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تبدیل ارز
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Sharif

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent، QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

Cote vertu، Bus 121 E

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca
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Lac-Mégantic
Nous sommes
de tout cœur
avec les personnes
touchées
par ce désastre...

•6170NDG:
Sherbrooke W.

Tel.: 514-485-4744
West Island:

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

دهمینسالگردقتلزهراکاظمی

برداری از تجم��ع خانواده های
زندانیان سیاسی در برابر زندان
اوین دستگیر شد و  ۱۸روز پس
ازبازداشت ،درگذشت ...ص13 :

بیستم تیر ماه  ۱۳۹۲دهمین
س��الگرد مرگ زه��را کاظمی
عکاس روزنام��ه نگار کانادایی-
ایرانی است که به هنگام عکس
پس از
خابات
انت

دشواری رای دادن و
COROLLA 2010
اندیشی زنان....
هم
15 460 $
À PARTIR DE

transport et préparation en sus
Remise de 500$
0% de financement disponible

نگرانیبانکمرکزی
کانادا از بازار
24 595
کاندومینیوم
کالن شهر تورنتو
RAV 4 2010

$

Strategic Advice & Execution

À PARTIR DE

36

transport et préparation en sus

ز پای
ا
آقا ،خانه ویرانه!
بست

31
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10

آیا ایرانیان از امارات اخراج می شوند...

5
کبک باید برای نگهداری آلوفون ها بیشتر تالش کند...

www.alixtoyota.com
Tel.: 1-888-780-3103

11

دو جا
معه ،یکی انسانی ،و دیگری :جمهوری اسالمی

 ...درست در همان ساعات
اولیه صبح یکش��نبه که
ابوقتاده با آن همه قرائن
مرب��وط ب��ه فعالیتهای
تروریس��تی پ��س از ده س��ال
کشمکش قضایی و صرف میلیون
ها پوند ،ب��رای این که با کمترین
شکنجهای روبرو نشود ،باالخره به
کشور خود باز میگشت ،در گوشۀ
دیگری از دنیا پنج انس��ان به دار
آویخته شدند .............ص7 :

اخواناملسلمین؛
خداحافظی زود هنگام؟
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حسین
باقرزاده

کبک/کانادا

ع.ا.شادپور
>> 11:

>> 7

renroc s'DAN

>> 5

کـتنه
ماریا ُ

امیرسام:
امالک

مهــاجرت

 ص37 :

>> 36

>> 36

www.ParsPlumbing.ca

تغییر شوفاژ گازوئیلی به برقی
باز کردن لوله های فاضالب
ارائه کلیه خدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
تعویض مخزن آب گرم

بل سنتر

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

Tel: (514) 290-2959

محضردارومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY
Ninous Givargiznia، BSc.

فیروزهمتیان

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

Real Estate Broker

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
مدیریتبازاریابی
______________________
Office: (514) 990-4666 X594
Res.: (514) 696-5169

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

fhemmatiyan@sutton.com

Cell.: (514) 816-4080
   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

گوگوشدراوتاوا

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

نینوسگیورگیزنیا

CENTURY 21 Max-Immo
620 boul، St-Jean، Suite 202
Pointe Claire، QC، H9R 3K2
ninousgivargiznia@hotmail.com

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

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

TICKETS: TAPESH DIGITAL & TICKETMASTER

Montreal Qc. H3G 1S6

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

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری

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

GUY

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

1155 Rene Levesque w. #2500
Montreal، Qc.، H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660

Mobile: 514.567.3169

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

مریم خالقی

TapeshMontreal.com

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

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

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:
Tel.:514-844-4492

1449 St. Catherine W

حمیدصدیقکاغذچی

وحید خلجی

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

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

انتقـال ارز

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount، Qc H3Z 2A5
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.
(514) 935 3337
Real Estate Broker
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com
Cell: (514) 928-5415

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

انتقالفوری

ProFusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

صرافیخضر

Real Estate Broker
Groupe Imm. Premium Inc.
Montrealvr@gmail.com

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

Tel.: (514) 806-0060

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

Pars Plumbing
& Heating Inc.

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

عباسشفیعی

)Abbas Shafiee (B. Comm.

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

روبروی 3

صرافی  5ستاره

شهباز
خنعی

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

514-223-3336

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

دارالترجمهرمسییکتا

اولین دارالترجمه رمسی در مرکز شهر مونترال
با  15سال سابقه
ترجمه رمسی کلیه اسناد و مدارک
ترجمه رمسی مدارک پزشکان مطابق
با استانداردهای  PCRCو MCC
______________________
4055 Ste-Catherine O. Suite 132

Tel: 514-439-8501

نادرخاکسار

آرزو حتویلداری یکتا

Atwater

 ص34 :













Cell.: 514-969-2492
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2013 TOYOTA
YARIS HATCHBACK
five doors

www.alixtoyota.com
Tél.: 514.376.9191

STARTING AT

16 315

6807, boul. De Lorimier
Montréal، Qc H2G 2P8

$

transport, preparation included.

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

2013 TOYOTA RAV4
STARTING AT

25 525

$

transport, preparation
and tax for A/C included.

%
0

وام با نرخ بهره

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Financing

Contact
Contact
AlexAlex
for for
additional
additional
rebates.
rebates.

for certain
cars only

2
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طرحی برتر ،برای زندگی برتر
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has
روبری بل سنتر
 2 ،1و 3
اتاق خواب

جیم
دو تراس
استخر داخلی
پالگ اتومبیل برقی
ساعات کار:

همین امروز

با دفتر

فروش ما
و یا با تعیین وقت قبلی

متاس

بگیرید

We build in Trust & Friendship
سازنده سازههای شما با اعتماد و دوستی

تیم مدیریتی با بیش از ده سال سابقه اجرا در کانادا
برآورد و مشاوره سرمایهگذاری در امور ساخت و ساز

PERMONT
General contractors Inc.

استفاده بهینه از فناوری روز در طراحی و اجرای ساختمان
طراحی و ساخت کلیه ساختمانهای تجاری ،صنعتی و مسکونی

Design Build
Value Engineering
Planning & Control
Construction Management

www.permont.ca
RBQ # 5639-5874-01

Info@permont.ca

514 738 0002

514 738 0006

5473 Ave Royalemount, Suite 214, Mont-Royal
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ایران...

شهباز خنعی

«درتصمیمبهاخراجایرانیان
ازاماراتتجدیدنظرکنید!»
وزیر خارجه ایران خواستار تجدید
نظر دولت امارات متحده عربی در
مورد تصمیم به اخراج شهروندان
ایرانی از آن کشور شده است.
روز  12ژوئی��ه ،وزارت امور خارجه
ای��ران گزارش ک��رد که علی اکبر
صالحی ،وزیر خارجه ،در تماس��ی
با ش��یخ عبدالله بن زاید ،همتای
امارات��ی خود ،نس��بت ب��ه اخراج
جمع��ی از ش��هروندان ایران��ی از
امارات ابراز نگرانی کرده است.
روز یکشنبه این هفته گزارش شد
که امارات متحده عربی چند صد
ایرانی مقیم آن کشور را بدون هیچ
توضیحی اخراج کرده است.
براس��اس این گ��زارش ،برخی از
اخراجش��دگان برای چند دهه در
امارات سکونت داش��تند و در آن
سرزمین سرمایهگذاری سنگینی
کرده بودند.
دولت ام��ارات در مورد تصمیم به
اخراج ایرانیان توضیحی نداده ،اما
روز س��ه ش��نبه ،عباس عراقچی،
س��خنگوی وزارت خارج��ه ایران،
گفت که دلیل اقدام دولت امارات،
برنامه تغییر ترکیب جمعیتی آن
کشور بوده است.
بخش قاب��ل توجهی از س��اکنان
امارات متحده عرب��ی را کارگران
مهاجر و ش��هروندان کش��ورهای
دیگر تشکیل میدهند که برای کار
در آن کشور به سر میبرند.
این افراد ،که برخ��ی از آنان برای
مدتی طوالنی ساکن امارات متحده

عرب��ی بودهاند ،تابعی��ت امارات را
ندارند و از حقوق کامل شهروندی
در آن کشور برخوردار نیستند.
آق��ای عراقچی توضیح نداد که آیا
دولت اماراتدر اجرای برنامه تغییر
ترکیب جمعیتی ،فقط ایرانیان را
اخراج میکند یا این برنامه شامل
اخراج ش��هروندان مهاجر س��ایر
کشورها هم میشود.
فشار بر ایرانیان

پیش��تر ،عالء الدی��ن بروجردی،
رئیس کمیس��یون ام��ور خارجه
مجلس ایران ،گفته بود که دولت
امارات "تحت فشار سایر قدرتها
و کشورها ،اقدام به اخراج ایرانیان
کرد" اما مش��خص نکرد منظور او
کدام کشورها بوده است.
ای��ن نماین��ده مجل��س از وزارت
خارجه ایران خواست تا "از حقوق
و منافع ایرانیان در خارج از کشور
دفاع کند و از کنار این موضوع به
سادگی نگذرد".
ایسنا در گزارش یکشنبه خود در
مورد اخراج ایرانی��ان ،اقدام دولت
امارات را "بخش��ی از پروژه اخراج
ش��یعیان" از آن کش��ور توصیف
کرده بود.
ام��ارات متحده عربی حدود چهل
س��ال پی��ش از تعدادی از ش��یخ
نش��ینهای حاشیه جنوبی خلیج
فارس تشکیل شد .پیش از آن ،این
شیخ نشینها برای مدتی طوالنی
تحت حمایت بریتانیا قرارداشتند.
در دوره قب��ل از تاس��یس امارات

متحده عربی ش��ماری از ایرانیان
به عنوان نیروی کار ماهر برای کار
به این شیخنشین ها میرفتند اما
با بهبود شرایط اقتصادی ایران ،از
شمار مهاجران ایرانی به این شیخ
نشین ها کاسته شد.
در دهههای اخیر ،رشد اقتصادی و
تجاری امارات و برخی از مشکالت
در ایران ،باعث شد تا باردیگر شمار
قابل توجه��ی از ایرانیان به عنوان
کارگر یا برای تاسیسدفاتر تجاری
و مال��ی در ام��ارات اقامت کنند و
امارات به یکی از طرفهای عمده
تج��اری جمهوری اس�لامی هم
تبدیل شد.
اخراج ایرانیان از امارات با تحوالتی
در روابط جمهوری اسالمی و سایر
کشورها از جمله کشورهای منطقه
همراه بوده است.
با تشدید تحریمهای خارجی علیه
ایران ،دولتهای غربی خواس��تار
سختگیری کش��ورهای دیگر در
مورد فعالیتهای اقتصادی ایرانیان
ش��دهاند تا به این وس��یله امکان
"دور زدن" تحریمه��ا از جمهوری
اسالمی گرفته شود.
همچنین ،موضعگیری جمهوری
اس�لامی در قبال برخی مس��ایل
منطق��های ،به خص��وص جنگ
داخلی سوریه که به تدریج جنبه
فرقهای یافته ،باعث ناخرس��ندی
و نگران��ی بعض��ی از کش��ورهای
منطقه نسبت به اهداف حکومت
"روحانیون شیعه" در ایران شده و
بر موقعیت ایرانیان در این کشورها
تاثیر گذاشته است.
•
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Shahbaznakhai8@gmail.
com

به دش��واری می توان کسانی که
نظام والیت مطلقه فقیه را حکومت
"ش��تر گاو پلنگ" م��ی نامند را
س��رزنش کرد و به آنان نس��بت
نادرس��ت گویی ی��ا غرض
ورزی داد.
اگر شتر گاو پلنگ به مفهوم
موجودی عجی��ب الخلقه
با س��اختاری دارای اجزای
متناق��ض و حت��ی متضاد
باش��د ،این عنوان کامال به
حکومت آخوندی می برازد
و نگاهی به قانون اساس��ی آن این
برازندگی را اثبات می کند.
درحکومت ش��تر گاو پلنگ هیچ
چیز سرجای خود نیست و راست
و دروغ چنان درهم آمیخته اند که
تش��خیص و جداکردن آنها اگرنه
غیرممکن ،دس��تکم بسیار دشوار
است.
ای��ن آمیختگی راس��ت و دروغ و
تفکیک ناپذی��ری آنها از یکدیگر،
تقریبا در همه زمینه ها به چشم
می خورد:
از س��خنان رهبر معظ��م و فرزانه
انق�لاب گرفته تا بهای س��هام در
بورس اوراق بهادار و از تفسیرهای
سیاسی و اقتصادی صدا و سیمای
ولی مطلقه فقیه تا وضعیت اسفبار
م��واد مخ��در و کاالی قاچاق در
کشور.
نمونه ه��ای فراوان در هر زمینه و
عرصه ای وج��ود دارند که در این
نوشتار به عنوان مشت نمونه خروار
به شرح مختصر چندمورد بسنده
می کنم:

چندین هفته اس��ت ک��ه صدا و
س��یمای دروغ پ��رداز و فریبکار
ول��ی مطلقه فقیه با س��ماجت و

پشتکاری غریب و
سوق دهد.
برنامه ریزی شده این را
تبلیغ می کند که بهای سهام خنودی! ،ام��ا ،ب��رای این که
ای��ن دروغ پ��ردازی
ش��اخص س��هام اوراق
کسب مقام
و فریب��کاری بتواند
به��ادار در بورس تهران
از آغاز س��ال خوشیدی قهرمانی در
شماری از دارندگان
نقدینگی را بفریبد تا
ج��اری رش��دی ف��وق
کشفیات
العاده داشته مواد مخدر ،به سودای سود کالن
بورس ،بخشی از 20
و نم��ودار
ش��اخص آن گسترش قاچاق میلیارد دالری که از
کاال و...
ترس کاهش مداوم
نزدی��ک ب��ه
ارزش پ��ول ملی به
4 0د ر ص��د
رشد را نشان می دهد .دالر و سکه تبدیل شده را به اوراق
این که درشرایط تحریم س��هام تبدیل کنند ،باید دو دوتا
های شدید و فلج کننده چهارت��ای موجه و قانع کننده ای
و درحال��ی که به دلی��ل افزایش وجود داشته باشد.
سرس��ام آور قیمت ه��ا و کاهش ازجمل��ه این ک��ه رونق��ی درکار
ق��درت خرید مردم رک��ود و تورم شرکت ها و موسساتی که شاخص
درکن��ار هم می تازند و س�لامت بورس را تشکیل می دهند باشد.
اقتصاد کشور و مردم را تهدید می آیا چنین است؟
کنند ،و درحالی که بنابر آمارهای صنع��ت خودروس��ازی دومی��ن
خ��ود حکومت ح��دود 80درصد صنعت مهم کشور است و بخش
صنایع یادرمعرض تعطیل هستند قابل توجهی از ش��اخص بورس را
و یا با بخ��ش کوچکی از ظرفیت تشکیل میدهد.
خ��ود کار میکنن��د ،ب��ورس که به گزارش روزنامه "دنیای اقتصاد":
درواقع آینه ای است که همه این «خودروسازان روزگاری در بورس
نابسامانی ها را درخود بازتاب می آقایی می کردند و س��هام ش��ان
ده��د  -یا باید بده��د  ،-در مدتی بسیار با ارزش بود ،اما حاال با وجود
کمت��ر از  4ماه ح��دود  40درصد روزن��ه های امیدی ک��ه به وجود
رش��د واقعی ارزش داشته باشد ،از آمده ،س��هام شان به اندازه قیمت
ن��وع همان دروغ های "ش��تر گاو یک دانه "هلو" ،کمتر از نرخ یک
پلنگ"ی اس��ت و تنها چیزی که برگ دستمال کاغذی و کم ارزش
از آن می ش��ود فهمید این است تر از یک نخ سیگار یا یکدانه خیار
که حکومت با این تبلیغات گمراه است».
کننده می خواهد هم نمایش ثبات نویسندهدنیای اقتصاددر نوشتاری
اقتص��ادی بدهد و هم بخش��ی از مبس��وط و با ذک��ر جزییات می
حجم سرسام آور نقدینگی حدود نویسد:
 500هزار میلیارد تومانی که دراثر «قیمت هر یک سهم ایران خودرو
سیاست های نادرست اقتصادی و را مع��ادل  150تومان (متوس��ط
چاپ بی رویه اس��کناس به وجود قیمت فعل��ی) درنظرگرفته ایم و
آم��ده را جذب کند یا دارایی های هریک سهم سایپا و پارس خودرو
نق��دی مردم را از بازار ارز و س��که
{>> ادامه در صفحه}37 :
طال به سهام و اوراق بهادار بورس

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

Real State Broker
Email:
minoo.eslami@century21.ca

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
_________________________

Tel.: 514-777-3604

5263، boul Cavendish،

Montreal، Quebec، H4V 2R6،
Email: loyale.accounting@gmail.com

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید:
اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید،

نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
info@paivand.ca
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ایر ان :ایام مبارک...
ماه رمضان با جرم تازه و
گشت های تازه

www.paivand.ca

شتی های انتظامی

ماه رمضان :با گ

با آغاز م�اه رمضان جرم
تازه ای به ج�رم های خیابانی
افزوده می ش�ود وکار گش�ت
ه�ای ارش�ادی و نیروه�ای
انتظام�ی و امنیت�ی و اخالقی
بیشتر می شود.
این جرم ،روزه خواری در مالء عام
اس��ت که اگرچه به طور مشخص
در قانون مجازات اسالمی برای آن
کیفری درنظرگرفته نش��ده است،
اما مسئوالن برقراری نظم و قانون
و اخ�لاق و امنی��ت اجتماعی در
حکومت اس�لامی ایران با استناد
به م��اده  ۶۳۸این قانون ،انجام آن
را جرم و ارتکاب به آن را مستحق
مجازات می دانند.
حبس و شالق برای تظاهر به روزه
خواری

به نوش��ته خبرگزاری فارس ،این
ماده می گوی��د تظاهر به هرعمل
حرامی در انظ��ار عمومی جرم به
ش��مار می رود .و مج��ازات تظاهر
ب��ه عمل حرام در قان��ون مجازات
اس�لامی حب��س از  ۱۰روز ت��ا ۲
ماه و یا تا  ۷۴ضربه ش�لاق پیش
بینی ش��ده است ،که میزان آن را
دادگاه تعیین می کند .البته نخست
باید ثابت شود که شخص به روزه
خواری تظاهر کرده اس��ت .یعنی
عامدا و از روی قصد و غرض به این
کار دست زده است.
در ق��رآن اش��اره ای به حرام بودن
تظاهر به روزه خواری نشده اما فقها
با توسل به روایات و احادیث آن را
حرام شمرده اند.
به نظر می رس��د که امس��ال نیز

مب��ارزه با روزه
خواری قرار اس��ت به شدت برگزار
شود.
آن گونه که خبرگ��زاری ایرنا می
گوید انجام این مبارزه ،بر حس��ب
ش��یوه ارتکاب جرم ،ب��ه دو گروه
محول شده است .برخورد با کسانی
که سهوا اقدام به روزه خواری می
کنند با گش��ت های ارشادی ویژه
مبارزه با روزه خواری اس��ت که به
گفته معاون دادگس��تری اس��تان
فارس باید به تذکر و ارش��اد روزه
خواران سهوی بپردازند .اما کسانی
ک��ه عم��دا روزه خ��واری کنند با
فرماندهی انتظامی ،پلیس اطالعات
و امنی��ت عموم��ی و در نهایت با
دادگاه و زندان و ش�لاق و جریمه
نقدی سروکار خواهند یافت.
تظاهر به روزه خواری برای
نامسلمانان

به نوش��ته خبرگزاری فارس روزه
گرفتن بر فرد غیرمسلمان واجب
نیس��ت .اما غیرمسلمانان نباید به
روزه خ��واری تظاهر کنند .در این
صورت با آنان نیز مانند مسلمانان
متظاهر به روزه خواری رفتار خواهد
شد و مش��مول همان مجازات ها
قرار خواهند گرفت.
روزه خواری در عربستان
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بی ر ّبنای شجریان
و

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

می شود .و در
صورت داشتن
اقام��ت کاری،
قراردادش باطل
و خ��ودش هم
از کشور اخراج
می شود.

1118

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

دولت عدالت و
تبعیض در ماه
رمضان

دولت امس��ال
نیز به روال سال
های گذش��ته میزان ساعت های
کاری کارمندان دولت را به خاطر
روزه داری کاه��ش داد .س��اعات
اداری ب��رای کارمندان دولت از نه
صبح ت��ا دو یا دو و نیم بعداز ظهر
تعیین شده است.
در عین حال دولت برای کارکنان
خود س��بد ماه رمضان نیز درنظر
گرفت��ه اس��ت .این ام��ر اعتراض
کارگران را برانگیخته است.
به گزارش خبرگ��زاری کار ایران،
نه تنها کاهش ساعات کار در ایام
رمضان شامل کارگران مسلمان -
که عالوه بر انجام کارهای یدی باید
روزه داری را در گرم ترین ماه سال
تحمل کنند -نشده است ،بلکه بنا
بر بیانیه «اتحادیه پیش کس��وتان
جامعه کارگ��ری» ،دولت از دادن
سبد کاالی رمضان به کارگران نیز
خودداری کرده است.
بن��ا بر این گزارش ع��دم پرداخت
غیرنقدی به کارگران هفت س��ال
است که متوقف شده است.

اگرچه در ایران جز حبس و شالق
چیز بیشتریدر انتظار متظاهران به
روزه خواری نیست اما در عربستان
س��عودی عالوه بر مج��ازات های
معمول برای روزه خواران ،اگر روزه
خوار فردی خارجی باشد عالوه بر
تحمل مجازات از کشور اخراج هم ماه رمضان و ربنای شجریان
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دعای ربن��ای پی��ش از افطار ماه صدا وس��یما دانسته اس��ت .آقای
رمضان با صدای شجریان یکی از شجریان به وقایع پس از انتخابات
محبوب ترین نواهایی ست که نه  ۱۳۸۸نیز اعتراض کرده بود.
فقط روزه داران ،بلکه روزه خواران و
حتی نامومنان را نیز مجذوب خود درخواست مردم برای پخش ربنا
کرده اس��ت .در ایران کمتر سفره ب��ا تغییر دول��ت و روی کار آمدن
افطاری ست که بی ربنای شجریان حس��ن روحانی ،رئیس جمهوری
گشوده شود.
معتدل و مداراگر ،درخواست های
ام��ا پ��س از آن که محم��د رضا ایرانیان برای آزاد شدن پخش ربنا
شجریان در سال  ۱۳۸۸از پخش از صدا و س��یما باال گرفته است .تا
بی اجازه آثارش در س��ازمان صدا آن جا که کم��ال الدین پیرموذن
و سیما شکایت کرد ،با آنکه تاکید نماینده مجلس خواستار پخش ربنا
کرد که این ش��کایت دعای ربنا و از صدا و سیما شده است.
مناجات افش��اری او را شامل نمی سایت خبری انتخاب در گزارشی
شود زیرا آنهارا به ملت ایران تقدیم از قول یکی از بینندگان انتخاب از
کرده اس��ت ،سازمان صدا وسیما پخش ربنا در شبکه دوم تلویزیون
اع�لام کرد که نه فقط پخش ربنا ،جمهوری اس�لامی ای��ران درپس
که اصوال پخش صدای شجریاندر زمینه فیلم «ملک��وت» خبر داد و
صدا و سیما ممنوع شده است.
آن را «مقدمه ای برای آشتی صدا
وسیما برای بازپخش این مناجات
رویایی و دل انگیز» دانست که به
وقتی «ربنّا» سیاسی می شود
علی خامنه ایدر  ۱۳اسفند  ۱۳۷۰نوشته این سایت چند سالی ست
ربن��ای ش��جریان را کاری هنری مردم از شنیدن آن به هنگام افطار
خواند که برای رمضان نامناس��ب محروم شده اند.
است .او گفت« :آن "ربّنا"هایى که
ش��جریان خوانده و در ماه رمضان بایکوت ربنا به خاطر موضع گیری
قبل از اذان مغرب مىگذارند ،یک شجریان
کار هنرى اس��ت ،یک کار حالى با این همه معاون صدا وس��یما به
نیس��ت .مناسب نیست که بعد کنایه القا کرد ک��ه در ماه رمضان
از اذان ،کس��ى بخواه��د آنطور ربنای ش��جریان ب��ه دلیل موضع
چی��زى را بگ��ذارد .ن��ه ،بعد از گیری های او علیه دولت و صدا و
اذان ،به نظرم مىرسد که همین سیما پخش نخواهد شد ودر عوض
معمولى
صداى
مسجدى ما بهتر از آث��ار هنرمندان دیگر اس��تفاده
ِ
ِ
و مناسب تر باشد».
خواهد شد.
اما برخی از نامزدهای ریاس��ت او که به س��وال خبرنگاران درباره
جمهوری امس��ال نظ��ر دیگری امکان پخ��ش دوباره ربنا پاس��خ
درباره ربنای ش��جریان داشتند .می داد ،گف��ت« :نمیتوان در یک
ربنای شجریان حتی در مناظره انتخاب��ات عملک��رد م��ردم را زیر
هایانتخاباتیکاندیداهایریاست س��ئوال ببریم و در انتخابات دیگر
جمهوری امسال نیز نقشی مهم بگوییم عجب کار درستی کردهاند.
بر عهده گرفت .محمدرضا عارف به هر حال اگر ما دموکراسی ،رای
درمناظره فرهنگی تلویزیونی ،با اکثریت و همچنین صندوق رای را
انتقاد از سیاست فرهنگی حاکم ،به رسمیت میشناسیم ،باید به این
«ربن��ا»ی ش��جریان و «جدایی مطلب توجهداشته باشیم».
نادر از س��یمین» اصغر فرهادی او س��خنانش را چنی��ن ب��ه پایان
را افتخارات فرهنگی کشور و این برد«:انشاءاللهمجموعهرنگارنگیاز
دو هنرمند را در حکم س��فیران هنرمندان وجود دارد که انتظارات
فرهنگی ایران دانس��ت .حسن مردم عزیزمان را برآورده میکند».
روحانی نیز در گفت و گویی در
•
باره ش��جریان از او تجلیل کرد
و ازجمله گف��ت «حداقل همه
ایرانیان ربنای او را بر سفره افطار
خود شنیده اند».
اولین
در
نی��ز
گاردین
روزنام��ه
خرید و فروش طالجات،
ربنای
درب��اره
رمضان
روز م��اه
جواهرات و انجام کلیه
سی
مدت
«:به
نوشت
ش��جریان
تعمیرات،
س��ال هر رمضان میلیون ها تن
فروش صنایع دستی ایران
از ایرانی��ان در دقایق��ی پیش از
افطار ،تلویزی��ون یا رادیو را برای
شنیدن یک دعای خاص روشن
می کردن��د ».این روزنامه ربنا را
«اجرایی فاخر و اعال» و شجریان
را «مشهورترین و محبوب ترین
خواننده ایران و استاد مسلم آواز
ایرانی» توصیف کرده است و آن
را «صدای گمشده ماه رمضان»
2087 rue Guy
Montreal, Qc, H3H 2L9
توصیف کرده و علت سانسور آن
Metro: GUY
را انتقادهای او از سیاست های

جواهری
نیک آذین

514-939-2700

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

514-996-9692
-------------------
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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 بیانگر
دیده گاه های پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و
نشانی و نوشتارهای توهین آمیز معذور
است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد
است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

■ توضیــح مهم:

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

•

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

پیوند نشریه کوچکی است،
لطفا سعی کنید نوشته ها از  500کلمه
بیشترنشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با
 MSWORDفارسی تایپ ،سپس ایمیل
کنید.

•

Distributed Free

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

طرح روی جلد :پیوند

لوگــوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------
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خانه بی سقف ما

ترانه سرا :علیرضا میبدی
خانه بی سقف ما را آسمانی بود و نیست
بین ما و زندگانی ریسمانی بود و نیست
دوستی ها محکم و دیوارها پیوسته بود
پای دیوار جدایی نردبانی بود و نیست

کاش می شد گذشته ها رو پس بگیرم
زنده باشم از وطن نفس بگیرم
کاش می شد گذشته ها رو پس بگیرم
زنده باشم از وطن نفس بگیرم
یک پیاله صبح روشن یک سبد ابر بهاری
بر سر هر سفره ای رنگین کمانی بود و نیست
سال باران های تند و فصل تندرهای سخت
خانه دیروز ما را ناودانی بود و نیست
خاندانی خانمانی دودمانی بود و نیست
خاندانی خانمانی دودمانی بود و نیست
کاش می شد گذشته ها رو پس بگیرم
زنده باشم از وطن نفس بگیرم
کاش می شد گذشته ها رو پس بگیرم
زنده باشم از وطن نفس بگیرم
خانه بی سقف ما را آسمانی بود و نیست
بین ما و زندگانی ریسمانی بود و نیست
پای دیوار جدایی نردبانی بود و نیست
سایه بانی بر سر و دلدادگانی گرد هم
کنج یک شهر قدیمی خاندانی بود و نیست
سایه بانی بر سر و دلدادگانی گرد هم
کنج یک شهر قدیمی خاندانی بود و نیست
خاندانی خانمانی دودمانی بود و نیست
خاندانی خانمانی دودمانی بود و نیست
کاش می شد گذشته ها رو پس بگیرم
زنده باشم از وطن نفس بگیرم
کاش می شد گذشته ها رو پس بگیرم
زنده باشم از وطن نفس بگیرم

من دلم سخت گرفته است

زردها بیهوده قرمز نشدند
قرمزی رنگ نیانداخته بیهوده بردیوار
صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست
گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب
بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار
من دلم سخت گرفته است
از این میهمان خانه مهمان کش روزش تاریک
که به جان هم نشناخته انداخته است
چند تن خواب آلود
چند تن ناهموار
چند تن نا هشیار...
(نیمایوشیج)
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حسین باقرزاده

 9ژوئیه :عمربن محمود بن عثمان
معروف به ابوقتاده یک فلسطینی
االص��ل تبعه اردن متول��د ۱۹۶۰
میالدی است.
او از س��ال  ۱۹۸۹به بعد ،مدتی در
پیش��اور پاکستان به تدریس «علوم شرعی» مشغول
بود و بعد سر و کارش به شیخنشینهای خلیج فارس
و کویت افتاد .در س��ال  ۱۹۹۱پس از آزادی کویت از
عراق ،او همراه با فلس��طینیان زیادی از کویت اخراج
شد و به اردن باز گشت .در سپتامبر  ،۱۹۹۳او با یک
گذرنام��ه جعلی امارات متحده عرب هم��راه با زن و
فرزندان��ش از اردن به بریتانیا گریخت و تحت عنوان
این که در اردن به دالیل مذهبی مورد آزار و شکنجه
قرار گرفته است تقاضای پناهندگی کرد .چند ماه بعد
تقاض��ای او مورد قبول قرار گرفت و ابوقتاده همراه با
خانوادهاش با کس��ب اقامت دایم تحت حمایتهای
«امنیت اجتماعی» ( )Social Securityاین کشور قرار
گرفت.
ابوقتاده در فاصله کوتاهی در میان مس��لمانان مقیم
بریتانیا به تبلیغ پرداخت و هوادارانی برای خود جمع
کرد .او یک پیشوای سلفی بود و به تدریج در موعظهها
و فتواهایش نظرات تند و خطرناکی را مطرح میکرد.
در سال  ۱۹۹۵روزنامه گاردین گزارش داد که او طی
فتوایی کشتن مس��لمانانی را که از دین خود خارج
شدهاند و کشتن خانوادههای آنان را مباحدانسته است.
نظرات و مواضع او که از لندن صادر میش��د در بین
بسیاری از مسلمانان سلفی و تروریستهای اسالمگرا
به خصوص در الجزایر که در آن سالها صحنه یکی
از خونینترین و وحشیانهترین عملیات تروریستی (و
خش��ونتهای بیرحمانه متقابل حکومت) بود نفوذ
داش��ت .او از همین طریق با بن الدن نیز در ارتباط
قرار گرفت .گفته ش��ده که پس از این که یک گروه
س��لفی از بن الدن به خاطر فتواهای تروریستیاش
انتقاد کردند ،بن الدن از ابوقتاده تقاضای حمایت کرد
و از این جا رابطه این دو با یکدیگر شروع شد.
در س��الهای نیمه دوم دهه  ۱۹۹۰میالدی ،رد پای
ابوقتاده در بسیاری از عملیات تروریستی که در اروپا
اتفاق افتاده دیده شده است .یک قاضی اسپانیایی که
مس��ئول تحقیق در مورد عملیات عوامل القاعده در
مادری��د بود ،از ابوقتاده تحت عنوان «رهبر روحانی»
القاعده در اروپا یاد کرده است.
روزنامه تایمز لندن گزارش کرد که او راهنما و مرجع
ذکریا موسوی (از عوامل
شرعیدو تروریست خطرناک ّ
دس��ت ان��در کار عملیات ترور  ۱۱س��پتامبر ۲۰۰۱
نیویورک) و ریچارد رید (کس��ی که با مخفی کردن
مواد منفجره در کفش خود میخواست یک هواپیمای
مسافربری را در فضای اقیانوس اطلس منفجر کند)
بوده است .و به گزارش روزنامهها ،پس از  ۱۱سپتامبر
 ،۲۰۰۱در بازرسی از آپارتمانی که محمد عطا (یکی از
تروریستهای آن حادثه)در هامبورگداشته نوارهای
سخنرانی ابوقتاده پیدا شده بود.
پلی��س بریتانیا که کم و بیش از فعالیتهای ابوقتاده
آگاه شده بود و از سوی چند کشور خارجی (از جمله،
اسپانیا و الجزایر) برای جلوگیری از فعالیتهای ابوقتاده
تحت فش��ار قرار داشت ،سرانجام وارد عمل شد و در
فوریه  ۲۰۰۱او را دستگیر کرد.
در هنگام دستگیری ،پلیس  ۱۷۰هزار پوند پول نقد
ب��ه اضافه  ۸۵۰۰پوند که در پاکتی با نوش��ته «برای
مجاهدان چچن» قرار داشت نزد او پیدا کرد.
در س��ال  ۲۰۰۴قاضی رسیدگی به تقاضای فرجام او

علیه بازداشت بدون اتهام ،تقاضای او را با
این اظهارات رد کرد که او «در لندن نه
فقط به طور وسیعدر عملیات تروریستی
منس��وب به القاعده دخیل است و بلکه
در مرک��ز آن ق��رار دارد .او واقعاً فردی
خطرناک است» .شورای امنیت سازمان
ملل در قطعنامه  ۱۲۶۷در اکتبر ۱۹۹۹
او را در لیس��ت کس��انی قرار داد که به
دلیل ارتباط با القاعده تحت تحریم قرار
گرفتهاند.
حکوم��ت بریتانیا در اندیش��ه تعقیب
قانون��ی ابوقت��اده ب��ود ،ول��ی م��درک
«محکمهپس��ندی» علیه او در دس��ت
نداشت ،و از این رو در صدد برآمد که او
را اخراج کند و به اردن باز گراند.
این کمترین «مجازاتی» بود که میشد
علیه یک فرد با این همه وابس��تگیهای تروریستی
اعم��ال کرد .افکار عمومی بریتانیا نیز با نفرتی که به
خصوص پس از عملیات تروریس��تی  ۱۱س��پتامبر

آژانس مسافرتی

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

½
½
½
½

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

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییر نام
½ ½ تایید امضا

_________________________

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

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

Cell.: (514) 699-1760
Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 243

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
ین
ک با
 23سال جتربه کاری! نشـــانی:
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

و بسیاری دیگر

Voyages Lexus

 ۲۰۰۱نیوی��ورک و ۷
ژوئی��ه  ۲۰۰۵لندن از او پی��دا کرده بود
خواهان اخراج او بود .مش��کلی که در سر
راه بود وجود یک نظام قضایی مستقل از
یک سو ،و مقررات و تعهدات قانونی مربوط
به حقوق بشر به خصوص علیه شکنجه و
مجازات اعدام در این کشور از سوی دیگر،
بود.
به موجب این مقررات ،اخراج یک انسان
(صرف نظ��ر از آن چه که کرده و هر نوع
جنایتی که احیانا مرتکب شده باشد) به
هر کشوری که احتمال شکنجه یا اعدام او
در آنجا وجود داشته باشد ممنوع است.
و از این جا مارات��ون قضایی حکومت پر
قدرت این کشور با ابوقتاده برای اخراج او
شروع شد.
حکومت بریتانیا بارها برای اخراج ابوقتاده و تحویل او
به کشور اردن تصمیم گرفت و هر بار وکیالن ابوقتاده
با مراجعه بهدادگاه
{>> ادامه در صفحه}29 :

فتوشاپ
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 سال  19شماره  24  1118تیر 1392

فروش و نصب سیستم های
کانال  هپاکیج کلیه ماهواره ای

کانال های
فارسی زبان ،ترکی( ،به انضم ی خارجی
ا
ا م فیلم ها)
عربی ،آسوری،
ک
ین در
د
س
ت
ارمنی و  ...را بر روی
رس شما!
گیرنده های دیجیتال
با کیفیت باال ببینید.

Tel.: 514-571-6564
با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

خدمات و سرویس پس از فروش

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی
مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

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

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خــدمات ما شامل:

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

  نیم

½ ½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ ½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
مشاورین فارسی زبان
اداری شما با کمک
ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
V
AUXتحصیل
کاریابی و ادامه
 ½ ½ ARRIVAمشاوره در امور
EN AIDE
NOUVEAUX
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
AVEC PLUS DE 60
ANSکاری
 D'EXPERTمصاحبه
½ ½ تنظیمدعوتنامه
رسمیAUPRÈS DES
IMMIGRANTS
مدارک
gratuitsبرابر اصل
dansتایید اسناد و
½ ½ plusieurs la
offre
کردنdes
services
(با
اینترنت
از
استفاده
و
کامپیوتر
آموزش
کالس
½ ½farsi, créole, ser
(français, anglais, espagnol, arabe, dari,
پرداخت هزینه ناچیز)
Un seul numéro de téléphone : (514) 9
½ ½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
deدسته جمعی
)conversationهای
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش
• Francisation
(cours / ateliers
ساعات کار:
• Aide
à
la
recherche
de
logement
غیره
و
چینی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب
>>دوشنبه تا جمعه
بعدازظهر•
4ونیمAide
 rechercheتاà la
counselling,
رفت و آمد)
ateliers,هزینه ای ناچیز برای
)( placementبا پرداخت
 8 d'emploi (cv,و نیم صبح
• Orientation et référence / Conseils
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
• Aide à l'intégration à la société d'accueil
• Interprétariat et traduction
__________________________________ __________________________________
• Certificat
d'hébergement
Centre
Social D’Aide
Aux Immigrants
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
• Programme
d'accès Internet / Cours d'informatique
6201 rue Laurendeau
4400, boul. LaSalle
• 3 Commissaires
l'assermentationVerdun (Québec) H4G 2A8
Montreal، QC H4Eà3X8
• Cuisine collective
• Activités et sorties (Québec, Ottawa, cabane à sucre, cueillette de p

Tel.: (514) 362.0177
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Tel.: (514) 932-2953

6201 rue Laurendeau, Montréal
)(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soirs
www.centrecsai.org
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ایران :تصادفات...

روزی ۶۶کشته؛
 ۲۴۱هزار کش��ته و
س��ه میلیون و ۶۱۵
هزار مص��دوم ،رقمی
است که برای تلفات
حوادث رانندگی ایران
در ده��ه  ۸۰برآورده
شده است.
به این ترتیب مجموع
کش��تگان ح��وادث
رانندگ��ی در ای��ن
 ۱۰س��ال از مجموع
ش��هدای ای��ران در
جنگ  ۸ساله با عراق
هم بیش��تر بوده است و تصادفات
هر دو س��ال یک بار به اندازه یک
زلزله بم ،جان شهروندان ایرانی را
میگیرند.
این آم��ار در مراس��م رونمایی از
کتاب "قربانیان حوادث رانندگی
دهه هشتاد از نگاه آمار" اعالم شد.
در این مراسم که روز  ۱۷تیر ماه
برگزار شد ،اسکندر مومنی ،رییس
پلیس راهور ،احمد شجاعی ،رییس
سازمان پزشکی قانونی و محمود
خدادوست ،رییس مرکز تحقیقات
س��ازمان پزش��کی قانونی حضور
داشتند و از آمار باالی تصادفات و
میزان تلفات ناشی از آن صحبت
کردند.
هر دو سال یک بار ،زلزله مب!

رییس س��ازمان نظام پزش��کی با
مقایسه زلزله بم و حوادث رانندگی
عنوان کرد" :در زلزله بم  ۴۲هزار
نف��ر از هموطنان جان خ��ود را از
دست داده و نگاه دنیا به طرف این
حادثه معطوف شد .هنوز در ذهن
م��ردم ابعاد این زمی��ن لرزه باقی
مانده است .زلزله حادثهای طبیعی
و غی��ر قابل پیشبینی اس��ت در
حالی که هر دو سال یکبار زلزله بم
در جادههای کشور اتفاق میافتاد و
کسی به آن توجه نمیکرد" .
ب��ه گفته او بی��ش از  ۲۴هزار نفر
در سال در سوانح ترافیکی کشته
میش��دند و در کنار ای��ن تعداد
کشته ،تعداد بیش��تری نیز دچار
مصدومیت و معلولیت می شوند
و هزین��ه باالیی را ب��ه خانوادهها
تحمیل می کنند.
رییس مرکز تحقیقات س��ازمان
پزشکی قانونی هم با اشاره به اینکه
"تع��داد قربانیان حوادث ترافیکی
دهه  ۲۴۱( ۸۰هزار نفر)۱۲ ،درصد
بیشتر از شهدای هشت سال دفاع

شتر از جنگ با عراق
بی
ب��رون ش��هری و ۳۰
درصد در معابر درون
شهری رخ داده است.
خدادوس��ت خواستار
بس��یج مل��ی ب��رای
کاه��ش آم��ار تلفات
رانندگی شد.

هزینه تصادفات۱۳ ،
درصد بودجه عمومی
کشور

مقدس اس��ت" جزییات بیشتری
ارائه کرد.
بنا بر آمارهای او به طور میانگین
در  ۱۰س��ال گذش��ته ،روزی ۶۶
ایرانی در تصادفات جان باختهاند.
به گفته این مقام مسئول ،به طور
متوسط به ازای هر  ۱۰۰هزار نفر
 ۳۷نفر در تصادفات رانندگی جان
خود را از دس��ت میدهند که این
آمار در تهران  ۲۲نفر و در سمنان
 ۷۸نف��ر ب��وده و میانگین س��نی
قربانی��ان تصادفات نیز  ۳۷س��ال
است.
او همچنین اع�لام کرد که حدود
 ۵۱درص��د قربانی��ان در صحنه
تص��ادف جان خ��ود را از دس��ت
میدهند.
 ۳۹درصد نیز در بیمارس��تان و ۹
درصددر حین انتقال به بیمارستان
فوت می کنند .یک درصد قربانیان
هم در خانه می میرند.
علت مرگ در  ۵۵درصد س��وانح
ضرب��ه به س��ر اس��ت ۴۱ .درصد
قربانی��ان رانن��ده و  ۳۴درص��د
سرنش��ین بوده و عابران پیاده در
رده س��وم قرار دارند .بیش��ترین
قربانیان عاب��ر پیاده هم مربوط به
تهران بوده است.
همچنین اعالم ش��ده ک��ه در ۶۱
درصد از م��وارد قربانیان به دلیل
برخورد دو خودرو با یکدیگر فوت
کردهاند ۳۵ .درصد از وسایلنقلیه
دخیل در تصادفات ،سواری بوده و
پس از آن موتورسیکلت و کامیون
بیشترین آمار را به خود اختصاص
داده است .در  ۲۱درصد تصادفات
مرگب��ار ه��م خودروی��ی دیگری
درگیر نبوده و خودروی مورد نظر
با گاردریل برخورد کرده یا واژگون
شده است.
به طور کلی از سال  ۸۵تا ۶۱ ،۹۰
درصد از تصادف��ات در جادههای

داروخـانه

اما تلفات جانی ،تنها
آس��یبی نیس��ت که
ح��وادث رانندگی به

دنبال دارد.
ض��رر اقتصادی هنگفت��ی نیز در
نتیجه تعداد ب��االی تصادفات در
ایران حاصل میشود که مرور ارقام
آن ،جالب توجه است.
بنا بر تحقیقاتی کهدکتر اسماعیل
آیتی در سال  ۱۳۸۸انجام داده و
هفتهنامه تجارت فردا به آن استناد
کرده است ،حدود هفت درصد از
تولید ناخالص ملی ایران به دلیل
تبعات سوانح رانندگی در ایران از
بین میرود.
نرخ متوس��ط رشد تولید ناخالص
ملی در بهترین شرایط  ۶ .۶درصد
در س��ال بوده است .به این ترتیب
هر ساله ضرر ناش��ی از تصادفات
رانندگی از رشد اقتصادی ساالنه
بیشتر است.
مقصر و مسوول کیست

با وج��ود آمارهایی ک��ه از بحران
تصادفات رانندگ��ی در ایران خبر
میدهد ،هنوز به طور مش��خص
متولی و مسوول رسیدگی به این
معضل ملی مشخص نیست.
در مصاحبهه��ای رس��انهای
فرمانده��ان نی��روی انتظام��ی از
کیفیت پایین خودروها و جادهها
گالیه میش��ود و گاه��ی تقصیر
متوج��ه رانندگانی میش��ود که
قوانی��ن راهنمای��ی و رانندگی را
رعایتنمیکنند.
بیشتر کارشناسان اما ایمن نبودن
خودروه��ای رایج در ب��ازار ایران
را یکی از عوام��ل اصلی باالبودن
تصادفاتمیدانند.
بن��ا بر اع�لام رس��می پلیس در
تعطیالت نوروز امسال ،خستگی
و خ��واب آلودگ��ی مهمتری��ن
عامل ح��وادث ج��ادهای و پراید
حادثهآفرینتری��ن خ��ودرو بوده
است( .روزآنالین)
•

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

·I

مونتریالÎIn
داداش¼¶زادهwÂ pMI·:
لوئیزºToÄ
دکترIÏ
داروساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :صبح

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
9
10

عصر

6 :30
6 :30
6 :30
6 :30
6 :30
4
1 : 30

 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

برای دعا و دریافت
رایگان کتاب مقدس
وجزوات مسیحی
با ما تماس بگیرید:

کلیسا:
H Ä §H· ¨T I J
نشانی¶
£kt
/

Grace Ministry

» e q»Mtro:
H RCote¶Vertu
vÃ dÂ M I ¶ I Uµ It M §Ã o Äk

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

1345 Rue Lapointe

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Tel.: 514-261-6886

.

L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431
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ایران...
 ۱۰میلیونایرانی،خواندنونوشتننمیدانند
ح��دود  ۱۰میلی��ون از جمعیت
کش��ور مطلقا توانای��ی خواندن و
نوشتن ندارند.
بر اس��اس آخرین اطالعات مرکز
سرش��ماری آمار ۱۴ ،درصد افراد
باالی  ۶س��ال و هفت درصد گروه
س��نی  ۱۰تا  ۴۹س��ال بیس��واد
هستند.
عالوه بر آمار بیس��وادان ،ایران از
جهت تع��داد کمس��وادان هم در
وضعیت بدی قرار دارد.
براس��اس آمارهای منتشر شده از
سوی توسعه انسانی سازمان ملل
متح��د در س��ال  ،۲۰۱۰ح��دود
۶۱درصد از زنان ایرانی باالی ۲۵
س��ال و تقریبا  ۴۳درصد از مردان
ایرانی باالی  ۲۵سال ،تحصیالتی
در ح��د دوره راهنمای��ی یا کمتر
دارند.
با وجود گذشت سهدهه از تشکیل
نهاد نهضت س��وادآموزی با هدف
ریش��هکن کردن بیسوادی هنوز
آماره��ای موجود خب��ر از بحرانی
ب��ودن وضعیت س��واد در کش��ور
میدهند.
کارشناس��ی عل��ت ای��ن ناکامی
را توضی��ح م��ی ده��د" :نهضت
س��وادآموزی در س��الهای اول
فعالی��ت خود نس��بتا خوب عمل
کرد و توانس��ت وضعیت سواد در
کش��ور را کمی بهبود ببخشد .اما
پس از گذشت چند سال این نهاد
گویا جدیت خود را از دس��ت داد
و نتوانس��ت به صورت جدیتر و
فراگیرتر ،بیس��وادان را شناسایی
کن��د و آموزش ده��د .نهضت به
جای اینکه بیشتر روی روستاها و
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شهرستانهای محروم تمرکز کند
پس از مدتی بیش��تر در شهرهای
ب��زرگ که نی��از کمت��ری در آن
احس��اس میشد گس��ترش پیدا
کرد".
او ادام ه میده��د" :اگر این نهاد با
بودجه کافی و برنامه صحیح طی
این سی و اندی سال جلو آمده بود
بیسوادی در کشور ریشهکن شده
بود ،اما میبینیم که نشده و اگر این
نهاد شیوه خود را عوض نکند ،در
آینده هم نخواهد شد".
سازمان نهضت سوادآموزیدر سال
 ۱۳۵۸به فرمان آیتالله خمینی و
به منظور آموزش خواندن و نوشتن
به بزرگساالن و نیز کودکانی که به
مدرس��ه دسترسی ندارند تشکیل
شد.
ام��ا مش��کل تنه��ا بزرگس��االن
بیسواد نیست ،به گفته بسیاری
از کارشناس��ان ،وضعیت کودکان
بازمان��ده از تحصیل ه��م نگران
کننده اس��ت .چندی پیش مرکز
پژوهشه��ای مجل��س ش��ورای
اسالمی براساس سرشماری سال
 ۸۵آم��ار تکاندهندهای منتش��ر
کرد" :بیش از ۳.۲میلیون کودک
بین شش تا ۱۷س��اله بازمانده از
تحصیل در کشور وجود دارد که یا
اصال به مدرسه نرفتهاند یا در طول
سالهای تحصیل بهدالیل مختلف
از تحصیل بازماندهاند".
امروزه ب��ا تغییر جوام��ع ،مفهوم
"سواد" هم در حال متحول شدن
سنتی سواد هر
اس��ت .در تعریف
ِ
ش��خصی که بتواند ب��ه یک زبان
بخواند ،بنویس��د و حس��اب کند

باسواد است .اما امروزه این تعاریف
دستخوشتغییرشدهاستچنانچه
این کارش��ناس مس��ائل آموزشی
هم میگوید" :با پیشرفت رندگی
بش��ری دیگر نمیش��ود به کسی
که تنها میتواند بخواند و بنویسد
باسواد گفت .بلکه امروزه این بحث
مطرح اس��ت که باید به کس��ی با
س��واد بگوییم که عاله بر خواندن
و نوشتن تواناییها و مهارتهایی
هم داشته باشد تا بتواند در جامعه
مشارکت و پیشرفت کند و سطح
زندگیاش را باال ببرد .گذشته از آن
در جامعه پیشرفته و کنونی ،یک
ش��هروند به مهارت ه��ا و آموزش
های تخصصی بیشتری ،بخصوص
در زمین��ه فن آوری ه��ای نوین
اطالعاتی و ارتباطی و زبان خارجی
نیاز دارد تا بتواند خود را با شرایط
زندگی مدرن تطبیقدهد .چنانچه
طبق برخی از تعاریف کس��ی که
در دنیای ام��روز نتواند از اینترنت
استفاده کند کمسواد است".
حتی بدون در نظر گرفتن تعاریف
دنیای امروز ،ایران نه تنها در جهان
از رتبه خوبی برخوردار نیست بلکه
در منطقه هم ،رتبهای پایینتر از
کشورهایی مثل ترکیه ،آذربایجان،
قطر و کوی��ت دارد .این در حالی
اس��ت که طبق س��ند چشم انداز
توسعه ایران ،کشور ما باید تا سال
 ۱۴۰۴در صدر کشورهای منطقه
در حوزه علم و فناوری قرار بگیرد.

چند خوردی رچب و شیرین از طعام

مرکزآموزشیبزرگساالنگالیله
GALILEO ADULT CENTRE
10 921 Gariépy

GALILEO ADULT CENTRE
Montréal-North, Québec H1H 4C6

514.721.0120

10 921 Gariépy, Montréal‐North, Québec • H1H 4C

Summer514.721.0120
Registration 2013

نامنویسیترمپائیز
Fall Registration 2012‐2013

BASIC ENGLISH CLASSES
)(CCBE
BASIC ENGLISH
)CLASSES (CCBE

کالسهایانگلیسیمقدماتی

12:00- 7:00 pm

Aug. 12, 13, 19, 20

June 19, 20
9:00
to 12:00 p.m. & 5:00 p.m. to 8:00 p.m.
Aug.a.m.
26, 2013

تاریخنامنویسی

REGISTRATION DATES:
EGISTRATIONهاR
 DATES:شروع کالس
CLASSES BEGIN:

شهریهC
LASSES BEGIN:
August 27, 2012
REGISTRATION FEE:
)$40.00 + Books are Obligatory ($50-$100
REGISTRATION FEE:
)$30.00 + Books are Obligatory ($50‐$100
DOCUMENTS REQUIRED: Medicare Card, Passport + One of the following:
مدارکD
OCUMENTS
REQUIRED: Medicare Card + One of the following:
  •   Canadian Citizenship Card

 Canadian
 •   Permanent Residenceمورد نیاز
CardCitizenship Card

Permanent
Residence Card
)•   Certificat de Sélection du Québec (R8 or RA

Certificat
de
)Sélection du Québec (R8 or RA
)•   Confirmation de Résident Permanent (IMM 5292 & IMM 5688
) Confirmation de Résidence Permanent (IMM 5292 & IMM 5688
8:30 a.m. to 12:30 p.m.

Monday to Friday:

Monday to Friday:
8:30 a.m. to 12:30 p.m.
Monday to Thursday:
6:00 p.m. to 9:30 p.m.
Monday to Thursday: 6:00 p.m. to 9:30 p.m.

کالس های روزانه

		DAY CLASSES:

DEVENING
AY CLASSES:
CLASSES:
شبانهE
VENING
LASSES
کالسCهای

•

(روزآنالین)

امتحان کن چند روزی رد صیام

برنامـهیمـاهمبـارکرمـضــان 

سفرهیافطار


مؤسسهیحضرتآیتاهللالعظمیخویی
ع

هایماهمبارکرمضان،شبهایقدر،شبشهادتحضرتعلی وشبمیالداماممجتبی


وجمعه
پنجشنبه


ع

ازساعت03:6عصر–تالوتقرآن،سخنرانیحجتاالسالموالمسلمینباقریتهرانی،پرسشوپاسخ

جلساتسخنرانیوپرسشوپاسخ

روزهایدهمتابیستمماهمبارکرمضان–ازساعت03:6تا03:6عصر 
باحضوردکترسیدمحسنمیرباقری،پژوهشگرقرآنواستاددانشگاه

مراسم شبهای قدر و عزاداری توسط حجت االسالم و المسلمین باقری تهرانی و ذاکرین اهل بیت

ع

شبهایجمعه ،
دبستانی؛مدرسهیابتداییودبیرستانرسمیفرانسهزبان(تحتنظارتدولتکبک)؛دعایکمیلدر 

دیگرفعالیتهایمؤسسه:مهدکودکو 
پیش

مشاورهیخانواده

ها؛بزرگداشتمناسبتهایمذهبی؛عقدوازدواجشرعی؛پاسخبهمسایلشرعی؛


جمعهشب
مجالسهفتگی

نمــاز عیــد سعیــد فطــر :ساعــت  9صبـح

7085 Cote-des-neiges (at Jean Talon), H3R 2M1
Metro Cote-des-neiges, Bus 165
مدیروروحانیمؤسسه 514.341.2235 x201 - 514.793.1148
 www.khoei.caAlkhoeiIslamicCenterMontreal
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فاجعۀ

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

ال 
کمگانتیک

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

شرکتراهآهن:سانحهقطار،تقصیر
راننده آن بود!

با آغ��از تحقیق��ات پلیس
کان��ادا درب��اره س��انحه
قطاری در این کش��ور که
به کشتهش��دن دستکم
 ۲۰نفر منجر شد ،شرکت
راهآهن مربوطه گفته است
که راننده این قطار در ترمز
گرفتن کوتاهی کرده است.
رئیس ش��رکت مادر این
مجموع��ه راهآه��ن گفته
است یکی از مهندسان این
شرکت که مسئول راهبری
این قطار بوده ،در کش��یدن ترمز
کوتاهی کرده است.
ادوارد بورکارت این اظهارات را روز
چهارش��نبه  ۱۰ژوئیه در جریان
بازدید از محل این سانحه در ایالت
کبک کانادا گفت.
طب��ق گزارشه��ا ،اهالی ش��هر
الکمگانتیک که این سانحه روز
شنبه در آن رخ داد ،آقای بورکارت
را هو کردهاند.
او به خبرنگاران گفت که بهتر بود
با جلیقه ضدگلول��ه به محل این
سانحه میآمد.

قط��ار حام��ل فرآوردههای نفتی،
روز شنبه  ۶ژوئیه در ناحیهای در
جنوب کانادا از ریل خارج ش��د و
دچار حریق مهیبی شد.
پلیس کان��ادا میگوی��د تاکنون
دس��تکم  ۲۰نفر در این سانحه
کشته ش��دهاند و بیش از  ۳۰نفر
هم مفقود شدهاند.
دو ه��زار نف��ر یعنی یکس��وم از
ساکنان این شهر نیز ناچار شدند
محل را تخلیه کنند.
پلی��س کب��ک گف��ت ش��دت
آتشس��وزی در حدی ب��وده که

بهبود در بازار کار جوانان کانادا

ایرانتو :پس از پنج
س��ال ناخوش��ایند
و حت��ی در چش��م
ان��دازی از وخامت
بیش��تر اوض��اع،
باالخره آمار اشتغال
م��اه م��ی موج��ب
تسکین خاطر نسبی
ش��د  ،آنچ��ه م��ی
توان آن��را بهبودی
در بی��کاری جوانان
نامید .در این ماه ۹۵
هزار شغل در کانادا
ایجاد شد که بیشتر
آن  ،یعنی  ۵۴هزار
کار ،نصیب جوانان
گردیده و در نتیجه
نرخ بی��کاری جوانان
ی��ک درصد کاهش یافته و اکنون
به  ۱۳،۶درصد رسیده است.
البته از آمار فقط یک ماه  ،نمی
توان تغییر روند را تش��خیص داد،
اما اگر ب��ازار کار جوانان در کانادا
به نقطه چرخش مثبتی رس��یده
باشد ،می توان انتظار بهبود پایدار

اقتصادی را داشت.
جذب جوان��ان به
عنوان نی��روی کار
فعال به بنگاهها این
ام��کان را می دهد
ک��ه خ��ود را برای
تغییر ساختاری ای
که پیش روی آنان
اس��ت آماده کنند:
بازنشس��تگی نسل
پرزا ( بیبی بومر).
یک��ی از جوان��ب
بحث انگیز احیای
اقتص��ادی پس از
بحران سال ۲۰۰۹
ب��ه این س��و ،عدم
کفای��ت فرص��ت
ش��غلی ایجاد شده
برای جوانان بوده اس��ت .شرایطی
که در اروپا و بخصوص جنوب آن
به یک بحران تبدیل گردیده است.
اکنون نرخ بیکاری جواناندر یونان
و اسپانیا از مرز  ۴۰و  ۵۰درصد هم
گذشته و به این نگرانی دامن زده
که جوانان امروز به نسلی سوخته

امکان دارد اجس��اد عدهای
از کشتهشدگان هرگز پیدا
نشوند.
اس��تیون هارپر ،نخس��ت
وزی��ر ،در بازدید از محل
این س��انحه ،شرایط را در
آنجا ش��بیه منطقه جنگی
دانست.
در پ��ی اظه��ارات ضد و
نقی��ض راهبرهای قطار و
آتشنش��انان درباره علل
این س��انحه ،پلیس کانادا
یک حتقیقات جنایی را در این باره
آغاز کرده است.
در جری��ان ای��ن س��انحه ،قطار
حامل نفت حدود  ۱۱کیلومتر را
در س��رازیری پایین آمد و سرعت
گرفت و در شهر الکمگانتیک از
ریل خارج شد.
این انفجار حدود  ۳۰ساختمان از
جمل��ه یک میخانه معروف را که
در آن زمان پر از افراد بوده ،ویران
کرد.
•

بدل ش��وند .در ایاالت متحده هم
نرخ بیکاری برای گروه س��نی ۲۰
تا  ۲۴س��اله از  ۷،۲درصد در سال
 ۲۰۰۷به  ۱۳،۲درصد در ماه می
سال جاری رسیده است.
در چنین وضعیتی می توان گفت
شرایط در کانادا کمی بهتر است.
در س��پتامبر  ، ۲۰۰۸حدود ۲،۶۸
میلیون نفر از جوانان زیر  ۲۵سال
شاغل بودند و در پایان سال ۲۰۱۲
این تعداد با کاهش  ۲۵۰هزار نفره
به  ۲،۴۳میلیون نفر رسید .اما آمار
رس��می بیکاری جوانان طی این
مدت در حدود  ۱۴درصد یا بیشتر
س��یر می کرده ،که یکی از دالیل
آن دست کشیدن جوانان از تالش
ب��رای کاریابی و بازگش��ت بخش
بزرگی از آنان به دانشگاه بوده است
 ،وگرنه نرخ بیکاری واقعی بیش از
این رقم تلقی می گردد.
در ای��ن مدت همزمان با کاهش
جمعیت جوانان کانادایی ش��اغل،
بسیاری از کارفرمایان استفادده از
کارگران خارجی موقت را افزایش
دادند و طبق آمار از سال  ۲۰۰۷تا
{>> ادامه در صفحه}13 :

با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای
سفر به تمامی نقاط دنیا

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

تورهای مسافرتی با اتوبوس به سراسر آمریکا و کانادا
___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.
Head Office:
433 Chabanel West، #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone:

یامسین

Tel.: 514-594-0344

514-388-1588

ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

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

شادی

Tel.: 514-660-7135
shadim.sky@gmail.com

JAMES LYNG ADULT ED CENTRE
)5440 Rue Notre Dame West, Montréal (H4C 1T9
LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO

Tel.: (514) 846-0019

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
FALL SESSION : AUGUST 26 - NOVEMBER 29, 2013
)REGISTRATION: AUGUST 15, 16 & 19 (8:00 a.m. - 2:30 p.m.
)NON-REFUNDABLE SERVICE FEE: $40.00 (CASH OR INTERAC ONLY

برای ترم پائیزی نامنویسی می کند:

کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
WE OFFER
8:30 a.m. - 12:30 p.m.

)BASIC ENGLISH (levels I to IV

)Schedule: Classes are Monday to Friday (20 hours

FOR THE WORK PLACE 8:30 a.m. -12:30 p.m.

BASIC FRENCH

)Schedule: Classes are: Monday to Friday (20 hours
********************

)(originals only

TO REGISTER: BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS

)BIRTH CERTIFICATE (Long Form: compulsory for Canadian born
CANADIAN CITIZENSHIP CARD
PERMANENT RESIDENT CARD
)CONFIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE (IMM 5688 / 5292
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA) (plus a study permit
AND

YOU ALSO NEED PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
VALID MEDICARE CARD or DRIVER’S LICENSE
AS WELL AS
)ONE SMALL PHOTO (compulsory for all students

10
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شــادپور

_______



PAIVAND: Vol. 19  no.1118  juillet 15, 2013

کبکبایدبراینگهداری
آلوفونهابیشترتالشکند

11

ماریاکُـتنه

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

Immigration Consultant of Canada Regulatory
)Council (ICCRC
&
Register with the Government of Quebec

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

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________
خدمات ما:با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
 ویزای دانشجویی
 سرمایه گذاری
 تمدید کارت اقامت
 تخصصی
 تجربه کانادائی و کبک  تقاضای تابعیت
 تکفل همسر و خانواده  تنظیمدعوتنامه

مهاجرت از طریق استان ها
کامی منفرد

مدیر امور ایرانیان

با خط مستقیم و رایگان زیر از ایران به مونترال پاسخگوی عزیزان شما خواهد بود:
از تهران بدون هیچ پیش شماره واز شهرستان با پیش شماره ()۰۲۱

در مقابل 13/2درصد در
سر مقاله گازت  4جوالی  2013ناپایدار مزمن
ونکوور.
در
9/8
و
تورنت��و
 )۰۲۱( 971 - ۱۸74داخلی3747
(آلوفون به کسانی گفته می شود سیاس��ی در گروه های اقلیت
ب��ا اینکه این ن��رخ اخیر
که زبان مادری آنان انگلیس��ی یا کب��ک مربوط
ساعات تماس به وقت ایران از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴
است .اما بخش در پست های باال کمتر ش��ده اس��ت ،ولی
فرانسوینیست).
ارقام��ی ک��ه از سرش��ماری های قابل مالحظه مانند هیدرو کبک ،مدت زیادی الزم اس��ت
980 St-Antoine W. Suite 308
تا مهاجری��ن از اطمینان
مربوط به مهاجرت بین استان های آن هم حاصل جائی ندارند.
Montreal, Quebec H3C 1A8
و امنیت شغلی برخوردار
کانادا به دست می آیند هم حاکی تنش موجود از
ساعات
)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
شوند.
سال  2006در
خبر خوبند و هم خبر بد.
متاس
)514-326-8103 (St.Leonard
خبر خوب این اس��ت که مقایسه مورد سازش معقول با اقلیت ها و یک��ی از مس��ائل مه��م در کبک
11:00
mariacottone@hotmail.com
سرشماری های اخیر با نمونه های مشکالتی که بسیاری از مهاجرین اینست که گروه های اقلیت ،اعم
تا 18:00
مش��ابه قبلی نش��ان می دهد که آلوفون ،در رابطه با جذب شدن در از مهاجرین یا متولدین در کبک،
با تعیین وقت قبلی
www.mariacottone.com
مهاجرت انگلیسی زبانان از کبک جامعه ،از آنها می نالند ،مخصوصا در پست های باال در سازمان های
به سایر نقاط کانادا درحال کاهش اقلیت های مذهب��ی و گروه های عمومی ،مانند هیدرو کبک ،جائی
ندارند.
اقلیتمشخص.
است.
اما خب��ر بد هم مربوط اس��ت به گفتنی است که این سرشماری در به این ترتیب این گ��روه ها برای
گریز روزافزون آلوفون ها از کبک ژوئ��ن  2011انجام گرفته بود که کارک��ردن در چنی��ن مقامات��ی
به استان های دیگر کانادا ،جهت هنوز حزب کبکوا به قدرت نرسیده فرصتی پیدا نمی کنند ،همچنین
از کس��ب مهارت های الزم برای
یافت��ن امکان��ات بهت��ر زندگی و بود.
اس��تخدام نیروها نیز محروم می  14تیر ،ایرانتو :برای بس��یاری از به دلیل اعمال جنایی ،لیس��ت
«سازش معقول».
شوند.
پناهجوی��ان در جه��ان ،کانادا به دولت��ی " کش��ورهای ام��ن"،
سال
از
که
دهند
ارقام نش��ان می
در مونتریال آلوفون ها
حتقیقات نش�ان می دهد که ،در عنوان سمبلی از امنیت و آسایش افزایش تعداد اخراج متقاضیان
 2006تا  ،2011تعداد انگلیس��ی
زبانانی که کبک را به سوی نقاط برای پیدا کردن شغل
نهایت ،اینکه شما چه کسی را می تلقی می شود .اما در داخل کشور پناهندگی ،همه نشان از تحولی
دیگر کان��ادا ترک کرده اند  5695شانس کمتری دارند!
شناسید به همان اندازه مهم است هس��تند منتقدانی که مدعی اند سیس��تماتیک در سیس��تم
که چه مهارتی در جس�تجوی شغل اشتیاق و انسانگرایی ای که زمانی مهاجرتی و پناهندگی کاناداست
نفر بوده اند .در مقایس��ه با 7810
نفر در سرش��ماری پنج سال قبل چ��ون مش��غله ذهن��ی حکومت دارید (در ایران به این پارتی بازی زیربنای سیستم پناهندگی کانادا که برخی معتقدند دقیقا بخاطر از لندزبرگ از رهبران " شبکه یهودی
دست رفتن شور و اشتیاقی بود که اقدام پناهندگی " هستند که برای
بود ،دیگر وجود ندارد.
از آن ،این رقم یک پیش��رفت به عبارتس��ت از س��ختگیری های میگویند).
تغییر قانون مهاجرت می کوشند.
حس��اب می آید .ولی در مقایسه بیش��تر در مورد زبان و محدودتر خوشبختانه نشانه هائی از پیشرفت در سال " ،۱۹۸۶جایزه پناهندگی پیشتر وجودداشته است.
با رقم  28730نفر در س��ال های کردن ش��رایط س��ازش با آلوفون و بهبود در مورد تنوع ش��غلی در نانسن" سازمان ملل متحد بخاطر اما جیس��ون کنی می گوید این ای��ن س��ازمان ک��ه از یهودیان و
اقداماتی که برای پناهجویان انجام تعبیر ،از واقعیت بسیار فاصلهدارد .همچنین غیر یهودیان تش��کیل
 1996ت��ا  2001یک پیش��رفت ها ،بنابر این دور از انتظار نیس��ت محل کار دیده می شود.
که سرشماری درحال انجام تعداد دولت کبک برنامه ای برای برابری ش��ده بود ،به دولت و ش��هروندان او در مصاحب��ه ای گف��ت "از هر ش��ده امی��دوار اس��ت س��نت
چشمگیراست.
اما در مورد آلوفون ها وضع کامال فراریان آلوفون را بیشتر هم نشان فرصت های استخدامی در دست کانادا اعطا ش��د .جایزه ای که به جه��ت مدل مهاجرتی ما بس��یار انساندوس��تانه و اصول دمکراتیک
تهی��ه دارد ،اگ��ر چه الزم اس��ت النا روزول��ت و خوان کارلوس هم س��خاوتمندانه اس��ت .شما نمی کانادا نسبت به پناهجویان را احیا
دهد.
برعکس است.
داده شده بود .اما آیا کانادا خواهد توانید حتی یک کشور دیگر را هم کند .لویی��س می گوید " ما همه
در حال��ی که فاصل��ه بین واردین آنچه از مقایس��ه به دست می آید اصالحاتی در آن انجام گیرد.
انگلیس��ی زبان به کب��ک و آنانی و مهم اس��ت ،نب��و ِد فرصت های همچنین ماروین روتراند ،نماینده توانست مجددا چنین جایزه ای را که به اندازه ما در زمینه مهاجرت و بیاد می آوریم چه بر سر یهودیان
پناهندگی گشاده دست باشد پیدا آمد وقتی کانادا از پذیرش کسانی
که اینج��ا را ترک می کنند ،رفته اقتصادی برای مهاجرین آلوفوندر انجمن شهر ،ابتکاری به خرج داده نصیب خود کند؟
که س��عی م��ی کردند از دس��ت
رفته کمتر می شود ،افزایش تعداد کبک است.
اس��ت که بکارگیری آلوفون ها در پت��ر هاردر که در نیم��ه اول دهه کنید ".
آلوفون هائی که کبک را ترک می اغلب مهاجرینی که به استان کبک کارگاه های مونترال را تشویق می  ۱۹۹۰مع��اون وزیر مهاجرت بود او اضافه می کند"البته ما در عین نازیها بگریزند امتناع کرد .ما نمی
وارد می ش��وند در ش��هر مونترال کند و نتیجه مثبتی همداده است .می گوید که "احتمالش خیلی کم اینکه س��خاوت و عدالت سیستم خواهی��م این تاریخ تکرار ش��ود و
کنند نگران کننده است.
مهاجرت��ی و پناهندگ��ی خود را مس��وولیت اخالقیمان حکم می
در یک فاصل��ه زمانی که  23420اقامت می کنند .اما سرش��ماری واقعیت اینس��ت که کبک ،جهت است.
نف��ر از اینان کبک را ترک کردند ،نشان می دهد که در همین شهر ،حفظ جمعیت در سطح سالم ،به امروز در اتاوا تمام جهت گیری ها گس��ترش داده ایم ،سوء استفاده کند که صدای خود را بلند کنیم.
تنه��ا 11135نفر جه��ت اقامت مهاجرین آلوفون ،در مقایس��ه با گونه روزافزون ،به مهاجرت وابسته بر این مبنا شکل می گیرد که بهانه را هم تحمل نخواهیم کرد .اکنون ما فکر می کنیم قانون مهاجرت به
وارد کبک شدند .تفاوت بین این ش��هرهای دیگر کانادا ،از ش��انس می شود .سرشماری ها به سیاست ای به آمریکا برای سخت گیری در ما در حال افزایش س��همیه برای این شکل که تنظیم شده تبعیض
دو رقم ،که یک باخت برای کبک کمت��ری برای پیدا کردن ش��غل س��ازان کبک گوش��زد می کند مورد تردد افراد از مرزها به دالیل پذی��رش پناهجویانی که توس��ط آمیز و غیر عادالنه است".
س��ازمانهای مربوط��ه بین المللی از جمله تغییراتی که این سازمان
به حس��اب می آمد ،دو برابر مورد برخوردارند.
که چالش پی��ش رو در کبک امر امنیتی داده نشود".
مش��ابه در مورد انگلیس��ی زبانان در سال های  2006تا  2011نرخ مهاجرت ،مخصوصا آلوفون هاست .سیاس��تهای مهاجرت��ی کان��ادا پذیرفته ش��ده اند ت��ا  ۲۰درصد خواهان آن اس��ت ع��دم کاهش
• همچنین به دلیل س��خت گیری هس��تیم .همچنین بودجه ای که بودجه سالمت پناهندگان ،تشکیل
بیکاری بین مهاجرین سنین 35
است
بیشتر در مورد اینکه چه کسانی و برای ادغام آن��ان در جامعه کانادا کمیسیون مستقلی برای ارزیابی
بخش��ی از ای��ن باخت ب��ه وضع ت��ا  19/4 ،44درصد بوده اس��ت،
تحت چه شرایطی قادر به ورود به اختصاص داده شده هم ۲۰ ،درصد وضعیت حقوق بشر در کشورهای
مورد بررسی و خروج کشورهایی
کشورند هم مورد انتقاد قرار گرفته افزایش خواهد یافت".
اس��ت .عالوه بر آن کاهش بودجه اما هستند کسانی که اینگونه فکر مانن��د مجارس��تان و مکزیک  ،از
به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از
لیست " کشورهای امن" می باشد.
سالمت و بهداش��ت پناهجویان ،نمی کنند.
تغیی��رات در قواع��د درخواس��ت استفان لوییس سفیر پیشین کانادا
•
انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل
پناهندگی ،الیحه ای برای اخراج در س��ازمان مل��ل و نماینده ویژه
ساکنیندائمدر صورت محکومیت کانادا در آفریقا و همسرش میشل
خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :

منتقدان،سیستممهاجرتیکانادا
رابهبیرحمیمتهممیکنند
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امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

اخوانالمسلمین؛خداحافظیزودهنگام؟

 11ج��والی :ت��ا همی��ن چن��د
روز پی��ش رهبران ارش��د اخوان
المس��لمین ب��ه ط��ور مرتب در
برنامههای شبکههای تلویزیونی
و رادیویی مصر حاضر میشدند.
اما ح��اال دسترس��ی خبرنگاران
و اصحاب رس��انه ب��ه آنها تقریبا
غیرممکن شده است.
با بیشتر شدن شمار بازداشتهای
گس��ترده ارت��ش و پلیس مصر،
چهرههای ارشد اخوان المسلمین
دس��تگیر ،و یا مخفی ش��دهاند.
دادستانها از همین حاال بازجویی
از برخی دستگیرش��دگان را آغاز
کردهاند .اتهام آنان تحریک به قتل
معترضان مخالف محمد مرسی،
رئیس جمهوری برکنار شده مصر،
در درگیریهای اخیر در نزدیکی
دانشگاه قاهره اعالم شده است.
مصطف��ی الخطی��ب ،س��ردبیر
روزنام��ه عدالت و توس��عه (ارگان
اخوان المس��لمین) ،میگوید این
شکست بزرگی برای سلسلهمراتب
منظ��م این گروه اس��ت .او اضافه
ک��رد" :صدور احکام جلب به طور
الینقط��ع ادام��ه دارد .روشهای
سرکوبگرانه دوران مبارک دوباره
به کار گرفته شدهاند ،البته این بار
با ش��دتی بیشتر .آنها هر کسی را
که کارت شناسایی گروه را داشته
باشد،دستگیر میکنند".
خطر چقدر جدی است؟

مصر است.
ایدئول��وژی این جنب��ش که در
ابتدا بر "دعوه" – یا همان ترویج
اخالقیات و آموزههای اسالمی –
مبتنی بود ،بهم��رور به اعتقاد به
اسالم سیاس��ی گرایش پیدا کرد.
یک��ی از اه��داف اعالمش��ده این
س��ازمان ایجاد حکومتی مبتنی
بر قوانین ش��ریعت اسالمی است.
معروفترین شعار آن عبارتست از:
"اسالم راه حل است"!

از ده��ه  ۱۹۵۰حاکم��ان نظامی
مختلف مصر به س��رکوب اخوان
المس��لمین پرداختند ،اما بعد از
انقالب س��ال  ،۲۰۱۱این سازمان
در انتخاباتهای پارلمانی و ریاست
جمهوری ب��ه پیروزیهای بزرگی
دست یافت.
رهبران آن س��الها مجبور بودند
بهصورت زیرزمینی زندگی کنند.
ح��اال ممکن اس��ت این وضعیت
دوباره تکرار شود.
آق��ای خطی��ب میگوی��د" :اگر
مصریه��ا زی��ر ب��ار دیکتاتوری
نظامی برون��د و همین روند ادامه
پی��دا کند – ک��ه البته مطمئنم
مصریه��ای مغ��رور و آزاده این
کار را نخواهن��د ک��رد  -ممک��ن
اس��ت اخوان المسلمین دوباره به
فعالی��ت زیرزمین��ی روی بیاورد،
چرا که ممکن اس��ت ب��ا اقدامات
سرکوبگرانه بیشتری روبرو شود".

روز  ۳۰ژوئ��ن ( ۹تی��ر )۱۳۹۲
میلیونها مص��ری به خیابانهای
قاهره و بسیاری از شهرهای دیگر
ریختند و خواهان استعفای محمد
مرس��ی ش��دند .معترضان آقای
مرس��ی را به ناتوانی در رسیدگی
به مشکالت اقتصادی و اجتماعی
فزاینده کشور متهم کردند.
آنها یکب��ار دیگر در میدان تحریر
قاه��ره گرده��م آمدن��د؛ هم��ان
جایی که در س��ال  ۲۰۱۱شاهد
تظاهراتهای گستردهای بود که
به برکناری حسنی مبارک ،رئیس
جمهوری وقت کشور ،منجر شد.
ای��ن ب��ار ارتش مصر ب��ا حمایت
گسترده مردم برای برکناری آقای
مرسی ،اولین رهبر منتخب تاریخ 'جهاد و شهادت'
کشور ،وارد عمل شد.
او یکی از هزاران نفری اس��ت که
مصطفی الخطیب هر لحظه انتظار در مسجدیدر شرق قاهره تحصن
بازداشت خودش را میکشد.
کردهان��د .ای��ن مس��جد به محل
او با ای��ن حال معتقد اس��ت که اجتم��اع طرفداران آقای مرس��ی
س��رکوبهای چن��د روز اخی��ر تبدیل شده است .آنها میگویند
موجودیت گروه اخوان المسلمین تا موقعی که آقای مرسی بهعنوان
را تهدی��د نمیکن��د .او میگوید :اولین رئی��س جمهوری منتخب
"ما صرفا چند نفر آدم نیستیم .ما و غیرنظامی کش��ور به س��متش
نماینده یک ایدئولوژی هستیم".
بازنگ��ردد ،به اعتراضش��ان ادامه
س��ازمان اخوان المس��لمین که خواهند داد .اما فرماندهان ارتش
در س��ال  ۱۹۲۸توس��ط حس��ن میگویند که آقای مرس��ی نشان
البنا تأس��یس ش��د ،بزرگترین و داده بود که رهب��ری تفرقهافکن
قدیمیترین س��ازمان اسالمگرای است و مصریها را علیه یکدیگر

میش��وراند ،و آنها از نظر اخالقی
وظیفهداشتند جلوی افتادن کشور
به ورطه جنگ داخلی را بگیرند.
ارتش بالفاصله قدرت را به عدلی
منص�ور ،رئی��س دادگاه قان��ون
اساسی ،واگذار کرد.
عدل��ی منص��ور ک��ه روز  ۴ژوئیه
( ۱۳تی��ر  )۱۳۹۲بهعنوان رئیس
جمه��وری موق��ت س��وگند یاد
کرد ،وظیف��ه دارد زمینه برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری جدید
را فراهم کند.
جبهه نجات ملی ،ائتالفی از احزاب
چپ و لیبرال که بزرگترین نیروی
مخالف آقای مرسی بود ،سرکوب
اخوان المسلمین را موجه میداند.
خالد داود ،س��خنگوی این جبهه،
میگوی��د" :کش��ور در وضعیتی
اس��تثنایی قرار دارد و در همه این
بازداشتها رویههای قضایی رعایت
شدهاند ".او اضافه کرد که رهبران
اخوان المسلمین "بعد از برکناری
رئیس جمهوری با دعوت به جهاد
و ش��هادت" دیگران را به ارتکاب
خشونت تحریک کرده است.
زمان تغییر؟

در ماهه��ای اخی��ر ،گفتمان مورد
استفاده اخوان المسلمین و برخی
روحانیون بسیاری از مصریها ،از
جمله بعضی از کس��انی که آقای
مرس��ی را به قدرت رس��اندند ،را
نگران کرده است.
حسامالدین سید ،نویسنده چندین
کت��اب درباره اس�لام سیاس��ی،
میگوید" :گروه اخوان المسلمین
نتوانسته انتظارات مردم را برآورده
کند ،و با برخ��ورد قدرتطلبانه و
چش��م فروبستن بر قدرت گرفتن
تندروها بسیاری از مصریها را از
خود رانده است .تندروها با استفاده
از فضای باز سیاسی سوار کار شده
اند".
آقای سید معتقد است که اخوان
المسلمین اشتباهات استراتژیک
زی��ادی ک��رده ،و ای��ن سلس��له
اشتباهات باعث حمایت نظامیان
از قیام مردم��ی ،و برکناری آقای
مرس��ی بعد از تنها یک سال شده
اس��ت .او اضافه میکند که اخوان
المس��لمین برای بقای خود باید
دست به تغییرات وسیعی بزند.
او میگوید" :نسل جوان اعتقادش
ب��ه رهبری گروه را از دس��ت داده
است .نام رهبری سازمان با شکست
و ناکامی عجین شده است .جوانان
باید زمام امور را بدس��ت گرفته ،و
روشی هوشمندانهدر پیش بگیرند.
با رهبران فعلی ،این گروه بهسرعت
بهسوی نابودی پیش میرود".
احمدماهر(بیبیسی)
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نقد و یا به اقساط





 برای اطالعات بیشتر

همین امروز با ما
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Auto day-to-day
3445, ch Gascon,
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بایادزیبا...

زهراکاظمی:دهمینسالگردقتل

س��ازمان گزارشگران بدون مرز به
مناسبتدهمین سالگرد قتل زهرا
کاظمی ،روزنامه ن��گار کانادایی-
ایرانی ،با انتشار اعالمیه ای یاد او را
گرامیداشت.
زهرا کاظمی ده س��ال پیش بر اثر
«ض��رب و ج��رح» و ضربه مغزی
ناش��ی از «ضربه جسم سخت» به
هن��گام بازجوی��ی در زندان اوین
به قتل رسید .سازمان گزارشگران
ب��دون م��رز مصونیت کام��ل از
مجازات و پاسخگو نبودن مسئوالن زندان باقی بماند .سپس
را در دس��تگاه قضایی ایران علت خانم کاظمی فیلمداخل
اصلی این واقعه اعالم کرده است .دوربین را خارج میکند
بیس��تم تیر م��اه  ۱۳۹۲دهمین و آن را در برابر نور ،سیاه
سالگرد مرگ زهرا کاظمی عکاس مینمای��د و فیلم دیگر
روزنامه نگار کانادایی -ایرانی است خود را نیز به همین نحو
که به هنگام عکس برداری از تجمع سیاه میکند».
خانواده های زندانیان سیاسی در سعید مرتضوی،دادستان
برابر زندان اوین دس��تگیر ش��د و عمومی و انق�لاب وقت،
 ۱۸روز پس ازبازداشت ،درگذشت .اتهام زهرا کاظمی را عکس برداری
روز  ۲۵تیرماه مقام های دادستانی از مناطق ممنوع و ارسال آن برای
وقت م��رگ او را غ��ش و برخورد س��رویس های اطالعات��ی بیگانه
س��ر زهرا کاظمی با زمین و ضربه اعالم کرد.
مغ��زی ناش��ی از آن اعالم کردند.
زه��را کاظمی روز بیس��تم تیرماه پزشک بیمارستان ،شاهد شکنجه
در بیمارس��تان نظام��ی بقیه الله ش�هرام اعظم پزش��ک و کارمند
درگذشته بود.
وزارت دف��اع ایران یک س��ال یعد
از ای��ن واقعه به کانادا آمد و ضمن
درخواست پناهندگی از این کشور
مرتضوی متهم ردیف اول در
در باره مرگ زهرا کاظمی دست به
گزارش مجلس
کمیته بررس��ی و تحقیق مجلس افشاگری زد.
شش��م در زمینه این قتل ،قاضی در حالی که در ایران مرگ «براثر
مرتضوی را مته��م ردیف اول این برخورد جس��م س��خت به سر یا
پرون��ده اع�لام ک��رد .در گزارش برخورد سر به جسم سخت» اعالم
مجلس قید شده بود که بازجوییدر شده بود ،شهرام اعظم که ادعا می
داستانی در حضور مرتضوی انجام کرد خود زه��را کاظمی را معاینه
شده است .محسن آرمین ،نماینده کرده است ،گفت در بدن او نشانه
مجلس وقت و عضو این کمیته،در های ش��کنجه ،تجاوز جنس��ی ،و
گزارش��ی به مجلس ضمن تأکید ضرب و شتم شدید دیده است.
بر آن که «مرتضوی پس از دوروز «شکس��تگی جمجم��ه و بینی،
بازجویی خانم کاظمی را به نیروی لهش��دگی انگشتان پا ،شکستگی
انتظامی تحویل داده اس��ت .خانم انگشت های میانی و کوچکدست
کاظمی به بازجویان خوددر نیروی راست و انگشت میانی دست چپ،
انتظامی گفته بود که او را به هنگام کندهشدن ناخن های انگشت های
بازجویی در داستانی از ناحیه سر شست و اشاره دست ،صدمات در
مورد ض��رب و جرح قرار داده اند» ناحیه ریه و دنده ،کبودی ش��دید
پیش بینی کرد که در صورت عدم در ناحیه شکم ،اندام تناسلی و پاها
پاسخگویی مقام های قضایی این که حکایت از تجاوزات وحش��یانه
اعمال تکرار ش��وند .او گفت« :من جنسی و ش�لاق خوردن در زمان
می دانم که قاض��ی مرتضوی در های مک��رر دارد ،نش��ان میدهد
سطحی نیس��ت که بتواند بدون که او هنگام تحمل حبس به قتل
پشتوانه دست به چنین اقداماتی رسیدهاست».
بزن��د .اما این اعمال خودس��رانه و صحت اظهارات این پزشک به طور
غیرمس��ئوالنه در صورت سکوت رسمی توسط وزارت خارجه کانادا
و مس��امحه قطعا در این حد باقی تأیید شد.
نخواهد ماند».
اتهام زهرا کاظمی درگزارش
دولت و دادستان

در همان زمان محمد خاتمی رئیس
جمهوری وقت نیز هیئتی متشکل
از چهار وزیر دادگستری ،فرهنگ
و ارشاد ،کشور و اطالعات را مامور
رسیدگی در این مورد کرد .در این
گزارش روش��ن شد که وقتی زهرا
کاظمی به خاطر عک��س برداری
از مناطق ممنوع ب��ه درون زندان
راهنمایی می ش��ود ،دوقاضی از او
می خواهند« :معرفی نامه وزارت
ارشاد ،دوربین و فیلمهای خود را
برای بازبینی تحویل دهد و زندان
را ترک کند و روز بعد برای دریافت
لوازم خویش مراجعه کند .اما وی
از ای��ن امر س��رباز میزند و اظهار
میدارد که میخواهد با مسئولیت
خ��ود ،در کنار ل��وازم خویش در

مصونیت قاتالن و مجازات وکیالن
مدافع

زهرا کاظمی در دوم تیرماه ۱۳۸۲
بازداشت ش��د و در خواست های
استفان هاشمی ،پس��رش که در
مونتریال (عکس) زندگی می کند،
برای تحویل جنازه مادرش به کانادا
بی نتیجه ماند و به طرزی شتابزده
جنازه در اول مرداد ماه در ش��یراز
دفن شد.
مادر زهرا کاظمی بعدها گفت مقام
های رسمی ایران اورا بشدت تحت
فشار قرار دادند تا با به خاکسپاری
دخترش در ایران موافقت کند.
قوه قضائیه کوشید وزارت اطالعات
را مس��ئول مرگ زه��را کاظمی
قلمداد کند.
از همین رو یک سال پس از مرگ
زهرا کاظمی ی��ک کارمند وزارت
اطالعات ،محمدرضا اقدم احمدی،
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Super Special
1000 Business card
یكرنگ  39.99دالر

ب��ه عنوان تنه��ا متهم
ای��ن پرونده ،ب��ا اتهام
قتل غیرعمد در دادگاه
بدوی محکوم شد.
ای��ن مته��م در دادگاه
تجدی��د نظ��ر ب��ه
دلیل«فق��دان مدارک
برای اثبات اتهام» تبرئه
شد.
در هیچ یک از دادگاه ها ،وکیالن
خانم کاظمی نتوانستند شاهدان
خود ،از جمله سعید مرتضوی را،
ب��ه دادگاه احض��ار کنند .وکیالن
پرون��ده زه��را کاظمی ،ش��یرین
عبادی ،عبدالفتاح سلطانی ،محمد
س��یف زاده و محمدعلی دادخواه،
هم��ه از اعضای کان��ون مدافعان
حقوق بش��ر در ای��ران بودند که
در حال حاض��ر از آن میان خانم
عبادی ،برنده جای��زه صلح نوبل،
ب��ه دلیل تضییق ها و فش��ارهای
حکوم��ت ایران در تبعید به س��ر
می برد و سه وکیل دیگر با احکام
طوالنی مدت زندانی اند.
تاثیر مرگ زهرا کاظمی بر منافع
ملی

Special
Business card
Full-Color 2 sides printed
5000 >> $169.9

Super Special
كارت هاى عروسى جدید
با قیمت هاى بسیارمناسب
براى هموطنان عـزیز

براى اطالعات بیشتر مى توانید به وبسایت ما مراجعه كنید

www.maisongraphique.com

«معلمان خوشحال میشوند به جای
مسافرکشی در مدرسه کار کنند»
محم��ود بهش��تی
لنگرودی ی��ک فعال
صنف��ی معلم��ان در
گفتوگو با خبرگزاری
"ایلن��ا" اظهارات اخیر
معاونآموزشمتوسطه
وزیر آموزش و پرورش
درباره حقوق معلمان را
"توهینآمیز" خوانده و
گفته است« :متوسط
حقوق معلمان به ازای
 ۲۴ساعت کار هفتگی در مدارس
دولتی ،ماهانه کمتر از یک میلیون
تومان است».
پی��ش از این ابراهیم س��حرخیز
مع��اون آموزش متوس��طه وزیر
آم��وزش و پ��رورش ،دس��تمزد
معلمان را باالتر از کارمندان تمام
وزارتخانهها اع�لام کرده و گفته
بود« :حقوق معلمان از  ۷۰۰هزار
تومان به یک میلیون و  ۲۰۰هزار
تومان رسیده است».
محمود بهش��تی لنگرودی فعال
صنف��ی معلمان ،س��خنان وزیر
آموزش و پرورش را "نادرس��ت"

عنوان ک��رده و گفته« :این مقام
دولت��ی ب��رای زیاد نش��ان دادن
افزایش حقوق معلمان در  ۳سال
گذشته ،رقم اولیه را کمتر و رقم
فعلی را بیشتر از حد واقعی اعالم
کرده است».

ب��ه ط��ور
تم��ام وقت
در مدرسه
حض��و ر
د ا ش��ته
باشند».
پیش از این
و در بهمن
،۱۳۹۱
مه��د ی
بهلولی عضو
کان��ون صنفی معلم��ان ایران با
اش��اره به این که اضافه کار  ۴ماه
معلمان پرداخت نش��ده ،درباره
مش��کالت صنفی معلمان گفته
بود« :معلم��ان بیش از هر زمانی
در تنگناه��ای مال��ی و اقتصادی
هستند».
آنطور که این عضو کانون صنفی
معلمان ای��ران گفته اس��ت ،در
ماههای اخیر حقوق معلمان ۱۰
درصد افزایش یافته در حالی که
نرخ تورم رسمی  ۲۵درصد اعالم
شده است.

م��رگ زه��را کاظم��ی از دیدگاه
امنیت و منافع ملی نیز نتایج ناگوار
و زیان باری برای کشور به بار آورد.
این واقعه نه تنها روزهایی بحرانی
را برای مسئوالن دولتی و مجلس
تنگناهایمالیمعلمان
و نیز برای فعاالن مدنی و روزنامه
محمودبهشتیمیگوید«:معلمان
ن��گاران در ایران رق��م زد ،بلکه بر
خوشحالمیشوندشرایطیفراهم
رواب��ط خارجی ایران و سیاس��ت
شود که به جای مسافرکشی در
تنش زدایی دولت محمد خاتمی
ساعات بیکاری؛ امکانات آمورشی،
نیز تأثیر منفی گذاشت .در حالی
پژوهشی و رفاهی در اختیارشان
که پس از تالش های گس��ترده،
گذاش��ته ش��ود تا  ۶روز هفته را
دولت ایران توانس��ته بود رابطه با
کانادا را به ص��ورت عادی درآورد،
پس از ای��ن مرگ ،دول��ت کانادا کانادا :بازار کار جوانان >> ...ادامه از صفحه10 :
س��فیر خود را از ایران فراخواند و
روابطدو کشور بشدت محدود شد ۲۰۱۲ .تعداد این دسته از کارکنان اولویت استفاده از جوانان کانادایی کار کانادا در دهه آینده به ش��دت
از آن پ��س دولت کانادا به یکی از بیش از  ۱۸۵هزار نفر رشد داشته در برابر کارکنان خارجی مخالفت روب��ه کاه��ش خواهد نه��اد .باید
داش��ته باشد .اینجاس��ت که باید دانس��ت در مورد برخی از مشاغل
منتقدان سرسخت وضعیت حقوق است.
بشر در ایران تبدیل شد ،تا جایی کارکن��ان خارجی موقت بیش��تر گف��ت ما باید مطمئن باش��یم با و مهارتها ،مانند رانندگی کامیون
که این کشوردر کمیسیون حقوق در بخش��های خدمات هتلداری و سیاستها و سرمایه گذاری مناسب ی��ا کارگران س��اختمانی ،افزایش
بشر س��ازمان ملل به محکومیت رستوران استخدام شده اند و این بر مهارتهای الزم  ،راه ورود و اقامت متوسط س��نی نیروی کار شاغل
ایران در زمینه نقض حقوق بش��ر بخشهایی است که معموال جوانان جوانان به بازار کار را می گشاییم .هم اکنون احساس می شود .به هر
اولین تجربه ه��ای کاری خود در از س��وی دیگ��ر تغییر جمعیتی روی ایجاد توازن بین س��الخورده
رأی داد.
آن کس��ب می کنن��د .این روند کش��ور هم ل��زوم ج��ذب نیروی ش��دن نیروی کار و جذب نیروی
درخواست از روحانی برای پایان آش��کارا نتایج خوش��ایندی برای کار ج��وان را دو چن��دان ک��رده کار جوان از چالشهای بزرگ پیش
اقتص��اد و جامعه کان��ادا نخواهد است :بازنشستگی نسل پرزا .بنابر روی بازار کار کشور است.
دادن به مصونیت از مجازات
نیروی
مش��ارکت
نرخ
تخمینه��ا،
ایده
با
که
است
کسی
کمتر
داشت.
•
س��ازمان گزارش��گران بدون مرز
در بیانی��ه خود با اع�لام این که
«شکنجه اقدامی نظام منددر ایران
اس��ت» مصونیت ش��کنجه گران
از مج��ازات را از جمله علت های
اصلی «افزایش خشونت ،جنایت ،و روحان��ی ب��ه ریاس��ت جمهوری ش��ریف ،محمد مختاری ،محمد در سال  ،١٣٨٧علیرضا افتخاری
اقدام به تکرار شکنجه و رفتار بی اس�لامی در نامه ای به او خواستار جعفر پوینده و پی��روز دوانی ،که در س��ال  ،١٣٨٨هال��ه س��حابی
رحمانه و غیر انس��انی در زندانها پایاندادن به «چیرگی مصونیت از در س��الهای پایانی دهه هفتاد از روزنامهن��گار و فع��ال حقوق زنان
س��وی مأم��وران وزارت اطالعات و هدی صابر روزنامهنگار نش��ریه
و نیز دستگیریهای خودسرانه در مجازات در کشور» شده است.
جمهوری اسالمی ایران» دانسته این س��ازمان در این نامه از حسن ترور ش��دند ،عامالن کشتن زهرا ایران فردا ،و ستار بهشتی در سال
روحانی خواس��ته اس��ت نگذارد کاظمی در زندان در سال  »١٣٩۱ ،١٣٨٢از مجازات مصون بمانند.
است.
______________
سازمان گزارشگران بدون مرز روز عام�لان قت��ل روزنام��ه نگارانی آیفر سرچه در سال  ،١٣٨۴وبالگ
 ۲۷خرداد ،پس از انتخاب حسن چون«ابراهی��م زال زاده ،مجی��د نویس ج��وان امیدرضا میرصیافی
•
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اقتصاد...

صادرات نفت ایران به۸۰۰
هزاربشکهدرروزتقلیلیافت

کاهش چش��مگیر صادرات نفتی
ایران در ش��رایطی رخ داده است
که بنا به گزارش آژانس بینالمللی
ان��رژی ،میزان تولید نفت ایران در
م��اه ژوئن روزانه  ۲۰هزار بش��که
افزایش داش��ت .میزان تولید نفت
ای��ران در ماه ژوئن به  ۲.۷میلیون
بش��که رس��ید که دومین رش��د
متوالی در تولید ماهانه است.
پیش از ای��ن س��ازمان اطالعات
انرژی ایاالت متحده آمریکا اعالم
کرده بود که صادرات نفت ایران در
س��ال  ۲۰۱۲به پایینترین میزان
از س��ال  ۱۹۸۶رسیده است .این
س��ازمان پیشبینی ک��رد که این
روند کاهش در سال  ۲۰۱۳بیشتر
نیز خواهد شد.
موسس ه بینالمللی مطالعات انرژی
و اقتص��اد نیز در ماه آوریل س��ال
جاری می�لادی اعالم کرد که ۲۵
میلیون بش��که نفت ای��ران بدون
مشتری مانده و در تانکرهای نفتی
ذخیره شدهاند.

آژانس بینالمللی انرژی میگوید
ص�ادرات نفتی ایران در ماه مه به
 ۸۰۰هزار بشکه رسید؛در حالیکه
تولید نفت ایران افزایش داش��ته
اس��ت .اتحادیه اروپا نیز اجازه داد
از اموال مسدودش��ده ایران برای
پرداخت بهای گندم استفاده شود.
آخری��ن گ��زارش ماهان�� ه آژانس
بینالمللی انرژی میگوید واردات
نفت ایران از س��وی مشتریان این
کشور از روزانه  ۱.۲۵میلیون بشکه
در ماه مه ،به تنها  ۸۰۰هزار بشکه
در روز در م��اه ژوئن تقلیل یافته
است.
چین در ماه گذش��ته روزانه ۳۹۰
هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده
است .این در حالی است که چین
در ماه مه گذشته روزانه  ۵۵۰هزار
بشکه نفت از ایران وارد کرد.
بنا به گزارش سازمان انرژی ،ژاپن
میزان واردات نفتی خود از ایران را
به نصف تقلیل داده و واردات روزانه
ژاپن به کمتر از  ۱۰۰هزار بش��که
در روز رسیده است .این در حالی
اس��ت که در ماه مه ژاپ��ن روزانه پرداخت بهای گندم با اموال
 ۲۴۰هزار بشکه نفت از ایران وارد مسدود شده ایران
کرد.
خبرگزاری رویت��رز روز  ۱۲ژوئیه
بنا به این گ��زارش این کاهش در گ��زارش داد که ایران به س��رعت
واردات از سوی ژاپن در ماه ژوئن به خری��د گندم و س��ایر غ�لات از
دلیل تاخیر در تنظیم قراردادهای کش��ورهای غرب��ی را افزای��ش
نفتی تازه با ایران بود.
میدهد .بنا به ای��ن گزارش ایران

ارز دولتی به نرخ دالر  ۱۲۲۶تومان
اختصاص بدهد.
مدتی بعد با تش��دید تحریم ها و
کمبود ارز ،بانک مرکزی اعالم کرد
که فقط به کاالهای اساسی یعنی
غذا و دارو ارز دولتی به دالر ۱۲۲۶
تومان اختصاص می دهد.
در همین زمان بانک مرکزی ،اتاق
مبادالت ارزی را راه اندازی کرد و
با تقس��یم کاالهای وارداتی به ۱۰
اولویت ،سعی کرد تا با اختصاص
ارز به قیمتی دوبرابر قیمت دولتی،
ه��م بازار ارز و هم بخش��ی از نیاز
واردکنندگان را کنترل کند.
واردات کنندگان با مراجعه به مرکز
مبادالت ارزی ،نی��از خود را اعالم
می کردن��د و بان��ک مرکزی هم

تنها در هفت ه گذشته نیم میلیون
تن گندم از کشورهای اتحادیه اروپا
خریداری کرد.
رویت��رز ب��ه نق��ل از بازرگانهای
اتحادیه اروپا گزارش داد که ایران
 ۴۵۰ه��زار تن غالت نیز برای ماه
اوت پیشخرید کرده است.
بنا به گزارش رویترز بخشی از این
میزان گندم از روس��یه خریداری
شده است.
بنا به گفت ه فروش��ندگان گندم به
ایران ،پرداخت به��ای خریدها از
طریق اموال مسدودشده ایران در
بانکهایکشورهایاروپاییممکن
شده است .اتحادیه اروپا اجازه داده
است که از اموال بلوکه شده ایران
در بانکه��ا ب��رای پرداخت بهای
خرید موادغذایی و علوفه به مقصد
ایران استفاده شود.
یک بازرگان که نامش فاش نشده،
به رویت��رز گفت« :ای��ن تصمیم
ک��ه از ام��وال مسدودش��ده ایران
پرداختهای مالی صورت گیرد ،به
تازگی گرفته شد .با اینکه تغییر
کوچکی اس��ت ،اما گام مهمی در
برق��راری مج��دد رواب��ط تجاری
محدود با ایران است».
با تشدید تحریمهای اتحادیه اروپا
و ایاالت متحده آمریکا علیه ایران
که بانک مرکزی ایران را هم شامل
میش��ود ،خری��د غ��ذا و دارو نیز
علیرغم اینکه مشمول تحریمها
نبودهاند ،با مشکالت جدی مواجه
شد.
بنا به گفت ه این بازرگانان بخش��ی
از گندم��ی ک��ه ای��ران در هفت ه
گذشته خریداری کرده ،از لهستان
تامین شد .ایران که زمانی یکی از
صادرکنندهه��ای گندم در جهان
بود ،حاال در هر فصل به دستکم
 ۳میلیون تن گندم نیازمند است.
یکی از بازرگانان به رویترز گفت:
«به نظر میرس��د ایران در فصل
جاری دستکم  ۵تا  ۶میلیون تن
گندم خریداری کند».
این ب��ازرگان تاکید میکند که به
نظر میرسد میزان گندم تولیدی
ایران با کاهش بیشتری روبرو شده
است.
•

مبالغی ارز ب��ه نرخ دوبرابر قیمت
دولتی را در اختی��ار آنها قرار می
داد.
اما ت�لاش دولت و بانک مرکزی
برای کنترل بازار ارز ثمر چندانی
نداش��ت به گونه ای که عالوه بر
دو نرخ ارز دولتی( ،نرخ ارز مرجع
و نرخ ارز مبادله ای) نرخ دیگری
ه��م در ب��ازار وجود داش��ت که
تقریبا سه برابر نرخ ارز دولتی با
دالر  ۱۲۲۶تومان بود.
دول��ت اخیرا اعالم ک��رده بود که
از این پس دیگ��ر ارز مرجع (دالر
 ۱۲۲۶تومانی) به کاالهای اساسی
و دارو داده نمی ش��ود و قیمت ارز
همان قیمتی خواه��د بود که در
بودجه امسال تعیین شده است.
چ��ون نرخ ت��ازه دوبرابر ن��رخ ارز
دولتی اس��ت به نظر می رسد که
قیمت دارو و غذا که پیشتر با دالر
 ۱۲۲۶تومان وارد می شد ،افزایش
شدیدی پیدا خواهد کرد.
به دلیل تحریم های بین المللی،
ایران هم در فروش نفت و هم برای
انتقال پول نفت فروخته ش��ده به
داخل با مشکل مواجه است.
•

  متخصص طب سوزنی از کانادا
  عضو سازمان نظام طب سوزنی کبک
  عضو سازمان نظام پزشکی ایران

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

با کمک طب سوزنی

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)
Integrative Clinic Dr. Bita - WESTMOUNT
iLife Health Care Center – WEST ISLAND
Alfa Care Health Center - LAVAL
Centre Medical Mira - BROSSARD

_____________________
Tel : (514) 267-3454

•
•
•
•

جلسات «آشنایی با طب سنتی چینی و اصالح سبک زندگی» هر هفته رایگان برگزار می شود

بهروز
آقاباباخانی

مشاور رمسی وام مسکن

 وام برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

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

شیراز
رستوران

ب کوبیده،
چلوکبا
با گوجه

یا قیمه
رمه سبزی
ق

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی
کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب
در قلب NDG
>> ساعات کار:

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

Tel.: 514-894-8372
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(برا ی تیک اوت)

قیمتدالردولتی ۲۴۷۷تومانشد!
بانک مرک��زی ای��ران از روز 15
تیرم��اه ب��ا ح��ذف دالر ۱۲۲۶
تومانی در وبسایت خود ،به طور
رسمی نرخ دالر را  ۲۴۷۷تومان
اعالم کرده است.
تا پیش از این ،بانک مرکزی هر
روزدو نرخ را برای ارزهای مختلف
اعالم می کرد ،یک نرخ ارز مرجع
و دیگری نرخ ارز مبادله ای .نرخ ارز
مرجع مربوط به قیمت ارز دولتی
بود که پس از تثبیت ن��رخ ارز از
حدود ده س��ال تقریبا ثابت مانده
بود و تا پیش از بحران ارزی سال
گذشته مبنای قیمت ارز به حساب
می آمد .دیگری هم نرخ ارز مبادله
ای بود که بعد از بروز بحران ارزی
سال گذشته از سوی بانک مرکزی
تعیین ش��ده بود و تقریبا دوبرابر
قیمت ارز مرجع بود.
بعد از بروز بحران ارزی در س��ال
گذشته بانک مرکزی ایران قیمت
ارزدولتی را تقریبا بهدوبرابر افزایش
داد و ب��ا دس��ته بن��دی کاالهای
وارداتی ،سعی کرد با کنترل بازار
ارز به بخش��ی از کاالهای وارداتی
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 5شنبه ها کلم پلو شیرازی موجود می باشد.

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929
 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!
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که خدا اجازه تغییر و تحری��ف را در کتاب خود بدهد؟ آیا او
قدرت حفظ کالمی را که خود بخشیده نداشته است؟
آیا کالم خدا تا این حد برای خدا بیارزش است؟
آیا امکاندارد که خدا نسبت به کالمش اینقدر بیتفاوت باشد؟
یقیناً خدای پرقدرت ما ،همیشه حافظ کالم مقدسش بوده و
خواهد بود تا از هر نوع تحریف و دخل و تصرف محفوظ بماند.
این کتاب بیهمتا ،همانند چراغی پرنور راه جویندگان خدا را
روشن نموده و وسیله رستگاری و سعادت بشر میباشد.
"کالم تو برای پایهای من چراغ و برای راههای من نور است"
(مزمور  :١١٩آیه .)١٠٥

هر شنبه

کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال
ش جالل عادل
شی

ک

بسیاری در دنیا ترجمه و منتشر ش��ده است و این کار ادامه
خواهدداشت.
اما در همه زبانها ،پیغام خدا و مژده نجات برای بشر یکی است.
ترجمههای کتاب مقدس عیناً از روی نس��خههای قدیمی و
معتبرانجام ش��ده و متن و پیغام اصل��ی کتاب مقدس بدون
کوچکترین تغییری باقی مانده است.در مورد نسخههای خطی
قدیمی کتابمقدس کهدر کتابخانههای بزرگ جهان نگهداری
ش��ده و بر صحت و اعتبار کتاب مقدس شهادت میدهند به
چند نسخه اشاره میگردد:
 )١نسخه اسکندریه ،این نسخه در موزه بریتانیا در لندن موجود
میباشد و حدوداً به سال  ٤٥٠میالدی تعلق دارد.
 )٢نس�خه سینا ،این نسخه نیز در موزه بریتانیا موجود است و
حدوداً به سال  ٣٣٠میالدی تعلق دارد.
 )٣نسخه واتیکان ،این نسخه در کتابخانه واتیکان روم موجود
است و حدوداً به سال  ٣٣٠میالدی تعلق دارد.
اما عالوه بر نس��خههای خطی قدیمی کتابمق��دس به زبان
یونانی ،همانطور که ذکر گردید طومارهای بحرالمیت که در
سال ١٩٤٧میالدی کشف شد،در تأیید اعتبار کتاب مقدس از
اهمیت خاصی برخوردار است .با مقایسه نسخههایدستنویس
این طومارها که حدوداً به دو قرن قبل از میالد مس��یح تعلق
داش��ته و مربوط به قس��مت عهد عتیق از کتاب مقدس و به
زبان عبری میباشد ،با نسخههای موجود دیگر ،باز ثابت گردید
که کتابمقدس دس��تنخورده ،دقیق و معتبر است و هر فرد
حقیقتجوئی که با آن آشنا شود به این واقعیت پیمیبرد که:
"کالم خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دودم تیزتر است
و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ میکند
و نیات و اغراض دل انسان را آشکار میسازد"
(انجیل شریف ،عبرانیان .)١٢ :٤

•

  اگر احتیاج به دعا دارید،


FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت 4بعدازظهر در قلب مونتریال

405 Marie-Anne E

و همچنین برای دریافت
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان

Mont Royal
Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

)(Metro: Mont Royal
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کالممعتبرخدا 

پرسیده میشود ،آیا کتاب مقدس مسیحیان تحریف
شده و با نسخههای اصلی تفاوت دارد؟
در پاس��خ ب��ه ای��ن س��ؤال بای��د گف��ت که ،ت��ا ب��ه امروز
هی��چ دلی��ل و م��درک معتب��ری ارائ��ه نش��ده اس��ت که
بتوان��د چنی��ن ادع��ای دور از حقیق��ت را ثاب��ت کن��د.
تحری��ف و تغیی��ر کتاب مقدس ،به هیچ وجه پایه و اس��اس
درستی ندارد و تا به امروز فقط در حد یک اتهام و شایعه باقی
مانده است .در انجیل شریف میخوانیم:
"تمام کتاب مقدس از الهام خداس��ت و برای تعلیم حقیقت،
سرزنش خطا ،اصالح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید
است( ،دوم تیموتاوس " .)١٦ :٣
هیچ پیشگوئی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده کتاب مقدس مسیحیان ،مجموع ًا شامل شصت و شش
اس��ت ،بلکه مردم تحت تأثیر روحالق��دس کالم خدا را بیان کتاب اس�ت که در یک جلد جمعآوری شده و "کتاب
مقدس" خوانده میشود.
نمودند" (دوم پطرس .)٢١ :١
این کتاب ،که با الهام از روح خدا و توسط تقریباً چهل نویسنده،
برطبق شهادت تاریخ ،فرمانروایان یونانی و رومی ،سعی کردند در مدتی در حدود یکهزار و پانصد سال ،نوشته شد دارای دو
که کتاب مقدس را از بین ببرند ،اما افرادی با ش��جاعت کالم قسمت عهد عتیق و عهد جدید میباشد.
خ��دا را پنهان س��اخته ،حفظ نمودند و حتی حاضر ش��دند عهد عتیق ،ش��امل س��ی و نه کتاب است و این کتب به زبان
جان خود را برای حفظ و حراس��ت آن فدا س��ازند .همچنین عبری و قبل از ظهور مسیح نوشته شدند.
دانشمندان و محققین ملحد و خدانشناس ،تالش کردهاند تا اصطالح عهدعتیق ،اش��ارهایاست به پیمانی که خدا توسط
ثابت کنند که کتاب مقدس در طول زمان دستخوش تغییر و موسی با قوم اسرائیل برقرار نمود .در عهد عتیق ،شریعت داده
تحریف گردیده ،اما به هیچ مدرک و سندی دست نیافتهاند .شد تا انسان از طریق احکام الهی ،به زشتی گناه و ناتوانی خود
بلکه برعکس ،نسخههای خطی بسیار قدیمی که از عهد عتیق برای انجام دادن این احکام پیببرد .اما از آنجا که شریعت قدرت
و عهد جدید یافت ش��ده و در موزههای معتبر دنیا نگهداری نداشت انسان گناهکار را از گناهانش پاک کند و نجات بخشد،
میشوند ،به خوبی گواهی میدهند که کتاب مقدس در طول خدا در عیسی مسیح و به وسیله خون او که بر صلیب ریخته
تاریخ بدون خدشه و تغییر باقی مانده و مکاشفه معتبر و موثق شد ،عهد جدیدی با جهانیان برقرار نمود تا انسان گناهکار از
طریق ایمان به عیسی مسیح خداوند که بر صلیب مرد ،پس
الهی است.
مدارک و اسناد کشف شده ،و نسخههای خطی بسیار قدیمی از مرگ روحاً و جسماً از مردگان قیام نمود و زنده است ،هدیه
کتاب مقدس ،ازجمله طومارهای مشهور بحرالمیت کهدر سال نجات از گناه و حیات جاوید را بطور رایگان دریافت نماید.
١٩٤٧میالدی کشف شد ،ثابت میکنند که کتاب مقدس با عهد جدید ،ش��امل بیست و هفت کتاب است و این کتب به
دقت و وسواس خاصی نسخهبرداری شده و در دسترس ما قرار زبان یونانی و بعد از ظهور مسیح ،نوشته شدند.
چهار کتاب اول عهد جدید ،اجنیل نامیده میشوند که معنایش
گرفته است.
بعالوه ،اگ��ر اعتقاد مژده یا خبرخوش است.
داری��م ک��ه کتاب عهد جدید در مجموع حاوی این مژده است که خدا در عیسی
مق��دس یک کتاب مس��یح ،خود را به طور کامل آش��کار نموده و نجات انس��ان
الهی میباشد و خدا گناهکار را فراهم کرده است.
آن را از طریق الهام بطور کلی میتوان گفت که قسمت عهد عتیق از کتاب مقدس،
بوسیله انبیاء خود به آمدن نجات دهنده (عیسی مسیح) و فراهم شدن نجات برای
ما بخشیده است ،و انسان گناهکار از طریق او را وعده میدهد.
چنانچ��ه معتقدیم و قس��مت عهد جدید از کتاب مقدس ،ما را باخبر میس��ازد
ک��ه خ��دای ق��ادر که وعده خدا توسط نجات دهنده بشر (عیسی مسیح) تحقق
مطلق ،کالم خود را یافته و او نجات و رستگاری را به وسیله مرگ و قیام خود برای
نازل کرده و هدفش جهانیان فراهم نموده است.
این بوده که بشر را امروزهنسخههایخطیکتابمقدسبزبانیونانیوجودداردکه
از طریق آن هدایت بیش از یکهزار و ششصد سال از عمر آنها میگذرد و ترجمههای
و رس��تگار نمای��د ،فعلی کتاب مقدس از روی همین نس��خههای قدیمی انجام
چگونه ممکن است میشود .کتاب مقدس یا قسمتهائی از آن ،تاکنون به زبانهای

Montreal
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در شهــر
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

4976 Notre Dame W.
514-827-6364
www.dehkhodaschool.com
------------------------

مدرسه فرزانگان

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

از ساعت  12/30تا 15/30
)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :

منایش کمدی افسانه ببر
514-619-4648

M EK IC

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

کتابخانهنیما

رقصایرانیبهدلیلگوناگونیفرهنگی
وقدمتی بهدرازای تاریخ بسیار رنگارنگ و
غنی می باشد،در حفظ این هنر یگانه که
متاسفانهدر سرزمین خود مورد بی مهری
فراواناستبکوشیم.
خردساالن 11 :صبح
بزرگساالن  12بعدازظهر

ایران-مونترال

(514) 299-1787

--------اجنمنزنانایرانیمونترال
8043 St-Hubert

را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

فرهنگسرایسینا

514-488-3000
6528 St- Jacques W.
-----------------------

AIEAQ.mtl@gmail.com
---------------

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

مرکزفرهنگیزاگرس
514-690-6343
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

بنیاد سخن آزاد

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

IBNG

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

همبستگیبازرگانی

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

Info: 514-249-4684
www.ibng.ca
------------------------

رادیوفارسی مناشوم
دوشنبه ها 7 :تا  9شب
CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

اجنمن ادبی مونتریال
(514) 651-7955

کافه خاطره :تعطیل تابستانی
دوس��تان و عالقه مندان کاف��ه خاطره ،با
تشکر از همراهی و حمایت شما به آگاهی
می رسانیم که کافه خاطره تا ماه سپتامبر
در تعطیالت تابستانی خواهد بود.
بزودی برنامه های پائیزی کافه خاطره برای
عالقه منداندر همین جا اعالم خواهد شد .

WWW.IBNG.CA

Iran2Canada
---------------جامعه ای برای ایرانیان مهاجر

محیطی برای من و شما ،محلی برای سهیم شدن آنچه
در چنته داریم :خوشحالتر خواهیم شد اگر به ما بپیوندید

www.facebook.com/

Iran2Canada

ـسرا
ک
با
�
انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی

>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی ،سرویس و بها

و گروه موسیقی:

دکتر حمید کشاورزنیا :ویولن
بهنام آزادی :ضرب
شودیک  :کی بورد
_____________________
ساعت  7/30بعدازظهر
--------------مکان :کتابخانه نیما 5206 :بولوار دکاری
ورودی( $ 15 :دانشجویان)$ 10 :
تلفن آگاهی :
514-833-8684

514-485-3652

ازخـبراهی خوش...
قدم نورسیده مبارک!

این هفته ،باخبر شدیم روز شنبه  6جوالی،
دوست قدیمی پیوندی ها ،چهره ی نام آشنا و هنرمند کامیونیتی ایرانیان مونتریال،
خانم دکتر بنفشه حجازی -دوباره -مادر شد!
قدم نورسیده ،پرنسس خوشگل و بانمک ،نورا خانم را،
به مادر عزیز و پدر خوشبخت ،مهرداد نیکی راد ،و به رایان کوچولو که خواهردارشده است ...و بعد به
دوستان عزیز و قدیمی مان ،به مامان بزرگ ها ،سرکار خانم ها لوئیزداداش زاده و مهشید بازجو ،بابابزرگ
ها :تقی جان (حجازی) و حسین (آقا) نیکی راد
و سپس به کلیه ی خاله ها و عمه و عموها و ...دیگر بستگان عزیز
صمیمانه شادباش می گوییم
و برای همه گان آرزوی سال های پربرکت و خوش در زندگی داریم.

در پیوند مونتریال و ونکوور

چهارشنبه ها 8 :بامداد

صبحانه و کسبوکار در جمع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684

>>سوپراسپشیال

باخرید 15دالر به
باال ،یک کارت تلفن
راه دور رایگان
دریافت کنید >>>

514

933-0-933

با صدای دلنشین نازنین اصفهانی

محمد رحیمیان و دوستان شما

Maison De Kebab

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

کنسرت موسیقی ایرانی

زمان :شنبه  27جوالی 2013

اوتـــاوا

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

iranleftalliance@gmail.com

514-223-3336

روز های اجرا در گیشه محل اجرا

(514) 274-8117

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
-----------------------

بلیت  25دالر :تپش دیجیتال
(بین ساعت  2تا  8بعد از ظهر)

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

www.cafelitt.ca

www.ajpq.qc.ca
--------------------

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور
هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر

3997 Blvd.St.Laurent ,
Montreal, QC H2W 1Y4
Info : 514-849-3379

ایرانیکاازآنهمهماست

کافـــه لیت

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

تلویزیونهفتگی

در تئاتر MainLine :

----------

www.addhi.org

Tel: 514-341-5194

جمعه  19و شنبه  20جوالی

www.iranica.com
--------------------------

اجنمندفاعازحقوقبشر

5347 Cote-des-Niege

دانشنامهایرانیکا

514-651-7955

Tel.: 514-485-3652
-----------------------

خورشید خانوم

اجرا :ساعت  7بعدازظهر

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

5206 DECARIE #3

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

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

کاری از  :صدرالدین زاهد

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

 کنسرت بزرگ انــدی همراه با شینی
در پله دو کنگره مونتریال
>> شنبه  12ماه اکتـبر 2013

La

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

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

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
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Montreal 2013
یت تصویر
به روا

گروههمبستگیایرانیان
جشنروزکانادا

نخستین روز جوالی 2013
در جشن روز کانادا ،ایرانیان
مونترال همگام با کشور های
دیگر بخشی ازفرهنگ زیبای
ایران را به نمایش گذاشتند.
عالقمندان شرکت در این
همایش یکی پس از دیگری
با جامه های رنگارنگ از
کردستان،فارس،بلوچستان،
خوزستان ،خراسان ،کنبد کاوس
در جایگاه خود قرارگرفتند .در
مسیر حرکت با پخش آهنگ
های شاد شهرهای گوناگون
ایران ورقص زیبای ستاره
های نونهال این جشن شانیا
ودورسا ،و سایرشرکت کنندگان
در این همایش فرهنگی که
در تمامی مسیر ،از سوی
تماشاگران دو سوی خیابان
که با فریاد های شادی و دست
زدن ها مورد مهر و تشویق

قرارمی گرفتنند ،در محل پالس
دوکانادا ،که پایان این همایش
بود ،نشان سپاس کانادا به هر
کشوراز سوی مسئوالن ،به یار
پرتالش جامعه ایرانی جناب
درویشعلی اهداء شد
گروه همبستگی ایرانیان بدین
وسیله از جناب رحیمیان برای
تبلیغات و جناب فرشاد برای
برگزیدن آهنگ ها و همیاری
هایشان بدون هیچ چشم
داشتی وکسانی که با کمک
های مالی مارا موردپشتیبانی
خود قرار دادند ،همچنین بانو
آرام بیات ( گروه رقص خورشید
خانم) و جناب زرین ،جناب
معلقی و سایر شرکت کنندگان
و تماشاگران ،که فراخوان ما را
پذیرفتند وبه این همایش آمدند،
سپاسگزاری می نماید.
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یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

اوکازیون رقابت ناپذیر سفر به ایران
از مونتریال به
 تهران  مشهد شیراز

unitedtours@bellnet.ca

پاتوقعموجمال

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

انواع ساندویچ های
تنوری ،آبگوشت 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

facebook.com/paivand.montreal

		

به ما بپیوندید!

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

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

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
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آریا
دندانپزشکی
کلینیک

Clinique Medicale Alphamedic











 

 








 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک
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دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

 پزشک خانواده











 زمانی


مهسـا







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

Dr. Shahrouz
Rezania
D.M.D.
Mehri
Heidari D.M.D.
Dr. Shahrooz
Rezania
D.M.D.
Dr. MehriDr.
Heidari
D.M.D.
Dr.
Mahsa
Zamani
D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors
 ختنه کودکان از
 ماه6 بدو تولد تا

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
Root Canal  درمان ریشه
ENDOCRINOLGUE:
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه

Invisalign
Dr. Jack Elstein
 UROLOGUE:
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
Dr. Jean-Louis Bourque


 دندان اطفال
New
 ALLERGIE:
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Dr. Phil Gold
Rapid)دندان
Orthodontics









 پر کردن دندان ها (همرنگ
 CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
CEREC
AC Bluecam 

Implant






















 
























 
















 













Root Canal 






_____________________________
Zoom 2 ACP























قبول کلیه
1834 Ste Catherine W. Suite 200



















مدیکال
های
بیمه
(Metro: Guy)
و بیمه های
روز7










دانشجوئی
Tel :www.clinique-arya.com
(514) 933-3337





















هفته






























































 

























 Lumineers Veneer

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

Montreal, Qc H3H 1M1

NOTAIRE-NOTARY
New

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

www.clinique-arya.com

محضردارومشاورحقوقی

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

:پزشکان متخصص

گوش و حلق، روانپزشک،جراح ارتوپدی
متخصص، جراح عمومی، قلب،و بینی
،انکولوژیست،جهازهاضمه،زنان
،جراح کلیه و مجاری ادرار
...بیماری های عفونی و
 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow
 MALADIES INFECTIEUSES
Dr. A.-F. Doss

:پزشکان خانواده

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
Dr. DAVID PATTERSON
Dr. ZIAD SUBAI
Dr.
FARIDA TURQUI
__________________
 PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER:
Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE:
Dr. Ata Ansari
 NUTRITRITIONISTE:
Ayla Coussa
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514)733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com











1253
Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

Echo’s
Vintage

Guy Collectables from around the world

:خدمات ما شامل

 وام،خرید و فروش: امالک
 خرید و فروش شرکت ها
 اجاره امالک تجاری
 ثبت شرکت ها
 تهیه وصیت نامه
 تهیه دعوت نامه برای ویزا
 تهیه وکالت نامه ها
 تاییدامضا
و بسیاری دیگر
________________
VAHID KHALAJI

Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria

Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444










Receive

10% off

with this ad
We sell and consign antiques, crystal,
estate jewelry, silver and more
Shop online www.echoschina.com
info@echoschina.com

604.980.8011 | 1.800.663.6004
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کمپانی بیمهالگانس

آژانسمسافرتی

Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی

T.A.M Travel

اتومبیلتاکسیموتورمسکونی/جتاری

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

   بیش از  17سال سابقه

در امور ویژۀ مسافرتی
در خدمت جامعۀ
ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای

تهران ،مشهد ،شیراز
(به قیمت رقابت ناپذیر)
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...

و بسیاری دیگر

برترین سرویس کمترین بها

Mary Sadoughi
- 17 years experience
- Special Travel Services for Iranian
Travel services:
- Flight with all major Airlines
to any where including Tehran,
Mashhad, Shiraz
)(wholesale price
- Vacation packages:
Europe, Caribbean, etc.
- Travel Insurance,
- Special Cruises, Hotel, Car
- Special tour to major city in Iran
___________________
1118 Ste-Catherine W., Suite 504
Montreal, Qc
)(Metro: Peel
Tel: 514-940-1642
514-940-1643

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______
 با اقساط
ماهیانه

Cell: 514 834 2166

CAR

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

HOUSE
TAXI

MOTO

COMMERCIAL

6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6
)(2nd floor

Tel.: 514-482-4500
www.eleganceleasing.com

assurance@eleganceleasing.com
با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویساتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

 9صافکاری و نقاشی اتومبیل
 9تعمیر ات شاسی
 9تعمیراتکاملمکانیکی
9رفع زنگ زدگی اتومبیل
9شستشو و متیز کردن اتومبیل
 9فروش ،تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل
9دودی کردن شیشه های اتومبیل
 9پرداخت مبلغ  Deductibleشما در اکثر موارد
9تون آپ ،تعویض روغن و فیلتر و...

;; Insurance claims
;; Auto body repair
;; General mechanic
;; Preparation for lease return
;; Windshield replacement
;; Detailing
;; Exterior polish and wax
;; Interior shampoo
;; Engine shampoo
;; Window tinting
;; Paintless dents removal
______________________

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

360 rue Victoria

Lachine، Qc، H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

غذاسرای مرجان

برای شما که فرصت آشپزی ندارید،
با ما تماس بگیرید و غذای مورد عالقه خود را
در طول هفته سفارش دهید
لطفا برای سفارشات کیترینگ یا مراسم خود،
با ما متاس بگیرید:
Website: www.marjancatering.com

<<Auto RJ

Tel:(514) 781-1942
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

 خرید و فروش،همراه با شما در انتخاب
 صاحب خانه،با هزینه کمتر از اجاره
.دخلواهتان شوید
 مخصوصا برای،مشاوره و ارزیابی رایگان
تازه واردین به کانادا

Immo-Plus

MASOOD 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

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
 سال سابقه28 با
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

Cell.: 514-298-4567

Live in
MONTREAL
Perspolis Presents

Andy
&
Shani
آموزش سنتور
---------------

در کلیه سطوح

 ردیف، مقدماتی،ابتدایی
_________________

صابر جلیل زاده
:تلفن

514-585-6178

Saturday/Samedi October 12th 2013
Palais des Congres de Montreal 159, St-Antoine St. West

TapeshMontreal.com
Billets/Tickets: Tapesh Digital Montreal and Marche Poisson (Mohsen)

T. (514) 223•3336 & (514) 241•4548
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:مشاور امالک
مسکونیوجتاری

ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
! صاحب خانه دخلواه خود شوید،با بهای اجاره
تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
تهیه وام مسکن برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا
 با کمترین پیش پرداختNon residents
 دالری1000 هدیه

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T7

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

نادرخاکسار

Cell.: 514-969-2492
اوکازیون
عـالی

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

Tél.: 514.620.5551 Fax: 514.620.5371
15760, Boul. Pierrefonds, Pierrefonds
Montréal, Québec H9H 3P6

Open 7 Days

See stores for more specials

Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi & Dimanche : 8H à 18H

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

PRÊT À MANGER

6 Kebab Brochettes Kebabs
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains

RADISH BUNCHES

READY TO EAT

PRÊT À MANGER

VINE TOMATOES

AUBERGINES
$2.18 kg

TOMATES SUR VIGNES
$2.18 kg

RAISINS VERTS SANS PÉPINS
$3.28 kg

$1.96 kg

Sandwich Kebab 12”
avec concombres,
tomates, oignon et persil

LB.

LB.

LB.

...سوسیس و،مرغ،گوسفند،انواعگوشتکوساله
MEATS • VIANDES

... خشکبار و، حبوبات،انواع اقالم خواربار

GROCERY • ÉPICERIE

HUMMUS
425 g

AKHAVAN GREEN LENTILS

LENTILLES VERTES AKHAVAN
750 g

KAMY DILL PICKLES

CORNICHONS À L’ANETH KAMY
670 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

STUFFED VINE LEAVES
FEUILLES DE VIGNE FARCIES
350 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

SMOKED SALMON

SAUMON FUMÉ
400 g

EA.
CH.

GRAINES DE MAÏS À ÉCLATER AKHAVAN
750 g

YOGOURT À BOIRE AYRAN MARIE KADÉ
Assorted / Assortis
500 ml

EA.
CH.

EA.
CH.

LENTILLES ROUGES AKHAVAN
750 g

EA.
CH.

EA.
CH.

ARABIC TZATZIKI

ÖNCÜ PEPPER PASTE

TZATZIKI ARABIQUE
$8.78 kg

LB.

EA.
CH.

EA.
CH.

AKHAVAN POP CORN AYRAN MARIE KADÉ YOGURT
BEVERAGE
KERNELS

AKHAVAN RED LENTILS

PÄTE DE PIMENTS ÖNCÜ
700 g

SUNMED EGYPTIAN
GREEN OLIVES

OLIVES VERTES EGYPTIENNES
2.8 L

EA.
CH.
CHERRY, PEAR or FIG
COMPÔTE AUX FRUITS SAHER
CERISES, POIRES ou FIGUES
400 ml

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

EA.
CH.

MAZOLA CORN or
CANOLA OIL

HUIL DE MAÏS ou CANOLA MAZOLA
2.8 L

EA.
CH.

FIVE ROSES FLOUR

FARINE
20 kg

EA.
CH.

SAHER FRUIT COMPOTE

EA.
CH.

PARI ORIGINAL
BASMATI RICE

RIZ BASMATI ORIGINAL PARI
10 lbs. / 4.54 kg

CORTAS
CHOCOLATE HALVA

HALVA AU CHOCOLAT
454 g

EA.
CH.

We are open from 8 a.m. everyday
Nous sommes ouverts
dés 8H tous les jours

CORTAS CHICK PEAS

POIS CHICHES CORTAS
28 oz.

MARINATED
LAMB CHOPS

CÔTELETTES D’AGNEAU MARINÉES
$19.78kg

EA.
CH.

KAMY JAM

CHERRY or CARROT

CONFITURE KAMY

CERISES ou CAROTTES
205 ml

Halal

FILET MIGNON MARINÉ
$19.78 kg

EA.
CH.

Halal
Halal

TAKDANEH
POMEGRANTE JUICE

PILONS DE POULET MARINÉS
$4.38 kg

Halal
Halal

LB.

MARINATED CHICKEN
WINGS
AILES DE POULET MARINÉES
$6.58 kg

Halal
Halal

LB.

LB.

EXTRA LEAN BEEF CUBES

CUBES DE BOEUF EXTRA MAIGRE
$8.78 kg

JUS DE POMMES GRENADES
TAKDANEH
1L
EA.
CH.

MARINATED CHICKEN
DRUMSTICKS

EA.

MARINATED FILET
MIGNON

LB.

Halal

Halal

TUBA ROSEWATER

GRAIN FED CHICKEN LEGS

EAU DES ROSES
700 ml

EA.
CH.

CUISSES DE POULET DE GRAIN
$3.93 kg

Halal
Halal
Halal

Halal

6170 Sherbrooke St. W.

(corner/coin boul. Grand Blvd.) H4B 1L8

514 485-4887

LB.

LB.

SHERBROOKE

DECARIE

EA.
CH.

CAVENDISH

EA.
CH.

Take out only
Take out only
Take out only
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

ST-JEAN

SEEDLESS GREEN GRAPES

NECTARINES

PRÊT À MANGER

Sandwich Kebab au Poulet 12”
avec concombres, tomates,
oignon et persil

ST-CHARLES

LB.

LB.

LB.

EGGPLANT

12” Koobideh Kebab
Sandwich
with cucumber, tomatoes,
onion, parsley

12” Chicken Kebab Sandwich
with cucumber, tomatoes,
onion, parsley

PAPAYES
$2.18 kg

POMMES ROUGES
$2.18 kg

POIVRONS ROUGES
$3.28 kg

EA.
CH.

PAPAYAS

RED APPLES

RED PEPPERS

BOTTES DE RADIS

EA.
CH.

READY TO EAT

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

ناپذیر
بهای رقابت
کیفیت•عالی در سوپراخوان به
سبزیجات با
انواع میوه جات
FRUITS
& VEGETABLES
FRUITS
ET وLÉGUMES

عالی و قیمت نازل
خورش های
انواع کباب ها
READY
TOکیفیت
EATایرانی با
• PRÊT
À وMANGER

READY TO EAT

AKHAVAN N.D.G.
Tél.: 514.485.4887 Fax: 514.485.7009
6170, Sherbrooke Ouest (N.D.G.)
Montréal, Québec H4B 1L8

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm
Saturday 8 am to 7 pm
Sunday 8 am to 6 pm
Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi 8H à 19H
Dimanche : 8H à 18H

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm,
Saturday and Sunday: 8 am to 6 pm

BLVD.
PIERREFONDS
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ادامه دار...
دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

Å Åجا تره و بچه نیست!
Å Åجاده دزد زده ،تا چهل روز امنه!
Å Åجایی نمی خوابه كه آب زیرش بره!
Å Åجایی كه میوه نیست چغندر  ،سلطان مركباته!
Å Åجواب ابلهان خاموشی ست!
Å Åجواب های ،هویه!
Å Åجوانی كجائی كه یادت بخیر!
Å Åجوجه را آخر پائیز می شمرند!
Å Åجوجه همیشه زیر سبد نمی مونه!
Å Åجون به عزرائیل نمی ده!
Å Åجیبش تار عنكبوت بسته!
Å Åجیگر جیگره  ،دیگر دیگره!
 Å Åچار دیواری اختیاری!
Å Åچاقو دسته خودشو نمی بره!
Å Åچاه كن همیشه ته چاهه!
Å Åچاه مكن بهر كسی ،اول خودت ،دوم كسی!
Å Åچا ِه نكنده؛ منار دزدیده!
Å Åچرا توپچی نشدی!
Å Åچراغی كه به خونه رواست ،به مسجد حرام است!
Å Åچشته خور بدتر از میراث خوره!
Å Åچشم داره نخودچی ،ابرو نداره هیچی!
Å Åچشمش آلبالو گیالس می چینه!
Å Åچشمش هزار كار می كنه كه ابروش نمی دونه!
Å Åچغندر گوشت نمی شه ،دشمنم دوست نمی شه!
Å Åچنار در خونه شونو نمی بینه!
Å Åچوب خدا صدا نداره  ،هر كی بخوره دوا نداره!
Å Åچوب دو سر طال ست!
Å Åچوب را كه برداری ،گربه دزده فرار می كنه!
Å Åچوب معلم گله ،هر كی نخوره خله!
Å Åچو به گشتی ،طبیب از خود میازار
 /چراغ از بهر تاریكی نگه دار!
Å Åچو دخلت نیست خرج آهسته تر كن
 /كه گوهر فرو شست یا پیله ور!
Å Åچه خوشست میوه فروشی
 /گر كس نخرد خودت بنوشی!
Å Åچه عزائی ست كه مرده شور هم گریه می كنه!
Å Åچه علی خواجه ،چه خواجه علی!
Å Åچیزی كه شده پاره ،وصله ور نمی داره!
Å Åچیزی كه عوض داره گله نداره!

www.paivand.ca

بسنت حسابهای بانکی
برخی ایرانیان توسط
رویال بانک و جلسه
بحث و گفتگوی گروهی
از ایرانیان

سالم تورونتو :پس از مشکالت بانکی
و مسدودکردن حسابهای بانکی ،که
س��ال گذشته از سوی بانک تی دی
( )TDبرای برخی از ایرانیان بوجود
آم��ده بود ،اخیرا ش��نیده میش��ود
ک��ه رویال بانک کان��ادا ( )RBCنیز
اقدامات مشابهی را در مورد تعدادی
از ش��هروندان ایران��ی -کانادایی و یا
مهاج��ران ایرانی اجرا کرده اس��ت.
مهمتری��ن محدودیته��ا ش��امل
بازگرداندن پولهایی است که از ایران
به کانادا فرس��تاده شده و یا مسدود
کردن کامل حسابهای بانکی برخی
از ایرانیان ،بدون ذکر هیچدلیلی بوده
است.
با اینکه س��ال گذش��ته تالشهایی
پیرامون رفع مشکل مسدود کردن
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فِن��ت = واش��ر
الس��تیکی تی��وپ
دوچرخه
قایم = محکم
قِرشمال = کولی
مدنگ = ناکس
ُق ُر َ
ُقر َمست = پر جنب و جوش
ُقروت = نوعی کشک
قِلِفتی = یک جا
ُقلِنج = گرفتگی ماهیچه ها

و بی دلیل رویال بانک عنوان ش��ده
بود .در آغاز جلس��ه گفته ش��د که
کامیونیتی ایرانی -کانادایی
ب��ا مس��ائل و مش��کالت
بس��یاری در زمینهه��ای
حرفهای ،آموزش��ی ،مالی،
اجتماعی و غیره روبروست
که برای حل این مشکالت
و یا دستکم کاهش آنها
مشارکت افراد و همفکری
و هم��کاری آن��ان ب��رای
رساندن صدای منسجم و
رسای کامیونیتی به گوش مقامات
مس��ئول در همه نهادهای دولتی و
خصوصی ،در ردههای فدرال ،استانی
و ش��هری ضرورتی اجتن��اب ناپذیر
است.
دکتر رضا مریدی،در سخنانی ضمن
اش��اره به فعالیتهای گوناگونی که
س��ال گذش��ته در رابطه با اقدامات
بانک تی دی انجام ش��ده بود گفت
که مجموعه مالقاتهایی که س��ال
گذش��ته با مقامات بانک��ی و دولتی
ص��ورت گرفت ما را ب��ه این نتیجه
رساند که همه این مشکالتدر رابطه

مستقیم با وضعیت روابطدیپلماتیک
میان ایران و کاناداس��ت و تا زمانی
که روابط دوکشور
به ش��کل ع��ادی
و
برنگ��ردد
تحر یم ه��ا ی
اقتص��ادی علی��ه
ایران ادامه داش��ته
باشد ،شاهد پستی
و بلندیه��ا در
تصمیم��ات دولت
کان��ادا و بانکهای
کانادایی در مورد وضعیت اقتصادی
و مالی گروه��ی از ایرانیان خواهیم
ب��ود .دکتر مریدی تاکید کرد با این
وجود کامیونیتی ایرانی باید در برابر
هر مشکلی که برایش پیش میآید با
استفاده از روشهای قانونی ،با پرهیز از
ل آفرینی و بکارگیری
هرگونه جنجا 
زب��ان و ش��یوهای کانادایی ،اعتراض
خود را ابراز کند تا مسئوالن صدای
آنها را بش��نوند و به مشکالتش��ان
رسیدگیکنند.
{>> ادامه در صفحه}26 :
�رب به عهده گرفته،
آن را غ� بیاین��د .عربس��تان
بی��رون نیز پشت این جنایتها
سعودی
ب گ��ذاری ه��ا ثروتی
و بم�� صرف کرده اس��ت .به
کالن ن حکومت آل سعود
اعتقاد من تروریس��ت س��از
بزرگتری
جهانمیباشد.

در این
ن
بس��یار دیگری نی��ز یا بعض ًا اسنودا گ��ر از خبرهای مهم
دی
کش��ورها وجود داردی جهان یکی ب��ر افش��اگری مامور
توسط خبرگزاری هاش��ود که روز خ ت جاسوس��ی CIA
جهان��ی کنون��ی اطالعات و س��وم مخابره می نه های اطالع��ارد اس��نودان میباشد
بن��ام( او)که همه چی��زاز(او) خبار ،اینست که این کشورها هیچ انعکاسی در رسای کند .بنام ادواستم امنیتی آمریکا را
ابا آنکه منابع عمده مواد خام و گروهی غرب پیدا نم حقی��ر که سی خته میباشد .ادوارد به
بهم ری
که از حیث از دی��دگاه ای��ن
آغازشد و س��تایش خدای را
به روحانی نورانی!
کا
ری
آن
آم
با
سپاس
و
که
ند
داد
ست
ی
ه
ان
ی
ور
ش��
که نام��ش درلغ��ت نگنجد انرژمعی��ت و امکان��ات بالقوه ،خبرگزاری های هر کش نند ،جهان ن �د جا پ��ای خداوند امید ما هستیم هرچه زودتر
ک
وار
ج
ه�
ریف نیاید.
کش��ورهای صنعتی
حقای��ق را بازگو نمی دروغ میخوا ش��ورهای جهان و امید االس�لام والمسلمین
وصفاتشدر تع ما خوانندگان ب��ر
بگذارد و ک
بیشترین روزنامه ها
ش��ورش را جاسوسی حجت ��یخ حس��ن روحانی
بر ش��
برتری چش��مگیری
قول
با سالممن��دان روزنامه پیوند
می گویند و ی��ا ازسند ،مردم ک بر ندارد که خداوند حاج ش خوش ق��دم ،رئیس
در
ها
وعالقه
آن
هم
س
ند
ن��ادا مخصوص ًا دار
این و آن می نوی ت را کند .ا ّما خ جاس��وس جهان نوران��ی منتخب مردمی سر
در سراس��ر کا
بر
خ
ی
هان
ج
زار
ور
یق
ن
با
بای��د ای��ن حق
بزرگتری دولت آمریکا به دروغ جمه ریاس��ت حاضر شود و
شهر مونترال ( .روزنامۀ پیوند در حداقل ممکن
ایست که درایران نیز
قبول کرد.
میباشد.ش میگوید که دولت پست به طرف صالح و صفا
زنامه
است.
فاجعه لک مگانتیک
رورفدارانی بسیار دارد ).
به مردم موکرات ترین دولت جهان راماید ،زیرا او چش��م و
ند
وی
گ
ط
ی
م��
آنها
دعوت ن
زه��ا در جه��ان آمریکا د
جهان و ملت همیشه در
مافیای رسانه ای
ک��ه بی��ش از80
ای��ن روی بس��یار ناگ��وار جهان است!
ی؟ امید
خبرهای��
گزارش��ی از مطبوعات جهان درصد اخب��ار چهار
یگوینددمکراس
یران میباشد!
بگوش میرس��د ،یکی ازاین آیا به این م تنها ماموری است صحنه ا و س��خنان حکیمانۀ
ان
رگزاری بزرگ جه
وم:
س که گفته ش��د گ��زارش از خب ی آسوشیتدپرس ،رویترز ،خبره��ا انفج��ار قط��ار نفت اس��نودنب غفلت بیدار شده وعده هاسن روحانی خوشقدم
عن
ح
خوا
ی
خ
را
شی
ادا
از
که
کان
ت
نف
مه
پرس و فرانس پرس ،کش��ی بود که
این رین مقوله های روزنا
س��ت و بحق باش��د،
ت به نظام غلط آمریکا
تد
مهمت
نای
در
یو
�ر
ی
شیطان رجیم آمریکا
و پش�� اشد .او یک زندگی اگ� ت و اگر نادرس��ت و
نگاری اس��ت،گزافه نیس��ت .مربوط به کشورهای صنعتی برای
س��
یب
م
فا
ده
ش
کر
به ویژه در مطبوعات
کمتراز 20درصد آن حرامخوارمی برد.
آب درآید ،مثل زهر
گزارش
است و
ت با حقوق��ی  200هزار احق از
ده
جهان س��وم هر روز نقش و را اخبار جهان سوم تشکیل متاسفانه در این انفجار عداده راح را ره��ا ک��رده و خود را ندر کام ملت خواهد بود.
جان خود را از دست
د.
ض پوزش چون در ایام
دالر ش��ورها کرده که ثابت
ای
اهمیت بیشتری پیدا می کنت میدهد.
�ر
ده
ع�
ک
ش
ره
با
آوا
ود
فق
م
یار
از
حرک
ی
س��
��ازه بخ��ش عم��ده ا
یز رمضان می باش��یم
وعده ای ب
ریکا یک دروغی بیش
حدود  20سال از آغازوم برای و ت
کند آم
بار
اخ
ماه عزی روزه میباشند؛ بیش
به
س
های جدی جهانی ارتباطی این  20درص��د نیز ��اب ها ،اند .اش��تباه دول��ت کانادا نیست.
وعده ا وقت ش��ما عزیزان را
ص
قابله با الگوه��ا
ن
عت
ای��
ی��ری ها ،ا
م �رب و جایگزینی الگوهای درگش��اش ه��ا ،زدوخ��ورد میباشد که ریل راه آهن را از آدمخواری ...ها کشتار در از ای��نی��رم .در اینجا همگی
غ�ستقل ملی و منطقه ای در اغت،جن��گ ها و کش��تارها و میان شهرو منازل مردم عبور یکی دیگر از خبر میباشد که نمی گ ستداران روزنامۀ پیوند
کشورهای اسالمی
شمادو
ذرد.اگر ها
م
ختصاص
س��ت خداون��د مهربان
یگ
د.
زمینه ارتباطات م هترین راه خالصه اخب��اری اک کاال در می ده کر نفتی ک��ه برروی همدیگر را دارند می خورند ،را بد
ه��ر تان
ک��ه ب
�وان ی
ل ع��ام و آدمخواری
م.
قبول داریم های غربی ،نفوذ دارد که بعن�دار دارد و بعالوه قطارها س��وار ش��ده ،هنگام و این قت
میسپارم��ن این م��اه مبارک،
قابله با الگو
ب خری��
ت.
م ش��ورهای جهان س��وم در غر اس��تهای اس��تعماری حادثه خط��رش برابر با یک ادامه خواهد داش ن اش��تباه در ض مانی خ��دا را به همه
کشبکه جهانی خبر و افزودن سیش��ورهای غربی،خود عامل بمب عظیم می باش��د .پس نا گفته نماند که ایرهب��ر حزب ماه مهمانان در سراسر جهان
س��هم آنه��ا در ب��ازار مبادله ک حوادث بوده یا بر بس��تر بهتر است دولت کانادا فکری حس��ن نصراله ک سوریه با مس��ل ص�� ًا ش��هر مونت��رال
هانی اطالعات و اخبار است این��ا برنام��ه ری��زی و عمل بحال این ماجرا بکند تا باعث الله بود که در خاگ پرداخت ،مخصو گفته و انشاءالله طاعت
ش) آنه
ج
خ دیگر نشود.
برادران سنی بجن دا میخواهد تبریکش��ما م��ورد قبول حق
بای��د بپذیریم ک��ه (گزارانالها میکند.
جهان حادثۀ تل ح��وادث طبیعت زیرا اسرائیل از خ
های
نک
ی
ی
یکی از مناس��ب تری این نفوذ بنابرای��ن کش��ورهاش سهم ا ّما جلو ش��ود گرفت ،زیرا ابر که این مس��لمان کشی بین گردد.
ساختن
ی
زای
نم
اف
•
ان
را
ش��یعه و سنی پیش
برای عملیدادن وضع موجود س��وم خواه��بکه جهانی خبر و ب��اد و ب��اران ب��ه امر خالق برادران
علی اصغر مح ّمدی و
که
و تغیی��ر
خ ثاب��ت کرده
خود در ش
رانی
به س��ود جهان س��وم است .هس��تند .آنه��ا میگویند که عمل میکنند و مامور وی خدا بیاید .تاری و آمریکا همیشه با از طرفی از مسلمانان و پیروان
از
ان
مع
ی
ست
متها ج
��ا
راه ّحق
چرایش را همین جا توضیح اخبار جهان س��وم تنها این سیس��تم دولتهش��د و چوب انگلق انداختن میان حکو
فا
برها -اخبار درگیریها و ب��ی خبر می با
ن
والی ماه رمضان 2013
می دهم.
به بازی میگیرند.
نوع خ
جهان
11ج
التماسدعا.
بیش��ترین گل��ه و انتق��اد اعتصاب ها و....نیست و اخبار الی چرخهای اقتصاد که هر مردم را له هرچ��ه زودت��ر
ی جهان سوم از نظم
میگذارند ،اقتص��ادی ک می انش��اءال های مس��لمان از این
کشورها
دی
ور
نز
ش��
ی
ک
ود
ناب
به
رو
روز
طرناک که کارگردانی
بازی خ
شود.

جهان

از نگاه علی اصغر

با دوستان مشهدی!
نگ کوچک اختالط
ره

ف

حسابهای بانکی ایرانیان توسط بانک
 ،TDاز ط��رف گروه��ی از ایرانیان و
برخی نهادها و چهرههای ش��ناخته
ش��ده کامیونیتی ایران��ی به صورت
تظاه��رات خیابانی و ی��ا مالقات با
مس��ئوالن بانک ت��ی دی و مقامات
سیاس��ی صورت گرفت ،اما در عمل
هیچ نتیجهای حاصل نشد و موضوع
عمال مسکوت ماند.
در پی اقدامات رویال بانکدر روزهای
اخیر ،بعدازظهر روز س��ه ش��نبه 2
جوالی به دعوت نه��اد غیرانتفاعی
پرشین س�یرکل ،یک جلسه بحث و
گفتگو پیرامون بسته شدن حسابهای
بانک��ی برخی از ایرانی��ان ،با حضور
آق��ای دکتر رضا مری��دی ،نماینده
مردم ریچموندهیلدر پارلمان و وزیر
امور تحقیقات و نوآوریدولت انتاریو،
و ح��دود صد تن از افراد کامیونیتی
ایران��ی در محل بنیاد پری��ا برگزار
ش��د .هدف از تش��کیل این جلسه،
بحث و بررس��ی پیرامون نمونههای
بست ه شدن حس��ابهای بانکی افراد
و همفکری برای یافتن ش��یوههای
قانونی اعتراض به اقدامات یک جانبه
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قِله = روستا
قیسی = توت خشک
قیماق = خامۀ روی شیر
کاریز = قنات
کاغذ باد = بادبادک
کال = جایی خاکی و گود
کالِه = باغچه
ُکج مِری = کجا میری
نجل = ناقواره
َکج و ُک ُ
ُکخ = حشره
ُکخ دِری…؟ = مرض داری؟
کرای ن ُِم ُکنه = نمی ارزد
نارس
َکق = َ

گـرده = پهلو؛ بغل کمر
ُکالج = لوچ
ُ
گـرجه =:گوجه
مارمولک
کِلپاسه =
ُ
گلکاری= میدان شهر
کِله پا = زمین خوردن
گنبذ = گنبد
ِکلّه َونگ = درگیر
الخ = تار مو
ُکلون = قفل در
لَ ّته = تکه پارچه
کِلون = کالن؛ بزرگ
لِخ لِخ = نوعی راه رفتن
ُکنده = چوب
کــه = گوله
کولُوخ = تکه خاک سفت
لُ ّ
ل َِمشت = کثیف
کون لَقِش = بی خیالش!
لِنجه =گیر دادن
کون ناشو = عوضی
کونش َمست رفته = آدم سرخوش لوخ = چوب حصیر
ماست خیکی = نوعی ماست
کیس = کیک
ماشو = صافی
گاو ،گذر ،پندیل = نوعی بازی
مانور = پز دادن
گربه شور = شستن شتابزده

نارنجک = شیرینی خامه ای گرد
مانوری = آدم ُپـزده!
َ
ناسوس = تلمبهدوچرخه
مایتابه = تابه
َشسته
ُمد ُمد ُمکنه..؟ = جائیت میخاره!؟ ناشور = ن ُ
مِس مِس = لفت دادن ؛ طول دادن َهم ُزلف = باجناق
َه َونگ = هاون
ُمستِراب = مستراح
واحد = اتوبوس
َم َشنگ = خنگ و نفهم
واز = باز
َمقبول = قابل قبول
َوخه = بلند شو
ُمو = من
رچپه = برعکس
و
قمری
=
موساکوتقی
َ ُ
رکرم = مایع قرمز رنگی برای یاد داشتن = بلد بودن
میر ُک ُ
یَره = یارو
ضد عفونی کردن زخم
ی��ک ُق��ل دوُقل = نوعی ب��ازی با
میالن = كوچه
سنگ های ریز
ناخون جلّه = نیشگون
نارد ُ
•
ِشر = ناودان
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رسید مژده که ایام ـغم نخواهد ماند
چنان نماند چنین نـیز هم نخواهد ماند
دوست فرهیخته و گرامی،

جناب آقای لطیف صمیمی

خانواده های محترم سوگوار

دراندوه جانگداز از دست رفتن
فرزند جوان و برومندتان در مونتریال

شادروان آقای علی صمیمی
با شما صمیمانه همدردیم
و برایتان آرزوی آرامش داریم.
______________________
از طرف دوستان شما در

موسسه مالی شریف

همدردی

جناب آقای
محمد رضارحیمی
عزیزان وخانوا
د
ه
ها
ی
س
و
گ
وا
ر
و
وابسته
در اندوه بزرگ درگذ
شت پدر ارجمندتان

زنده یاد آ
بزرگ قای عباس رحیمی

خان
دانرحیمیدرتهران
باج
نابعالیوکلیهدوستا
ن،
ی
ارا
ن
و
ب
از
مان
د
گا
ن
و برا
آنمرحومشریکیم
ی همه گان صمیمانه
آر
زو
ی
بر
دب
ار
ی
و
ب
هروزی داریم.

شعله
و مجید شمیرانی،
علیر
ضا و فاطمه قلمزن،
وخانواده تقی پناه

همدردی

دوست عزیز ،آقای الکس پورقناد عزیز،
جناب آقای خسرو پورقناد،

خانواده های محترم سوگوار
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همدردی

دوست ارجمند
آقای علی (سعید) الهی

خبر درگذشت پدر گرامی شما
جناب آقای ابراهیم الهی در تهران باعث غم واندوه ما گردید
این ضایعه تاسف بار را خدمت شما دوست عزیز و همسر نازنین تان،
سرکار خانم سیمین حقیقت مهر و پرهام و رایان عزیز
و سایر خانواده های عزادار از صمیم قلب تسلیت می گوئیم
ما را در غم سترگ خودتان شریک بدانید
برای آن شادروان آمرزش و برای شما و همه وابستگان ایشان
سالمتی ،شادکامی ،طول عمر و صبر و شکیبائی آرزو داریم.

زری نیک نژاد  ،مهناز ایازی
عباسکرباسفروشان
بابک ،باربد و بردیا کرباسفروشان

همدردی

دوست عزیز و ارجمند ،جناب آقای سعید الهی
خانواده های محترم سوگوار

دراندوه بزرگ از دست رفتن پدر عزیزتان در ایران ،با شما صمیمانه
همدردیم و برایتان آرزوی آرامش داریم.

محمد رحیمیان و دوستان شما در پیوند

همــدردی

دوست فرهیخته و ارجمند،
جناب لطیف صمیمی ،عزیزان و خانواده های سوگوار
در اندوه تلخ و دردناک از دست رفتن فرزند دلبندتان
آقای علـی صمیمی
خود را شریک می دانم
و برای فرد فرد بازماندگان آرزوی آرامش و بهروزی دارم.
__________________

ه
مدردی

دکتر بهروز شریف نائینی

خانواده محترم صمیمی

دراندوه جانگداز از دست رفتن نابهنگام مادر دلبند و همسر
گرامی تان در مونتریال،

با تاسف فراوان درگذشت فرزندتان را
به شما تسلیت گفته،
برایتان صبر وسالمتی آرزومندم.

فرشاد فضلی و دوستان شما در تپش
محمد رحیمیان و دوستان شما در پیوند

ناصر درخشانی

با شما صمیمانه همدردیم
و برایتان آرزوی صبر و آرامش داریم.
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مدیریت زندگی ...

زندگ��ی بس��یار پرمش��غله
و س��ریع اس��ت؛ هیچکس
نمیتواند ای��ن را انکار کند.
آدمها و خانوادهها وقت کمی
دارند و همه همیشهدر عجله
هستند.
اگر هم��ه روز را به خودتان
بگویید که مش��غلهتان زیاد
اس��ت و هیچ وقتی ندارید،
مطمئناً مش��غله بیشتری را
به س��مت خودت��ان جذب
میکنی��د و دیگ��ر وقتی در
زندگیتان نخواهید داشت.
اما ،اگ��ر افکارت��ان را تغییر
دهی��د و روی چیزی که بر
آن کنترلدارید تمرکز کنید
-یعنی زمان حال --متوجهخواهید شد که وقت بیشتری
را در روز پی��دا خواهید کرد
و اس��ترس کمتری خواهید
داشت.
>>
اگ�ر کمبود وقت مش�کل
شماس�ت ،در زی�ر چن�د
توصیه عالی برایتان داریم:

 .۱برای شروع هر روز برای
خوتان وقت بگذارید.

الزم نیس��ت ک��ه اهمی��ت
این مس��ئله را برای کاهش
استرس و فشارهای زندگی
دوباره متذکر ش��ویم .ش��ما
نمیتوانی��د از چی��زی ک��ه
ندارید بگذری��د ،پس حتماً
برای خودتان وقت بگذارید.
آی��ا میتوانید یک س��اعت
زودتر از خواب بیدار ش��وید
تا آن را به خودتان اختصاص

دهی��د؟ یا اینکه ه��ر روزی
یک ساعت را برای خودتان
کنار بگذارید؟ حتی اگر نیم
س��اعت هم بتوانید ،اشکالی
ندارد ،باز هم خوب است.
یک ساعتی که هر روز برای
خودت��ان کن��ار میگذارید،
زمانی است که به شما قدرت
میدهد .در این یک ساعت
میتوانید خودت��ان را برای
روزتان آماده کنید.
این ی��ک س��اعت را به هر
کاری ک��ه بپردازید ،ورزش،
پیادهروی ،حرکات کششی،
مدیتیشن یا دویدن ،دیگر به
خودتان بستگی دارد.
یکی یا چند مورد از این کارها
را امتحان کنید یا کاردیگری
پیدا کنید ک��ه بتوانید با آن
ارتباط برقرار کنی��د .آنقدر
کارهای مختل��ف را امتحان
کنید ت��ا کاری را پیدا کنید
که بیشترین فایده و لذت را
برای شما داشته باشد.

 .۲یک برنامه منظم داشته
باشید.

۵
ن
ک
برایا ته
ی
ن
ک
وقتبیشت ه
ر
ی
ا بهخودتا ار
خت ن
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ک��ه اس��ترس و اضطراب به
س��راغمان میآیند .با تالش
ب��رای حف��ظ ی��ک برنامه
متع��ادل ،خواهی��د دید که
راحتتر شده و وقت ،سالمت
و آرامش بیش��تری خواهید
داشت.


ببینید وقت تان را بیشتر کجا
میگذرانید.

آیا میتوانید نقط��های را در
زندگیت��ان پی��دا کنید که
بتوانید وقت کمتری را به آن
اختصاصدهید؟
اگ��ر میتوانی��د حتم��اً این
کار را بکنی��د و ب��رای انجام
 .۳کارهایتان را به دیگران کارهای��ی ک��ه ش��ما را از
انج��ام اولویتهایتان عقب
واگذار کنید.
چه کارهایی را میتوانید به میاندازند ،حتی به دیگران
پول بدهید.
دیگران واگذار کنید؟
ه��ر چق��در هم ک��ه تالش 
کنید ،نمیتوانید بدون اینکه  Facebookموقوف!
بقیه قسمتهای زندگیتان  .۵وقت کمتری را صرف
متاثر نشوند ،همه کارهایتان رسانههای وقتگیر کنید.
را خودتان انجام دهید .مثل آیا وق��ت زی��ادی را در روز
اینکه از خانوادهتان بخواهید صرف فیسبوک ،اینستاگرام،
برای انجام بخشی از کارهای توییتر و یوتیوب میکنید؟
خانه کمکتان کنند یا اینکه آیا مدام پ��ای گوگل صرف
خریدهایت��ان را ب��ه صورت جستجویاینترنتهستید؟
آنالین انج��ام دهید تا درب آی��ا میتوانید یک س��اعت
خان��ه تحویلت��ان دهن��د --در روز تلف��ن همراهت��ان را
مخصوص��اً اگ��ر از رفتن به خاموش کنید؟
مغازه و ایستادندر صف ،پیدا آیا میتوانید کمتر ایمیلتان
کردن جای پارک و حمل بار را چک کنید؟ آیا میتوانید
سنگین بدتان میآید.
تلویزیون را خاموش کنید؟
واگذار ک�ردن کارها یک راهکار هر چه که باشد ،آن را
مهارت اس�ت ک��ه نه تنها پیدا کرده و سیستمی برای
بای��د در خانه بلکه در محل خودت��ان درس��ت کنید که
کار نیز اجرا کنیم .حتی اگر برایتان مناسب باشد.
با ای��ن کار راحت نباش��ید ،بدوت تعادل ،باالخره یک جا
امتحانش کنید تا ببینید که کنترل زندگیتان از دستتان
چقدر زندگی شخصی ،کاری خارج خواهد شد.
و سالمتتان ارتقاء پیدا خواهد

کرد.


معنی این جمله این نیست
که هر روز س��ر یک ساعت
مشخص از خواب بیدار شوید
و س��ر یک ساعت مشخص
بخوابی��د؛ منظورم��ان این
است که یک سبک زندگی
مشخصداشته باشید.
وقت��ی زندگیم��ان هی��چ
س��اختاری نداش��ته باشد،
س��ردرگم ش��ده و وق��ت
تل��ف میکنیم .اینجاس��ت  .۴لیستی تهیه کنید یا

بسنت حسابهای بانکی توسط رویال بانک >> ...ادامه از صفحه 24 :افراد باید از ایران
برایش��ان ارسال
در این جلس��ه چن��د تن از ش��رکت  198کش��ور جهان ،ای�ران را بعنوان شود .از این گذشتهدر کامیونیتی ایرانی
کنن��دگان با ط��رح پرس��شها و ذکر خطرناکترین و بیثباتترین کش�ور دنیا حدود 12هزار بازنشسته وجود دارند که
نمونههای از مشکالت مالی پیشآمده شناس�ایی کردهاند و طبیعی است که مستمری بازنشستگیشان را حقدارند
ب��رای ایرانی��ان در کان��ادا توضیحاتی هر موسسه خصوصی ،از جمله بانکها ،از ایران ب��ه کانادا بیاورند .حال با ایجاد
پیرامون قوانین و مقررات بانکیدر کانادا عالقهای به داشتن ارتباطات اقتصادی و موان��ع گوناگون برای ای��ن افراد دولت
است که باید پاسخگو باشد.
ارائه کردند.
مالی با ایران ندارد.
_____________
از جمله آقای س��عید طاه��ری ،مدیر از این گذشته ،شما وقتی در یک بانک
«ارزطاهری» ،که مس��تقیما با مسئله حساب باز میکنید ،قراردادی را امضاء
•
مبادالت پولی ایرانیان در ارتباط است میکنید که در آن به صراحت نوش��ته
گفت« :باید توجهداشته باشیم که بانکها ش��ده ،افتتاح حساب بانکی یک امتیاز
در کانادا موسس��ات خصوصی هستند .اس�ت که بانک به مش��تری میدهد و
وقتی از بانکها میپرس��ید چرا در مورد هرزمان که تصمیم بگیرد می تواند این
ایرانیانسختگیریمیکنیدمیگویندما امتیاز را پس بگیرد و حس��اب مشتری
باید مقررات دولت و ضوابط پیش بینی را مسدود کند .بنابراین داشتن حساب
شدهدر تحریمهای اقتصادی علیه ایران بانک��ی در هر بانکی یک حق نیس�ت و
را رعای��ت کنیم .وقتی هم که از دولت به ش��کلی از لحاظ قانونی نمیتوان به
میپرسید چرا برای مردم عادی مانند بانک اعتراض کرد که چرا حس��اب مرا
در کلیه سطوح
دانشجویان و بازنشستگان و مهاجران بستهاید».
ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
قانونی مشکل ایجاد میکنید ،میگوید آق��ای طاهری تاکید ک��رد که در حال
بانکها موسس��ات خصوصی هستند و حاض��ر نزدیک به 10هزار دانش��جوی
دولت در کار آنها دخالت ندارد» .مدیر ایران��ی درکانادا مش��غول به تحصیل
موسسه مالی «ارزطاهری» گفت:
هستند که دولت به آنها اجازه تحصیل
«اما واقعیت این اس��ت که موسس��ات در ای��ن کش��ور را داده و ش��رط کرده
بینالمللی ناظر ب��ر امور بانکها از میان اس��ت که هزینه تحصیل و زندگی این

آموزش
سنتور

صابر جلیل زاده
514-585-6178
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نکاتیمهمدربارهازدواج
با کسی که دارای فرزند است

بهترین همسری که دوست
داشتید را پیدا کردهاید:
ج��ذاب ،مهرب��ان و … ام��ا
موضوع��ی وج��ود دارد،
طرفمقابلتان از ازدواج سابق
خ��ود بچ��ه دارد ،بچههایی
که میتوانن��د نقش مهمی
در زندگی ش��ما بازی کنند،
مخصوصاً اگر قرار باش��د این
بچه همیش��ه با شما زندگی
کند نه فقط هفتهای یک روز!
قب��ل از اینکه ای��ن تصمیم
بزرگ را بگیرید و با کسی که
بچ ه دارد ازدواج کنید ،چند
نکته مهم را باید بدانید.

نسبت به بچهها چه احساسی
دارید؟

خیلیها اص ً
ال بچه دوس��ت
ندارند و خوشش��ان نمیآید
بچه دوروبرش��ان باش��د .اگر
میدانی��د که هم��ه عمرتان
بچه دوست نداشتهاید ،این را
به خودتان یادآور شوید و باز
برای فکر بیش��تر به خودتان
وقت بدهید .اما اگر معموالً از
حضور بچهها لذت میبرید،
مسئلهای که باید به آن فکر
کنید این است که بچههای
طرفمقابلتان رادوستدارید
یا نه.


بچه نسبت به شما چه
احساسی دارد؟

بچهه��ا خرابکارهایی عالی پیدامیکنید؟
هستند .اگر از قبل میدانید اینکه بطور مداوم همسرتان را
که میتوانند مانعی بر سر راه متهم کنید که رابطه با همسر
شما باشند ،میتوانید پیش سابقش را از سر گرفته است
مشاور بروید و خیلی وقتها یا بعد از جلسه اولیا و مربیان
ه��م البت��ه این مش��کالت بچه که همراه همسر سابقش
قابلحلنیستند.
به مدرسه رفته بود چند روز با

او حرف نزنید از نبایدهاست.
بخاطر داشته باشید که این
پدر یا مادرخوانده بودن
فرد االن به شما متعهد شده
چطور زندگیتان را تغییر
است!
میدهد؟
از ش��بها بی��رون رفت��ن و 
خوشگذرانی لذت میبرید؟ آیا میتوانید با این مسئله که
بدانی��د ک��ه اینه��ا و خیلی همیشه نفر اول نیستید کنار
کاره��ای دیگر اگ��ر نگوییم بیایید؟
غیرممک��ن از ای��ن ب��ه بعد همه ای��ن فک��ر را دارند که
س��خت خواه��د ش��د .باید حداقل چند سال اول زندگی
بفهمید که وضعیت نگهداری برایشان مثل ماهعسل خواهد
بچه بین همسر جدید شما و بود  --یعنی فقط شما دو نفر
همسر سابق او به چه صورت و عشقتان.
خواهد ب��ود .بعضی والدینی وقتی همسرتان بچه داشته
ک��ه از ه��م ج��دا ش��دهاند باش��د ،ای��ن دوره به محض
بچهها را به صورت نیمهوقت اتمام ماهعس��ل تمام خواهد
نگ��ه میدارن��د و گاهی ک ً
ال شد (تازه اگر تصور کنیم که
مسئولیت سرپرستی بچه به ق��رار اس��ت آن را دو نفری
عهده یکی از آنها خواهد بود .بروی��د!) و بع��د مجبورید به

واقعیت زندگی برگردید.دیگر
به جای اینکه همس��رتان از
چه میزان مسئولیت خواهید
پشت ش��مع روی میز شام
داشت؟
بفهمید که همسرتان از شما به ش��ما زل بزند ،مش��غول
بعن��وان والدی��ن جدید این زور ک��ردن بچهاش برای غذا
ک��ودک تا چه می��زان توقع خوردن اس��ت .وقتی دوست
دارید برای تفریح به پونتاکانا
دارد.
آیا انتظار دارد اگر بچه دلدرد بروید ،همسرتان ممکن است
گرفت ،بخاطر او نیمه شب از ج��ای مخصوص بچ�� ه ها را
پیش��نهاد کند .حتی ممکن
خواب بیدار شوید؟
آیا باید هر شب برای او غذای است مجبور ش��ود به جای
گرفتن دس��ت ش��ما ،دست
مخصوصدرست کنید؟
برایش شبها قصه بخوانید دختر کوچولویش را بگیرد.
تا خوابش ببرد؟ اگر شیطنت برای اینکه با مش��کل مواجه
ک��رد تنبی��ه اش کنی��د؟ نشوید،بایدانعطافپذیرباشید
ممکن است همسرتان همه و درک کنید که همسرتان تا
مسئولیتهای پدر یا مادری چه اندازه دوستتان دارد--هر
را از شما توقعداشته باشد .اما چقدر ک��ه بچههایش را هم
اینکه هیچ مسئولیتی هم به دوستدارددیگر مهم نیست.
شما در قبال آن بچه واگذار 
نکند به همین اندازه بد است .آیا همسرتان میخواهد

بچههای بیشتری داشته

طالق همیش��ه برای بچهها
سخت است اما ازدواج دوباره
والدینشان میتواند سختتر
ه��م باش��د .بیش��تر بچهها
وقتی پدر یا مادرشان فردی
جدی��د را پیدا میکند کمی
حس��ودی میکنند و گاهی
هم میترس��ند که پ��در یا
مادرش��ان را از دست بدهند.
گاهی اوق��ات فکر میکنند
شما میخواهید جای پدر یا
مادر واقعیاش را بگیرید.
اینه��ا احساس��اتی کام� ً
لا
طبیعی هستند که با ارتباط
و گفتگوی درست میتوان با آیا میتوانید حتمل کنید
آنهاکنارآمد.واقعیتسختتر همسرتان با همسر سابقش
این است که این بچه اعتراف ارتباط داشته باشد؟
کند که از همس��رتان بدش ب��رای بعضی اینک��ه بدانید
میآی��د و ترجیح میدهد با همسرتان قبل از شما همسر
آن یکی والدین خود زندگی دیگری داشته است به اندازه
کند .یکی دیگر از مشکالت کافی «دش��وار» اس��ت؛ چه
میتواند این باشد که این بچه برسد به اینکه مجبور باشید
بطور مداوم شما و همسرتان تحمل کنید این رابط ه بخاطر
را به جان هم بیندازد.
بچهها همچنان ادامه داشته
برای کنار آم��دن و برخورد باشد.
با چنی��ن موقعیتهایی یک ببینید اگر همس��ر سابق او
توصیه سه کلمهایداریم:
تلفن کند یا اگر بفهمید که
با هم ب��رای تفریح بچه ،او را
گفتگو،گفتگو،گفتگو!
جایی بردهاند چه احساس��ی

باشد؟

همیش��ه این احتمال وجود
دارد که همسرتان به اندازهای
که میخواسته بچهدار شده
اس��ت .اگر ش��ما ه��م قصد
بچهدار شدندارید ،حتماً باید
در این م��ورد با طرفمقابل
صحب��ت کنی��د .ممک��ن
است مجبور ش��وید آرزوی
همیشگی داشتن  ۲یا  ۳بچه
را به ی��ک بچه تقلیل دهید
اما اگر این فرد همانی باش��د
که همیش��ه میخواستهاید،
ارزشش را دارد!
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مبتني بر انديش��ه از جانوران متمايز است .انسانها به وسيله گفتوگو
ميتوانند خواس��تههاي خ��ود را به ديگران بگويند و از خواس��تههاي
ها
سینه،بهبازوها و
او نيز آگاه ش��وند .به کنید.
تشريكدست
ها ،قفس
وس��يلهشانه
مساعي
انس��انهها قادر
كالم
2012
ژوئن
10
1433
رجب
19
1391
ماه
خرداد
يكشنبهرا 21
5098
سال هجدهم و شماره
دهم شماره  5098يكشنبه  21خردادماه  19 1391رجب  10 1433ژوئن 2012
دهید.
حرکت
ب��دن
حرکت
با
متناس��ب
مش��ترك هس��تند .با گفتار و نوشتار ،انسانها
براي هدف
همكاري
کالریاز گنجينه
ميتوانند
كنن��د و
منتقل مي
دانس��تهها و تجربيات خود
بیشتری
کنید،
حرکت
هرچهرابیشتر
شوند.یس��وزانید .اگر حرکات ب��دن را جزیی از
دانش بشري آگاه م
طريق
از
پس��تانداران
از
برخي
چون
انس��ان
عاطفه
گرچ��ه خلق و پیادهروی معم��ول خود کنید ،ب��ا این کار
طريق كالم
مصرفواقعي��ت
اس��ت ،اما در
کالریفهم
ح��االت چه��ره و بدن قابل
خواهید ازکرد.
بیشتری
است كه به روشني بيشتر ميتوانيم از احساس خود بگوييم و احساس
•
ديگري را نيز دريابيم.
 )4موسیقی ورزشی گوش کنید
به وس��يله گفتن از شاديها و رنجها و شنيدن آنها از زبان ديگري
هنگام
تقسيمکه
آنها راافرادی
شويمیودهد
نش��ان م
مطالعات
ميكنيم.
شريك مي
در اين احساسات با ديگري
گوش
ورزشی
های
ی
موسیق
به
کردن
ورزشديگري آن را دو برابر ميكند و تقسيم غم
ميگويند تقس��يم شادي با
کنند ،سختتر و طوالنیتر از افرادی که
یكند.
با ديگري آن را نصف ممي
فعالیت
کنند،
ورزش م
موس��یقی
بدون
شود،بهزماني كه
س��بكیمي
ديگري
خويش به
انس��ان با گفتن اندوه
عواطف او به ش��كل م
پردازند .ش��ود ،فهم بهتري از مشكل خويش
واژهیها متبلور
ش��ايد هم از راهنمايي مصاحب خ��ود بتواند بهرهاي
خواهد داش��ت و •
ديگ��ري نيز ميخواهد
به
خويش
رازهاي
نقل
گيرد .انس��ان گاه��ي با
 )5از شیبها استفاده کنید
بينديشد.
اي
چاره
سبك شود و يا راه اگر بیرون از خانه پیادهروی میکنید ،مسیر
مقوله مهمي
شود كه
مطرح مي
رازداريرانيز
سطوح
چنانشامل
کنید که
انتخاب
طوری
در اينجا موضوع خود
اس��ت كه در برخي ِح َرف كه با اس��رار مردم سركار دارد و شخص بايد
شیبدار و تپههای کوچک باشد .باال رفتن از
ب��ا اعتم��اد كامل بتواند همهچي��ز را بگويد ،جزو ضوابط كار اس��ت از
شما
پیادهروی ورزش بس��یار خوبی برای تعداد میتوانید ایندورههای سهدقیقهای را تا پنج شیبها باعث میشود که ضربان قلب
جمله در پزش��كي كه از سه هزار س��ال پيش به اين سو رازداري جزو
رویبودهشما
زیادی از افراد اس��ت .اگر شما نیز پیادهروی مرتبه تکرار کنید تا کل زمان پیاده
است .افزایش پیدا کند و چربی بیشتری بسوزانید.
ضروريات
میکنید و قصددارید حین پیادهروی کالری  ۳۰دقیقه شود.
که
هایی
م
گا
و
سرعت
همان
با
کنید
س��عی
روحاني��ان نيز رازدار مردمند ام��ا در ديگر موارد كه فرد رازي دارد
کالری
که
ش��ود
بیشتری
ی
بیشتری بس��وزانید و قصد دارید با این کار این کار باعث م
کردید،كهاز
ی
م
روی
ه
پی��اد
ص��اف
س��طح
در
و ب��ا ديگ��ري ميخواهد مطرح كند بايد به پند س��عدي عمل كند
تحمل
پذیری و ش��یبها باال بروید .با افزودن مقداری شیب
فرمايد:
وزن تان را کنترلکنید ،باید کمیبیش��تر بس��وزانید .به عالوه می��زانمي
گفتهروی خود ،ع�لاوه بر مصرف کالری
دهید.در نهان به
نبايد پیاد
فعالیت کنی��د تا میزان کاه��ش وزن را به استقامت خود را نیز افزایش میسخني
نشايد گفت
انجمن
بیشتر ،استقامت كه
خواهد
افزایش
ش��مابرنیز
حداکثربرسانید.
•
صفحه 15
یافت و عضالت شما قوی ادامه
خواهددرشد.
راه
حین
بتوانید
اینکه
برای
هایی
در اینجا راه
 )2روی سطوح نرم پیادهروی کنید
رفتن کالری بیشتری بسوزانید ،توصیه شده پیادهروی روی شن ،در مقایسه با پیادهروی •
است:
روی س��طح خیاب��ان و س��نگفرش ،کالری  )6کمیسنگینتر راه بروید
بیش��تری مصرف میکن��د .راه رفتن روی میتوانید یک لباس سنگین بپوشید تا هنگام
•
 )1سرعت خود را به طور متناوب تغییر دهید شنها نس��بت به س��طوح صاف دیگر ۵۰ ،راه رفتن کالری بیشتری مصرف شود.
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مبتني بر انديش��ه از جانوران متمايز است .انسانها به وسيله گفتوگو
ميتوانند خواس��تههاي خ��ود را به ديگران بگويند و از خواس��تههاي
او نيز آگاه ش��وند .به وس��يله كالم انس��انها قادر به تشريك مساعي
و همكاري براي هدف مش��ترك هس��تند .با گفتار و نوشتار ،انسانها
دانس��تهها و تجربيات خود را منتقل ميكنن��د و ميتوانند از گنجينه
دانش بشري آگاه شوند.
گرچ��ه خلق و عاطفه انس��ان چون برخي از پس��تانداران از طريق
ح��االت چه��ره و بدن قابل فهم اس��ت ،اما در واقعي��ت از طريق كالم
است كه به روشني بيشتر ميتوانيم از احساس خود بگوييم و احساس
ديگري را نيز دريابيم.
به وس��يله گفتن از شاديها و رنجها و شنيدن آنها از زبان ديگري
در اين احساسات با ديگري شريك ميشويم و آنها را تقسيم ميكنيم.
ميگويند تقس��يم شادي با ديگري آن را دو برابر ميكند و تقسيم غم
با ديگري آن را نصف ميكند.
انس��ان با گفتن اندوه خويش به ديگري س��بك ميشود ،زماني كه
عواطف او به ش��كل واژهها متبلور ش��ود ،فهم بهتري از مشكل خويش
خواهد داش��ت و ش��ايد هم از راهنمايي مصاحب خ��ود بتواند بهرهاي
گيرد .انس��ان گاه��ي با نقل رازهاي خويش به ديگ��ري نيز ميخواهد
سبك شود و يا راه چارهاي بينديشد.
در اينجا موضوع رازداري نيز مطرح ميشود كه چنان مقوله مهمي
اس��ت كه در برخي ِح َرف كه با اس��رار مردم سركار دارد و شخص بايد
ب��ا اعتم��اد كامل بتواند همهچي��ز را بگويد ،جزو ضوابط كار اس��ت از
جمله در پزش��كي كه از سه هزار س��ال پيش به اين سو رازداري جزو
ضروريات بوده است.
روحاني��ان نيز رازدار مردمند ام��ا در ديگر موارد كه فرد رازي دارد
کودکان
سوز در
بايدعر
مشکل
هاست
ديگ��ريخیل
اسبابب��اناراحتی
نوزادان،كند كه
س��عدي عمل
بهقپند
مطرح كند
ميیخواهد
عرقسوز و
بخصوص روزان شرجی نوپای��ی که والدینش��ان لباسهایی
و در تابستان،ميفرمايد:
مونتریال،گفت بسیار گرم نسبت به آبوهوا تنشان
آگوس��تنهان نبايد
و داغ ج��والی وسخني در
افتد .گفت
انجمنینشايد
برای اکثر افراد اتفاق میافتد.افرادی میکنند ،كه
بیشتربراتفاق م
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روشهایدرمانعر قسوز

صفحه 15
عرقس��وز را می ادامه
صورت
توانی��ددر ب��ه
که فعالی��ت بیرون از خان��ه دارند یا
از لباسهای محدودکننده اس��تفاده برآمدگیه��ای ریزی روی پوس��ت
میکنن��د ،بیش��تر دچار عرقس��وز تشخیص دهید که معموالً به صورت
خوش��های روی ناحیهای از پوس��ت
میشوند.
ام��ا درمان آن چندان کار دش��واری ایجاد میشود .عرقسوز ممکن است
نیست .عرقسوز معموالً خود به خود زی��ر بغل ،بین رانها ،روی باس��ن یا
پی��ادهرویای که تم��ام مدت ب��ا گامهای درصد کالری بیشتری میسوزاند.
اگر نمیخواهید چنی��ن کاری انجام دهید،
برطرف میشود و اگر نشد میتوانید از پشت اتفاق بیفتد .اگر عرقسوز اذیت
یکنواخت انجام شود ،کالری کمتری مصرف اگ��ر به س��احل دریا دسترس��ی ندارید ،راه میتوانید از یک کیف یا کولهپشتی که حاوی
ش��ود--مث ً
ال با پوش��یدن پشت هم
نکات زیر استفاده کنید.
میکند .به جای اینکه در پیادهروی ،سرعت رفتن روی خاکه��ای نرم را امتحان کنید .چند کتاب باشد ،بر دوش خود استفاده کنید
عرق س��وز با انس��داد مج��اری عرق یک لباس--ممکن است موجب یک
ثابت و یکنواختی داشته باشید ،سه دقیقه پیادهروی روی هر سطح نرمیکه پای شما و آن را در هن��گام پیادهروی حمل کنید .از
le 1 (Hard, difficulty
rating
)0.62
Puzzle
2
difficulty
ی در آن فرو رود ،نسبت به سطوح صاف)0.62
ً
پوس��ت و معموال در آبوهوای گرم مشکل پوستیدیگر شود.
آهسته راه بروید و سپس به مدت سه دقیقه کم 
(Hard,می
دست حمل
ratingچیزهایی که با
حمل وزنه یا
و مرط��وب اتفاق میافتد .پوش��یدن در بزرگس��االن ،عرقسوز به ندرت به
سرعت خود را افزایش دهید و دوباره آهسته کالری بیشتری مصرف میکند.
شوند ،خودداری کنید ،زیرا خطر آسیبدیدن
صفحه  14عكس :مهر
صفحه  14عكس :مهر
لباسهای محدودکننده و س��نگین مراقبت پزش��کی نیاز دارد ،اما
شما افزایش مییابد.
راه بروید .س��رعت ش��ما در گام تند باید به •
برای 7
9
8
4
8
7
در ه��وای گرم این وضعی��ت را بدتر بچهه��ای کوچک در ص��ورت تداوم
•
حدی باش��د که نتوانید به راحتی صحبت  )3همه عضالت بدن را درگیر کنید
یک جدول با دو شرح
س��ه با دو
جدول
میکند ،زیرا این نوع لباسها از تنفس مشکل میبایست به پزشک مراجعه
دقیقه روی
یکاین
کنید .در
شرححرکات خود هنگامیکه راه میروید ،غیر از پاها ،از سایر
ادامهبا در4
9
شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد3
صورت4
جلوگیری م
پوست
تمرکز بیشتریداشته باشید.
استفاده
است .درکه م
ويژه»آنجا
نیز تا
«شرحبدن
اعضای
جواب}28
صفحه:
شرح
پاک کردن
{>>سپس
کند .شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
یحل دو
تمايل به
است .در صورت
عادی و ويژه»
«شرحشرح
کردندوجواب
پاکدارای
سپس باايران
جدول وروزنامه
 5098حل کرده
توانیدبه حل دو
ی تمايل
عادی و
 5098جدول روزنامه ايران دارای دو

خاموشترين بيماري

اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

6
جدول 7
 1جدول ويژه9
8
صفحهويژه
____________________ >>6حل در جدول
عادي
جدول عادي
34
وعادی
____________________ ویژه
جدولهای



 4ضدعفوني2
6
ضدعفوني 3
4
افقي8 :
ع��الوه ب�����ر اي����ن
كننده
كننده

افقي:
4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
دس��تورالعملهاي ارائه ش��ده
 – 1س��ينه پهل��و – منفج��ر ش��دن
 – 1س��ينه پهل��و – منفج��ر ش��دن و
-8ودست نخورده – از مشتقات نفتي
1
تركيدن
تركيدن
– تماشا –1بيرنگ و جال
حاك��ي از اين اس��ت درمان با
2
2
 -2باطل كردن – نفيس – دربندان
 -2باطل كردن – نفيس – دربندان  -9بيقيد – قاش��ق ش��كمو! – دهان
بعض��ي داروه��اي ضدماالريا
 -3دري��ا – علت ،باع��ث – حافظ را به
ب��راي جلوگيري از آس��يب به
كجي 3
 -3دري��ا – علت ،باع��ث – حافظ را به 3
شاخه نبات س��وگند دهند و از او گيرند
شاخه نبات س��وگند دهند و از او گيرند
 -10ظل��م – از زن��ان ن��امآوري كه
بدن
نق��اط
س��اير
و
ه��ا
كليه
4
4
– درخت انگور
– درخت انگور
سرگذش��ت وي در قرآن مجيد آمده
مناس��ب خواهد ب��ود .كنترل
5
 -4كركس – هماهنگ – لنگه در
 -4كركس – هماهنگ – لنگه در است – 5پيشخانه
فش��ار و كلسترول خون نيز از
 -5با جلز آيد – به كار خوشنويس آيد –
كوش��ش – تابن��اك – پس��وند
6 -11
 -5با جلز آيد – به كار خوشنويس آيد – 6
نكات كليدي ديگر به حساب
عنصرشيميايي
عنصرشيميايي
زمان
ميآيد .از اينرو س��طح فشار
 -6كارگر كشتي – متحرك – اگر براي 7
 -6كارگر كشتي – متحرك – اگر براي
 -12به 7اندازه – ماه ميالدي – قيچي
خ��ون هرگ��ز نباي��د باالتر از
حاشا باشد بسيار بلند است
حاشا باشد بسيار بلند است
پشمزني8
8
( )130/80 mmHgق��رار
شهرس��تان
بزرگترين
–
كوتاه
منقار
-7
شهرس��تان
بزرگترين
 -7منقار كوتاه –
كش��ور آسيايي – متحد – عضو
-13
9
9
داشته باشد.
اس��تان گيالن از لحاظ وس��عت – انبار
اس��تان گيالن از لحاظ وس��عت – انبار
شامه – شعله آتش
روشهاي درماني
10
غله دنيا
غله دنيا
 –10وارس��ي ،تفتيش – پسر
 -14داير
كنترل
داروهاي
از
برخ��ي
 -8صورتي كمرنگ – بش��ر – شكافتن
عرب 11
 -8صورتي كمرنگ – بش��ر – شكافتن 11
فش��ار خون به عن��وان عاملي
قبر – بازنده شطرنج
قبر – بازنده شطرنج
انباشته شده به روي هم – فندق
-15
12
12
مهاركننده ،از كليهها محافظت
 -9مدرك كارشناسي – انجمن خصوصي
 -9مدرك كارشناسي – انجمن خصوصي
استراليايي
13
13
ميكنند.
– مركز فراري
– مركز فراري
عمودي:
درخص��وص
ضم�����ن
در
ماشين – زد و14خ��ورد – از بازيگ��ران فيلم
 -10كش��اورزي – الس��تيك 1
 -10كش��اورزي – الس��تيك ماشين – 14
س��ينمايي م��اهوش س��اخته محمد
آبزي مفيد و لذيذ
آبزي مفيد و لذيذ
داروه��اي مرب��وط ب��ه عارضه
15
15
درمنش
 -11شگرد – گيرنده تلويزيوني – صداي
 -11شگرد – گيرنده تلويزيوني – صداي
نارسايي مزمن كليوي و كنترل
ضربههد –
 -2از غذاها –-8هد
درنظر افقي :گربه
گربه
آرام –خطا را
آزمون و
آن –بايد
نمادآهسته و آرام – نويسنده
س��ر –
نويسنده
آهسته و
 -8ضربه س��ر
شنوايي – خورشيد –
ش��هري پادر –استان -3
فارس –
دردناكبيماري –
 -12بيماري – ش��هري در استان فارس – – ممسك گرف��ت .پزش��كان و محققان  -1تورم -12
انگشتان دست و
نيرويممسك
فاقد –
ابزار نجاري –-9بركت
بدلي ،قالبي
بدلي ،قالبي
گويند :اگر
در–اينب��اره
اردبيل فرد موج بسيار بلند
سفره– ش��هري در استان اردبيل
جمع فكر
مياستان
ش��هري در
 -9جمع فكر
تفصيلهاقضيه – اشعهاي در
و
شرح
-4
رنگ
–
نوميدي
گل
–
لب��اس
نوع��ي
-13
رنگ
–
نوميدي
گل
–
لب��اس
نوع��ي
-13
)0.73اهلي –
– آئينها مبتال به مدت شش ماه از يكي  -2م��دت زندگي – حيوان��ي
– آئين
Puzzle 4 (Hard, difficulty
rating
فلكي
آشكاراس��تفاده وحشت بدي – مايه
بدي – مايه
دوستي خالص – بزرگ – آشكار
فضا – خرس-10
بزرگ –
 -10دوستيازخالص –
مربوطه
داروه��اي
خوب–و ازبد – چه
جداكننده
-5دهان
ايستگاهيكبار در
طعامي– كه ب��ه
– -14مق��دار
رختشوي
نشود– بايد  -3شكوفه انگور
مراح��ل زراع��ت –
ح��س
واحد –  -11بي
زراع��ت
مراح��ل
 -14مق��دار طعامي كه ب��ه يكبار در دهان  -11بيح��س
حاصل
كند –و ازبهبود
كسي؟
اول
امام
ن��ام
–
باز
دل
و
دس��ت
–
گذارند
گذارند – دس��ت و دل باز – ن��ام امام اول بخششها به س��راغ داروي ديگري برود و فضايي روسيه – سده
بخششها
ن��تحلق
طرف
شيعيان
شيعيان
چايديگر  -4چخم��اق –
گرفتهاي– در برگ چاي
قرار– م��اده
چهارم
تأثير – نش��انه اس��م  -6در هر دو-12
مصرفبرگ
م��ادهاي در
چهارم –
داروي
باوجود
 -12ن��ت اگر
خودپسند
 -15معكوس – آئين شب پيش اززمين
 -15معكوس – آئين شب پيش از
عارضه به سمت بدتر شدن پيش رود مصدر
عروسيخشك––دائم
ماه،دائم
عروسيسه –
در مدت
استان
شهري
پوش ش��ب – داستان  -7آس��اني –
گويند
را گويند
كرد –.مخفف آواز  -5گوي نقرهرااي
كرمان– مخفف آواز
جاودانگي
خيزدرآيد –
 -13با
جاودانگي
آيد را–
دارويبا خيز
بايد مصرف -13
آغاز
ديگري
عمودي:
عمودي:
– دروازه
– پيامبران – شمردن
شمردن
–
لوپوس و بارداري
براب��ر در قدر
حرارت –
اسپانياهاي -8
مش��هور
طلباز جاذبه
حقير –
خ��وار،
 – 1خ��وار ،حقير – از جاذبههاي مش��هور
جدايي
خانه يك  -6شكسته –– 1ايالت
آس��ياي ومركزي – خانه
درياچهاي در
بخ��ار و -14
آس��ياي
درياچهاي
مركزي –دچار
لوپ��وس
ب��ه درنفريت
-14مبتال
اردبيلب��اردار
عارضه 30كيلومتري شهرزنان
سرما
–
طريق
–
مرتبه
اردبيل
شهر
كيلومتري
30
در
اردبيل
استان
استان اردبيل در
عالئم
– آماده كردن
دوم كارمند – خواب كودكانه
دوم كارمند – خواب كودكانه
بسياري
توان،
مي
كه
صورتي
در
هستند
خاص
و  10كيلومتري جنوب شهر نمينچالش
برد
مي
خوب
–
نترس
–
مرطوب
-9
نمين
شهر
جنوب
كيلومتري
10
و
 -7ح��رف هش��تم – غوط��هور –
 -15اختراع انريكو فرمي – سمت راست
 -15اختراع انريكو فرمي – سمت راست
لوپوس– باقي گذاشتن از داروهاي موجود را در دوران بارداري مورد استفاده
 -10كيشها – رس��تني و
 -2كما – تاج – باقي گذاشتن
نفريت -2كما – تاج
وجود دارد اين
شمارهميان
عادیدر اين
جدولاي كه
حلش��بهه
خودمان��ي – از قرار داد اما
عادیآهني
جدولصفحه
 5097حل نبات –
شماره – از
خودمان��ي
ش��ماي
شامل  -3ش��ماي
گرد5097
شماره
ويژه
حل-3جدول
5097
افزايش وزن،
استان -11 15 14 13 12افزون��ي – خ��وراك
ش��هرهاي
ترين
قديمي
استان
ش��هرهاي
قديميترين
براي
گيري
تصميم
زمان
در
توان
مي
چگونه
كه
است
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
خستگي،
محب��وب س��نجاب – از
خوزس��تان ه– جناح لش��كر –
خوزس��تان –
مصرف دارو را قطع كرد و يا
فشارجناح لش��كر – باردار ش��دن،
ا ي ر ن ج
ن
ا س ت ا
اينكهن پس 1د
ن
ن و ب ل و چ س ت ا
ا  1وس ري س ت ا
ن و ب ل و چ س ت ا
 1س ي س ت ا
حكم
خون حكم
ك ر
ن د ك
ا
بيماري 2ر ك ي ك
باال ،ادرار تيره،
مصرف
ن ي ك خ و
ر
هندسي د
وسايل ق ل
ه
و 2كن يك ر
ش��دنخ و
ور ي ك
ش��عله ن
خطر ر
دارو ،ل د
ق
ه
قط��عك ر
از  2ن
ا
ر
دره��م ا
م
و ش
زيزفوني– مشيوه م ه
نوعي ي ه
د
م ه
د ي ه
 3گ ر
هاي س 3لگ ور و-12
ش��ده ي– از ا نام
سؤاالت ودر شدست 3ن ا ر -4
 -4دره��م ش��ده
پاس��خ يبه ماين
دارد ويا خير كه
چشم– ازو نامهاي وجود
اطراف
ا ي
ر
ي س
 4ف ر ي ب ا
4
ر ك
ق ض ا
دريي
كار – دپرده م
ا
 4ا ا لي ر
ر ك
ق ض ا
م ي
د
ا
ا ي ر
اش��اره به
(ص) –
پيامبر اكرم
اكرم (ص) – اش��اره به
تورم پيامبر
بررسي ااست.
تحقيق زو
ق ل ن د
ك ش م ش
 5ل س
ف
ا
ن ح ن
ا
ن ه
ب ا
ر 5پ و ز
ف
ا
ن ح ن
ا
ن ه
ب
 5پ
كاغ��ذ ن– ادر
قطع��ه
ت 6يو ژ -13
ذات حق
ياحق
مچ پا وذات
انگشتان
دهه
س��ه
6درو دو
ن د
ا
ر
چ ر ي ك
مراقبت 6چ
ك ش ت
م و
ا
ب ر ن
پيش��گيري وش ت
ك
ا
اخي��ر ،ن
م و
ا
ن
ي��ا ر
ب
مقابل جايز
است وفصفت هچايت ا  7كر يم ياصط��الح فق��ه
 -5چيز داغ است و صفت چاي
ا
چيز عداغ ر
ا  -5ا
ه
مدت��ي را 7ر
ه
ك ب ي ر
گ ل ب و ل
ه
طوالني ر
لوپ��وس،ل دوره ك ب ي
نفري��ت ل ب و
گ
عارض��ه ي
از  7ر م
عارضه
قيد و
شهري
ا ي ا–
شهري – حرف ندا
هستند.باركش
–
8
8
حرف ندا ب ت 8ا
س –ل ق
باركش ا
ب
بند –ل مايه ع د ن
ب ي
بي ا
است – ه
ن س
ا
ع د ن
ا ب ي ل
ن س
ا
پيش��رفت
ت��وان از
مي
ك��رده هاس��ت اما
مي
س��پري
ن گ ر
فري��اد ي ن س
م
 -14ن
د
ا
قب��ول ي 9نب ا ل
ن گ ر
م ي ن س ك
د ن
ا
 9ب ل
ر
ع��زل و و
نص��ب مو ت ه
 -6ا
 9ز ل ي خ
ش��ادي ك–
هاي ع��زل و قب��ول
نص��ب و
-6
درگيري
و
دس��تورالعملها و
جلوگيري
ا
ا ي م ه
س ا ي ز
ا
همچنين ي م ه
ا
كرد.ي ز
س ا
بيماري ك ي
 10ي
ا
ر
ا ش
ن
د
 10ب و
ورزشي خشن
نگهبانس و 10ي كك يپيشكشها –
فقهاييشوراي
استعفاي
استعفاي فقهاي شوراي نگهبان
م ن
ر
م ن و
خ ت ه
ي ا
بهتر ازم ن
مراقبت ر
ش��ده ،به م ن و
مطرح ت ه
خ
ي ا
 11ل
ن ي س ت  11سل و
ا ي ه
ن م
بيماران 11ا
رهنمودهاي
ابتدا
كليويازدر
فرانسوي كه بر
نقاش
-15
است – شش
وظايف ايشان
ك ت ي ا ك ن د  12ن و از
اغلب– شش
ايشان است
وظايف
ي ا ك ن د
ك ت
ا
ه
ر
ا 12يب ني
ه
ر
 12ب ي
م د
ا ش
ب ر ف
عالوه اب��ر اين تحقيق��ات آزمايشهاي
انجام��د و
مي
بيس��تم
قرن
اوايل
نقاش��ي
گاري
–
عرب
گاري
–
عرباست
خاموش
ن ج م
ع ت
ا
ق ن
د 13ا و وس ع ت
ن ج م
ع ت
ا
ق ن
 13و س ع ت
ن
ا
ا ي ر
ا
 13ب ي ن
يك اپايه و
جديد او
درماني
روشهاي و عوامل
بالين��ي او
ا
م
گذاشت ا– نام گ ا
ي ل د
ز ق
ت ب 14سر م ا
م
گ
ا
ي ل د
ز ق
 14ر
تأثير يبسياري
اهرم ي– انتقال
 -7امر به يافتن – اهرم – انتقال
يافتن د– ن
امر به ش
 -7د
ر
و
ا
 14ن
خواهند
د ن
ر
و
ا
ر
د
ا
ز ع ز
ا 15يد يل ي ا
د ن
بود .ر
و
ا
ر
آينده د
ا
براي ز
نياز ز ع
موردي ا
اساس ل
 15د
ر ت و ي ت ن ه
روح ا
ز
ه
ر
 15د
كلنگ
ديگر پرنده
روح
5

7

6

2

6

8

2

7

5

7

1

6

3

6

9

5

2

4

8

3

7

9
6

2

1

7

3

4

6

خدمات ارزی

514-844-4492
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7

8

1

5

4

8

6

2

5

1

3

6

8

5
6

8

6

3

7

8

9

1

5
3

15 14 13 12 11 10

 -8دست نخورده – از مشتقات نفتي
– تماشا – بيرنگ و جال
 -9بيقيد – قاش��ق ش��كمو! – دهان
كجي
 -10ظل��م – از زن��ان ن��امآوري كه
سرگذش��ت وي در قرآن مجيد آمده
است – پيشخانه
 -11كوش��ش – تابن��اك – پس��وند
زمان
 -12به اندازه – ماه ميالدي – قيچي
پشمزني
 -13كش��ور آسيايي – متحد – عضو
شامه – شعله آتش
 -14داير – وارس��ي ،تفتيش – پسر
عرب
 -15انباشته شده به روي هم – فندق
استراليايي
عمودي:
 – 1زد و خ��ورد – از بازيگ��ران فيلم
س��ينمايي م��اهوش س��اخته محمد
درمنش
 -2از غذاها – هدهد – نماد
افقي:
 -1تورم دردناك انگشتان دست و پا –  -3فاقد نيروي شنوايي – خورشيد –
ابزار نجاري – بركت سفره
موج بسيار بلند
 -2م��دت زندگي – حيوان��ي اهلي –  -4شرح و تفصيل قضيه – اشعهاي در
(Hard, difficulty
rating
خرس فلكي
) 0.61فضا –
وحشت
 -3شكوفه انگور – رختشوي – ايستگاه  -5واحد – جداكننده خوب و بد – چه
كسي؟
فضايي روسيه – سده
 -4چخم��اق – تأثير – نش��انه اس��م  -6در هر دو طرف حلق قرار گرفته –
زمين خشك – خودپسند
مصدر
 -5گوي نقرهاي پوش ش��ب – داستان  -7آس��اني – شهري در استان كرمان
– پيامبران
– دروازه
 -6شكسته – ايالت جداييطلب اسپانيا  -8بخ��ار و حرارت – براب��ر در قدر و
مرتبه – طريق – سرما
– آماده كردن
 -7ح��رف هش��تم – غوط��هور –  -9مرطوب – نترس – خوب ميبرد
 -10كيشها – رس��تني و
نبات – صفحه آهني گرد
حل جدول ويژه شماره 5097
 -11 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1افزون��ي – خ��وراك
 1د ا س ت ا ن ه ا ي ر ن ج ا و ر محب��وب س��نجاب – از
ا ن د ك ك ر و ك ي وسايل هندسي
 2ر ك ي ك
ر ي ا
ا
م
ر
ا
 3ن
ا س ل و  -12نوعي زيزفون – شيوه
ا ي
ر
ي س
 4ف ر ي ب ا
ا ل كار – پردهدري
5
 6لچ س چ رك يش مك ش ر اق لن دن د رت ي وژ  -13قطع��ه كاغ��ذ – در
ه ت ا ك ي اصط��الح فق��ه مقابل جايز
ا ف
ع ر
ا
ا
ه
 7ر
است – بيقيد و بند – مايه
8
ب ت ا
ب ا س ل ق
ا ي ا
ر
و
م ت ه
ا
 9ز ل ي خ
ي ن ا  -14فري��اد ش��ادي –
ا س و
ر
ا ش ي
ن
د
 10ب و
ك پيشكشها – ورزشي خشن
س و
ن ي س ت
ا ي ه
ن م
 11ا
ا ش م د ا ي ن  -15نقاش فرانسوي كه بر
ب ر ف
 12ن و
د ا و نقاش��ي اوايل قرن بيس��تم
ن
ا
ا ي ر
ا
 13ب ي ن
 14ن ا و ر د ش د ن ي ت ب س م تأثير بسياري گذاشت – نام
 15د ر ه ز ا ر ت و ي ت ن ه ا ي ي ديگر پرنده كلنگ
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پس از انتخابات...

آقا،خانهازپایبستویرانه!

محمد رضا عالی پیام (هالو)

به روحانی راضی��ن .آخه جلیلی،
والیتی ،قالیباف ،روحانی چه فرقی
با هم دارن؟ همشون از غربال
همینا اومدن بیرون .شما
فک��ر میکنی��ن روحانی
اصالح طلب��ه؟ یا جنبش
سبزیه؟
رانن��ده گفت :ه��ه هه هه،
گوگوش��م میگف��ت م��ن
جنبش سبزم!
دست راس��تی بی اعتنا به حرف
راننده در جواب جلویی گفت:
عزیز دل ب��رادر ،ما هم می دونیم
ایش��ون ای��ده آل م��ا
نیست .ولی رای به
روحان��ی یعنی یک
دهن کجی به همه
اونایی که می گفتن
جنبش سبز مرده!
چپیه گفت :عجب
دوره زمونه یی شده،
از لج یک آخوند به
یک آخوند دیگه رای
میدن!
صدای مردم توی تاکسی پیچید:
توپ تانک فشفش��ه  /این صدای
جنبشه!
راستیه گفت :بفرمایید!
چپیه گفت :یه نگا ب��ه این مردم
بندازین .همه طبقه متوسط جامعه
ان .یه کارگر بدبخت توش��ون می
بینین؟ یه زحمتک��ش ،یکی که
محتاج نون شبش باشه؟
راننده گفت :مثه من...
چپیه ادامه داد :اینا همشون خرده
بورژوان! اینا برای این که به طبقه
پرولتاریا رونده نش��ن با بورژوازی
یعنی همون طبق��ه حاکم مبارزه
می کنن.
راس��تیه گف��ت :م��ن یک��ی که
دیکتاوری دینی رو به دیکتاتوری
پرولتاریا ترجیح میدم!
جلویی:دیکتاتوریدیکتاتوریه .چه
فرقیمیکنه!
مردم:
 ندای آقا س��لطان  /رای تو پسگرفتیم!
ـ بهار آزادیه  /جای ندا خالیه!
جلویی کله یی تکان داد و گفت:
عجب اوضاع شیر تو شیریه .اونی
که رای نداده می گفت :به احترام
خون ن��دا رای نمیدهیم .اونی که
رای داه میگه رای تو پس گرفتم.
بیچاره این ش��هدا که همیشه از
کیسه اینا خرج می شه!
راننده رو ک��رد به من و گفت :آقا
ش��ما هم یه چیزی بگین ببینیم
نظر شما چیه؟
گفتم :کرایه من چقد می شه؟
پیاده شدم و زدم تو مردم و تو دل
جمعیت گم شدم .صدای مردم تو
گوشم پیچیده بود:
ـ کروبی  /موسوی  /آزاد باید گردد
ـ احم��دی ب��ه هوش ب��اش  /ما
مردمیم نه اوباش
ـ دروغگ��و دروغگو  63 /درصدت
ک��و ـ خ��س و خاش��اک تویی /
دشمن این خاک تویی • ... -

THREE SEEDS
معجون3دانه

اینا همش قرص
مسک ّـنه!

چپیه گفت:
عجب دوره
زمونه یی
شده ،از
جل یک
آخوند به
یک آخوند
دیگه رای
میدن!

روز شنبه حدود غروب داشتم
می رفتم خونه .تو صندلی عقب
تاکسی نفر وسط نشسته بودم.
یکی این ورم (دست چپ) یکی
اون ورم (دس��ت راست) یکی
هم جلو نشس��ته بود .ترافیک
وحش��تناک بود و ماش��ین ها
سانت س��انت جلو می رفتن.
درس��ت ت��وی ورودی میدون
ونک بودیم ک��ه ترافیک قفل
شد.
هزاران نفر تو میدون جمع ش��ده
بودن و ش��ادی می کردن و شعار
می دادن:
ـ احم��دی بای بای  /احمدی بای
بای
ـ حسن کلیدو رو کرد  /ایرانو زیر
و رو کرد
ی��ه ع��ده اون ور ت��ر ب��ا موزیک
ماشیناشون می رقصیدن .فشفه و
آتیش بازی که ش��روع شد راننده
غرغ��ری کرد و ماش��ینو خاموش
ک��رد .صدای فحش��ش تو صدای
مردم گم شد:
جنبش س��بز نمرده  /روحانی رو
آورده!
این لشکر حس��ینه  /فرمانده اش
میرحسینه
بع��دش ه��م فری��اد یاحس��ین
میرحسین بلند شد.
راننده گفت :زرشک! روحانی رای
آورده اینا می گن میرحسین!
اون که دس��ت راست من نشسته
بود ،گفت :اونای��ی که به روحانی
رای دادن به عش��ق میرحس��ین
رای دادن .اگه حمایت هاش��می و
خاتمی نبود ،عمرن رای نمی آورد.
مردم همچنان شعار می دادن:
ـ رای ما رو دزدیدن  /قسطی دارن
پس می دن!
ـدرصد بی تقلب  /همینه همینه!
راننده گفت :بفرم��ا .اگه رای دزد
ب��ودن که حاال هم م��ی دزدیدن.
وقت��ی رای نمیارن می گن دزدی
شده تقلب شده ،وقتی رای میارن
میگن دیدین رای آوردیم...
شعار مردم عوض شد:
ـ روحان��ی باغیرت  /ب��رس به داد
ملت!
نفر جلویی گفت:
آخه چقدر ما ملت ساده ایم؟ اینا
فکر می کنن روحانی حاال براشون
معجزه می کنه.
دست راستی گفت:
چرا فکر می کنی��ن نکنه؟ هنوز
دیکته ننوشته غلط می گیرین؟
جلویی جواب داد:
عزیز من ،اول��ن اختیارات رییس
جمهور محدوده .در حد اختیاراتی
که قانون اساسی به رییس جمهور
داده چیکار می تونه بکنه؟ سیاست
های کالن که دست رهبره...
راننده با تغی��ر گفت :مقام معظم

رهبری!
جلویی حرفشو اصالح
کرد:
بله همون که ایش��ون
فرم��ودن! سیاس��ت
ه��ای جزی��ی هم که
دست مجلس��ه 3 .تا وزیر هم که
اصل��ن نه انتخابش ن��ه اختیارش
دست رییس جمهور نیست .وزارت
کشور و خارجه و اطالعات .پلیس
و قوه قضاییه و مجلس و نیروهای
خودسر و س��پاه و دیگه نمیدونم
این��ا هم که خارج از قدرت رییس
جمهوره .پس بفرمایید با چه ابزاری
می خواد وضعو عوض کنه؟
دست چپی که تا حاال ساکت بود
گفت:
هیچی .مثه زمان خاتمی  8س��ال
دلی دلی می کنه و  8س��ال همه
چیزیو میندازه عقب!
راننده تو آیینه نگاش کرد و گفت:
چی رو میندازه عقب؟
دس��ت چپی��ه گفت :آق��ا خانه از
پای بست ویرانه! اینا همش قرص
مسکنه.
صدای ش��عار مردم به قدری زیاد
شده بود که بحث موقتن قطع شد:
ـ پی��رو ِز انتخاب��ات  /اصالح��ات
اصالحات
ـ آزادی اندیش��ه  /ب��ی اصالحات
نمیشه
جلویی گف��ت :اینا واقعن فکر می
کنن رژیم اص�لاح پذیره؟ چی رو
می خوان اصالح کنن؟
دست راستی گفت:
برادر من ،یعنی شما برای رسیدن
ب��ه دموکراس��ی به انق�لاب فکر
می کن��ی؟ دوباره خ��ون؟ دوباره
خشونت؟ آدم کشی؟ دوباره تکرار
سال 57؟ مگه مردم مصر و لیبی به
دموکراسی رسیدن که ما برسیم؟
فکر میکنی سوری ها با این همه
خون و خونریزی به دموکراس��ی
میرسن؟ فقط جاها عوض می شه.
یکی میره یکی میاددوباره «هرچی
من میگم ،بقیه خفه!»
دست چپی گفت:
هیچ دیکتاتوری نمیاد با تعارف و
خواهش میکنم بگه بفرمایید این
صندلی مال شما .ما رفتیم
دست راستیه هم گفت :رسیدن به
دموکراسی و حقوق بشر ساز و کار
خودشو داره که یکی شم انتخاباته.
صدای مردم بلند تر شد:
جلیلی ی هسته ای  /بگیر بخواب
خسته ای!
جلویی گفت :هی هی هی هی مردم
ساده .ببین به کجا رسوندنشون که

مشترک شوید!
-----------

پیوند را آبونه شوید!
>> با پست سریع
متاستلفنی:
514-996-9692
و یا نشانی خود را به ایمیل
کنید:
Info@paivand.ca
ـــ  85دالر در سال ـــ
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سیاه دانه و هسته انگور
و ختم کتان FLAX SEEDS
برای تقویت سیستم ایمنی بدن
و پیشگیری بسیاری از بیماری ها

د اشنت سیستم ایمنی سالم و قوی
موثرترینوبرترینروشپیشگیری
و درمان بیماری هاست!

مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336

تورونتو
Tel.: 905-709-2788
ونکورر
Tel.: 604-825-3603
برای سفارش جزئی و کلی
لس آجنلس
Tel.: 310-709-8334
با شماره ها ،ایمیل و
Fax: 514-323-2174
تارمنایزیرمتاسبگیریدE-mail: epidemiosearch@yahoo.com :
دکترپرویزقدیریان
www.allnaturalremedies.net

حلول ماه مبارک رمضان
مرکزاســـــالمیایرانیان

به نام خداوند بخشنده مهربان
حلول ماه مبارک رمضان
بر شما عزیزان مبارک باد.
بدینوسیله به اطالع شما میرسانیم که
برنامه های مرکز از این قرار میباشد.
هفته اول و دوم ماه مبارک رمضان فقط
روزهای پنجشنبه و از  15ماه مبارک رمضان لغایت آخر ماه هر شب
برنامه برگذار خواهد شد.
برنامه ها بدین قرار می باشد:
تالوت یک جزء قرآن مجید ،نماز جماعت مغرب و عشاء ،افطار و
سخنرانی شیخ صاحل سیبویه.

نماز عید سعید فطر رأس ساعت  10:00صبح برگذار میشود.
در ضمن فطریه برای هر نفر  10دالر میباشد.
حضور شما عزیزان در این ماه ،نزدیکی به پروردگار میباشد.
(450) 638-7078

)210 St-Jacques (Lachine
514-247-1732

Tel.: 514-366-1509

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

ق سوز...
روشهای درمان عر 

>> ادامه از صفحه27 :

در آین��ده ،موقع فعالی��ت یا بازی
 .۲لباسهای محدودکننده را از
ک��ردن در هوای گرم ،برای خنک
آن قسمت درآورید.
شلوارها و بلوزهای تنگ ،پارچههای و خش��ک نگه داش��تن پوست از
س��نگینی مث��ل لیک��را را باید با لباسهای گشاد و سبک استفاده
پارچههای سبک و گشاد جایگزین کنید .نوزادان را متناسب با آبوهوا
لباس بپوشانید .عرقسوز مشکل
کنید.
جدی نیس��ت اما ناراحتی زیادی

 .۳بعد از دوش گرفنت یا استفاده ایجاد میکند.
•
ازدستمال خنک و خیس ،بگذارید
ناحیه عرقسوزشده خود به خود در
هوای آزاد خشک
شود و از کشیدن
حول��ه روی آن
دکترعطاانصاری
خودداری کنید.

ش��ود .همچنین اگر کودک دچار
تب شدید شد یا عرقسوزها شروع
به پخش شدن کردند ،میتواند به
مشکلی جدی تبدیل شود .گاهی
اوقات ،عرقسوز به اشتباه تشخیص
داده میش��ود ،ازاینرو اگر والدین
نگران بودند ،حتماً باید به پزشک
مراجعهکنند.
عالئم غیرعادی عفونت عبارتند از:
 تورم زیاد یا قرمز شدن پوست
آن ناحیه
 ت��ب (باالت��ر از  ۹۹درج��ه
فارنهایت) همراه با لرز
 تورم غدد لنفی
 امتداد خطوط قرمزی از ناحیه

عرقسوز شده
 .۵تا زمان
عرقسوز را میتوان با روشهای

بهبودی کامل،

از صابونه��ا،
زیر درمان کرد:
لوس��یونها ی��ا

 .۱ناحیه موردنظر را خنک کنید .هر ماده خش��ن
یک دستمال خنک و خیس روی ب��ر روی ناحی��ه
عرقسوزها بگذارید یا حداقل برای عر قسو ز ش��د ه
 ۲۰دقیقه آن را زیر دوش آب سرد خودداری کنید.
ب��رای جلوگیری
نگهدارید.
از بروز عرقس��وز


در کلینیک مدیکال آلفامدیک

درمــان کلیه
مشکالت ارتوپدی پا

ساخت کفی های طبی
انواع کفش های طبی ،جوراب واریس
مچ بند ،زانوبند ،کرست های طبی
داروهای طبیعی برای درمان بیماری های پا

Tel.: (514) 933-8383

1253 Rue Guy
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از خودمان...
ب
ه نام آفریدگار عشق

گفتگو ودیداری کوتاه با خامن لیلی
صمیمی ،مجری مراسم عقد در مونتریال

گره می زنیم

دلـها را با عشق

و زندگی را با مـهر
•

خانم صمیمی عزی��ز ،با درود بی
پایان و س��پاس ف��راوان از این که
وقت خود را دراختیار ما گذاشتید،
در این م��دت کوتاهی که اجرای
مراس��م عقد را در مونتریال انجام
می دهید ،اس��م و شهرت خاصی
به��م زده اید،از کی و چرا به فکر
انجام این کار افتادید؟
 لیلی صمیمی :با س�لام خدمتش��ما و خوانن��دگان محترمتان،
حدود  15س��ال قبل در مراس��م
ازدواج یکی از بستگانم به جنوب
فرانسه به شهر نیس رفتم ودر آنجا
مراسم عقد ایرانی توسط یک خانم
ایرانی انجام ش��د که این به نظرم
بسیار متفاوت و جالب آمد .ایشان
البته مراس��م را به همان ش��کل
سنتی ش��رعی که معموال توسط
یک آقا که نماینده ش��رع هستند
انجام دادند ولی بهرحال در ذهنم
انگیزه ای را ایجاد کرد.
ش��خصا همیش��ه ب��ه ادبی��ات و
مخصوص��ا ش��عر در ادبیات غنی
زبان پارسی عالقمند بوده ام رشته
تحصیلی ام در ای��ران هم ادبیات
انگلیس��ی بوده و با خود مدلی را
در ذهنم ساختم که می توانست
ترکیب��ی از هر دو باش��د معرفی
ادبیات و سنت عروسی ایرانی.
از آن زمان تا  9-8سال قبل اگرچه
گاهی به این موضوع فکر می کردم
ولی زندگی روزمره و ش��غل اصلی
ام زیاد فرصتی را برایم حاصل نمی
ک��رد .در مواقعی گاهی به تحقیق

پرداختم که بفهمم تفاوت های
بین عقد و ازدواج در ایران و یا
در اینجا به چه شکل است.
از طرفی ش��اهد بزرگ شدن
نسل جوانی بودم که از کودکی
با خان��واده به این س��رزمین
مهاجرت ک��رده اند یا اصال در
اینج��ا به دنیا آم��ده اند و حاال
آماده تش��کیل زندگی خانوادگی
خودشانهستند.
در م��وارد زیادی ه��م این عزیزان
با ملیت های دیگ��ری ازدواج می
کنند که اصوال هیچگونه آگاهی از
مراس��م و سنت های اصیل ایرانی
ندارند.
می دانیم که معموال بس��یاری از
اعیاد اصیل ایرانی و س��نت هایی
که ما ایرانیان آن ها را جش��ن می
گیریم ریش��ه ای بسیار قدیمی و
به قبل از اس�لام مربوط می شود.
از جمله مراس��م عق��د ایرانی که
مراسمی بسیار سنتی و به دورانی
که آئین و مذهب ایرانیان زرتشتی
بوده است مربوط می شود و بعد از
اسالم اگرچه در اصل آن تغییری
داده نشده و کال این مراسم نشانۀ
یکی از س��نت های غن��ی ایرانی
است قسمت عقد ش��رعی به آن
اضافه ش��ده اس��ت .خانواده های
ع��روس و داماد از م��اه ها قبل به
تهیه و تدارک سفره زیبای عقد می
پردازند تا به این طریق این سنت را
زنده نگه دارند.
برای خودم اهمی��ت فراوانی دارد
که نس��ل جوان مقیم کانادا/کبک
که قصد ازدواج دارند در حفظ این
میراث بکوش��ند و اگر با یک غیر
ایرانی ازدواج می کنند ،این مراسم
به ط��رز صحیحی معرفی ش��ود؛
مراس��می که من انجام می دهم
ترکیبی از متون و اشعار پارسی ،توضیح
کامل مراسم عروسی ایرانی و آنچه که بر

دو جامعه ،یکی انسانی ،و دیگری...
و ارائه عرضحال مبنی بر احتمال
ش��کنجه او در اردن آن را س��د
کردند .ابوقت��اده به اتهام عملیات
تروریستی در اردن در سال ۱۹۹۹
به زندان ابد محکوم ش��ده بود ،و
وکیالن او استناد میکردند که این
حکم بر اساس ش��واهدی که زیر
شکنجه اخذ شده صادر شده است.
نبرد برای اخراج او بیش از ده سال
طول کشید و چندین وزیر کشور
در س��ه دولت متوال��ی حکومت
بریتانیا بارها مجبور ش��دند برای
اخراج او ب��ه دادگاههای بریتانیا و
دادگاه اروپا پاس��خ دهن��د ،و یا از
حکومت اردن برای خوش رفتاری با
ابوقتاده و عدم شکنجه او تضمینات
و تعهداتی «محکمهپسند» بگیرند.
در این فاصله ،ابوقتاده گاه بازداشت
و گاه آزاد و زی��ر نظر بود ،و دولت
بای��د هزینههای س��نگین دادگاه
و اقام��ت او و خانوادهاش را تأمین
میکرد.
این تالشها باالخره پس ازده سال
کشمکش و میلیونها پوند هزینه
اقامت او و مراجع��ه به دادگاهها و
وکیالن دو طرف (که باید از سوی
دولت بریتانیا پرداخت میش��د -
این هزینهها  3میلیون پوند برآورد
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در مواردی فرانسه می باشد.


 -ازدواج شرعی ،کانادایی (سیویل)
چیس��ت؟  ش��ما ک��دام را انجام
میدهید؟  مجوز رس��می از ایالت
کبک یعنی چه؟
 در مورد عقد کانادایی ()CIVILو ...کال در کش��ورهای اس�لامی
ازدواج و عقد که در حقیقت همان
عقد قرارداد بین زن و مرد اس��ت
یک امر شرعی است در حالی که
در کشورهای غیراسالمی یک امر
مدنی است .برای عقد اسالمی فقط
یک مرد که دارای مجوز ش��رعی
باشد می تواند صیغه عقد را بخواند
و به یک خانم چنین اجازه ای داده
نمیشود اما در مورد عقد CIVIL
(کانادایی) یک م��رد و یا یک زن
هر دو می توانند با در نظر گرفتن
ش��رایطی که قانون مشخص می
کند مجوز انجام این کار را داشته
باش��ند این مج��وز را اداره ثبت و
احوال کبک ETAL CIVIL DE
 QUEBECصادر می کند که من
خوشبختانه توانسته ام این مجوز را
داشته باشم.
مشتریان من به دو دسته تقسیم
می شوند:
تع��دادی غی��ر ایران��ی و از ملیت
های مختلف و یا کانادایی /کبکی

>> ادامه از صفحه7 :

شده اس��ت) ،و امضای تفاهمنامه
و ق��راردادی با حکوم��ت اردن ،به
نتیجه رس��ید و حکومت انگلیس
موفق شد این فرد منفور خارجی
را س��ر انجام از این کش��ور بیرون
کند ،و او صبح یکش��نبه  ۷ژوئیه
( ۱۶تیر) با هواپیمایی اختصاصی
به اردن باز گردانده شد.
میلیونها مردم این کشور که مانند
من هزینه سنگین تالش ده ساله
ب��رای اخراج ابوقت��اده را از طریق
مالیاتهای خود تأمین کردهاند ،در
براب��ر تعللی که در این کار صورت
میگرف��ت اعتراض��ی نکردند و با
اعتماد به قوه قضاییه مستقل این
کشور ،رعایت تعهدات و تضمینات
قانونی حقوق بشر را بر انزجار خود
از تروریس��م و تروریستها مقدم
دانستند و حضور بیش از دو دهه
بیگانهای را که مبلغ خش��ونت و
تنفر مذهبی بود تحمل کردند تا
راهی قانونی و انسانی برای اخراج
او پیدا شود.
•••

روی سفره عقد گذاشته می شود (که هر
کدام مفهوم و معنای خاصی دارد) می
باشد .این اغلب به فارسی -انگلیسی و

درستدر همان ساعات اولیه صبح
یکشنبه که ابوقتاده با آن همه قرائن
مربوط به فعالیتهای تروریستی
پس از ده سال کشمکش قضایی

برای این که با کمترین شکنجهای
روبرو نشود باالخره به کشور خود
باز میگشت ،در گوشه دیگری از
دنیا پنج انسان بهدار آویخته شدند.
پنج انسان بدون نام و نشان.

کس��انی که فقط با ح��روف اول
نامشان مشخص شدهاند.
انس��انهایی که معلوم نیست کی
و کجا دس��تگیر ش��دهاند؛ چقدر
و در چ��ه ش��رایطی نگاه داش��ته
ش��دهاند؛ کی ،کج��ا و چه کرده و
چه «جرمی» را مرتکب شده بودند
(به جز کلیگوییهایی که این یک
فالن گ��رم هرویین داش��ته و آن
دیگری آدم کشته)؛ چه شواهدی
علیه آنها وجود داشته و چگونه و
با چه ابزاری از آنها اعتراف گرفته
ش��ده؛ در کدام دادگاه و کی و در
حضور چه کسانی محاکمه شدهاند؛
چه کمک دفاع��ی از نظر حقوقی
داشتهاند ،و تا چه اندازه به حقوق
خود آشنا بودهاند؛
و سؤالهای زیاد دیگر.
چه میگویم؟
کس��انی که حتی ارزش داش��تن
«نامی» را پس از کش��ته ش��دن
ندارند ،چگونه میتوان از «حقوق»
آنان سخن گفت؟
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هستند که مراس��م  CIVILآنها
بصورت انگلیسی یا فرانسه انجام
می شود و به ثبت می رسد.
این ها کسانی هستند که ترجیح
م��ی دهن��د به ج��ای رفت��ن به
ش��هرداری ی��ا اداره دادگس��تری
کبک ،من در محل عروسی شان
مراسم را انجام دهم.
گ��روه دوم ایران��ی ه��ای عزیزی
هس��تند که می خواهن��د هر دو
مراسم را داش��ته باشند به شکل
قانونی  CIVILو مراسم ایرانی به
جهت معرفی مراسم ایرانی که این
دو را هم زمان در محل عروس��ی
ش��ان انجام می دهم .در مواردی
ه��م از من م��ی خواهند که فقط
مراسم سنتی ایرانی را انجام دهم
چرا که  CIVILرا انجام داده اند یا
در آینده انجام می دهند.
در م��واردی ک��ه عزی��زان ایرانی
عالقمند به عقد شرعی هم هستند
و یا می خواهند که ازدواج ش��ان
و در آین��ده تول��د فرزندان ش��ان
در شناس��نامه های ایرانی ش��ان
ثبت ش��ود معموال آنها را به یک
شخصیت مذهبی مقیم مونترال
معرفی می کنم که ایش��ان صیغه
عقد را می خوانند و به آنها گواهی
میدهند.
س��فارت ایران در کان��ادا و یا هر
سفارتی که حافظ منافع ایران است
در حال حاضر که سفارت تعطیل
است برای ثبت ازدواج ایرانیان هر
دو گواه��ی را می خواهدCIVIL .
و گواهی عقد شرعی و در گذشته
س��فارت ایران در اتاوا هم این دو
مدرک را می خواسته است.
 ...در اینجا نکته ای به نظرم آمد که
جهت اطالع هموطنانم که مرتب
به من تلفن می کنند و سئوال می
کنند توضیح میدهم.
بطور کلی دولت کانادا ازدواج را از
هر ملیتی کهدر خارج از کانادا ثبت
شده باشد به رسمیت می شناسد و
اگر خدای نکرده در مواردی مسئله
طالق مطرح ش��ود اگر چه ازدواج
که در خ��ارج از کانادا /کبک بوده
ولی قوانین طالق به همان شکلی
است که برای کسی که در کانادا/
کبک ازدواج کرده باشد البته شرط
اصلی ثبت ازدواج در شناس��نامه
هاس��ت که در ترجمه رسمی به

زبان انگلیسی یا فرانسه مشخص
است در این صورت عزیزانی که در
ایران ازدواج کرده اند و ازدواجشان
ثبت شده و در شناسنامه هایشان
منعکس است نیاز به عقد CIVIL
ندارند.
در مواردی خانواده ها متذکر می
ش��وند که بین فرزندانشان صیغه
محرمیت خوانده شده توسط یک
فرد مذهبی یا بزرگی از خانواده و
آیا این کافی است ،که در جواب به
این گروه باز هم متذکر می ش��وم
چیزی قابل قبول است که از نظر
قانونی ثبت ش��ده باشد لذا اگر با
توجه به اعتق��ادات محرم بودن با
هم زندگی می کنند شامل شرایط
 COMMON LAWمی ش��وند
که خود بحث دیگری است.
از خاطرات خوش و" ...ناخوش"بگویید...اگر موضوعی به نظرتان
می رس��د ک��ه دوس��ت دارید با
خوانندگان ما در میان بگذارید...
 اینک��ه از خاط��رات خ��وش یاناخوش سئوال می کنید ،در انجام
و مسیر این مراسم همه چیز زیبا
و شاد است .از لحظه ای که با پدر
و مادر مشتاقی که به من تلفن می
کنند و یا خود عزیزان عاشق آماده
ازدواج ،زمانی که با آنها مالقات می
کنم و برایشان تمام توضیحات را
می دهم ،زمانی که با اش��تیاق از
داس��تان های زیبای آشنائی شان
صحبت می کنن��د و در تمام این
مراحل من را بخشی از شادی شان
می دانند .از شادی و شوق هیجان
زده می شوم و ازدواج هر دو عزیز را
مثل ازدواج عزیزان خودم می دانم.
ب��ا ترکیبی از اش��عار و متن های
زیبای ادبی و عاشقانه و آنچه که به
واقع مفهوم شادی و گره بستن دو
قلب عاشق به هم باشد ،با معرفی
صحیحمراسمزیبایایرانیومراسم
پر مفهوم عقد  CIVILبه زبان های
فارسی -انگلیس��ی و فرانسه برای
خ��ودم و خانواده های عزیز ایرانی
و داماد و عروس خاطره س��از می
شوم و کس��انی که در مراسم من
بوده اند اغلب با تشویق و تحسین
از م��ن ،در من نیروی بیش��تری
ایج��اد می کنند که الزم می دانم
از این موقعیت اس��تفاده کنم و از

این عزیزان ج��وان و خانواده های
آنها ک��ه این فرصت را به من داده
و می دهند و درهای خانه هایشان
را در بهترین و ش��ادترین روزهای
زندگی عزیزانشان به روی من باز
می کنند تشکر کنم و خاطره هر
جشنی در قلب من جایگاه خاصی
دارد و در عین حال احترام به موارد
خصوصی هر جشنی و هر داستان
زیبایی برای همیش��ه فقط با من
خواهد ماند و شریک دیگری ندارد
و از اعتماد شما به خودم ممنونم.
البته همانطور که گفته اند هیچ
گلی بدون خار نیست!
به این نتیجه رسیده ام که تاخیر
در وق��ت و دیر آمدن به مراس��م
عقد و عروسی قسمتی از سنت ما
ایرانیان شده است گاهی بین نیم
ساعت تا یک ساعت و نیم در انجام
مراسم تاخیر می شود .این امر نه
تنها کم لطفی در حق آن عزیزان
وقت شناس است که باید منتظر
بشینند ،بلکه تمامی مراسم که از
ماه ها و گاهی یکسال قبل برنامه
ریزی شده است را هم به مشکالت
روبرو می کند و از آنجایی که من
گاهی به دلی��ل کوتاه بودن فصل
عروس��ی که چند ماهی بیش��تر
نیس��ت گاهی در ی��ک روز قبول
انجام دو برنام��ه را پذیرفته ام که
در این موارد برای من مش��کالت
زیادی را بوجود می آورد.
چه زیباس��ت که وقت��ی عروس و
داماد و خانواده های عزیزشان شما
را به عنوان عزیزترین کس��انی که
می خواهند در شادی آنها باشید
دعوت می کنند ،این ش��ادی را با
حضور سر وقت دو چندان کنید.
چقدر زیباس��ت که مراسم سنتی
زیبای عروسی ایرانی مان را حفظ
کنیم .چقدر مهم اس��ت با اجرای
عق��د  CIVILب��ه قانون مملکتی
که در آن زندگی می کنیم احترام
بگذاریم و فرزندانمان را در مقابل
قانون و حمایت از قانون پشتیبان
باشیم.
باز هم از شما برای این فرصتی که
به من دادید ممنون��م و امیدوارم
توانس��ته باش��م تا ح��دی جواب
سئوال های شما را داده باشم.

با سپاس از شما

و این یک عمل اس��تثنایی نبوده
است .یکشنبه ،این اتفاق در قزوین
جمهوری اس�لامی رخ داده است.
روز پس از آن س��ه نفر در اردبیل،
و روز بعدتر (امروز) س��ه نفر دیگر
در همین ش��هر ،و روز شنبه باز ۳
اعدام دیگر در همین ش��هر ،و ۱۱
اع��دام اعالم نش��ده در زاهدان ،و
اعدام تأیید نشده  7نفر در رشت ،و
همه اینها فقط در ظرف سه روز...
رش��ته مرگ و جنایتی که گویی
پایانی بر آن نیست.
تص��ورش را بکنید :در گوش��های
از جهان برای اخ��راج یک عنصر
نامطلوبدستاندرکارفعالیتهای
تروریستی ،ده سال تالش صورت
میگی��رد ،تا مب��ادا او در معرض
بدرفتاری قرار گیرد و آزار ببیند ،و
جامعه مدنی آن با پرداخت هزینه
میلیون��ی آن این وض��ع را تحمل
میکند؛ و در گوشهای دیگر ،آدمها
را بدون نام و نش��ان همچون مرغ
س��ر میبرند و از جامعه مدنی آن
کمتری��ن صدایی ب��ه اعتراض بر
نمیخیزد.
ن��ه کس��ی داد میزن��د ک��ه این
معدومان بی نام و نشان که تحت
عنوان قاچ��اق یا همراه داش��تن
مقداری مواد مخدر سر به نیست
میش��وند غالبا خود قربانی نظام
فقر و فساد حاکمند و از فرط نیاز

ممکن اس��ت به چنین کارهایی
دست بزنند ،و نه مردمی که شاهد
صحنه فجیع اعدام متهم به قتلی
هستند از خود میپرسند که چه
باعث شده است تا در نظام اسالمی
آم��ار قت��ل و جنایت ب��ه صورت
تصاعدی باال رود و همچنان رو به
افزایش باشد.
ن��ه از خیل عظی��م اصالحطلبان
صدایی بلند میشود که «کشتن و
کشتار بس است» ،و نه از روحانیانی
که خود را «آمر به معروف و ناهی
از منکر» میدانند سخنی در باب
این که کشتن انسانی بیگناه «هم
چون کش��تن همه انسانها» است
و نمیت��وان هر کس را که از روی
احتی��اج به خرید و فروش مادهای
دس��ت زد «مفس��د فی االرض»
دانس��ت (با روحانیانی که خود به
خاطر سخنی یا نظری فتوای قتل
میدهند حرفی نیست).
و ن��ه از رییس جمه��ور منتخب
که چن��ان با حرارت از بازگرداندن
کرامت و منزلت انسان سخن گفته
نش��انی از اعتراض به تعداد عظیم
انس��انهایی که در آستانه جلوس
او ب��ه ص��ورت قربان��ی تقدیمش
میکنند.
ش��املو گفته بود «ه��راس من از
مردن در سرزمینی است که در آن
مزد گورکن از بهای آزادی بیشتر

اس��ت» ،و این جا سخن از تفاوت
دو جامع ه است که یکی برای جان
انسانی کمترین ارزشی قایل نیست
و جامع��ه دیگ��ری ب��رای این که
انسانی (تا این درجه منفور نیز) از
شکنجه و آزار در امان باشد تا حد
بسیار زیادی مایه میگذارد.
بر این دو جامعه چه نامی میتوان
گذاشت؟
من که همانن��د میلیونها ایرانی
دیگر با زدن به آب و آتش از جامعه
اول فرار کردهام و به جامعهدوم پناه
آوردهام ،به رغم این که در این جا
نیز شاهد بیعدالتیهایی بودهام ،و
در عین این که پس از  ۴۰س��ال
زندگی در این جا هنوز با فکر ایران
هر ش��ب به خواب میروم و صبح
بیدار میش��وم ،به وضوح زندگی
در ای��ن جامعه دوم را انس��انیتر
یافتهام  -احساسی که بدون تردید
میلیونها ایرانی دیگر نیز در آن با
من مشترکند (و به همیندلیلدر
خارج ماندهاند) .در هر صورت ،من
خوش دارم که این جامعه و وطن
دوم خود را یک جامعه «انسانی»
بنامم .ول��ی ماندهام که آن جامعه
دیگر را که «در آن مزد گورکن از
بهای جان آدمی بیشتر است» چه
بنامم :جمهوری اسالمی؟
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بامنک
بدون ُید!

نطنـز...

روایت داریم که...

این که نود درص��د امامزاده ها تو
گیالن و مازندران هستند ،نشون
میده ک��ه اون بزرگواران همه پای
حال و ش��مال و دری��ا کنار و تله
کابین و نمک آبرود بودند

انتخابات فقط انتخابات پاکستان!
خودش��ون کاندیداهای غیر اصلح
رو ترور میکنن که مردم راحت تر
انتخاب کنن!

تو فیسبوک همه مادریدارند بهتر
از گل....
انگار ننهی ما کاکتوس بود

شاید اشكال كار اینه چون بخشی
از ن��ژاد آریایی از  ٢ق��وم مادها و
پارتها بوجود اومدن!
ب��رای همین تمام مش��كالت تو
مملك��ت یا از طری��ق پارتی حل
میشه یا مادی!

خوشگال باید بترسن!!

[شعار گشت ارشاد]

انتخابات جدید :اگه چند ماه دیگه
همتوننگفتین:
"صد رحمت به همون احمدی
نژاد" ،من عمام�ه ام رو عوض
می کنم!

جالب��ه ک��ه بیش��تر

درس
ته ماه رمضان مناز
منی خونیم ،روزه
منی
گیریم ...ولی خد
اییش دیگه اینقدم
ب
ی دین و ایمان نیست
یم که افطار نکنیم!

کش��ورهای آفریقای��ی رو همین
احمدینژاد کشف کرد!

دقت کردین از وقتی احمدی نژاد
گفت زنده باد به��ار! کال طبیعت
قاط زده! یه ج��ا برف میاد ،یه جا
طوفان می شه ،همه جا زلزله میاد!

راستی می دونستین یکی از بازی
هایی که ایرانی ها خیلی دوس��ت
دارن بازی با آبروی مردمه!

اطالعات آمریکا واقعا ضعیفه....
تازه امروز فهمیدن بمب گذاری کار
کی بوده!
تو ایران بمب گذاری بشه هنوزدود
انفجار محو نشده ،تلویزیون اعالم
میکنه کار اسرائیله!

بهدلیل معلوم نبودن اینکه بستنی
عروس��کی های امسال دخترن یا
پسر ،تا اطالع ثانوی لیس زدنشان
حرام می باشد!

دیگ��ه با ای��ران ارتباطم ک ً
ال قطع
ش��ده .به خانواده ام س��پردم اگه
کسی با من کار داشت ،شب بیاد
به خوابم!

ایران اگه جای اینهمه هزینه برای
بمب اتم به هر اس��رائیلی یه پراید
داده بود تا حاال بیشترشون از بین
رفته بودن

و خداوند به مرغ بال داد ...نه برای
پرواز ،بلکه برای مزه ی عرق

یه فرشته هم هست که فقط اسم

کشور
 ۷ی است با  ۲۰میلیون
فق
یر
۸
م
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ن
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میلیون بیكار
۱۸۰ه
��
زار
ناب
غ�
�ه
ف
 ۴میلیون معتاد
��رارى با ۳۰
ت
ریل
ی�
�و
ن
۳
و
۴۰۰
میلیون زن تن فروش
میلی��ارد تومان
خ
س
ار
ت
ن
اش
۱۴
م
ى
از فرارمغز ها
یلیون بیمار روانى
۴۵۰
ه
زار
ت
ص
اد
ف
در
سا
ل
 ۶۰۰هزار كودك كارگر
ی��ك و نیم میلی��ون مح��روم از  ۴۰هزار بیمار ایدزی
آلودگی هوا
تحصیل
ک
ثی
ف
ت
ری
ن
پا
یت
خت جهان از نظر

مینویسه .امسش امسائیله!


میگن تو جهنم تا میای چرت
بزنی یه فرشته بنام كرما ئیل
میاد ،نخ میكنه تودماغت!

آیا می دونستین حضرت ابراهیم
چهارشنبه س��وری ها میرفت از
روی آتی��ش مردم م��ی پرید اونو
گلستان می کرد و فرار می کرد!

توی بهشت وقتی میری سمینار
سخنرانی نداره! ...همون اول شام
میدن تموم میشه میره!

بهش��ت اونقدام ک��ه میگن خوب
نیست ها!
فکر کن این همه ائمه اطهار دور تا
دورت نشستن! اصن روت نمیشه
پاتو دراز کنی!

پرای��د بخرید و ب��ه فرزندان خود
پراید س��واری ی��اد بدهید که هم
توش��ه ی این دنیا و هم وسیلهای
برای رسیدن به آن دنیا و خداست!

شانس آوردیم صدر اسالم ته دیگ
س��یب زمینی وجود نداشت و اال
خوردنش حرام اعالم می شد

دیش��ب نشس��تم با هر دینی كه
حس��اب كردم دیدم آخرش باید
برم جهنم

چرا ما از امام حسین یاد نمیگیریم
که یه ش��ب ب��رق رو قطع کنیم،
مرزها رو باز کنی��م ،بگیم هرکی
میخواد بره بره؟

به این مونالیزا بگی��د اگه چیزی
هست بگه ماهم بخندیم!

آلودگی هوا
سن
م بزهکاری زیر  ۱۰سال
یان
گی
ن
سنی فحشا  ۱۴سال
میانگی
و ن سنی اعتیاد  ۱۳سال
۳
میلیون آخوند ....

این کشور کجاست؟!

آه وطـن!

ترمینولوژیعمل
شیرین لواط از زبان آقای محسن کدیور!
ف .م .سخن

جل الخالق! جل الخالق! باز هم جل
الخالق! چه می کند اس�لام عزیز!
واقعا که برای همه چیز یک جواب
حاضر و آماده دارد .البد می گویید
اسالم آقایان جنتی و مصباح یزدی
و سبحانی منظورت استدیگر نه؟!
مد نظرم
دقیقا نه! اصال اسالم آقایان ّ
نیست و به اسالم عزیز روشنفکران
دینی نظر دارم که هرمنوتیک اش
زده باال و یک تفسیر و تعبیری از
عمل شیرین لواط ارائه داده که ما
انگشت به دهان مانده ایم!
آقای محترمی از جناب محس��ن
کدیور -که عمرش دراز باد -سوال
کرده است که:
"در قانون مجازات اسالمی جدید
مج��ازات اع��دام فقط ب��رای فرد
مفع��ول در ل��واط در نظر گرفته
ش��ده ،و فرد فاعل فقط در صورت
احصان محکوم به اعدام می گردد.
در صورتی که در قانون پیش��ین

است؟"
هم مفعول و هم
و ایش��ان یک پاس��خ
فاعل محکوم به
هرمنوتیکی به معنای
اعدام بودند .اکثر
واقعی کلم��ه داده که
مراج��ع کنونی
من قطع و یقین دارم
ش��یعه قائل به
دهن هابرماس هم از
قرائ��ت س��ابق
شگفتی شنیدن آن باز
بودن��د و هر دو
ِ
خواهد ماند.
را مستحق اعدام
ایش��ان در پاسخ می
میدانند ،و حتی
فرمایند:
آیت الله خمینی
"در مورد مجازات الئط/
نیز قائل به اعدام
فاعل قول مش��هور در
هردو بودند .حال
فقه امامیه قتل مطلقا
پرسش آن است
و قول غیرمشهور قتل
که چرا در قانون
!
ط و ملوط در صورت احصان و جلد
جدید قرائت اقلیت
جایگزین الئ
! در صورت عدم احصان
مراج��عاکثریت شده جل اخلالق
اس��ت .مجازات ملوط
قرائت
 /مفع��ول مطلق��ا قتل
اس��ت .علت اختالف روایات
آقا هرجای دنیا هستید این مختلف است .مجازات مفعول
حرف ها بگوش پلیس برسد ،از فاعل ش��دیدتر است.
در فق��ه اهل س��نت
بال بسرتان می آورند!

س
و
پ
اسپ ر

ش
ی
ا
ل
های

 

ع
ا
ل
ی

همه روزه در
اخوان وست آیلند

وست آیلند


سیاس��ت های غلط به اینا
میگن:
ثیاث��ت ،صیاص��ت ،ثیاثط،
صیاصط ،سیاسط و....

در جامعه اسالمی همه آزادند ،ولی
به قید وثیقه!!


PAIVAND: Vol. 19  no.1118  juillet 15, 2013

30

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

مؤسسه حضرت آیت اهلل العظمی خویی
اوقات شرعی ماه مبارک رمضان 2013

نیمه شب

اذان

غروب

اذان

طلوع

اذان

آغاز

شرعی

مغرب

آفتاب

ظهر

آفتاب

صبح

روزه

0:09

21:05

5:17

3:13

0:08
0:09
0:10
0:10
0:10
0:11
0:11
0:12
0:12
0:12
0:13
0:13
0:13
0:14
0:14
0:14
0:15
0:15
0:15
0:15
0:16

21:05

20:43

13:00

5:16

21:04

20:42

13:00

5:18

21:03
21:03
21:02
21:01
21:00
20:59
20:58
20:57
20:56
20:55
20:54
20:53
20:52
20:51
20:49
20:48
20:47
20:45
20:44

20:43
20:41
20:41
20:40
20:39
20:38
20:37
20:37
20:36
20:35
20:34
20:33
20:32
20:31
20:29
20:28
20:27
20:26
20:25
20:23

13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:01
13:01
13:01
13:01
13:01
13:01
13:01
13:01
13:01
13:01
13:01
13:01
13:01
13:01
13:01

5:19
5:20
5:20
5:21
5:22
5:23
5:24
5:25
5:26
5:27
5:28
5:30
5:31
5:32
5:33
5:34
5:35
5:36
5:37

روز
July
Aug

3:11

3:01

10

3:14

3:04

12

3:16
3:17
3:19
3:21
3:22
3:24
3:26
3:27
3:29
3:31
3:33
3:34
3:36
3:38
3:40
3:42
3:43
3:45
3:47

3:03
3:06
3:07
3:09
3:11
3:12
3:14
3:16
3:17
3:19
3:21
3:23
3:24
3:26
3:28
3:30
3:32
3:33
3:35
3:37

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

0:16

20:43

20:22

13:01

5:39

3:49

3:39

1

0:16

20:40

20:20

13:01

5:41

3:53

3:43

3

0:16
0:16
0:17
0:17
0:17
0:17
0:17

20:41
20:38
20:37
20:36
20:34
20:32
20:31

20:21
20:18
20:17
20:15
20:14
20:12
20:11

13:01
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00

5:40
5:42
5:43
5:44
5:46
5:47
5:48

3:51
3:54
3:56
3:58
4:00
4:02
4:04

3:41
3:44
3:46
3:48
3:50
3:52
3:54

شروع ماه مبارک رمضان ،منوط به اثبات هالل خواهد بود.
جهت کسب اطالعات بیشتر ،سؤاالت شرعی و اطالع از زمان برنامه ها با مؤسسه تماس حاصل نمایید
www.khoei.ca

514-793-1148

7185 Cote-des-neiges

2
4
5
6
7
8
9
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

>> Email: elahem@sympatico.ca
Tel.:514-619-4648

دشواریرایدادنوهماندیشیزنان
منصورهشجاعی

پای گذاش��تن در عرصه انتخابات
آنگاه که خسته پای قدم برمیداری،
سخت گامی اس��ت بر زمینی نه
چن��دان محک��م ،ب��دان امید که
خوش فرجامی باشد بر زیستن در
بن بست های تاریکی که همچون
راهی مقدر در چهارس��ال پیش از
آن پیش پایت گذاشته بودند.
چهار س��ال پیش ،هرچند که این
زمین زیر گام های استوار جامعه
مدن��ی و جنبش های تغییر خواه
خوب ش��خم خورده بود ،اما حق
به��ره ب��ردن از آن به س��بب تلخ
وقایعی ک��ه گذش��ت ،از یکایک
اعضای جامعه مدنی اعم از انتخاب
کنندگان و انتخاب شوندگان سلب
شد.
امسال ،فرصتی برای حضور بهارانه
جنبش ه��ای اجتماعی بر زمین
انتخاباتنبود.
پس صن��دوق های رای بر زمینی
نهاده ش��د که به خی��ش جامعه
مدنی شخم نخورده بود .بدین روی
تردید بر سر وفاداری این زمین در
به بار رساندن حاصل صندوق های
رای موجب تردید در رای دادن یا
رای ن��دادن در میان گروه هایی از
مردم و کنشگران جامعه مدنی شد.
تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم
ها و بی خردی مسئوالن اقتصادی
کشور،نقض گسترده حقوق بشر،
باال گرفتن نقض حق��وق زنان در
عرصه های مختلف از یک س��و و
نیز نگرانی از عاقبت آش��وب های
منطقه ،خطر حمله نظامی و بحران
سیاست های اتمی از سوی دیگر
گرایش جامعه را به س��وی نوعی
میانه روی و اعتدال برای مقابله با
این میزان از حمالت بنیاد گرایانه
س��وق میداد .این گرایش موجب
اتخاذ رویکردهای میانی از س��وی
جریانه��ای فع��ال درون جامعه و
حت��ی در طیف هایی از حاکمیت
شد.
رفت��ار انتخاباتی مردم ایران و نگاه
مدنی آنها به صندوق رای ،در کنار
مجموعه ای از اینگونه عوامل ،نهایتاَ
موجب حضور گس��ترده آنها پای
صندوق های رای شد.
در نتیجه ،نماینده میانه رویی که
رویکردهای معتدل و مترقی تری
نسبت به سیاست های خارجی و
داخلی ،نقض حقوق بشر و حقوق
زنان اتخاذ کرده بود طبعاَ با اکثریت
آرا انتخاب شد.
مالکی��ه و حنابله (در اش��هر
روایتین احمد بن حنبل) قائل
به وجوب رج��م الئط مطلقا
هستند .شافعیه
قائل ب��ه وجوب
رجم الئط محصن
و جل��د و تعزی��ر غیرمحصن
است ،ابوحنیفه تعزیر لوطی
را کافی دانسته معتقد به قتل
الئط نیست مطلقا.
از اسباب تغییر قانون مجازات
اس�لامی بی اطالع��م .موفق
باشید!

جان؟! این موفق باشید آخر
مرا کشته! چی چی را موفق
باشد؟!
 ...من تا به ام��روز کلماتی از
قبیل الئط و ملوط را نشنیده
بودم که الحمدلله ش��نیدم و

در این میان خاطره تلخ انتخابات
چهارس��ال پی��ش و نی��ز رویکرد
تحری��م انتخابات موج��ب کناره
گی��ری تع��داد زی��ادی از اعضای
جامعه مدنی ،جریان های سیاسی
و اجتماع��ی و طیف هایی از میان
مردم عادی شد.
آرایش همیش��گی گروه هایی که
معتقد ب��ه روش تحریم انتخابات
بودند به نس��بت دوره های پیش
تغییری چشمگیر داشت .حضور
جریان های معتقد ب��ه انتخابات
ولی منتقد که برای حضور یا عدم
حضور بر س��ر صندوق های رای
به اجماع نرس��یده بودند و یا گروه
هایی که تنها بهدلیل رد صالحیت
کاندی��دای مورد نظرش��ان از رای
دادن صرفنظ��ر ک��رده بودند و یا
افرادی که به دلیل امکان تقلب از
شرکت در انتخابات سر باز زدند ،از
جمله عوامل تغییر آرایش در صف
بندی همیشگی معتقدین به روش
تحریم انتخابات بودند.
هرچن��د نمایندگان ای��ن جریان
ها عموما از ف��ردای روز انتخابات
ب��ه صفوف جامع��ه مدنی معتقد
ب��ه روش ش��رکت در انتخاب��ات،
پیوستند.
به هر روی رای دادن یا رای ندادن،
از جمل��ه حقوق قائل ش��ده برای
مردم هر کش��ور است تا هرکس
نحوه مشارکت سیاسی و اجتماعی
خویش را در هر یک از این دو حال
تعیینکند.
اما آنچه این مقاله قصد بررس��ی
آن را دارد دفاع از ش��رکت یا عدم
شرکتدر انتخابات و یا چرایی رای
دادن و رای ندادن نیست که خود
حدیثی است مکرر از زبان موافقان
و مخالف��ان و نظ��ر نگارنده پیش
از ش��روع این مجموع��ه مباحث،
در مقال��ه ای ک��ه دو روز پیش از
انتخابات منتشر ش��د تا حدودی
بیان شده است(.)۱
هدف از تحریر این متن ،یادآوری
اهمیت نقش حیاتی جامعه مدنی
و جنب��ش ه��ای اجتماع��ی ـ به
خصوص کنش های جنبش زنان
ـ در دوران انتخابات است.
زیرا جنبش زنان همچون جریانی
مط��رح در جامعه مدن��ی ایران و
با کمی و کاس��تی های ناش��ی از
شرایط بیرونی و درونی اما توانست
جریان مطالبه محوری جنبش را
در فضای انتخابات و پس از آن ،با
تاکتیک های متنوع طراحی کند.

آموختم.
یک لوطی هم این وسط بود
که آن را ش��نیده بودم و این
در معن��ای مجازی اش خوب
چیزی بود که بعد از خواندن
پاس��خ آقای کدیور بد چیزی
ش��د (یعنی فردا به رفیق تان
نگویید خیلی لوطی هستی!
دم��ت گرم! یا م��زه ی لوطی
خاک��ه! به س�لامتی هر چی
لوطیه! این ها را بگویید آبروی
تان می رود .به خاطر خودتان
می گویم).
احصان و محصن هم که می
گویند یعنی آدم ازدواج کرده
و این به قول مستر بین خیلی
بده! چی چی بده؟! این بده که
ی��ارو زن داره بعد می رود می
شود فاعل یا بدتر از آن مفعول!

طبع��ا برش��ماری حرک��ت ها و
تاکتیک های اتخاذ شده از سوی
بخش های مختلف جنبش زنان
دردوران پیش از انتخابات ،روزهای
انتخابات ،و پس از انتخابات ،آموزه
هایی است از تجارب ناب و خالق
زنان ایران در دوران معاصر.
جنبش زنان پیش از انتخابات

یک ماه پیش از انتخابات یازدهمین
دوره ریاست جمهوری ،تعدادی از
کنشگران جنبش زنان در خارج از
کشور پیشنهاد برگزاری جلسه ای
در فضای مجازی به منظور تحلیل
و بررسی چگونگی حضور جنبش
در فضای انتخابات را می دهند .هر
چند که در این جلس��ه بحث رای
دادن یا رای ندادن مش��خصا مورد
بررسی قرار نمی گیرد اما تاکید بر
ط��رح دوباره مطالبات زنان و لزوم
پاسخگویی به آن به بحث گذاشته
م��ی ش��ود و حاصل این جلس��ه
و جلس��ات بعدی ،ص��دور بیانیه
مشترک است.
همزمان با این حرکت ،گروهی از
کنشگران داخل کشور نیز در روز
 ۲۱خردادماه به برگزاری نشست
"ه��م اندیش��ی زنان ب��رای طرح
مطالبات زنان" موفق میشوند.
هر چند در هیچیک از این حرکت
ها حرفی و سخنی از کاندیداهای
ریاست جمهوری به میان نمی آید
اما جریان اصلی نشاندهنده حضور
متعهدانه زنان در فضای انتخابات
است)۲(.
جنبش زنان در روز انتخابات

طراحی هوش��مندانه کمپین "با
پوش��ش اختی��اری در حوزه های
رای گی��ری" ( )۳از س��وی زن��ان
کنش��گر در خ��ارج از کش��ور هر
چند در فاصله ای بس��یار کوتاه از
انتخابات شکل گرفت اما حرکتی
به یاد ماندنی بود.
این کمپین تنها یک روز پیش از
انتخابات توانست بحث حق پوشش
اختیاری یک ب��ار دیگر با جامعه
و مس��والن از طریق یک حرکت
اجتماعی گس��ترده مطرح سازد.
حض��ور زنان با پوش��ش اختیاری
بر س��ر صندوق های رای تاکیدی
بر جوهره مدنی ،مسالمت آمیز و
مطالبه محور جنبش زنان بود.
عوامل مختلفی مانع از این بود که
عموم زنان رای دهنده که معتقد
به حجاب نبودن��د از فراخوان این

خاک بر سر!
خالصه من که از پاسخ آقای
کدی��ور دچ��ار ترمینولوژی
جدیدی ش��دم که در آینده
برای بازش��کافی روشنفکری
دینی ب��ه کار خواهم گرفت؛
خدا حفظ شان کند.
گفتم خدا حفظ شان کند یادم
نرود بگویم نمی دانم ایشان در
کدام کش��ور خارجی زندگی
می کند ولی اگ��ر این حرف
هایی ک��ه زده ان��د به گوش
پلیس یادادستان یا حتی یک
نفر همجنس گرا برسد ممکن
است بالیی سرشان بیاید که
بدتر از مجازات الئط و ملوط
در ایران باش��د! خالصه از ما
گفتن بود!

کمپین پیروی کنند .یکی از این
عوامل خود سانس��وری حاکم در
می��ان این گ��روه از زنان ب��ود .اما
عام��ل مهم تر بی توجهی زنان به
برخ��ورداری از این حق بود که به
زعم نگارنده و طبق صحبت هایی
که با برخی از این زنان انجام شد به
دلیل فاصله زیادی است که میان
فمیینیس��ت های تالشگر ایرانی
خارج از کشور با جامعه زنان خارج
از کشور وجود دارد.
جنبش زنان پس از انتخابات

دو روز پس از انتخابات حضور زنان
در پش��ت درهای استادیوم آزادی
ضمن یادآوری حرکت هشت سال
پیش زن��ان ،پی گیری مطالبه ای
است که طی چهار سال گذشته در
سکوتی سخت در خطر فراموشی
قرار گرفته بود.
همراهی م��ردان براب��ری خواه با
این حرکت نمایشی ،از پختگی و
بلوغ جامعه مدنی ای��ران در بیان
خواستهای عینی و مدنی خویش
بود)3(.
فاصله کوتاه این حرکت با هیجانات
پس از اع�لام نتای��ج انتخابات و
پی��روزی در فوتب��ال ،عواملی بود
که می توانس��ت ای��ن حرکت را
در سطحی بسیار وسیعتر مطرح
سازد اما سرعت جریانات و وقایع
مس��ابقات جام جهانی تا حدودی
مانع از پخش و ترویج گسترده این
جریان در آن مقطع خاص شد.
همراه با این حرکت ،شاهد انتشار
بیانیه هایی از سوی زنان نواندیش
دینی و زنان ائتالف اسالمی برای
پی گیری مطالب��ات آنها از دولت
جدید هستیم .از خواست پیوستن
ایران به کنوانس��یون رفع تبعیض
برعلیه زنان تا حق بازگش��ت زنان
به وطن.
بی تردید ب��ا توجه به تجربه زنان
در ایج��اد ائتالف های متکثر طی
ده س��ال اخیر از هم اندیشی زنان
تا کنون ،اع�لام ائتالفی جدید از

ن
خاطراتشیری 
لوطی گری

نیروهای متنوع و پرشمار برای پی
گیری مطالبات زنان در ش��رایط
جدید خارج از انتظار نیست.
بنابراین ش��اهد بودیم که دومین
نشس��ت جمع هم اندیش��ی زنان
در  ۱۱تیرم��اه  ۹۲در ته��ران ب��ا
موفقیت و ب��ا حضور تعداد زیادی
از کنش��گران جنبش و شخصیت
های مس��تقل برابری خواه برگزار
گردید .یعنی کمتر از یک ماه پس
از انتخابات ،زنان داخل کش��ور با
وجود رنگارنگی و تنوع عقایدشان،
کنار هم نشس��تند که این خود،
نش��ان از عزم راسخ و خلل ناپذیر
کنش��گران و مدافعان حقوق برابر
برای پی گیری اهداف استراتژیک
جنبش زنان دارد)۴( .
راه دشوار جنبش زنان پس از
رای دادن

نمایندگان زن مجلس ،و پست های
باالی مدیریتی زن��ان زمانی معنا
می یابد که اولویت های مطالباتی
این گروه متکثر را نمایندگی کند.
س��ختی کار جنبش زن��ان اینک
هم در پافشاری برای دستیابی به
مطالبات و ه��م در ایجاد تعامل و
هماهنگی میان این نیروهاست.
در واقعداستان،دو باره از سرگرفته
ش��د و همه می دانی��م که راهی
سخت در پیش اس��ت .راه دشوار
حضور در فض��ای "اعتدال" برای
دستیابی به مطالبات "ریشه ای"
زنان با حفظ گس��تردگی و تکثر
آرای��ش جدی��د نیروه��ا در میان
جنبش زنان.
دش��واری رای دادن فق��ط پ��ای
نهادن بر آن زمین ش��خم نخورده
نیس��ت ،دش��واری رای دادن تنها
نگران��ی از تقلب در خوان��دن آرا
نیست ،دشواری رای دادن تحمل
ناس��زاهایی که تو را منتس��ب به
صف��وف ض��د مردمی م��ی کند
نیست .دش��واری رای دادن حتی
در تنه��ا مان��دن و نادیده گرفتن
حق از سوی مدعیان دفاع از حق
هم نیست .دش��واری رای دادن به
قبول مس��ئولیت پس از آن است.
در حقیقت دشواری رای دادن ،کار
در شرایط اعتدال برای دستیابی به
مطالبات ریشه ای است .دشواری
رای دادن به دس��ت گرفت خیش
اس��ت و کاویدن زمین��ی که قرار
است نهال برابری خواهی از آن سر
برکشد.
____________
پانوشت ها:

نگاهی اجمالی به حرکت های یاد
شده از سوی جنبش زنان طی این
دوران بیانگر آغازی مسئوالنه برای
قدم گذاش��تن در ش��رایط جدید
است.
در دوران پ��س از انتخاب ش��اهد
آرایشی جدید از نیروهایی هستیم
که به جنبش زنان پیوسته اند.
ای��ن نیروها که برآیند تالش های
گذش��ته جنبش حقوقی و متکثر
زنان اس��ت عالوه بر فمینیس��ت
های سکوالر ،زنان نواندیش دینی،
اصالح طلب ،س��بز ،زن��ان ائتالف
اس�لامی و ...این بار ش��امل گروه
های بی ش��کل و نا منسجم زنان
در پهن��ه جامعه اس��ت .زنانی که
به دلیل فشارهای دولت احمدی
نژاد و با اع�لام برنامه های دولت  -1جنبش زنان وصندوق رای
جدید از جمله اشتغال زنان ،وزارت  -2گزارشی از نشست هم اندیشی زنان
زنان ،لغو سهمیه بندی جنسیتی  -3تجمع زنان ایرانی پشت درهای بسته
دانش��گاه ها و...جذب مسائل زنان آزادی
شده اند.
 -4دومین نشست هم اندیشی زنان:
در
زنان
جنبش
پیشین
مطالبات
با همبستگی و سازماندهی بیشتر
کنار مطالبات گ��روه های جدید
•
همچنان پا برجاس��ت .نهادهایی
همچون وزارت زنان ،فراکس��یون

مراعات همسر ...

همسر حمید مصدق -الله خانم  -روی
در ورودی س��الن خان��ه ش��ان با خط
درشت نوشته بود :حمید بیماری قلبی
دارد  .لطفا مراعات کنید و بیرون از خانه
سیگار بکشید .خود حمید مصدق هم
میآمد بیرون سیگار میکشید و میگفت
 :به احترام الله خانم است!

ن��ادر نادر پور در پاریس زندگی میکرد
 .شبی در کافه ای مرد سیاه پوستی از
نادر پور یک " نخ " س��یگار میخواهد .
نادر پور در عالم مستی لوطی گری اش
گل میکند و میخواهد پاکت سیگارش
را به او ببخش��د  .اما مرد سیاه پوست
فقط یکدانه سیگارمیخواهد .از نادرپور امام موسی صدر ...
اصرار و از طرف انکار .تا اینکه مرد سیاه خبرنگاری از جمالزاده پرسید :نظرتان
پوست از دست نادر پور ذله میشود و با در ب��اره ص�در الدین الهی چیس��ت؟
مشت می خواباند زیر چانه اش.
جمالزاده جواب داد :من با امام موسی
ن��ادر پور را که بیهوش ش��ده بود می صدر آش��نایی داشتم .و یک ساعت در
برند بیمارس��تان  .از ب��د حادثه دکتر باره امام موسی صدر صحبت میکرد !...
بیمارستان هم سیاه پوست بوده است
 .ن��ادر پور وقتی به��وش میآید خیال چرا منی میرم ؟
میکند همان سیاه پوست است ودوباره دکتر محمد عاصمی میگفت :رفته بودم
• غش میکند !..
س��ویس دیدن محمد علی جمالزاده.

گفتند :یک هفته است کهدر بیمارستان
است و در اغما ست .رفتم بیمارستان.
پرس��تار ها گفتند :یک هفته ای است
که بیهوش است .گفتم :ایشان بیش از
پنجاه سال رفیق گرمابه و گلستان من
بوده است؛ میشود خواهش کنم بگذارید
به دیدن��ش بروم؟ آنها هم اجازه دادند.
رفتم اتاق جمالزاده .دیدم بیهوش روی
تخت افتاده است .نشستم کنار تخت او
و به یاد خاطرات تلخ و ش��یرین سالها
افتادم .یکباره جمالزاده چشم هایش را
باز کرد و نگاهی به من انداخت و گفت:
ممد تویی؟ من چرا نمی میرم؟! بعدش
هم چشمش را گذاشت روی هم ودیگر
هم تا دم مرگ باز نکرد .جمالزاده هنگام
مرگ  107سال داشت.
{>> ادامه در صفحه}32 :
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الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

موسیقی..

ازنازی بپرس!...

دۀ زندگی...
لذت های سا

وقتی هدیه ات را باز میکند و
چشمهایش از خوشحالی برق
میزند

از خیابان که رد میشوی راننده
ای که حق تقدم با اوست برایت
میایستد و با خوشرویی اشاره
میکند که رد شوی

در گرفتاری کارهای اداری
کارمندی را می بینی که با
حوصله و خوشرویی کارت را انجام
میدهد

وقتی دیر رسیده ای و میگوید
خودش هم االن رسیده است

صفحه پیام هایت را باز میکنی و
میبینی که از او ایمیلی داری

وقتی از ترس خواب ماندن و دیر
رسیدن از خواب میپری و ناگهان
به یاد میاوری امروز تعطیل است

لحظه راه افتادن برای سفری که
منتظرش بودی

وقتی علیرغم تمام گرفتاری ها روز
تولدت رو فراموش نکرده

هر دو هم زمان یک حرف را
میزنید و بعد میگویید «چه با هم»
و میخندید

دور که میشود بر میگردد به
نگاهی ،دست تکان دادنی و
لبخندی

کارش را رها میکند و با حوصله به
درد دلت گوش میدهد

در خیابان از جایی میگذری که
خاطره ای دور اما شیرین با خود
دارد

دیدن اولین قطرات باران روی
شیشه خاک گرفته ماشین

خسته و گرسنه به خانه میرسی
و غذایی که دوست داری را در
یخچالمیبینی

وقتی او را می خندانی!


دیدن یک سریال با کسی که
دوستش داری

لذت نوشیدن یه فنجان قهوۀ داغ
استارباکس وسط فوریه ،وقتی
نوک دماغت یخ زده!

وقت حرف زدن کلمه ای را گم
میکنی و او زود حدسش میزند

پیدا کردن جای پارک قبل از
کنسرتدر سنت کاترین!

تماشای بچه کوچکی که با
عروسک هایش بازی میکند و با
آنها حرف میزند

وقتی نوزادی انگشتت را محکم
میگیرد

هدیه ای که تو برایش خریده ای
پوشیده است

عجله داری که از چهار راه رد
شوی و چراغ سبز میماند

تکست میزند که برنامه محبوبت
شروع شده برو ببین!

فوت کردن قاصدک

وقتی تو رو می رسونه و تا داخل
خونه نشدی راه نمی افته!

صدایش کنی و بگوید جـــــانم!!

صبح زود خیابان از باران دیشب
هنوز خیس است!

صدای ترد برف زیر کفش هایت!

ترکاندن حباب های نایلون های
حباب دار!

پا برهنه راه رفتن روی چمن!

تماشای راه رفتن بچه ای که تازه
راه افتاده!

سورپرایز!! برنامه ریزی دقیق برای
حسابی غافلگیر کردن تولد یک
دوست!
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صبح زود در پونتاکانا ،لب دریا
ایستاده ای ناگهان موج کوچکی
آرام میرسد به پایت

آب دادن به گلدان ها و دیدن
جوانه های تازه

باران نیمه شب تابستان؛ نسیم
خنکسپتامبر!

لحظه بیدار شدن از خوابی بد

پیچ آخر جاده و سوسوی چراغ
های شهر

وقتی اخم کرده اما نمی تواند
جلوی خنده اش را بگیرد

صبجانهدرتختخواب ،روز تعطیل!

وقتی به جای خداحافظی
میگوید...میبینمت!

وقتی یادش می ماند که از چه
چیزهایی خوشت می آید!

بارها و بارها گوش دادن به آهنگی
که او برایت فرستاده

هوای توی گل فروشی
بوی نارنگی نوبرانه
بوی عطر گل نرگس
عطر خوش اکسپرسو در کافه ای
دنج در سن دنی!

کودکی در آغوش دیگری است
اما دستانش را دراز میکند تا تو
بغلش کنی

وقتی سر امتحان یهو جواب یک
سوال یادت بیاد

بوی اسکناس عیدی تا نخورده
الی کتاب

آخر شب که همه خوابند ...شهر
ساکت است ...آرامش و سکوت

صدای تنفس منظم و با آرامش
کسانی را که دوست داری .....در
خواب....
------------------شما هم چند تا فکر کنید و
برایمانبفرستید...
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برای آشنائی و است
و زیبای موسیق فاده از دنیای عظیم
یک
اینس�ت که در السیک ،بهترین راه
ک
سال ساز زد .راه ودک�ی و جوانی چند
دو
م:
با
دقت و مرتبا به
موسیقی کالسیک
گوش داد .لذا برای
کس�انی که عالقه
کجا شروع کنند دارند و نمی دانند از
را
راهگشا در روزن هنمائی های کوتاه و
امه
پی
ون
د
ارائه می دهم.
خواننده گرامی چ
نان
چه سوال و کمک
بیش�تری الزم دار
 DIALOGUEت ی�د لطفا ب�ا آدرس
ماس بگیرید:
ail.com

MUSICAL

سبک موزیکال ،ابتکار آمریکادر
مقابل  OPERETTEاست ،که
از اروپا به آمریکا وارد شده بود.
در اصل هر دو نمایشی هستند
که به جای صحبت بیشتر با آواز
بیان می شود.
در کل هر دو مجموعه ای است
از:
خواننده های سولیست،
گروه خوانندگان رقصنده گان،
ارکستر و رهبر آن،
دیگ��ر صحنه با تم��ام امکانات
صوتی نور و دکور

Sheida.g@hotm

لباس و کارگردان صحنه

در آغ��از نیوی��ورک ب��رادوی
 ،BROADWAYمعروفترین
خیابان دنیا ب��ا حدود  80تئاتر
مرکز نمایش آن بوده است.
تهیه کنندگان موزیکال با مهارت
در مدیریت توانسته اند این هنر
را به یک SHOW BUSINESS
تبدیلکنند.
اغلب نمایش ها ،ماه ها ،گاه سال
ها بر روی صحنه اس��ت( .مثل
«کتز») محتوایداستان مختلف
دراماتیک ،کمیک ،پر از شوخی
هیجان می تواند باشد.
از داس��تان های کالسیک مثل
بینوایان ،رمئو و ژولیت ،گوژپشت
نت��ردام گرفته ش��ده اس��ت یا
نمایش��نامه های جدید با تکیه
به موضوع های روز و سیاس��ی
مثل  EVITAاستEVITA( .
آرژانتینی است :داستان EVA
.)PERON
ت�لاش آهنگس��از معم��وال در
این اس��ت که آوازهای زیبا ولی
س��اده و دلنشین بسازد که فورا
پرطرفدار بشود و بصورت POP
در رادیو و تلویزیون شنیده شود.
مثل آواز معروف MEMORY
از موزی��کال  CATSس��اخته

خاطرات خوش..


الواتی ...

حس��ن توفی��ق خیل��ی مواظب
س�لامتی اش ب��ود .دوس��تانش
میگفتند :حسندیشب رفته الواتی
دو تا چایی پر رنگ خورده!

می رسومنت ...

یک ش��ب که باران ش��دیدی می
بارید پرویز شاپور از شاملو پرسید:
چ��را اینقدر عجله داری؟ ش��املو
گفت :می ترسم به آخرین اتوبوس
نرس��م .پروی��ز ش��اپور گفت :من
میرسونمت .ش��املو پرسید :مگه

ANDREW
LIOYED
 WEBERاث��ر مع��روف دیگر
PHANTOM OF THE
 OPERAرا م��ی توانی��د روی
 WIKIPEDIAب��ا خوانن��ده
بسیار خوب ایرانی رامین کریملو
RAMIN
KARIMLOO
تماشاکنید.
فیلم نمایشی است که در جشن
 25سالگی نمایش آن در لندن
گرفته شده است.
جالب اس��ت که در حال حاضر
 A. L. WEBERانگلیس��ی
موفقترین آهنگساز روز است و
کارهای متعدد او از محبوبترین
موزی��کال ه��ا محس��وب می
ش��وند و هنوز بط��ور دائمی در
لن��دن و نیوی��ورک اج��را می
ش��وند .مثل EVITA، CATS،
PHANTOM OF THE
 OPERAو JESUS CHRIST
SUPER STAR
هالیوود نیز تا به حال از موزیکال
ه��ای  BROADWAYبی��ش
از  100فیلم س��اخته است که
همیشه مورد استقبال بوده اند.

مانند:
)1956( KING & I
)1964( MY FAIR LADY
)1994( LION KING
انیمیشنANIMATION
WEST SIDE STORY
( )1961ساخته LEONARD
 BERNSTEINآهنگس��از و
رهبر ارکس��تر معاصر این فیلم
 10اسکار دریافت کرد.
و از داس��تان رمئ��و و ژولی��ت
شکسپیر اقتباس شده است که
در جامعه نیوی��ورک اتفاق می
افتد بین آمریکائی های لهستانی
االص��ل و مهاجری��ن PORTO
.RICO
امسال تابس��تان فیلم تعدادی
از موزیکال های مع��روف را در
سینماهای مونترال نمایش می
دهند.
WWW.CINEPLEX.
COM/EVENTS

شیدا قره چه داغی:
 10ژوئیه 2013

>> ادامه از صفحه31 :
ماشین داری؟ شاپور گفت :نه! اما پ��ول احتیاج دارم .اخ��وان جواب
چتر دارم!
داد :من پولم کج��ا بود ؟ برو خدا

روزی ات را ج��ای دیگ��ری حواله
کند .نصرت رحمانی رفت و بعد از
یه پان یه پان
محمد علی سپانلو میگفت :یک روز مدتی برگشت و بیست تومان پول
رفته بودم دیدن شاملو .زنگ در را و یک خودکار به اخوان داد .اخوان
که زدم شاملو پرسید کیه؟ گفتم :گفت این پول چی��ه؟ تو که پول
سپانلو ،گفت :پله ها لق شده .لطفا نداشتی .نصرت رحمانی گفت :از
دم در ؛ پالتوی تو رو ورداشتم بردم
سه بار یه پان یه پان بیا باال!
پنجاه تومن فروختم  .چون بیش از

سی تومن الزم نداشتم؛ بگیر؛ این
شاعر بی پول ...
یک ش��ب نصرت رحمان�ی وارد بیست تومن هم بقیه پولت! ضمنا،
کافه نادری ش��د و به اخوان ثالث این خودکار هم توی پالتوت بود....

گفت :من همین حاال س��ی تومن
3:01 PM

2/21/13
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دال کارساز نیست،
ت

www.paivand.ca
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چشمانداز ،تشدید تضادها و بحرانهاست
رژیمهای سیاس��ی دیکتاتوری
عری��ان ه��ر آنچه رس��واتر و
بیاعتبارتر باشند ،نیاز بیشتری
به جنجالهای تبلیغاتی بر سر
حمای��ت و پش��تیبانی مردمی
دارند.
ای��ن ماجراییس��ت ک��ه در
جمهوری اسالمی همواره شاهد
آن بودهای��م .نمایش مضحکی
که دستگاه استبدادی حاکم بر
ایران ب��ر آن نام انتخابات نهاده
است ،س��رانجام در  ۲۴خرداد
خاتمه یافت و حکومت اسالمی،
مرتجعی دیگر از میان مقامات
امنیت��ی خود را به نام حس��ن
روحانی ،به عنوان رئیس جمهور
آتی دولت دینی اس�لامگرا به
مردم معرفی نمود .اما گویی تازه
اصل ماجرا آغاز شده است.
جار و جنج��ال تبلیغاتی رژیم
و گروهه��ای رنگارنگ وابس��ته
ب��ه طبقه حاک��م" ،اصولگرا"،
"اصالحطل��ب"" ،اعتدالگ��را"
و تم��ام جیرهخ��واران ری��ز و
درشت هیئت حاکمه در مورد
حمایت تودهای از نظام سیاسی
حاکم ،تمام آن چیزیست که
همچنان ادامه دارد.
خامن��های که ش��عار امس��ال
رژیماش را حماس�ه سیاس�ی
و اقتص�ادی اعالم ک��رده بود،
نمای��ش انتخابات��ی را تحقق
حماس��ه سیاس��ی نامید و آن
را ن��ه فقط دلیل��ی بر حمایت
و پش��تیبانی مردم از حکومت
اسالمی معرفی نمود ،بلکه ادعا
ک��رد که مخالفی��ن جمهوری
اسالمی نیز "به نظام و انتخابات
آن اعتماد دارند" .رفس��نجانی
مدع��ی ش��د ک��ه "ای��ران،
دمکراتتری��ن انتخابات دنیا را
برگ��زار کرد و هیچ ش��بههای
نمیتوانند به آن وارد کنند".
خاتمی چاپلوس��ی در آس��تان
خامنهای را به نهایت خود رساند
و گفت:
"حقاً و انصافاً بای��د از آیتالله
خامنهای رهب��ر معظم انقالب
که زمینه تحقق این حماسه را
فراهم نمودند ،قدردانی کرد".
باندهای ریز و درست اصولگرا
نیز چیزی از این بابت فروگذار
نکردند .چپه��ای لیبرال هم
پیروزی مقام امنیتی جمهوری
اسالمی را به فال نیک گرفتند،
اما ب��ا این تفاوت ک��ه آن را نه
بزرگ م��ردم ایران به خامنهای
نامیدند.
در ای��ران تح��ت حاکمی��ت
دول��ت دین��ی اس��تبدادی ،از
اس��اس چیزی به نام انتخابات
وجود نداشته و نخواهد داشت.
آنچه ک��ه در  ۲۴خ��رداد نیز
تحت عنوان انتخابات ریاس��ت
جمهوری برگزار گردید ،اقدامی
از هم��ان آغاز ،س��ازمان یافته
و مهندسی ش��ده بود .شورای
نگهبان دستنشانده خامنهای
 ۸تن از مرتجعین وابس��ته به
بانده��ای اصولگ��را را که در
سرسپردگیش��ان به ولی فقیه
و دس��تگاه اس��تبداد ،کمترین
شک و شبههای وجود نداشت
به عنوان نامزدهای مورد تأیید
رژیم اس��تبدادی و از این بابت
صاح��ب صالحیت ب��رای قرار
گرفتن در رأس دستگاه اجرایی
گزین نمود و آنها را به عنوان
کاندیداهای ریاست جمهوری
معرفی نمود تا م��ردم از میان
آنها یک��ی را برگزینن��د .این
مضحکه ،هیچ قرابت و شباهتی
به یک انتخابات ندارد .فقط یک
طرفدار استبداد یا آدمی ناآگاه
و از همه چیز بیخبر میتواند
در شرایطی که تودههای مردم
ای��ران مطلق��اً از آزادیه��ای
سیاس��ی و حقوق دمکراتیک
خود محروماند ،رژیم سرکوب و
خفقان بر کشور حاکم است و
مقامات رژیم استبدادی همگی
مستقیم و غیر مستقیم انتصابی
هستند ،بر خیمهشببازیهای
رژیم نام انتخابات بگذارد.
بنابرای��ن ،در ش��رایطی ک��ه

گماشتگان خامنهای در شورای
نگهبان حتا صالحیت آدمهای
مرتجعی از قماش رفس��نجانی
را نی��ز رد کردند تا کس��ی در
میان گزی��ن ش��دههای آنها
وجود نداشته باشد که کمترین
زاوی��های با ش��خص خامنهای
داش��ته باش��د ،خامن��های و
باندهای اصولگرای وابسته به او
دیگر نیازی به مهندسی مجدد،
همچون سال  ۸۸در رقابتهای
درون��ی جناحهای طبقه حاکم
نداشتند ،چرا که این مهندسی
به اصط�لاح انتخابات از همان
آغاز به ش��کلی دقیق و حساب
شده ،انجام گرفته بود.
حاال ب��رای قدرت مس��لط در
جمهوری اس�لامی و در رأس
آن خامن��های تفاوتی نداش��ت
ک��ه کدامیک از آنه��ا رئیس
جمهور رژیم اعالم ش��ود .همه
آنه��ا تأیید ش��ده خامنهای و
شورای نگهباناش بودند .این اما
بدان معنا نبود که در چارچوب
اصولگرای��ی ،یعنی تبعیت بی
چون و چرا از ولی فقیه ،تفاوتی
در تاکتیک و ش��کل پیش��برد
سیاس��تهای رژیم میان آنها
موجود نیست.
نباید فراموش ک��رد که پیش
از ای��ن نی��ز بان��د احمدینژاد
همانق��در اصولگرا ب��ود که
باند برادران الریجانی ،یا جبهه
پایداری همانقدر اصولگراست
که دار و دس��ته مؤتلفه .با این
هم��ه ،در می��ان آنها اختالف
بر س��ر پیش��برد سیاستهای
رژی��م و مقابله ب��ا بحرانهای
آن وج��ود داش��ت .در ماجرای
نمایش انتخاباتی  ۲۴خرداد نیز
همهی دس��تچین شدههای
رژیم برای ریاست قوه اجرایی،
اصولگرا بودند ،امادر یک سوی
این اصولگرایان جلیلی و جبهه
پایداری قرار داشت و در سوی
دیگ��ر روحانی ک��ه بیشتر به
خط رفس��نجانی گرایش دارد.
اما این تفاوتها تغییری در این
واقعیت پدید نمیآورد که همه
آنها مورد تأیید دیکتاتور رأس
نظاماند.
راست است که در جریان رقابت
درونی گزین شدههای دستگاه
اس��تبدادی ،جلیلی بیشترین
نزدیک��ی را به لح��اظ نظری و
سیاس��ی – عملی به خامنهای
داش��ت و به عبارت��ی "اصلح"
خامنهای محسوب میشد.
ام��ا وضعیت سیاس��ی رژیم و
شخص خامنهای ،عجالتاً او را به
کنار نهادن "اصلح" خود ناگزیر
میساخت.
در ش��رایطی ک��ه جمه��وری
اسالمی در تمام عرصهها درگیر
بحرانهاست ،او آدمی نبود که
بتواند از پس معضالت بیشمار
رژیم برآی��د .مهمتر ام��ا برای
خامنهایدر این مرحله آنچه از
نظر سیاسی مهم و تعیینکننده
ب��ود ،به دالیل متع��دد داخلی
و خارج��ی ،کش��اندن هر چه
بیشتر مردم ب��ه پای صندوق
رأی بود ،تا بتواند اوالً ،شکست
و رس��وایی دوره قب��ل خود را
جبران نمای��د و ادعا کند که او
و نظاماش مورد تأیید و حمایت
مردم ایران قرار دارند.
ثانی��اً ،با همین پش��توانهی به
اصط�لاح حضور م��ردم زمینه
عقبنشینیهای احتمالی خود
را بر س��ر پروژه هستهای و در
محدودهای سیاس��ت خارجی
فراهم سازد .هنگامی عرصه بر
خامنهای تنگتر ش��د و چاره
قطع��ی را در بیطرف��ی رقابت
بانده��ای اصولگ��را یافت که
آخرین نظرسنجیهای دستگاه
پلیس��ی و امنیتی رژیم حاکی
از عدم تمایل اکثریت مردم به
شرکت در این خیمهشب بازی
بود .از همین روست که وی در
یکی از سخنرانیهای خود ،چند
روزی مانده به  ۲۴خرداد ،حتا
مخالفینی را ک��ه گویا تاکنون
وجود نداشته ،مورد خطاب قرار
داد و از آنها خواست که اگر با

جمهوری اسالمی هم مخالفند،
به خاطر ایران و کشورش��ان در
انتخابات شرکت کنند.
در هم��ان حال��ت دس��ت به
اقدامات��ی ب��رای فع��ال کردن
گروههای موسوم به اصالحطلب
و طرفداران رفسنجانی زد.
گرچه پوش��یده نب��ود که این
گروهها به رغم تمام تحقیری که
عایدشان شده است ،از آنجایی
که مناف��ع و موجودیتش��ان
وابس��ته به حیات و موجودیت
جمه��وری اس�لامی اس��ت
راه دیگ��ری ج��ز ش��رکت در
خیمهشب بازی قدرت مسلط
حاک��م و حمای��ت از روحانی
و ع��ارف ندارند ،ام��ا چنین به
نظر میرس��د که خامنهای در
این مقط��ع تضمینهایی برای
بیطرف��ی خ��ود در این رقابت
مهرهه��ای رژیم و عدم دخالت
دس��تگاههای وابسته به وی ،به
آنها نیز داده است.
از جمل��ه ای��ن که انص��اری از
اعضای مجمع روحانیون وابسته
به اصالحطلبان بعداً اعالم کرد
ک��ه خامن��های ب��ه ارگانهای
نظامی از نمونه سپاه پاسداران
و بس��یج ،امامان جمعه و دیگر
نهادها و ارگانهایی که مستقیماً
تحت ام��ر وی هس��تند کتباً
دستور داده است که در جریان
این انتخابات و نتایج آن دخالت
نکنند .لذا در واپسین روزهای
آخرین هفته قبل از  ۲۴خرداد
بود که دار و دستههای وابسته
به "اصالحطلبان" و رفسنجانی
با تمام امکانات مالی و تبلیغاتی
خ��ود وارد صحنه ش��دند و از
آنجایی که میدانستند عارف
نمیتواند از همان موقعیتی در
درون طبق��ه حاک��م برخوردار
باش��د و نقش��ی ایف��ا کند که
روحانی ،او را وادار به کنارهگیری
کردند و به شکلی همهجانبه به
حمایت از روحانی برخاستند.
ت��وأم با ای��ن تح��والت ،خرده
بورژوازی مرفه شهرها که موتور
فعال گروهه��ای "اصالحطلب"
است ،نقشی فعال در تبلیغات
به نفع روحانی بر عهده گرفت
و تأثیرات غی��ر قابل انکاری بر
بخشهایی از مردم برای شرکت
در "انتخابات" گذاشت.
این بخش از خرده بورژوازی که
اکنون به یک پایگاه اجتماعی
مه��م "اصالحطلب��ان" تبدیل
شده است،دقیقاً همان نقشی را
در دفاع و حمایت از جمهوری
اسالمی بر عهده گرفته است که
خرده بوژوازی سنتی و عناصر
بی طبقه در سالهای نخست
به ق��درت رس��یدن جمهوری
اسالمی.
هدف یکیس��ت ،پاس��داری از
جمهوری اس�لامی ،آنچه که
تغییر کرده است ،شکل و شیوه
عمل است .این قشر که عموماً
نیز افرادی تحصیلکرده و ظاهراً
"مدرن"است ،به منافع طبقاتی
خود کام ً
ال آگاه��ی دارد ،با هر
گون��ه تحول انقالب��ی در ایران
دش��منی میورزد و محدودهی
مطالب��ات آن از آزادیه��ای
فردی و اندکی تعدیل سیاسی
در چارچ��وب همین جمهوری
اسالمی فراتر نمیرود.
عالوه بر طیف گس��تردهای از
بورژوازی و خرده بورژوازی مرفه
م��درن و نیز خرده ب��ورژوازی
س��نتی ش��هرها و روس��تاها
که هم��واره نی��روی ثابت قدم
خیمهشب بازی انتخاباتی رژیم
بودهان��د ،بخش��ی از تودههای
ناآگاه زحمتک��ش مردم نیز به
نف��ع روحانی به پ��ای صندوق
رأی رفتن��د .س��وای تبلیغات
گسترده خود رژیم و طرفداران
رفسنجانی و خاتمی که رادیو،
تلویزیونهایقدرتهایجهانی
نیز به یاری آنها شتافته بودند،
آنچه ک��ه باع��ث گردید این
بخش از توده زحمتکش مردم
به پای صندوقهای رأیگیری
بروند ،آخرین موضعگیریهای
روحان��ی در مناظرهه��ای

تلویزیونی بر سر نزاع هستهای
و تحریمها بود که به این توهم
دام��ن زد که گویا وی میتواند
ب��ا حل ن��زاع هس��تهای و لغو
تحریمها ،وضعیت معیش��تی
زحمتکش��ان را بهبود بخشد.
تأثیر این موضعگیریها در آن
حد ب��ود که حت��ا در برخی از
دهات ،روس��تائیانی که معموالً
رأی و نظرشان از دهان آخوند
و مالی ده و تش��کیالت بسیج
بیرون میآی��د ،به روحانی رأی
دادند.
لذا مجموع تح��والت و فعل و
انفعاالت سیاسی که در آخرین
هفت��هی قب��ل از رأیگی��ری
رخ داد ،جو سیاس��ی را به نفع
روحانی و شرکت مردم در این
انتخابات فرمایش��ی تغییر داد
و در حالی ک��ه رقبای روحانی
نه حرف جدیدی داش��تند و نه
انسجامی در میان خودشان ،او
توانست در همان دور اول ،برنده
رقابت شود.
علیرغ��م این که ح��دوداً ۲۰
میلیون تن از واجدین حق رأی
ای��ن نمایش مضح��ک رژیم را
تحریم کردند ،تحت تأثیر این
ش��رایط ،اکثریت م��ردم ایران
در رأی دادن ش��رکت کردند و
یک آخوند مرتجع را به عنوان
رئیس جمهور کشور برگزیدند.
خامنهای به هدف برنامهریزی
ش��ده خ��ود دس��ت یاف��ت و
برخالف ادعای چپهای لیبرال
که میگویند این شرکت مردم
برای انتخ��اب روحانی یک نه
به خامن��های بود ،بالعکس یک
پیروزی برای وی و نظاماش بود.
چرا که او اکنون توانس��ته بود
اکثریت مردم را به پای صندوق
رأی بکش��اند و آن را دستاویز
تبلیغاتی ب��رای تحکیم و ثبات
جمهوری اسالمی معرفی نماید
و حتا ادعا کند که مخالفین هم
به نظام اعتماددارند .عجالتاً برای
وی اص ً
ال مهم نبود که روحانی،
رئیس جمهور نظام اوست و یا
جلیلی؛ اگر جز ای��ن میبود و
خامنهای مخالفتی با ریاس��ت
جمهوری روحانی میداش��ت،
در آن ص��ورت ب��ی تردی��د
نمیگذاشت که چندین میلیون
رأی به نفع او از صندوقها علنی
شود .حتا اگر به حسب بدترین
ش��رایط ،این کار نیز از عهدهی
وی س��اخته نبود ،خیلی ساده
میتوانس��ت  ۳۰۰هزار رأی را
دستکاری کند ،ماجرا را به دور
دوم بکش��اند و با سازماندهی و
مهندس��ی دقیقتر ،فرد مورد
نظر خود را از صندوقها بیرون
آورد .چپه��ای لیب��رال در
حالی که با ادعای کاذب خود،
مکنونات قلبیشان را در دفاع از
مرتجعی از قماش روحانی برمال
میکنند ،میکوش��ند ضعف و
ناتوانی م��ردم را که فریب یک
مشت مرتجع را میخورند و با
رفتنشان به پای صندوق رأی
انتخابات قالبی،دشمنان خود را
تقویت میکنند ،بهدرجهی یک
فضیلت ارتقادهند.
صریح و آش��کار بای��د گفت تا
جایی که مس��ئله به تودههای
زحمتک��ش ارتب��اط مییابد،
شرکتشان در این خیمهشب
ب��ازی چیزی جز ض��رر و زیان
و فش��ار و بدبخت��ی بیشت��ر،
عایدشان نخواهد کرد .چرا که
روحانی الاقلدر عرصه سیاست
اقتصادی نماینده راس��تترین
جناح ب��ورژوازی حاکم بر ایران
است.
روحان��ی ب��ه هر ح��ال رئیس
جمهور آینده رژیم اعالم ش��ده
اس��ت .او چه میخواهد و چه
میتواند بکن��د؟ آیا آنگونه که
تبلیغاتچیه��ای جمه��وری
اس�لامی و متوهمی��ن تصور
میکنند ،تغییری در اوضاع به
نفع تودههای وس��یع مردم رخ
خواهد داد؟
آنچه که آش��کار است و کمتر
کس��ی در آن تردید دارد ،این
واقعیت است کهدر سیاستهای
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کلی جمهوری اس�لامی هیچ
تغییری رخ نخواهد داد.
جمهوری اسالمی رژیم سیاسی
پاس��دار نظم س��رمایهداری و
حافظ و حامی سرمایهداران در
استثمار کارگران است .بدیهی
است که سیاستهای اقتصادی
اساس��ی و کلی ای��ن دولت بر
پایه انجام اقداماتی قرار گرفته
باشد که اس��تثمار کارگران را
تشدید و سود ،سرمایه و ثروت
س��رمایهداران را افزایش دهد.
این سیاست چنانچه بر همگان
آش��کار اس��ت در ط��ول چند
دههی گذشته پیوسته منجر به
وخیمتر شدن شرایط معیشتی
تودهه��ای کارگر و زحمتکش،
تش��دید فقر و عمیقتر شدن
ش��کاف فقر و ثروت در جامعه
ایران ش��ده است .این سیاست
اقتصادی که نئولیبرال نام گرفته
است ،نه تنها تغییر نخواهد کرد،
بلکه دقیقاً همان سیاستیست
ک��ه روحان��ی ادامهدهن��دهی
پیگی��ر و افراط��ی آن خواهد
بود و نتایجی فاجعهبارتر برای
کارگ��ران و زحمتکش��ان در
عرصه اقتصادی و معیشتی در
پی خواهد داشت.
طبق��ه س��رمایهدار حاک��م بر
ایران ،یک طبق��هی مرتجع و
زائد تاریخیست که موجودیت
خ��ود را همواره با س��رکوب و
اختناق حفظ کرده اس��ت .هر
چه بحرانهای نظم پوس��یده
سرمایهداری عمیقتر و وسیعتر
ش��دهاند ،این طبقهی مرتجع،
برای حفظ نظم موجود ،بیش
از پیش به س��رکوب و اختناق
روی آورده است .بنابراین سلب
آزادیه��ای سیاس��ی و حقوق
دمکراتیک مردم ایران ،سرکوب
و دیکتات��وری عریان ،به عنوان
یک��ی دیگ��ر از سیاس��تهای
اساسی و کلی طبقه حاکم است
و مادام که جمهوری اسالمی به
حیات خود ادامه میدهد ،هیچ
تغییری در ای��ن عرصه نیز رخ
نخواهدداد.
جمهوری اسالمی دولتیست
که هدف سیاست خارجی خود
را در خارج از مرزهای کش��ور
ایران ،بر اشاعهی اسالمگرایی،
حمای��ت و پش��تیبانی از
بنیادگرایی دین��ی در جهان و
اس��تقرار دولته��ای دینی در
کش��ورهایی ق��رار داده اس��ت
که مردم این کش��ورها عمدتاً
باورهایدینی اسالمیدارند .لذا
پان اسالمیسم و توسعهطلبی
اس��اس تعیینکننده سیاست
خارجی جمهوری اسالمیست.
ای��ن سیاس��ت از هم��ان آغاز
موجودیت ای��ن رژیم در ایران،
هموراه به تضادها ،تش��نجات
و درگیری ب��ا دولتهای دیگر
انجامیده است.
همین سیاست بود که به جنگ
دولتهای ایران و عراق و ادامهی
 ۸ساله آن زیر شعار "جنگ تا
فتح کربال" و "راه قدس از کربال
میگ��ذرد" انجامید و فجایعی
ب��زرگ برای مردم ایران و عراق
به بار آورد .ادامه همین سیاست
است که این بار به بهانه دفاع از
فن و دانش هس��تهای ،در واقع
تالش برای تشدید نظامیگری
و ساختن س�لاح هستهای ،به
درگیری ب��ا قدرتهای جهانی
انجامیده ،که تنها یکی از نتایج
آن ب��رای تودههای مردم ایران،
فشار بار تحریمها بوده است .تا
روزی که جمهوری اسالمی بر
ایران حاکم اس��ت ،تغییری در
این سیاس��ت خارجی رژیم رخ
نخواهدداد و بار عواقب فاجعهبار
آن نیز همواره بردوش تودههای
زحمتکش خواهد بود.
بنابراین اگر در اساس سیاست
داخل��ی و خارج��ی رژی��م
وسیاستهای کلی آن نمیتواند
تغییری رخ دهد ،در ش��رایطی
ک��ه بحرانهای متع��دد تمام
ارکان جامعه ایران را فرا گرفته
اس��ت ،روحانی چه میتواند
بکند؟
"اعتدال" یعنی چه؟

اعتدال نه برنامه و راه حلی برای
بحرانهای اقتصادی ،اجتماعی
و سیاس��ی رژیم است و نه کار،

ن��ان و آزادی برای مردم
ایران .اعتدال فقط میتواند
این معنا را برساند که راه حلی
بر بحرانها و بنبستهای رژیم
جمهوری اسالمی نیست.
حاال ک��ه تمام سیاس��تهای
باندهای وابس��ته به جمهوری
اس�لامی ب��ا شکس��ت روبرو
شدهاند ،این دستهجات اکنون
به اعت��دال دخیل بس��تهاند و
اعتدال هم ب��ه لطف مرحمت
قدرته��ای ب��زرگ جهانی ،تا
شاید گره نزاع هستهای باز شود،
تحریمها متوقف گردند و فرجی
یافت شود برای غلبه بر بحرانها
و بنبستهای عالجناپذیر.
اما معضل بحرانهای الینحل
جمه��وری اس�لامی عمیقتر
و پیچیدهت��ر از آن اس��ت که
"اعت��دال" و لغ��و تحریمه��ا
گرهگشای این معضالت باشد.
گوی��ا از بس که آنه��ا تبلیغ
کردهاند که عل��ت بحرانها در
تحریمهاس��ت تا از این طریق
ای��ن تصور را در ذه��ن تودهها
جا بیاندازند که مش��کل نه در
ساختار اقتصادی – اجتماعی
و سیاس��تهای رژیم ،بلکه به
علت تحریمهاس��ت ،خودشان
هم دچ��ار این توهم ش��دهاند
که اگ��ر تحریمها لغو ش��وند،
بحرانها خاتم��ه خواهد یافت.
اما کافیست که به آنها گفته
ش��ود ،تحریمها یک سالهاند و
بحرانهای جمهوری اس�لامی
 ۳۴ساله.
مگ��ر در دوره زمام��داری
احمدینژاد ،فق��ط در طول ۵
سال ،درآمد رژیم از فروش نفت
از م��رز  ۵۰۰میلی��ارد دالر نیز
تجاوز نکرد؟
اما بحرانها نه تنها حل نشدند،
بالعکس تشدید هم شدند .لذا
اگر تحریمها تماماً متوقف شوند
و جمهوری اس�لامی دوباره به
درآمدهای هنگفت س��الهای
گذشته بازگردد ،بحرانهایی که
برخاس��ته از تضادهای ساختار
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
جامعهاند،متوقفنمیگردند.
ام��ا آی��ا اعتدال��ی ک��ه اکنون
گروههای رنگارنگ دولتی برای
نجات به آن دخیل بس��تهاند،
میتوان��د الاقل مش��کل نزاع
هس��تهای رژی��م را حل کند و
تحریمها را متوقف سازد؟
واقعیتیست که رژیم جمهوری
اسالمی زیر فش��ار بحرانهای
موجود ناگزیر ش��ده اس��ت در
محدودهای عقبنشینی بر سر
مس��ئله هس��تهای را بپذیرد و
وظیفه پیشبرد آن را نیز از هم
اکنون بر عهده روحانی قرار داده
است.
قدرته��ای ب��زرگ جهان��ی
هم ک��ه درگیر این مس��ئله با
جمهوری اس�لامیاند ،به علت
بحرانهای داخلی و بینالمللی
و نی��ز تضاده��ای درونی خود
ای��ن آمادگ��ی را دارن��د که در
محدودهای عقبنشینی کنند
و امتی��از دهند .ام��ا چارچوب
عقبنشینی از هردوسو محدود
است.
ب��رای دول��ت آمری��کا پرونده
هستهای صرفاً دستاویزیست
برای تسویه حساب با جمهوری
اس�لامی در عرصه سیاس��ت
خارج��ی و ب��ه عقبنش��ینی
واداش��تن آن ب��ه نح��وی که
توس��عهطلبی پاناسالمیستی
و هژمونیطلب��ی در منطق��ه
خاورمیانهرادربرابرتوسعهطلبی
امپریالیستیکناربگذارد.
جمهوری اسالمی اما نمیتواند
این عقبنش��ینی در اس��اس
سیاس��ت خارج��ی خ��ود را
بپذیرد .چرا ک��ه در آن صورت
باید از تم��ام دعاوی و ادعاهای
پ��ان اسالمیس��تی و هژمونی
طلبانه منطقهای دست بردارد
و ی��ک پایه اصل��ی جمهوری
اس�لامی بودناش را از دس��ت
بدهد .در عین حال از آنجایی
که سیاس��ت خارجی پیوند و
رابطهی الینفکی با سیاس��ت
داخلی ه��ر دولت��ی دارد ،این
عقبنشینی در عرصه سیاست
خارج��ی ب��ه ناگزی��ر موجب
تغییراتی در سیاس��ت داخلی
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خواهد شد که اساس موجودیت
جمهوری اس�لامی را به عنوان
یک دول��ت دینی زیر س��ؤال
خواهد برد.
بنابرای��ن ح��د و ح��دود
عقبنش��ینیهای دو ط��رف
محدود خواهد بود و به رغم این
که آنها میتوانند الاقل در این
مقطع دامنه ن��زاع را محدود و
اختالف را تعدیل کنند ،اما اصل
نزاع باق��ی خواهد ماند و از این
بابت کمک قابل مالحظهای به
رژیم برای مقابله با بحرانهای
درون��ی ب��ه وی��ژه در عرص��ه
اقتصادی نخواهد ش��د .معهذا
روحان��ی روی همین مس��ئله
خیلی حس��اب باز کرده است
که بتواند از طری��ق آن بحران
اقتص��ادی را با لغو تحریم نفت
و یاری سرمایههای بینالمللی
تعدی��ل کن��د .گرچه مس��ئله
اقتص��اد و سیاس��ت اقتصادی
روحانی تنها مسئلهای است که
تمام گروهها و جناحهای رژیم
بر س��ر آن تواف��ق و نقطه نظر
مش��ترکی دارند ،اما چنانچه
روحان��ی بخواهد ب��رای تحقق
برنامههای اقتص��ادی خود ،در
عرصه سیاست خارجی و مسئله
هس��تهای از حد و حدود مورد
توافق فراتر رود ،همین مسئله
احتماالً میتواند به اولین مسئله
مورد اختالف و درگیری میان
دس��تهبندیهای درونی رژیم
تبدی��ل گردد .البت��ه فقط این
مسئله نیست که زمینه بروز و
تشدید اختالفات درونی هیئت
حاکم��ه اس��ت ،بلک��ه عرصه
سیاسی داخلی یکی از نقاط پر
تنشی خواهد بود که روحانیدر
پیش دارد.
واقعیت این اس��ت که روحانی
به رغم تمام فرمانبرداریاش از
خامنهای ،نه فقط به رفسنجانی
و سیاستهای او بسیار نزدیک
اس��ت و از او تأثی��ر میپذیرد،
بلک��ه پی��روزیاش را مدی��ون
حمایت رفسنجانی و گروههای
اصالحطل��ب میداند .خود وی
نه تشکیالتی داشت ،نه نیروی
طرفداری که بتواند او را به مقام
ریاست جمهوری رژیم برساند،
از ای��ن پس نیز ب��ه حمایت و
پش��تیبانی آنها نیاز دارد ،لذا
ناگزیر اس��ت و البت��ه نفعاش
ایج��اب میکند که ب��ه آنها
امتیازات اقتصادی و سیاس��ی
بدهد .به ویژه چنانچه بخواهد
دس��ت آنها را در فعالیتهای
سیاسی علنیش��ان باز بگذارد،
ب��ا گروههای رقی��ب که تحت
رهب��ری خامن��های ارگانهای
اصلی قدرت را در دست دارند،
درگی��ری جدی پی��دا خواهد
کرد .ب��رای گروهی از جریانات
موسوم به اصولگرا ،ارگانهای

نظامی و امنیتی رژیم ،بخشی
وس��یعی از دستگاه روحانیت و
شخص خامنهای ،میدان یافتن
گروهه��ای "اصالحطل��ب" و
طرفداران رفسنجانی پذیرفتنی
نیست.
ی گروهه��ای طرفدار
درگی��ر 
جمهوری اسالمی مستقل از این
که خامنهای و روحانی چگونه
فکر میکنند و چه میخواهند
تشدید خواهد ش��د .این فقط
نتیجهی ناگزیر ادامه و تشدید
بحرانهای رژیم نیس��ت ،بلکه
نتیجه همان سیاست موسوم به
اعتدال و نشستن روحانی میان
دو صندل��ی در میان گروههای
رقیب ،خواهد ب��ود .لذا چندان
ط��ول نخواهد کش��ید که دور
جدید اختالفات و درگیریهای
درونی رژیم ،در ابعادی احتماالً
بسیار فراتر از دوره احمدینژاد
آغ��از گردد .چ��را که ای��ن بار
بخش��ی از این نزاع در خارج از
هیئت حاکمه جریان مییابد که
کنت��رل آن برای حتا خامنهای
نیز ممکن نیس��ت .از آنجایی
که روحانی ن��ه برنامهای برای
پاسخگوییبهمطالباتاقتصادی
و سیاسی مردم دارد و نه اصوالً
میتواند داش��ته باش��د ،تضاد
تودهه��ای مردم ای��ران با رژیم
حاکم باز هم تشدید خواهد شد
و ای��ن تضادها میتواند به ویژه
در شرایطی که تضادهایدرونی
رژیم و گروهبندیهای رنگارنگ
آن به نزاعی جدی بیانجامد ،در
ابعادی وسیع منفجر گردند و بار
دیگر جنبشهای تودهای مردم
ایران اوج تازهای بگیرد.
جمهوری اس�لامی و ش��خص
خامن��های میتوانند عجالتاً به
حضور  ۷۰درص��دی مردم در
انتخابات قالبیش��ان دلخوش
کنند و لحظهای هم که ش��ده
پیروزی خود را جش��ن بگیرند
و پیرام��ون آن تبلیغ کنند ،اما
چش��ماندازی که از هم اکنون
گشوده ش��ده اس��ت ،تشدید
تضادها،عمیقترشدنبحرانها،
تشدید کش��مکش واختالفات
میان جناحها و باندهای وابسته
به جمهوری اسالمی و باالخره
رشد و اعتالی اعتراض و مبارزه
تودههای کارگ��ر و زحمتکش
خواه��د بود .چن��دان به طول
نخواهد انجامی��د که تمام این
واقعیتها در برابر همگان ظاهر
گردند و جمهوری اس�لامی را
با بحران��ی عمیقتر از هر زمان
دیگ��ر روبرو س��ازد .جمهوری
اس�لامی راهی بر غلبه بر این
بحران نخواهدداشت.
__________
نشریه کار شماره ۶۴۸
•
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طـراحی قابلتوجهخامنها خدمات امور کنسولی
وب
سایت فال قهوه
کســری
طراحی وب سایت
و ورق

آتلیههنـری

Tel.: 514-996-9692
Fax: 514-500-1188

آتلیههنرهایتجسمی،

آموزش تکنیکهای نقاشی،
موزاییک ،طراحی ،هنر تراپی،
>> بزرگساالن و کودکان
در محل (کتابخانه نیما)

نیازمندیهای

استاتیک و داینامیک
 فروش آنالین
________________

www.ftrahimi.com

514-224-4986

azjune2013

678-6451

azmar15U

پیـانو

ایرانی
ب
خرید!

تصنیف موسیقی ایرانی

آموزشختصصیپیانو
سلفژ،ارف ،کیبورد،
آهنگسازیباکامپیوتر
علیرضافخاریان
با 15سال سابقه

توسط  :نازنین اصفهانی
(فارغ التحصیل سینما و موسیقی از
دانشگاهمونترال)

514-659-4395

مدرسهفارسیزبان

azmay2013hoomanfree

فنخوانندگی

فرزانگانمونتریال

رضاهـومن

با مدیریت و همکاری تعدادی از فارغ التحصیالن و معلمین
مدارس تیزهوشان ایران (مدارس عالمه حلی و فرزانگان)
آموزش زبان فارسی با روشهای آموزشی
نوین برای کودکان و نوجوانان
آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان
تک درس ریاضی  -فیزیک  -شیمی
و سایردروسدر تمام مقاطع تحصیلی
و دروس مقطع ابتدایی مدارس فرانسوی زبان
مشاوره و کمکدر حل مشکالت تحصیلیدانش آموزان
3333 Cavendish Blvd., Suite 250

به یک نفر خیاط و «درس میکر» با تجربه،
برای کار در ناحیه کویین مری فورا نیازمندیم.
لطفاباشمارهتلفنزیرتماسبگیرید:

تتدریس فنون گویندگی
برای  :سخنرانی های موثر،
گویندگیژورنالیستی،گویندگی
برای رادیو و تلویزیون ،آمادگی
برای انجام مصاحبه های کاری
و یا رادیو تلویزیون ،فنون شعر
خوانی و دکلمه و...

Montreal, QC, H4B 2M5

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

تعمیرات ساختمان
JR RENOVATIONS

فال قهوه

ALL RESIDENTIAL
RAY FARGOOD
درخدمتهموطنانگرامی
Cell.: 514-996-6984
Home.: 514-453-1657

برا ی خامن ها و آقایان

514-619-2403

ازجون2013

رستوران ایرانی در قلب
 ، NDGبا  12سال سابقه،
مشتری ثابت ،گنجایش
 70نفر  ،به علت مسافرت
بفروش می رسد ،لطفا
متقاضیان جدی با شماره
تلفن زیر تماس بگیرید

Tel.: 514-419-8872

azjan’12paid60+120ak

رستوران
تدریـس
Tel.: 514-488-4556
Nick Le
Tailleur: 5500 Queen-Mary
برای فروش
خصوصی

فنگویندگی

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

Email: infokasra @yahoo.ca

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

azjune01UP

azmay2013hoomanfree

ساعت کار 9 :تا  13دوشنبه تا جمعه

خدماتمالیاتی

Dressmaker | Tailor

514-833-8684

)(514

حسین فرجی

پذیرش با وقت قبلی

Tel.:فـوری
استخـــدام
514-996-1620

تدریس ابتدایی فن خوانندگی
برای موسیقی پاپ ایران

مدیر و مسئول:

توسط شادی
Nikpourpdsep12

تدریس آواز

34

فیزیک و ریاضی
(کلیهمقاطعتحصیلی)
با حداقل  3سال سابقه کار
فارسی ،انگلیسی و فرانسه
>> توسط اساتید مجرب

r.nazari60@gmail.com

ray.goodarzi@hotmail.com

azjan15u

Pd>june13

دارالترجمهرمسییکتــا

آرزو حتویلداری یکتا

 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل انواع فرم ها و ارائه خدمات مربوطه

مترجم رسمی ،عضو جامعه مترجمان رسمی
توسط :رضا هومن
(با بیش از  20سال سابقه در
کبک ،انتاریو و ایران،
تهیه واجرای برنامه های رادیو
Tel.: (514) 775-6508
4055 Ste-Catherine W.,
مترجم رسمیدادگستری
 ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک مطابق با >> ختفیف
وتلویزیون وخوانندگی باگروه
Suite 132
Tel.: 514-641-1703
های موسیقی پاپ ایرانی )
ویژه برای
T: 514-439-8501
استانداردهای مورد قبول دانشگاه ها و
Tel.:
514-243-1291
514-833-8684
دانشجویان
Tel.: 514-803-1845
C: 514-730-7462
ارگان های
Tel.: 438-989-3421
با ارائه
Metro: Atwater
دولتی کبک و کانادا
کارت
به یک خانم باتجربه برای
)(Exit: Alexis Nihon
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با
 West Island Office:
MCC
 PCRCو
اردهای
د
استان
دانشجویی
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نگهداری و مواظبت از مادر 
Tel./Fax: 514-624-7581
تنظیمدعوتنامه رسمی

عزیزمان ،بصورت نیمه وقت،
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پاتــوقعموجمال
به چند نفر ویترس
خانـمی آماده برای
انـجام امور آشپزی
)در ناحیه وست آیلند(
به یک آشپز
انـجام کارهای منزل
ای
حرفــــه
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• نیمه وقت و تمام وقت •
نیازمندیم.
رمسی
مترجم
کار
جهت
و چند ویترس
عموجان
کلبه
در
کار
برای
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شما نظافت و غیره
هفته
در
روز
چند
لطفا با شماره تلفن زیر
سروران
نیازمندیم.
مونتریال
در مرکز شهر
تلفن اطالعات:
>> در منزل شما
آپارتمان برای سابلت
تماسبگیرید:
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
زیر
تلفن
شماره
با
لطفا
است.
نیازمند
فـورا
(خامن سالی)
ترجمهوتأییدترجمه
 3و نیم ،نزدیک به مترو
(438) 985-5752
عضوجامعه مترجمین کبک
تماسبگیرید:
Tel.:
514-933-8866
Tel.: 514-290-3699
رسمی اسناد و مدارک،
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
(514) 754-4592
کنکوردیا،بسیارتمیز
Tel.: 514-484-8072
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
مترو :گای کنکوردیا
تضمین تائید ادارات و سازمان های
از ماه جوالی ،قابل تمدید
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
 900دالر
Tel.: 514-745-0318
محل:مرکزشهرمونترال
)(514
992 2268
Cell.: 514-246-8486
نزدیکمترومک-گیل
farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخدام

استخدام
پاتــوق

azmay2013hoomanfree

azfeb51up atimanafi@gmail.com

azmayshiraz

استخدام

جویایکار

آشپـزی

Apt:Sublet

مترجم رمسی
نغمه

محمودایزدی

گرجی از می 15

azjul2U massie.bachmann@hotmail.com

غذاسرای مرجان

گلفروشی
وحید

azdec'12up

کلبــه
عموجان

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




appointment
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514-889-8765
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nsarvaran@hotmail.
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برای شما که فرصت آشپزی ندارید،
جی
دی
شادترین
ترین،
تازه
زیباترین،
با ما تماس بگیرید و غذای مورد عالقه خود را
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گرامی
ایرانیان
درخدمت

















تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک



بگیرید:
متاس
با ما
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Tel.: 514-484-8072
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Tel.: (514) 692-0476
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514-983-1726






)Tel:(514
781-1942
Website:
www.marjancatering.com
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>> کلیه مقاطع:
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رسمی،
دعوتنــــامه
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¥



«

ارک
د
م
ترجمـــه













µ














¬




¦




¦ 


«



PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL






£

facebook:Tapesh
digital

514-624-5609






























£



¨





عکاسیرز









́³
²









College,University


ª


High-Shool

خاطرهحتویلدارییکتا













µ










since

مونتریال
ایرانیان
جامعه
وفرهنگی
هنری
>>فعالیت


های
514-889-3243



£
ª




عضو


³






مترجمان رسمی
جامعه


موسسات
در
تدریس
و
مونترال


1990

















































£



¨



 





¡

ایران
کبک و




تهران
کنکور


























£
ª








³











 












مدارک و
کلیه
رسمی
ترجمه






































*درصورتعدمرضایتجلسه




¡




¥


¸


 


رمسی
مترجم




































ترجمه
به
مربوط
خدمات

 



























اولرایگانمیباشد.










«
¹


§






































)(514
675-0694




¥



¸












دکاری
نبش













 















محدود
ظرفیت
با
نام:
ثبت
















)(438
390-0694






«
¹

§


























 مترجم رسمی و عضوجامعه 
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ترجمه رسمی کلیه
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مدیکال
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با سابقه  tutoringدرمدارس






















514-488-7121
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رستوران شیراز
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اشتراک پیوند












پیوند را آبونه شوید! با پست سریع
متاس تلفنی514-996-9692 :
و یا نشانی خود را به ایمیل کنید:






























Info@paivand.ca
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جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

بيمهرگان تفاوت اساسي دارند
 -2مشاور – جمع شيء – از
پادشاهان ساساني
 -3پروردگار – جمع شريك
1
– منكر شدن و باور نداشتن
2
 -4تنبل جالي��زي – پرنده
3
4
خونخوار
حش��ره
خرامنده –
5
– خرده سنگ
6
 -5پاسخ داده شده – خالف
7
كرده – سوره سي و ششم
8
9
 -6قورباغ��ه درخت��ي –
10
وسيلهاي براي خشك كردن
11
–
س��ر
موي
دادن
و حال��ت
12
قدرت و نيرو
13
 -7امت��داد – پيامبر زيبا –
14
قابله
15
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 85دالر در سال
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-10
– مر
-11
اروپاي
-12
گاو –
– تزو
-13
خ��ود
مراك
-14
پيراي
 -15ا
پربينن
گمش
وريد

Tel.: 514










5780 Sherbrooke W., Tel.
کنید
همکاری
پیوند
با
210 St-Jacques
)(Lachine
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Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

ساعــات کار:
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.

مجری
مراسم
عقد
ایرانی

514825-3170








نویسندگان ،مترجمان ،روزنامه نویسان جوان و
تازه وارد ،حتی شما ...اگر دستی به قلم دارید،











اگر عالقه مندید ،ذوق دارید ،در گزارش نویسی،
ترجمه و ...با ما -داوطلبانه -همکاری کنید.
توجه :لطفا از پیش برای گزینش سوژه ها با ما
هماهنگیکنید:

9

Tel.: 514-996-9692
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حل جدول عادی شماره 5098

بزرگي و كوچكي – پيشه تصويربردار
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 -8دان��ه نهان��زا – مرحل��ه بازياف��ت

35

زبانانگلیسی

 سال  19شماره  24  1118تیر 1392

فتوشاپ

تدریسخصوصی
توسطخانمفوقلیسانس
آموزشزبانانگلیسی
از پایه تا IELTS
تماس بعداز 7شب
ویکشنبهها

Illustrator

تدریس MYSTICA
خصوصیفتوشاپ
کامپیوترگرافیک،توسططراح
با سابقه  10جلسه :قبول سفارشات
طراحی • میستیکا دیزاین
514-812 2182

514-586-9393

azJL2pp

اجــاره
آپـارمتان

آپارتمان نورگیر و
بسیار تمیز در مجموع ه
آپارتمانهای راک هیل،
 ۱و نیم .از اول ماه آگوست:
 ۷۶۸دالر.
در صورت تمایل ،اثاثیه این
آپارتمان به فروش میرسد.

Tel.: (514) 978 3147
azjuly1

سالن آرایش

سالنآرایشخانمهاوآقایان
روبرویمتروکوتورتو،با
درآمدوسابقه،باقیمتمناسب،
جهتبرگشتبهایران:

Tel.:514-336-5666
azjuly01

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده
514-585-6178
tilMar'10P

ا
ا یرانی
ستخ
دام
کنید!

اجارهآپارمتان

3ونیم ،در بهترین منطقه NDG
بازسازی شده و تمیز ،شامل
کلیه وسائل برقی ،آماده اجاره
از همین امروز( 750دالر)
همچنین 6ونیم ،تمیز و
بازسازی شده ،آماده اجاره:
1350دالر

514-961-0442
azjuly15alinak

زبانانگلیسی

تدریسمکالمهزبان
انگلیسیازسطحمبتدی
تاپیشرفته(TOEFL,
)IELTSتوسطمدرس
مجرب با بیش از  ۱۸سال
سابقهتدریس(اکبرزائری)
ٔ

514-467-4772

zaeriakbar@yahoo.com

سینابطحایی
www.SinaBathaie.
com
514-262-4045
sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

azjulylalehzanan

از مبتدی تا پیشرفته
توسط استاد دانشگاه
متخصصآمادگی
آزمون های
TCFQ ،TEFaQ، TFI

514-812-5662
azjuly13free

514-623-7075

شیرینی
سـرو

tillnov1Pd

آموزشگیتار

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

رضارضـائی

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
مهری 940-1642 ............................. T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
آریا تراول866-236-1258 ...........................
یونایتد 416-225-5509 ............................
یونی گلوب(نسرین) 699-1760..................

آموزش رانندگی

نین��ا 513-5752 ..............................................

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

637-5321 ...................................... Auto RJ
931-2888 .............................. Westmount
486-9994 ........... Pieces D'auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
ش��یخ صال��ح 366-1509 .......................

>> petit ou grand

Rénovation cuisine /salle de bain sous-sol
Fabrication patios & deck tout grandeur
Assemblage et installation
de tout mobilier et armoire Service

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

514-933-0-933

استخدام
اخوانوستآیلند

>> به چند نفر کارمند
ساده و همچنین >> چند
نفر برای کار در آشپزخانه
فورانیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت
Tel.: 514-620-5551

سفرروزانه
بـــــه
تـورونتو

ارز

شریف223-6408..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
844-4492................................. Export-FX

امالک و مسکن

همتیان ،فیروز827-6364 .......................
امیرس��ام 702-2309 ....................................
هاشمی ،مسعود 298-4567 .........................
جوادنوشینروان 594-9622........................
اسالمی،مینو967-5743..................................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
مینا صالح��ی792-4577 ..........................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نصر،مسعود571-6592...................................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org .......
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد 944-8111............................
حقوق بش��ر 299-1787 ............................
249-4684 ........................................ IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 690-6343 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

علیپاکنژاد296-9071....................................

پزشک

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

تابلوسازی

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

> همچنین ارسال ودریافت
روزانه بسته های پستی
Montreal:
(514) 887-0432
Toronto:
(647) 822-2529

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

info@paivand.ca

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

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

گان پیوند )

حمل و نقل

مونتریال 442-8056 ........................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی

تبلیغات

اطلس 485-8585 .............................................
پیوند 996-9692 ...............................................

داروخانه

ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................

دیش و ساتالیت

خورشیدخانم(بیات)341-5194..................

دندانپزشک

سروران ،نغمه 889-8765 .............................
یکتا،آرزو439-8501.........................................
یکتا ،خاطره 675-0694 ................................
ایزدی،محمود 745-0318 .............................
بخشی،شهریار624-5609.............................

دندانسازی(کلینیک)

ساختمان و دکور داخلی

10دات دیزاین 910-6643 .........................

جواهری

نیکآذین939-2700.......................................

چاپ

( LITH COMصمیم��ی)951-4721...
384-8043 ...................................... CLICK

حسابداریومالیاتی

مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
صدر ،س��رور 777-3604 .............................
انصاری ،حسن 735-0452 ............................
حسینخردبین242-6034...........................
عباسشفیعی806-0060..............................

شماره
شما در این لیست نی

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

خیاطی (آلتریشن)

ترجمه

مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران یاس ،عموجان ،شیراز ،کوپلی2:و،1
فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ ،کلینیک آریا،
آلفامدیک ،ارزخضر ،سوپرفردوس ،المیزان ،نور ،جواهری
آذین ،صادق ،کافه صوفی ،پاسیفیک ،متروپولیس ،کبابسرا و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،و...
ریوسود :آدونیس ،کوه نور ،دابل پیتزا ،وطن ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و...

ست؟

بی��ژن 419-1039 ...........................................

تدریس رقص

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

فرویوو 694-7036 ..........................................
اکس��پرس 889-7392 .................................

تدریس خصوصی

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

931-7779 ............................. PLEXI Sign

تاکسی

 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؟...

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

•
•

TORONTO

استخدام

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

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 ماخد -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

?mai1&15Upaypal

استخدام

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

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

•
•
•
•
•

Handymanservicebm@gmail.com

نیـازمنـدی هـای پیوند

لی لی صمیمی 825-3170 ...........................

Fax:514-500-1188
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

Expert en rénovation

Tel 514-573-8388

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

Tel.: 514-739-4888

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

azjuly15Up zagros

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

کلیه امور ساختمانی
rapide

نیازمنــدیها



5200 De La Savane

AKHAVAN FOOD

از 8صبح تا 8شب

گیتاریست برگزیده کشور و فارغ
التحصیل فوق لیسانس موسیقی از
دانشگاهچایکوفسکی
(514) 482-0705
(514) 677-8358

آرایشـــــگاه

ازدواج

انجامکلیهامورمربوط
به بهسازی و بازسازی
ساختمان،نقاشی،
کاشیکاریو...
(امیـد)

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

MONTRÉAL QC H4B 1L8

رستورانکبابسرا

ساختمان

آمـــوزش
زبانفرانسه

تنها قالی شویی در مونتریال
به روش سنتی
شستشوی فرش با آب فراوان
خاک گیری کامل فرش
ترمیم فرش و...

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

||Bazar Du Tapis

FOR RENT
Beautiful condo in Côte
Ste-Luc beautiful view
Near buses: 162 or
103;1 bdrm with a big
bath.; Indoor parking
;& parking for visitors
Furnished with stove,
fridge, dish washer,
washing machine and
dryer; Includes private
pool, Jacuzzi & sauna
Available from July 01.
>> 950/ month
Please contact
(438) 9939636

بل سنتر

481-6765 ........................................ EVE
فریب��ا 487-0800 ..........................................
شهرزاد 489-6901 ..........................................
فاطی 772-5787 ...........................................

Tel.: 514-334-2380

MMUNITY

قالیشوییبازارفرش

روبروی 3

آموزش سنتور

بهیکنانــوای مجرب
ایرانینیازمنداست.

PARTICIPATE in our
CO

قابلتوجهشرکتهاو
کارفرمایانایرانی
خانم 25ساله با سه سال سابقه
کار بازرگانیدر ایران دارای
لیسانسزبانانگلیسی،آشنابه
امور اداری و بازرگانی و مکاتبات
تجاری،سابقهدرمدیریّت
فروشیکشرکتمعتبر
Mehrnaz.saeidzadeh
@gmail.com
azjul13free

CONDO
اجــاره

کاندولوکس

در کلیه سطوح

AKHAVAN FOOD

sarafreeazaug2012

aznov15free

آموزش سنتور

استخدام

جویای کـار
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لوئیزداداشزاده288-4864............................
یو--ان س��ات 571-6564 ............................
شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریفنائینی 731-1443................................
انوشیروانعندلیبی270-0077......................

دکتر بیت��ا 999-2482 ................................

سوپر و فروشگاه

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551............................... W. Isl.
نیـلو)450( 812-9991...................................
مارشهآریا450-812-7369...........................
کوهنور)450(672-2324................................
ماهیسنلوران369-3474.............................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

شیرینی پزی و قنادی

کاپ کی��ک439-4903 ................................
سروین 562-6453............................................

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتو ُرز 488-7121...............................................

فـرش

271-7750.................. Rayamond&Heller
342-3000 ........................... Bazar du Tapis

فـال

هادی ،افخم 737-6363 ..................................

شادی 678-6451 .............................................

بیبلوس523-9596...........................................
کلبهعموجان484-8072.................................
صوفی 989-8383 ..........................................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
ش��یراز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
اغذیه الدا 933-4726 .....................................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

224-0-224.................................... KamNic
1-855-462-0932 ................... A+WEB

رستــوران

روانشناسی  /روانکاوی

کامپیوتر

کارواش

شریف

ارز

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

عینک سازی

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

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی606-5626...........................

وکیل دعاوی

امیرکفشداران303-2977..............................
مهساابراهیم نژاد 849-9696 .......................

ویدیو

هما 484-2644 ..................................................

تپش دیجیتال 223-3336 ...........................

کلینیکابنسینا288-4864.........................

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

کایروپرکتیک
کتابفروشی

تپش 223-3336 .............................................
زاگرس 690-6343............................................

کلیسا

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

محضر

مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................
مهساابراهیم نژاد 849-9696 .......................

موسیقی (جشن ها)

تپش دیجیتال 223-3336 .........................
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itizenship and Immigration Canada
will re-open the Parent
and Grandparent (PGP)
program for new applications on January 2, 2014,
by which time the backlog and wait times in the
program are expected to
have been cut in half.
“The Action Plan for
Faster Family Reunification is on track to meet
the goals of cutting in
half the backlog and wait
times in the Parent and
Grandparent program,”
said Citizenship, Immigration and Multiculturalism Minister Jason
Kenney. “It is very important that we continue
to make progress and not
return to the old broken
system with wait times
as long as a decade—
that would be unfair to
families.”
Phase II of the Action
Plan for Faster Family
Reunification will provide even faster processing times, reduce the
backlog further, prevent
future backlogs, ensure
that families have the
financial means to support those they sponsor,
and protect the interests
of taxpayers.

C

• First
In 2012 and 2013, Canada will admit 50,000
parents and grandparents
as permanent residents.
This represents the highest level of parents and
grandparents admitted
in 20 years. In 2014,
Canada will maintain

high levels of admissions
for parents and grandparents.
• Second
The Super Visa will
become permanent and
will continue to provide
flexibility for families
who access the 10-year
multiple-entry visa,
allowing visa holders
to remain in Canada up
to two years at a time.
Over 15,000 Super Visas
have been issued since
the program’s launch in
December 2011 with approval rates averaging 86
percent.
• Third
New qualifying criteria
for permanent residency
sponsorship of parents
and grandparents will
increase the financial responsibility of sponsors
to ensure they have the
means to support those
they sponsor, while limiting the program’s cost to
taxpayers and Canada’s
strained health and social
programs.
• Fourth
5,000 new sponsorship
applications will be accepted in the program in
2014. By accepting 5,000
applications in 2014
while maintaining high
levels, the government
will be able to further
reduce the remaining
backlog so that families
can be reunited more
quickly.
“These new criteria
ensure sponsored family
members are well sup-

36

...بازارامالک:کبکوکانادا

Immigration
PARENTS &
GRANDPARENTS
SPONSORSHIP
REOPENING IN JANUARY

1392  تیر24  1118  شماره 19 سال

ported by their sponsors
throughout their time in
Canada,” said Minister
Kenney. “The redesigned
Parent and Grandparent
program reunites families faster while respecting Canadian taxpayers
and the limited resources
for health and social
programs.”
Canada has one of the
most generous family
reunification programs
in the world. The United
States, United Kingdom,
Australia and New Zealand do not allow grandparents to be sponsored
at all or only in very limited circumstances, and
they have very restrictive
criteria for the sponsorship of parents.
This is good news for
some who have been
waiting for the sponsorship program to reopen,
only 5,000 applications
will be accepted in 2014,
the super visa will not
be a permanent option
for some who’s parents
do not wish to stay in
Canada permanently. If
you think your parents
may need to go on welfare in Canada please do
not sponsor them says
Immigration Minister
Jason Kenney.
Aside from health care
costs, Minister Jason
Kenney said a growing
number of sponsored
seniors are ending up
on welfare and this is a
concern to the government. Jason Kenney
said he’s been hearing
from municipal housing
authorities who say they
are seeing a growing
number of seniors moving into subsidized public housing. Sponsorship
is about family reunification, what’s going on?

It seems to me that that
sort of thing constitutes
an abuse of Canada’s
generosity.
To address these concerns, the government is
introducing new criteria
for sponsoring a parent
or grandparent:
The minimum necessary
income level is going up
by 30 per cent.
Proof of the new income
threshold for a minimum
of 3 years instead of one.
Only Canada Revenue
Agency notices of assessment will be accepted as proof of income.
Sponsorship commitment
period is going from 10
years to 20 years.
Kenney says the increase
in income needed to
sponsor parents is modest and reasonable and
helps ensure that people
do not become a burden
on Canadian taxpayers.
He said his department
knows of cases where
applicants have enough
money in their bank account the year they apply
and a high revenue, and
then they suddenly go
back to being poor again.
--------------------------On another note, I want
to thank everyone who
has called inquiring about
health issues and have
scheduled appointments
for the coming month, I
will be announcing my
opening date soon in my
regular paivand advertisement.

-----------------------Keep safe, stay healthy,
and make sure laughter is
in your everyday life.
_____________
Maria Cottone
Certified Immigration
Consultant
Naturopath/Iridologist
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

نگرانیبانکمرکزیکاناداازبازار
کاندومینیومکالنشهرتورنتو

 ناخود،تورنتو خریداری یافت نشود
ی آن بر روی تمام انواع
 آگاه اثر منف
.امالک این شهر ظاهر میگردد
ه��ر گون��ه تغیی��ری در قیم��ت
کاندومینیوم به ک��ل بازار امالک و
شغلهای مربوط به آن اثر خواهد
گذشت و خریداران و فروشندگان را
مجبور خواهد نمود تا انتظارات خود
.را مطابق بازار تطبیق نمایند
ترس بان��ک مرکزی از این میباش��د
که این اثرات در بازار امالک خس��ارات
ی وام
 جبران ناپذیری به موسس��ات مال
 این اثرات.دهنده مس��کن وارد بیاورد
مضر باعث ضعیف شدن شرایط اعتباری
موسس��ات می شود؛ و این به نوبه
ٔ این
خود ش��رایط اعطای وام به خانوادهها و
کسب و کارها را مشکل تر مینماید که
خود این امر میتواند باعث افت قیمت
.امالک گردد
۶  آنالیز،علیرغم این هشدارهای جدی
ماهه بانک مرکزی (که اولین آنالیز زیر
)نظر رئیس جدید بانک مرکزی میباشد
نش��ان دهنده کاهش خطر و ریس��ک
ی که
 ی کشور تا زمان
 برای سیس��تم مال
. میباشد،نرخ بهره پایین بماند
همچنین ای��ن گزارش خاطر نش��ان
مینمای��د که ب��ا وجود ریس��کها و
 بازار،ی که با آان اشاره شد
 هش��دارهای
امالک به صورت آرام و استوار به فعالیت
.خود ادامه خواهد داد

امیر سام

ی��ک ب��ر دیگ��ر زن��گ
هش��دار در رابطه با بازار
کاندومینی��وم تورنتو به
ص��دا برخاس��ت و این
مرتب��ه توس��ط بان��ک
.مرکزی کانادا
" واحده��ای کاندومینی��وم در ح��ال
 ماه۳۰  تا۱۲ ساخت در تورنتو ک��ه تا
آینده آماده تحویل میباشند به میزان
ی باالست و اگر این واحدها
 قابل توجه
 اختالف بین عرضه و،خریداری نشوند
تقاضا بیش از پیش آشکار خواهد شد
که خود باعث افت ناگهانی قیمتها و
."میزان ساخت و ساز میگردد
این هشداردر آخرین گزارش تجدیدنظر
 در سیستم مال
ی کش��ور توسط بانک
 که،مرکزی کانادا به چش��م میخورد
به خصوص به بازار کاندومینیوم تورنتو
اش��اره مینماید که دارای سطح بسیار
ی از واحدهای فروخته نش��ده در
 باالی
برجهای آم��اده ساخت و ی��ا در حال
.ساخت میباشد
ای��ن گزارش مخصوصا به ت��رس از اثر
) که بازارdomino Effect( »«دومین��و
 به کل،کاندومینیوم در صورت اش��باع
 اش��اره،بازار ام�لاک تورنتو میگذارد
.مینماید
ب��ر طبق این گزارش اگ��ر برای عرضه
بیش از تقاضای این کاندومینیومها در

رعایتنکاتایمنیدرهنگامتعطیالتتابستانی
روشن شوند

 از ی��ک فرد مورد اطمینان بخواهید.۶
که هر از گاهی به خانه ش��ما سرزده و
فالیرها و نامههایتان را از جعبه پس��ت
 تا از انباش��ته شدن و جلب،تان بردارد
.توجه کردن جلوگیری شود
ی به
 همچنی��ن اگر برای م��دت طوالن
مس��افرت میروید از این فرد بخواهید
که چمنها و درختهای حیاط تان را به
.طور مرتب کوتاه کند

 یک تکه چوب یا میله در قس��مت.۷
کش��ویی پش��ت پنجرهها و درها قرار
.دهید

 شخص مطمئنی را از محل اقامتتان.۸
در طول مس��افرت مطلع نمایید و اگر
alarm( خانه تان دارای سیس��تم خطر
) میباش��د شماره تلفنی کهsystem
همیش��ه در دسترس هستید را به این
) بدهید تاalarm Company( شرکت
در صورت ضرورت به ش��ما دسترسی
.داشته باشند
شاد و سر بلند باشید

ب��ا فرا رسی��دن ماه ژوئی��ه و تعطیلی
 مس��افرتهای تابستانی شروع،مدارس
میشوند و در این موقع از سال به دلیل
ی ب��ودن خانهها امک��ان سرقت و
 خال
.دزدی از امالک افزایش مییابند
بنا بر این رعایت نکات ایمنی ذیل برای
:پرهیز از ورود سارقین الزامی میباشد

 اگر بصورت مداوم برایتان روزنامه یا.۱
مجله ارسال میشود در دوران مسافرت
.آنرا متوقف کنید

 از ب��ا خب��ر کردن هم��ه دوستان و.۲
آشنایان و همس��ایگان در مورد نبودن
.خود اجتناب کنید

 از تغییر پیغام خروجی پیغامگیر تلفن.۳
منزل مبنی بر مس��افرت بودنتان خود
.داری کنید

همه پردههای منزل خود را کشیده.۴
و ببندی��د تا درون خانه ت��ان از بیرون
.مشخصنباشد

بر روی چراغهای منزلتان تایمر نصب.۵
کنید و آنها را طوری تنظیم نمایید که
در ساعتهای مختلف غروب و ش��ب
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?pumps
Do you have the
time to spend five
hours a day following the strictest
fitness plan for an
upcoming block?buster movie role
Do you have a group of
professional makeup artists, fashion advisors, and
photo editing geniuses
following you everywhere
?like a posse
If the answer to any of
these questions is a NO,
then my dearest reader,
there’s really no point in
comparing yourself to
these celebrities. You have
a family to raise, you have
classes to ace, you have
seven batches of onion
rings to make tomorrow
morning… Wanting to look
like the people posing for a
funky smelling perfume is
unnecessarily okay at first,
but hating your body because you cannot achieve
what society’s standards of
beauty are is ignorant and
dangerous.
Okay, like, I so want to
tell you to love your body
and to never ever compare
yourself to celebs, but I’m
not going to do it. Because
I’m not your mother.
You’ve already got one.
She must be a handful already, like my own mama.
But I hope this little bit of
perspective has given you
a better understanding of
this incredibly subjective
matter we call Beauty.
And seriously, do I really
want to look like Kim Kar?dashian
I can’t play rugby with her
☻!boobs

QUÉBEC: 1608-2008
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املپیک  :29ادامه كابوس
ناكامی كاروان ورزشی ایران
باخت ،حذف ،انصراف
نتایج بدست آمده ایران
در ادامه بازی های املپیک...
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Fax: (514) 289-9022, (Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W., # 511
Mtl. QC. H3B 1H9
Peel
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حتریمهابهاقتصادایرانصدمهزدهاست
صندوق بین المللی پول (آی ام اف) در گزارش��ی گفته اس��ت که افزایش
فش��ارهای بین المللی و تحریم ها علیه ایران به اقتصاد این کشور صدمه
زده است.
این گزارش می گوید که تحریم های بین المللی تامین مالی مبادالت
تجاری و پرداخت های خارجی را مشکل کرده و باعث انصراف شرکت
ها از سرمایه گذاری در ایران شده است.
صندوق بین المللی پول گفته است که بانک های دولتی ایران در
اثر تحریم های اقتصادی آمریکا و س��ازمان ملل به شدت ضربه
خورده اند به نحوی که دولت مجبور به تجدید س��اختار مالی
آنها شده است.
در این گزارش آمده اس��ت“ :تشدید فشارهای بین المللی
بر ایران ،تاثیر نامطلوبی بر فعالیت اقتصادی این کش��ور
گذاشته است ”.ادامه در ص3:

الســالمعَ لیک

انتقادات شدید
رفسنجانی از
احمدینژاد

آیتالله هاشمی رفسنجانی رئیس
تشخیص مصلحت نظام ایران که
چن��د روز پیش ،اع��ام کردهبود
س��اله ما با دولت به
«مدارای سه
ٔ
پایان رسیده» ،روز جمعه  15ا وت
بار دیگر به انتقاد ش��دید از دولت
نهم پرداخت.
3

مایکل
فلپس با قهرمانی و
رکوردشکنی در200
متر مختلطانفرادی
مردان مدال ششم
خود در املپیک پکن
را کسب کرد .او
بیش از نیم ثانیه رکورد
ماه ژوئیه
خود را کاهش داد

 --اقتصاد کانادا6 :

55000شغل

ازدسترفتهاست!

چگونهمدرکدانشگاهیجعلكنیم؟

“ما همه بهائی ایرانی هستیم”!
25

دکترگلمحمدی

9

دکترانصاری

شعر...

پزشکی ....:ص22:

علیدوستی ص4:

TORONTO

7368 YONGE St., PH-A
Toronto, Ont. H3J 8H9
Tel.: (905) 762-0700
Fax: (905) 762-0800
Toronto@pars.ca
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MONTREAL

1006 DE LA MONTAGNE,
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
)Tel.: (514) 938-7277(PARS
Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.ca

›}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
! ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ
…fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £
›¬ ® ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í
(514) 694-0840
(514) 694-4291
(514) 696-5169

(514) 816-4080

›`çœ£
¯ Zz

 3میلیون بیننده در
الس وگاس 85 ،شهر
درتور جهانی و اینک
 160هزار صندلی
سولداوت در 8برنامه
در بل سنتر از 15
آگوست،سلیندیون،
پرفــروشترین
خواننـده زن در
تاریـخ ،اینک در
مونتریال!

7

نامه های رسیده:
شما
پیـوند و
مطلب
"دست های
تفــرقه"! پلید اینخنوانید!
25

را

>> املپیک  :2008طبق یک
آمار غیررمسی ،والیبال ساحلی،
رکورد بیشترین متاشاگر را در میان
آقایان ایرانی متاهل شکست!
تولد پیوند

سیروس

ص4 :

یحیی آبادی

قصاص و..
حسین باقرزاده

موسیقیپاپ...

بهزادقیامیص25:
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Kirkland, Quebec H9H 5B9
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models to actors to
mainstream artists,
have a very odd,
quirky, and pretty
sad career. Their
job is to, basically, be beautiful.
Sure, many of
these people have
to act or sing or
run a runway, but
for the most part,
the product that
they are trying to
sell is their body.
Do you honestly

There’s really
no point in
comparing
yourself to
celebrities
...
believe that Beyonce’s sole
source of money is from
her voice? Her curves cash
in more checks than her
albums do.
It’s quite sad, but it’s the
reality of things, especially
in a world as competitive
as ours.
This job of “being beautiful” is strenuous, time-consuming, esteem-bashing,
and expensive. Holy crap,
is it expensive.
The amount of money they
spend on Botox, personal
trainers, private chefs, top
fashion designers, the latest
breakthroughs in cosmetology… let’s just say that
my pathetic excuse for a
salary can’t even afford
ten minutes worth of their
Pilates class.
And let’s not forget
all the Photoshopping
their pictures have to go
through. I bet they can’t
even recognize themselves
when they’re on the cover
of Vogue.
So these dudes and
dudettes, they have the
money, they have the time,
they have the resources to
“be beautiful”. They have a
whole team who are being
paid big bucks to make
them “beautiful”.
?Do you have that
No, seriously, I really want
you to ask yourself these
questions.
Do you have the money
to pay for a Channel dress
and a pair of Jimmy Choo’s

مشترک شوید!

nadime rahimian

nadime93@yahoo.com

my body
your body

!their body
here’s really no point
in me telling you to
love your body or to never
compare yourself to other
people or to feel beautiful
every single second of your
life.
I wish it was that easy.
But, from personal experience, it’s not. Especially
when one’s going through
the practically Kafkaesque
metamorphosis of puberty.
I was a teenager once and
whenever someone told
me to love my body or
some other Oprah-ish
lectures about self-esteem,
I would grab them by the
collar, shake them and yell:
“Easier said than done,
pal!” (all in my head, of
course!). So this column is
not much of a rant nor is it
a lecture, but I want to give
you, everyone, young and
old, a bit of perspective and
hopefully the next time you
look in the mirror, you’ll
think twice before shaming
what you see.
You’re leafing through a
fashion magazine; you’re
star-struck by the beauty
of your favorite celebrities
waltzing on the red carpet
on TV; you’re staring at a
hot model in an awkward
position trying to sell you
a product you don’t need
while you’re waiting for
the metro at the McGill
station.
As you are looking at these
beings and their painfully,
impossibly good looks, you
start thinking to yourself:
“Dude, I don’t look like
him/her. Does that mean
”?I’m ugly
I know you’ve gone
through that, yo.
I’ve gone through that. I
still do sometimes. And it
really sucks.
But there’s something that
you need to remember.
These beauties, from super-

T

پیوند را آبونه شوید! >> با پست سریع
متاس تلفنی514-996-9692 :
و یا نشانی خود را به ایمیل کنید:
Info@paivand.ca
ـــ  85دالر در سال ـــ

I B NGهمبستگیبازرگانیایرانیان

ازشما دعوت می شود با مراجعه به وبسایت  IBNGبه آدرس  www.IBNG.caویا با حضوردر جلسات هفتگی
 IBNGکه بطور مرتب روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت  8الی  9صبح در رستوران  Eggsfruttiواقع در
 6710خیابان  Saint Jacquesتشکیل میشود ،با اعضاء این گروه آشنا شده و نیازهای خود را تامین نمائید.
در چهارمین جلسه  IBNGدر ماه
ژوئن خانم میشل مارکو از Public
Works and Government
 Services Canadaمیهم��ان
گ��روه بود که در خص��وص نحوه
انجام بیزنس شرکتهای کوچک و
متوسط بادولت کانادا صحبتهائی
را ارائه نمودند.
خانم  Michele Marcouxاش��اره
کردند که دول��ت کانادا به منظور
حمایت از ش��رکتها تسهیالتی را
برای همکاری با آنها در نظر گرفته
است که اف��راد بتوانن��د به رونق
کسب و کار خود کمک کنند.
در ای��ن طرح دولت کان��ادا کاال و
خدمات شما را خریده و یا به شما
می فروشد .مراحل پنج گانه انجام
بیزن��س با دولت کان��ادا که در دو
دسته زیر  $25000و زیر 2میلیون
دالر میباشد به شرح ذیل است:
مفهوم و درک موضع،
)1
اینکه چه کسی و چه چیزی را می
فروشد و چه کسی می خرد؟
اینکه از چه روشهائی دولت کانادا،

ک��اال و سرویس را خرید و فروش
می کند؟
اینکه وضعیت کسب و کار در یک
زمینه مشخص در حال حاضر به
چه شکل است؟
ثبت کس��ب و کار ،به
)2
منظور شناساندن کسب و کار خود
و اخذ کد مش��خص برای بیزنس
ش��خصی خ��ود که به روش��های
مختل��ف از جمل��ه Canada
 Revenue Agencyو SELECT
و  PS Onlineو نی��ز Aboriginal
 Business Directoryامکان پذیر
است.
تبلیغ کس��ب و کار و
)3
اینک��ه با چه کس��ی باید صحبت
کنید و مخاطبان کلیدی شما در
دولت چه کسانی هستند؟
و اینکه چگونه ارتباط کاری خود را
ساخته و توسعهدهید؟
بدانید که نیاز های استفاده کننده
از کاال و خدمات شما چیست؟
و باید روی چه قسمتی از بازار باید
تمرکزکنید؟

شهباز:حال ایران خامن بد است!...
راهم به ترتیب  135و  111تومان
(بازهم متوسط قیمت فعلی) لحاظ
کرده ایم ...از بین حبوبات به نظر
می رسد "نخود" بیشترین کاربرد
را دارد ،چون کمتر کسی است که
به آبگوشت عالقه نداشته باشد و
ماهی حداق��ل یکی دوب��ار آن را
نخورد ...بطور متوسط هریک کیلو
"نخود" شامل  2500دانه میشود
که اگر قیمت یک کیلو "نخود" را
ش��ش هزار تومان بگیریم ،قیمت
هردانه آن ح��دود دو و نیم تومان
می ش��ود .با این حس��اب قیمت
هر سهم ایران خ��ودرو با  60دانه
"نخود" برابری می کند ،حال آن
که هرسهم سایپا برابر است با 55
"نخود" و هرسهم پارس خودرو هم
" 45نخود" می ارزد».
با این محاسب��ه دقیق "نخود"ی،
که ظاهرا مو هم الی درزش نمی
رود ،پرسش این است که شاخص
ب��ورس که صنع��ت خودروسازی
درآن وزن عمده و تعیین کننده ای
دارد ،چگونه می تواند درکمتر از 4
ماه حدود  40درصد رش��د ارزش
داشته باشد؟!
البته ،نویس��نده روزنام��ه "دنیای
اقتصاد" با همه حس��ابگری های
موشکافانه اش ،این نکته را از قلم
انداخته ک��ه از فروش هر دستگاه
خ��ودرو ی��ک میلی��ون تومان –
معادل بهای چهارصد هزار "نخود"!
– مستقیما به حساب بیت رهبری
واریز می شود!

در خبری دیگ��ر ،به نقل از "ایران
پرس نیوز":
«مصطفی محمد نجار وزیرکشور
از کش��ف  500تن مواد مخدر در
کشور درسال گذشته خبرداد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر
با اعالم این خبر افزود که این رقم
معادل  30درصد ازکل کش��فیات
دنیاست.

جس��تجوی فرصتهای
)4
موج��ود و استف��اده از ان��واع
سرویسهای دولت .دانستن اینکه
فروشندگان و خریداران موفق در
گذشته چه کسانی بودند؟
اینک��ه چگونه میتوانی��د از مزیت
رقابت��ی خ��ود به بهترین ش��کل
استفادهکنید.
و نهایت��ا اینک��ه چ��ه
)5
چیزی باید بدانی��م و از کجا باید
ش��روع کنیم و چگونه در این کار
موفق تر باشیم .چرا به شرکت در
مزای��ده نیاز داری��م؟ و چگونه در
مزایده ها شرکت کنیم؟
اطالعات کامل و جزئیات بیشتردر
در دو وبسایت زیر موجود میباشد:
www.Buyandsell.gc.ca
www.pwgsc.gc.ca/sme

جلسه با طرح سئواالت حاضرین
و پاسخگوئی خانم میشل مارکو به
اتمام رسید.
•

>> ادامه از صفحه37 :

نجار همچنین با اش��اره به پلمب
کردن کم��پ های ت��رک اعتیاد
غیراستاندارد درکشور اظهارداشت
که درحوزه درم��ان  100میلیارد
تومان ب��رای م��اده  42و کاهش
تعداد زندانی��ان بودجه اختصاص
یافته است».
با توجه به ای��ن که معموال مقدار
کشفیات مواد مخدر بین  5تا 10
درصد میزان قاچاق آن است ،حتی
اگر فرض را بر این بگیریم که دراثر
مدیریت درخشان و کوشش های
ماموران مبارزه با مواد مخدر میزان
کش��فیات به چند براب��ر معمول
یعنی  25درصد رسیده ،باز میزان
مواد مخدری که توس��ط برادران
قاچاقچی به کش��ور وارد و توزیع
شده چیزی حدود  2هزار تن می
ش��ود که این رقم با آمار پیشین
درمورد این که فقطدرتهران روزانه
 6تن تریاک مصرف می شود کم و
بیش خوانایی دارد.

درمورد بودجه سخاوتمندانه 100
میلیارد تومان��ی اختصاص یافته
برای حوزه درمان و کاهش تعداد
زندانی��ان نیز اگ��ر قیمت هر گرم
تریاک که حدود  4هزارتومان است
مالک محاسبه باش��د ،این بودجه
معادل بهای  25تن تریاک یعنی
کمی بیش از ی��ک درصد تریاک
مصرفیدرتهران است.
اگر هم محاسبه "نخود"ی نویسنده
"دنی��ای اقتص��اد" را مبنا بگیریم
و ش��مار معتادان را نیز  3میلیون
فرض کنیم  -که قطعا بیشتر است
 ،بط��ور سرانه برای هر معتاد 33هزارتومان بودجه اختصاص یافته
که معادل به��ای پنج و نیم کیلو
"نخود" است!

خبرس��وم ب��ه نق��ل از تارنم��ای
"پارسینه" است که می نویسد:
«رییس مرکز پژوهش های مجلس

با تأکید بر این که به روایتی  13تا
 14میلیارد دالر و براساس برخی
آمارها  20میلیارد دالر قاچاق کاال
در کشور وجود دارد ،گفت:
باید تعرف��ه و بوروکراسی واردات
کاهش پیدا کند تا وارد کنندگان
به سمت قاچاق نروند».
البت��ه مرکز پژوهش های مجلس
عامدا این نکته را زیرسبیلی در می
کند که بخش بس��یار عمده ای از
این حجم از واردات کاالی قاچاق
توسط اسکله های خصوصی همان
برادران قاچاقچی صورت می گیرد
که دهها نفرشان در همان مجلس
حضور دارند وگرنه پاسداران غیور
و وظیف��ه ش��ناس درتیراندازی و
کشتن مداوم کولبران بینوایی که
ده – بیس��ت کیلو کاالی قاچاق
را ب��ه دوش م��ی کش��ند و از راه
های صعب العبور کوهستانی می
گذرانن��د ت��ا نان بخ��ور و نمیری
سرسفره همس��ر و فرزندان خود
بگذارند ،کوتاهی نمی کنند!
"سهام نخ��ودی"" ،کس��ب مقام
قهرمانی در کشفیات مواد مخدر"
و "گس��ترش قاچاق کاال" درکنار
دهه��ا ب��ل صده��ا نابس��امانی و
آشفتگیدیگر ،نشانگر این هستند
که کشوری کهن با فرهنگی غنی
و دیرپا ،دربراب��ر دیدگان مردمی
مسخ ش��ده ،خوابزده و بی تفاوت
درحال��ت پیش اغمایی بس��رمی
برد .با داشتن سرمشق هایی چون
تونس ،مصر ،لیبی ،سوریه و ترکیه
– اگرچه همه اینها زمانی از خود ما
سرمشق می گرفتند  ،-آیا زمان آن
نرسیده که به عنوان نخستین گام،
به مسئولیت گریزی و بی تفاوتی
پایان دهی��م و بپذیریم که کاری
باید کرد چون حال ایران خانم بد
است؟!
____________
•
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مافارسینیزصحبتمیکنیم

از طریق راه اندازی
کسب و کار

514-596-5959
visa@cicinternational.com

www.cicinternational.com

دفترمونتریال
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در سوپ پیک نیک
راخوان:

 NDGو و
ست آیلند

 انواع کباب،
جوجه کباب،
چلوکبابکوبیده
و...

به میزان محدود
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و بهداشت خانواده :جلد پنجم

همه روزه
در تپش دیجیتال

Tel.: 514-937-5192

شیرینی جات ایران،
سوهان ،باقلوای یزد ،پشمک و...
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فرهنگ تغذیه سامل

بهمدیریت:
بیژناحمدی

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

و بهداشت خانواده

فروش

)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

Cell.: 514-944-3279

فرهنگ تغذیه سامل

Professor Parviz Ghadirian

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

|

Volume 4

Volume 3

فرهنگ تغذیه سامل
و بهداشت خانواده

جلد پنجم

پروفسورپرویزقدیریان

Exchange

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

و بهداشت خانواده :جلد سوم

UNION MONDIALE

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک


پروفسورپرویزقدیریان

فرهنگ تغذیه سامل
و بهداشت خانواده

جلد سوم

پروفسورپرویزقدیریان

 75دالر

جلد اول

پروفسورپرویزقدیریان

فرهنگ تغذیه سامل

رنکردنی:
باو

www.sofrehaghd-montreal.com

و بهداشت خانواده

Professor Parviz Ghadirian

Professor Parviz Ghadirian

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

ان
ت
ق
ـ
ا
ل
ا
ر
ز
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پروفسورپرویزقدیریان

Tel.: 514-889-8765

جلد دوم

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

فرهنگ تغذیه سامل

پروفسورپرویزقدیریان

به قیمت

Tel.: 514-624-2669
514-912-5651

و بهداشت خانواده

و بهداشت خانواده :جلد دوم

مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

فرهنگ تغذیه سامل

و بهداشت خانواده :جلد اول

( 5جلد)

فرهنگ تغذیه سامل

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

)Location: Downtown Montreal (La Cite
near Place des Arts Metro
Call, text or e-mail for an appointment

GUY

behrooz@babakhani.ca

فرهنگ تغذیه سامل



ترجمه و تأیید ترجمه رسمی
اسناد و مدارک
ترجمه شفاهی
تنظیمدعوتنامهوتکمیل
کلیه فرمهای رسمی
تأیید امضاء

Tel.: (514) 606-5626

>> فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

سفرۀعقدشیرین

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،

 وام برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

1253 Rue Guy

Tel.: (514) 933- 8383

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

مشاور رمسی وام مسکن

7روز
هفته

بدون
وقت
قبلی

Dr. Raymond Rezaie

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

نغمه سروران

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

 حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان
ساعات کار:
و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا  9صبح تا 10شب
همه روزه
در اندازه های مختلف
 CD و  DVDافغانی تازه...

مترجم رمسی

Tel.: 514-996-9692

Fax: 514-500-1188
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

 گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی ،میوه جات خشک

انــواع
کارتتلفن

بهروزآقاباباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

پروفسورپرویزقدیریان

پروفسورپرویزقدیریان

