیون نفــر از زنان آشنا شده اســت ،اما هیچ کدام
گزارشی از شرایط زنان مجرد در تحصیلکرده باالی  30سال ایرانی از آن ها به قدر کافی مسوولیت
ایران و علــت ازدواج نکردن آنها ها مجرد هستند و تعداد آنها هم پذیر نبودند تا با آنها ازدواج کند
روبه افزایش است ،یا بچه دار شوند:
منتشر کرده است.
مردهای
چون طــاق عادی «مردهای پیرتــر زنان جوان تر
به گزارش خبرآنالین،
در گزارش لسآنجلس ایرانی برای تر شده است ،زنان از مــن را ترجیح مــی دهند و
تایمــز چهــره تاریک ازدواج به
به دانشگاه می روند جوانترها هم فقط رابطه جنسی
و نهچنــدان مثبتی از اندازه کافی و کار می کنند .این می خواهند چون فکر می کنند
روابــط مــردان و زنان خوبنیستند! باعث شــده است من قصد ازدواج ندارم و می توانم
آنها از لحاظ مادی سهم پول خودم را در کافی شاپ
ایرانــی و نگاه مردان به
مستقل شوند ودیگر ها بدهم!»
زنان ترسیم شده است.
این گزارش را در ادامه میخوانید .محتاج به مردانی که در فرهنگ ده هــا زنی که در ایــران با آنها
فهیمه آزادی وقتــی نزدیک ایران قرار بود نگهبان آنها باشند ،مصاحبه شــد ،بــا صراحت از
رابطه جنسی صحبت
به  30سال ســن داشت و پس نشوند.
کمیت
«روزی
میکردنــد و ایــن به
از قطع شــدن چندین رابطه ،به این یک تغییر نســل
تنهایی بــه آپارتمانی در جنوب عمیــق در یک جامعه زنان حتصیل تنهایی نشــان میداد
تهران نقل مکان کرد .او از جمله  80میلیونی اســت که کرده کیفیت که زنان چگونه در حال
زنان ایران اســت که با شــرایط طبق فرهنگ و ساختار مردان را تغییر حمایتکردنازیکدیگر
فرهنگی کشور و خانواده خود می پیشینیانش،هدفاصلی می دهد!» هستند ،مخصوصا در
قشر متوســط جامعه
زنان در زندگی همسر و
جنگند تا مجرد بمانند.
ایران که اینترنت دارد
با این وجود به نظر می رســد او مادر شدن است.
هنوز باید با احتیاط اســتقالل در ایــران به شــکل خســتگی به آرامی مرزهای خطوط قرمز را
خود را متعادل کند؛ او در اوایل ناپذیری بــرای ازدواج تبلیغ می تغییر میدهند.
به علت توســعه آموزش عالی،
استقاللش فقط هنگامی که هیچ شود.
همســایه ای در راه پله حضور در واقع با ترویــج آموزش عالی انتظارات زنان بیشتر شده است.
نداشــت از آنجا عبور می کرد و در ایران ،زنــان زیادی در بخش برای مثال گزارش شده که ازدواج
به دوستانش توصیه می کرد که پیشــرفت شــغلی به نیازهای سفید در ایران افزایش پیدا کرده
روی پنجه پای خود راه بروند تا خود پاســخ داده اند؛ بر اســاس اســت ،همچنین در  9ماه آخر
آمارهای رسمی بیش از 60درصد ســال  2015تعداد کسانی که
اصال جلب توجه نکنند.
البته با وجود ایــن کارها هنوز دانشجوهایدانشگاه های ایران را ازدواج کردند  3.4درصد کاهش
هم مردهای این ســاختمان در زنان تشکیل می دهند .هنگامی پیدا کرد و از سویی طالق هم در
هم که یــک زن ایران نسبت به سال قبل آن 4.2
رابطه با زنی که طبقه
3
از
بیش
مدرک دانشگاهی درصد رشد پیدا کرد.
باال زندگــی می کرد،
میلیون نفر از دارد ،به ســختی
کنجکاوبودند:
"آیا او مجرد است؟" زنانحتصیلکرده می تواند مردی را البتــه همچنــان ازدواج کردن
معنای واقعی این حرف باالی  30سال پیدا کند که یک هنجاری قوی در ایران اســت.
ایرانی ها مجرد زن آزاد را بپذیرد .هرچنــد که زنــان ازدواج کرده
او این بود:
فهیمــه آزادی در برای ســفر به اجازه همسر خود
«آیــا او بــرای رابطه
هستند
کافه نادری تهران ،نیاز دارند .چند ســال پیش هم
جنســی در دسترس
است؟»
کافه ای که زمانی قرار بود در مجلس ایران قانونی
فهیمــه آزادی در این
پاتوق هنرمندان تصویب شود تا زنان با هر سنی
رابطه میگوید :من مراقب بودم ،ایران بود ،در این رابطه گفت:
اگر خواستند به جایی سفر کنند
من به شــکلی برخورد میکردم به علت توســعه آموزش عالی ،بایــد اجازه پدر خود را داشــته
که مردهــا جرات نمیکردند در انتظارات زنان بیشتر شده است .باشند اما گروه های حقوق زنان
زندگی من فضولــی کنند .این شــما نمی توانید بــا یک مرد توانستند این پیشنهاد را شکست
باعث شد من در آنجا به مدت  2معمولــی ایرانی ازدواج کنید که دهنــد و اجازه تصویــب آن را
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ندادند.
سارا مهتابی ،یک مربی اسکی
 33ساله در این رابطه گفت:
به کمک قدرت حمایتگری زنان،
شــرایط در حال تغییر است و
جامعه دارد استقالل مالی زنان را
می پذیرد.
او در  20سالگی عاشق مردی شد
اما بعد از مدتی از او جدا شد:
«نحوه ای که او لباس می پوشید
مانند اروپایی ها بود ،اما از لحاظ
فکری او یک فرد سنتی بود».
به این دلیل کــه زندگی ایرانی
در مرکز خانــواده ها وجود دارد
بســیاری از زنان مجــرد ایرانی
احساس تنهایی می کنند ،سارا
مهتابی هم از این افراد است و االن
شک دارد که آیا باید معیارهای
خود را تغییر بدهد یا نه:
«از سویی من حس می کنم که
پسرهای ایرانی ما توسط خانواده
خود به اندازه کافی آموزش ندیده
اند تا با یک زن آزاد زندگی کنند،
پس بگذارید تنهایی لذت ببریم».
ابیدر دادمان ،یک زن  37ساله
ایرانی است که در بانک کار می
کنــد و در حــال تحصیل برای
مدرک فوق لیسانس تجارت بین
الملل است ،اخیرا او با مردی آشنا
شــده که حقوقش ماهانه 300
دالر کمتر از حقوق او است و این
موضوع این مــرد را ناراحت می

کرده.
ابیدر به همراهی با این مرد ادامه
نداد:
«ما زنان تحصیل کرده ایرانی بین
ســنت و مدرنیته گیر کرده ایم.
من می خواهم دختری مستقل
باشــم که یک مادر سنتی است
و از سویی بخشی از یک جامعه
مدرن است».
افزایش طالق نتیجه دیگری هم
در ایران داشته است؛ بسیاری از
زناندرباره ازدواجدوباره سختگیر
شده اند.
برای مثــال هاجر حسنی یک
زن  32ســاله ایرانی است که دو
ســال پس از ازدواجش فهمید
همسرش به او خیانت می کند و
از او طالق گرفت.
او دربــاره ازدواج دوبــاره مــی
گوید« :من دارم ســعی می کنم
از شکســتی که خورده ام درس
بگیــرم و همســرم را بــا دقت
بیشتری انتخاب کنم».
او باور دارد کــه حتی مردهای
تحصیل کــرده ایرانی هم همان
نگاه سنتی را دارند:
«من فکر می کنم خانواده ها باید
پسرهای خود را به شکلی آموزش
بدهند که بتوانند مسئولیت یک
خانــواده را بر عهــده بگیرند نه
اینکه فقط کاری کنند آن ها در
دانشــگاه درس بخوانند ،داشتن
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یک مدرک دکترا فرزندان ما را به
اندازه کافی بالغ نمی کند».
با وجود تغییر بســیاری که در
فرهنگ ایران اتفــاق افتاده ،اما
هنــوز در بســیاری از مناطق
روستایی این کشور شرایط سنتی
باقی مانده اســت .یــک زن 33
ساله کرد ایرانی گفت که در شهر
او چشم اندازهای ازدواج به راننده
کامیون ها محدود می شود و یک
فردی که در آنجا ازدواج می کند
باید تبدیل به یک خانه دار شود و
کاردیگری نکند.
این هنرپیشه (که ترجیحداد اسم
واقعی خود را نگوید تا خانواده اش
خشمگین نشوند) چندی است
که با وجود نگرانی های خانواده
خود بــرای تحصیالت به تهران
آمده اســت ،او درباره تفکراتش
از ازدواج گفت« :همسر من باید
من را همانگونه که هستم قبول
کند و خودش را با شرایط من به
عنوان یک بازیگر وفق بدهد ،من
می خواهم که یک خانواده داشته
باشــم اما حاضر نیستم برای آن
هیچ بهایی بدهم».
با وجود این شــرایط این بازیگر
هنوز امیدوار اســت و می گوید
روزی کمیت زنان تحصیل کرده
کیفیت مردان را تغییر میدهد.
14نوامبر2016
•
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مصرف شکر می کشد...
یا غذای دیگر با شکر فرقی نمی
کند.
ولی این حقیقت ندارد .نتایج یک
ســری پژوهش که در سالهای
 ۱۹۶۰میالدی در بریتانیا روی
حیوانات و انسان شد پیشنهاد کرد
که ترکیب شیمیایی خاص شکر
مسئول بوجود آمدن مجموعه ای
از شرایط شیمیایی غیر طبیعی
در بدن است که امروز به سندرم
متابولیک یا نشانگان سوخت و
سازی شناخته می شود.
در بین این شــرایط می توان به
مقاومــت به انســولین ،چاقی و
تمرکز چربــی در ناحیه مرکزی
بدن یعنی شکم و دور کمر اشاره
کرد.

را بر روی سایت بخوانید

>> ادامه از صفحه26 :

مقاومت به انسولین شرایطی است
که در آن سلولهای بدن پاسخ
مناســبی به انسولین نمیدهند
و در جذب گلوکز دچار اختالل
می شوند ودر نهایت منجر به باال
رفتن قند خون در بدن ،چاقی ،و
ابتالی یک فرد به بیماری دیابت
 ۲می شود.
دیابت نــوع  ۲ارتباط نزدیکی با
بیماریهای دیگر از جمله بیماری
قلبی ،و حتی الزایمر دارد.
بنابه مطالعاتی که در دانشــگاه
آالبامای آمریکا روی موشــهای
آزمایشــی انجام شــده ،عالیم
بیماری الزایمر در موشهایی که
به آنها آب قند داده شده باالتر از
موشهایی است که تنها آب خالی

نوشیده اند.
مطالعات زیادی نیز بر روی ارتباط
شکر و سرطان همچناندردست
انجام اســت که بــا وجود اینکه
ارتباط مســتقیمی بین مصرف
شــکر وســرطان ممکن است
نباشد ولی برخی از پژوهشگران
معتقدند باالرفتن میزان انسولین
در بــدن با مصرف زیاد شــکر
ممکن است روی رشد سلولهای
سرطانی تأثیرداشته باشد.
آمار نشــان میدهد که بیماری
قلبی ،سرطان ،الزایمر ،و دیابت
در بین  ۱۰کشنده ترین بیماریها
در آمریکا هستند.
•
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گزیده

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

برای کشــتن یــک زن نیازی
نیست فریاد بزنی ،ترکش کنی،
رویاهایــش را بــدزدی یا به او
خیانت کنی...
برای کشتن یک زن کافی ست
وقتی برای تو پیراهن گل گلی
اش را می پوشد ،فراموش کنی
بگویی :چه زیبا شده ای.
آنگاه تکه ای از زیبایی زن می
افتد ،و کمی از قلبش می ریزد،
و اگــر فقط چند بــار دیگر به
همین راحتی از نگاه تو بیفتد
تمام او میشکند.
و یک روز صبح زنی را میبینی
که روحش بــه مقصد جهنم
تنهایــی ،خانه ی تــو را ترک
کرده اما خودش مشغول چیدن
میز صبحانه ی توســت ،و تو
محکومی با جسد متحرک یک
زن صبحانه بخوری.
آری ستایش کردن همدردت
را بیاموز...
خشونت همیشــه یک چشم
کبــود و دنــدان شکســته و
بینی خونی نیســت .خشونت
اضطرابیســت که در جان زن
است؛ که فکر میکند باید الغرتر
باشد ،چاق تر باشد ،زیباتر باشد،
خوشحال تر باشد« ،سنگین» تر
باشد ،باشد ،عاقل تر باشد...
خشونت آن چیزی ست که زن
نیست و فکر میکند باید باشد،
خشونت آن نقابی ست که زن
به صورتش می زند تا خودش
نباشد ،تا برای مرد کافی باشد...
زندگی همین روزهایی
ست که منتظر گذشتنش
هستیم

شــخصی چای را آن قدر کم
رنگ مینوشید که به سختی
میتوانســتیم بفهمیم که آب
جوش نیست!
ی و نمــک هــم اصال
چربــ 
نمیخــورد! ورزش میکرد و
وقتی ازاو علت این کارهایش را
میپرسیدیم ،میگفت که اینها
ی بد است و سکته
برای سالمت 
میآورد.
او در چهل و پنج سالگی در اثر
سکته قلبیدرگذشت!
چندی پیش یــک زندانی در
امریکا از زندان گریخت.
به ایســتگاه راه آهن می رود و
سوار یک واگن باری می شود.
در واگن به صــورت خودکار
بسته می شود و قطار به راه می

انه ها...
اشق

ع

ازنازی بپرس!...

کشنت یک زن ...
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افتد.او متوجه می شود که سوار
فریزر قطار شده است.
روی تکه کاغذی می نویســد:
این مجازات رفتار های بد من
است ،که باید منجمد شوم!
وقتی قطار به ایستگاه می رسد،
مامورین با جســد او روبرو می
شوند.
در حالی که فریزر قطار خاموش
بوده است.
منتظر هرچه باشــیم ،همان
برایمان پیش میآید.
پول را برای بیماری و مشکالت
پــس انــداز نکند؛ چــون رخ
میدهد .پول را برای شــادی و
نشاط ،برای سفر ،خرید خانه،
اتومبیل ،و نظایر آن پس انداز
کنیم.
وقتی میگوئیم این پول برای
خرید اتومبیل اســت ،دیگر به
تصادف فکر نکن...
ژاپنیهــا ضربالمثل جالبی
دارند:
اگر فریاد بزنی به صدایت گوش
میدهند ! و اگر آرام بگویی به
حرفت گوش میدهند !
قدرت کلماتــت را باال ببر نه
صدایت را !
این باران است که باعث رشد
گل ها می شود نه رعد و برق!
در خانه ای که آدم ها یکدیگر
را دوست ندارند ،بچه ها نمی
توانند بزرگ شوند!
شــاید قد بکشند ،اما بال و پر
نخواهندگرفت!
ﻴﺪﻭﻧید ﺧﻮﻧﻪ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟
ﺧﻮﻧﻪ ﺍﻭﻧﺠﺎﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻪ
ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﺻﺪ ﻣﺘﺮﻯ و چهــار ﺗﺎ
ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ و ﻛﻠﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳﮕﻪ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ
خونه يعنى احترام ودرك متقابل
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ
ﺑﻬﺶ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﻳﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻴﺎﺩ
ﺭﻭ ﻟﺒﺎﺕ
خونه يعنى آرامش و امنيت
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻪ ﺍﺳﺘﻜﺎﻥ ﭼﺎﻯ داغ
ﺩﺭﻛـﻨﺎﺭ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ
ﺩﺍﺭﻯ
خونه يعنى فضايــى خالى از
خشم
خالى از قرص خواب و استرس
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻭﻗﺘﻰ ﻭﺍﺭﺩﺵ ﻣﻴﺸﻰ
ﻟﺒﺨﻨﺪ بزنى و لبخند ببينى
ﻳﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﺘﺮﺍﮊﺵ ﺑﺎﻻ
ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻭﺳﻌﺖ ﻗﻠﺐ ﺁﺩﻣﺎﺵ
ﺯﻳﺎﺩﻩ
ﻫـﻤﭽﻴﻦ ﺧﻮﻧﻪ ای ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ
ﺁﺭﺯﻭ ﻣﻴﻜﻨﻢ
و چـقدر دیر می فهمیم که
زندگی همین روزهایی ست که
منتظر گذشتنش هستیم.

موندنیترینمسافر...

بعضـی ها...
میدونی بعضی ها...

شــبیه یک انجیر رسیده می
مانند که یکهو از آســمان می
افتند در دامــن رنگ و وارنگ
زندگی ات.
آن قدر بی هوا که اصال نمیدانی
چه شد ...چگونه شد.
اصلــن خودت را مــی زنی به
کوچه علی چــپ و از بودنش
لذت می بری.
بعضیها

شبیه عطر بهارنارنج هستند در
کوچه پس کوچه های پیچ در
پیچ دلت ،نفس می کشی...
آنقدر عمیق که عطر بودنشان را
تا آخرین ثانیه ی عمرت در ریه
هایت ذخیره کنی.
بعضیها

شــبیه ماهی قرمــز کوچکی
هســتند که افتاده اند در تنگ
بلورین روزگارت
جانــت را بــا جــان و دل در
هوایشان تازه می کنی.
بعضیها...

اصلن چرا باید ازدر ودیوار مثال
بزنیم؟
بعضیها

آرامشمطلقند
لبخندشان
تاللو برق چشمانشان...

بعضیها

بودن شان...
همین ساده بودنشان...
همین نفس کشیدن شان یک
عالمه لبخند می نشــاند روی
گوشه لبمان.
و من چقدر دوســت دارم این
بعضی ها را

زندگی...
ریاضیات است
خوبی هاراجمع کنید
دعواها را کم کنید
شادیهارا ..
ضرب کنید
دردها را
تقسیمکنید
ازنفرتجذربگیرید

یک نفر...
کــــلِ ُدنیا را َهم کـِه داشتِـه
ُ
باشــی ..
باز َهم ِدلَت می خوا َهد...
بَعضــی َوقت ها َ ..فقَط بَعضــی
َوقت ها ...
بَرای یـِک لَ ِ
حظـه َهم کِـه ُشده
...
َهمِـه یِ ُدنیا یــِک نَ َفر باشــه!!

منم و شاخه غم
ی که تو دلم جوونه کرده
منو یاد خوبی ی
تو که دل و دیوونه کرده
منو رنگ مخمل
شب ،منو برق صد ستاره
که تو عمق تیرگ
ی ها ،باز تو رو یادم میاره
نباشی تو خاطر من،
مثل اینکه زندگی نیست
مثل اینکه رنگ دریا،
آبی ی همیشگی نیست
یاد من اگر چه نیست
ی ،تو رو با خودم می دونم
چشم به راه مه
ربونی ،تا ته دنیا می مونم
روی شیشه می نوی
سم ،دیگه به امید دیدار
موندنی ترین
مسافر تا ابد خدانگهدار
سياوشقميشی

مونتریال)
ی حسام (
ها

تو
ان ماهی و
م
ن
م
ا
هی
دوه
آه ا بزرگی ست ز این برک
ه
ی
ک
اشی
مانی ک
ز نفس
از چشم پاک تو و صب ه نباشی
پلکی ب تو و حجره ی ح نشابور
زن ای
فیروزه
فیروزه و الم مخزن اسرار تراشی
ک
ا
ای باد سب س به آفاق بپا ه هر بار
ش
ی
ک سار
ه
شدار که آرام مرا بگذ
ر
و
ب
گ
ش
ذار
ر
ما را ن
ه گز به
اندوه ب تو دستم نرس خراشی
زرگ
د ما
ی ست چه با ه بلندم
شی چه
نباشی

امیر بی گزند...

ع
جب سروی عجب م
اه
ی
ع
ج
ب
ع
ne me quitte pas
حلوای قندی تو
جب یاقوت و مرجان
ی
ام
یر
ب
ی
ع
گزندی تو
ج
ب
ترکممکن...
جسمی عجب عقلی
ب
ه
هر
چ
یز
ی
ک
ه
آ
ع
س
ج
ب
ع
شق
یبی کنی،
ی
ع
باید فراموش کرد
جب جانی
ع
آن چیز جان گیرد
ج
ب
ل
ط
ف
ست
شدنی
فراموش
همه آنچه را که
به
ار
ی تو
چ
نا
ن
گر
دد
ک
ه
از
ع
ع
ج
و همه آنچه را که تا به امروز رخ داده
شقش
ب میر شکاری تو
ب
در
است
خیزد صد پریشانی
آ
ن غمزه چه داری
تو
مـ
ر
و
ح
و زمان هایی را که برای
به
ُ ّ کن دل و جان را،
زیر لب چه می خوان
ی
د
ل
تن
فهمیدن «چگونه»ها
عج
گ پریشان را
ب حلوای قندی تو
گل
س
به هدر دادیم
تا
ن
ساز زندان را،
امیر بی گزند
ی
تو
و ساعت هایی را که در آن
برین ارواح زندانی
عجب ماه بلند
ی
تو
با ضرباتِ «چرا»ها
ج
ک
ه
هان را گر بسوزانی،
گر
دو
ن
را
ب
گردانی
قلب خوشبختی را کشتیم
فلک را گر بریزانی
ترکم مکن...
ج
ت
وی
ی
ک
هان راضی ست و م 
ام
ل
یداند
من
م
ن
را
باران
مرواریدهای
من به تو
اقص
ک
ت
وی
ه صد لونش بیارایی
ی
هدیه می دهم
خالص منم مخلص
توی
ی
ک
ام
ل
من
م
ت
ن
وی
اق
ی
ص
هم آنها که از سرزمینی می آیند
صور و منم راقص
تویی
خال
ص
من
م
م
م
ن
که هرگز در آن بارانی نمی بارد
ا
خل
ص
سفل تو معالیی
ت
وی
ی
س
من زمین را تا لحظه مرگم
ور و منم راقص
م
ن
ا
سف
ل
تا آن هنگام که تن تو را
تو معالیی...
با طال و نور بپوشانم
دیگر سخن نخواهم گفت
حفر خواهم کرد
خود را مخفی خواهم کرد
من سرزمینی را خواهم ساخت
آنجا که بتوانم تو را تماشا کنم
که در آن عشق ،پادشاه است
آنگاه که می رقصی و لبخند می زنی
که در آن عشق ،قانون است
و صدایت را بشنوم
و تو ملکه اش
آنگاه که آواز می خوانی و می خندی
ترکم مکن...
بگذار تا
من واژگانی درک نشدنی
سایه ی سایه ات شوم
خلق خواهم کرد
سایه ی دستت شوم
واژگانی که تنها تو آنها را می فهمی
سایه سگت شوم
برایت از معشوقه هایی خواهم گفت
ترکم مکن...
که زمانی از عشق گریختند
اما دیگر بار به سویش بازآمدند
گفت
برایت از پادشاهی خواهم
وخت به فنجان خالی ام
یک لحظه چشم د
که مرگ
رد گفت:که در طالع شما...
تو
ندیدن
به خاطر
آرام وس
عرق روی صورتم نشست
او را در بر گرفت
قلبم تپید ،باز
سافر من میرسد ؟ و یا...
ترکم مکن
گفتم بگو م
خیره به فنجان نگاه کرد!
ی
دوباره
فوران
اغلب
با چشم های
آتشفشان های کهن را دیده ایم
کوت بود و تکرار لحظه ها
گفتم چه شد؟ س
هم آنها که پیش از آن
کرد به تفسیر فال من...
آخر شروع
تصور می کردیم بسیار قدیمی اند
شاره کرد که نزدیک تر بیا
زمین های سوخته
با سر ا
خط موازی نشسته است
گندم
برداشت
فصل
حتی از بهترین
اینجا فقط دو
فرد دلشده ی تا ابد جدا
محصول بیشتری میدهند
یعنی دو
ن به سرم ضربه می زدند
و هنگامی که غروب فرا می رسد
انگار بی اما
در آسمان رخشنده
چ وقت نمی آید او ،خدا؟!
یعنی که هی
رنگ های سرخ و سیاه
ت نیست ،از اول نگاه کن
گفتم درس
هرگز با یکدیگر ترکیب نمی شوند
بفهم رها کرده او تو را....
ترکم مکن...
فریاد زد:
م .نظری
دیگر نخواهم گریست
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

دیپلماسی جنسیتی ،حقوق بشر،
>> بخش2
و نقش زنان در معامله ایران
پایانی
الهه امانی

در گفتگویی بین سه زندیپلمات
 سفرای پیشین کریستی کنی،وندی شرمن ،و سوانی هانت  -و
دانشجویان مرکز رهبری جمعی
در دانشــگاه کندی هاروارد در
آوریل  ،2016وقتی پرسیده شد
که جنسیت تا چه حد تعامالت
آنان را تحــت تاثیر قرار داده ،به
خصوص تعامالت بــا رهبرانی
از کشــور هایی که زنان در آنها
موضع قدرتی ندارند یا در فضای
عمومی دیده نمی شوند ،هر سه
زن جواب دادند که قطعا چالش
هایــی برای اینکه به طور برابر با
آنان رفتار شود یا چالش هایی در
غلبه بر کلیشه ها وجود دارد.
اما جنســیت مذاکره کنندگان
همچنیــن میتوانســت جایگاه
مطلوبــی به آنها بدهد ،آن ها در
همان مصاحبه گفتند که "آزادی
بیشــتری برای گفتن چیزهایی
داشتند که اگر توسط همکاران
مرد به زبان آورده می شد ،دریافت
بسیار متفاوتیداشت و همچنین
آزادی بیشتری در استفاده از قرار
داد های سنتی اجتماعی در شام
و جشن و سرور برای دسترسی
بهتر به رهبران جهانداشتند".
در گزارش  2012زنان ملل متحد
اظهار می شود که "بررسی ما از
نمونه ای از  31فرایند عمده صلح
از سال  1992تا کنون نشان می
دهد که زنان تعداد بسیار کمی
از مذاکره کنندگان را تشــکیل
می دهند ،و اینکه افزایش قابل
تقدیر کوچکی از زمان تصویب
 1325 UNSCRدر سال 2000
وجود داشته است .مشارکت زنان
در هیئت های مذاکــره در 17

مورد که در آنها اطالعات
در دسترس بوده میانگین
9درصدی داشته است".
در پای میز مذاکره ،جایی
که تصمیمات حیاتیدرباره
بازیابی و حکمروایی بعد از
درگیری ها گرفته می شود،
زنان آشکارا درصد کمتری
از نمایندگان را می سازند.
 4درصــد امضا کنندگان
فرایند های صلح که در این
نمونه بــوده اند زن بودند ،و زنان
از نقش های اصلی میانجی گری
در گفتگو های تحت نظر سازمان
ملل غایب بودند.
کمبود حضــور زنان در میزهای
مذاکره را موگرینی نیز به عنوان
یــک نگرانی بیان کــرد و گفت
"قسمت هایی از جمعیت های
غربی یا اروپایــی عکس العمل
نشان داده و شــک داشتند که
زنان برای ایفای نقش های بزرگتر
توانا یا قابل احترام باشند".
شرمن گفت که "با وجود افزایش
رهبری زن ،برخی تیم ها از حضور
زنان بی بهره بودند ...بعضی از تیم
ها همگی مرد بودند .امیدوارم که
این تغییر یابد".
مایل ها دورتر از میزهای مذاکره،
رســانه های دولت ایران تصاویر
مراحل اولیه مذاکرات را سانسور
میکردنــد .در آن عکــس هــا
گردن کاترین اشــتون به وسیله
مطبوعات ایران پوشیده شده بود
که مورد اعتراض وی قرار گرفت.
اما در پاسخ ،او مدل پوشش خود
را سر میز مذاکره تغییر داد .هیچ
زنی نماینده ایران ،چین ،و روسیه
نبود.
با این حال ،برخــورد دیپلمات
های ایران با زنانــی از آمریکا و

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.

اتحادیه اروپادر مذاکرات ،عواقبی
ناخواسته در ایران داشت.
جنســیت تنها به عنوان مساله
ای پــای میزهای مذاکره مطرح
نشد ،بلکه در طول مذاکرات نیز
در گزارش ها می آمد .بســیاری
از رسانه های خبری اصلی مانند
رویترز ،ســی ان ان ،و فرانس24
زنانی در تیم پوشــش مذاکرات
خــود داشــتند ،درســت مثل
خبرنگاران زن ایرانــی در ایرنا،
فارس ،و مهر .گزارش شــده بود
که  %40خبرنگارانی که مذاکرات
را پوشش می دادند زن بودند.
به غیر از گزارش کردن مذاکرات،
نقش زنان در تســهیل "معامله
قرن" چه بود؟
در طــول  59اُمیــن جلســه
کمیسیون ســازمان ملل درباره
جایــگاه زنان در نیویــورک ،به
طور شگفت انگیزی تعداد خیلی
بیشتری از زنان ایرانی از ایران در
رویدادهای رسمی و سازمان های
غیردولتی حضور داشتند .رئیس
هیئت رسمی نمایندگان ایران
خانم شــهیندخت موالوردی،
معاون رئیس جمهــور ایران در
امور زنان و خانواده بود.
مــوالوردی و نماینده ســازمان
غیر دولتی ســازماندهی شــده
توسط دولت ایران ()GONGO
«کارآفرینی زنان» نماینده مردم
خــود و حکومت ایــران بودند
و محیط تشــویق آمیزی برای
برداشتن تحریم های اقتصادی
ایجاد کردند .از گفته های آن ها
به نظر می رسید که گویی تمام
چالش هایی کــه زنان ایرانی در
خانه ،جامعه ،و جامعه بزرگ تر با
آن روبرو هستند ،بعد از برداشتن
تحریم ها رفع خواهد شد.
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جمله اول ســخنرانی موالوردی
ادعایی بود که به باور بســیاری،
انحراف تندی از حقیقت بود.
او اظهــار داشــت "جمهــوری
اســامی ایــران در  36ســال
حیاتش همیشــه توانمندسازی
زنان و بهبود جایــگاه آن ها در
عرصــه های علمــی ،فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و سیاســی
را در صورت جلسه خود داشته،
ضمن این که کرامت انسانی آنها
را مراعات کرده است".
او ســه بــار در ســخن خود به
"تحریم های ناعادالنه" اشــاره
کرد و گفت "تا زمانی که موانعی
مانند تعارضــات و درگیری ها،
ناامنــی ،کمبود منابــع مالی و
ســرمایه گذاری ،بــه خصوص
موارد ناشی از تحریم ها ،ضعف
جوابگویــی ســازوکارها یا نبود
مکانیسم پاســخگویی ،چالش
های محیطی و غیره وجودداشته
باشند ،این غیر ممکن است که
به تعادل جنسیتی جامعیدست
پیدا کنیم ".او همچنین استدالل
کرد که "با وجود هشــت
سال جنگ تحمیلی ایران
و تحریــم هــای ظالمانه
و ناعادالنــه فزاینده علیه
ملت ایران ،زنان ایرانی به
پیشرفت های چشم گیری
در زمینــه تحصیــات و
تحقیقات ،علم ،کارآفرینی،
اقتصاد و ســامت دست
یافته اند و به ایفای نقش
موثرشــان در جامعه ادامه
مــی دهند ".به عــاوه او گفت
که "روابط قدرت و سیاســت در
عرصه بین المللی و اتخاذ اقدامات
یک طرفه و مبتنی بر زور توسط
برخی کشور ها ،از جمله تحمیل
تحریم های نا عادالنه ،به عنوان
مانعی در راه توسعه ،به خصوص
توانمندســازی زنــان عمل می
کند".
وی چنیــن نتیجــه گرفت که
"جامعه بیــن المللی باید توجه
خاصــی به این نکته مهم کند و
اقدامی جمعی به منظور اجتناب
از سیاسی کردن مسائل قانونی
و مســائل مربوط به توسعه و به
منظور رفع تحریم های ناعادالنه
انجامدهد".
در سخنرانی او کمتر چیزی بود
که نشــان دهد عوامل داخلی -
شامل سیاست ها و قوانین ایران
 نقشــی قابل توجه در محرومســاختن زنان ایرانی از برابری
جنسیتی واقعی و توانمندسازی
بــازی مــی کنند .ســخنرانی
موالوردی در ســازمان ملل که
انحرافی از تجــارب واقعی زنان
ایرانی و چالش های پیش روی
آنها بود ،در پیشــبرد برنامۀ رفع
تحریم ها و ارائه تصویری خوب
از "تالش های برابری جنسیتی"
جمهوری اســامی ایران وفادار
ماند ،اما مورد تحسین و قدردانی
تندروهای جالس بر مصدر قدرت
در ایران واقع نشــد .وی هنگام
بازگشــت به ایران ،بــا اعتراض
همان تندرو ها روبرو شد.
فقطدو روز قبل از جلسه سازمان

جلسه اجنمن زنان
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ملل ،یکــی از روزنانه
هــای محافظــه کار
زمان :یکشنبه 8ژانویه ۲۰۱6
ایران  -روزنامه کیهان
از ساعت  ۱۱صبح تا 13 /30
که پنداشته می شود
در محلدفتر انجمن
به دفتــر رهبر آیت
الله خامنه ای نزدیک به همه زنان عالقمند خوش آمد می گوئیم
8043 St Hubert
اســت  -مقالــه ای
Montréal, QC H2R 2P4
منتشر کرد که دقیقا
)(Metro: Jarry
روشن میکرد فعاالن
بسیاری از زنان ایرانی در جامعه
حقوق زنان در ایران با
امروز دارد .کمبود نمایندگان زن
چه چیز مواجهند.
ِ
حکمت اجازه ی شرکت ایران در حوزه عمومی ،حکومت،
نویسنده،
دادن به هیئت رسمی نمایندگان و دیپلماســی حقیقتی اســت
در رویدادهایی مانند کمیسیون که حتی توســط حکومت ایران
سازمان ملل درباره جایگاه زنان را انکار نمی شــود .تا ژوئن ،2016
زیر سوال برد و فهم آن از "برابری در میان  193کشــور ،ایران در
جنسیتی" را با عبارت "غیر قابل مطالعه انجام شده توسط اتحادیه
قبول برای جمهوری اســامی" بین المجالس رتبه  173را از نظر
نمایندگی مجلس به دست آورد.
توصیف کرد.
این مقالــه مــوالوردی را برای در انتخابات اخیــر ایران  17زن
شــرکت در رویداد هایی که می را برای مجلســی با  289کرسی
توانند به اعتبــار و منافع ایران انتخاب کرد .ایــن نمایانگر 5.9
صدمــه بزنند به " غفلت" متهم درصد است که از زمان انقالب و
کرد و حدود  150نفر از افرادی را تاسیس جمهوری اسالمی ایران
کهدر جلسه به عنوان نمایندگان باالترین درصد بوده است.
گروه های ایرانی شــرکت کرده الزم بــه ذکر اســت کــه زنان
بودند متهم کرد که شرکت شان آمریکایی و اروپایی پشت توافق
بدون بررســی کامل و مناسب هسته ای مکالماتی درباره نقش
دفاتر امنیت و اطالعات ایران بوده زنــان در حوزه عمومــی به راه
انداختند ،حتی در رســانه های
است.
چیزی کــه درباره حمله کیهان تحــت کنترل دولــت در ایران.
قابل توجه است این که دستگاه بعضی هــا فکر مــی کنند که
اطالعات و امنیت قدرتمند ایران انتصاب اولین سفیر زن ایران در
سال ها برای سرکوب گروه های سال  2016برای اولین بار بعد از
مستقل ،از جمله فعاالن حقوق ایجاد جمهوری اسالمی پاسخی
زنان عمل کرده است .گروه هایی به این مساله است .مرضیه افخم،
مانند کمپین یک میلیون امضا ،اولین سخنگوی وزارت خارجه،
اقدامی مردمی که طراحی شده سفیر ایران در مالزی شد .افخم
بود تا در قالب قانون امضا هایی دومین سفیر زن ایران از  ...بوده
در حمایت از لغو قوانین تبعیض است .مهرانگیز دولتشاهی ،عضو
آمیز علیه زنان جمع آوری کند ،ســه باره مجلس در زمان شــاه
هدف حمله قرار گرفتند و مقامات فقید ایران که به خاطر دفاعش از
امنیتی اعضایشان را به اتهامات قانون حمایت خانواده که به زنان
ســاختگی "امنیت ملی" جعلی حق طالق و سرپرستی فرزند را
داد شناخته شده است ،در سال
بازداشت کردند.
اما کســانی کــه مخالف حقوق  1976ســفیر ایران در دانمارک
زنان در ایران هســتند به قوت شد.
خود باقی هستند .هر کسی که در آخر ،داشتن یک تیم از زنان
خواسته یا ندانســته از توجه به با تجربه و کاردان ،نشــان دادن
تهدیدهایشــان بازماند ،ممکن اســتقامت و سرســختی بر سر
است با انتقام مواجه شود ،چنان میز مذاکرات و مهم ترین عامل
که تجربه چندین تن از فعاالن که  -اراده سیاسی هر دو طرف میز
سالهای گذشته کوشیده اند در مذاکره ،طرفین را قادر ســاخت
رویدادهای مشابهی در سازمان که در این مورد به توافق برسند.
ملل متحد شــرکت کنند نشان سیاست های جنسیتی و سیاست
جنســیت در مذاکرات صلح و
میدهد.
اما حمله کیهان همچنین انعطاف تعارض راه زیادی در پیش دارد
و قابلیت سازش گروه های زنان تا حق مشــارکت برابر زنان را به
در ایــران را نشــان می دهد که رسمیت بشناسد .آیا همین اراده
همچنان انحصار دولت بر روایت سیاســی را در به اجرا در آوردن
حقوق زنان را به چالش می کشند .ســند  1325شــورای امنیت
در حالی که زنان ایرانی بعضی از سازمان ملل متحد خواهیمدید؟
حقوق قانونی مهــم خود را بعد آن زمان گذشته است که تعادل
از انقالب  1979از دست دادند ،جنســیتی و نمایندگی زنان در
جایگاه اجتماعی و اقتصادی شان ،مذاکرات صلح و بازســازی های
همچنان کهدسترسی وسیع تری بعد از درگیری هــا ،باید جدی
به تحصیالت ،خدمات درمانی ،و گرفته شــود و تضمین کند که
کنتــرل زاد و ولد پیدا کردند ،به میــدان دیپلماســی که تحت
طور میانگینــی افزایش یافت .سلطه مردان است ،درهایی را به
تصویــر زن موافــق و مطیع که روی زنــان تحول آفرینی که در
حاصل سیستم قانونی تبعیض شایســتگی با مردان برابرند می
آمیز ایران اســت تشــابه کمی گشاید.
•
به زندگــی خصوصی و عمومی

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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موفقیتمالی

سمینارها
ی
آ
م
و
ز
ش
اطالعات بیشتر ی نیمه دو
م دسامبر
در صف
تمامی آ

موزش ها رایگان و ب حــه14 :
ه زبان فارس
تلف
کیـواننصیرنیا
 ن رزرو  144658378ی می باشد.5
مشاور مالی و بیمه مورد تایید کانادا
---« مسینار ما -----
Financial Security Advisor
ی
لی و بی
keivan.nasirnia@investorsgroup.com
ک
م
ه
ش
ن
»
ب
ه
هستید .حال پس از مدتها
 8ژانویه،
سا
ع
ت
1
تا
 4عصر
-پیانویی با قیمت مناســب
"مسینار کار -----------
می یابید اما تمام پول آن را
در بخش پیش به ادامه موضوع خرید مسکن صورت می پذیرد .امــروزه قــرض گرفتــن پول حــدود  20درصد
یابی م
یکشنبه  15ژانوی وفق در کا
ن
ا
د
ا
"
ندارید .اینجا است که قرض
"مدیریت درآمدهــا" به عنوان همچنیــن در برخی کشــورها ( )Borrowing Moneyرد درآمد خود را پس
ه ،ساعت
 1تا  4عصر
گرفتن پول شــما را قادر به
اولین اقدام پس از کسب درآمد نظیر کانادا نظــام مالی به گونه کانادا نسبت به دهه های گذشته انــداز ( )Saveمی کردند در
استفاده از این فرصت می کند.
پرداخته شــد و در این راســتا ای طراحی شده که عموم مردم افزایش چشــم گیری نشان می حالی که امــروزه این آمار تنها پذیرفته و به شــیوه مناسب
 4درصد است .بدیهی است که مدیریت شود .یکی از راهکارهای یادمان باشــد که یکی از اهداف
چگونگی کنترل پول و اهمیت خود به خود همــواره در حالتی دهد .اما دالیل آن چیست؟
وقتی ذخیره مالی افراد کاهش تصحیح قرض گرفتن هایمان این مدیریت مالی زندگی شــخصی
از بدهی به سر می برند! استفاده
------------بودجه بندی بررسی گردید.
در پایان نیز "مدیریت نقدینگی از کارت هــای اعتبــاری برای دالیل افزایش بدهی های کانادایی می یابد ناچار می شوند کسری است که علت آن ها را شناسایی ایجاد رضایت و خوشنودی بیشتر
آن را با استقراض جبران نمایند .و بررســی کنیم لذا در ادامه به است و اگر خرید یک پیانو شما
با کمک بودجه بنــدی" با ذکر انجــام خرید های روزانه در واقع
ها نسبت به گذشته چیست؟
را بــه آرزوی هنری دیرینه تان
شناسایی علت ها می پردازیم.
یک نمونه آورده شــد .و اما ادامه نوعی استقراض است زیرا افراد با
-----------می رساند ،بهتر است فرصت را از
استفاده از اعتبار موسسات مالی  .1یکی از دالیل آن این است که  .4کاهش نرخ بهره در سال های •
مطلب:
اقدام به خرید کاال یا خدمات می درآمدها نسبت به گذشته افزایش اخیر که اتفاق میمون و مبارکی چرا ما کانادایی ها پول قرض می دست ندهید!
• استقــراض:
همانگونه که اشــاره شد یکی از نمایند .همچنین قرض گرفتن یافته و این افزایش درآمد مردم است سبب شــده که کانادایی گیریم؟
--------------نشانه های یک زندگی مالی سالم پول فارغ از میزان و شــرایط آن را به سمت قرض گرفتن بیشتر ها پول بیشــتری قرض بگیرند  .1هزینه های پیش بینی نشده:
"در کانادا استفاده از کارت های
اعتباری یک نوع استقراض جاری
و رو به رشد ایجاد فاصله مثبت چنانچه به نحو صحیح مدیریت سوق می دهد زیرا آنها احساس زیرا نرخ بهره باال همواره یکی از ممکن است خودرومان دچار ایراد
و معمول است که عدم مدیریت
فنی اساسی شــود و یا سیستم
بین درآمدها و هزینه ها اســت .نشود می تواند درد سر ساز باشد .می کنند که توان پرداخت بدهی عوامل بازدارنده بوده است!
-----------------صحیح آن می تواند به بدهکاری
گرمایش منزلمان در سردترین
های بیشتر و بزرگتری را دارند.
یعنــی اینکه همــواره درآمد ما
های عمده بی اجنامد!"
به هر حال واقعیت این است که  .5جالب اینجا است که سرمایه موقع سال از کار بیفتد .اینگونه
"امروزه قرض گرفنت پول
بیشتر از هزینه هایمان باشد.
--------------بدیهی اســت هر چه این فاصله ( )Borrowing Moneyدر کانادا توان پرداخــت بدهی همگام با گــذاری نیز به یکــی از دالیل موارد تقریبا غیرقابل پیش بینی
افزایش قرض گرفتــن پول در و غیرمنتظره هســتند و ناگزیر  .6روز مبادا:
افزایش یابد می توانیم بیشتر به نسبت به دهه های گذشته افزایش افزایش درآمد افزایش می یابد.
جامعه کانادا بدل گردیده است! از پرداخــت های بزرگ خواهیم ممکن است روزی ناگهان شغل
چشم گیری نشان می دهد!"
میزان ثروت خــود بیافزاییم .اما
 .2دلیل دیگــر قرض گرفتن این عامل ســبب شده "سرمایه بود .بسیار مهم است که همواره و درآمد خود را از دست بدهیم
----------------این وضعیت حتــی در بهترین
زندگی های مالی نیز ممکن است قرض گرفتن پــول در کانادا نیز پول انجام خریدهای بزرگ است گذاری" که همواره به عنوان یکی ذخیره ای اضطراری و احتیاطی و نیاز مالی شدید پیدا کنیم به
بنا به شــرایطی و در مقاطعی از مانند سایر نقاط دنیا امری رایج که بیشتر از گذشته شده .امروزه از اقدامات موثر در بهبود زندگی داشته باشیم تادر موارد اینچنینی نحوی که از جبران هزینه های
زندگی معکوس گردد و هزینه ها و عمومی است .از کردیت کارت تعداد صاحبان خانه نســبت به مالی مورد توصیه قرار می گیرد دچار بحران مالی نشده مجبور به زندگی روزمره خــود نیز عاجز
بمانیــم .یا اینکه یکــی از افراد
از درآمدها پیشی گیرند .چنانچه های مختلف گرفته تا وام مسکن! قبــل افزایش یافته و برای انجام تبدیل به یک اقدام با ریســک استقراضنگردیم.
خانــواده دچار بیماری یا ناتوانی
ایــن وضعیت بــه موقع تعدیل استقراض نیز مانند سایر اقدامات خریدهایی نظیر خرید مسکن ،باال گردد! قرض گرفتن با هدف
بزرگ:
خریدهای
.2
گــردد .در چنین مواردی گاهی
وام گرفتن و مقروض شدن امری سرمایه گذاری که اصطالح فنی
نگردد می تواند بــه عارضه ای مالی دو جنبه دارد:
آن ( )Leveragingاست چنانچه برخی از خریدها بودجه ای بیش چــاره ای جــز قــرض گرفتن
اجتناب ناپذیر می نماید.
جنبه خوب و جنبه بد!
جدی بدل گردد.
با محاســبات دقیق کارشناسی از تــوان مالی مــا یعنی بیش از نخواهیمداشت.
-------------خــوب و بــد آن را نیز خودمان
------------------تعیین می کنیم! خطرناک ترین "آمار سال  1980نشان می دهد صورت نگیــرد می تواند موجب میزان درآمد و پــس انداز ما را
"خطرناک ترین نوع استقراض
طلب مــی کنند و افراد چاره ای  .7شروع کسب و کار:
این است که افراد بیش از میزانی نوع اســتقراض این اســت که که کانادایی ها در آن زمان حدود ضرر و زیان جدی شود.
که توان بازپرداخت دارند قرض افــراد بیش از میزانــی که توان  20درصد درآمد خود را پس انداز و اینچنین اســت کــه امروزه به جز مقروض شدن ندارند! خرید اگر قصد کارآفرینی دارید و می
خواهید کســب و کار خود را راه
بازپرداخت دارند قرض بگیرند .و ( )Saveمــی کردند در حالیکه کانادایی های زیادی تحت فشار خانه از آن جمله است.
بگیرند!"
بدتر از آن وقتی اســت که برای امروزه این آمــار تنها  4درصد و استرس مالی قرار دارند .زندگی
اندازی نمایید بــه احتمال زیاد
--------------گذاری:
سرمایه
.3
اصطالح
به
ایشــان
از
بســیاری
نیاز به قــرض گرفتن پول پیدا
یکی از اقداماتی که ممکن است پرداخت همان بدهی ،پول نقد یا است!"
بــه صــورت  Paycheque toهمانطور که پیشــتر اشاره شد می کنید زیرا تعداد کارآفرینانی
افراد در این زمــان انجام دهند اعتبار جدیدی را قرض می گیرند
--------------قرض گرفتن پول یا اعتبار برای و در واقــع بدهی جدیدی برای  .3دلیل بعدی مقروض شــدن  Paychequeمی گذرد و اگر تنها برخی از مردم پــول قرض می که با اتکا به توان مالی شخصی
جبران کسری مالی است! گاهی خود ایجاد می کنند! در اینجا نظر بیشتر کانادایی ها واقعیت تلخی حقوق دو هفته شــان به تعویق گیرند که با آن ســرمایه گذاری خود اقدام به راه اندازی کسب و
قرض گرفتن پول به دلیل جبران به حساسیت موضوع استقراض تا است که گریبان گیر ایشان شده بیافتددچار مشکالت مالی جدی کنند .آنها این اقدام خطرناک را کار ( )Businessمی کنند اندک
کسری درآمدی نیست و با هدف جایی که در این مقال بگنجد به است! آمار سال  1980نشان می می شوند!
با هدف افزایش دارایی هایشــان است.
------------انجام می دهند که البته بایستی
انجام اقدامات مالی بزرگ مانند آن می پردازم.
دهد که کانادایی ها در آن زمان
"دولت و بانک مرکزی کانادا نسبت بسیار دقیق و حساب شده انجام  .8مسافرت:
به بدهی بیش از حد خانوارهای شــود زیرا در غیر اینصورت اثر رفتــن بــه ســفرهای مختلف
تفریحی و گرانقیمت برای برخی
کانادایی ابراز نگرانی می کنند!" عکس خواهد داشت.
مردم اهمیت ویژه ای دارد .گاهی
------------حتی دولت و بانک مرکزی کانادا  .4حتصیل و آموزش:
این سفرها آنقدر اهمیت می یابند
نیز نسبت به بدهی بیش از حد درست است که به لحاظ تعاریف کــه کانادایی ها حاضرند بخاطر
خانوارهای کانادایی ابراز نگرانی حســابداری پولــی کــه صرف آنها مقروض شوند!
می کننــد .این نگرانی زمانی به تحصیل و آموزش می شــود در
اوج خود خواهد رسید که به هر سبد هزینه ها قرار می گیرد اما  .9خرید های عادی:
دلیل نرخ بهره افزایش یابد و آنجا به لحاظ مفهومی جنبه سرمایه امروزه همراه داشــتن پول نقد
است که یک دردسر جدی برای گذاری دارد .یک سرمایه گذاری ( )Cashبــرای خریدهای روزانه
دولت و مردم اتفاق خواهد افتاد! بلند مدت بر روی دانش و مهارت چندان مرسوم نیست و هر روز
به هر حال رونــد فعلی زندگی افراد! منطق آن هم این است که غیر معمول تر می شود!در مقابل
مالی بیشتر کانادایی ها که تنها افراد به واســطه افزایش دانش و کارت های اعتباری جایگاه ویژه
بخش اندکــی از درآمد خود را مهارت به درآمد بیشتری دست ای در زندگــی کانادایی ها پیدا
ذخیره و مابقی را هزینه می کنند می یابند و بدینوسیله بازگشت کرده انــد و خریدهــای عادی
نیز با کارت های اعتباری انجام
و تــا حد امکان با وام ها و بدهی سرمایه انجام می شود.
می شــود .همانطور که پیشتر
های مختلف خود را مقروض می
نمایند روندی بسیار نامتعادل و نا  .5استفاده از فرصت ها:
اشاره شد استفاده از کارت های
گاهی در زندگــی فرصت هایی اعتباری یک استقراض جاری و
ایمن است.
فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها
در عین حال نباید فراموش کنیم پیش می آیند که دریافتن آنها معمول اســت که عدم مدیریت
که اســتقراض یکی از ابزارهای مفید و موثر است .فرض کنید که صحیح آن می تواند به بدهکاری
مفید و موثر زندگی مالی اســت پیانیست شدن یکی از آرزوهای های عمده بی انجامد.
ادامه دارد...
مشــروط بر اینکه بــه صورت شما اســت و مدتها است که در
514خردمندانــه و آگاهانــه صورت فکــر خرید یک دســتگاه پیانو

همه روزه در تپش دیجیتال
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دوگانگی خامنه ای و روحانی بر سر «برجام» در چیست؟

از آذر ماه  ۱۳۹۲کــه دور تازه ای از
مذاکرات هسته ای موسوم به برجام
میان جمهوری اسالمی و کشورهای
پنج بعالوه یک شــروع شد ،همزمان
جدال های لفظی میان خامنه ای و
روحانی نیز گاه و بیگاه سر باز کردند.
این جدال ها که هر از چند گاهی و بنا
به موقعیت روند برجام در سخنرانی
های طرفین بازتاب عمومی و رسانه
ای می یافت ،پس از یک دوره نسبتا
آرامش موقت باردیگر از حدت و شدت
بیشتری برخوردار شــده اند .خامنه
ای که با پذیرش "نرمش قهرمانانه"
از یک طرف مجوز رســمی مذاکرات
هسته ای با قدرت های بزرگ جهانی
و به ت ََبع آن مذاکره با دولت آمریکا را
صادر کــرد ،با این همه از همان آغاز
روند مذاکرات با موضع گیری های دو
پهلو و بعضا متضاد همواره سعی اش
بر ایــن بوده تا خود را به عنوان یکی
از منتقدان رونــد مذاکرات برجام در
اذهان جامعه معرفی کند.
موضع گیــری اخیر خامنــه ای در
دیدار با فرماندهان نیــروی دریایی
نمونه ای دیگری از ادامه برخوردهای
دوگانه او در مواجهه با توافق "برجام"
اســت .خامنــه ای روز یکشــنبه ۷
آذرماه در جمــع فرماندهان نیروی
دریایی بــه بهانه تمدید تحریم های
دهساله آمریکا (قانون داماتو) توسط
نمایندگان کنگره و سنای این کشور
علیه جمهوری اسالمی یک بار دیگر
نارضایتــی خود را از روند پیشــبرد
مذاکرات برجام اعالم کرد .او با اعالم
اینکه تمدید تحریم های دهســاله
نتیجه عجله مذاکره کنندگان در به
نتیجه رســاندن مذاکرات هسته ای
بوده است ،گفت:
"وقتی عجله داریــم که کار را زودتر
تمــام کنیم و به جایی برســانیم ،از
جزئیــات غفلت می کنیــم و گاهی
غفلت از یک امر جزیی ،موجب رخنه
و نقطه سلبی در آن کار می شود".
متعاقب این موضع گیری خامنه ای
که خــود از همان شــروع مذاکرات
به عنوان ولی فقیــه و رهبر مطلقه
جمهوری اسالمی ،نقش فرمانده اصلی
روند مذاکرات برجام را بر عهده داشت
و بدون نظر و رضایت او ممکن نبود
حتی یک بند از ســند نهایی توافق
هسته ای امضا گردد ،حسن روحانی
در مقام پاسخگویی وارد میدان شد.
روحانی که این حمله مستقیم خامنه
ای را متوجه خود و تیم مذاکره کننده
دولت به اصطــاح تدبیر و امید می
دید ،یک هفته بعد در سخنرانی ۱۶
آذر خود در دانشگاه تهران طی یک
موضع گیری صریح اعالم کرد:
"در رونــد مذاکرات هیــچ قدمی در
برجام بر نداشــتیم مگر آنکه با مقام
معظم رهبری مشورت کرده باشیم".
روحانــی برای نشــان دادن نقش و
جایگاه خامنــه ای در روند تصمیم
گیری های توافــق برجام ،از این هم
فراتر رفت و گفت:
"نامه های مکتوب ایشان خطاب به
بنده موجود است و هیچ نامه ای نبوده
که ایشان به من داده باشند و دستور
قاطعی برای اجــرای آن صادر نکرده
باشــم و همواره مبنای دولت بر این
بوده است که دستورات ایشان کامال
اجرایی شود".
اگرچه طی سه ســال گذشته با هر
سخنرانی خامنه ای و موضع گیری
هــای او در نقد برجــام ،روحانی نیز
بدون اینکه نامی ازخامنه ای ببرد بی
درنگ به نقد سخنان او ودفاع از توافق
برجام و تیم مذاکره کننده هسته ای
برخاسته است ،اما اینبار موضع گیری
حسن روحانی با دفعات قبل متفاوت
بوده اســت .تاکید روحانی بر اینکه
نامه های مکتــوب خامنه ای پیش
اوســت و روزی "این نامه ها را علنی

خواهد کرد" نشان از وضعیت حساس
جمهوری اسالمی و به ت ََبع آن موقعیت
حساس و شکننده کابینه روحانی در
مواجهه با تبعات منفی توافق برجام
دارد .شــرایطی که روحانی را بر آن
داشت تا به رغم سخنان پر طمطراق
و تعریف و تمجیدهای همیشگی خود
از موفقیت های چشمگیر توافق هسته
ای ،اینبار اما به جای اینکه این توافق
و ثمرات حاصل از آن را نتیجه تالش
شبانه روزی خود و تیم مذاکره کننده
بداند ،با صراحتی آشــکار خواســته
است تا به صورت تام و تمام یک یک
بندهــای توافق برجام را به رهبری و
حاصل "مشورت و برگزاری ساعت ها
جلسه" با او گره بزند.
به راستی چرا؟
پوشیده نیست که موضع گیری جدید
خامنه ایدردیدار با فرماندهان نیروی
دریایی ،تقریبا همان روال برخوردهای
گذشته او در مواجهه با روند مذاکرات
هســته ای و نتایج حاصل از آن بوده
است .مواضعی متضاد که از همان ابتدا
متناسب با شرایط و بسته به موفقیت
یا ناکامی هــر مرحله از توافق برجام
به صورت دو پهلــو و با زدن یکی به
نعــل و یکی به میخ تا به امروز پیش
رفته است .این شیوه از موضع گیری
های خامنه ای طی سه سال گذشته
به رغم اینکه برای دولت روحانی در
مواجهه با مخالفان مذاکرات هسته ای
ودلواپساندرون نظام مشکالتی به بار
آورده است ،اما برای شخص خامنه ای
خالی از فایده نبوده است .چرا که با به
کارگیری چنین شیوه ای  ،هرگاه در
روند مذاکرات نتایج مثبت و موفقیت
آمیــزی حاصل می شــد ،این امر از
طرف "ذوب شدگان" والیت ودستگاه
های تبلیغاتی آنان به تدابیر رهبری
نســبت داده می شد و زمانی هم که
مذاکرات به شکست می انجامید و یا
پس از توافق برجام تبعات منفی آن
دامن جمهوری اسالمی را می گرفت،
در این صورت فرصت بیشتری برای
"دلواپسان" پیرامون او فراهم می شد
تا با گزینش بخشی از موضع گیری
های خامنه ای از جمله تاکید او بر بی
حاصلی مذاکره با آمریکا و یا چیزی از
درون این توافق بیرون نخواهد آمد ،با
ذوق زدگی "بصیرت" خامنه ای را به
رخ جامعه و جناح رقیب بکشانند.
اما اینبــار ،واکنش صریح روحانی به
ســخنان خامنه ای مبنــی بر اینکه
"هیچ قدمی در برجام برنداشتیم مگر
آنکه با مقام معظم رهبری مشــورت
کرده باشیم" و فراتر از آن اینکه تمام
"نامه های مکتوب ایشان خطاب به
بنده موجود اســت و به وقتش این
نامه ها را منتشر خواهم کرد" ،خبر از
تنگناه های دولت روحانی در مواجهه
با پیامدهای منفی و پیش روی برجام
دارد.
کســانی که روند مذاکرات هسته ای
و نحوه سخنرانی های حسن روحانی
در مورد برجام و نتایج حاصل از توافق
برجام را از آغاز تا به امروز دنبال کرده
اند ،به خوبی واقف هستند که تا پیش
از این روحانی فقط و فقط به تبعات
مثبت و موفقیــت آمیز توافق برجام
چشم دوخته بود .او در اهمیت دست
یابی به توافق برجام تا بدان جا پیش
رفت که حتا حل بحران بی آبی ایران
را نیز به توافق مذاکرات هسته ای گره
زد .با چنین نگاهی سعی او و کابینه
اش همواره بر این بود تا دســت یابی
بــه توافق برجام و نتایج حاصل از آن
را از جمله دستاوردهای بزرگ دولت
"تدبیر و امید" به جامعه معرفی کنند.
اما با وضعیت موجود و در شرایطی که
"برجام مثل برف در حال آب شــدن
است" (محسن رضایی ۱۷آذر) به نظر
می رســد روحانی نیز احساس خطر
کرده که نتایج حاصل از توافق برجام

قــرار بود با توافق برجــام و متعاقب
آن با حل بحران اقتصادی جمهوری
اســامی پاســخی هم به این گونه
معضــات اجتماعــی داده شــود.
خصوصا معضل معیشتی کارگران و
زحمتکشان جامعه که چندی است
به بزرگترین چالش نظام تبدیل شده
است.
حال در چنین وضعیتی که از یک سو
چشم انداز روشنی برای برون رفت از
بحران های موجــود وجود ندارد و از
سویدیگردو جناح جمهوری اسالمی
نیز مدام با هم درگیر کشمکش های
روزانه هســتند و چه بســا این نزاع
ها با نزدیک تر شــدن بــه روزهای
نمایش انتخاباتی ریاست جمهوریدر
اردیبهشت  ۹۶شدیدتر هم گردد ،بی
تردید فشار وارده بر حسن روحانی هم

ممکن اســت به صورت تام و تمام و
آنگونه که انتظارداشت ،به نفع او پیش
نرود .لذا ،با طرح این موضوع و تاکید
بر اینکه که تمام مسیر برجام با نظر و
دستور رهبری پیش رفته است ،می
خواهد تبعات منفی و کاســتی های
توافق برجام را از دوش دولت برداشته
و بر سر خامنه ای بزند و یا در بهترین
حالت با او تقسیم کند.
اینکه نتایج حاصــل از توافق برجام
تا کنون انتظــارات مورد نظر هیئت
حاکمه ایران را برآورده نکرده اســت،
تردیدی در آن نیســت .در این میان
مهم این است که این تردید و تبعات
منفی حاصــل از آن ،اکنون به درون
کابینه روحانی نیز سرایت کرده است.
درست است که مشکل صادرات نفت
برای کابینه روحانی تا حدودی حل
شده است و این امر برای دولتی
که تا پیش از توافق برجام با یک
خزانه کامــا خالی مواجه بود،
امتیاز بزرگی محسوب می شود.
یادداشت سیاسی -پس از قیام بهمن
اما ،صادرات نفت ودرآمد حاصل
 ،۵۷آنگاه که هنوز شکل حکومتی
از آن فقط می تواند جوابگوی
آینده به رأی مردم بیخبر از محتوای
خزانه خالی دولت و پاسخ گوی
"حکومت اســامی" گذاشته نشده
نیازهای دستگاه بورکراتیک و
بود و قانون اساســی رژیم جدید حتا
تغذیه مالی نهادهای سرکوبگر
تدوین نشده بود ،اولین اقدام خمینی
نظام باشد .معضل اصلی نظام و
تثبیت ســلطه بر قــوه قضاییه بود؛
به ت ََبع آن معضل کابینه روحانی
قوهای که میبایســتی از این پس ،بر
اما ،فراتر از صادرات نفت است،
اجرای قوانین شــرعی رژیمی دینی
بحــران اقتصــادی جمهوری
نظارت میکرد و "متخلفین" را طبق
اسالمی صرفا با ورود دالرهای
قوانین اسالمی ،محاکمه و به مجازات
حاصل از فروش نفت حل نمی
میرساند.
شود .معضل اساسی جمهوری
سلطه بر محاکم شرعیدر طول تاریخ
اســامی در عدم ورود سرمایه
ایران ،همواره برای روحانیت از اهمیت
های خارجی و سرمایه گذاری
فراوانی برخــوردار بوده اســت .زیرا
های کالن دولت ها ،کارتل ها و
نظام قضایی عــاوه بر آن که یکی از
شرکت های بزرگ جهانی برای
ممرهای مهمدرآمد آخوندها محسوب
بهینه ســازی زیرساخت های
میشد ،با حاکم ساختن قوانین شرعی
اقتصادی و نفتی ایران اســت.
بر جان و مال مردم ،دین را به نهادی
موضوعی که هیئــت حاکمه
سرنوشتســاز در ساختار سیاسی و
ایران انتظار داشت در پی توافق
اجتماعی جامعه تبدیل میکرد .یکی
برجام به فوریت حاصل شــود؛
از دالیل نارضایتــی روحانیت طی و
معضلــی که نه تنهــا تاکنون
پس از انقالب مشروطه از دست دادن
گرهی از آن باز نشــده اســت،
این جایگاه بود.
بلکه الاقــل در کوتاه مدت هم
با انقــاب  ،۵۷به دســتور خمینی،
چشم انداز روشنی برای حل آن
اسالمیســازی قوه قضاییه با اخراج
متصور نیست؛ چرا که سرمایه
زنان قاضی از دادگستری ،لغو برخی
و ســرمایه گذاری امنیت می
قوانین مدنی ،تشکیل محاکم شرعی
خواهد و تا زمانی که سیاســت
تحت عنــوان "دادگاههای انقالب" و
داخلی جمهوری اسالمی در باال
انتصاب آخوندهای جنایتکاری مانند
رفتن از دیوار سفارتخانه دولت
خلخالی به سمت قاضی شرع آغاز شد.
های خارجی رقم می خورد ،تا
محاکمی که تنها در آنها ،و برخالف
زمانی که امنیت برای شهروندان
اســتانداردهای جهانی قضایی ،طی
دو تابعیتی وجود ندارد ،تا زمانی
چند دقیق ه امکان محاکمه و سپردن
که همــان نمایندگان مجلس
هزاران نفر بــه جوخههای تیرباران و
ارتجــاع در پی اظهار نظری در
چوبههــای دار یا حبسهای طوالنی
صحن علنی مجلس به دادگاه
مدت میسر است .محاکمی که تنها
فرا خوانده می شوند و سخنرانی
در آنها ،امکان صدور احکامی مانند
نایب رئیس مجلس شــورای
شالق ،قطع عضو ،قصاص و حد وجود
اسالمی توسط مقامات امنیتی
دارد .محاکمی که هرچند ،امروزه نام
لغو می گردد و باز تا زمانی که
"دادگاه" بــر خود دارند ،اما از ماهیت
پول شــویی و فساد حکومتی
قرون وسطایی و وحشیانهشان کاسته
همانند خوره تمام تــار و پود
نشده است .سرانجام ،محاکمی که با
نظام را فرا گرفته است  ،طبیعی
قساوتی بینظیر ،نقش برجستهای در
ســت که در چنین وضعیتی
ســرکوب مردم ایفا کردهاند .قساوتی
ورود سرمایه و سرمایه گذاری
بینظیــر ،زیرا گرچه در بســیاری از
خارجی همواره با ریسک و عدم
رژیمهای دیکتاتوری ،دادگاهها همین
امنیت همراه بوده و لذا چشــم
نقش را در سرکوب اعتراضات مردمی
انــداز قابل تصــوری هم برای
ایفا میکنند ،اما ویژگی محاکم شرع
ســرمایه گذاری های خارجی
جمهوری اســامی در آن است که
در ایران الاقــل در کوتاه مدت
حفظ ظاهر هم نمیکنند و قاضی تنها
متصورنیست.
با تکیه بر "علم" خود میتواند فردی
مضافا اینکه که بــا عدم ورود
را "مهدورالدم" اعالم کند و جانش را
سرمایه و سرمایه گذاری های
بستاند.
کالن در ایران ،بحران اقتصادی
نظر به اهمیت جایگاه این قوهدر حفظ
جمهوری اسالمی و به ت ََبع آن
رژیم اســت که خامنهای این قوه را
بحران بیکاری و دیگر معضالت
تحت اختیار خود گرفته است .رئیس
اجتماعی از قبیل بی خانمانی،
قوه قضاییه را او انتخاب میکند .و حتا
کارتون خوابی ،حاشیه نشینی،
رئیس دادگستری با پیشنهاد رئیس
اعتیاد ،طالق و دزدی و فســاد
قوه قضاییه به رئیس جمهور ،تعیین
بــا روندی رو به تزاید همچنان
میگردد .خامنهای با تســلط بر این
پیش می روند .موضوعاتی که
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دموکراسی شورایی

بیشتر خواهد شد .در
چنین وضعیتی،دست
خامنه ای و نیروهای عقبه اش با تکیه
بر تبعات منفی توافق برجامدر تاختن
به روحانی بازتر شده است.
لــذا ،با توجــه به شــرایط موجود و
تنگناهایی که حسن روحانی در این
بازه زمانی با آن مواجه است ،به رغم
اینکه او همچنان بــر بعد تبلیغاتی
دســتآوردهای توافق برجام و دادن
"امید" به جامعــه و نیروهای مدافع
دولت در هر سخنرانی تاکید خواهد
کرد ،اما او از هم اکنون خطرات ناشی
از تبعات منفی توافق برجام را به خوبی
در بیخ گوش خود احساس می کند .از
این رو ،روحانی تنها کارت برنده خود
را که می بایست در واپسین روزهای
بحران پیش رو در مقابل خامنه ای و

Demo.shorai@gmail.com
رقیبان خود رو می کرد ،ترجیح داد
برای جلوگیری از تهاجمات بیشــتر
خامنه ای هم اینک آن را بر زمین زند.
سخنان  ۱۶آذر روحانی در مورد روند
توافق برجــام با تاکید بر اینکه "نامه
های مکتوب خامنه ای پیش اوست و
روزی این نامه ها را علنی خواهد کرد"
تا مــردم بدانند که در روند مذاکرات
"هیچ قدمیدر برجام بر نداشتیم مگر
آنکه با مقام معظم رهبری مشــورت
کرده باشــیم" همان کارت برنده و
آخرین تیر روحانی بود که برای مقابله
با فشارهای روزمره جناح رقیب زود
هنگام بر زمین زده شد.
نشریه کار شماره ۷۳۱

قوه قضاییه جمهوری اسالمی ،هیوالی سرکوب
قــوه ،نه تنها پایههای رژیم را از گزند
اعتراضات مردم در امان میدارد ،بلکه
از آن به عنوان وسیلهای در سرکوب
ن درون ســاخت
مخالفان و منتقدا 
قدرت بهره میگیرد.
سال هاست که افشای اختالسها و
فسادهای مالی توسط سران و دست
اندرکاران خود رژیم علیه یکدیگر به
یکی از ابزارهای تضعیف جنا ح تبدیل
شده است .تنها نگاهی به رسواییهای
مالی اخیر نشان میدهد قوه قضاییه
در مورد افشاگریها ،روشی دوگانه در
پیش میگیرد.
برای مثال در پرونده افشای فیشهای
حقوقهای نجومی ،افشاگر با تهدید
و پیگــرد قضایی مواجه نمیشــود،
اما ،افشــاگر پروندههای زمینخواری
شــهرداری فــوری به جرم افشــای
اســناد محرمانه دســتگیر میشود.
روند رســیدگی به این پروندهها نیز
بــا هم تفــاوت دارد .در حالی که در
یک پرونده فوری "مظنون"ها تحت
بازجویی و پیگــرد قرار میگیرند در
پروندهای دیگر هیچ جزئیاتی افشــا
نمیشــود" ،زیرا پرونده مراحل اولیه
تحقیقات را طی میکنــد و نباید با
آبروی مردم بازی کرد"!
امــا وجه مشــترکی نیز میــان این
پروندهها وجود دارد.
هیــچگاه پیگیریهــای قضایی به
ردههای باالی حکومتی نمیرســد،
حتــا در مواردی کــه حکمی هم در
مــورد ایــن دزدان دون پایهتر صادر
میشود .نمونه،در پرونده زمینخواری
شهرداری ،تعدادی بازجویی و دستگیر
میشوند ،اما شهردار تهران از پیگرد
مصون میماند.
در حال حاضر ،قوه قضاییه ،بیپروا و
آشکار در دعواهای جناحهای سیاسی
سران رژیم جانبدارانه عمل میکند.
چندان کــه "مصونیــت پارلمانی"
نمایندگان خــود رژیم در مجلس را
هم قبــول ندارد .در آبان ماه ،محمود
صادقی نماینــده رژیم از تهران ،پس
از افشــای وجود  ۶۳حســاب بانکی
به نــام رئیس قوه قضاییه ،در یکی از
جلسات مجلس در مورد حسابهای
قوه قضاییه سؤاالتی را مطرح میکند
و قوه قضاییه شــبانه مأمورانی برای
دستگیری وی میفرستد .گرچه بعدها
بر اثر اجبار ،ســخنگوی قوه قضاییه
اعــام میکند پولهای واریز شــده
شرعی بوده اســت و  ۲۰سال است
که با موافقت خامنهای ،قوه قضاییه از
سود این حسابهایی که به نام رئیس
قوه قضاییه هستند ،استفاده میکند .و
صد البته قوه قضاییه که باید خودش
به پرونده سوءاستفاده مالی و دزدی
خودش رســیدگی کند ،با آوردن نام
خامنهای و با نشــان دادن چند سند
مجعول و ساختگی به خبرنگاران حکم

به برائت خود میدهد و پرونده بسته
میشود .البته کسی هم توان و شهامت
مقابله با این هیوالی ســرکوبگر و
پشتیبانان آن را ندارد.
ســران این قوه ،حتا تحمل شنیدن
انتقــاد از نزدیکان خامنــهای را نیز
ندارند .ناطق نوری رئیسدفتر بازرسی
خامنهای در مراســمی به "ضعف و
عملکرد" قوه قضاییه انتقاد میکند،
روز بعد ،رئیس قــوه قضاییه او را به
"ارتباط با ســرمایههای فاسد" متهم
میکنــد .و غائله تنها بــا پادرمیانی
خامنهایمیخوابد.
و پروندههای بســیاری با پادرمیانی
خامنهای و دســتور "کش ندهید" او
بسته میشوند .در حالی که خبرنگار
"معمارنیوز" ،افشــاگر پرونده "ارتشا،
اختالس و کالهبرداری" شــهرداری
به جرم "افشای نامه محرمانه"ای که
محرمانه نبوده اســت ،فوراً دستگیر
میشــود ،پرونده "تجاوز جنســی"
سعید طوسی ،قاری قرآن و از نزدیکان
خامنهای ،پنج ســال در قوه قضاییه
میچرخد و بهرغــم مدارک موجود،
پرونده مختومه اعالم میشود.
کوس رســوایی نظام قضایی اسالمی
ی نواخته
چنان بر سر هر کوی و برزن 
میشود که حتا شــاهرودی ،رئیس
ســابق قوه قضاییه ،نســبت به نفوذ
"کارچاقکنهــا و ذینفوذهــا" در
جریان رسیدگی به پروندهها هشدار
داده بود.
قوه قضاییه جمهوری اســامی که از
همان روز اول ،عامل سلب آسایش و
امنیت مردم و سرکوب و ایجاد رعب
و وحشــت در میان مردم بوده است،
امروزه ،به نهادی فاســد و بازیچهی
دســت خامنهای و همدستاناش در
تسویه حسابهای سیاسی و جناحی
رژیم بدل گشته است.
اولویت اول ،سیستم قضاییه جمهوری
اسالمی دخالت و جاسوسی در حریم
شخصی شــهروندان و رسیدگی به
"تخلفات و جرایم"در فضای مجازی و
رسانههای اجتماعی ،محاکمه کارگران
حقطلــب ،فعالین محیط زیســت،
فعالین اجتماعی ،فعالین دانشجویی
و زنان و روزنامهنگاران اســت .آن هم
در شرایطی که پروندههای اختالس و
فسادهای کالن سران نظام سالها در
قوه قضاییه به انتظار بررسی میمانند.
پروندههایی که برای همه فسادکاران
بــاز نمیشــود و همه مقصــران در
پروندهها محاکمه نمیشوند .مگر در
مواردی و برای کســانی که مصلحت
ایجاب میکند .از محاکم اســامی
اجراکننــده احکام شــرعی و تحت
نظارت و اختیار ولی فقیه جمهوری
اسالمی انتظاری جز این ،عبث است.
•
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آموزشگاه هنری ر  -مــی

خدمات
ساختمـانی

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته
آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
با مدیریت:

کلیهخدماتساختمانی
بازسازی ،به سازی
کیفیتعالی
نرخ مناسب

514-996-1620
Montreal, H4B 2M5

azjune’15U

شیـرینی

Rose pastry

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

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

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

تدریس فارسی
تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

esfahaniazdec01

پرستــار

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

514-503-7391
freeazmar

حسابـداری

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

Tel.: 514-991-6819
نیماازاگوسترایگان

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا438-238-3091.....
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................

ازدواج

Tel.: 514-483-0303

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

Tel.: 514-965-1358
tillnov1Pd

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

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

ارز

شریف 223-6408 .........................................
آپادانا 933-1719 .............................................
گروه پاسیفیک289-9011 ............................
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492 ................................Expert-FX

امالک و مسکن

فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
امیرســام702-2309 ................................. .
کاظم تهرانی971-7407................................ .
نادرخاکسار969-2492....................................
مینواسالمی 967-5743............................... .
مریم خالقــی983-5415 ............................
حمیدکاغذچی928-5415 ......................... .
نینوس گیورگیزنیا816-4080.................... .
مسعودنصر 571-6592.................................. .

اجنمن ها و سازمانها

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

بیمه اتومبیل

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

شانس اول را به آنها
بدهید!

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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

ترجمه

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

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

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

خشکشویی

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

PAIVAND

آشپزی

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

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

------

همه روزه در

تپش دیجیتال
------

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

514-

• 223-3336
•
تدریس ریاضیات
وفیــزیک •
توسط مهندس •
•

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

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2010P

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

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

مرکزشهرمونتریال:

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

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

دندانپزشک

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

رستــوران

آنیکــس 585-2029 .....................................
کبابسرا 933-0-933 .................................... .
شومینه564-9790 ........................................ .
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس270-8437 ......................................... .
یاس483-0303 ........................................... .
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی483-0000 ....................................... .
کوپولی(989-8580 ............................... .)2
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی

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

فـرش

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

فـال

کوه نور ،آدونیس و...
شماره شما در

این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

الوال:

کامپیوتر

گلفروشی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

آدونیس ،شاتوکباب ،و...

224-0-224................................... .KamNic

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

شیرینی پزی و قنادی

وست آیلند :

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

گرانیت

سوپر و فروشگاه

ریوسود:

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

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

داروخــانه

عینک سازی

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

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

MONTRÉAL QC H4B 1L8

فروش کلیه بلیت
برنامه ها و کنسرتها

College,University
High-Shool

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



azoct15free

الکترونیک

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

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

خانمی هستم با تجربه
و قابلیت آشپزی برای
اعضای خانواده
و مهمانی های شما
به صورت پاره وقت.
در صورت نیاز معرف
موجود است.
شماره تماس:
438-921-8840

نیـازمنـدی هـای پیوند

Tel.: 514-484-8072

آموزش رانندگی

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

آموزش زبــان فرانسه

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

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

استخدام

azmay15

استخدام

آژانس مسافرتی

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

azjune16free

امید رایگان از فوریه15

فرنازمعتمدی842-8000................................
همامهر438-228-9266 ............................
ناهیدپاکروان844-873-7191 ....................
مریمنشاطی647-401-8888.......................
کاســپین814-7700 ..................................
مهری 940-1642 ............................ .T.A.M
اسکای.الن 388-1588 .................................. .
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................

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

Tel.: 514-806-7870

Tel.: 514-812-5662

آرایشـــــگاه

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

اعظم  -تلفن تمــاس:

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

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

خدماتمالیاتی

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.

ساختمان

MMUNITY

jan01U

پرستــار

azmarU

PARTICIPATE in our
CO

Tel.: 514-266-1355

azaug15U

Tel: 438-399-1359

aznov1U

کامیونیتی

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

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

به یک نفر پیتزامیکر و چند ویترس نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

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

clinique_Soleil@yahoo.com

بفروش می رسد:

لطفا با شماره زیر تماس بگیرید:
>>ناصــر
514-512-8935

پیتزا میکر | ویترس

تدریـس
ریـاضی

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

 6متری
گل ابریشم اعال

استخـــدام

aznov’15U

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

قــالیتبریز

azjan01

aznov-jan’17tpshP

استخدام منشی

چنــدعدد

Tel.: 514-892-5433

Tel.: 514-298-1393
Tel.: 514-265-0973

3333 Cavendish, #285

فروش فرش

به یک نفر مسلط به زبان
انگلیسی و فرانسوی
• با گواهینامه رانندگی
برای کار در داخل و
بیرون شرکـت،
تمام وقت نیازمندیم.
تلفناطالعات:

احمــد

علیـرضا فخـاریان

Re-Mi

استخدام
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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 آیل 952-7400 ................................ .

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

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

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

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

وبسایت

وام مسکن

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

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

محضر

موسیقی (جشن ها)

امیرکفشداران574-4540..............................
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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www.paivand.ca since 1993

 سال  24شماره  12  1300دی 1395

سی
عکا
رز
(نبش دکاری )

)Tel.: 514-996-9692

Haircut: $10

فــا ل

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

Tel: 514-295 39 28

SNOWDON

ارژنگ

1674 rue Everett
Montreal Qc H2E 1N6
P2enddc

Phone:
(438) 923-7873
778-968-7578
4970
Queen
Mary Rd.
604-762-4719

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

Tel.: 514-996-1065

azmay2013hoomanfree

دیگر طالع

هفت روز هفته از  ۹صبح تا  ۷شب

Surrey, BC
Montreal

• 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

514-833-8684

CV@spaxprss.com

کمک به شما در زمینه عشق ،ازدواج،
کار و بیزنس ،تحصیل ،امور مالی ،موفقیت،
سالمتی ،دادگاه ،طالق ،کودک،
بار قویتر از
خنثی کردن سحر و افسون و9 ...
بینان

تدریسپیانو

توسط :رضا هومن

Tel.: 514- 781-9268

طالع بینی از روی دست ،صورت ،تاریخ تولد

azjulyU

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

& Place Versailles.

Master :DURGA
KALIPRASAD

٠٩١٢٢٠٨٨٦٥٩

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...

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

اگر از طالعبینی دیگران ناامید شدهاید ،کافی است تنها یک بار
با من مالقات کنید تا نتیجه دلخواه را به دست آورید.

تلفـــــناطالعــــات:

فنگویندگی

50 X 70

Spiritualist & Psychic Reader

آرایشگاه
Tel. : 514-516-9810

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

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

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

info@paivand.ca

• 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

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

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

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
زیر ایمیل کنید:

ﻫﺩﻑ ﻣﺎ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺳﺭﻭﻳﺱ ﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻣﻭﻁﻧﺎﻥ ﮔﺭﺍﻣﯽ

استخدام :بند و ابرو

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

نیازمندیهای

Hirbod Transport
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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




























º

»




¼






















½












¦









¦ 



½



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
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Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

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







ﺗـــﻘﺎﻃﻊ









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









 






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




















































 h.davoudi@farhang.ca

r.davoudi@farhang.ca
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�كل قانون جذب انديشمندان غربي
انس��ان را آنق��در كوچك و محدود
يند.
��ا مه��ارت ذكر را عرض��ه ميكنيم،
ت ذكر يعني خواس��ته خودت را در
پيدا كن ،خواس��ته ثروت را در اسم
خدا پيدا كن ،وقتي اس��م غني خدا
تي در ثروت محدود نميمانيد بلكه
ناي بياندازه شتاب ميگيريد .شايد
دا در خانواده ،فامي��ل ،بين همكاران
س��تان و مؤسس��ه ات بخواهي عزيز
�ي اما اگر ذاكر اس��م عزيز شديد به
ر اكتفا نميكنيد بلكه غرق در عزت
ران ش��ده و همه چيز برايت كوچك
��ود چون در عظم��ت و عزت غرق
ويد ،اين تفاوت ذكر با قانون جذب
ت .قانون جذب ميگويد بر بخش��ي
ك��ران تمركز كن بر بخش��ي كه دم

 حل جدولهای ویژه و عادی:

از صفحه 27


¥


¸






«
¹


را كه به زبان ميآورد احس��اس كند كه
در ع��زت الهي غرق ش��ده اس��ت .وقتي
احس��اس ناامني به وجود آم��د بگويد يا
امان من ال امان له بايد احس��اس امنيت
كند ،يعني احس��اس شود كه هيچ كس
ديگر نميتواند به انس��ان آسيبي برساند.
بياندازه و بيكران يعني هيچ جايي نبايد
خالي از او باشد ،اگر عزتش بيكران است
پس هيچ جا نبايد خالي از عزت خدا باشد،
اگر ايم��انداري كه عظمت خدا بياندازه
است پس هيچ جايي نيست كه از عظمت
الهي خالي باش��د .پس خدا همه جا را پر
كرده ،مشكل ضعف ديد من است كه خدا
را نميبينم و احس��اس نميكنم ،اگر من
بتوانم با ذكر امان خدا را احساس كنم در
دل خطرات هم احساس ناامني نميكنم.
اينگونه انسان در اوج آرامش است و اين
اوج آرامش همان نفس مطمئنه است.

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

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

82

www.paivand.ca since 1993

خطبه

راهنمای انتخاب کیف دوربین

همانطور کــه میدانیــد ،لوازم
عکاســی و فیلمبرداری معموال
بسیار گرانقیمت بوده و مجبوریم
از این وســایل در مقابل ضربه،
گرد و خاک و رطوبت مراقبت
کنیم .به همین دلیل ،انتخاب
و خرید کیف حمل دوربین از
اهم واجبات است.
ّ
اگر تا به حال گذرتان به یکی
از مغازه های بزرگ عکاسی
افتاده باشد حتما دیده اید که
کیف و چمدانهای حمل لوازم
تصویربرداری ،بخش نســبتا
بزرگی را به خود اختصاص داده
اند .در این زمینه نمیتوان یک
نسخه کلی برای همه پیچید و
بهترین کیفدوربین آن است که
متناسب با نیازهای شما باشد .این
کیفها معموال در انواع شانه ای،
کوله پشتی و چمدانی میباشند.
بنابراین هر کس با توجه به نیاز و

کاربردش ،میتواند از اطالعات
زیر استفاده کرده و بهترین کیف
حملدوربین را انتخاب و استفاده
نماید:
• اگر در ســطح حرفه ای کار
میکنید و برای تصویر
تلفناستودیوفوتوبوک:
برداری ،دائما در حال
(514) 984-8944
ســفر و پرواز هستید،
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
همیشــه باید مقادیر
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
زیادی لوازم عکاسی و
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
فیلمبرداری به همراه
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
خود داشــته باشید.
ن شماره:
سپشیال ای
بنابرایــن مجبوریــد
ا
جلسهرفعاشکالوتمرین
که عالوه بر ســاکهای
تنظیماتدستیدوربینشمادر«استودیو
کوچک و متوسط ،یک
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر
یا چنــد چمدان بزرگ
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب
نیز خریــداری کنید.
وعکسهایخانوادگی
چمدانهای لوازم تصویر

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

PAIVAND: Vol. 24  no.1300  Jan. 01, 2017

برداریمعموالازجنسپالستیک
فشــرده و یا فلزی میباشند و از
آنجایی که ابعــاد آنها بزرگتر از
ابعاد بار کابین است ،باید حتما
مثــل چمدانهای عــادی ،در
بخش بار هواپیما حمل گردند.
داخل ایــن چمدانها ،چندین
الیه اســنفجی ضخیم قرار
دارد و از محتویــات در برابر
ضربات محافظت میکند .بدنه
خارجــی آنها هم به گونه ای
اســت که بیشــتر ضربات را
جذبمینماید.
• اگر ســبکتر سفر میکنید،
میتوانید یک کیف دوربین را به
عنوان بار همراه به داخل کابین
بیاورید .ابعاد بار کابین برای هر
ایرالینی اندکی متفــاوت بوده
ولی معمــوال در ابعاد 40 x 23
 cm 55 xمیباشــد .این ابعاد از
وبسایت ایر کانادا گرفته شده و
در صورتی که با ایرالین دیگری
مسافرت میکنید ،حتما قبل از
پرواز ،جزئیات را از شرکت مورد
نظر جویا شوید.
• نگارنــده ترجیح میدهد که
حداقــل دو کیف حمل دوربین
داشته باشــد .یک کیف سبک
شانه ای و نسبتا کوچک که جای
یک دوربین ،یک لنز اضافه و یک
فالش را داشته باشد .از این کیف
میتــوان در جاهایی که کار زیاد
حساســی نداریم استفاده کرده
و الزم نیســت که همه جهیزیه
عکاســیمان را با خودمان حمل
کنیم! کیف دوم نیز باید بصورت
یک کوله پشتی نسبتا بزرگ بوده
و ظرفیت دو دوربین ،چند لنز و
برخی لوازم دیگر را داشته باشد.
• یکی از مهمترین مولفه های
انتخاب کیف دوربیــن ،آنهایی
هستند که چند الیه ضربه گیر
در آنها طراحی شده و در صورت
سقوط ،صدمه ای به لوازم عکاسی
وارد نگردد.
• از آنجایی که همیشــه همه
چیز بر وفق مراد نمیباشد ،ممکن
است برای عکاسی بجایی برویم
که هوا بارانی بوده و احتمال نفوذ
آب به داخل کیف دوربین وجود
داشته باشد .بنابراین حتما باید
این نکتــه را در نظر گرفت که
کیف حمل دوربین ،ضد آب بوده
و وسایل را در برابر نفوذ نزوالت
ج ّوی محافظت کند .برخی از
کوله پشــتی های عکاسی ،در
جیب کناری خود ،یک پوشش
ضد آب دارند کــه میتوان در
زمان بارندگــی آن را خارج و
به روی کل کوله پشتی ،نصب
کرد .دور و ور این پوشش ضد
آب ،یک نوار کِشی قرار دارد که
نصب آن بر روی کوله پشتی
را در عــرض چند ثانیه ممکن
میسازد.
• در برخی کوله پشــتی ها
محفظه حمل لپ تاپ نیز در
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Immigration
CHANGES TO THE 2017 PARENT & GRANDPARENT
PROGRAM APPLICATION INTAKE PROCESS

O

and ask them to
complete the full
application.
IRCC will let everyone who completed the online
form know whether
they are chosen
or not. Only
those who were
randomly chosen
will be invited to
apply to the Parent
and Grandparent
Program.
hose who were
invited to
apply will have 90 days to
will be invited to send in
submit their complete applitheir complete application
cation to IRCC. The 2017
package.
application kit and guide
Between January 3, 2017
will be available on the
and February 2, 2017, CaIRCC website on January
nadian citizens and permanent residents, who want to 9th, 2017.
apply as sponsors must first The above information
may be found on the IRCC
complete an online form
website.
to let the department know
they are interested in apply- -------ing to sponsor their parents Hope everyone enjoyed
their Christmas Holidays,
or grandparents.
and want to take this opporOnce the information is
tunity to wish everyone all
successfully submitted
through the online form, the the best for 2017, from our
individual will get a confir- home to yours, Happy New
Year.
mation number.
Keep safe, stay healthy and
This number needs to be
make sure laughter is in
kept for your records, do
not submit duplicate entries, your everyday life.
duplicate entries will be
Maria Cottone
removed.
Completing the online form Regulated Canadian Immigration Consultant
will not mean a person has
Registered with Quebec
applied to sponsor under
Immigraiton
the program, at the end of
www.mariacottone.com
30 days IRCC will remove
mariacottone@hotmail.com
the duplicates, randomly choose 10,000 people

n December
14, 2016
the government
of Canada has
announced changes to the Parent
and Grandparent
Sponsorship Program.
Family reunification is a key
immigration
commitment of
the Government
of Canada. The
Parent and Grandparent Program
brings together thousands
of families each year.
For the 2017, the Minister
of Immigration John McCallum announced changes
to how the sponsorship applications will be submitted
under the program.
In recent years, Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) limited
the number of parent and
grandparent applications it
would accept, in order to
manage intake and interest
in the program, and keep
the number of applications
from growing. Rather than
the January rush to submit
applications by courier or
mail, those wanting to bring
their parents or grandparents to Canada will now
have 30 days to fill out an
online form to indicate their
interest.
IRCC will then randomly
choose 10,000 individuals
from those who filled out
the form, and those people

کیفهادر جاهایی به کمکمان می
آیند که مجبوریم چندین روز در
طبیعت و محیطهایی باشیم که
هیچ پریز برقــی در آنجا وجود
نداشــته و با خیال راحت ،پروژه
عکاسی و فیلمبرداری را به انجام
برسانیم.
• بهتر اســت در زمان انتخاب
کوله پشــتی های بــزرگ لوازم
عکاســی ،قابلیت حمل سه پایه
عکاسی نیز مد نظر قرار گیرد .به
عبارتدیگری ،کوله ای را انتخاب
کنیم که در بخش بیرونی خود،
فضایی برای بســتن و حمل سه
پایه در نظر گرفته شده باشد.
• کیفهای حمل دوربین که به
طور حرفه ای ســاخته میشوند،
دارای یک ویژگی مهم دیگر نیز
میباشند :عالوه بر تمام چفت و
بســتها و قفلهای ایمنی ،طوری
طراحی شده اند که با یک حرکت
و از طریق بــاز کردن یک زیپ
مخفی ،بتوان به محل نگهداری
دوربیندسترسی مستقیمداشت
و دوربیــن را بدون اتالف وقت و
خیلی سریع از کیف خارج و فورا
مورد استفاده قرار داد .این ویژگی

حتما باید در زمان انتخاب کیف
دوربین ،مورد توجه قرار گیرد تا
فرصت شکار صحنه ها را از دست
ندهیم.
• یک کیف مناســب ،همیشه
چندین محفظه کوچک نیز برای
حمل و نگهداری اشــیاء مهم و
کوچکتر مثــل کارتهای حافظه
و ســایر لوازم الکترونیک دارد تا
دسترسی و پیدا کردن آن آسان
بوده و احتماال در زمان باز و بسته
کردنهای متوالی ،گم نشوند.
• برخی اوقات به جاهایی سفر
می کنیم که امنیت نسبی جامعه،
کم و احتمال سرقت و زورگیری
وجود دارد .بهتر است که رنگ و
ظاهر کوله پشتی عکاسی به گونه
ای باشــد که جلب توجه نکرده
و خیلی ساده و معمولی به نظر
برسد.
امیدوارم که ایــن مقاله برایتان
مفیــد بــوده و خداونــد ایران،
دوربینتان را از  70000هزار بالی
ارضی و سماوی محافظت فرماید!

T

آن تعبیه شــده و در سفرهای
طوالنی میتوان همه را با هم و در
یک کوله حمل کرد.
• بهتر است کیف حمل دوربین
به گونه ای باشد که دیواره های
داخلی آن قابــل جابجایی بوده
و بتوان ســاختار داخلی آن را با
توجه به وسایلی که قرار است در
آن حمل کنیــم ،تغییر داد .این
خصوصیت باعث میشود که قادر
باشیم تقریبا هر وسیله ای را در
کیفدوربین حمل نماییم.
• برخی کوله پشتی های جدید،
مجهز به امکاناتی هستند که تا
چندی قبل وجود نداشت و بیشتر
شــبیه فیلمهای تخیلی است!
در دوره آخر زمان ،شاهد ظهور
کوله پشــتی هایی هستیم که
یک باتری شارژشونده درون آن
جاسازی شده و میتوان دوربین،
موبایل و حتی لپ تاپ خود را با
آن شارژ نمود .نکته جالبتر این
که این کیفها مجهز به سلولهای
فتوالکتریک بــوده و میتوان در
جاهایی که دسترسی به شبکه
برق شهری نداریم ،باتری مرکزی
کیف را دوباره شــارژ نمود .این

•
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CarsRToys

www.carsrtoys.ca

فروشنده اتومبیل های دست دوم
آمریکایی ،ژاپنی ،اروپایی پ
برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را
در وبسایت ما بجوییدwww.carsrtoys.ca :
برترین سرویس | نازل ترین بها
در خدمت هموطنان گرامی
برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس هر روز هفته
با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید:

با مدیریت الکس تنوتاسی
Cars R Toys offers you its
experience & expertise
in the pre-owned car market & the auto financing
service.

برنامه
های رقابت ناپذیر
فاینانس مخصوص
ه
موطنان تازه وارد
----ب
دون رجوع به پیشینۀ
اعتباری شما

bad credit,
bankruptcy,
no credit,
!no problem
we have
financing for you.

Cars R Toys

Tel.: 514-484-8181
تیم فوتبال چاپکو
برزیل Chapeco

روز  29نوامبر هواپیمایی که 50
نفر از فوتبالیست های تیم چاپکو
را به همــراه دو نفر روزنامه نگار
و خبرنگاران ورزشی برای انجام
مسابقه به کلمبیا می
برد ،بــه علت کمبود
سوخت و نقص فنی
 5دقیقه قبل از فرود
سقوط کرد.
در این حادثه تاسف بار
 77نفر شامل خلبان و
خدمــه هواپیما جان
خود را از دست دادند
و تنها  6نفر نجات یافتند.
اجســاد کشــته شــدگان و
بازماندگان بوسیله دو هواپیمای
ارتشی به استادیوم چاپکو حمل
گردید و 19هزار نفر از دوستان
و آشنایان با لباس های ورزشی
سبز و سفید به همراه مسوولین
ورزشی برزیل و آقای میشل ترمر
رئیس فدراســیون بین المللی
فوتبال ،مراســم نیایش به عمل
آوردند.
در مراسم نیایش اسامی بازیکنانی

کــه جان خود را از دســت داده
بودند ،به همراه سرود ملی اعالم
گردید .همچنین نامه تسلیت پاپ
قرائت شد .در هنگام اجرای این
مراســم  22نفر بازیکنان رئال
مادرید در بارســلون به همراه
کلیه تماشــاچیان یک دقیقه
سکوت اعالم کردند.

کبک
طی مســیر  5قاره
با شنا

مونتریــال ،در فــرودگاه مورد
اســتقبال دخترش خانم کینا
مون و تعداد زیادی از دوســتان
و عالقمندانش قرار گرفت .آقای
پیشه قبال در سوئیس به ورزش
هاکی مشغول بود ،لیکن به علت
بیماری آرتــروز مزمن از ورزش
کناره گیری نمود.
او یک بار نیز بخاطر سکته خفیف
مغزی در بیمارســتان بستری
گردید.
آقای پیشــه در نظر دارد دربهار
ســال  2017در رودخانــه لک
له مان سوئیس ،به شنا بپردازد تا
از این طریق پیام صلح و دوستی
را به دنیا ابالغ نماید.

Sundays we are closed.
Monday to Friday:
)10AM - 7PM
Saturdays 11am to 5p

6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4
Free: 1 877-227-7786
1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181

ورزشـــی...

 53دقیقه شکست داد .گفتنی
اســتن آقای دل پوترو در رخت
کن مورد استقبال آقای مارادونا
فوتبالیســت معــروف دنیا قرار
گرفت.
پیروزی تیم آرژانتین مورد اقبال
بسیار قرار گرفت و رئیس دولت
آرژانتین در یک ضیافت بزرگ و
باشکوه از قهرمانان قدردانی کرد.
آقای دل پوترو اظهار داشت که
سال  2016یک سال جادویی و
سحرآمیز برای تیم آرژانتین بوده
و از همه مســوولین و مشوقین
خود سپاسگزاری نمود.

از نگاه «شامپیون»!

بــه نمایندگی از
کانادا بدست آورد.
وی همچنیــن در
مسابقات«ویندزور»
انتاریــو بعنــوان
بهتریــن شــناگر
شیرجه از ارتفاع 20
متری شناخته شد.
در ضیافت بزرگی که
به افتخار این شناگر
برگــزار گردید ،آقای
استفان الپوانت مربی
شــنا اظهار داشت که
وی همچنیــن جزو
خانم ریشــار در سال
 2000تمرینــات خــود را برای هنرمندان سیرک دو سولی می
شــیرجه ار ارتفاع باال دنبال می باشد.
خانم ریشار در هنگام شرکت در
نموده است.
رقابت های بین المللی آمریکا،
مکزیــک ،اروپا و پرتغال ســه
فرزند خــود را به همراه می برد
و تلویزیون های ورزشــی اغلب
بــه پخش چهــره ی آنان برای
عالقمندان به ایــن ورزش می
پردازند.
او در حال حاضــر به تمرینات
خود ادامه می دهد و در نظر دارد
در رقابت هــای المپیک 2024
شرکت نماید.
وســف تی زهــوش ،از
ی
دیمیترینایرانیانجامعه
ق
یرانی مونتــرال ،قهرمان
ا
یشینتیمملیپینگپنگ،
پ
بیفدراسیونپینگپنگ
مر
،1963
رمان تیم ملــی ایران
قه
چکســولواکی 1976؛
در یوگسالوی ،1965
ورزشــی در کلکته1976؛
خبرنگارکیهــان
شیالمپیکمونتریال1976؛
خبرنگارکیهانورز
فنی داوران تنیس روی
سرپرســت کمیته
یی درتهران 1974؛ مشاور
میزمسابقات آسیا
جهانیدرانگلستان1977
فنیمسابقات

آقای نورمان پیشــه 45 ،ســاله
از شــهر ولی فیلد کبک در ماه
آگوســت 2016
تصمیــم گرفت
فاصلــه ی  5قاره تنیس جام دی ویس
را با شنا در مدت
کبک
 84روز طــی در مســابقات فینــال جام دی
نماید؛ مسیر وی ویس بین تیــم های آرژانتین و بهترین ورزشکار شنا
از آالسکا ،تا روسیه کروشیا ،آقای فردریکو دل بانیک شیرجه از ارتفاع باال
آمریکا و تا آســیا ،از آرژانتین موفق شد آقای ای وو خانم لیز آن ریشــار  35ساله از
همچنین اقیانوس کارلوویچ از کروشیا را با سرویس شهر مونتریال موفق شد عنوان
پاسیفیک ،یونان ،ترکیه ،مراکش ،های پرجهش و محکم در ســه بهترین شناگر شیرجه از ارتفاع
گیم  20 -6،3-4 ،6-2متری در مســابقات ســال
اسپانیا ،مصر و اردن
 2016ابوظبی را به دست آورد.
 6مغلوب نماید.
بــود .مســیرهای
مدت بازی این دو این مســابقات از سوی کمپانی
شنای تعیین شده
قهرمان  2ساعت «رد بول» پشتیبانی مالی شده
بر اســاس میزان
و  9دقیقــه طول بود .خانم لیزآن بسیار خوشحال
درجــه حرارت آب
اســت که توانسته این افتخار را
کشید.
بین  5تا  25درجه
همچنیــن آقای
تعیین شده بود.
www.paivand.ca
دل پوترو بازیکن
گفتنی است رکورد
بلند قد آرژانتینی
قبلی این شــنای
یکم و پانزدهم ماه
حادثه جویانه  10روز بوده ست .حریف خود آقای مارین سیلیک
را بر روی سایت بخوانید
آقای پیشــه در بازگشــت به را در  5گیم و مدت  4ســاعت و
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BRIQUETAGE —
MAÇONNERIE

michael
est un super

macon
il est diplômé

access

www.paivand.ca since 1993

1395  دی12  1300  شماره 24 سال

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
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خدمات ارزی

   مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی

بابهترین نرخ روز

PAiVAND
BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692
since3
199

info@expertfx.ca

ناهیدپاکروان

<< pgs. 2

سفر به ایران

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

Published by: PAIVAND inc. Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
Tech.: S. Rezai | H. Harandi | Distribution: Babak

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W. H3G 1M6
GUY

Vol. 24, No.1300, 01 jan., 2017

 Mailing Address:

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8
FAX: 514-342-9574

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

constartech architecture

UNION MONDIALE

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

انتقـال ارز

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

با کمترین کارمزد
مجهز به کلیه کارت های
   آخرین اطالعات ارز

بانکی ایران

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه

به مدیریت :بیژن احمدی

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

____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG، H4A 1W6

Cell.: 514-944-3279

Tel.: 514-481-0671

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در تپش دیجیتال

223-3336

7روز
هفته
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