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Sharif

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.SharifExchange.ca
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هراس از اسالمی شدن جوامع سکوالر
غربی و منشور ارزش های کبک...
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شامگاه جمعه سوم آبان یک
پاسگاه مرزی نیروی انتظامی
در سراوان بلوچستان مورد
حمله یک گروه شورشــی
مسلح قرارگرفت و  14سرباز
وظیفه و مرزبان کشته شدند.

با گذشت کمتر از  12ساعت،
حکومت جنایتکار آخوندی
در یک اقدام «مقابله به مثل»
نامیده شده 16 ،زندانی بلوچ
را اعدام کرد ...ص5 :

انگیزه ا
اسالمیصلی درواقع مبارزه با
ش
د
ن
ج
امعه است...
اکثریت ساک
اقدام نکن ت چنانچه به موقع
افراطی،د ،در مصاف اقلیتی
بازنده خواهد بود!

ادیو شالله!

ِ
دروی توفان!
کاشت باد و
ِ

در سوگ از دست شدن
جوانی،زیبایی...

 ....وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران که از هنگام روی
کار آمدن آقای روحانی بسیاری انتظار بهبود آن را داشتند
همچنان ادامه دارد و در مواردی وخیمتر نیز شده است...
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•6170NDG:
Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744
West Island:

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

Strategic Advice & Execution

کارنامه نه چندان درخشان آقای روحانی!

خامنهای۱۵۰:میلیوننفرجمعیتمیخواهیم!

رسوایی سنای کانادا:

بهترين و بدتـرين کشورها در سال  ۲۰۱۳از
نظر شاخص رفاه جهانی

6

حرف چه کسی را باور کنیم:
دافی ،هارپر یا
هیج کدام ؟!

11
حدیثشهر:

8

پرستشگاهمردوک،کشفتازهدرختتجمشید!

کبک

ح.صمیمی

حسین
باقرزاده

شهباز
خنعی

کـتنه
ماریا ُ

امیرسام:
امالک

www.alixtoyota.com
Tel.: 1-888-780-3103
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ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

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

fhemmatiyan@sutton.com

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

UNION MONDIALE

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک


بهمدیریت:
بیژناحمدی

 Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

Cell.: 514-944-3279

|

Tel.: 514-937-5192

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

جراحدندانپزشک

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.

انتقـال ارز
1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

GUY

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

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

حمیدصدیقکاغذچی

محضردارومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY

GUY

انتقال فوری 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

وحید خلجی

ان
تقـال ارز

صرافیخضر

ProFusion Realty RF

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Tel.: (514) 806-0060

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

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

www.sutton.com

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

(514) 290-2959

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

Cell: (514) 827-6364

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

فیروزهمتیان

www.ParsPlumbing.ca

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

بل سنتر

صرافی  5ستاره

Pars Plumbing INC

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

روبروی 3

)Abbas Shafiee (B. Comm.

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

>> 36

>> 36
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ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

>> 5

>> 7

>> 9:

   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


...کمتر کسی است که لطایف
شالله را بیاد نداشته باشد و با
خنده های او نخندیده باشد.
اگرچه نیک می دانست که چند
روزی به پایان زندگی اش نمانده
است ،به همه امید می داد و از
امید و آینده سخن می گفت....

کــانادا:
 29بازنشستگیسختی
در انتظار شماست!

بازداشتآنتونی
پیازا(ویدئوخورشید
پیشین)درفرودگاه
ترودو،جامعهایرانی
مونتریال را شوکه کرد!

عباسشفیعی

4,24

«پروازمستقیم بین ایران و امریکا بزودی آغاز می شود»
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مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

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

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

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

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
www.yektatranslation.ca
______________________
4055 Ste-Catherine O. Suite 132

Tel: 514-439-8501

نادرخاکسار

آرزو حتویلداری یکتا

Atwater

 ص34 :













Cell.: 514-969-2492
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 سال تجربه در طراحی و اجرای و مدیریت30 نزدیک به

انواع پروژه های ساختمانی

www.lambdaconstruction.com

، مسکونی، صنعتی،جتاری
 مجموعه های ورزش،اداری

Lambda General Contractors Inc.
4700 de la Savane, Suite 211
Montreal, Quebec H4P 1T7

 کمترین هزینه، کوتاه ترین زمان،برترین کیفیت

Tel. : (514) 343-4666

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

n
o
کاندومینیومپرستیژ
i
t
c
u
r
t
در قلب مرکز شهر مونتریال cons begun
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

PERMONT
General contractors Inc.
Design Build
Value Engineering
Planning & Control
Construction Management

تیم مدیریتی با بیش از ده سال سابقه اجرا در کانادا
برآورد و مشاوره سرمایهگذاری در امور ساخت و ساز
استفاده بهینه از فناوری روز در طراحی و اجرای ساختمان
طراحی و ساخت کلیه ساختمانهای تجاری ،صنعتی و مسکونی

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

Info@permont.ca

514 738 0002

514 738 0006

5473 Ave Royalemount, Suite 214, Mont-Royal

3
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یگتسبمه

با یاد شیرین شالله خرسند
مونتریال ،سحرگاه  19اکتبر 2013
1989-2013

زندگی رسم خویشاوندی است
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ
پرسشی دارد اندازه ی عشق
زندگی چیزی نیست که لب طاقچه ی
عادت از یاد من و تو برود
زندگی حس غریبی است که یک مرغ
مهاجردارد
زندگی سوت قطاری است که در خواب
پلی می پیچد
زندگی مجذور آیینه است
زندگی گل به توان ابدیت
زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست
زندگی هندسه ی ساده و یکسان نفس
هاست
(سهراب سپهری)

خانواده های محترم خسرو شاهی و صداقت
کالمی نمی یابیم که ژرفای اندوه تان را تسلی دهد...
با شما صمیمانهدر اندوه
از دست رفتن شالله زیبا شریکیم
و برای دل بی قرارتان ،آرامش آرزو می کنیم.

موسى محمد نژاد ،اشرف موسوى ،اعظم موسوى ،فتح على مكارى ،رضا موسوى ،بهروز زمانى ،غالم اشرفى پور ،نصرت و
على احمدى ،ناهيد و محمد اهلل وردى ،سیامک قبادی ،سوملاز مرادی ،بیژن اسکندری ،پروین سعادتی ،جواد سعادتی ،سارا
ماهوتی ،حمید ماهوتی ،سایه فرضی ،مژگان فرضی ،یوسف کبیری ،عزت مصلی نژاد ،فاطمه دیدار ،غالم مسعودی ،احمد
احمدیان ،شیرین مهربد ،مهرداد امیری ،عاطفه نياكى ،عطا ابطحى ،حميد نياكى ،گردانا و مجيد ابطحى ،مسعود رئوف ،کاوه
دشتی ،آرین کیانی ،رضا هومن ،گلی بامیری ،پرویز رحمتی ،بیژن جاللی ،ویدا و مسعود عطار زاده ،سیما حیدری ،محمد
حق شناس ،پری باقری ،حجت نیابلی ،شهرزاد ارشدی ،شهریار طاهری ،هما علیزاده ،جمشید جزستانی ،بهمن جزستانى،
بابک ساالرى ،همايون ميرنيا ،جواد صاحبی ،حسین شرنگ ،كيوان سلطانى ،فاطمه همتيان ،فيروزهمتيان ،ناصر اويسى،
حميدباقرى ،عزيزه و رشيد دقيقى ،كارمن و كوروش قويدل ،شادى و محمد بريرانى ،حسني ساالرى

4
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رهبر ایران :دست کم
۱۵۰میلیوننفرجمعیت
میخواهیم!

بی بی سی 31اکتبر:
آیت الله علی خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی
بار دیگر تاکید کرده است که سیاست کلی ایران
باید به سمت افزایش جمعیت ،به شکل "معقول و معتدل"
برود و جمعیت ایران باید به جای هفتاد و پنج میلیون نفر،
دستکم صد و پنجاه میلیون نفر باشد.
بر اساس پیامی از او که روز پنجشنبه  ۹آبان ماه ۳۱ ،اکتبر
در همایش "تغییرات جمعیتی و نقــش آن در تحوالت
مختلف جامعه"در شهر قم خوانده شد ،رهبر ایران همچنان
بر لزوم جمعیت صد و پنجاه میلیون نفری برای ایران تاکید
کرده و گفته" :ما دســت کم را گرفتیم که گفتیم صد و
پنجاه میلیون ،بیشتر هم میشود".
او در پیام اخیرش گفته است" :اگر ما با شیوهای که امروز
حرکت میکنیم پیش برویم در آینده نه چندان دور یک
کشور پیری خواهیم داشت" و "امروز کشورهایی که دچار
پیری شدهاند قدرت زاد و ولد خودشان را از دست دادهاند".
در پی این اظهارات مرضیه وحیددستجردی ،وزیر بهداشت
وقت ایران کلیک اعالم کرد که "در جهت سیاســتهای
کلی نظام و منویات مقام معظم رهبری" ،سیاست کنترل
جمعیت به آن معنا که در گذشته بوده دیگر وجود ندارد و
بودجه کنترل جمعیت به طور کلی حذف شده است.
پیش از آیت الله خامنهای محمــود احمدی نژاد ،رئیس
جمهور پیشــین ایران سیاست کنترل جمعیت را به نقد
کشید و آن را به سیاست افزایش جمعیت تغییر داد.
او گفته بود که ایران قابلیت داشتن  ۱۵۰میلیون جمعیت
را دارد و شعار دو بچه کافی است" ،سیاستی غربی و غلط
است".
در پیام اخیر رهبر ایــران آمده" :ما فکر میکنیم که اگر
چهار پنج بچه افتاد روی دوش یک خانواده وضع زندگیشان
چگونه خواهد شد ،فکر این را هم بکنید که این چهار پنچ
بچه وقتی بزرگ شــدند و کاری پیدا کردند و شغلی پیدا
کردند چه کمکی می توانند به پیشرفت کشور بکنند".
آیت الله خامنهای میل به کم داشتن فرزند را یک عارضه
دانســته و این پرسش را مطرح کرده که چه چیزی باعث
میشود که جامعه میل به فرزند کمترداشته باشد.
در پیام آیت الله خامنهای بر لزوم قانع شدن نخبگان جامعه
تاکید شده و آمده" :چرا افراد ترجیح میدهند فقط یک یا
دو فرزند داشته باشند؟ و چرا زن به شکلی و مرد به شکلی
از فرزندداشتن پرهیز میکنند؟"
او همچنین از باالرفتن سن ازدواج انتقاد کرده و این را یکی
از عوامل "محدود کردن باروری" دانسته و گفته است" :مگر
جوان هفده ساله ،هجده ساله ،نوزده ساله احتیاج به اطفاء
نیاز و غریزه جنسی ندارد؟"
سیاست کنترل جمعیت در ایران که با شعار دو بچه کافی
اســت و زندگی بهتر ،فرزند کمتر تبلیغ می شد ،پس از
پایان جنگ هشــت ســاله ایران و عراق و همزمان با آغاز
ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸
از سرگرفته شد.
بر خالف مخالفتهای پیشــین ،برخی از روحانیون ارشد
دولتــی آن زمان نیز کنترل جمعیــت را مورد قبول قرار
دادند و علیرضا مرندی ،وزیر بهداشت دولت اکبر هاشمی
رفســنجانی ،به دلیل موفقیت ایــران در کنترل افزایش
جمعیت ،از سازمان جهانی بهداشت جایزه گرفت.
مطابق آخرین سرشماری عمومی ایران که در سال ۱۳۹۰
(سال گذشته خورشــیدی) انجام شد ،جمعیت ایران ۷۵
میلیون و  ۱۵۹هزار و  ۸۰۰نفر رسیده است.
•

جمهوریخشونت...
ِ
دروی توفان!
کاشت باد و ِ
شهباز خنعی
Shahbaznakhai8@gmail.com

زبانزدی می گوید" :بشر
جایز الخطاســت" و به
راســتی هم نمی توان
حرف کسی که ادعا می
کند هرگز اشتباه نکرده
و نمی کند را پذیرفت،
زیرا چنین ادعایی خود
بزرگ ترین اشتباه است.
درمــورد حکومت ها و دولت ها ،به
دلیل گســتردگی حوزه عملکرد و
شمار بزرگ کسانی که از رفتارشان
تأثیر می پذیرنــد ،ضریب احتمال
خطا بازهم بیشتر می شود .درنظام
های مردم ساالر ،بخشی از مسئولیت
خطاهای دولت متوجه مردمی می
شود که با رأی خود آن را برسرکار
آورده اند .درحکومت های خودکامه
نیز سهمی از مسئولیت اشتباه های
فرد یا گروه مستبد برعهده مردمی
اســت که با تــن دادن بــه ظلم و
خودکامگی تداوم آن را ممکن می
سازند.
اما ،اگر حکومتی خطاهای مشخصی
را مرتب تکرار کنــد و دراین کار تا

بهنامآفریدگارعشق

مرز بــه خطر انداختن موجودیت و
یکپارچگی کشــور پیش رود ،این
دیگر بــا هیچ تفســیر و توجیهی
پذیرفتنی نیست .حکومت پلید و
جنایتکار آخونــدی درزمینه
تکرارمکرر این نوع اشتباه ها
بر سکوی نخســت قهرمانی
جا گرفته و شوربختانه بهای
سنگین آنها را مردم نگونبخت
میهنمان می پردازند.
رابطــه حکومــت آخوندی و
سازمان مجاهدین خلق  -که
خود نیز در تکرار اشتباه کارنامه ای
سنگین و ســیاه دارد و پس از
حکومت آخوندی درمقام نایب
قهرمانی جا می گیرد ،-نمونه
ای بارز از این تکرار اشــتباه
هاست.
پس از بمــب گذاری در مقر
حــزب جمهوری اســامی،
حکومت به سرکوب خشونت
بــار ســازمان مجاهدیــن
پرداخــت و هــزاران تن از
اعضــاء و هــواداران آن را
دستگیر ،زندانی و اعدام کرد.
روز  19بهمــن ،1360
درپــی کشــف یــک خانه
تیمی مجاهدین در تهران ،موســی
خیابانی فرد شــماره  2ســازمان
و اشــرف ربیعی (همســر مسعود

شامگاه جمعه سوم آبان یک پاسگاه
مرزی نیروی انتظامی در سراوان
بلوچستان مورد حمله یک گروه
شورشی مسلح قرارگرفت و  14سرباز
وظیفه و مرزبان کشته شدند.
با گذشت کمتر از  12ساعت ،حکومت
جنایتکار آخوندی در یک اقدام
«مقابله به مثل» نامیده شده16 ،
زندانی بلوچ را اعدام کرد...

رجوی) در درگیری کشــته
شــدند .عصر همــان روز،
تلویزیون الجــوردی جالد
معــروف و کریه حکومت را
نشــان داد کــه درحالی که
کودکی خردسال  -مصطفی
پسر اشرف ربیعی و مسعود رجوی -
را در آغوش داشت و به زعم خود می
خواســت رأفت و عطوفت حکومت
اسالمی را به نمایش بگذارد ،خبر از
متالشی شدن قطعی به قول خودش
"گروهک منافقین" میداد.
از آن زمان تاکنون  32سال است که
حکومت با رفتارهایی جنایتکارانه -
که موجب شرمساری و لکهدار شدن
نام ایرانی اســت  -هراز چندگاه،
به کشــتار جمعی مجاهدین می
پردازد و هربــار نیز ادعا می کند
که آخریــن بقایای "گروهک
منافقین" را از بین برده است.
یک بار آنــان را در عملیاتی
موسوم به "مرصاد" در مهران به
دام می کشد و کشتار می کند،
باری دیگر در تابســتان ،1367
هزاران جوان کهدوره محکومیت
شان به پایان رسیده یا نزدیک به
پایان بوده را با حکم جنایتکارانه
آیت الله خمینی اعدام می کند،
روزی دیگر به قول خودش ردپای
آنان را در "فتنــه  "88می یابد و
سرانجام نیز به دستیاری حکومت
جنایتکار و دســت نشــانده نوری
المالکی درعراق ،با یورش به پایگاه

اشرف  52تن را قتل عام می کند و
 7تن دیگر را می رباید و به گروگان
می گیرد.
در تمام این مدت ،سازمان مجاهدین
نیز که به ادعای پوچ حکومت بارها
"متالشــی" شــده و ازبین رفته،
درحالی که درواقع ســازمان یافته
و نیرومندترین تشــکل اپوزیسیون
برونمرزی اســت ،ضربه های کاری
و جانانــه ای به نظام والیت مطلقه
فقیه وارد کرده که نمونه آن افشای
فعالیت مخفی هسته ای نظام است
که مخمصه ای بزرگ برای آن به بار
آورده و "نرمش قهرمانانه" محصول
این ضربه است.
نمونهدیگرمسئلهمبارزهحکومت
آخوندیباموادمخدراست.
پس از انقالب ،صادق خلخالی جالد
و دیوانه مدعی شد که با اعدام هزار
نفر می تواند مســئله مواد مخدر را
برای همیشه حل کند.
از آن زمــان تاکنون ،دهها هزار نفر
به جرم قاچاق یا فروش مواد مخدر
اعدام شده اند و حکومت مرتب الف
{>> ادامه در صفحه}13 :

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

مشاور امالک در سراسر مونتریال
>>>>> <<<<<
به لیست بلند ایمیل پیوند،
بپیوندید:
اگر می خواهید از انتشار
اینترنتی پیوند بصورت منظم
آگاه شوید،
نشانی ایمیل خود را به ما
ایمیلکنید:
info@paivand.ca

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
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بهترينوبدتـرين
کشورها در سال ۲۰۱۳از
نظرشاخصرفاهجهانی
--------------->> ایران >> 101 :کانادا3 :
---------------موسســه «لگاتوم» فهرســتی از بهتريــن و بدترين
کشورهای جهان را در سال  ۲۰۱۳از نظر شاخص رفاه
اجتماعی منتشر کرده است که بر اساس آن ،نروژ در
رتبه اول بهترين کشور جهان قرار دارد.
رتبه ايران در اين فهرست  ۱۰۱است.
اين موسسه  ۱۴۲کشور جهان را از نظر ثروت ،بهداشت
و خوشــبختی ارزيابی کرده اســت که کشور نروژ در
 ۲۰۱۳برای پنجمين سال متوالی در رده اول قرار دارد.
سوئيس ،کانادا ،سوئد و نيوزيلند نيز در رتبههای دوم تا
پنجم قرار گرفتهاند.
نروژ اندکی بیــش از پنج میلیون نفر جمعيت دارد و
ميزان ثروت اين کشور در صندوق ذخيره ارزی آن که
از محل فروش نفت و گاز تامين شــده ،بيش از ۴۰۰
ميليارد دالر است.
بر اساس گزارش اين موسسه ،اياالت متحده آمريکا در
رده يازدهم اين فهرست است .آمريکا در زمينه شاخص
درمان رتبهدوم ،آموزش پنجم و اقتصاد بيست و چهارم
است.
لگاتوم که مقر آن در لندن است در اين زمينه پژوهش
میکنــد که چگونه میتوان جهان را جايی بهتر برای
زندگی ساخت .نتيجه تحقيق لگاتومدر سال  ۲۰۱۳در
برگيرنده  ۹۶درصد جمعيت جهان و  ۹۹درصد توليد
ناخالصداخلی کشورهاست.
 ۳۰کشور اين فهرســت در رده باال ۴۱ ،کشور در رده
متوسط به باال ۴۱ ،کشور متوسط به پايين و  ۳۰کشور
نيز در رده بسيار
{>> ادامه در صفحه}14 :
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ایران :میراث ارجمند. .
پرستشگاهمردوک،کشفتازهدرتختجمشید

هیئت باستان شناسی مشترک ایران
و ایتالیا که از چند سال پیش برای
شناسایی شهر پارسه ،در پاسارگاد
به حفاری های باستان شناسی در
اطراف تخت جمشــید دست زده
بودند موفق به کشف بنایی منحصر
به فرد از دوران کورش هخامنشی
شدند .به گزارش خبرگزاری میراث
فرهنگی این هیئتدر جریان کاوش
های خود در سه سال پیش به تلی
آجری برخوردند و حفــاری در آن را
آغاز کردند.
تل آجری در واقع بنای باســتانی
بزرگــی ســت بازمانــده از دوران
هخامنشــیان که در ســومین دوره
کاوش های باستان شناسی این هیئت
در نزدیکی تخت جمشید کشف شده
است .علیرضا عسگری چاووشی ،استاد
دانشگاه شیراز و رئیس ایرانی هیئت
کاوش در تل آجــری به خبرگزاری
میراث فرهنگی گفته است این بنا از
خشــت و آجر است که خشت ها در
داخل دیوارها و آجرهای لعاب دار در
نمای خارجی دیوار ها به کار رفته اند و
آجرها با لعاب ها و نقش های حیوانات
افسانه ای تزئین شده اند.
بــه گفته آقای عســگری «این بنای
شــگفت انگیز حداقل  ۳۳در  ۳۳متر
است و در ساخت آن هزاران آجر لعاب
دار به کار رفته است».
او ضخامت دیوارهــای این بنا را ۱۰
متر اعالم کرده و گفته است« :کشف
چنین بنایــی با این عظمت ،حجم و
تعداد آجرهای لعــاب دار در منطقه
فارس بی نظیر است».
به گفته او در این بنا کتیبه ای به خط
میخی اکدی بابلی نیز به دست آمده
است.

به گفته آقای عسگری آجرهای لعاب
دار این بنا دارای نقش هایی از اسطوره
های ایران باســتان و بیــن النهرین
باستان است به طوری که حتی قالب
هایی که برای تزئین نقش ها بر آجرها
بــه کار رفته اند با قالب و نقش هایی
کــه برآجرهای لعابــدار دروازه معبد
ایشــتار در بابل به کار رفته یک سان
است.
شــواهدی از وجود نقش موشخوشو،
نماد ایزد مــردوک ،گل های لوتوس
شــانزده پر ،و روش ها و فنون تزئین
آجرها ،رنگ ها و نقش ها و اســتفاده
از قیر برای محافظــت آجرها ،همه
حکایت از آن دارند که این بنا در دوره
کورش هخامنشی ساخته شده است.
نماد ایــزد مردوک و دیگر نقش های
ایــن بنا بعد از کــورش دیگر در هنر
هخامنشیدیده نشده است.
رئیس گــروه ایرانی هیئت باســتان
شناسان می گویددر زمانی که کورش
در سال ۵۳۹پیش از میالد بابل را فتح
کرد ،کاهنان بابلی ایزد مردوک را به
عنوان بزرگ -ایزد آسمان ها و زمین
می پرستیدند و در آن زمان به دلیل
ثروت و قدرت بابل ،این ایزد قدرتمند
ترین ایزدان بین النهرین بود .باستان
شناسان احتمال می دهند که پس از

فتح بابل ،کورش ،در ادامه سیاست
رواداری فرهنگی و مذهبی خود ،به
کاهنان بابلی اجازهداد که نیایش گاه
خود را در تخت جمشید ،که مرکز
سیاسی هخامنشیان بود ،بناکنند و
عده ای از هنرمندان و معماران بابلی
را برای بنای معبد پرستش مردوک
به تخت جمشید آورد.
به نظر باســتان شناسان این بنای
مذهبــی پس از کــورش در دوران
داریوش اول نیز تحمل می شــده اما
در دوران خشایارشا و با تمرکز شاهان
هخامنشی بر پرستش ایزد اهورمزدا
رفته رفته رو به تعطیل گذاشته و پس
از هخامنشــیان تخریب و غارت شده
است .هرچند که هنوز به سبب وجود
نکته های مبهم و ناشناخته فراوان ابراز
هر گونه نظرگاه قاطعدرباره سرگذشت
این بنارا زود می دانند.
به گفته کارشناسان چاله هایی که در
میان دیوار ها و در داخل عمارت وجود
دارد حکایت از حفاری های پی درپی
به منظور سرقت آجرها دارد .تا جایی
که بخش عمده ای از آجرها مفقود و
غارت شده اند.
به نوشته میراث فرهنگی ،سرپرستی
تیم باستان شناسان ایتالیایی برعهده
پیر فرانچســکو کالیری از دانشــگاه
بولونیاست.
این کاوش ها بخشی از پژوهش های
باستان شناسی شهر پارسه است که با
همکاری مشترک پژوهشگاه باستان
شناسی ،پژوهشکده باستان شناسی
سازمان میراث فرهنگی ،بنیاد پژوهشی
پارســه پاســارگاد ،ســازمان میراث
فرهنگی فارس و دانشــگاه بولونیای
ایتالیا انجام می شودVOA .

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

1132

no.

Vol. 20, 01 Nov., 2013

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

514-996-9692
-------------------

PAIVAND
Published: since1993

BIWEEKLY NEWSPAPER
for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
Victoria, Calgary
)& Vancouver



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.
MONTRÉAL QC
H4B 1L8



514-996-9692
Fax:
514-500-1188
Email:

•

info@paivand.ca

www.paivand.ca
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

ترکیه

عمیقترینتونل
زیردریاییجهانگشودهشد

دولت ترکیه روز سه شنبه رسما نخستین تونل زیر دریایی جهان که دو
قاره را به یکدیگر ارتباط می دهد گشود و یک رویای  ١٥٠ساله راعملی
ساخت.
به گزارش خبرگزاری فرانســه ،این تونل  ١٣کیلومتر و  ۶۰۰متر طول
دارد و کرانه های اروپایی و آسیایی استانبول را به هم می پیوندد ،و در ٦٠
متری بستر دریا واقع شده است ،که به گفته مقامات عمیق ترین گذرگاه
جهان است.گشایش تونل ،که دولت ترکیه آن را «پروژه قرن» می نامد ،با
نودمین سالگرد تاسیس ترکیه مدرن مصادف است.پ
تونل زیر آبی در بندر استانبول بخشی از یک پروژه بزرگتر «مرمره» است
که نوسازی خطوط راه آهن فعلی را برای ایجاد یک ارتباط  ۷۶کیلومتری
راه آهن  -که دو پاره را به هم وصل می کند  -شامل می شود.
فکر ساختن تونلی در زیر بستر دریا را نخستین بار عبدالمجید سلطان
عثمانیدر  ۱۸۶۰مطرح ساخت ،اما تجیهزات فنیدر آن زمان آنقدرخوب
نبود که پروژه را پیش ببرد.
با ایــن حال ،در دهــه  ١٩٨٠بر
اشتیاق ساختن یک تونل زیرآبی
افزوده شد ،مطالعات نیز نشان داد
ساختن آن عملی ومقرون به صرفه
خرید و فروش طالجات،
است.
جواهرات و انجام کلیه
وزیر
نخست
اردوغان
طیب
رجب
تعمیرات،
فعلی و شــهردار سابق استانبول،
فروش صنایع دستی ایران
طرح را در ســال  ٢٠٠۴به عنوان
یکی از پروژه های عظیم خود برای
شهر  ۱۶میلیونی استانبول احیا
کرد -پروژه ها همچنین سومین
فرودگاه ،ســومین پل روی بُسفر
و کانالی مــوازی آن برای کاهش
ترافیک را شامل می شود.
انتظار می رود کارهای ساختمانی
تمام این پروژه چند سال ادامه پیدا
2087 rue Guy
Montreal, Qc, H3H 2L9
کند.

جواهری
نیک آذین

514-939-2700
Metro: GUY

•
•
•
•
•
•

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
St-Laurent, 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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ایران...

شعـروترانه...

کارنامهنهچنداندرخشانآقایروحانی

م .سحر

دیریست که آزادی ما بستۀ شیخ است
تقدیر وطن در گرو هستۀ شیخ است
باطل به ریا دم زند از «حق مسلم»
وین بانگ توحش س ِر گلدستۀ شیخ است
دیریست که ایران به گرو گان فقیه است
این «هستهگری» یکسـرهد ّکان فقیه است
با نام انرژی و اتُم ،ملت ایران
سوزد به تنوری که در او نان فقیه است
دیریست که در کشور ما از ب ِد تقدیر
آزادی ابنای وطن بسته به زنجیر
شیخ آمده و چنگ نهاده ست به شمشیر
مرگ است به جوالن و حیات است زمینگیر
دیریست که خون میچکد از ابرِ سیه کار
جنگل به فغان آمده از دستِ تبر دار
شیخان همه شاهند و سفیهان همه سردار
گویی که ازین فتنه خدا نیست خبر دار!
دیریست که دستان شریعت به چماق است
وحشت به وفور است و لی قحط وفاق است
زینگونه زن و مرد وطن را به تباهی
فرصت همه تاریکی و طاقت همه طاق است
دیریست خدا دشنه صفت آلت دست است
در پهلوی ابنای وطندشنه نشسته ست
شیخ است که پیوسته به خمخانۀ تزویر
از خون جوانان وطن سرخوش و مست است
دیریست که قرآن شده اسباب تباهی
تقوا شده بدخواهی و شیخی شده شاهی
با حکم شریعت چه بخواهی ،چه نخواهی
خون میچکد از ابر به شمشیر االهی
ِ
ظلمت پَست است
دیریست که شب ،تیرهتر از
شمشیــ ِر شریعت به کفِ زنگی مست است
شوم است طنابی که بر آن دست تو بسته ست
برخیز  ،اسیری که نشسته ست ،نرسته ست
۲۰۱۳/۱۰/۱۳
www.msahar.blogspot.fr

حسین باقرزاده

 29اکتبــر :وضعیت
اسفبار حقوق بشر در
ایران که از هنگام روی
کار آمدن آقای روحانی
بسیاری انتظار بهبود
آن را داشتند همچنان
ادامه دارد و در مواردی
وخیمتر نیز شده است.
شمار اعدامها در ایران که در سالهای
اخیر رو به افزایش بوده اســت ،در سال
جاری میرود که رکــورد جدیدی در
دو دهه اخیر از خــود بر جای بگذارد.
همینطور ،در این زمینــه ،میتوان از
ســرکوب مطبوعات و فعــاالن جامعه
مدنی و ادامه حصــر و حبس رهبران
اصالحطلب یاد کرد ،واقعیتی که اعتراض
مأیوســانه بســیاری از اصالحطلبان را
برانگیخته است .این وضعیت ،همچنین
به بحثهایی در باره این که تا چه حد
میتوان حسن روحانی رییس جمهور
جدید اسالمی را مسئول دانست دامن
زده اســت .طرفداران او ســعی دارند
با اشاره به ســاختار حقوقی و حقیقی
جمهوری اسالمی نشان دهند که غالب
این مسایل از حیطه اختیارات او خارج
است و نمیتوان مسئولیت این رفتارها را
متوجه او دانست .مخالفان او ،که از آغاز
و پیش از رأیگیری ریاست جمهوری
با توجه به ســابقه دراز او در دســتگاه
امنیتی کشور ،او را در جنایات گسترده
رژیم سهیم میدانستند ،ادامه و تشدید
موارد نقض حقوق بشر در شرایط فعلی
را دلیلی بر مدعــای خود میگیرند .و
به راســتی ،صرف نظر از گذشته آقای
روحانی ،تا چه حد میتوان مسئولیت
این وضع را متوجه او دانست؟
رییس جمهور در ساختار حقوقی نظام
اســامی حاکم عالیترین مقامی است
که از طریق رأیگیری عمومی سر کار

میآید ولــی عالیترین مقام این نظام
نیست ،و در مقایســه با ولی فقیه که
صاحب این مقام است ولی مستقیما
از مردم رأی نگرفته و دوره حکومت
او نامحدود اســت ،اختیارات بسیار
کمی دارد .این مقام در ســاختار
حقیقی نظام بــه مراتب ضعیفتر
میشــود :یکی به دلیل پیشینی،
چون کسی میتواند از صندوق رأی
ســر برآورد که از پیش مورد قبول ولی
فقیه باشــد (از طریق شورای نگهبان
عمدتا منتصــب و مجری منویات ولی
فقیه) .دوم به دالیل پسینی که ناشی
از گسترش بی رویه اختیارات ولی فقیه
و دخالتهای فراقانونی او در تقریبا کلیه
شئون کشور است.
البته نه از رییــس جمهور و نه از هیچ
مقــام دیگری که در داخــل این نظام
کار میکند ،نمیتوان انتظار داشت که
ساختار حقوقی نظام را نادیده بگیرد و
فراقانونی عمل کند .ولیدر برابر ساختار
حقیقی نظــام ،آن جا که انواع تخلفات
قانونی از ســوی ولی فقیــه و عناصر و
نهادهایی کــه از حمایت او برخوردارند
اعمال میشــود و شــیوع دارد ،رییس
جمهــور باید بتوانــد در دفاع از حقوق
مردمی که به او رأی دادهاند موضع بگیرد
و اگر در این مورد کوتاهی کند به وضوح
مقصر شناخته میشود.
عالوه بر این ،بسیاری استدالل میکنند
که ساختار حقوقی جمهوری اسالمی
(به تعریف قانون اساسی آن) بر اساس
تفکیک قوا بنا شــده و سه رکن دخیل
در حکومت یعنی قوای مقننه ،قضاییه
و مجریه مستقل از یک دیگرند و هیچ

یک از کارکنان این سه
قوه حــق دخالت در قوه
دیگری را ندارند.
البته این ادعا قابل بحث
است:
در نظامی که ولی فقیه از
باالترین قدرت اداری/حکومتی برخوردار
اســت و با حق عــزل و نصبهایی که
قانون اساسی در اختیار او گذاشته است
میتواند دست کم یکی از قوای سهگانه
یعنی قوه قضاییه را مستقیما در اختیار
خود بگیرد و آن را جهت دهد ســخن
گفتن از استقالل این قوه بیمعنی است.
عالوه بر این ،سخن فوق وقتی منطقی
است که استقالل قوادر ساختار حقیقی
نظام نیز برقرار و حفظ شده باشد .ولی
در ساختار حقیقی جمهوری اسالمی،
حتی همان استقالل صوری یا نسبی نیز
وجود ندارد.
مثال امروز باید برای همه روشــن شده
باشد که قوه قضاییه که وظیفه بیشتری
برای حفظ و رعایت قانون دارد بیش از
هر یک از دو قــوه دیگر قانون را زیر پا
میگذارد ،و از جمله کمتر دستگیری
و بازداشــت و محاکمه و محکومیت و
اجرای حکم به وسیله کارکنان این قوه و
ضابطان قضایی (پلیس) صورت میگیرد

Maison de Voyages
½
½
½
½

•
•
•
•
•
•

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½سفرهای تفریحی با قیمت ارزان اینک 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
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

فتوشاپ

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 <<

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

{>> ادامه در صفحه}12 :

آژانس مسافرتی

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

Voyages Lexus

کــه در آن موازین قانونی
رعایت شده باشد.
در واقع ،قــوه قضاییه به
مثابه بــازوی اجرایی ولی
فقیــه عمــل میکند ،و
بیــش از تعقیب مجرمان
و مجازات آنان ،وظیفــه اصلی خود را
ســرکوب مخالفان نظام و یا مخالفان و
معترضان به ولی فقیه میشناسد و بر
اساس آن نیز فرای قانون عمل میکند.
به این ترتیب ،وقتی سخن از این میرود
که چرا آقای روحانــی در مورد آزادی
زندانیان سیاسی یا رفع حصر از آقایان
کروبی و موســوی و خانم رهنورد اقدام
نمیکند ،منظور این نیســت که او به
عنوان «رییس» قوه مجریه در کار قوه
قضاییه دخالت کنــد و بلکه بیان این
اعتراض اســت که او چرا در برابر نقض
قانون اساســی نمیایســتد .زندانیان
سیاسی و عقیدتی بر اساس اتهامات پوچ
یا اقداماتی که هیچ عمل مجرمانه نبوده
استدردادگاههای نمایشی بدون رعایت
اساسیترین ضوابط یک محاکمه عادالنه
محکوم و به زندان افتادهاند ،و در مورد
حصر رهبران اصالحات حتی فرمالیته

________________________________
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

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
و بسیاری دیگر

_________________________

Nazgol Fallah Toussi،

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

Tel.: (514) 697-0225
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پس

ایران و آمریکا...
«پروازمستقیمبینایرانو
امریکا بزودی آغاز می شود»

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

 :VOAیکــی از اعضای
هیئــت نمایندگان اتاق
بازرگانی ایران روز ســه
شــنبه  ۷آبان مــاه به
خبرنگاران گفته اســت
بزودی نخســتین پرواز
مستقیم بین دو کشور
ایــران و امریکا از بعد از
انقالب اسالمی انجام می
شود.
ابوالفضــل حجــازی با
تاکیــد بر این که بخش
خصوصی باید از فرصتی
کــه دولــت در روابط
خارجی بوجود آورده استفاده کند ،تمام می شود .او گفت هم اکنون
راه اندازی پرواز مستقیم میان ایران بسیاری از شرکت های هواپیمایی
و امریکا را نخستین گام در شکل خارجی از این تحریم ســود می
گیری روابط اقتصادی دو کشــور برند و برخی از کشورهای منطقه و
غیرمنطقه از گسترش روابط ایران
دانست.
او گفت در حال حاضر مقام های و آمریکا ناراضی اند.
سازمان هواپیمایی کشوردر انتظار منافع مادی و عاطفی پرواز
مجوز مقام های آمریکایی هستند .مستقیم
او همچنین از آمادگی دو شرکت برقراری خط هوایی مستقیم میان
هواپیمایی داخلی برای بســتن ایــران و آمریکا مــی تواند آغازی
قرارداد فــروش بلیط چارتری در برای برقراری روابط سیاســی دو
صورت کسب مجوز خبر داد.
کشور باشد .برقراری رابطه پروازی
آقای حجازی گفت دو شــرکت مستقیم ،نقش مهمی در تسهیل
ماهان و آســمان در حال حاضر تعامل های بین دوکشور ،مبادالت
هواپیمای قابل پرواز به امریکا در اقتصادی ،رفت و آمد بین دوکشور
اختیار دارند و می توانند با ظرفیت و توسعه توریسم دارد.
 ۲۱۵مسافر پرواز کنند.
به گفته آقای حجازی پیشــنهاد
ابوالفضل حجازی لغو تحریم هوایی هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی
در پرواز به آمریکا را «کار بزرگی» ایران ،تعیین کیش  -نیویورک یا
دانست که به سود بخش خصوصی تهران -نیویورک به عنوان مبدا و
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مقصد پرواز بوده است زیرا ورود به
کیش نیاز به ویزا ندارد و می تواند
منبع درآمد توریســتی مناسبی
برای ایران فراهم کند.
ایرانیان مقیم آمریکا ،با داشــتن
بیشــترین جمعیــت
ایرانیان خارج از کشور،
همــواره در رفت و آمد
به ایران با دشواری های
عمده روبرو بــوده اند.
سفر دور و دراز بین دو
کشور که مستلزم توقف
های طوالنیدر فرودگاه
های کشــورهای دیگر
است ،همراه با ندانستن
زبان آن کشــورها این
ســفر را ،بویــژه برای
مسافران سالمند بسیار
دشوار می کند و یکی
از عوامل خودداری آنان از سفر به
سرزمین مادری خود بوده است.
مقام های پروازی ایران می گویند
در صورت برقراری پروازها ،ناوگان
پروازی ایران نیــز بهبود خواهد
یافت .زیرا برقراری پرواز می تواند
به لغو تحریم های پروازی بینجامد
و دست شرکت های هوایی را برای
خرید وســایل الزم برای نوسازی
هواپیماها باز بگذارد.
پیــش از انقالب ایــران و آمریکا
دارای خط پروازی مستقیم بودند.
آخرین پرواز مســتقیم بین ایران
وآمریــکا روز هفتم نوامبر ســال
 ۱۹۷۹با فــرود آمدن هواپیمای
بوئینگ  ۷۴۷هما در فرودگاه جان
اف کندی نیویورک انجام شد .پس
از آن پرواز به امریکا تنها به صورت
غیرمستقیمانجامپذیرشد.
•

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین عمانحافظمنافعایراندرکاناداشد

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

ه وقت

  
ر
ا
ی
گ
ا
ن

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

 30مهر ،ایرانتو :سخنگوی وزرات امور
خارجه از تعیین عمان به عنوان حافظ
منافع ایران در کانادا و تعیین ایتالیا
به عنوان حافظ منافع کانادا در ایران
خبر داد.
به گزارش مهر مرضیه افخم در نشست هفتگی خود
با خبرنگاران اعالم کرد :در پی مبادله یادداشت هایی
بین ایران و کانادا ،جمهوری اســامی ایران موافقت
خود را با تعیین عمــان به عنوان حافظ منافع ایران
در کانادا و تعیین ایتالیا به عنوان حافظ منافع کانادا
در ایران اعالم کرد و بر این اساس حفاظت از اموال و
منافع جمهوری اسالمی ایران و انجام مکاتبات به این
صورت دنبال خواهد شد.

داروخـانه

دولــت کانادا در شــهریور  ۱۳۹۱به
صورت ناگهانی از تعطیلی سفارت
خــود در تهران و صدور دســتور
تعطیلی ســفارت ایران در اوتاوا
خبر داد.
دولت کانــادا همزمان تمامی کارمندان و
دیپلمــات های ایرانی را از خاک کانادا اخراج و روابط
دیپلماتیک میان دو کشور را به طور کامل قطع کرد.
تعطیلــی ســفارتخانههای دو کشــور به خصوص
مشکالتی را برای چند هزار ایرانی مقیم کانادا پدید
آورده و تاسیس دفاتر حفظ منافع میتواند خدمات
کنسولی الزم را در اختیار آنان قرار دهد.

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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ما وجامعه کبک...
هراس از اسالمی شدن جوامع
سکوالرغربیومنشــور
ارزش های کبک

MINA TRAVEL

شـــریف
ارز

خاطر
جمل��ه
ر رابطه
سرائیل
و ایجاد
نشین،
ه است.
ا چراغ
هد که
ش��ود،
وس��ت
بود ،اما

رکوس
یک بی
ی سی

I¹Ã¶ ÂUoÎIv¶ uºHrA
¶Áo«{jo¬ » ÂUoÎIv¶ RI¶ki nj Án»A¼º nj »ozÃQ Ï»HoU I¹Ã

قانونــی خیابانی اعالم
حسینصمیمی
دارند.
اما مشــکل یادشــدۀ
دولــت اقلیــت جدائی
بــاال مختــص کبک
طلبان کبکی ،که اینک
نیست .اینک شاهد آن
سکاندار اداره استان است،
هستیم که اغلب جوامع
چندی قبــل مبادرت به
ارائه طرحی بنام منشور ارزشهای اروپائی نیــز درحال تدوین
جدائی کبک اســت
کبک نمود تا از این طریق یکبار قوانیــن جدیدی که
برای همیشه چارچوبی قانونی و سکوالریسم و جدائی انگیزه اصلی
را دامن زده است ،تا
مشخص برای برخورد و رسیدگی مذهــب از دولــت را درواقع مبارزه آنجا که حتی تهدید
به خواســته های اقلیــت های تقویتنمایندهستند .با اسالمیشدن بــه چالــش قانون
احتمالــی در مقابل
فرهنگی ،بخصوص درخواســت امــا نگاهی ژرف تر به
های مذهبی ایشان ،بوجود آورده این مســاله مشخص جامعه است ...دادگاههای صالحه
و بحــران ناشــی از برخوردهای می نمایــد که انگیزه اکثریت ساکت در زمینــه مغایرت
فرهنگی را به حداقل تقلیل دهد .اصلی اینجــا در واقع چنانچه به موقع آن با قانون اساســی
و آزادیهای تضمین
طبیعتــا دولت اســتانی پس از مبارزه با اسالمی شدن اقدام نکند،
شــده در منشــور
دریافت نظرات و پیشنهادات مردم جوامع یادشده است
و تکمیل و تصحیح آنها ،طرح یاد و تنهــا بــرای خالی در مصاف اقلیتی حقوق افراد گردیده
شده را به پارلمان ارائه خواهد داد نبودن عریضه آن را در افراطی ،بازنده است.
در اینکــه در ایــن
تا مســیر قانونی برای تبدیل به چارچوبی عمومی که خواهد بود!
تفســیر تا اندازه ای
دربرگیرنده سایر ادیان
قانون را بگذراند.
واقعیت نهفته است
محتویکلیطرحوقانوناحتمالی ،نیز می باشد ،ارائه می
شکی نیســت .ســاختار جوامع
تصحیح قســمت هائی از منشور دهند.
آزادی های فــردی و حقوق افراد فرانسه و انگلستان دو مثال بسیار بیرون از کالنشهر مونترال بیشتر
کبک ،اجبار و تقویت بخشــیدن گویای افزایش ســریع جمعیت محافظه کار و طرفدار سرســخت
به بی طرفی دولت و سکوالریسم مسلمان درهر دو کشور و حرکت میراث فرهنگی مذهبی کبک که
کامل در دستگاه دولت ،منجمله به ســمت درگیری های سیاسی فرانسوی و مســیحی است ،می
کارمندان ،منع استفاده از هر نوع و اجتماعی بین اکثریت کلیمی -باشند .دولت حزب کبکی پی آن
پوشش و عالئم ظاهری و مشخص مســیحی و اقلیت مسلمان می است تا برای بدست آوردن اکثریت
مذهبی در محیط کاری و آشکار باشند ودیگر ادامه مدارا و یا سازش در انتخابات بعدی بیشترین تعداد
بودن کامل صــورت در دریافت و منطقی با پاره ای از درخواســت آرای این قسمت از رای دهندگان
یا ارائه ســرویس های دولتی در های مسلمانان قابل انجام نیست را بدست آورد و استفاده از منشور
سازمان های وابسته به دولت می و نیاز اســت تا خطوط مشخص پیشــنهادی نیز شــاید یکی از
اســتراتژی های حزب یاد شــده
قانونی رسم گردد.
باشد.
گو اینکه بسیاری و یا شاید تمامی از دیدگاه سیاســی ،از آنجائی که باشد.
این موارد بســیار واضح و منطقی منشــور ارزش ها توســط حزب اما ورای محاســبات سیاســی،
بنظر رسد ،اما از آنجائی که عصب کبکی  PQمطرح شــده اســت ،موضوع سازش و مدارای قابل قبول
احساسی اعتقادی افراد را لمس می طبیعتا واکنش های اپوزیســیون  accommodation reasonableبا
کند دستمایه واکنش های بسیار و فدرالیست ها را در زمینه اینکه درخواســتهای بخصوص مذهبی
PAYVAND:تازه7
بــهVol.
14 
May
www.paivand.caو بحث و انتقادهای دولت خانم2008
افزایش مهاجریــن و
 No.840رو
بحران
ایجاد
15,پی
ماروادر
احساســاتی
تنــد در جامعه گردیــده و گروه هویتی برای بهره برداری سیاسی واردین و بخصوص مسلمانان ،که
موسسه بامالی
نمودارها و ارزشــهای
های موافق
فرهنگی جامعــه مدرن
و مخالــف
ل ،بیشتر نمود
کبکی فاصله بسیار زیادی
به خیابان
دارد چالــش اجتماعی و
جوان سرازیر
��تمدار ها
برعکس
معضلایران
 ارسال سریع ارز بهمقابل
هویتی را در
شــده تــا
ا در نظرداشت
ارزهایاست.
تبدیلقرار داده
 دولتنظرات خود
معتبر
اباتی او ،تالش
و متاســفانه بــه تعویق
یکدر مسیر
یچ عنوان را
انداختــن یافتن راه حلی
نشان ندهند.تظاهــرات
دها را رد کرده و
Sharifبه
Exchangeمنطقی
دموکراتیک و
عمیقاً به وجود
تواند
نمی
و
نبایــد
آینده
259B Cote-Vertu
با ثبات معتقد
که
QCباشد؛ چرا
 H4Nکار
1C8دستور
St-Laurent,
بیشتر
مساله
Busاین
121قدر
 Eهر
Cote
vertu,
)(514راهTél.:
حل
 22-6408یافتن
عقب افتــد
قوی اسرائیل با برخوردی منتقدانه!
شدTél.:.
)(514
561-6408خواهد
و پیــروزی در انتخابات منطقی مشکل تر
)(514بهFax:
22-6409
یک
رســیدن
بعدی و بدســت آوردن ســد بزرگ در
اکثریــت بــرای پیش راهبرد منطقــی و عملی ،موازنه
ی اوباما یک معمای
{>> ادامه در صفحه}16 :
ل را برجسته می کند
بردن برنامه حزبcom
برایange.

ست تان
ش��ما با
رخورد
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Tax Included

ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﺕ ﺩﺍﺭ ﺑﻠﻴﻂ

) ( With 0% Interest Rate
ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﻴﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﻛﻤﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻨﺴﻮﻟﻰ ﻭ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻰ

ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺑﻠﻴﻂ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ CIP

ﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻛﺎﺭﺍﺋﻴﺐ ﻭ ﻛﺮﻭﺯﻫﺎﻯ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ

ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ

1-855-332-0505
905-597-5717
www.minatravel.ca
370 Steeles Ave. West, Unit 206, Toronto L4J 6X1

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
WINTER SESSION : DEC. 2, 2013 - MARCH 21, 2014
)(8:00 am - 2:00 pm

REGISTRATION: NOVEMBER 13 & 14

)NON-REFUNDABLE FEE: $40.00 (CASH OR INTERAC ONLY

برای ترم زمستانی نامنویسی می کند:

کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
BASIC ENGLISH

www.sharifexch

Monday to Friday 8:30 am - 12:30 pm

میناصاحلی
Real Estate Broker

FRENCH for the work-place
Monday to Friday 8:30 am - 12:30 pm
********************
)(originals only

BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS

CANADIAN CITIZENSHIP CARD
or
VALID PERMANENT RESIDENT CARD
or
)CONFIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE (IMM 5688 or IMM 5292
or
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA) (plus a study permit

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

YOU MUST ALSO BRING
ONE SMALL PHOTO
VALID QUEBEC MEDICARE CARD or VALID QUEBEC DRIVER’S LICENSE
PASSPORT
STUDENTS UNDER THE AGE OF 18 MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.

N.B.
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مونتریال...

بازداشتناظمی/پیازا(ویدئوخورشیدپیشین)

درفرودگاهترودو،جامعهایرانیمونتریالراشوکهکرد
«روزنامه»  ۸آبان :مرد ۷۱
ساله ایرانی روز یکشنبه
 26اکتبــر بــه اتهــام
حمل مــواد و تجهیزات
ساخت بمب در فرودگاه
بینالمللی ترودو بازداشت
شــد .بنا بر گزارشها او
میخواســته به ســمت
لسآنجلس پرواز کند.
پیــازا روز دوشــنبه به
مالکیــت غیرقانونــی
«تجهیزات ساخت بمب»
و به خطر انداختن امنیت
فرودگاه متهم شد.
دســتگیری پیازا در روز
یکشنبه باعث شد بخش
اصلی فــرودگاه مونترآل چندین
ساعت تعطیل و پروازها به سمت
آمریکا با تاخیر انجام شود .پلیس
در چمدان پیازا ســیم ،فشنگ و
پودری پیدا کرد که در ســاخت
بمب استفاده میشود.
به گفته مقامات مسئول این مواد و
تجهیزات میتوانددر ساخت بمب
بــه کار رود ،در چمدان پیازا هیچ
ماده منفجرهای یافت نشده است.
به نوشته تورنتو سان ،فرددستگیر
شــده در  ۱۹۸۵با نــام هوشنگ
ناظمی به جرم قاچاق هروئین به
کانادا در بازداشت شده و ده سال

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

را در زندان کانادا به سر برده بود.
او پــس از آزادی نام خــود را به
آنتونی پیازا (نامی ایتالیایی) تغییر
داده بود.
به گفتــه وکیل پیــازا ،او خود را
بیگناه میداند و میگوید چمدان
متعلق به او نیست« .پیازا میگوید
یک نفر این چمدان را به او داده و
رفته است».
به گزارش دیلیتلگراف تحقیقات
ادامه دارد و در صورتی که اتهامات
بیشــتری به پیازا وارد نشود او به
حداکثر  ۱۰ســال زندان محکوم
خواهد شد.

رســانهها پیازا را «مــردی کوتاه
و چــاق ،با صــورت کامال اصالح
شده» توصیف کردهاند که هنگام
حضور کوتاه روز دوشنبه در دادگاه
به انگلیســی صحبــت میکرده
است .پلیس بعد از بازداشت پیازا
آپارتمان او را مورد بازرســی قرار
داده اما به گفته یک ســخنگوی
پلیس مونترآل چیــز خاصی در
آپارتمان پیدا نشده است.
جلسه بعدی دادگاه پیازا/ناظمی
ششم نوامبر برگزار خواهد شد.

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.

یامسین

rouznameh.net

Head Office:
433 Chabanel West، #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone:

Tel.: 514-594-0344
ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

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:

شادی

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135

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

shadim.sky@gmail.com

info@paivand.ca

ای سرو سرنگون! بر مصیبت تو روز و شام ،گریه خواهم کرد و در داغِ دوریت ،خون خواهم
گریست؛ داغی که بر پیشانی آسمان نشسته است و مصیبتی که از حافظهی زمین پاک نمیشود
 ...برای همیشه ...
و اکنون نوبت ما ،داغدارانِ حسینی است که تنهاترین بازماندهی تبار خوبان را ،در این مصیبتِ
سینهسوز ،تسالی دل و مرهم قلب باشیم ،هر چند ناچیز!

برنامهیدههیاولماهمحرم 
سهشنبه 5 ،نوامبر تا جمعه  15نوامبر ،از ساعت  7عصر
نماز جماعت ،زیارت عاشورا ،مجموعهی "آهِ فراق"،
سخنرانی حجت االسالم و المسلمین باقری تهرانی ،عزاداری

;

مهدکودک ،مدرسهی ابتدایی و دبیرستان هدی
Al-Houda Daycare/Elementary/HighSchool

Garderie/Primaire/Secondaire



ساعت کاری  8صبح تا  5عصر برای مهدکودک



منطبق با استانداردهای کیفی وزارت آموزش ،تفریح و ورزش کبک )(MELS



عضو Fédération des établissements d'enseignement privés



مجهز به آزمایشگاه ،کامپیوتر ،اینترنت ،سالن ورزش ،کتابخانه و آمفی تئاتر



انتقال مفاهیم اخالقی ،فرهنگی و دینی در محیطی شاد و جذاب



کادر مجرب و آموزش دیده با بیش از  01سال سابقه

روز عاشورا ،از اذان ظهر

English lecture series will be given by Mr. Mahdi Dadgar during the main
program, starting at 7:30 pm.

مؤسسهیحضرتآیتاهللالعظمیخویی

7085 Cote-des-neiges (at Jean-Talon), H3R 2M1
Metro Cote-des-neiges, Bus 165
(514) 341-2235
www.khoei.ca

(514) 341-2235
www.ecolealhouda.ca
مؤسسهی آیت اهلل العظمی خویی ،عالوه بر مدرسه و مهدکودک هدی ،خدمات دیگری نیز به
جامعهی ایرانیان عزیز ارایه میدهد :مجالس هفتگی جمعه شبها ،دعای کمیل پنجشنبهها،
مراسم بزرگداشت مناسبتهای مذهبی (محرم ،رمضان و  ،)...برنامههای آموزشی ویژه برای
نوجوانان ،امور عقد و ازدواج شرعی ،پاسخگویی به سؤاالت دینی و غیره.
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ﻣﺎﺭﻳﺎ ﮐﺗﻧﻪ

کبک و کانادا...

•
نظرات رهبران احزاب مخالف:

توماس مالکر در این رابطه گفت:
استیون هارپر «فرهنگ فسادی» را
پرورده اســت که باید آن را عامل
افتضاح هزینه های سنادانست که
دفترش متعاقبا اقداماتی برای پرده
پوشی آن انجام داده.
مالکر همچنین گفت« :هارپر حلقه
مشــترکی اســت بین  13نفر از
معتمدین و مشاورین که از آنها در
یک گزارش  CTVدر مورد اینکه
این افراد در جریــان بازپرداخت
هزینه های غیرموجه دافی بودند،
نام برده شــده است .او همچنین
تأکید کرد «در مرکز این افتضاح
بزرگ کسی جز اســتیون هارپر

Immigration Consultant of Canada
)Regulatory Council (ICCRC

Registered with the Government of Quebec

ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺩﻋﻭﺗﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺣﺿﻭﺭی
ﺗﻣﺩﻳﺩ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻗﺎﻣﺕ
ﺗﻣﺩﻳﺩ ﻭﻳﺯﺍی ﻣﻭﻗﺕ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﺑﻌﻳﺕ ﻭ ﻏﻳﺭﻩ

دافی ،هارپر یا هیج کدام ؟!

در جریان سخنان دافی یک جمله
برجسته و گویا بود:
«فقط ما سه نفر» عبارتی بود که
دافی به مالقاتشدر ماه فوریه سال
جاری با هارپــر و رئیس دفترش
به آن اشــاره می کرد .این کلمات
ادعاهــای هارپر که چندین بار در
صحن مجلــس مبنی بر بی خبر
بودن از جریان پرداخت  90هزار
دالر توسط رئیس دفترش به دافی
بود ،را به مبارزه می طلبید .امکان
بی صداقتی ،پرده پوشی ،توطئه و
حتی دروغ گفتن نخست وزیر در
جریان افتضاح ســنا که تا قبل از
این سخنان به دفترش رسیده بود،
اکنون وی را نشانه گرفته.
دافــی به همراه بــرازو و والین در
اعتراض به الیحه اخراجشان گفته
اند که کار خالفی نکرده اند و تمام
هزینه های آنهــا قبال مورد تأئید
مسئولینبوده.
آنها فرض خطــاکار بودن خود را
بدون محاکمه و گناهکار شناخته
شدن خالف ســنت دموکراتیک
کانادادانستند.

Maria Cottone

ﻋﺿﻭ ﺷﻭﺭﺍی ﻣﺷﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
ﺛﺑﺕ ﺷﺩﻩ ﻧﺯﺩ ﺩﻭﻟﺕ ﮐﺑﮏ

حرفچهکسیراباورکنیم:

مایک دافی :هارپر
در جریان بود ،هارپر:
دافی دروغ می گوید!
ســنای کانــادا حدود
یکسال است که زیر ذره
بین قرار دارد.
موضوع ،ریخت و پاش
و هزینه تراشی برخی از
سناتورها است.
سه سناتور محافظه کار
که توسط هارپر منصوب
شده و یک سناتور لیبرال
هزینه های مربوط به حق مسکن
خــود را که طبق مقــررات نمی
توانستند ادعا کنند ،برای سالیان
درخواســت کرده و آن را دریافت
می کردند.
 5مــاه پیش در جریان افشــای
پنهانکاری پرداخت  90هزاردالر از
طرف رئیس دفتر مستعفی هارپر
به مایک دافی یکی از سه سناتور
انتصابی هارپر ،بحث های متعددی
در پارلمان کانادا صورت گرفت که
در آنها رهبــران دو حزب مخالف
نیودمکرات و لیبرال ،نخست وزیر
را تحت فشار قراردادند که در مورد
نقش خود در جریان این پرداخت
به مردم توضیح دهد.
هارپر در طول تمام این سئـواالت
همـــواره می گفت که او اطالعی
از این موضوع نداشــته و رئیس
دفترش که اســتعفا داده خودش
مستقال تصمیم به این کار گرفته.
به درخواست توماس مالکر رهبر
حــزب  NDPپرونده هزینه های
غیرموجه به پلیس ارجاع شــد و
بررسی های اولیه پلیس نشان از
آن دارد که که حداقل چندین نفر
دیگر در دفتر نخست وزیر غیر از
رئیس آن نایجل رایت ،در جریان
کارها بوده اند.
ســنای کانادا که در آن محافظه
کاران اکثریــت دارنــد هفتــه
گذشــته زمانی که پارلمان پس
از تعطیالت تابســتانی و یک ماه
تعلیــق ( )Proroguedآن ،باز می
شد اعالم کرد که الیحه ای را برای
برکنار کردن ســه سناتور مشکل
ساز خود به سنا خواهد برد.
سه شــنبه پاتریک برازو و مایکل
دافی و چهارشنبه پامال والین به
دفاع از خود و هزینه های مسکن
خود پرداختند.
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نیست».
جاســتین ترودو رهبر
حــزب لیبــرال طی
سخنانی به خبرنگاران
از تنها راهی که اعتماد
عمومی را می تواند به
مجلس سنا برگرداند،
اینچنین نام برد:
«نخســت وزیر باید در
مــورد آنچــه در مورد
افتضاح ســنا می داند
با ادای ســوگند Under
 Oathشهادت دهد».
داستان چگونه ادامه خواهد یافت

آنچه مســلم اســت این مسئله
به ایــن زودی آنگونه که افتضاح
خرید جنگنده های  F35و بحران
بومیان کانادا و غیره به فراموشی
سپرده شــدند ،به سرنوشت آنها
دچار نخواهد شد .بسیاری الیحه
محافظه کاران در اخراج این ســه
ســناتور از ســنا را اقدامی برای
جلوگیــری از تحقیقات بیشــتر
پلیس ( )RCMPمی بینند.
آیا مجلس ســنا تحت فشار افکار
عمومی الیحه خود برای اخراج این
سه سناتور را رد و یا برمی گرداند؟
آیا هارپر تحت ســوگند شهادت
خواهد داد؟
آیا اعتبار سناتوردافی ،یک روزنامه
نگار کهنه کار بیشــتر است و یا
نخست وزیری که کنترل شدید
ساختار سیاســی اجتماعی کانادا
معروف است؟
و باالخره آیا ادامه این ماجرا عاقبت
به امکان مطرح شدن مسئله رای
عــدم اعتماد به نخســت وزیر و
کابینه اش منتهی خواهد شد؟
هفته گذشــته جمهوریخواهان
آمریکا که تحت کنترل افراطیون
 Tea Partyهستند و سعیداشتند
طرح بیمه درمانی عمومی اوباما را
ملغی و دچار شکست کنند ،خود
تن به شکست بی سابقه ای دادند.
آیا موقعیت متزلزل کنونی حزب
محافظه کار کانــادا (که در واقع
تحت کنترل حزب ســابق رفرم
است) کانادا را نیز مستعد تحوالت
مطلوب تری کرده است؟
آیا امید به عدالت ،و داشتن دولت
شایسته تر بیشتر شده است؟
•

Consultations,
Invitation Letters,
Renewal of P.R Cards,
Renewal of Temporary
& Resident Visa

Citizenship Applications

ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ

Immigrate to
Canada

ﻓﺩﺭﺍﻝ ،ﮐﺑﮏ ،ﺍﺳﺗﺎﻧﯽ
ﺷﺎﻣﻝ:
ﺗﺧﺻﺻﯽ
ﮐﺎﺭﺁﻓﺭﻳﻧﯽ
ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭی
ﮐﻔﺎﻟﺕ ﻫﻣﺳﺭ ﻳﺎ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ
ﺗﺟﺭﺑﻪ ﮐﺑﮏ ﻳﺎ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﺋﯽ

Federal, Quebec
Or the Provincial
Nominee Programs

Including: Investor,
Spousal or Parental
Sponsorships, Skilled
Workers, Canadian or
Quebec Experience
Class Program.

================================

ﺑﺎ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻠﯽ
ﻣﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﻳﺭﻳﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ
ﺑﻪ ﺷﻳﺭﻳﻧﯽ ﺻﺣﺑﺕ ﻣﻳﮑﻧﻡ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﻣﺎﺱ  ۱۲ﺗﺎ ۱۸

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

www.mariacottone.com

with appointment
only

ﺗﻣﺎﺱ ﺑﺎ ﺧﻁ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻭ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔﺭﺩ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﺍﻳﺭﺍﻧﻳﺎﻥ
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Facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone

آماده شوید!

برای ادامه حتصیل و بازار کار

انگلیسیبیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی

روزانه و شبانه

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

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

Inscriptions pour le jour:

طرح مهاجرت سال ٢٠١٤کانادا
باتمرکزبربرنامهاقتصادی

 7آبان ،ایرانتو :کانادا قرار اســت
سیســتم بانک اطالعاتی در مورد
شــرایط متقاضیان عالقه مند را
برای کارفرمایان راه اندازی کند.
کریس الکســاندر وزیر مهاجرت
زمانی که گزارش ســاالنه خود را
روز دوشنبه به مجلس تحویل داد،
اعالم کرد که اتاوا بین  ٢٤٠تا ٢٦٥
هزار مهاجر را در کانادا می پذیرد.
این تعداد بدون تغییر و مشابه سال
جاری است.
از ایــن تعــداد  ٦٣درصــد در

«کتگوری» اقتصادی ٢٦,١ ،درصد
فامیلــی و  ١٠,٩به پناهندگان و
دیگر کتگوری ها تعلق می گیرد.
الکساندر گفتدر حالی که کانادایی
ها اولویت اول را برای انتخاب کار
دارند ،قرار دادن مهاجران تازه در
مکان مناسب مورد نیاز ،در رونق
دراز مدت اقتصادی کانادا از اهمیت
خاصی برخوردار است.
سیستم بانک اطالعاتی از اول ماه
ژانویه  ٢٠١٥آغاز بکار خواهد کرد.
کریس الکســاندر گفت که قرار

4, 12 et 18 novembre 2013 de 9:00 à 11:00
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014
است که تعداد پذیرشدر کتگوری
تجربه کانادایی و برنامه اســتانی
افزایش پیدا کند.
کتگوری تجربه کاری از  ١٠هزار
نفر به  ١٥هزار و برنامه استانی از
 ٤١هزار بــه  ٤٧هزار نفر افزایش
می یابد.
وی همچنین افزود که در ســال
 ٢٠١٣بــرای جلوگیری از ســوء
اســتفاده از سیســتم نیروی کار
موقت ما هزینه ای برای کارفرماها
تعیین کردیم و زبان انگلیســی را
هم بــرای متقاضیان جزو الزامات
قرار دادیم.

•

Inscriptions pour le soir:
le 3, 4, 11 décembre et le 8 janvier 17:00-19:00
Session: le 13 janvier au 27 mars 2014
Inscriptions pour le secondaire:
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre
)950 Fraser (Metro: Cote-Vertu
Ville St. Laurent, Quebec
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امیرکفشداران

ایران...

وکیل دعاوی

هشدارمقاماتتهراننسبتبهجیرهبندیآب
 :VOAمقامات تهران نســبت به
مشکل کم آبی و قطع آب برخی
از مناطق پایتخت هشــدار داده
اند .کاهش شــدید بــارش باران
در بســیاری از مناطــق تهران و
دیگر شــهرهای کشور از احتمال
وقوع خشکسالی و بسیار کم آب
حکایت می کنند.
روزنامه انتخــاب روز  ٣٠اکتبر از
مدیریــت فشــار آب در پایتخت
خبــر داده و از محمــد پرورش،
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان تهران نقل کرده که با اشاره
به وقوع خشکسالی و لزوم رعایت
محدودیت «فشــار آب در برخی
مناطق در شب کاهش می یابد و
 ...برای تامین آب مورد نیاز تا پایان
سال،در برخی مناطق از ساعت ١١
شب تا  ٥صبح فشار آب مدیریت
می شود تا مخازن آبگیری شوند».
این مقام شــرکت آب و فاضالب
تهران گفته است هم اکنون تهران
با کمبــود  ٥٠میلیون مترمکعب
منبع آبی روبرو است.
آقای پرورش هشدار داده است اگر
شهروندان تهرانی در مصرف آب
صرفه جویی نکنند ،مدیریت فشار
آب شامل روزها نیز خواهد شد .او

گفته اســت ذخیره آب سدها در
سامانه شرق کاهش  ٥٠درصدی
داشته است.
این مقام شــرکت آب و فاضالب
اســتان تهران گفته است سرانه
تولیــد  ٣٢٠لیتر آب اســت و در
تهران به ازای هر نفر در شبانه روز
 ٢٤٠لیتر آب مصرف می شود.
بنا به اعالم مقامات شرکت آب و
فاضالب،یکونیممیلیونمشترک
پرمصرف در ایران شناسایی شده
اند و برای آن ها نامه اخطار ارسال
و از آن ها خواســته شده تا میزان
مصرف خود را  ٣٠درصد کاهش
دهند.
بنا به اعالم مقامات محلی استان
تهران ٧٠ ،درصــد آب مورد نیاز
اســتان تهران از طریق آب های
سطحی و بارش برف و باران تامین
می شود بنابراین میزان ذخایر آب
استان و دیگر شهرهای کشور به
میزان بارش باران به ویژه در فصل
پاییز و زمســتان بستگی خواهد
داشت.
سرانه تولید در ایران  ٣٢٠لیتر آب
اســت و با توجه به خشک بودن
مناطق گسترده ای از ایران ،مسئله
کمبود آب و خشکســالی یکی از

باقرزاده :کارنامه روحانی...
قانون (ابالغ اتهام و محاکمه و
محکومیت) نیز رعایت نشده
است .از این نظر بسیاری از
کسانی که به او رأی دادهاند
با این امید و انتظار بوده که
بر اســاس قولهایــی که او
در تبلیغــات انتخاباتی خود
داده و سوگندی که بعدا در
مراســم تحلیف خود به جا
آورده است برای اجرای قانون
اساسی و دفاع از حقوق مردم
تالش کند .ایــن انتظار در
محدوده اختیارات او است و
وقتی او از تــاش برای این
کار سر باز میزند و در اجرای
وعدههای خود و اجرای قانون
اساسی تعلل میکند به حق
باید مورد اعتراض قرار گیرد.
همین اعتراض در مورد
مــوج اعدامها و افزایش
آنها نیز وارد است.
بر هیچ کس پوشیده نیست
که محاکمات منجر به صدور
حکم اعــدام در ایــران ،به
خصوص در مــورد اتهامات
غیر قتل ،از کمترین موازین
محاکمات عادالنه برخوردار
نیســتند و احــکام اعــدام
در غالــب موارد بر اســاس
اعترافاتی که در زیر فشــار و
تهدید یا شکنجه اخذ شده
است (و بدون این که اعتبار
این اعترافــات در دادگاه با
موازیــن حقوقی محک زده
شود) صادر میگردد.
در بســیاری از موارد ،صدور
و اجرای این احکام در حکم
قتل بشمار میرود و قاضی
و مجری حکم باید به اتهام
قتل تحت تعقیب قرار گیرند.
یک نمونه مشخص آن ،اعدام
چند روز پیــش  16زندانی
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مسائل عمده استان هایی همچون
تهران است که میزان مصرف آب
شهروندان آن بسیار باال است.
خبرگزاری مهــر همچنین روز ٩
سپتامبر از خشک شدن  ٥١سد
در سراسر کشور خبر داده بود.
بنا به گزارش رســانه های داخلی
ایران ،آب برخی از ساکنان تهران
در تابستان امسال یا قطع می شد
و یا در گرم ترین ساعت های روز
افت فشار داشت و برخی از مناطق
تهران حتی به آب آشامیدنی نیز
دسترسینداشتند.
عدم بارش باران در  ۵ماه گذشته،
بی توجهی مردم به صرفه جوییدر
مصرف آب و در نهایت ناکارآمدی
مقامات دولتی در مدیریت منابع
آب موجود ،پایتخــت را طی ماه
های آینده با کمبود شــدید آب،
و در تابســتان سال آینده با جیره
بندی روبرو کند
هــم اکنــون  ٧٠درصــد از آب
آشــامیدنی پایتخت از ســدهای
اســتان تهران تامین می شود که
سطح ذخایر آب آن ها در مقایسه
با سال گذشــته  ٣٠درصد کمتر
است.

>> ادامه از صفحه7 :

در زاهدان بود که به تصریح
محمــد مرزیه ،دادســتان
عمومی و انقالب زاهدان در
«پاسخ» به حمله مسلحانهای
کــه شــب پیــش از آن به
مرزبانان ایرانی صورت گرفته
و به کشــته شدن  14تن از
آنان منجر شده بود صورت
گرفته است .کشته شدن این
مرزبانان البته فاجعه بزرگی
بود و باید با خانوادههای آنان
ابراز همدردی کرد (و سؤاالتی
را پیش کشید از قبیل این که
آیا آنان از آموزش و تجهیزات
و پشــتیبانی کافــی برای
ایفای وظایف خطرناک خود
برخوردار بودهاند و اگر چنین
بوده چــرا این قــدر تلفات
دادهاند و اگر نبوده مسئولیت
کشــته شــدن آنان متوجه
کیست؟) ،ولی به وضوح اقدام
دادســتان انتقامی بوده و در
حکم گروگانکشی است.
این که آقای دادستان گفته
این افراد بــه مرگ محکوم
شــده بودند در ماهیت امر
تغییــری نمیدهــد ،چون
بالفاصله اضافه کرده که حکم
به دالیلی اجرا نشــده بود و
«به آنها» (گروههای مسلح)
اخطار شده بود که اگر اقدامی
بکننــد «پاســخ» خواهند
گرفت .یعنی به این افراد به
صورت گروگان نگاه میشده،
و صــدور حکم اعــدام برای
آنان (در محاکمات سریع و
ناعادالنه) به این منظور بوده
که گروههای مسلح مهاجم
بدانند تهدید به کشتن آنان
جدی است.
بعد هم آقای دادستان بدون
هیچ پردهپوشی اعالم میکند

که گروگانها به دلیل حمله
شــب پیش اعدام شــدند -
وگرنه هنوز زنده میماندند.
این اقدام به وضوح یک قتل
ن ُکشــی بود ،و
عام و گروگا 
در هر جامعــهای که از یک
دادگســتری مستقل و کارآ
برخوردار باشد مرتکبان آن
بدون تردید تحت تعقیب قرار
میگیرند.
در عین حال ،رییس جمهور
کشور نیز نمیتواند در برابر
این عمل ســاکت بنشیند و
اقدامی انجام ندهد .جنایتی
رخ داده اســت و باید مطابق
قانون مورد رســیدگی قرار
گیرد .اگر قوه قضاییه خود
به این کار دســت زد بسیار
خــوب .در غیر این صورت،
بر رییس جمهور است که به
مقتضای سوگندی که هم به
عنوان پاسدار قانون اساسی
و هم برای حمایت از حقوق
ملــت خورده بــرای احقاق
حقوق قربانیان این جنایت و
خانوادههای آنان اقدام کند.
از ایــن رو ،نهادهای حقوق
بشری به حق ضمن اعتراض
به این عمــل جنایتکارانه از
آقای روحانی خواســتند که
در برابر ایــن عمل واکنش
نشان دهد و مانع از این شود
که جنایتهایی از این قبیل
تکرار گردد.
در هــر صــورت ،در موارد
نقض اصول قانون اساسی ،به
خصوص مواردی که به حقوق
مردم مربوط میشود ،رییس
جمهور اسالمی نمیتواند با
استناد به اصل تفکیک قوا از
خود سلب مسئولیت کند ،و
بلکه به تصریح قانون اساسی

•

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.
Montreal, QC H3A 1E4

________________________________________________Tel.: 514-303-2977
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

موظف اســت
که با استفاده
از اختیــارات
خود از قانونشــکنی مانع
شــود .مواردی که در باال به
آنها اشاره شــد (از حبس
و بازداشــت و حصــر بــه
دالیل سیاســی و عقیدتی
تــا اعدامهای بیرویــه) از
نمونههای بارز تجاوز به حقوق
مردم بر اساس قانون اساسی
نظام است که رییس جمهور
نمیتوانددر برابر آنها ساکت
بمانــد و یا در مقابله با آنها
تعلل بورزد( .در این جا بحث
مربوط بــه اعالمیه جهانی
حقوق بشــر و ملحقات آن
را کــه ایران بــه عنوان یک
کشور به آنها پیوسته ،و به
موجب مــاده  9قانون مدنی
ایران مفاد آنها در این کشور
خود حکم قانــون را دارند و
الزم االجرا هستند ،به کنار
میگذاریم .بسیاری از مفاد
این میثاقها با قانون اساسی
جمهوری اسالمی در تعارض
اســت و رژیم حاکم نه تنها
کمترین تالشی برای رفع این
تعارضها بر نداشــته و بلکه
قوانین خشن و تبعیضآمیز
بسیاری را بر خالف مفاد این
میثاقها تنظیــم و تصویب
کرده و به مرحله اجرا گذارده
است).
از وظایــف حقوقــی رییس
جمهور اسالمی که بگذریم،
به لحاظ سیاسی نیز میتوان
به برخی از تعهــدات آقای
روحانــی در برابــر مــردم
اشــاره کرد .آقای روحانی
در تبلیغــات انتخاباتی خود
وعدههــای متعــددی را
در زمینــه آزادی زندانیــان
سیاســی ،ایجــاد فضای باز
سیاسی و اجتماعی ،رعایت

حقوق مــردم ،رفع تبعیض
و البته گشایش اقتصادی و
تنشزدایی و رفع تحریمهای
بینالمللی مطرح کرد و این
شعارها و وعدهها نقش بزرگی
در جلب آرای وســیع مردم
داشت .در واقع میتوان گفت
که آقای روحانی با مردم وارد
یک پیمان دوجانبه شــده
است.
او به مــردم وعده داد که در
برابــر رأی آنــان در زمینه
مــواردی که نام برده شــد
تالش خواهد کرد .از این رو،
او (و هوادارانش) نمیتوانند
امروز به بهانــه تفکیک قوا
بگوینــد که در مــورد مثال
آزادی زندانیان سیاسی کاری
از او بــر نمیآید .از ســوی
دیگر ،آقــای روحانی تدوین
«منشور حقوق شهروندی»
را وعده کرد و برخی «حقوق
شهروندی» را با حقوق بشر
اشتباه گرفتند .حقوق بشر
نیاز به منشور ندارد (اعالمیه
جهانی حقوق بشــر نوشته
شده اســت) و وعده اجرای
حقوق بشر در عین وفاداری
به قانون جمهوری اسالمی،
فریب بزرگی بیش نمیتواند
باشد.
اکنون و به اجمال کارنامه
سه ماهه آقای روحانی را
مرورمیکنیم.
در مورد وعدههای اقتصادی و
تنشزدایی بینالمللی تردید
نمیتوان کرد کــه اقدامات
چشــمگیری صورت گرفته
اســت .البته هنوز تا نتیجه
گیــری از ایــن اقدامات و
گشایش تنگناهای اقتصادی
راه درازی در پیش است ،ولی
کسی نمیتوانددولت روحانی
را به کمکاری یا تخلف وعده
متهم کند.

Fax: 514-303-6522

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

در مورد وعدههای سیاســی
و حقوق فــردی و اجتماعی
مردم ،اما ،این کارنامه چندان
درخشان نیست.
نمونههای کوچکی از فضای
بــاز سیاســی و فرهنگی و
دانشگاهی به چشم میخورد،
ولی سایه سنگین سانسور بر
کتاب و مطبوعات همچنان
ســنگینی میکند .آزادی
زندانیــان سیاســی هم به
چند ده نفر محدود شــده و
در مقابل ،دادگاهها به صدور
احکام سنگین برای منتقدان
فرهنگی و مدنی و اعدامهای
سیاســی بخصوص در مورد
اقلیتهــای قومــی ادامــه
میدهند.
به سایر موارد حقوق بشر که
میرسیم ،مسئله کامال فرق
میکند.
اینجــا نــه تنها اثــری از
پیشرفــت نیســت و بلکه
اقداماتی را ما شــاهدیم که
فعــاالن حقوق بشــر را به
ناامیدی کشانده است.
اولین اقدام «حقوق بشری»
آقای روحانی که دلســردی
شدید فعاالن حقوق بشر را
باعث شــد برگزیدن کسی
مانند مصطفی پورمحمدی
با سابقهای وحشتناکدر قتل
عام سال  67به عنوان اولین
وزیر دادگستری دولتش بود.
بســیاری از حامیان روحانی
ســعی کردند عمل او را به
عنوان یک تاکتیک سیاسی
بــرای قبوالنــدن وزیــران
اصالحطلب خود به مجلس
تحــت کنتــرل اصولگراها
توجیهکنند.
ولی این استدالل برگزیدن
پورمحمــدی را توجیــه
نمیکند .عناصر زیادی در
ردیف پورمحمــدی (برای

احراز مقام وزارت دادگستری
رژیم) در حکومت هســتند
که مورد تأیید اصولگرایانند
بدون این که از چنین سابقه
شــرمآوری برخوردار باشند
و آقای روحانی میتوانست
بــدون برانگیختــن چنین
حساســیتی از آنان استفاده
کند .آقای روحانی نیازی به
انتخاب شخص پورمحمدی
نداشــت ،و دیدیم که عمال
هم در گرفتــن رأی اعتماد
برای وزیران اصالحطلب خود
دچار اشکال شد.
در واقــع در این کار او نوعی
تعمد به چشــم میخورد.
او گویــی میخواســت به
این وســیله پیــام دهد که
در برابــر ارزشهای حقوق
بشــری تعهدی برای خود
نمیشناسد و تنها مالکهای
عملگرایانه (از نوع ماکیاولی/
رفســنجانی) مورد توجه او
است ،و او در راه رسیدن به
هدف هر وســیلهای را مباح
میداند.
ایــن خصوصیت با ســابقه
امنیتــی آقــای روحانی و
مواضعــی کــه او در وقایع
مختلف و از جملهدر پسآمد
حوادث کویدانشگاهدر سال
 78گرفت کامال میخواند.
او هیچگاه مدافع حقوق بشر
نبوده و ظاهرا به گشــایش
فضای سیاسی و مطبوعاتی
و فرهنگی و دانشگاهی نیز
به عنوان یک مقوله سیاسی
نگاه میکند تا حقوق بشری.
به عبارتدیگر ،او این شعارها
را برای پیروزی در انتخابات
(بهدرستی) مفید میدانست،
و اکنــون نیز تحقق آنها را
بــرای تقویت موقعیت خود
مفید میداند .ولی در
این امــر ظاهرا او با
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چونشکر...

و مبتکران اينگونه جريان
فراد،
سال پيش حساب و کتابی است .باور ديگر ،ا ی انحرافی ،با اين نام ســه
ــا
نه
يادآوری :هشــت القی يزدی او را فرستاده جمهوری اسالمی ه ی ،به اين راحتی ،مشخص و
آقائی به نام فتح الله خ
ن جريانی انحرافی حرف
کوچکش برای ســاخت
ف شوند« :هخا»! («باالترين»
که نام
عري
ســاکن آمريکا رجمه کرده و لوث کردن مبارزه ميدانســت .ت يوب» و «گوگل» را ببينيد.
«يوت
را به «اهورا پيروز» ت
برونمرزی قضيه چندان جــدی بود که در و های ابراهيم نبوی را بخوانيد
بود! ،در رســانه های
احتياط َا آماده باش طنز
هران
را از من نگاه کنيد« :اهورا
چو انداخت که فالن روز جمعه فرودگاه ت الم کرده بودند که و اين
ميشويم داده بودند و اع
يامد»)
پياده
با هواپيما در ايران ميشوند .او اگر هواپيمائی اينطرف ها بيايد ن اال خدا مرا ببخشــد که در
و آخوندها قلع و قمع
ح
و ره ی مثبت آقای حســن
ميگفت کليد همه مشــکالت را ميزنيمش .وعود آمد (جمعه چهــ
روز م
ی نقش «هخا» را می بينم.
در دســت دارد و سوئيچ چندتا سرانجام  )۲۰۰۴اما هخائی در روحان
ره ی منفی اش هم البته
ای در پائيز
چه
هواپيما را در جيب.
ـرف ،راديو تهران پياده نشد و پيدا نشد و از بر ـه ی جنايت های جمهوری
از يکطـ
همـ
تلويزيون ها طــرف .مصاحبه آن پس گم و گور شد و گويا عده اسالمی سايه انداخته است.
رائيل از يک
ان
هر
ی فريب خــورده هم در ت
ــروده ی «مستزاد» تنها
اســ صاحبه با ايــن آقا که ا
اين س
پشــت م
اسداران شدند.
بيت اش به هخا اشاره دارد.
خــودش را «هخــا» ميخواند و گرفتار پ عد از او هم خيلی ها يک
خدا که فقط همين يک بيت
وب
مرام «هخامنشی» را مژده ميداد .پيش از او نقش هخا را بازی شکر
که شــايد در اپوزيسيون
اينهمه يادآوری ميخواست.
يکی از باورها اين بود
َ هنوز مشغولند ،اما اش
ردند و بعضا
آمريکا و ســيا او را جلو انداخته ک ی اصلی باعث شــد که اين
هائی که ميزند روی هخا
اند و حرف

محمود حسن شد
هادی خرسندی

ديدی که چه تغيير خوشی سهم وطن شد

محمود حسن شد

فردوس برين قسمت تو قسمت من شد

محمود حسن شد

تکيه زده بر جای شغالی سگ زردی
ای رأی چه کردی!
خرس آمده در رقص و شتر دايره زن شد

محمود حسن شد

بيچاره جوانان وطن محو چراغان
عالف خيابان
« ُمچکر» که دوباره پرزيدنتَ ،
«خ َفن» شد
محمود حسن شد

انگار هخای دگری آمده از راه!
با نقشه ی دلخواه
بنگر که چه پر هيبت و هنجارشکن شد

محمود حسن شد

در سفره ی او حرف حقوق بشری نيست
اص ً
ال خبری نيست
حق بشری مصرف آفتابه لگن شد

محمود حسن شد

زان روز که نسرين ستوده شده آزاد
دل ها همه شد شاد
اما چه سرانجام «بهاره» ،مث َ
ال ،شد

محمود حسن شد

ساکت! بتوچه ،صبر بکن ،تفرقه ننداز!
يکبار دگر ،باز
بر امت بيچاره تفکر قدغن شد

محمود حسن شد

از شکوه حذر کن که شده موقع شادی
خرسندی هادی!
بنگر که عجب سرو چمانی به چمن شد

محمود حسن شد

ديگر چه نويسی سخن ياوه و يامفت؟
اصالح طلب گفت
چون ختم غم و رفع ستم ،دفع محن شد

محمود حسن شد

گفتم به جوابش که تو اندازه نگهدار
بع بع مکن اين بار!
بر گردن تو بود طنابی که رسن شد
محمود حسن شد

ما اولی و دومی از هم نشناسيم
کم هوش و حواسيم!
در مذهب ما دزد کفن ،دزد کفن شد
محمود حسن شد

مشکالتی روبرو شده است.
خامنهای و اطرافیانش با
وعدههای او در زمینه سازش
اتمی با غرب (نرمش قهرمانانه) و
لوازم آن از جمله مذاکره با آمریکا
به امید رفع تحریمهای بینالمللی
همراهی بیشــتری نشان دادهاند،
ولی در برابــر وعدههای داخلی او
مقاومت میکننــد .رژیم ایران از
تجربه چین آموخته که با گشایشی
در فضای اقتصادی جامعه به نفع
طبقات متوسط و فرودست جامعه،
میتــوان برای مدتــی اصالحات
سیاســی مورد خواســت طبقه
متوســط را به عقــب انداخت ،و
از ایــن رو نیازی بــه تعجیل در
تحقق وعدههای روحانی در خود
نمیبیند.
آقــای روحانی در ســه ماهه اول
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همدست جنايات ،قوی پنجه و فعال
در اين سی و شش سال
ديروز خفی بوده و امروز علن شد

محمود حسن شد

وقت است که خود بر سر خود شيره بماليم
از دست که ناليم؟

از ماست که بر ماست! همين ختم سخن شد

محمود حسن شد

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

پاسخ فردوسی به روحانی

تو با آن امام جنايت شعار
تو با رهبر ناقص نابکار
تو با هاشمی ،خاتمی ،موسوی
نموديد باند جنايت قوی
کنون گر رسيدی به کاخ ملل
وز آنجا اگر بگذری تا زحل
مپندار گشتی عوض ای حسن
ببين تا چه گفتم به شهنامه من:

که در اجالس سازمان ملل بيتی
از شاهنامه در نطقش گنجانده بود

شنيدم فريدون صاحب کليد
به تاالر «يو.ان» بيامد پديد
بچسباند بر هم در و تخته را
به هسته هلو زد زغال اخته را
سخن گفت از صلح و نيز از ترور
که اين يک چطور است و آن يک چطور
پس آنگه بيان را به اوجش رساند
يکی بيت زيبای شهنامه خواند
«بکوشيد نيکی به کار آوريد/
چو ديديد سرما بهار آوريد»
من اول ز کارش شدم شادمان
ز نام فريدون دلم شد جوان
ولی بعد ديدم که آن ،پوشش است
به امنيتی کاريش کوشش است
پس اينک بگويم که روحانيا
تورو حضرتعباس کوتاه بيا
مخوان شعر فردوسی پاکزاد
بتو هيچکس اين اجازه نداد
ترا من فريدون نه بشناختم
چه شد آن فريدون که من ساختم
فريدون من ضد ضحاک بود
نه در خدمتش مثل دالک بود
فريدون من با بدی بود بد
نه همدست بودی به بشار اسد
تو حاال برای فريب عوام
پس از آنهمه کشتن و قتل عام
دم از نيکی و مردمی ميزنی
بنازم به گوزت که خوش باسنی
کالم تو گوز است ای پهلوان
رها گشته در مارکت مسگران*
تو ای يکه آخوند امنيتی
کجا باشدت جز بدی نيتی
تو بيچاره نيکی چهدانی که چيست
در انبان تو جز بدی هيچ نيست
اگر يادت آيد ز کشتار شصت
تو هم داشتی در جنايات دست

حکومت خــود در روابط خارجی
میتواند از «موفقیتهایی» یاد کند
که گرچه هنوز نتیجه ملموســی
در زندگی مــردم ایجاد نکردهاند،
ولی رفــع تحریمها را در آینده نه
چندان معلوم نوید میدهند .در
مــورد ایجاد فضای باز سیاســی،
مطبوعاتی ،فرهنگی و اجتماعی ،او
تنها از نمونههای محدودی میتواند
نام ببرد ،و دست کم میتوان گفت
کــه اقدامــات او در این زمینه به
مراتب کمتر از انتظارات هواداران
اصالحطلب او بوده است .بسیاری
بر این عقیدهاند که او در این زمینه
بر خالف وعدههای انتخاباتیاش به
اندازه کافی تالش نکرده و در برابر
خامنهای و اطرافیانش کوتاه آمده
است .در زمینه موارد دیگر حقوق
بشــر ،اما ،کارنامه او سیاه میزند
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«ور از جوی خلدش به هنگام آب»
«به بيخ ،انگبين ريزی و شهد ناب»
«سرانجام گوهر بکار آورد»
«همان ميو ٔه تلخ بار آورد»

پس اکنون تو ای جانی نابکار
غلط کن ،بزن جا ،درش را بذار

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

«درختی که تلخ است وی را سرشت»
«گرش برنشانی به باغ بهشت»

* اشاره به ضرب المثل «الف در غريبی ،گوز در بازار
مسگران» (که هيچکدامش لو نميرود).

ِ
دروی توفان!...
کاشت باد و
شهباز:
ِ

و نقطه ســفید چندانــی در آن
نمیتوان یافت .او تا کنون سیاست
احمدینــژاد را کم و بیش دنبال
کرده است :افزایش تعداد اعدامها،
بیتوجهیبهفراخوانهاینهادهای
حقوق بشری ،تخطئه احمد شهید
به عنوان گزارشــگر ویژه سازمان
ملل در مورد ایــران و ممانعت از
سفر او به ایران .و از همه نمادینتر:
برگزیدن مصطفی پورمحمدی به
عنوان وزیر دادگستری به معنای
یک تودهنی محکم به استغاثه و
دادخواهی هزاران خانواده دردمند
و داغدیده که عزیزانشان به دست
او و همکارانش مظلومانه ســر به
نیست شــدند و پس از  25سال
هنوز کســی به داد آنان نرسیده
است.
•

ازبین بردن قاچاقچیان و متالشی
کردن باندهای قاچاق را می زند و
با این حال به گزارش سازمان ملل
متحد ،جمهوری اسالمی باالترین
میزان ســرانه مصرف مواد مخدر
در دنیا را دارد و دستیابی به مواد
مخدر از خرید ســیگار آسان تر
است.
نتیجه طبیعی ایــن خود قدرت
مطلق پنــداری و خیره ســری
نابخردانه در حل مسایل جامعه با
زندان و کشــتار و اعدام ،این شده
است که شمار زندانیان نسبت به
پیش از انقــاب بیش از  25برابر
شده و جاندهها هزار ایرانی قربانی
بی خردی جنایتکارانه نظام والیت
مطلقه فقیه شده و همچنان می
شود.
در آخریــن رویــداد از این نوع،
شــامگاه جمعه ســوم آبان یک
پاسگاه مرزی نیروی انتظامی در
سراوان بلوچستان مورد حمله یک
گروه شورشی مسلح قرارگرفت و
 14سرباز وظیفه و مرزبان کشته و
شماری نیز مجروح شدند.
سحرگاه روز بعد  -با گذشت کمتر
از  12ساعت  ،-حکومت جنایتکار
آخونــدی در یک اقدام "مقابله به
مثل" نامیده شده 16 ،زندانی بلوچ
را اعدام کرد.
محمد مرزیه ،دادســتان بیدادگر
حکومت در زاهدان ،نام این عمل
جنایتکارانه و خالف همه موازین
حقوقــی و قضایی  -حتی قوانین
خــود حکومت  -را "درپاســخ به
کشته شــدن  14عضو نیروهای
مرزبانی" نهاد و گفت« :با توجه به
هشــدارهایی که از قبل به عوامل
اشرار و گروهک های معاند نظام
داده بودیم که اگر هرگونه اقدامی
که سبب آسیب رساندن به عوامل
امنیتی و انتظامی صورت بگیرد،
اقدام به مقابله به مثل می کنیم»!
یک روز بعد ،گروهی موســوم به
"جیش العدل" مسولیت حمله به
پاسگاه مرزی و کشتار مرزبانان را
به عهده گرفت .به گزارش تارنمای
"دیگربان"« :خبرگــزاری فارس

>> ادامه از صفحه5 :

وابسته به سپاه پاسداران نخستین
رســانه ای است که گروه "جیش
العدل" را مســئول این درگیری
معرفی کرده است ...سایت امنیتی
"بولتن نیوز" گزارش کرده که :این
اشرار مســلح به کلیه سالح های
نیمه سنگین از جمله آر پی جی
 7و مسلسل های خودکار بوده اند.
این سایت گروه "جیش العدل" را
گروهی "تروریستی" معرفی کرده
که از سوی عبدالرحیم مالزاده راه
اندازی شده است ...مالزاده بعد از
دســتگیری برادرش عبدالحمید
مالزاده بــه اتهام مشــارکت در
شــهادت مولوی جنگی زهی به
پاکســتان متواری شــده و گروه
"جیش العدل" را تشــکیل داده
اســت ...از گــروه "جیش العدل"
به عنوان جایگزین "جند الله" به
رهبری عبدالمالک ریگی نام برده
می شــود که پس از اعــدام وی
ازسوی جمهوری اسالمی فعالیت
آن متوقف شده است».
از فحوای بیانیــه ای که "جیش
العدل" منتشرکرده چنین برمی
آید که درگیری فراتر از حمله یک
گروه مسلح به یک پاسگاه مرزبانی
و کشتار کارکنان آن است و منشاء
آن را باید در جایی دیگر جستجو
کرد.
تارنمــای حکومتــی "تابناک"
حکومت عربســتان ســعودی را
مسئول این کشتار معرفی می کند:
«اکنون که خاندان آل سعود مزه
شکست را در سوریه ،عراق و لبنان
چشــیده اند و می بینند که ایران
و امریکا درحال برقــراری رابطه
ای اندک هستند ،تروریست های
خونریــز ،کج فهم و دیوانه خود را
راهی ایران می کنند تا به زعم خود
از ایران انتقام بگیرند».
اگر این ادعای تارنمای "تابناک"
درست باشــد ،انگیزه آن واکنش
به مشارکت حکومت آخوندی در
جنایت های رژیم بشار اسد است
و اگــر نظام والیت مطلقه فقیه از
اندکی خرد برخــوردار بود ،درمی
یافت که با آشــوبگری و شرکت

در سرکوب و جنایت درسرزمین
های دیگر نمی توان انتظار امنیت
و آرامش در درون مرزهای خود را
داشت.
عبدالستاردوشوکی ،نویسنده بلوچ
مقیــم انگلســتان و رییس مرکز
مطالعات بلوچســتان ،در تاریخ 6
آبان در نوشتاری با عنوان "اعدام
غیر انسانی  16زندانی بلوچ "...می
نویسد:
«حماقــت آمیختــه بــا تعصب
جنایتکارانه مقامــات جمهوری
اســامی ،و ناآگاهی آنــان از دام
پهن شــده ،آنها را کور و کر کرده
است و تعجب آور نیست که جیش
العدل از اعدام بلــوچ ها به نوعی
اســتقبال می کند و آن را تبریک
مــی گوید .اگر جیــش العدل و
حامیان آنها موفق شوند جنگ را
از شاخه سوریه به بلوچستان سوق
بدهند ،باید از آینده بلوچســتان
هراسید و هشدار داد ،زیرا بلوچ ها
نمی خواهنــد و نباید وارد جنگ
نیابتی ازسویدیگران شوند و آتش
کینه و نفرت خانمانســوز را از آن
ســوی خاورمیانه به داخل خانه
های خود سوق بدهند ...جمهوری
اسالمی نیز باید بداند که با اعدام و
بلوچ کشی تخم کین می کارد و
جهادی و بمب گزار انتحاری درو
خواهد کرد».
اشاره مشفقانه و هشداردهنده آقای
دوشوکی به این زبانزد است که:
"آن که باد مــی کارد ،توفان درو
می کند" .اما ،نظام والیت مطلقه
فقیه حکومتی اســت که شامگاه
نخستین روز تولد خود  22 -بهمن
 - 1357را با خونریزی و اعدام در
پشت بام مدرسه علوی آغاز کرده
و تاکنــون نیز بی وقفه به این کار
ادامه داده و به احتمال قوی تا پایان
حیاتش هم خواهد داد.
چنین حکومتــی نمی فهمد که
معنی کاشــت باد و دروی توفان
چیست!
•
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خوب...
ه نگار

دکتربهمن فصیح پور

ک روزنام
ي

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

هرچهکميابتر،
گرانبهاتر
جواد طالعی
چراغ برداريد و در اين روزگار دنبال
روزنامهنگار خوب بگرديد .اگر کم
يافتيد ،ســعی کنيد يکی از آنها
شويد .کميابها همواره پُربهاترند.
هم در بازار فلــزات ،هم در ميان
انسانها
يک روزنامــه نگار خوب ،قلمش
به مغز و زبانش به قلبش نزديک
اســت .با تارهای قلبش در آرزوی
حقيقت اســت و با چشم مغزش،
واقعيت را می بيند .پس قلمش از
ناهنجار و زبانش از وهن پاک است
اودر هيچ نگرش و آئين و جذابيتی
ذوب نمی شود ،بلکه همه نگرش
ها و آئين هــا و جذابيت ها را ،در
انديشه و زبان خود ذوب می کند،
تا به جوهر برسد .و چون به جوهر
رسيد،دست کم بعضی از چيزهائی
که می نويسد ،به اعماق می رود.
يک روزنامه نگار ،نه جهانگرد که
جهان بين است.
به هــر مدت و بــه هرجا که می
رود ،خانه ای می سازد که پنجره
های آن به روی محيط باز است و
همان هوا و دمائی را به خود راه می
دهد ،که انسان های محيط تنفس
می کنند و ســرد و گرمش را می
چشند .او چنين است که می تواند
محاط محيط خود شــود و انسان
هائی را که درباره آن ها می نويسد،
درک کند.
يک روزنامه نگار خوب ،دگم نمی
شناسد.
او در مســير تجربه می آموزد که
بســياری از آنچه امــروز واقعيت
روشن است ،فردا می تواند به ضد
واقعيتی تيره تبديل شود .زندگی را
لحظه به لحظه می پيمايد ،اما می
داند کــه در گذاره لحظه به ثانيه،
ثانيه به دقيقه ،دقيقه به ســاعت،
ساعت به روز و روز به هفته و ماه
و سال است که می توان به چيزی
باور کرد يا شک داشت.
يک روزنامه نگار خوب می داند که
اعتبار ساختنی است ،نه خريدنی.
که اعتبار خريدنی رفتنی است و
اعتبار ساختنی پايدار .او می داند
که اعتبار خريدنی را در پســتوی
قدرت می توان خريــد و در مزار
قــدرت بايد به خاک ســپرد .اما
اعتبار ســاختنی را ،نه می خرند
که بفروشند و نه در حياط خلوت

قدرت به دنيا می آورند تا
مرگ و حياتش بســته به
قدرت باشد.
او بــی گمــان فقــر را
دوست ندارد ،اما بر فرش
ابريشــمين قدرت نمی
نشيند تا بيمناک آن لحظه
ای باشد که تاج خار بر سر،
در برابر آيينه می ايستد و
توان نگريستن در چشمان
خود را ندارد.
رفاه ،آرمان او ست ،زيرا که تنها در
يک جامعه مرفه می تواند منزلت
واقعی خود را بيابد .اما رفاه خواهی
او ،رفاه خواهی بســاز و بياندازها
نيســت .زيرا می داند اگر چنين
شــود ،جائی اگر نه خــود و يار و
وطن ،که دروغ می فروشد.
چرا که رفــاه بســاز و بياندازها،
همواره به بهای فقر اکثريت فراهم
می شود.
يک روزنامه نگار خوب ،هواخواه آن
رفاهی است که جامعه ای کارآمد و
رو به پيش می سازد.
جامعه کارآمد ،پل ها را چنان می
سازد که وزن سنگين کاميون ها
و قطارهای حامل مصالح ساختن
پل های بعدی را صدها سال تاب
بياورند.
در مسيرهای روزانه خود ،به يقين
با موسسه هائی برخورد داشته ايد
که پس از يک يا دو سده نبيره ها
و نديده های موسسان شان آن ها
را اداره مــی کنند .چه چيزی جز
تضمين کيفيت اين موسسات را
حفظ کرده است؟
يک روزنامه نگار خوب ،زندگی اش
را ،مثل موسسان همين موسسه
های چند نســل ماندگار پی می
ريزد .او در پی کميت نيست ،بلکه
کيفيت می آفريند تا ماندگار بماند.
يک روزنامه نــگار خوب ،بر هنر
صرفه جوئــی در مصرف کلمات
مسلط اســت .پس از روده درازی
و انشــاپردازی فاصله می گيرد تا
به عصاره متن برسد .از اين رو ،او
به شاعران نزديک تر است تا رمان
نويسان .او ،هنر صيقلدادن واژگان
را می شناسد و به هر واژه ای که
بر کاغد می نشاند مثل نطفه ای
می نگرد که قرار است رشد کند و
فرزندی تازه را به دامن اين جهان
بنشاند.
يک روزنامه نگار خوب می داند که
سرعت و دقت ،دوپايه اصلی اطالع
رسانی هســتند .اما آنجا که الزم
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جلسات «آشنایی با طب سنتی چینی و اصالح سبک زندگی» هر هفته رایگان برگزار می شود

باشد يکی از اين دو قربانی ديگری
شوند ،حتما سرعت را قربانی دقت
می کند .او متعهد است آنچه را به
راســتی و درستی آن ايمان ندارد
منتشر نکند ،حتی اگر بداند که از
رقيب عقب می ماند .هدف رقابت
برای او پيش افتادندردستيابی به
حقيقت است ،نه پيش افتادن در
عرضه امری که حقيقت آن هنوز
اثبات نشده است.
يک روزنامه نــگار خوب ،آنگاه
کــه آغاز به نوشــتن می کند ،به
هيچکس دلبســته و از هيچکس
بيزار نيست ،حتی اگر تا لحظه ای
پيش تر ،چنين يا چنان بوده باشد.
برای او ،هر شخص و هر مقام و هر
پديده ای "جامع الصفات" است.
از اين رو است که اگر به شناخت
حرفه خود رســيده باشد ،از بيان
صفات سوژه خود می پرهيزد .در
منظر او ،عملکرد آدم ها است که
خوب يا بــد و يا خوب و بد با هم
است و بايد به محک نقد نشانده
شــود ،نه خصلت های شخصی و
مسائل خصوصی آن ها.
يک روزنامه نگار خوب ،امين مردم
است.
آنچه را در گوش او می خوانند ،تا
نخواسته باشند فاش نمی کند ،به
ويژه اگر در فضای خصوصی و تنها
برای آگاهی شخص او زمزمه شده
باشند.
يک روزنامه نگار خوب ،ســر می
دهد ،اما از آنچه باور ندارد و درست
نمی داند نمی نويســد .او ،اندکی
جامعه شناس ،اندکی روانشناس،
اندکی مردم شناس ،اما بسيار مردم
دوست است و هيچ امتيازی را از
اعتماد جمع برتر نمیداند.
با اين اوصــاف ،چراغ برداريد و در
ايــن روزگار دنبــال روزنامه نگار
خوب بگرديد .اگر کم يافتيد ،سعی
کنيد يکی از آن ها شويد .کمياب
ها همــواره پربها ترند .هم در بازار
فلزات ،هم در ميان انسان ها.
•

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

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

نان سنگک

سر

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

سفره شما!

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

بهترين و بدترين کشورها...
پايين قرار گرفتهاند.
جف گدمين ،مدير موسسه لگاتوم
در اين زمينه گفته است کهدر پنج
سال گذشته« ،جهان شاهد رشد
پيوســته در زمينه کاميابی بوده
است که در آن ،شهروندان بسياری
از کشورها بهبود اوضاع مالی خود
را حس کردهاند».
لگاتوم اين بهبود را در موضوعات
کارآفرينی ،بهداشــت و آموزش
مشاهده کرده است.
در اين فهرست برخی از کشورهای
اتحاد جماهير شوروی سابق شاهد
بهبود نسبی در اوضاع خود بودهاند،
به طوری که هم اکنون قزاقستان
در رتبه  ،۴۷بالروس  ،۵۸روســيه
 ،۶۱ازبکســتان  ۶۳و اوکراين در
رتبه  ۶۴قرار گرفتهاند.
ايران در اين فهرســت رتبه ۱۰۱

>> ادامه از صفحه6 :

را بــه خود اختصاص داده اســت
که برگرفتــه از ميانگين امتيازات
آن در زمينههای اقتصادی ،شيوه
حکومتداری ،کارآفرينی ،آموزش،
بهداشت ،امنيت و آسايش ،آزادی
فردی و سرمايه اجتماعی است.
بيشترين امتيازات منفی ايران در
زمينه شيوه حکومتداری ،امنيت
و آسايش ،آزادی فردی و سرمايه
اجتماعی بوده کــه به ترتيب در
ردههای  ۱۲۶ ،۱۲۳ ،۱۲۰و ۱۲۰
بودهاند.
ايران در فهرســت ســال ۲۰۱۲
لگاتوم در رتبه  ۱۰۲قرار داشــت
و اين در حالی اســت که در سال
 ۲۰۱۰در رتبه  ۹۲و  ۲۰۱۱در رده
 ۹۷قرار گرفته بود.
تنها کشــور خاورميانه که در اين
فهرســت بهترين رتبه را به خود

اختصــاص داده ،امــارات متحده
عربی اســت کــه در رده  ۲۸قرار
گرفته است .کويت ( ،)۳۳اسرائيل
( )۳۹و عربســتان ( )۵۰ردههای
بعدیهستند.
نکته جالب اين اســت که از ۱۵
کشور دارای آزادی فردی ضعيف،
هشت کشــور آن در خاورميانه و
شــمال آفريقا قرار دارند که دليل
عمده آن به قرائتهای بنيادگرايانه
از اســام در اين کشورها و نقض
حقوق زنان باز میگردد.
بدترين کشــور جهان در زمينه
شاخص رفاه جهان ،چاد در آفريقا
اســت که در رده  ۱۴۲قرار دارد
و بعد از آن ،جمهــوری آفريقای
مرکزی ،کنگو ،افغانستان و بروندی
هستند.

•
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بت است

داوند مح

خ

دوست بسیار ارجمند:

اغلببرادرانمسلمانماقرآن
را تنها مرجع کشف و شناخت
حقایق الهی می دانند.
اینک نکاتی چند
از پژوهش یکی
از همین برادران
تقدیم حضورتان
می نمائیم به این
امید کــه در اثر
هدایت روح پاک
خدا بــا مطالعه و
تحقیق در مطالب
آن همانگونــه که عیســی
مسیح زنده روحا این برادر
عزیز ما را منور گردانید ،نجات
داد و زندگی جدید و جاودان
بخشید ،شما را نیز منور کرده
نجات دهد و زندگی جاودانی
عطافرماید.

عیسی مسیح و شاگردانش
دنیا را دگرگون ساختند .از
آن زمان تاکنون مژده نجات
انجیل (خبر خوش) به گوش
جهانیان رسیده و می رسد.
اغلب دانشمندانی که زندگی
مســیح را
مورد مطالعه
قرار داده اند
صرفنظــر از
عقیده و مرام
و مســلک
خود ،عیسی
را بزرگترین
رهبر و موثرترین منبع نیکی
معرفی کرده اند.
حتی قرآن که مسلمانان آن را
کتاب آسمانی خود می دانند
عیسی را «بزرگترین و برترین
در ایــن دنیا و دنیای آینده»
بشمار می آورد.
در خود قرآن می خوانیم:
"اگر تو (مسلمان) درباره آنچه
ما «خدا» مکشوف ساخته ایم



---------در حدود دو هزار سال پیش

(قرآن) در شــک هستی از خداوند قرار گیرد.
مسیحیانی که قبل از تو انجیل
را خوانده اند بپرس".
•
و در جای دیگر انجیل را هادی  )4اعمالی که تنها
و نور می خواند و ادعا می کند خدا برانجام آن قادر
که خود تصدیق کنند حقیقت است
انجیل است.
برحســب قرآن
اکنون نکاتی چند از قرآن که
درباره عیسی مسیح می باشد
اشاره می کنیم:

•

 )1تولد از باکره
عیسی مسیح برخالف قوانین
طبیعی بدون داشــتن پدر
جسمانیازباکرهمتولدگردید.
قرآن در این مورد چنین است
وقتی جبرئیل به حضرت مریم
خبر داد که بزودی پســری
بدنیا خواهد آورد جواب شنید
«چگونه چنین چیزی ممکن
است در صورتی که من باکره
هستم و تاکنون هیچکس از
مخلوقات فانی با من تماس
نداشته است» و بعد چنین می
خوانیم «خداوند روح خود را
در مریم دمید و او به کالم خدا
ایمان آورده حامله گردید».

•

 )2کمال و تقدس مسیح
قرآن عیسی مسیح را عاری از
گناه می شناسد و او را کامل
و مقــدس معرفی می نماید.
جبرئیل به مریم گفت «فرزند
او بدون خطا می باشد».

•

 )3شفاعت عالمیان مختص
عیسی مسیح است.
مطابق قرآن عیسی مسیح
تنها کسی است که می تواند
درباره عاقبــت هر فردی از
افراد بشــر مورد مشورت

هر شنبه

تنهــا خــدا می
تواند به موجودات
زندگــی عطا کند.
آدم معمولی حتی
مگسی نمی تواند
بوجــود آورد .در
صورتی که درباره
مســیح می گوید
«در تکــه ای گل
نفس زنده دمید تا پرنده ای
خلق کند» در قرآن آمده که
تنها خدا مــی تواند مرده را
زنده کند .و بعد می خوانیم که
عیسی مسیح چنین قدرتی را
داشت.

بنابر این عیسی مسیح تصویر
کاملــی از ذات خداوند می
باشد.
قرآن می گوید «او کلمه است»
مقصود از او مسیح می باشد
و انجیل نیز می گوید «کلمه
خدا بود و کلمه جسم گردید
و در میان ما ساکن شد» خود
عیسی مسیح علنا اعالم کرد
که «من و پدر یک هستیم».
نتیجهآنکه:
مسیح و خود ذات باریتعالی و
روح القدس همه یک هستند
و این معنی کامل وحدانیت
میباشد.
خداوند از بدو خلقت به وسائل
مختلف و متعدد اراده فرمود
خود را به مخلوقات خویش
رسل و
بشناساند و فرستادن ُ
انبیاء از آدم گرفته تا ابراهیم و
موسی همه نشانه این مشیت
ازلی و ابدی خداوندی است

ک

شی
ش جالل عادل

و باالخره نهایت محبت خدا
بصورت عیسی مسیح تجلی
گردید و در لباس جسمانی
بدنیا آمد و بجــای آدمیان
گناهکار زحمت کشیده و رنج
برد و برای کفاره گناهان آنان
باالی صلیــب رفت و نجات
کامل نصیب جمیع مخلوقات
خود فرمود و بعد از مســیح
روح القدس را مامور نمود که
مردمان را هدایت نماید.
بنابر این عقیــده تثلیث از
همین جا ناشی می شود یعنی
پدر و پسر و روح القدس که
هر سه یک هستند در زمان
های مختلف بصورت گوناگون
متجلی و مجسم شده و می
شوند.
خواننده عزیــز اکنون که
حقیقت کامل وحدانیت خدا
حتی بدالئل ناشی از قرآن به
شما مکشوف گردید هدایت
روح القدس را پذیرا شــوید
چون موضوع حیات و موت
ابدی مطرح است .مبادا غفلت
کرده از حیات جاودانی محروم
شوید.



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

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

)(Metro: Mont Royal

کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال

  اگر احتیاج به دعا دارید،


از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal
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در شهــر

طر کمونیســم باید از
هم و ظاهراً رفع خ
طرف دیگــر مخالفان
شــیطان سازی بشود
بودیــم و از
یک گروه دیگر
فســاد سردمداران به
رد.
ک
ند
واه
خ
ل
عم
تا برای انحراف از
لجوجانه
ی متقی که در شماره
جه شوند و آنها را باعث
من بر عکس آقا
گروهیدیگر متو
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
از نظر من انتقاد کرده
ی کنند.
له هفته
شکالت جامعه معرف 
 ۲۶۶مج ٔ
4976 Notre Dame W.
پارتی کبکوا را م
مینکمیسیونشاربانو،
ـا،
هـ
ب

اند ،در میان حز
دره
514-827-6364
ی که اینهمه فساد
شایستهالهامی
کســان 
www.dehkhodaschool.com
د،
رشــوه خواری کرده ان
-----------------------روز ۵شــنبه ۱۷
و
دامشان مسلمان است؟
ون
اکتبر کمیســی
ک
تها
ی دول 
در ضمن وقتــ 
حقوق بشــر کبک
Tel: 514-775-6508
مالــک اینهــا تجاوز
اعالم کرد که الیحه
به م
www.farzaneganmontreal.ca
ی که میتوانند

سان
ی
ک
شها
ند
مربوط به ارز 
کن
می
---------------ـه
دشــان را از آن ورطـ ٔ
وق
حق
خو
کبک خالف
اجنمنایرانیانوستآیلند
ک بیرون بکشند ،چاره
ی است .در این
هولنا
انسان 
به کشــورهای دیگر
کالس های فارسی
ته گذشته
ندارند
چند هف ٔ
حاال اگر دسته دسته
کودکان:شنبهها
مردم عادی نظرات
بروند.
تار
دریا غرق نشوند یا گرف
از ساعت  12/30تا 15/30
ود
مخالف و موافق خ
در
ها نشــوند خودشان
را در رابطــه با این
)2900 Lake (DDO
ب
بم 
رســانند ،مثل اینکه ما
الیحــه به اصطالح
رم؛ را به جای امن ب
تلفن)514( 626-5520 :
بهای دیگر قبول دا
را خراب بکنیم مسلم ًا
در

حز
ارزشهــای کبک
از
ها
تر
------------------------هام کندوی زنبور
بیشــ
قلیت چون طبق تجرب
ان شــده مــا را رها
گوناگون از جمله ،روزنا ٔ
مه آنهم بصورت ا
زنبورهای بیخانم
رســانه های
ی از طرف این حزب
ی از نظر این

اه
آگ
ــ
د.
ماع
ان
ده
جت
کر
ا
ت
متــرو بیان
نخواهند کرد.
خدما
ش گابریل نادو دوبوا،
 کالس های رقص:
هم در تجزیه و تحلیل این موضوع کمتر آسیب میبیند.
ته پی
برای در دو سه هف ٔ
افراد
یرسد فعال این حزب
شدانشجویان مارس
بچه ها و بزرگساالن
ولی بنظر م
رهبر ۲۳ساله جنب
د.
کن
ی

م
ک
کم
ت اکثریــت و در عین
ساعت  ۸شب یکشنبه
رقصایرانیبهدلیلگوناگونیفرهنگی
برای من زن ایرانی پذیرش و قبول این رســیدن به دول
مه
به ،۲۰۱۲در برنا ٔ
اذهان از عمل نکردن
ی از او
رکت کرده بود .وقت 
وقدمتیبهدرازایتاریخبسیاررنگارنگ
ایده در جامعه یی که ادعای آزادی نظر حال انحــراف
رپوش رادیو کانادا ش
تخاباتی و نیز برای س
اله سوال کردند ،او در
و غنی می باشد،در حفظ این هنر یگانه
قیده دارد مشکل است.
لهای ان
راجع به این مس
ن قو 
وع
دها ،راه موذیانه تری را
که متاسفانهدر سرزمین خود مورد بی
دختر با حجاب مهمان
بــدون در نظر گرفت
بو
کم
به
ی
در ایران زمان 
از
ن
که
شت
ذا
ال
گ
ح
ن
عی
مهریفراواناستبکوشیم.
ف میکرد گفت ترس
است مادران ما حجاب را از سرشان در پیش گرفته است.
ی تعری
مه قبل 
خو
کنیم زنهایی برنا ٔ
خردساالن 11 :صبح
سلمانها نیست ترس
کر
ف
ی بدون در نظر اگر فمینیستی هم
برداشــتند و زمان 
من از زیاد شدن م
ور
بز
بزرگساالن  12بعدازظهر
را
با انتخاب خود حجاب
ی شدن هالیوود است!
گرفتن خواست ما حجاب را به سرمان که کار میکنند
5347 Cote-des-Niege
ی من از نظام

ند و همسران آنها نقش
ی به جوک
ی هم که واقعی ول 
گذاشتند؛ حاال باید شاهد چنین تصمیم انتخاب کرده ا
Tel: 514-341-5194
داشتن داســتان 
ال
ل
س
دلی
ه

ب
س
گر
دو
ا
شهای کبک در در مساله نداشته اند؛
--------است تعریف میکنم
یری با اســم ارز 
تقالل مالی شبیه
گ
دن
ش
اس
اد
ها
زی
آن
از
حجاب بیکار بشوند
از انقالب که صحبت
اجنمنزنانایرانیمونترال
اینجا باشیم .
ل
قب
جه
ت خواهند داد در نتی
ــود .خانمی که خود
یگوید که این ارزش ها خود را از دس
یم 
جمعیت تهران ب
اوال چه کس 
8043 St-Hubert
آنهاست که خواستیم
اســت و آن را از کجا
نها را داشت در
به
ی از شهرستا 
ربه
ض
ک
ن
کب
ولی
مخصوص
ا

از این
لهجه یک
514-619-4648
ل شلوغی خیابان بلند
ی که سرخپوستان را
را از حجاب آزاد کنیم.

مان
خیابان سپه بدلی
ز
آیا
آورده اند.
آنها
طر تبلیغات فوقالعاده
ردید برید شهرهاتون
نهای خود بیرون میکردند این متاســفانه بخا
بلند میگفت :برگ

سرزمی
بد
ی
ت به مسلمانها خیل 
اینجا را شلوغ کردید!
ارزشهــا را بوجود آورده اند؟ ثانیا فکر نظر مردم نسب
چرا
ن
گر تاریخ را بدانیم همی
دم هیچ کس دوست
یکنید اگر این مساله قانونی بشود شده است .و ا
به شــما قول می
نم 
یها
هه  ۳۰در مورد یهود 
انه خود جدا بشود
مردم از هر دو طرف بطور افراطی عمل تبلیغات در د
ندارد از خانه و کاش ٔ
ایت ًا به کشتار یهودیان
گر اینکه مجبور بشود.
خواهند کرد؛ موافقان بصورت راسیستی بوجود آمد و نه
ی دوم م
هم به جنــگ جهان 
عمــل خواهند کرد؛
•
و کینــه و نفرت
و در آخــر
عد از فرو پاشی شوروی
ود
رانســه به وضوح وج
کشید .و حاال ب
چیزی که در ف
هم چند مورد را شاهد
دارد و در اینجا
(کالهک کوچک کلیمی) بر سر

مدرسه دهخدا

پیک پیوند:
ز نامه های رسیده
ا

مدرسه فرزانگان

خورشید خانوم

صمیمی :منشور ارزش های کبک...
حســاس بین منشــور آزادیهای
فــردی و حقوق انســانی ،که در
جوامــع غربــی از تقدس خاصی
برخوردار اســت ،و حقوق کسب
شده براســاس این منشــور ،در
رعایــت و قبول مبانی اعتقادات و
باورهای مذهبی همین شهروندان
می باشد.
تجربه ســالهای اخیر نشان داده
است که این دو مساله در ذات خود
می توانند مانعی در مقابل یکدیگر
باشند.
commision bouchard taylor

نتایج کمیسیون تحقیق بوشارد-
تیلور در زمینه ســازش و مدارای
منطقی با خواستهای مهاجران که
ماهها طول کشید ودردهها جلسه
مردم از تمام الیه های اجتماعیدر
آن شرکت نمودند و نظرات خود
را مطرح کردند در نهایت نشــان
داد که چه شکاف عمیق هویتی/

>> ادامه از صفحه9 :

فرهنگــی /مذهبی بیــن جامعه
میزبان با قسمت هائی از مهاجرین
و تازه واردین وجود دارد ،شکافی
که فقط میتوانــد در چهارچوب
قانونی یکســان برای همگان آرام
آرام پُر شود.
منشــور آزادیهای فردی و
حقوق انسانی دسترنج بیش
از سه ســده مبارزات جوامع
اروپائی برای خاتمه ســلطه
کلیسا و سلطنت بوده است.
در زمانــی که مســلمانان چه در
خاورمیانه و چه در شــمال آفریقا
درگیر زدوخوردهای قومی بوده و
در تار و پود باورهای کهنه مذهبی
درگیر بوده اند ،اروپائیان به جنگ
کلیســا رفته و قدرت مطلقه را به
قدرت مردمی و حکومت انتخابی
تبدیل کردند.
ُرنسانس فرهنگی و اجتماعی قرن
هجدهــم و نوزدهــم -و متعاقب
آن مدرنیتــه -فصــل جدیدی از

روابط اجتماعی و رابطه انســان با
دولت هــا بوجود آورد .اعتقادات و
باورهای مذهبی به "فرد" وابسته
شــد و کلیســا از دولت جدا شد.
سکوالریســم قوانین مدرنی را به
ارمغان آورد که در آن جائی برای
تفسیر قوانین الهی وجود نداشت.
قوانین قضائی که حاکم بر زندگی
روزمره مردم گردید از قدرت مردم
نشأت گرفت و تمام قوانین مذهبی
و الهی را به یکسره از زندگی مردم
خارج نمود .حرکت تکاملی و پویای
مدرنیسم و جدائی مذهب و دولت
در طول قرن بیســتم ادامه یافت
تــا امروز ،که شــاهدیم بار دیگر
حرکتی واپسگرا و رو به عقب برای
دوبــاره حاکم نمودن قوانین الهی
آغاز گردیده است.
اما شــاید بالفاصله ایــن ایراد بر
نگارنده گرفته شــود که پوشش
حجاب اسالمی و یا آویزان نمودن
صلیب و یــا گذاشــتن «کیپه»

ـسرا
ک
با
�
Maison De Kebab

La

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی
>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی ،سرویس و بها

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

514

933-0-933

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

هیچکدام خطر عقب گرد و حرکت
واپسگرایی نباشد؛ اما بر آن باورم
که همواره اکثریت ساکت چنانچه
به موقع اقــدام ننماید ،در مصاف
اقلیتی افراطی و پُر سر صدا بازنده
خواهد بود.
دگرگونی شــکل ظاهری جامعه
خود آغازی بــرای پذیرش موارد
بعدی است.
فرســایش آرام آرام اصول پایه ای
سکوالریسم از مسیر قبول خواسته
های مذهبی و فرهنگی اقلیت تازه
واردین پیش درآمد قبول خواسته
های عمیق تــر و بزرگتر همین
گروه خواهد بود.
بیائیــد با یکدیگر صادق باشــیم
آنچه امروز در کشورهای اروپائی و
در استان ما (کبک) تحت عنوان
منشور ارزشــها و یا سکوالریسم
مطرح اســت در واقع نخســتین
واکنش و حرکت دفاعی در مقابل
گسترش تفکرات اســامی و به
عبارتی اسالمی/عربی کردن جامعه
های مدرن سکوالریســم اروپائی
اســت و این هراس باعث شده تا
سریعادنبال راهکاری برای محدود
کردن و کنترل این حرکت برآیند
و من بعنوان یک عضو جامعه با این
حرکت کامال موافق می باشم.
مشــکل دموگرافیــک (بافــت
جمعیتی) و ســن باالی جوامع
اروپائی/آمریکائی باعث شــده تا
مرزهای این کشــورها به ســوی
مهاجرین تازه وارد بازگردد به این
امید که نیروی جوان بتواند آینده
بقای این کشورها را تضمین نماید.
در کبک شــاهد بوده ایم که در
ده سال گذشــته باالترین میزان
مهاجرت توسط مردمان الجزایر،
تونــس و مراکش و کشــورهای
آفریقائی فرانسوی زبان انجام شده
اســت؛ چرا که سیاست های این
استان در باالبردن میزان جمعیت
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Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

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

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست
و به حمایت مالی همه نیاز دارد.
514-651-7955

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

www.addhi.org

----------

ایران-مونترال

(514) 299-1787
-------------------

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک
www.ajpq.qc.ca
--------------------

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

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

IBNG

همبستگیبازرگانی

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

اجنمن ادبی مونتریال
(514) 651-7955

فرانســوی زبان پایه گذارده شده
است.
اما آیا در درون این سیاســت ها با
مشکالت و مسایل احتمالی ناشی
از فرهنگ و هویت عربی اسالمی
تازه واردین نیز برخورد شده است؟
بنظر من پاسخ منفی است.
نیاز لحظــه ای باعث گردیده که
احتمال مشکالت به آینده واگذار
گردد.
اینــک آن آینــده در برابر ما قرار
گرفته است.
آیا میتوان آزادیهای فردی و حقوق
انسانی تضمین شــده در قوانین
کانادا را که شامل حال شهروندان
جدید نیز میباشــد ،مبنائی برای
برآوردن درخواســت های به حق
و قانونی این افراد قرار داد؟ حتی
به قیمت فرسایش اصول اجتماعی
که سه سده برای ایجاد آن مبارزه
گردیده است؟
آیا شهروند جدیدی که از فضای
بسته سیاسی و سلطه مطلقه کشور
خود فــرار کرده و بــرای زندگی
در محیطــی آزاد و آرام و یافتــن
استقالل اقتصادی بهتر راهی این
کشور شده است بتواند با استفاده
از ابزار قانونی و حقوقی شهروندی،
که قوانین این کشور آزاد در اختیار
او قرار می دهد ،برای اثبات هویت
فرهنگی گذشته خود و پای بندی
هــای اعتقادائی ،اصــول پایه ای
سکوالریسم را فرسوده نماید؟
آیا زمانی که در محیط های بسته
سیاسی کشورهای خویش زندگی
می کردیــم هیچگونه حقی برای
ابراز خواسته های به حق خویش
داشتیم؟
و آیا اینک که کشور میزبان اجازه
می دهد در درون حقوق و قوانین
اساســی آن خواسته های خود را
مطرح کنیم باید تا آنجا پیش رویم
که تفاوت های فرهنگی به بحران
هویت و برخوردهــای اجتماعی
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(514) 274-8117

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا

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

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

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

تبدیل گردد؟
مجموعه این سوالها همان واکنش
احساســی اســت که در آغاز این
مطلب نوشتم و یافتن پاسخ بسیار
مشکل .شاید بحث و تبادل نظردر
چارچوبی متمدنانه تنها راه موجود
باشــد؛ اما اگر چنین است باید از
احساســات در ایــن بحث دوری
نمود.
دولت کبک پیشنهاد می نماید که
مساله مذهب و اعتقادات فردی به
داخل منازل و محیط های دعا و
نیایش برگــردد .حتی هیچگونه
دعوائی نیز با آزادی فردی در نوع
انتخاب پوشش و حضور در جامعه
و در خیابان و گذر در بین نیست.
اما دولت می گوید چنانچه حقوق
بگیر از صندوقدولت (کهدر واقع از
پرداخت مالیات های عمومی مردم
هست) می باشــید ،اگر سرویس
دهنده و کارمند دولت می باشید،
نباید هیچگونه سمبل مذهبی در
مدت زمان کاردر محیط کار همراه
داشته باشید ،باید همه در حالت
خنثی و بیطرفی باشند.
براستی کجای این قضیه اشکال
دارد و آزادی هــای فردی افراد را
خدشه دار می کند که «منشور»
این چنین مــورد مجادله و انتقاد
است؟
چه بخواهیم و چه نخواهیم پوشش
و حمل عالئم مذهبی وسیله شعار
دهنده و گسترش اعتقادات و دین
فرد استفاده کننده است.
بهتر است بپذیریم که آزادی های
فردی و رعایت خواسته های این
گــروه نباید به قیمت عدم احترام
و یا نادیــده انگاری آزادی آنها که
مخالف با این اعتقادات می باشند
گــردد و این در حالی اســت که
ایشان صاحبخانه اصلی بوده انذ.
در یک جامعه ســکوالر و مدرن
کســی بدنبال یونیفورم
(همگون) کــردن افراد از
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Côte-des-Neiges
1.5 from $699
3.5 from $819
4.5 from $1249
Tel: 438-985-4674

www.Metcap.com
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رسانهای فراگیر متعلق به طیفدرچپشهــر

تلویزیونهفتگی

مدرسه دهخدا

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر
مدرسه فرزانگان

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
اجنمنایرانیانوستآیلند
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
کالس های فارسی
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی کودکان:شنبهها
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران از ساعت  12/30تا 15/30
)2900 Lake (DDO
(باز پخش برنامه دوشنبه ها،
تلفن)514( 626-5520 :
ساعت ۱۰صبح به وقت شرق آمریکا) -------------------------
خورشید خانوم
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را از ما دریغ ندارید.
 کالس های رقص:

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

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

iranleftalliance@gmail.com

www.paivand.ca

صورتی،رنگ
سرطانپستان
MEKIC
است!
514-619-4648

دانشنامهایرانیکا

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

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

5206 DECARIE #3

بچه ها و بزرگساالن

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

514-651-7955

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

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

اجنمندفاعازحقوقبشر

www.addhi.org

کافـــه لیت

ایران-مونترال

----------

فارسیزبان کبک
www.ajpq.qc.ca
--------------------

کانون مهندسان و
آرشیتکت های ایرانی کبک

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

www.cafelitt.ca

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

Tel: 514-341-5194
8043 St-Hubert

IBNG

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

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

بازرگانیدیجیتال
همبستگی تپش
در مونتریال تهیه کتاب در زاگرس و

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

نظــر ظاهر و یا تفکرات
اعتقادینیست.
در چنین جامعه ای برای
همگونی و یکدســت بودن سعی
برآن می گردد تا تفاوتهای فاحش
را در چارچــوب قوانین اجتماعی
معتدل و قابل قبــول ،به حداقل
تقلیلدهند.
آیا واقعا پدران و مادران که فرزندان
خود را به مهد کودک و یا دبستانها
می سپارند تا در مدتی که به کار
سازندگی جامعه مشغول هستند
از فرزندانشــان نگهــداری گردد،
حق ندارند بگویند مایل نیستیم
محجبه مســئولیت
که معلمین ّ
فرزندانمان را بعهده داشته باشند
و با این مساله مواجه باشیم که چه
توضیحی برای این تفاوت ظاهری
به فرزندانمان ارائهدهیم؟

اجنمن ادبی مونتریال

مدرنیسم

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

سخنران:

سخنران:

 دکتر محمود مقدم

 دکتر کاظم ودیعی

 یکشنبه 3ماه نوامبر 2013

 شنبه 9ماه نوامبر 2013

ساعت  6تا  8بعدازظهر

ساعت  5تا  7بعدازظهر

 دانشگاه کنکوردیا

 دانشگاه کنکوردیا

1455 Maisonneuve W.
Room: H 420

1455 Maisonneuve W.
Room: H 420

Metro: Guy

Metro: Guy

تلفناطالعات:

تلفناطالعات:

514-651-7955
Hans Hofmann's painting 'The Gate', 1959

) (514بــرای یافتــن راهبردی
 651-7955به
پوشــش و حجاب اســامی
ســایه
در
تا
اســت
دموکراتیک
فرهنگ
شهادت بسیاری آبشخوراز
آغازبیستوششمینسالتحصیلی
شــهروندان و خواسته
تکلیف
آن
و
دارد
مردســاالرانه
فراگیر و
ســلطه گر
متعلق به طیف چپ
رسانهای
سرطان
رنگ
صورتی،
مدرسه دهخدا 2014-2013
هفتگیخــود با اصل هایشــان در چهارچوبــی قانونی
در ذات
نمیتوانــد
تلویزیون
دوستان و هموطنان فارسی زبان ،از طرف اداره آموزش و پروش استان کبک به ما اطاع دادند بدلیل
کشور و مرد که پستاناست!
ایرانیان درخارج از
بدونچپ
احتاد
تساوی زن
شــرط
بایدامور ساختمانی مدرسه دهخدا مدرسه ما تا آخر ماه اکتبر 2013در اختیار ما نمی باشد.
تعریف و مشــخص گردد وتاخیر در
ما با تاشهای بسیار موفق شدیم مکان دیگری را بنام مدرسه «اونوره مرسیه» در منطقه «وردان» را در
نمائیم
مصروف
را
مان
دقت
تمام
الییک
درفرهنگ
بحث
قابل
غیرهر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر
اختیار شما عزیزان قرار دهیم
www.
آمریکا
و متمدنبه وقت شرق
اســت همسویی که هیچگونه راه گریز سوء استفاده
آدرس و محل جدید
غربی
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
محل موقتی مدرسه دهخدا
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
iranpink.com
دهید حقوق کدام
پاسخ
حال
در قانون احتمالی نباشد اما باید از Ecole Honore Mercier (Verdun) 1935 Blv. Demarchias
اروپای مرکزی
عصر به وقت
یابد .ساعت 7
و ساعت  9. 30شب به وقت ایران
Metro: Green line >>Deux stations de métro près de l’école: Jolicoeur et Monk.
چرا
نمود
حمایت
شده
آغاز
حرکت
محترم
باید
را
طرف
دو
این
ها،
دوشنبه
برنامه
پخش
یک از (باز
سایت ایران پینک
info: 514-827-6364
ساعت 10صبح به وقت شرق آمریکا)
www.dehkhodaschool.com
که جامعه پویا نیاز به قوانین پویا و
نمود؟
رعایت
شمرد
دریغ ندارید.
انتقادات خود را از ما
ونظرها و
پیشنهادها،
لطفا
اگــر پایبنــدی هــای اعتقادی -به تاریخ روز دارد.
بحران ساز پایان بخش بحران! >> ...ادامه از صفحه5 :
آمــاده نمائیم چرا که
خودمان را
کتاب اینقدر
فرهنگی -مذهبی ما
قدیریان
قوی دکتر پرویز
سرطان :اثر
فشــار تحریم های بی ســابقه و روحانی اســت ،در مدح مذاکرات وزیرامورخارجه ،آقای ظریف طرح
همه امور کشــور ژنو می نویســد« :در حقیقت در پیشنهادی خود به  5+1را "پایانی
نابســامانی در
«مردن
بودند که به هیچ عنوان تعدیل و بحث بعــدی در زمینــه
دولت "اعتدال گرا"ی شیخ حسن مذاکرات اخیر ژنــو ،ایران و گروه بر یک بحران غیرضروری ،آغازی
معتبر ایرانی سراسر کانادا
کتابفروشی های
یا رها نمودن در
العالج»
قسمتی
تمامی و یا
واداشــته تا چهره ای  5+1نقشه ای را طراحی خواهند برای افق های جدید" نامیده است.
و کمــک بــه بیمــارانروحانی را
سلـــف خود نشــان کرد که درآن ابتدا تا انتهای مسیر نام دهان پرکن و فریبنده ای است
از
متفاوت
َ
نمیدر زاگرس و تپش دیجیتال
تهیه کتاب
امکانمونتریال
در
ناپذیر
از آن برایمــان
زندگــیقهرمانانه"ای که برای طرفین چراغانی و روشــن و همه ایرانیان خســته و دلزده از
 euthanasiaدر تــرک دهد و با "نرمش
بیش از یکدهه موش و گربه بازی
تســلیم و سازش از آن است».
بوی
کاما
باشد چرا در وهله اول تصمیم به است ،مبحثی احساسی دیگر که
استشــمام می شود تن به گفتگو طرف های دیگــر گفتگو چندان حکومت آخوندی و غرب و تحمل
هسته ای خود دهد .دراین خوشــبینی افراطی سهیم خســارت ها و زیان های فراوان،
درباره فعالیت
گریبان
نخواهیم
بخواهیم چه
مهاجرت به ایــن جوامع متضاد چه
La Maison
De Kebab
خواهان آنند که این طرح توفیق
عباس عراقچی ،معــاون وزارت نیستن .د
گیرمان خواهد شد.
گرفتیم؟
امور خارجه که سرپرستی هیئت از جمله ،یک روز پیش از مذاکرات ،یابد و افق های جدیدی گشــوده
گفتگوکننده در ژنــو را به عهده جان کری وزیرامورخارجه امریکا شود.
آغازی
ارزشها
پیشنهادی
منشور
دارد ،روز سه •
شنبه اعام کرد که می گوید« :درعیــن حال که ما اما ،برای آن که باز صورت مسئله
iranleftalliance@gmail.com

ـسرا
کبا�
انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی

بستهپیشنهادیجمهوریاسامی
به  5+1شامل هدف ،گام اول و گام
پایانی است .به گفته او« :در جلسه
روز سه شنبه تصمیم براین شد که
جزییات محرمانه بماند».

درصدد یــک راه حل صلح آمیز
برای برنامه اتمی ایران هســتیم،
حرف ها باید با عمل تراز شــوند
و من قاطعانــه براین اعتقادم که
توافق نکردن بهتر از یک توافق بد

نادرست نباشد و راه به وادی دروغ
و ترفند و فریب نبرد ،پاســخ این
پرسش ضروری است که حکومتی
که به شــهادت پیشینه و کارنامه
اش ،ذات و سرشــت آن بحران زا،

www.ilsmontreal.org
the Iranian Literary Society
)of Montreal (Canada
Société littéraire iranienne
)de Montréal (Canada

تحلیلی بر
افسانه ی
نیمـا

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

--------های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در کتابفروشی
اجنمنزنانایرانیمونترال
(514) 944-8111
------------------------

ارزش های
فرهنگی

فرهنگسرایسینا

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان
5347 Cote-des-Niege

حس
تقدیم هب روان ـشاد دکتر ین تدین

ایران پینک
سایت
حقوقدانان
اجنمن
-------------------

169

168

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

(514) 274-8117

(514) 299-1787

the Iranian Literary Society
)of Montreal (Canada
Société littéraire iranienne
)de Montréal (Canada

ایرانیکاازآنهمهماست

www.

کتابخانهنیما

www.ilsmontreal.org

را فراموش نکنیم!

iranpink. com

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

PAIVAND: Vol. 20  no.1130  Oct. 15, 2013

16

514-651-7955
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پاتوقعموجمال
یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

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

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

unitedtours@bellnet.ca

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

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

514-933-8866

صرافیخضر
انتقـال ارز

سالن آرایش VIVA


کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان

توجفقه:ط ب %30ختفیف
را
ی ماه نوامبر
lar price 27,

به مدیریت یحیی هاشمی پور
انتقال فوری ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز
 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده برای شرکت ها و موسسات جتاری

قب
تصمیم
 23سال سابقه خالصاهن ما بی ردیغ رد خدمت شماست ؛ ل از ره ی با ما مشورت کنید.
1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

: regu
- coupe women
19$
after discount:
gular price 21,
- coupe men : re
15 $
after discount :
price 40,
dicure: regular
- Manicure + Pe
28 $
after discount:
ice: 25,
row: regular pr
eb
ey
&
g
in
ad
- thre
18$
after discount:
e: 27 $,
ng: regular pric
- wash & brushi
19$
after discount:
35 $
brushing: only
- wash + cut +
وت
ک اهی،
شستشو،براشینگ
ly 40 $
h + brushing: on
as
w
+
r
lo
co
t
- Roo
)ts
a Royal produc
(Loreal and Igor
رن
گ
ری
شه،
شستشو ،براشینگ
25$
ly
on
c
la
- Manicure shel
(تا دو
هف
ته
دو
ام
د
ارد)
مش با فویل و رنگ
موonly 70$ :

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

با مدیریت بهاره

در خدمت هموطنان عزیز در

downtown Montreal

 %10ختفیف دانشجویی
www.vivasalon.ca
_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
ساعات کار :هر روز هفته 20-11
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آریا
دندانپزشکی
کلینیک
جراح دندانپزشک

1392  آبان10  1132  شماره 20 سال

www.paivand.ca

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

 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

:پزشکان متخصص

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

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

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

________________
VAHID KHALAJI
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria
Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444










Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

در کلیه سطوح

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

 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

www.circumcisionmontreal.com











1253
Rue Guy

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

1834 Ste-Catherine
W., Suite 200
وحید خلجی

:خدمات ما شامل

 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)

آموزش سنتور

NOTAIRE-NOTARY
New

محضردار و مشاورحقوقی

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
__________________

Tel.: (514) 933-8383

Montreal, Qc H3H 1M1

www.clinique-arya.com

:پزشکان خانواده

 ردیف، مقدماتی،ابتدایی
_________________

Guy

صابر جلیل زاده
:تلفن

514-585-6178
ﻛـﺎﻓﻪ ﻣﻮﺯﻳﻚ ﺻﻮﻓـﻰ

Cafe music sufi

2070 Maisonneuve Ouest, Montreal, QC. H3H 1k8

شرکت حمل و نقل بني املللی
LOADEX TRANSPORT INC
 دریا یی و زمینی، هوایی:خدمات حمل و نقل
 امریکا و سایر نقاط جهان، سراسر کانادا،ایران
سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها

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

Fax.:514-685-3168

www.loadextransport.com

21

 سال  20شماره  10  1132آبان 1392

PAIVAND: Vol. 20  no.1132 Nov. 01, 2013

www.paivand.ca

21

آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

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

   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...


Cell: 514 834 2166

و بسیاری دیگر

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

با عرض خوشامدگویی به تازه واردین محترم

گروهالگــانس

برای نخستین بار در کانادا افتخار دارد تا

برنامه های فاینانس و لیزینگ ویژه تازه واردین

جهت خرید خودرو ،را از طریق بانک های مختلف
به شما عزیزان ارائه کند
برای دریافت اطالعات بیشتر با نشانی
اینترنتی زیر با ما تما س بگیرید
و یا از سایت اینترنتی ما بازدید فرمایید:
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)(2nd floor

Tel.: 514-482-4500
www.eleganceleasing.com
sale@eleganceleasing.com
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

 خرید و فروش،همراه با شما در انتخاب

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

Immo-Plus

MASOOD HASHEMI

مسعودهاشمی

Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

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

Cell.: 514-298-4567
چند اوکازیون عالی برای

خرید و سرمایه گذاری

3 landhsore

hS
in Sout for
(ready ong3c
buildin
ach)
dos in e ce:
pri
Asking 0
$600,00

Salon coiff.
& SPA
for sale
(GAR Central )
1100 University,

All ready to go
no experience
required
(we will train)
$130, 000
www.ellyspaandsalon.com

LAND for sale
Route Harwood
Vaudreuil-Dorion
Residential
1,451.1 sqm
$62,478
_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc. H8R 2M9

fhemmatiyan@sutton.com
www.sutton.com

APT for RENT
6844 Av. Somerled
NDG 2 bdrms.
$1,100/month

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364
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مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
تهیه وام مسکن برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
هدیه  1000دالری

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

نادرخاکسار

Real Estate Broker
Ramier Realty

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

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

Cell.: 514-969-2492

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ها
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز،
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی

اوکازیون
عـالی

>> برآورد رایگان

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ
ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ

Quality Halal Deli

ﻣﺮﺗﺎﺩﻻ ﮔﻮﺷﺖ  ،ﻣﺮﺗﺎﺩﻻ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﺯﻳﺘﻮﻥ  ،ژﺍﻣﺒﻮﻥ ﮔﻮﺷﺖ ،
ژﺍﻣﺒﻮﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﺩﻭﺩﻯ  ،ژﺍﻣﺒﻮﻥ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻗﺎﺭچ  ،ژﺍﻣﺒﻮﻥ ﻣﺮﻍ ﺩﻭﺩﻯ ،
ژﺍﻣﺒﻮﻥ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻥ  ،ﺭﺳﺖ ﺑﻴﻒ  ،ﺳﻮﺳﻴﺲ ﻣﺮﻍ  ،ﺳﻮﺳﻴﺲ ﮔﻮﺷﺖ ،
ﺳﻮﺳﻴﺲ ﻛﻮﻛﺘﻞ ﮔﻮﺷﺖ  ،ﺳﻮﺳﻴﺲ ﻛﻮﻛﺘﻞ ﺑﺎ ﭘﻨﻴﺮ  ،ﺳﻮﺳﻴﺲ ﻛﻮﻛﺘﻞ ﺩﻭﺩﻯ

Montreal Office: 4241 Rue Garand, Montreal, QC H4R 2B4

www.BenjaminFineFoods.com

Fax: 514 . 375 . 0322

Tel: 514 . 375 . 0321
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ه
مدردی

عزت مصلی نژاد

تورنتو

شــاله در فارســی و ترکی
آذری آبشار معنی می دهد .و
با توجه به این معنی است که
زمانی که اودر 29ماه مه 1989
زایش یافت ،پــدر و مادرش ،رضوان
ونسرین ،این نام را براونهادند که در
درازنای زندگی کوتاه و معنی دار آن
نازنین اسمی با مسمی از کار درآمد.
شالله را از هنگام تولدش می شناسم
و او را همچون فرزند خویش گرامی
داشته ام.
زمانی که برای دیدار از مادر و نوزاد،
همراه با دخترم درنا که درآن زمان
دوساله بود به بیمارستان رفتم ،درنا
از خوشحالی پر درآورد .او مرتباً باال و
پایین می پرید و می گفت:
"بچه خاله نسرینه .شالله اس ،شالله!
شالله!"
سی وهشت روز بعد که برادرش پدرام
متولد شــد و من او را به بیمارستان
بردم و گفتم:
"این برادرته".
گفت " :نه این شالله است".
شالله از کودکی تا زمانی که حدود
ســه هفته قبل از فوتش ،ناگزیر او
را در اوج بیمــاری جانکاه و درمان نا
پذیر سرطان در مونترال ترک گفتم،
همواره کودک و نوجوانی شاد،شوخ و
سرزنده یافتم .او با وجود جوانی اش
سرمشقی از شور زندگی و عشق به
ارزش های واالی انسانی بود .او ده ها
لطیفه می دانست و از خود طنزهای
ظریف می ساخت.
از نزدیکان او کمتر کســی است که
لطایف و ظرایف شالله را بیاد نداشته
باشــد و با خنده هــای او نخندیده
باشــد .اگرچه نیک می دانست که
چند روزی به پایان زندگی اش نمانده
است ،به همه امید می داد و از آینده
های دوردست سخن می گفت .بیاد
مــی آورم روزی که برای دیدنش به
بیمارســتان رفتم .وقتی وارد اتاقش
شدم با تلفندستی صحبت می کرد.
تا مرا دید به دوســتش درآن سوی
تلفن گفت:
"من باید برم؛ عمویم از تورنتو آمده"
گفتگو را قطع کرد و مرا بوسید .شالله
پنج سال پیش زمانی که هنوز نوزده
ســالش نشــده بود ،بخاطر غده ای
در شکم به بیمارستان منتقل شد.
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چون تحت عمل جراحی
قرارگرفت معلوم شد غده
سرطانی است و آن هم از
بد خیم ترین نوع آن.
از آن پس نسرین و رضوان
همراه با خواهران شــاله،
ترالن و نرگس و بســیاری
از دوســتان و آشنایان شبانه روز در
کنارش ماندند و ســعی کردند ،به
کمک پزشکان وپرســتاران معالج،
بیماری را کنترل کنند .افسوس که
پس از مدتی سرطان برگشت .ولی
شالله تســلیم ناپذیر بود .او تصمیم
گرفته بود که ســرطان را شکست
دهد و با تمام قوا وبا بکارگرفتن شور
جوانی ایستادگی کرد .زمانی که اورا
به بخش بیمــاران نزدیک به موت
بردند ،شالله به مرگ پوزخند زد .با
دوســتانش می گفت و می خندید،
با آنان به تماشای زیبایی های بهار
و تابستان می رفت ،خرید می کرد،
هدیه مــی داد و هدیه می گرفت .از
پدر ،مادر ،خواهران ،بستگان نزدیک
و دوستان و همکالسان خویش می
خواست که بهم مهرورزی کنند .او با
بیماران بخش و اعضای خانواده شان
و همچنین با پزشــکان و پرستاران
خویش و کلیه کارکنان بیمارستان
رابطه ای بســیار نزدیک و تنگاتنگ
ایجاد کرده بــود .همه او را از ته دل
دوست داشتند و در مراسم یادبودش
حاضر شــدند و سرشک از دیدگان
فرو باریدند .او نزدیک به پنج ماه در
بخش بیماران نزدیک به مرگ با شور
و امید زندگی کرد وبــا این کارش
پزشکان و پرستاران بخش را شگفت
زده کرد .هیچ کس تا آن زمان اینقدر
طوالنی در این بخــش نمانده بود.
افسوس و صد افسوس که در مرحله
ای شالله مجبور شد از صندلی چرخ
دار استفاده کند .باوجود این کمتر به
کسی اجازه میداد کارهایش را انجام
دهد .نسرین شبانه روزدر بیمارستان
می ماند و رضوان گاهی تا دیروقت و
گاهی تا صبحدر کنار نسرین و شالله
بود.
ترالن و نرگس و دیگر دوســتان نیز
مرتباً بین خانه و بیمارستان در رفت
و آمد بودند.
زمانی که پزشکان شیمی درمانی را
متوقف ساختند شــبح مرگ در دو
قدمی شالله ی نازنین ما قرارگرفت
لیکــن او با تمام وجود به آخ ِرین تار

همدردی

خانواده های محترم صداقت و خرسند

درگذشت غم انگیز فرزند دلبندتان را در این غربت جانسوز
به شما و دیگر بستگان صمیمانه تسلیت می گوییم و
برایتان آرزوی صبر ،تندرستی و شکیبایی داریم.

بیژن احمدی و خانواده

و پودهــای زندگی
چسبیده بود و نمی
خواست یاران را ترک
گوید .او تأثیر بسیار
مثبتی برروی همه ی
کســانی که او را می
شناختندگذاشت.
شنبه 19اکتبر2013
از دوســت عزیــزم
بهروز زمانی شنیدم
که شــاله ســاعت
چهارونیم پگاه همان
روز به ابدیت زندگی
پیوسته است.
اگرچه ،بــا توجه به
بیماری جانکاه شالله،
خود را برای شنیدن
چنیــن
خبری آماده
کــرده بودم،
لیکــن خبر
چون پتک بر
ســرم کوبیده
شد .ابتدا بهت زدگی
و بعد گریــه و تلفن به نســرین و
رضوان .بعدازظهر شنبه به مونترال
رفتم .طی مدت هشت روز اقامتم در
مونترال دیدم که هر روز حدود صد
نفر بهدیدن خانوادهداغدار شالله می
روند؛ که نیمــی از آنان جوانان هم
سن و ســال شالله بودند .در مراسم
یادمان شالله که روز پنج شنبه 24
اکتبر برگزار شــد بیش از چهار صد
نفر شرکت کردند که بسیاری از آنان
از اروپا ،آمریــکا ،ونکوور و تورنتو به
مونترال سفر کرده بودند.
همبستگی و احساس مشترک بی
نظیر بود.
شالله غنچه ای بود که ناشکفته پرپر
شد.
او در ایــن دوران تیرگــی و پر ادبار
زندگــی امــروزی بســا واحه های
سرسبز آفريد .اين مشعل روشن را
باد بی رحم نسیان در روزگار جوانی
خاموش کــرد و اين قلب پرتوان ،از
تپش باز ايســتاد .او عاشق بی قرار
زندگی بود و این عشق شورانگیز را به
دیگران نیز تسری می داد.
مــرگ او ضربه ای اســت کاری که
شاید زمان بتواند از شدت آن بکاهد.
مهرش افزون بــاد و يادش جاودانه
گرامی!

م
ر
گ
آ
بشار

سپــاسگزاری

در پایان اجازه می خواهم پیام زیر
را از طرف خانواده ی شالله به شما
دوستان عزیز ابالغ کنم:
من چه در پای تو ریزم که پسند
تو بود
سرو جان را نتوان گفت که مقداری
هست
از شما عزیزان که با تشریف فرمایی
در منزل ،ارســال پیام ،گفتگوی
تلفنی ،شــرکت در مراسم یادمان
و فرســتادن گل مــا را در تحمل
رنج جانکاه از دســت دادن شالله
ی نازنین مان یــاری و مددکاری
رسانیدید ،صمیمانه سپاس داریم.
از اینکه در شــرایط دشوار کنونی
قادر به دیدار شــخصی از شــما

نازنینان نیستیم ،ازتک تک شما
پوزش می طلبیم.
بــه امیدروزی که شــهد دیدار را
بنوشیم و سخنان برآمده از دل و
جان را بنیوشیم:
"ابرهای غارتگر دیر زمانی بر پهنه
ی آسمان باقی نخواهند ماند
ماه های ریز و درشت
مــاه های خردمند و زیبــا دوباره
ظاهر خواهند شد
و تو ای کودک دالرام من بیخودی
برای مشتری ماتم گرفته ای
مشتری دیرزمانی پنهان نخواهد
ماند
و در زندگی ارزش هایی هستند
که از ستارگان نیز جاودانه ترند".

نسرین ،رضوان ،ترالن ،نرگس
و محمدرضا خرسند خسروشاهی،
داود صداقت

همــدردی

دلم گرفته است
دلم گرفته است
به ایوان
گرامی نسرین ،رضوان،
می روم و انگشتانم را
سروران
بر
پ
وس
ت
ی
کشیدۀ شب می کشم
ه
شا
رو
س
خ
د
سن
ترالن و نرگس خر
چر
اغ های رابطه تاریکند
ن
تا
ی
رام
ن ،فرزند دلبند و خواهر گ
چر
اغ های رابطه تاریکند
فقدان جان جوا
ک
س
ی مرا به آفتاب
زنده یاد شالله خرسند
معرفی نخواهد کرد
به شما تسلیت می گوییم
کسی مرا به میهمانی
را صمیمانه
گن
ج
ش
ک
و شکیبایی آرزومندیم.
ها نخواهد برد
و برایتان بهروزی
پرواز را به خاطر بسپار
ما
خانه و بنیاد فرهنگی نی
پرنده مردنی ست
کتاب
فروغ

همــدردی

جناب آقای نژاد عزیز

در غم از دست رفتن پدر محترم شما خود را شریک می دانیم
و برایتان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

بیژن احمدی

24

همــدردی

رضا نژاد عزیز و مهربان

ما نیز در غم از دست رفتن پدر مهربان و دوست داشتنی شما خود را
شریک می دانیم و برای تو دوست عزیز و نیز برای فرد فرد بازماندگان
آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما
در پیوند مونتریال و ونکوور

25
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ایپم همدردی

این سرزمین به یک معنا دیگر غربت نیست.
دوره جدید حضور ما تبعیدیان و مهاجرین در این سوی آبها
وارد سی و پنجمین سال شد.
با هزاران امید و آرزو بدین سوی آمدیم.
شاید در برخی ،امیدها و آرزوها تغییر کرده باشد
و شاید نیز از یاد برده باشیم؛ اما یاد عزیزان مان را هرگز.
این سال ها با یک حس دوگانگی غریبی گذشت.
اما اینک تنها و تنها یک دلیل کافی است که این سرزمین را
غربت نخوانده و خود را غریب ندانیم:
گل ها...
در گذر زمان گل هایمان را در این دیار به خاک سپردیم.
سهمی از گل های در خاک از آن ماست ،اگر چه سرزمین آن
سوی آب همچنان و هنوز هم نفرین شده است.
خانه اش ویران باد آن که در آن دیار نفرین کاشت.

نسرین و رضوان عزیز

گرامی خانواده صداقت و خرسند خسروشاهی
گرمی خورشید آرزوهایتان فزون تر و پردوام باد
و یاد شالله ،این گل شما ،گل همه ی ما ،سبز سبز.
با شما یاران صمیمانه همدردیم.
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ه
مدردی

نسرین ،رضوان  ،ترالن و نرگس عزیز
غم از دست دادن شالله بسیار سنگین است.
پیام همدردی ما را بپذیرید.
شالله در عمر کوتاه خود درس بزرگی به همه ما داد.
او در زندگی روزمره به زیبایی ها
بیش از همه چیز توجه داشت
و آن را به همه ما یادآور می شد...
روانش شاد.
_______________

دوستان همیشگی شما:

راضیه ،رضا ،جواد،
ظریفه ،شیرین ،فیروز

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی
دهه  60در ایران مونتریال  -کانادا

گ
س
ا
سپا ز ری

چش
ـهر کو شراب فرقت روزی ـیده باشد
قـط
			
داند هک سخت باشد ع امـیدواران

از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان و وابستگانی
که در ایام سخت سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن مادر و عزیز بزرگوارمان

شادروان بانو ملیحه پاینده (شب افروز)

با دیدار و حضور گرم و مهربان خود در مجلس یادبود،
و نیز با درج پیام های همدردی در نشریات،
از طریق ارسال گل ،پیام های تلفنی ،فیس بوک ،ایمیل و...
ما را همراهی نمودند،
صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان ،بهروزی،
شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار
فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان
دست نداد ،بر ما ببخشائید

خانواده های
شب افروز ،پاینده
شریف محسنی

همـــــــــــــدردی
خانواده های محترم خرسند و صداقت

در اندوه از دست رفنت عزیز دلبندتان
با شما شریکیم و برای همه سوگواران آرامش آرزو می کنیم.

حیدر اسدی و خانواده

همــدردی

خانواده های محترم صداقت و خرسند،نسرین خامن و رضوان عزیز،
در اندوه از دست رفتن غم انگیز شالله عزیز خود را شریک می دانیم
و برای شما و فرد فرد بازماندگان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

محمد رحیمیان ،همه دوستان شما در پیوند مونتریال و
ونکوور و فرشاد فضلی (تپش)

همدردی

دوست عزیز ،ن
س
ری
ن
و
خ
ان
وا
د
ه
محترم
ما را در
سوگ از دست دادن فر
زند و عزیز دلبندتان
شـال
له گل شریکبدانید.
با آرزوی آرامش
و بهروزی برای شما .

مهر
ناز مرتضیوجده،
فاطمه لطفی،
و
خ
ان
وا
د
ه
ها
ی
و
ابسته
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دوست ارجمند،جناب آقای رضا نژاد و آقای علی مهبد
خانواده ها و وابستگان محترم سوگوار
درگذشت غم انگیز پدر عزیز شما

زنده یاد ولی اله خان خزاعی نژاد

را در ایران ،به شما صمیمانه تسلیت می گوییم و برای همگان آرزوی
بهروزی ،تندرستی و شکیبایی داریم.

با نهایت تاسف درگذشت
پدری فداکار و نازنین،
پدربزرگیارجمند
و رادمردی بزرگوار

زنده یاد ولی اله خان خزاعی نژاد
را در ایران به سوگ نشسته ایم.
حضور شما عزیزان،
در مراسم یادبودشان:
روز یکشنبه  3نوامبر ،۲۰۱۳
ساعت  2تا  5بعدازظهر
در منزل ما واقع در
191 Rutland
Beaconfiled, QC H9W 2X9
Tel.: 514-865-7146

ی ما و شادی روح
مایه ی دلگرم 
عزیز از دست رفته خواهد بود.
____________
ساسپگزار و وامدار مهر بی پایان شما عزیزان هستیم.
_____________________________

خانواده های نژاد ،خزاعی نژاد،
مهبـد ،بنانژاد و رحیمی
ُ

یوسف تیزهوش ،عبداله خیامی ،حمید
چوپانی ،طهمورث طوسی ،مجید کفائی،
دکترجوادمعین درباری ،محمد شکیب نیا،
بهمن ناصری ،حسین ناصری ،رضا ناظم،
کاظم اسدی ،دکتر منصورجباری ،حسین
صمیمی ،دکترجاوید موسوی ،پرویزعلوی،
وحید خلجی ،نادر نادرپور،محمدتقی حجازی،
محمدرحیمیان ،مسعود جهانگیری ،محمد
فاضل و دیگر دوستان شما

همدردی

دوست ارجمند،جناب آقای رضا نژاد

رؤیاحکاکیانجایزهادبی
انجمن آسیایی را ربود
رؤیــا حکاکیان،
نویسنده نام آشنا
و موفــق ایرانی
تبــار آمریکا ،روز
سه شنبه پنجم
اکتبر  ،۲۰۱۳طی
مراسمی در شهر
نیویورک ،جایزه
ادبــی انجمــن
نو یســند گا ن
آمریکاییِ آسیایی
تبار را از آن خود
کرد.
کتاب مورد توجه
و تحســین شده
«قاتالن قصر فیروزه» که خانم
حکاکیان آن را به زبان انگلیسی
نوشته ،در شــانزدهمین دوره
اهدای این جوایز (که آثار طیفی
وسیع از نویسندگان آمریکایی
 آســیایی را در گسترۀ وسیعسراسر قارۀ آسیا مد نظر دارد)،
به عنوان اثر برگزیده ادبی این

انجمن معرفی شده
است.
از رؤیا حکاکیان
محافــل
در
فرهنگی و ادبی
آمریکا به عنوان
نویسنده ای توانا
یاد می شود که
در آن محافل به
خوبی شــناخته
شده .مقاله های
او در معتبرترین
روزنامــه هــای
آمریکا منتشر می
شود ،مصاحبه با
او از رســانه های
شــاخص آمریکایی پخش می
شــود ،و چهره های ادبی این
کشور وی را به عنوان نویسنده
ای صاحب سبک می شناسند
که مسائل ایران در میان دغدغه
های اصلی اوست.
خانم حکاکیان در عرصه های
گوناگون اجتماعــی نیز فعال

است و حضور اجتماعی اش تنها
به نوشتن منحصر نیست.
نخســتین کتابی کــه خانم
حکاکیــان به زبان انگلیســی
نگاشت و مورد استقبال و توجه
بسیار قرار گرفت ،کتابی در ژانر
خاطرات بود که حکایت زندگی
دوران نوجوانی اش در ایران بود.
وی در ســال  ۱۳۶۳وقتی ۱۸
ساله بود ،ایران را ترک گفت و
مهاجرت کرد .دومین کتاب او -
قاتالن قصر فیروزه  -روایت قتل
چند تن از سران اپوزیسیون کرد
ایرانی در رستوران میکونوس در
برلین است که  ۲۱سال پیش
روی داد« .قاتالن قصر فیروزه»
دو سال پیش به زبان انگلیسی
منتشر شد ،و سال قبل روایت
کردی آن در کردســتان عراق
چاپ و منتشــر شــد .کتاب
قاتالن قصر فیــروزه حکایتی
است از معمایی پیچیده و چند
الیه که در این رمان ژانر پلیسی
واکاوی شده است.

در اندوه درگذشت غم انگیز پدر عزیز شما در ایران ،با شما صمیمانه
همدردیم و برای شما آرزوی بهروزی ،شکیبایی داریم.

خانواده های آقا باباخانی ،اسديان،
دكتر شريف نائينی،رفعت پناه،قربانيان

همدردی

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

دوست ارجمند،جناب آقای رضا نژاد

فقدان پدر گرامی تان را به شما دوست و همراه عزیزمان و همه اعضای
فامیل و بستگان محترم تان صمیمانه تسلیت می گوییم.

از طرف همه دوستان شما در IBNG
«همبستگی بازرگانی ایرانیان مونترال»

26

اشاره

اشاره

دكتر محمدتقي شيخي
جامعهشناس و مدرس دانشگاه

گرمي عواطف حلقه پيوند اعضاي خانواده
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تحت عنوان فضايي كه
خانواده ب��ه عنوان يك نهاد اجتماعي ديرينه
محل جذب فرزندان است بايد داراي مؤلفههاي آرامبخش فراواني باشد.
از اي��نرو در عص��ر كنوني اين نه��اد مهم به دنبال تغيي��رات اجتماعي،
اقتصادي و فرهنگي پديدآمده دچار انواعي از چالشها و نابس��امانيهاي
سال هجدهم شماره  5105سهشنبه  30خردادماه  28 1391رجب  19 1433ژوئن 2012
هم شماره  5105سهشنبه  30خردادماه  28 1391رجب  19 1433ژوئن 2012
آش��كار و پنهان ش��ده اس��ت كه ني��از ب��ه ارزيابي دقيق و ك��م و بيش
موشكافانهاي دارد.
به دنبال ورود وس��ايل ارتباطي مدرن مانند اينترنت و س��اير وسايل
اعضايیک
بي��ن میان
اســت در
خانواده
تصوي��ري درون خانوادهها نوعي س��ردي در روابط
است.
اساسي پيدا كرده
برنامهتغييرات
یــکگذشته
ضبطنسبت به
شود كه
مش��اهده
ناگهــان
مکالمــه
مي یا
مایکروفــر
رؤيت و
قابل
بيش��تر
جامعه
تر
مرفه
طبقات
بين
كلي
طور
به
مس��ئله
اين
متوقف شوند و ندانند
تلویزیونی
بيشتر
ترها
جوان
كه
اس��ت
آن
مسئله
اين
اصلي
دليل
اس��ت.
مش��اهده
چطور باید حرفشان
•
اوق��ات غير از خ��واب و خوراك ،خود را صرف اينگونه وس��ايل تصويري
به
و
دهند
ادامــه
را
از دســت دادن حافظه که موجب فراموش کــردن نامها یا قرارهای  .۴گم کردن زمان و مکان
ميكنن��د .از اينرو س��ردي عواطف و س��كوت درون خانوادهها در حال
است.آلزایمر ممکن است تکــرار حرفهــای
مبتال به
افرادگيري
مختل شدن زندگی روزمره شود ،مالقات اما بعدتر به یادآوردن آنها .شكل
پردازند.
هاي می
قبلشان
زمان را
لحاظگــذر
فصل و
تاریــخ روز،
میتواند نشانه آلزایمر یا نوعیدیگر •
پيكره
زي��ادي بر
رواني آس��يب
اجتماعي،
مس��ئله به
اين
اتفاقیميفوراً
زمينه
انديش��ي در اين
اگــرتر وارد
کنند.مس��ن
بويژه افراد
 .۲دشواری در برنامهریزی یا حل خانواده
کشمکش
س��ازد .باچارهکلمات
از زوال عقل باشد.
فرامــوش
كردن،
جدي به
اس��ت.
برخوردار
اولويت بااليي
دركبرای
کنند و
درکاينآنمقول��هپیدا
نياز می
اســت
ممکــن
ازنیفتد
آلزایمر یک بیماری مغزی اســت مشکل
متخصص
مشاوران خانواده،
اظهارنظر دارد و
که موجب زوال تدریجی حافظه ،بعضی افــراد در توانایی خود برای بررسي و
كارشناسان کلمه
پیــدا کــردن
ورودیاوقات
باشد.باگاه
برایشان سخت
و ...به هر ش��كل باي��د براي ورود و حل اين س��ناريو راهحل ارائه داده و
مهارتهای فکر کردن و استدالل شــروع و دنبال کردن یک برنامه ممکن است فراموش کنند که کجا مناسب دچار مشکل
اقدام��ات الزم را در پي��ش گيرند در غير اينصورت اين تهديد آش��كار و
شوند.
خواهد می
دنبالهاند.
آنجا آمد
چطور به
هستند یا
سوي ديگر آنچه كه
داش��ت .از
جدي به
پيامدهايي
میشود .در اینجا به  ۱۰نشانه این یا کار کردن با اعداد دچار مشکل پنهان
بیماری اشاره کردهایم.
باال رفنت
به
مربوط
عادی
تغییر
رفنت
باال
به
مربوط
عادی
تغییر
میشــوند .آنها برای دنبال کردن در اين مقوله به آن چالشهاي پنهان درون خانواده ميگويند ،ناش��ي از
سن:است.
سن :در امر ازدواج براي جوانان درون خانواده
هر فرد ممکن اســت یک یا چند یک دســتورالعمل غذا یا بررسی تأخير
اس��تقالل
مس��ائل مربوط به
اماتوان به
هفتهمي
هاي ديگر
یک کلمه.
اش��تغال ،کردن
مشکل در پیدا
فهمیدن آن
مؤلفه روز
مورد از این نشانهها را با شدتهای قبضهــای ماهانه مشــکل پیدا گمازکردن
سنيني قرار دارند كه بايد بهطور
در
جوانان
برخي
كرد،
اش��اره
مالي و...
بعد.
مختلــف تجربه کنــد .درصورت میکنند .همچنین قدرت تمرکز در
•
مس��تقل و با اختيارات كامل زندگي كنن��د در حالي كه به دليل نبودن
وسایل
جای
کردن
گم
.۷
مشــاهده هرکدام از آنها حتماً به کردن و انجــام بعضی کارها برای •
ش��رايط مناس��ب مجبور هستند وابس��ته به خانواده باشند و اين مسئله
پزشک مراجعه کنید.
ممکن است
آلزایمر
به
مبتال
فرد
بصری
رفتارهايتصاویر
ايجاددر درک
مشکل
زمانی طوالنی را از دست میدهند.۵ .
تنشوها و برخوردهاي نامناس��ب ديگر
غيرعادي،
باع��ث
وســایل را در جاهایی غیرعادی
شود.فضایی
روابط
تغییر عادی مربوط به باال رفنت
•
مي
پنهان»
ممکنهاي
بگذارد«.چالش
مشــکالتتحت عنوان
مزمن كه از آن
نامناس��ب
وسایلش را گم
است
افراد
وضعيتبعضــی
بــرای
 .۱از دست رفنت حافظه که موجب سن:
آلزایمرفرهنگي
ش��رايط
دليل
ش��ود به
اشــتباه پیدرپــی بــرای انجام ياد مي
باعثدوباره آنها
امروزکردن
جامع��هپیدا
اجتماعيقادر به
است .و کند و
های
نشانه
تصویری از
مختل شدن زندگی روزمره شود.
اوقات،باشيم.
دریتفاوت
صنعتي) تا حد
ساير ملل
اس��ت تا با
شده
ممکن است
زياديگاه
نباشد.
(مللمسافت
حدس
خواندن،
آنها برای
یکی از متداولترین نشــانههای حسابکتابهایماهانه
وضعيت ياد شده در عصر كنوني در بسياري از خانوادهها قابل جستوجو
دیگران را متهم به برداشتن
مشــکل
رنگ
تشــخیص
و
آلزایمر ازدست رفتن حافظه است• ،
حتیدارد.
پیداها را همراه
تناقض
بسياري از
وضعيت
است و اين
کند.
وسایلش
دزدیدن
یا
نیز
آنها
رانندگی
در
کــه
کنند
ی
م
مخصوصاً فراموش کردن اطالعاتی
عادی
کارهای
اجنام
در
مشکل
.۳
بنابراي��ن اص��الح اي��ن س��اختار و ايج��اد تغيي��ر در آن ب��ه لحاظ
کند.
ی
م
ایجاد
اختالل
که به تازگی یاد گرفته شده است.
باال رفنت
به
مربوط
عادی
تغییر
فراغت
اوقات
یا
کار
ل
مح
خانه،
در
جامعهشناسي خانواده از اهميت قابلتوجهي برخوردار است .عصر حاضر
ً
فراوان ،مهندسي اجتماعي
باالنظارت
نياز به
كه
اي
دوره
عنوان
به
رفنت اجتماعيسن:
سایر نشانههای آن فراموش کردن برای افراد مبتال به آلزایمر معموال تغییر عادی مربوط به
بگيرد.
قرار
اهميت
مورد
بايد
دارد
قبيل
اين
خانواده و اصالحاتي از
نگذاشتن وسایل سر جای خود و
تاریخها و اتفاقات مهم؛ بارها و بارها اتمام کارهای روزانه دشوار است .سن:
اجتماعي ،اقتصادي،
توس��عه
ارتباطات،
توس��عه
دنبال
تغییراي��نرو،
از
پرسیدن یک اطالعات مشخص؛ گاهــی رانندگی کــردن تا یک
بیناییبهمربوط به آبمروارید .گم کردن آنها.
برخورد متناسب با مسائل و پديدههاي درون خانواده و بين جوانان بايد
•
•
نیاز بیشتر به استفاده از کمکهای مسیر مشخص و البته آشنا یا به در رأس امور مهم قرار گيرد .به عبارت س��ادهتر بايد بيان كرد بهتر است
فاصلهدر
گيردبا تاکلمات
جدید
مشکالت
حافظه (مثل یادداشت برداشتن و یاد آوردن قوانین بازی محبوبشان .۶
قضاوت و از اين
ضعفپيدا كند
.۸كاهش
بين نس��لها
صورت
تالشهايي
تجهیزات الکترونیکی) یا اعضای برایشان سخت میشود.
ممکن است
آلزایمر
مبتال به
خانواده یادرنوشنت
صحبت کردن
س��ردي
صورت
افرادغير اين
وضعيت عادي قرار گيرد .در
طري��ق
چالشدرها در
ش��د .اين
عديدهاي
به چالش
باعث
رواب��ط
خانواده.
طيمگیری یا
تصمی
تغییــر
دنبالخواهددچار
هايبرای
آلزایمر
مبتال
درافراد
تغییر عادی مربوط به باال رفنت
هايیابعد خود را
سال
خواهد داد.قضاوت شــود .بعنــوان مثال ،در
نشانگفتگو
بيشتریک
شــرکت در
کردن
سن:
تغییر عادی مربوط به باال رفنت
24.ممکن برخورد با پول رویکرد همیشگی
شــوند.
2013می
 Partدچار مشــکل
تنظیمات
کمک گرفتن
سن:
Sep
برای انجام B
Skill:

سالمت...
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نشانهشيرين
ماجراهاي تلخ و
اولیهآلزایمر
ي يك عمر۱۰

ا
ههاي
زرگ
يبازند

یک جدول با دو شرح

یک جدول با دو شرح

ي پنهان كاركرد
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گرمي عواطف حلقه پيوند اعضاي خانواده
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PAIVAND:
تحت عنوان
خانواده ب��ه عنوان يك نهاد اجتماعي ديرينه
محل جذب فرزندان است بايد داراي مؤلفههاي آرامبخش فراواني باشد.
از اي��نرو در عص��ر كنوني اين نه��اد مهم به دنبال تغيي��رات اجتماعي،
اقتصادي و فرهنگي پديدآمده دچار انواعي از چالشها و نابس��امانيهاي
آش��كار و پنهان ش��ده اس��ت كه ني��از ب��ه ارزيابي دقيق و ك��م و بيش
موشكافانهاي دارد.
به دنبال ورود وس��ايل ارتباطي مدرن مانند اينترنت و س��اير وسايل
تصوي��ري درون خانوادهها نوعي س��ردي در روابط بي��ن اعضاي خانواده
مش��اهده ميشود كه نسبت به گذشته تغييرات اساسي پيدا كرده است.
اين مس��ئله بهطور كلي بين طبقات مرفهتر جامعه بيش��تر قابل رؤيت و
مش��اهده اس��ت .دليل اصلي اين مسئله آن اس��ت كه جوانترها بيشتر
اوق��ات غير از خ��واب و خوراك ،خود را صرف اينگونه وس��ايل تصويري
ميكنن��د .از اينرو س��ردي عواطف و س��كوت درون خانوادهها در حال
شكلگيري است.
اين مس��ئله به لحاظ اجتماعي ،رواني آس��يبهاي زي��ادي بر پيكره
خانواده بويژه افراد مس��نتر وارد ميس��ازد .چارهانديش��ي در اين زمينه
از اولويت بااليي برخوردار اس��ت .اين مقول��ه نياز جدي به درك كردن،
بررسي و اظهارنظر دارد و با ورود مشاوران خانواده ،كارشناسان متخصص
و ...به هر ش��كل باي��د براي ورود و حل اين س��ناريو راهحل ارائه داده و
اقدام��ات الزم را در پي��ش گيرند در غير اينصورت اين تهديد آش��كار و
ممکنبهاست
دست داده و
خود را از
اجتماعی.
تعهدات
سوي ديگر آنچه كه
داش��ت .از
دنبال خواهد
پيامدهايي جدي
پنهان
بدهد.
فروشنده
به
بیشتری
•
مقدار در اين مقوله به آن چالشهاي پنهان درون خانواده ميگويند ،ناش��ي از
خانواده است.
جوانان درون
ازدواج براي
تأخيربهدر امر
آراســتگی
نظافت و
همچنین
روحیات و شخصیت
 .۱۰تغییر
اس��تقالل
اش��تغال،
به
مربوط
مس��ائل
به
توان
مي
ديگر
هاي
مؤلفه
از
خود نیز توجه کمتری میکند.
روحیه و شخصیت افراد مبتال به
کند.بهطور
ی بايد
دارندمكه
برخي جوانان در
اش��اره
عادی و...
تغییر مالي
ممکن
سنينينیزقرارتغییر
آلزایمر
كرد،رفنت
به باال
مربوط
مس��تقل و با اختيارات كامل زندگي كنن��د در حالي كه به دليل نبودن
افسرده،
است ســردرگم ،شکاک،
سن:
ش��رايط مناس��ب مجبور هستند وابس��ته به خانواده باشند و اين مسئله
خیلی
شوند.
مضطرب
یا
بیمناک
بد.
تصمیم
یک
گاه
ه
گا
گرفتن
باع��ث ايجاد رفتارهاي غيرعادي ،تنشها و برخوردهاي نامناس��ب ديگر
زود در خانــه ،محــلکار و پیش
•
ميشود.
پنهان»
هاي
عنوان «چالش
هایكه از آن تحت
مزمن
نامناس��ب
یشوند.
ناراحت م
دوستان خود
فعالیت
وضعيتکار یا
 .۹دور شدن از
باعث
اجتماعي
ياد ميش��ود به دليل ش��رايط فرهنگي
امروزرفنت
جامع��هباال
مربوط به
تغییرو عادی
اجتماعی
سن :تا حد زيادي در تفاوت باشيم.
(ملل صنعتي)
آلزایمرساير ملل
اس��ت تا با
فــرد شده
خــود را از
مبتال به
وضعيت ياد شده در عصر كنوني در بسياري از خانوادهها قابل جستوجو
فعالیت
سرگرمی
دارد.جدید برای انجام
همراههای
ایجادراروش
اجتماعی،تناقضها
های بسياري از
وضعيت
ها،و اين
است
دور
ورزش
و
کاری
هــای
پروژه
شدن
ناراحت
و
آنها
در
کارها
بعضی
بنابراي��ن اص��الح اي��ن س��اختار و ايج��اد تغيي��ر در آن ب��ه لحاظ
تیم
تواند
ی
نم
دیگر
دارد.
ی
مــ
برنامه.
یک
خوردن
برهم
صورت
در
نگه جامعهشناسي خانواده از اهميت قابلتوجهي برخوردار است .عصر حاضر
نظارت اجتماعي فراوان ،مهندسي اجتماعي
دنبــالنياز به
دورهاي كه
محبــوبعنوان
به
کرده یا
خود را
را بگيرد.
عالئمقرار
مورد اهميت
بايد
دارد
قبيل
اين
از
اصالحاتي
و
خانواده
به خاطــر بیاورد که ســرگرمی اگر این
توس��عه ارتباطات ،توس��عه اجتماعي ،اقتصادي،
رو ،به دنبال
چطــور انجام
اي��ن را
موردعالقــازهاش
کنید؟
کردیدبينچه
مشاهده
جوانان بايد
خانواده و
برخورد متناسب با مسائل و پديدههاي درون
اســت.
ممکنعبارت س��ادهتر بايد بيان كرد بهتر است
همچنینگيرد .به
امور مهم قرار
میدادهدر رأس
آن
دچار
که
تغییراتی
اولیه
نشانه
۱۰
این
از
یک
هر
اگر
بخاطرهايي صورت گيرد تا فاصله بين نس��لها كاهش پيدا كند و از اين
است تالش
اجتماعدردوری
شده است ،از
س��رديکه
صورتکســی
خود یا
در اين
آلزایمــردرراغير
کند.عادي قرار گيرد.
وضعيت
طري��ق خانواده
مشــاهدهها در
ش��د .اين چالش
ايیخواهد
چالش
باعث
رواب��ط
تغییر در
طي به
کردید،
شناسید
هاي عديده م
رفنت
به باال
مربوط
عادی
هیچ داد.
سن :سالهاي بعد خود را بيشتر نشان خواهد
عنوان آن را نادیده نگیرید.

احساس خستگی از کار ،خانواده و
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دكتر محمدتقي شيخي
جامعهشناس و مدرس دانشگاه

{>> ادامه در صفحه}31 :

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

3
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جدول
ویژهويژه
جدولهای ____________________ جدول
جدول عادي
عادي____________________
وعادی
1هورمون9تيروئيد خواهد شد .اين بيماري
كافي
1
6 8

ه دارد.
زش مو
جنبه ارثي دارد.
افقي:
افقي:از نشانههايي است كه
زش مو يكي ديگر
 15 14 13 12دريدن پارچه 7 6 5 4 3 2 1
تيروئيد 11 10 9
پركاري 8 7
ش��ايع3ترين4علت6 5
همچنين 2
1
كودكانه
هاي بازي
هورموننوعي
-1پيشغذا-
كودكانهطالي��ي -خش��كي – ش��ماره
-1پيشغذا -نوعي بازي -8
را
تيروئيد
دل خارج ش��دن
خودايمني
اختالل
يك
اين
است.
گريوز
بيماري
ويژه1 -
1
 -2نوعي خ��ودرو -ظرف مركب-
ظرف
خ��ودرو-
نوعي
شعله
پركاري
تيروئيد و
كاري
�زد ميكند-2.ك��م
مركب -اس��ت كه به دنبال حمالت غ��ده تيروئيدي،
بتخانهاي معروف بود
بتخانهاي
نوع��ي خطك��ش -ص��داي
-9
2
2
بودشوند و در
معروفمي
ريزش مو
يد ،هر دو موجب
موجب آزاد شدن سطح بااليي از هورمونهاي
 -3از واژهه��اي پرسش��ي -مادر
 -3از واژهه��اي پرسش��ي -مادر
افسوس3-ريز نمرات -جرقه آتش
3
تيروئيدي،
اختالالت
درمان
موارد ،پس از
تيروئيد ميش��ود .يكي از نش��انههاي بيماري
عرب -تاب و توان -لشكرگاه
عرب -تاب و توان -لشكرگاه  -10ض��د وج��ود -از اعض��اي
شد.
خواهند
آغاز
در
كننده
ناراحت
و
مش��اهده
قابل
تورم
گريوز،
زورخانه 4
موها دوباره -4ن��ت پنج��م -ف��رع نيس��ت4 -
 -4ن��ت پنج��م -ف��رع نيس��ت-
رخشندگي گرما
حد سرما يا
ساس بيش از
ناحيه پشت چشم است.
گاهنامه -رخشندگي
گاهنامه-
مخف��ف بدت��ر -كارماي��ه-
-11
5
5
تيروئيد
اختالل
عوارض
حرارت
درجه
تنظيم
تيروئي��دي
 -5نگهب��ان چماق��دار -بندگان
تالالت  -5نگهب��ان چماق��دار -بندگان
بهنجار6 ،عادي
6
درمان
تيروئيدي
اخت��الالت
كه
صورتي
در
مبتال به
اف��راد
خواهن��د كرد.
نوعي يقه
پروردگار-
ن را مختل مقرب
مقرب پروردگار -نوعي يقه  -12س��ركه -نش��ان دادن -كار و
نش��ده باق��ي بمانن��د ،مش��كالتي را بهوجود
س��رماي
احس��اس
-6تيروئيد
��ه كم كاري
كردار7 -
7
 -6لياقت -شهر پشمك
پشمك
لياقت -شهر
الهه خورشيد
تيروئيد
كاري
ك��م
نمونه
عنوان
ب��ه
آورند.
مي
صورتي
در
داشت
خواهند
معمول
از حد
خانههاي ري��ز عكس -بدون
 -7قسمتي از اوستا -ديوار -13
قلعه8 -
 -7قسمتي از اوستا -ديوار قلعه8 -
به
و
داده
افزاي��ش
را
خون
كلس��ترول
س��طح
گرماي
و
تعريق
موج��ب
تيروئيد
�ركاري
فراموشي -راز
فراموشي -راز
كافي -واژگون -مابين پيچ
نيروي
9
9
همي��ن دليل احتمال ابتال به س��كته مغزي يا
 -8شد.
از حد خواهد
 -8حكوم��ت عص��ر هيتلر -وصاف
حكوم��ت عص��ر هيتلر -صاف
مهره
ه��ا،آبرو10 ،
حمل��ه قلبي ب��راي فرد وج��ود دارد .در موارد
پوس��ت،
ناخن بي
ش��كنندگيكت��ف-
پوس��تكنده-
ش��كي و
 10شده -شهري در استان
آبرو ،عايق
و پوس��تكنده -كت��ف -بي-14
شديد كاهش ترش��ح هورمون تيروئيد موجب
سوزنس��وزن ش��دن دس��ت،
ضايع
س��ي و يا ضايع
حرف سفره نوروزي
كرمان11 -
11
پارچه -از از دس��ت دادن آگاه��ي و اف��ت درجه حرارت
خونريزي
غيرطبيعي و
قاعدگي
-15از
 -9ضربه س��ر -چروك پارچه-
چروك
ضربه س��ر-
ت ،دوره -9
سمبوليسم -شرف و عفت
12
12
تيروئيد بدن و تهديد زندگي فرد خواهد شد .همچنين
كمكاري
عالئم
ژتون ،بليت
روند-
ديگر مي
ه ش��ديد ازخنده
خنده ميروند -ژتون ،بليت عمودي:
 -10خوشنواي مدرس��ه -محل 13
 -10خوشنواي مدرس��ه -محل 13
عارض��ه پ��ركاري تيروئيدي كه درمان نش��ود
ساب ميآيند.
-1اث����ري از جي.بي.پريس��تلي
وجود
به
را
اس��تخوان
پوكي
و
قلبي
مش��كالت
دس��ت ،مشكالت
عف عضالت و يا
انگليسي
باستاني
هاي
ورزش
لرزشباستاني
ورزشهاي
14
14
حكمت نظري -گويش ايراني-
-2
رخص��ت-
 -11انع��كاس ص��دا-
ص��دا-
انع��كاس
ي ،اس��هال و-11
آورد.
رخص��ت -مي
س��يكل از
نامنظم
خونريزي
15
15
بزرگداشت
احترام و بزرگداشت
بزرگداشت
احترام و
درمان كمكاري و پركاري تيروئيد
تيروئيد است.
هاي پركاري
پرصدا-
خانه گري��ه
بياب��ان-
تيروئيد افقي -12 :ميدهن��د تا رس��وا -3
ميدهن��د تا
-12
زدن-كاري
عارضه كم
پزش��ك وجود
تيروئيد يا
تالل
اشاره به
كوچك! -زل
يائسگي رس��وا كنند! -اگر -9خانه
زدن -اشاره به
كوچك! -زل
كنند!-ف��ام-9 -
مقابل
مس��جد-
اذانازگفتن
نامعلومب��ه احتمال زي��اد هورمون -1بازت��اب-محل
اذان گفتن
آنج��ا ك��همحل
اس��تدراخت��الالت
ممك��ن
تش��خيص دهد
در گل
راس��ته
گياهي
مس��جد -بيانرا شخص
بيان شخص نامعلوم
باطل عددي
خاورميانه-
 -4كش��وري در
تجويز ميكند .درميخك حالت -عيب و نقص
در و نقص
عيب
ي��د باع��ثحالت-
تغييراتي
باطلق��رص
برابر-قالب
-10را در
س��يكل ماهانه و تيروئي��د
كننده -بت
كننده -بت
 -10برابر-
است-
عالقه وته��ران-
آرامبخ��ش-پادگان
 -13فالن��ي-
گاهيپادگان
فالن��ي-
-13
معم��والً
اوقات با عالئم
ش��ود
و خوي افراد
طول چن��د
نواز -در
هفته به -2و اگرچ��ه-
ندادهنده-
نااميد-
ص��ورتش��امه
ته��ران -پولاين -11
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پزشکی...

اعتیادبهبیسکوییت،
همچوناعتیاد
بهکوکائین
آزمایش را

خواب ضایعات مغز را دفع می کند

هنگامی که مادرخواب هستیم ،مغزمان عالوه
بر نیروگیری و آماده سازی خود برای روز بعد،
سرگرم انجام اموردیگری هم میشود.
مغزانسان ظاهراًمشغولگونهای «تمیز»کاری
هم میشود که دانشمندان را امیدوار ساخته،
بهدرمان بیماری هایی نظیر آلزایمر بیانجامد.
خواب می تواند ســمومی را دفع کند که در
طول روز در مغز جمع می شوند.
این دستاورد مطالعه ای است که ممکن است
درک و اســتنباط کنونــی از پدیده خواب و
زیست شناختی خواب را دگرکون کند.
مطالعۀ فوق نشان میدهد که مغزدر وضعیت
خواب و وضعیت بیداری درگیر فعالیت های
متفاوتیمیشود.
این نظر دکتر مایکن ندرگارد ،نگارندۀ ارشد
مقالۀ تحقیقی و یکی از مدیران بخش اعصاب
مرکز پزشکیدانشگاه راچستر است.
او می گوید به نظر میرسد که ماهیت تمدد
بخشــی خواب معلول دفع پس مانده های
جانبی فعالیت های عصبی در بیداری است.
به گفتــۀ پژوهشــگران ،مطالعه همچنین
آشــکار ساخته که نحوۀ منحصر به فرد دفع
بــه اصطالح «زباله» ها از مغز در طول مدت
خواب ،به شــدت فعال می ماند و ســموم
بیماری آلزایمرآور و حتی سایر اختالالت و بی
نظمی های عصبی را می زداید.
ضمناً ،پژوهش گــران این را هم دریافته اند
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که حین خواب ،سلول های مغز کوچک تر
میشوند و عمل تمیزکاریدر اطراف آنها آسان
تر و مؤثرتر صورت می گیرد.
چون غدد لنفاوی مخصوص تخلیه فضوالت از
سایر قسمت های بدن تا مغز ادامه پیدا نمی
کنند ،دانشمندان برای مدت درازی کوشیده
اند به شیوه خودکار نظافت مغز پی ببرند.
مطالعه روی مغز موش ،پژوهشگران را به این
نتیجه رسانده که رشته الیاف مجاری موازی
مویرگ ها ،محل انتقال مایعات مخ و نخاع از
نسوج کل مغز هستند و ضایعات و زایدات را
برای تصفیه بهدروندستگاه منتهی به صافی
جگر می ریزند.
پژوهشگران خاطر نشان می سازند ،مغز برای
این عملیات انرژی زیادی مصرف می کند و
در نتیجه در ســاعات بیداری که مغز درگیر
انجام فعالیت های دیگر اســت ،عمال عمل
نظافت انجام نمی شــود و به ساعات خواب
موکول می گردد.
به گفتۀ دکترمایکن ندرگارد یافته های مورد
بحث که مــی توانند در درمان امراضی مثل
آلزایمر نقشــی کلیدی ایفــا کنند ،دریچه
ای بــه روی مطالعات باز می کنن که میزان
تأثیربخشی و درمان از این بیماری را افزایش
دهد.

•

دان نتایج این
غذاهای مملو از چربی دانشمن مقایسه کردند که دوز
ی
و شکر همچون مواد با تحقیق یا مورفین را با گزینه
ریک کوکائین و
تح
ب نمــک در دو طرف
مخدر مغز را دلیل محلــول آ
که شاید
ن مارپیچی قراردادند.
می کنند در برابر این پلکا
ناتوانی در مقاومت
حقیق نشــان داد که
نت
باشد
ورند.
نتایج ای ـا بیســکوییت اوریو
نــوع غذا ی شکالتی می سفید رنگ دارند ،می خ رست موش ها بـ
سرپ
آیا بیسکوییت ها
ده بودند و به همان
در اعتیادآور پروفسور ژوزف شرودر ،رد می شرطی شــ
خ
مو
م
موش های شــرطی
توانند مثل مواد
ن پژوهش ،در ایــن
که
ای
انــدازه منطقه مارپیچ پلکان
باشند؟
ند پاسخ به گوید:
در
پژوهشگران می گوی
تایج تحقیقات ما بر این نظریه شــده وکائین یا مورفین وقت
ک
ل در مورد موش «ن
تایید می نهــد که غذاهای حــاوی کردند ،به همان اندازه
این پرسش حداق مثبت است .مهر
شیوه ای صرف می
اهی
ارای بیسکوییت معتاد
های آزمایشــگ در آزمایشــگاه مملو از چربی و شکر به حریک به بخش د
به مواد مخدر مغز را ت
مــوش هایی که ـورد آزمایش مشا
د.
شده بودن چنین فعالیت بخش
شــهر کانتیکت مـ ییت های می کند.
هم
رار گرفتند به بیسکو
ن امر شاید علت ناتوانی بعضی محققان موش هــا را زیر نظر
ق
می
بر این لــذت مغز
شــکالتی همچون بیسکوییت ه دم برای مقاومت در برا
از مر
گر مطمئن گرفتند.
شــکالتی مــارک اوریــو معتاد وع غذاها باشد ،حتی ا
سور شرودر می گوید:
ن بیســکوییت ن
واد غذایی برای پروف
حقیق به ما نشان می
شــده بودند .ای
باشند که این نوع م
«نتایج این ت
ــن نــوع در ایاالت
ند ســلول در منطقه
پرطرفدارتری
ن ها ضرر دارد».
چ
آ کوییت های «اوریو» از سال دهد که غز در واکنش نسبت به
متحده است.
بیس
م
نتایج این تحقیقات نشان میدهد  ۱۹۱۲تاکنون در ایاالت متحده خاصی از مخدر و یا بیسکوییت
مصرف مواد
پرچربــی و مملو از
که غذاهای
تولید می شوند.
وریو فعال شده بودند».
ا
ره
ــکوییت ها حاوی دای
شکر اعتیادآور هستند.
فتند که بیســکوییت
موش های این بیس
ریا
گویند
ی شکالتی هستند که وسط آن آن ها د در مقایسه با مورفین و
دانشمندان می همان صورتی ها
ید دارد .های اوریو
به
تعداد بیشتری از سلول
نوعی خامه و کرم سف
اکنون یا کوکائین
آزمایشــگاهی لذت آور خوردن ها
م
مغز موش ها را فعال
که به تاثیــرات ی در فضایی این نوع بیسکوییت ها ه ختلف های عصبی
الت
گ ها و مــزه های م
بیسکوییت شــک اد شده بودند ،به رن
دند.
خاص به شدت معت
کرده بو رودر می گوید« :نتایج
ولید می شوند.
ــ
به شــرایطی ویژه ای که مورفین ت وهشــگران بــرای آزمایــش دکتر ش به خوبی با یافته های
قیق
موجود بود نیز پژ
ن
یادآور بودن این بیسکوییت ها این تح همخوانی داشــت و بر
و کوکائین در آ قان همچنین اعت
چی قرار رفتاری ما
معتاد شدند .محق
که غذاهای بسیار چرب
ش ها رادر پلکان مارپی
ـوردن این نوع مو
یه
خـ
د .باالی این پلکان مارپیچی ،این نظر رین اعتیادآور هستند،
دریافتنــد که در مقایســه با دادن
کوییت و بسیار شی
س
بیســکوییت ها
موش های گرسنه بی
گر مهر تائید نهاد».
به
ی
تر
ش
بی
داد
دی
تع
و» دارند و در ســوی
مصرف مواد مخدر،
حقیق در «کنفرانس
ی مربوط به «اوری
نت
از ســلول های عصب
پلکان ،کیک های برنجی قرار نتایج ای اعصاب» ماه آینده در
علوم
ن موش ها را این
«مرکز لذت» مغز ای
انجمن در ایالت کالیفرنیا ارائه
دادند.
هر یک سندیه گو
ب
بــرای انتخا
عال کرد.
خواهد شدVOA .
ف وهشــگران همچنین متوجه موش ها ن پلکان مارپیچی و
•
ن ای
پژ
ـدند که موش ها نیز همچون از طرفی وردنی مورد نظر خود
یانــی انتخــاب خ
شـ
انســان هــا ،اول الیــه م رم فرصتداشتند.
ت های اوریو را که ک
بیسکویی

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر ار  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
  نقل و انتقال سریع ارز

به اقصی نقاط جهان
  تضمین بهترین نرخ روز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

با بیش از  30سال پیشینه
در ارائه خدمات ارزی

بهمدیریت:
بیژن احمدی

ساعات کار :همه روزه 11 :تا 19
____________________________________
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc
GUY
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زنــدگی...

بازنشستگیسختیدرکانادا
درانتظارتاناست!

اگر در کانــادا کار کردهاید و
نمیدانیددرزمانبازنشستگی
چه شــرایطی انتظارتان را
میکشد ،این مطلب را به نقل
از فایننشال پست بخوانید.
وضعیت بازنشســتگان در کانادا
چگونه است؟
آیا همهی بازنشســتهها وضعیت
مناسبیدارند؟
ظاهرا که این طور نیست.
طبق اعالم ادارهی آمار کانادا ،حدود
 ۱۴درصد از تازه بازنشستهشدهها
به خاطر سنگینی مخارج مجبور
به پایینآوردن اساســی ســطح
زندگیشان شدهاند.
منظور از «پایینآوردن اساسی»،
کاهــش بیــش از  ۲۵درصدی
مصارف معمــول ،از زمان بعد از
بازنشستگی است .این موضوع به
خودی خود خبــر از یک بحران
میدهــد ،اما نه زمانی که این ۱۴
درصد را به لحاظ ســطح درآمد
مقایسه کنیم و به این موضوع پی
ببریم که اکثر این افراد (حدود ۱۱
درصد) درآمد مناســب و باالتر از
متوسطداشتهاند.
این اشــخاص که درآمــد باالیی
داشتهاند شاید حسرت بخورند که
چرا بیشتر پسانداز نکردند اما این
را نمیتوان یک بحران در ســطح
کشوردانست.
از ســوی دیگر ،این افــراد دارای
شــرایط الزم بــرای اســتفاده از
بیمهی سالمندان و بیمه تکمیلی
حقوق هســتند و حتــی بعد از
بازنشستگی با کاهش  ۲۵درصدی •
در مصارفشان میتوانند وضعیتی  )۱در دوران کاریتان چندبار
باالی خط فقر داشته باشند.
شــغل عوض کردهاید و در
راه حــل دراز مدت برای قشــر بازههای زمانی طوالنی حقوق
پردرآمــد نیز میتوانــد پسانداز کمیمیگرفتید
اجباری بیشتر در خالل برنامهی ایــن  ۳درصد در  ۱۵ســال آخر
مستمری یا بیشتر کردن تسهیالت دوران کاریشــان معمــوالً بین
و مســتمری بازنشســتگی باشد  ۳۵۰۰۰و  ۷۰۰۰۰دالر درآمــد
اما اگر کمی منطقی باشــیم باید داشــتهاند اما در سالهای اول کار
مسئولیت وضعیت کنونیمان را کردنشــان درآمد خیلی کمتری
خودمان به عهده بگیریم.
داشتهاند.
همهي اینها بــه کنار ،مگر چقدر ایــن را به این دلیل میگوییم که
میتوان در یک کشور آزاد مردم را اگر درآمد آنها همیشــه کم بوده
برخالف میلشان مجبور به پسانداز
کردن کرد؟!
اما مشــکل اصلی آن  ۳درصدی
هستند که در دوران کار کردنشان
درآمد کمی داشــتهاند و حاال در
بازنشستگی با کاهش  ۲۵درصدی
در مصارف با یک فشاردیگر روبهرو
میشوند.
وضعیت دوران بازنشســتگی آنها
نگرانکننده اســت و باید کاری
کرد تــا این گروه خیــال راحتی
داشته باشــند و اینکه هر کاری
انجام میدهیم باید در راســتای
رســیدن به هدفی بزرگتر باشد
یعنی داشــتن یک سیســتم با
استانداردهای جهانی برای اعطای
درآمدی مناسب زمان بازنشستگی.
اما درکل ،ایــن  ۳درصد جزو آن
دسته از کاناداییهایی نیستند که
همیشه درآمدی کم داشتهاند یا
اص ً
الدرآمدی نداشتهاند.
آنهادردوران بازنشستگی با گرفتن
بیمهی سالمندان و بیمه تکمیلی
حقوق شرایط خوبی پیدا میکنند،
حتی اگــر از حقوق مســتمری
برخوردارنباشند.
بحران اصلی مربوط به کسانی است
که تاکنون یک زندگی معمولی در
طبقه متوســط جامعه داشتهاند
اما دیگر شــرایط ادامهدادن آن را
ندارند.
با چند نشــانه از افرادی که جزء
آن ۳درصــد هســتند و دوران
بازنشســتگی جالبی ندارند آشنا
شوید.

ZONYCHO
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Professor Parviz Ghadirian

همچنین برای دریافت کتاب ها
از طریق اینترنت به سایت

زیر مراجعه کنید:

تایتانیکفروختهشد
ویولنکشتی
 ۱۹۱۲میالدی به امواج

زده اقیانوس فرو رفت.
خ
ی ت این حادثه برخورد
عل
انیک به یک کوه یخ
تایت
ود.
ب ی بدنه ویولن نام ماریا
رو
ینسون ،نامزد  ۳۳ساله
راب
رتلی واالس به چشــم
ها
می خورد.
جعبــۀ ویولــن هم
ی
رو  .W.Hبه چشــم می
حــروف
حروف نخست نام و
خورد که
شان صاحب آن است.
ن
رتلی ودوستان نوازنده
واالس ها
ریــن لحظه ممکن
آخ
اش تا غرق شــدن تایتانیک
هنگام مســیحی «خداوندا،
ـرود
سـ شوم بر تو» را نواختند.
نزدیک
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 )۵تازه به کانــادا مهاجرت
کردهاید
از شرایطدریافت بیمهی سالمندان
و بیمه تکمیلی حقوق این است که
اشخاص شهروند کانادا بوده و بعد
از  ۱۸سالگی ،حداقل  ۱۰سال در
کانادا زندگی کرده باشند .البته به
اســتثنای بعضی از مهاجرین که
توافقات دوجانبهای با کشورهای
زادگاه آنها صورت گرفته اســت.
برای بازنشستگانی که بعد از ۶۵
سالگی تصمیم به زندگی در خارج
از کشورشــان

•

 )۶ســاکن یکی از شهرهای
بزرگهستید
سطح دریافتی بیمهی سالمندان
و بیمه تکمیلــی حقوق به محل
زندگی شما ارتباطی ندارد .یعنی
مقدار ثابتی آن برای کســانی که
در شــهرهای بزرگ ،اجاره خانه
یا مالیاتی باالتر از سطح متوسط
پرداخت میکنند بیشتر نمیشود.
برای مثال اجــاره خانه در تورنتو
 ۱/۲تا  ۲برابــر میزان اجاره خانه
بــرای محلی با متراژ مشــابه در
پیتربوروگدر اونتاریو است.
هر کس که شــرایط باال را داشته
باشد دوران بازنشستگی سختی
پیش رو خواهد داشــت .خودتان
خواهیــد فهمید که گســترش
تسهیالت و مســتمری یا کمک
اضافی دولــت ،تغییر ناچیزی در
این وضعیت ایجاد خواهد کرد .باید
برای حل مشــکل بازنشستههای
آسیبپذیر به فکر راههای دیگری
بود.

جلد اول

پروفسورپرویزقدیریان

Volume 4

•

میگیرند زمان ســکونت دو برابر
است یعنی  ۲۰سال.
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 )۴مجرد هستید
از پــس مخــارج برآمــدن برای
مجردها ســختتر اســت چون
لونقل
هزینههای مســکن و حم 
از نصف مقدار مورد نیاز متأهلها
بیشــتر اســت .زنانی که طالق
گرفتهاند ،بیوه هســتند یا جدا از
همسرشــان زندگی میکنند اگر
ســابق بر آن شوهرشان مخارج را
تأمین میکرده یا اگر کمکهای
مالی دریافتیشان ناکافی باشد یا
قطع شود ،در این مورد آسیبپذیر
خواهند بود ،خصوصاً اگر به زندگی
ســطح باال در زمان تأهل عادت
کرده باشند.

ن متعلق بــه واالس
ــ
ویول ــی ،رهبــر ارکســتر
هارتل
تفریحی و نگونبخت
کشتی
ــک ،در یکی ازحراج
انی
تایت های شهر دویزس واقع
نه
خا نــوب غرب بریتانیا به
در ج
ک میلیــون و ۴۳۰
غی
مبل هــزار دالر به فروش
رامش مسافران گرفتار
رفت.
یآ
خریــدار ویولــن یک را برا خروشان ،می نواختند.
ج
مجموعه دار بریتانیایی در اموا رتلــی و ویولنش در
چانه زنی ده واالس ها
است که طی
یک طناب به دورشان
حالی که
د.
ری
خ
را
آن
شده بود ،زیر آب پیدا
دقیقه ای ــی ،صاحب پیچیده
واالس هارتل
ویولن همراه با هفت نوازنده شدند .بــا بیش از ۱۵۰۰تن
راه
دیگر هنگام غرق شــدن او هم شــامگاه نیمه آوریل
انیک یکی از دیگر در
شــتی تایت
ک های مذهبی مسیحی
سرود

فرهنگ تغذیه سامل
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جلد پنجم

پروفسورپرویزقدیریان

6162 Sherbrooke W.

>> فرهنگ تغذیه سالم و
بهداشت خانواده
فرهنگ تغذیه سامل

تپشدیجیتال:

 )۳صاحبخانه نیســتید و
بچهای هم ندارید
با عقل جور درنمیآید اما افرادی

و بهداشت خانواده :جلد اول

مسکندردهایعضالنیومفصلیدارویطبیعی
مخلوطی از چند روغن اساسی حل شدهدر کره کاریته
محل فروش در مونتریال:

•

•

و بهداشت خانواده :جلد سوم

ARTHODEX

•

پروفسورپرویزقدیریان

داروی طبیعی پای ورزشکار
(قارچ الی انگشتان پا و پاشنه های ترک خورده)
مخلوطی از روغن های اساسی حل شدهدر کره کاریته

کــه
د ر حا ل
پرداخــت
بدهــی یــا
قرضی هســتند و
در دوران کاریشان پدر یا
مادر بودهاند ،راحتتر
خودشان را با دوران
بازنشســتگی وفق
میدهند .آنها حدود
 ۴۰درصد یا مقداری
بیشتر از حقوقشان را
صرف مخارج خانه
و فرزندان میکنند
و از آنجایــی که این
مخارج باید با رسیدن
دوران بازنشستگی تمام
شود ،باالخره میتوانند
اکثــر درآمدشــان را
صرف خودشــان کنند.
اما آنهایی که همیشــه
مســتأجر بودهانــد و
بچهای هــم ندارند عادت
کردهاند که مقدار زیادی از
درآمدشان را برای مصارف
شخصی خرج کنند .این
افراد با کاهش حقوقشان
در بازنشستگی فشار بیشتری را
تحملمیکنند.

 )۲عم ً
ال مســتمری یا
درآمد بازنشستگی
دریافتنمیکنید
ایــن وضعیــت بــه خاطر
شــغلعوضکردنهای متوالی
و داشــتن درآمد کم ،چندان
دور از ذهن نیســت .هر ساله
حدود  ۳۰درصد از کاناداییها
سهمشــان بــرای دریافــت
مستمری را پرداخت میکنند.
تعداد کمی از این افراد قشــر
کمدرآمد هستند چون اوالًدرآمدی
ندارند و دوماً اگر انتظار دارند تا از
بیمه تکمیلی حقوق کمکدریافت
کنند کار احمقانهای است که االن
بخواهند سهمی بپردازند .کمک
بیمه تکمیلی حقوق به ازای هر
 ۲دالر حقوق بازنشستگی که به
افراد می رســد ،یک دالر کمتر از
آن است بنابراین شخصی با حقوق
کم بهتر است که سهمی نپردازد.

فرهنگ تغذیه سامل

ZACHE

باشــد ،پس بیمهی سالمندان و
بیمــه تکمیلی حقــوق میتواند
 ۱۰۰درصد احتیاجاتشان قبل
از بازنشســتگی را تأمیــن کند.
اگر هم همیشــه درآمــد باالیی
داشتهاند ،حقوق مستمری خیلی
خوبی دریافــت میکنند .اما
در حالــت اول به خاطر
داشــتن درآمد کم در
مدتزمانی طوالنی از
دوران کاری ،حقــوق
مستمری خیلی کمی
در کنار بیمهی سالمندان
و بیمــه تکمیلــی حقوق
دریافت میکنند .عالوه بر آن،
آنها به درآمد باال در سالهای پایانی
کار کــردن عادت کردهاند و بدون
بیمهی سالمندان و بیمه تکمیلی
حقوق شــرایط خیلی سختی
خواهند داشت .اگر بگوییم
خیلی از این افــراد زنانی
هستند که خانهدار بوده و
به دلیل طــاق یا مرگ
همسر ،دیر به دنیای کار
پا گذاشتهاند چندان بیراه
نگفتهایم.

پروفسورپرویزقدیریان

داروی درمان طبیعی
ناخن های قارچی،
زرد رنگ وخراب شده
مخلوطی از روغن های
اساسی ،با  96درصد
آمار درمانی درمدت
 10سال مطالعه
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پروفسورپرویزقدیریان

for mail ordering:
www.allnaturalremedies.net

پزشکان بدون مرز :کمک کنید!

affected by the crisis in Syria or to
other emergencies around the world
by completing the form below.
To help MSF respond to emergencies
as soon as they happen, join our Partners Without Borders monthly giving
program by clicking here:

www.msf.ca

Donation
Two years after the start of the conflict, Syrians are caught in a humanitarian catastrophe. Despite significant
challenges and insecurity, MSF is on
the frontlines of the emergency, providing care to those in need.
Please donate now to assist those
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برگزیده :خامن فتنه چوپان عتیق مراغه

نطنـز...

www.paivand.ca

بامنک
ب
د
و
ن
ی
ُ
د
!

دعای
عوض علی  :خدایــا دقیقا داری با
زند
گی من چكار میكنی ؟ بگو شاید بتونم
كمكت كنم!
----------------خدای
ت ــا دمت گرم كه بعد از گرونی دالر و
حر
یم ،هنوز با  100تومان صدقه  70نوع
بال رو
دفع میكنی .خوشحالم كه تحریم بر
تو اثر نذاشته!
---------------بچه
كه بودیم از تكلیف میترسیدیم بزرگ
كه شدیم از بالتكلیفی!
--------------اگه یه پروانه نشست روی شونه ات حتماً
بكش
ب ش! اون بی ســلیقه همون بهتر كه
میره!
--------------خالو
ب سکینه واسه بچه ش الالئی میخوند؛
چه
می
گه اگه دو دقیقه زر نزنی میخوابم!
--------------فكر نكن جدا
یی
ما
م
ثل «سیمین و نادره»
كه خ
ط
ــرس الئی بگیره! بــه ما خر هم
نمی
دن.
برگرد سر زندگیت (اتمام حجت
گنجعلی پهلوان با زنش )


فقــط یــک ایرانی
میتونه با بوق ماشین
هم سالم کنه ،هم
خداحافظــی ،هم
فحش بــده و هم
تشکر کنه!...

پشت چراغ قرمز یه گدایی اومده
كنار ماشین ...میگم برو اونور پول
ندارم!


امروز رفتم ماســت بخرم ،گرون
نشده بود!! خواهشمندم مسئولین
رسیدگیکنند.

بعد از کلی قــرض و قوله رفتیم
یه دونه تلویزیون  LCDخریدیم.
ی غر میزننه که
حاال این مادر ما ه 

راز خوشبختـی یک
زوج

زوجی ،بیست و پنجمین سالگرد
ازداوجشان را جشن گرفتند.
آنها در شهر به خاطر اینکه در طول
 25سال حتی کوچکترین اختالفی
با هم نداشتند مشهور بودند تو این
مراسم گزارشــگران روزنامه های
محلی هم جمع شده بودند تا راز
خوشبختیشونوبفهمند.
خبرنگار :آقــا واقعا بــاور کردنی
نیست؟ یه همچین چیزی چطور
ممکنه؟
شــوهره روزای ماه عسل رو بیاد
میاره و میگه:
بعد از ازدواج برای ماه عسل رفتیم
اونجا برای اسب سواری 2 .تا اسب
مختلف انتخاب کردیم .اسبی که
من انتخاب کرده بودم خوب بود.
ولی اسب همســرم به نظر یه کم
سركش بود.

ش
ی
ا
ل
های

 

ع
ا
ل
ی

همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

می گه ....نمی گفتی هم از قیافه
ت معلوم بود!

و برای بقیه پول یک
را پس داد
که خیلی دوستش دارد.
ساب مشترک باز کرد
چرا
ح
رفت.
خواهــد برای زندگی
مرد حتت تاثیر قرار
مرد تحت تاثیر قرار گ رای مرد و گفت می

ب
پس انداز کند؛ چراکه
دومی به خرید هدیه ت چوب آینده شان
رداخت .برایش یکدس
گرفت!
دوستش دارد.
پ
مردی قصد ازدواج داشت .مشکل گلف خرید .به عالوه ابزار جدید خیلی ت که مرد تحت تاثیر
اســهای واضح اس
او انتخاب از بین  3کاندیدای زن رای کامپیوترش و لب
هدیه قرار گرفت.
هر زن  5000ب
که
به
ادی را به تفکر درباره
احتمالی بود .او ند هرکدام با گرانقیمت و هنگامی که تمام او مدت زی
دالر پول داد تا ببی
را بــه مرد داد گفت
ن با پولها چه کار کرده
ها
ف کرده اینکه هر ز
ــش را بــرای او صر
د.
ول
آن چه کار میکن امال تغییر داد پ
پرداخت؛
د.
دار
ک
با زنی ازدواج کرد که
راکه خیلی دوستش
اولی ظاهرش را
سر انجام
به یک آرایشــگاه تجملی رفت ،چ حت تاثیر قرار گرفت.
و های بزرگتریداشت.
اســهای مرد ت
سرمایه سینه
لب
آرایــش جدید کرد رد گفت سومی پولش را در سهام که مردهاهمینند!
جدید و زیبا خرید و به م
کرد و چند برابر پولی
جذابتر گذاری
ی اینکه در نظر او
از مرد گرفته بود
که برا ن کارها را کرده است
ــد .او 5000دالر مرد
باشــد ای
عایدش ش


آبادانيه ميره خواســتگاری ،پدر
دختره ميپرســه :شــغل ثابت
دارى؟
آبادانيه ميگهُ :ولِك كجاي كاري؟
امام جمعه تهران بعد از سي سال
هنوز موقته ،تو از من جنگ زده

س
و
پ
اسپ ر

وست آیلند

گلدون رو چطوری بزارم
روش!

سال ها برای برابری زنان
و مــردان تالش کردیم
و باالخره توانستیم حق
مِش کردن مو ،سوراخ
کردن گوش و برداشتن
ابرو را به آقایان تقدیم
کنیم!

اگه یه روز صبح خیلی
خوشــحال از خواب
بیدار شــدی و دیدی
همه چیز خیلی خوبه،
نــه غمی هســت نه
دردی...
روحت شــاد و یادت
گرامی!


داشــتم تو پیاده رو میرفتم که
یهو یه موتوری توی عابر پیاده با
ســرعت از بغلم رد شد و نزدیک
بود بزنه به من!
داد زدم اینجا پیاده روئه ،ها!
جواب داد اینجا ایرانه ها!!
ی بود ،کامال قانع
حرفش منطقــ 
شدم!

داشتم تو اتوبان میرفتم دیدم یه
بچه ای رو موتــور خوابش برده
بود و داشت می افتاد .باباش هم
اصال حواسش نبود .رفتم کنارش
هر چقدر بوق میزدم نمی فهمید.
آخرش رفتم جلوش و سرعتمو
کم کردم .تا ایستاد بهش گفتم
پس چرا حواســت بــه بچه ات
نیس! یه دفعه دو دســتی زد تو
سرش و گفت :اصغر پس ننه ت
کوووووووو؟!
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شغل ثابت ميخواى!

گفت:
کوچیکم
داداش
بــه
بابام
یه بار مبیر عمو ببینه!
کالغه برام خبر آورده که سیگار 
می زنی! داداشــم گفت :تو چی به بعضیا باید گفت :کم پیدایی
می زنی که مــی تونی با کالغا الحمدالله!
حرف بزنی؟!

عزراییلدر حال گول زدن جنتی:

ســر راهمون اون اســب ناگهان
پرید و همسرم رو از زین انداخت.
همسرم خودشو جمع و
گفت :جور کرد و !ess
به پشت اسب زد و
 snشesامSMS & homel
سر سف
ره
ب
ود
یم
برا
باب
ام
"این بار اولته"
ا
س
اومد
ﮔﻔﺖ:
ﭘﺴﺮ
ﺑﺨﻮﻥ
ﺑﺒﯿﻨﻢ
اتفاق
همون
دوباره
بعد یه مدتی
ﭼﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ:
ﻣﻨﻢ
ﺍﻭﻣﺪﻡ
ﺧﻮﺩﻡ
ﻭ
ﻟﻮﺱ
افتاد این بار همســرم نگاهی با
ﮐﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ:
ﻧﻮﺷﺘﻪ
آرامش به اسب كرد و گفت" :این ﯾﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ســرﺭﺍﻫـﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺎﯼ
باردومته"
«
ﻣﺎﯼ
ﺑﯿﺒﯽ»
ﻫ
ـﻢ
ﺑﺮﺍ
ﺑﭽﻪ
افتادیم.
راه
و
شد
اسب
بعد سوار
ﺑﮕﯿﺮ ﺑﻮﺱ
ﺑﻮﺱ!
وقتی که اسب برای سومین بار
ﻋﺎﻗﺎ ﺗﺎ ﻣﺎ
همســرم رو انداخت؛ همسرم
ﺍﯾﻨﻮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻮﻥ ﺑﺎ
ﮐﻔﮕﯿﺮ
ﮐﻮﺑﯿﺪ
ﺗﻮ
ﺻﻮﺭﺕ
ﺑﺎﺑﺎه
خیلی با آرامش تفنگشو از کیف
ــ
ه!!
ﺑﺎﺑﺎم
ام
ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ
ﻧﮑﺮﺩ
ﺩﯾﺴﻪ
در آورد و با آرامش شلیك كرد و
ﺑﺮﻧﺞﮐﻮﺑﯿﺪ ﺗﻮ
ﺳﺮه نن
هه!
ﯾﻌﻨﯽ
ﯾﻪ
ﺩﻋﻮﺍﯾﯽ
اون اسب رو كشت.
ﺭﺍﻩﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ
ﻧﮕﻮ ﻭ
ســر همســرم داد كشیدم و
بیــ ﻧﭙﺮﺱ! بعد پاشد ﺭﻓﺖ عینکشو
اره
گفتم:
ﺑﻮﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺨﻮﻧﻪ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﮐﯽ
ﺍﺱ
ﺩﺍﺩﻩ!
"چیكار كردی روانی؟ دیوونه
منم فرار
شدی؟ حیوون بیچاره رو چرا ﻋﺠﺐ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﺯ دیشــب ﺗﻮ ﭘﺎﺭکم،
كشتی؟"
ﻫـﻮﺍﯾﻪ ﻧﺎﺯیه!! جاتون خالی!
کسی جا خواب سراغ نداره؟!
همسرم یه نگاهی به من کرد
وگفت " این بار اولته!"

کارهاییکهزنانچینی
نمیتوانندانجامدهند

در چین نیز مانند بسیاری ازدیگر
کشورها زنان بیش از مردان وارد
دانشگاه میشوند ،اما آیا برای این
دختران فارغ التحصیل در دنیای
واقعی کار هست؟
مانیکوریســت یا قاضی؛ طراح
کیک یا مجری رادیویی؛ کودکان
در پکن ،پایتخت چین ،میتوانند
در آزمایش دهها امکان شــغلی
خودشان را در شغل رویاییشان
تجسمکنند.
اما در همین تجسم ،تعدادی از
کودکان خانوادههای آنها با کلیشه
جنسیتی سفت و سختی روبرو
میشوند.
جذاب ترین کار برایدخترها این
اســت که آنها شبیه مهمانداران
لباس بپوشــند و با چمدانهای
کوچــک در کابین غیــر واقعی
هواپیما ،یاد بگیرند که چگونه غذا
سرو کنند.
بهدخترانی کهدر صف ایستادهاند
گفته میشود "یونیفرمهایتان را
درست کنید".
در همین حال پســران بیشتر
عالقه دارند که مامور گمرک یا
محافظ امنیتی باشند؛ با لباس،
تفنگهای غیــر واقعی و جلیقه
ضد گلوله.
ایده این که دختران نمیتوانند و
نباید کارهایی را که پسران انجام
میدهند ،انجامدهند،دردانشگاه
و فراتر از آن گسترش یافته است.

در دانشگاه تکنولوژی
معــدن در ۶۰۰
کیلومتــری جنوب
پکــن ،گروهــی از
دانشــجویان به ســخنان استاد
گوش میدهند ،رشتهای که به
آن "کارت ســبز" گفته میشود
و افــرادی کــه در آن تحصیل
میکنند ،تضمین شده میتوانند
شغل پیدا کنند ،اما ورود به این
برنامه تنها برای مــردان امکان
پذیر است.
یکی از اساتید ارشد این دانشگاه
در توضیح این مسئله میگوید:
قانون کارگری چین کاردر معدن
را برای زنان مناسب نمیداند ،به
همین دلیل ما از زنان خواستیم
برای چنین شــغلی درخواست
ندهند.
این دانشگاه در این نوع برخورد
تنها نیست .وزیر آموزش چین با
ادعای امنیت برای زنان ،تحصیل
دختران در رشتههای مختلفی
نظیر مهندســی تونل را در آن
کشور ممنوع کرده است.
دانشگاهی در شمال چین زنان
را از تحصیل در رشته مهندسی
دریانوردی منع کرده است .یکی
از مسئوالن پذیرش به بیبیسی
گفــت :چندین مــاه فعالیت بر
کشتی برای زنان سخت و طاقت
فرسا است.
در همین حــال ،برای تحصیل
دختران در دانشگاه پلیس خلق
پکن نیز محدودیتهایی در نظر
گرفته شده است.
یکــی از مســئوالن پذیرش به

بیبیســی گفت :این دانشگاه
اجازه حضور دختــران در تعداد
زیاد را نمیدهد ،به این دلیل که
برای آنها پس از تحصیل کار به
اندازه کافی نیست ،در عین حال
برای بســیاری از مردم در چین
پلیس مرد پذیرفته شــدنی تر
است.
دپارتمان مهندسی معدن جینگ
چو نیز دالیل مشابهی برای عدم
اشتغال زنان عنوان میکند .بنا
به گفته آنهــا ،زنان امکان حمل
وسایل سنگین رادر معدن ندارند
و همچنین نمیتوانند در هنگام
خطر به سرعت فرار کنند.
پروفسور شــو آرگوس میگوید:
"بعضی از کارها واقعا برای زنان
مناسب نیســت .اگر آنها مجبور
شوند بعضی کارها را انجام دهند
انرژی آنها هدر میشود در حالی
که امکان استفاده بهتر از انرژی و
ظرفیت آنها وجود دارد".
گروهی ازدانشجویان و حقوقدانان
مخالف با چنین رویکردی ،سال
گذشته سرهایشان را تراشیدند و
در اعتراض به این روند در سراسر
چین تظاهرات کردند.
یکــی از فعاالن دانشــجویی در
انتقاد به این رفتار میگوید" :این
تبعیض جنسیتی آشکار است.
هیچ کس تاکنون در مقابل این
دانشگاهها نایستاده و به آنها نگفته
که این رفتار ناصحیح است ،چرا
هیچ کس بهدنبال تغییر نیست؟
این مســئله مرا بسیار عصبانی
میکند".
•
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
>> Email: elahem@sympatico.ca
Tel.:514-619-4648

«شروط ضمن عقد»

اندیشــند؟ چند در صــد از زنان
برای احقاق حق به قوانین رجوع
آیدا ابروفراخ
زنان به حکم شرع و قانون در ایران می کنند؟ تا زمانیکه زندگی روی
از حقوق اولیه انســانی که تعیین دیگری جز شادی و مراسم جشن
محل سکونت ،حضانت فرزندان ،به زنان نشان نداده ،چه تعدادی به
حق طالق ،حق خروج از کشــور یاد حقوق نداشته شان می افتند؟
و ...محروم هستند ،و به بیان کلی آیا با امید به اینکه ،مردی که با او
حق تعیین سرنوشت برای خود به زندگی را آغاز می کنند ،از اخالق
بهره برده و با مردان دیگر که مدام
عنوان یک انسان را ندارند.
به گفته انگلس در کتاب «منشاء درباره شان می خوانند و می شنوند
خانــواده ،مالکیــت خصوصی و که ظلم ها در حق همسرانشان روا
دولت» این نابرابری معلول سرکوب داشته اند ،متفاوت است ،می توان
اقتصادی زنان است .اما بنا به چه از حقوق انسانی خود گذشت؟
اســتدالل و منطقی در این نظام اکثر زنان زمانی این حقوق نداشته
مردساالر این حقوق از یک انسان و تبعیض در قانــون را به یاد می
گرفته شــده بحثی جدا و مفصل آورنــد که در تنگناهــای قانونی
است ،که با بررسی استدالل هایی گرفتار شده اند .زمانیکه یک مادر
که گاه گفته می شود ،به بی پایه برای گرفتن حضانت فرزندش در
و اساس بودن آن منطق می توان دادگاهها سرگردان است ،زمانیکه
با امید به دستیابی برای یک شغل
رسید.
بحث زن ســتیزی ادیان و رجوع مناسب سال ها عمر خود را صرف
به این منابع نیز فرصتی طلب می تحصیل و کســب مهارت کرده و
کند نه چندان کوتاه .اما به گفته همسرش مانع از ورود او به محیط
جان استوارت میل در کتاب انقیاد کار می شــود ،زمانیکه دالیلش
زنان « فلسفه و دین به جای اینکه برای جدایی از جانب دادگاههای
بر خودپرســتی مردان لگام زنند ،مردساالر پذیرفته نمی شود ،و یا
عموما به دفاع از آن برمی خیزند ،هنگامیکه برای مسافرت به خارج
و هیچ چیز این نقص بشر را مهار از کشور باید رضایت همسر را در
برگی ارائه کند ،در این لحظه است
نمی کند.»...
و با توجه به وجود این قوانین شاید که از قوانین نابرابر شــکایت می
بتوان به قول میل ازدواج را نوعی کند ،در این زمان اســت که شاید
از زن بودنش برنجد و شاید در آن
«برده داری» دانست.
هر چند اگر از دالیل پیدایش این هنگام باشد که متوجه ظلمی شود
قوانین بگذریم بــه انفعال و عدم که در حقش روا داشته اند و او را
مطالبه محوری زنان در رفتارهای جنس دوم در نظر گرفته اند.
اجتماعی مــی رســیم .در واقع اما شاید بتوان گفت ظلم بزرگتر
چند درصــد از زنان هنگام ازدواج را خــود در حق خویش انجام می
به حقوق خود بعــد از ازدواج می دهد.
هنگامی کــه به فکر
مراسم ازدواج و جشن
و رقــم بــاالی مهریه
بــود ،مــی توانســت
شما را به جلسه آینده اجنمن
لحظه ای به آینده اش
دعوت میکنیم:
بیندیشد و با شروطی
______________
که حق او است ،خود
را تا حــدودی در یک
افزایش حضور دختران در
شرایط برابر حقوقی با
دانشگاهها در ایران وتاثیر سیاسی
همسرش قرار دهد..

جلسه اجنمن زنان

و اجتماعی آن در ده سال اخیر

سخنران :مینا فخرآور
______________

زمان :یکشنبه  3نوامبر 2013

 11صبح تا  2بعدازظهر
به همه شما خوشامد می گوییم.

)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
Tel.: 514-619-4648

کجا که شرایط
ایجــاب نماید،
مخیر می سازد.

حــق حضانــت فرزنــدان -برای
حضانت و نگهداری طفلی که ابوین
او جدا از یکدیگر زندگی می کنند،
مادر تا  ۷سالگی اولویت دارد و پس • شرط حق
از آن با پدر است ( .تبصره :بعد از  ۷انتخابمسکن:
سالگیدر صورت حدوث
اختالف ،حضانت طفل با زنان به حکم شرع و قانون در
رعایت مصلحت
کودک ایران حق تعیین سرنوشت برای
بــه تشــخیص دادگاه
مــی باشــد ( .مصوب خود به عنوان یک انسان را
 ٨/۹/۱٣٨۲مجمــع
ندارند...
تشخیصمصلحت)).
• ماده  ۱۱٣٣قانون
مدنی:

حق طالق -مرد می تواند با رعایت
شرایط مقرردر این قانون با مراجعه
به دادگاه تقاضای طالق همسرش
را بنماید ( .تبصره :زن نیز می تواند
با وجود شــرایط مقــرر در موارد
 ۱۱۱۹و  ۱۱۲۹و  ۱۱٣۰این قانون
از دادگاه تقاضای طالق نماید)

• ماده  ۱۱۱۷قانون مدنی:

اشــتغال زنان ،مصلحت خانواده-
شوهر می تواند زن خود را از حرفه
یــا صنعتی کــه منافی مصلحت
خانوادگــی یا حیثیات خود یا زن
باشد ،منع کند.

• ماده  ۱۱۱۴قانون مدنی:

حق تعیین مســکن -زن باید در
منزلی که شوهر تعیین می کند
ســکنی نماید مگر آن که اختیار
تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده  ۱٨قانون گذرنامه :حق خروج
از کشــور -تبصره  -۴بند  -٣زنان
شوهردار ولو کمتر از  ۱٨سال تمام
با موافقت کتبی شــوهر و موارد
اضطراریاجازهدادستانشهرستان
محلدرخواست گذرنامه که مکلف
اســت نظر خود را اعــم از قبول
درخواست یا رد آن حداکثر ظرف
ســه روز اعالم دارد کافی اســت.
زنانی که با شوهر خود مقیم خارج
هستند و زنانی که شوهر خارجی
اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی
مانده اند از شرایط این بند مستثنی
می باشند.
برای مقابله با این قوانین تبعیض
آمیز راه کار بسیار ساده ای وجود
دارد ،شروط ضمن عقد.
شــروط ضمن عقد مورد پذیرش
مراجع قضایی و اجرایی اســت و
همه دفترخانه های رسمی مکلف
به ثبت آندر عقدنامه هستند.

در ادامه به تعدادی • شرط حتصیل:
از قوانین موجود در زوج ،زوجه را در ادامه تحصیل تا
ارتباط با حقوق زنان هر مرحله کــه زوجه الزم بداند و
پــس از ازدواج می در هر کجا که شرایط ایجاب نماید،
پردازیم.
مخیر می سازد.
• ماده  ۱۱۶۹قانون
مدنی:

• شرط اشتغال:

زوج ،زوجــه را در اشــتغال به هر
شــغلی که مایل باشــد و در هر
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مژده مژده

کنسرت بزرگ

شهرام
ناظری

در مونتریال

فروش بلیت بزودی :در تپش

منتظراطالعیهبعدیباشید

زوج ،زوجــه را در انتخاب
مســکن و تعیین کشور،
شهر و محل سکونت برای
ادامه زندگی مشــترک،
مخیر می سازد.
• شرط حضانت و
نگهداری فرزندان:

زوجین توافق می کنند در
صورت بروز طالق ،حضانت
و نگهــداری فرزنــدان
طبق تشــخیص دادگاه
به هر کــدام از والدین که
صالحیت نگهداری از آنها
را دارد سپرده شود.
• شرط وکالت زوجه در
صدور جواز خروج از
کشور:

زوج بــه زوجــه ،وکالت
بالعزل میدهد که با همه
اختیارات قانونی بدون نیاز
به اجازه شفاهی یا کتبی
مجدد شــوهر ،از کشور
خارج شود .تعیین مدت،
مقصد و شرایط مربوط به
مسافرت به خارج از کشور
به صالح -دیــد خود زن
است.

• شرط تقسیم اموال
میان زن و شوهر پس از
جدایی:

وزیرارشادآوازخواندن"تکخوانهای
زن" را بدون ایراد توصیف کرد!

 22اکتبــر ،رادیوفرانســه :در پــی
بحثهــای فراوانی کــه اظهار نظر
سخنگوی خانه موسیقی -داریوش
پیرنیــاکان ،مبنی بــر اینکه به چه
دلیل خانم ها نمیتوانند آواز بخوانند
براه انداخت ،صبح امروز وزیر ارشاد
جمهوری اسالمی ایران -علی جنتی،
در پاسخ به پرسشی درباره افزایش
تعداد خانــم هــای آوازه خوان که
تکخوانی می کنند ،اظهار نظر کرد
که طبق نظر مراجع اگر صدای تک
خوانها موجب مفسده نشود ایرادی
نــدارد؛ او اضافه کرد که «تعدادی از
مراجــع در این بــاره چنین نظری
دارنــد» .وزیر ارشــاد درباره هویت
این مراجــع ،تعداد آنهــا در میان
فقها و مقام و مرتبه آنها در سلسله
مراتب روحانیت توضیحی نداد .آیا
این اظهار نظر به معنای باز شــدن
فضای هنری کشــور و بویژه صحنه
های موسیقی و تک آواز خوانی برای
زنان ایران خواهد بود؟ یادآوری می
شود داریوش پیرنیاکان -از اعضای
هیأت مؤســس خانه موسیقی ،در
چهاردهمین جشن خانه موسیقی
که چندی پیش برگزار شــده بود،
از فقهای کشــور خواست که درباره
موســیقی پاسخگو باشند و توضیح
دهند چرا می گویند موسیقی حرام

زوج و زوجــه متعهد می
شوند هنگام جدایی  -اعم
از آنکه به درخواست مرد
باشد یا به درخواست زن
باشــد -نیمــی از دارایی
موجود خود را ،اعــم از منقول و
غیر منقول که طی مدت ازدواج به
دست آورده اند ،به یکدیگر منتقل
نماید.
• شرط وکالت مطلق زوجه در
طالق:

زوج به زوجه وکالت بالعزل با حق
توکیل به غیر می دهد تا زوجه در
هر زمان و تحت هر شــرایطی از
جانب زوج ،اقدام به مطلقه نمودن
خود از قید زوجیــت زوج به هر
قسم طالق  -اعم از بائن و رجعی و
خلع یا مبارات  -و به هر طریق ،اعم

نشانه های آلزایمر...

است؟ داریوش پیرنیاکان ،سپس از
دکتر علی شریعتی نقل قول کرد که
گفته بود هیچ آیهای در قرآن درباره
حرام بودن موسیقی وجود ندارد؛ وی
در همین ســخنرانی خواستار آزاد
شدن آواز خوانی تک صدائی بانوان
شد .پس از انتشار وسیع این سخنان
در رسانهها ،خانه موسیقی اعالم کرد
که سخنرانی داریوش پیرنیاکان در
روز جشن خانه موسیقی ،بیان نظرات
شخصی او بوده ودیدگاه رسمی خانه
موسیقینیست.
روز گذشــته ،پــس از آنکــه نــام
پیرنیاکان بخاطر همین سخنان بر
ســر زبانها افتاده بود ،وی در یک
اقدام غیرمنتظره از ســمت دبیر و
سخنگوئیخانهموسیقیاستعفاداد؛
حادثه ای که بسیاری آن را «عقوبت»
گفتههای او درباره موسیقی تفسیر
کردند.در پی اعالم استعفایدبیر این
تشکل ،هیأت مدیره خانه موسیقی،
اعالم کرد که در جلســه آینده دبیر
و سخنگوی جدیدی معرفی خواهد
کرد .سخنان غیرمنتظره امروز وزیر
ارشاد درباره بی ایراد بودن تک آواز
خوانی خانم ها ،تا لحظه تنظیم این
خبر با واکنشهای موافق و مخالف
روبرو نشده است.

از اخذ یا بذل مهریه ،نماید.
بنا به توصیه حقوقدانان و وکالء دو
شرط «وکالت در طالق» و «خروج
از کشور» حتما باید پس از قید در
عقدنامه ،در یکی از دفترخانه های
رسمی ثبت اسناد ،وکالت مرد به
زن نیز ثبت شود.
با ایجــاد خانواده ای برابر از لحاظ
قانونی ،می توان شــرایط را برای
ایجــاد روابط فردی و احساســی
برابر نیز مهیا کــرد .بزرگترین و
لذت بخش ترین امر در زندگی هر
انســانی آزادی است .پس با ایجاد

•

شرایط برابر می توان به برده داری
زنــان خاتمه داد و آزادی و حقوق
انسانی را که از آنان سلب شده به
آنها بازگرداند .شــاید هدیه دادن
آزادی در جامعه ای مرد ساالر که
قوانینش به جای اینکه راه نجات
و امید باشد ،زنجیری است بر پای
زنان ،بزرگترین و بهترین هدیه و
مهریه باشد.
با آرزوی رسیدن به برابری و
آزادی.
•

>> ادامه از صفحه27 :

حتماً یک وقت ازدکترتان بگیرید .انتخابهــای زندگی و موضوعات
مالی و قانونیتان شــرکت داشته
با تشخیص زودهنگام میتوانید:
 از درمانهای موجود ،بیشترین باشید.فایده را ببرید
به خودتان و عزیزانتان کمک کنید
 میتوانیــد از درمانهایی که به  -خدمات مختلفی برای مراقبت وبهبــود بعضی عالئمتــان کمک پشتیبانی از شما وجود دارد که به
میکند استفاده کنید و
شما و عزیزانتان کمک میکند با
 کمکتــان میکنــد بــه مدت بیماری آلزایمر زندگی تاحد امکانطوالنیتری بتوانید استقاللتان را با کیفیتداشته باشید.
حفظ کنید.
وقتی با پزشکتان مالقات میکنید
 زمان بیشتری برای برنامهریزی دکترتان ســامت عمومی شمابرای آینده خواهید داشت
را بررسی کرده و هرگونه مشکل
 تشــخیص آلزایمر به شما این جدی دیگــر را کــه میتواند برامکان را میدهد که در تصمیمات عملکرد مغزتان اثر داشــته باشد
مربــوط بــه مراقبــت ،انتقال ،تشخیصمیدهد.

او ممکن اســت شما را به یکی از
متخصصین زیر ارجاع دهد:
• متخصص اعصاب :متخصص در
بیماریهای مغز و سیستم عصبی
بدن
• متخصص روانپزشک :متخصص
در اختالالتی که روحیه یا عملکرد
مغز را تحتتاثیر قرار میدهند
• متخصص روانشناس :متخصص
در آزمایــش حافظــه و ســایر
عملکردهایذهنی
•متخصصامراضپیری:متخصص
در مراقبت از افراد ســالخورده و
مبتال به بیماری آلزایمر

•
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موسیقی..

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

ازنازی بپرس!...
گفتمش نقاش را
نقشی بکش از زندگی
با قلم نقش حبابی
بر لب دریا کشید....
عمری با ح
نه برای سرت و اندوه زیستن،
خود فایده ای دارد
و نه برای دیگران،
باید
آ اوج گرفت تا بتوانیم
ن
چ
ه را که آموخته ایم
با دیگرا
ن نیز قسمت کنیم !

peter and the wolf

موسیقی از آهنگساز معروف روس

sergei prokofiev
1891-1953

این اثر همیشه با یک گوینده
و ارکســتر ســنفونیک اجرا
می شــود؛ قطعه ای اســت
که بیشــتر بــرای آموزش و
شناسائی سازهای موسیقی
ساخته شده است؛ اثری است
که در این سال ها بسیار مورد
توجه شــنوندگان کوچک و
بزرگ قرار گرفته است.
گوینده ،اول شخصیت های
داســتان را معرفی می کند؛
یعنی هر کدام از شــخصیت
ها بوســیله ملودی و ســاز
مخصوص شناخته می شوند:
 ســازهای زهــی (ویولــن ها):نمایندهپیتر
  3هورن (ســاز برنجــی بادی):نماینده گرگ
 فلوت :نماینده گنجشک کالرینت :نماینده گربه اوبوا :نماینده مرغابی فاگوت باسون (ساز بادی چوبی):نمایندهپدربزرگ
 گروه طبل ها :نماینده شکارچیانداستان( :ویلن هــا) پیتر دروازه
باغچه منــزل پدر بزرگ را باز می
کنــد و به طرف برکــه آب کنار
جنگل می رود.
باالی درخت گنجشــک (فلوت)
نشسته و به پیتر نگاه می کند.
یک مرغابــی (ابــوا) از دروازه باز
باغچه اســتفاده کرده دوان دوان
خود را به برکه می رساند و شروع
به شنا می کند.
گنجشک به مرغابی می گوید تو
چه مرغی هســتی که نمی توانی
پرواز کنی؟
مرغابی هم می گوید تو چه مرغی
هستی که نمیتوانی شنا کنی؟
گنجشــک باالی سر مرغابی می
چرخد و هی با هم یک و بدو می
کردند.
در این میان پیتر متوجه می شود
که یک گربه (کالرینت) آرام بطرف
برکه می رود.
 1گربه به خــود می گفت تا این
دو سر گرم حرف زدن هستند من

نفس خود را هفت بار نکوهش کردم
اولیــن بار:هنگامی که می
خواســتم باپایمال کردن
ضعیفان خودم را باال ببرم
دومیــن بار:هنگامی که در
مقابلکسانیکهناتوانبودند
خود را به ناخوشی زدم
ســومین بار:هنگامی که
انتخــاب را بــه عهده من
گذاشــتند به جــای امور

برای آشنائی و است
و زیبای موسیق فاده از دنیای عظیم
یک
السیک ،بهترین راه
اینســت که در
کو
دک
ی و جوانی چند
سال ساز زد .راه دو
موسیقی کالسی م :با دقت و مرتبا به
ک
کسانی که عالق گوش داد .لذا برای
ه
دا
رن
د
و
نم
ی دانند از
کجا شروع کنند
را
هن
مائ
ی های کوتاه و
راهگشا در روزنامه
خواننده گرامی پیوند ارائه می دهم.
چ
بیشــتری ال نانچه سوال و کمک
زم
 DIALOGUEت دارید لطفا با آدرس
ما
س
ب
گی
رید:

پیتر و گرگ

بيادتان مى آورم تا
ه
مي
ش
ه
ب
دا
ني
د
ك
ه
زيباترين
منش آدمى ،
محبت
چه اوست پس ؛محبت
ك
ني
د
چ
ه
ب
ه
دو
س
ت،
به دشمن! كه دو
دشمن راست را بزرگ كند و
دوست.

ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻓﺮﺩﺍ ﻧﺒﺎﺵ!
ﺑﻨﻮﺵ،
ﭼﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﮔﻨﺪﻣﺰﺍﺭ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ
ﺍﺯ
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺩﻫـﺎ...
ﮐﺎﻩ می ماند
ﻣﺸﺘﯽ

PAIVAND: Vol. 20  no.1132  Nov. 01, 2013

مشکل امور سهل وآسان را
برگزیدم
چهارمیــن بار:هنگامی که
مرتکب اشــتباهی شدم
وخود را با اشتباهات دیگران
تسلی دادم
پنجمین بار:هنگامی که از
ترس ســر به زیر بودم وآن
وقت ادعا میکردم که بردبار

وصبورم
ششــمین بار:هنگامی که
جامه خود را باال میگرفتم
تا با سختی ها ونامالیمات
زندگی تماس پیدا
نکنم
هفتمیــن بار:هنگامی که
در مقابل خدا ایســتادم و
آنگاه سروده های خویش را
فضیلتدانستم

جبران خلیل جبران
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کرد به دم گرگ انداخت و
بســرعت باال کشــید .گرگ
هرچه تقال کرد نتوانست خود
را نجــات دهد .پیتر طناب را
به درخت بست .شکارچی ها
(طبل ها) پیدا شدند و گرگ
از درخت آویزان شده را دیدند.
پیتر فورا فریاد کرد که شلیک
نکنید من و گنجشک با هم
گــرگ را گرفته ایــم و می
خواهیــم او را بــه باغ وحش
ببریم.
گروه شــکارچیان گرگ را به
چوب بســتند و به دنبال پیتر و
گنجشک همگی با افتخار به سوی
باغ وحــش راه افتادند .پدر بزرگ
هم آنها را دنبال می کرد و در فکر
بود" :اگر گرگ ،پیتر را گرفته بود
چی؟"
اما اگر خوب گــوش می کردید
صدای ناله مرغابی را در دل گرگ
می شــنیدید! چون گرگ او را با
عجله درسته قورت داده بود!

گنجشک را شکار خواهم کرد! اما
پیتر داد زد و گنجشک پرواز کرد
رفت روی درخت.
مرغابی هم هراســان وسط برکه
پَرپَر می زد.
گربه خیلی گرسنه بود دور درخت
می چرخید اما میدانســت تا به
باالی درخت برسد گنجشک رفته
است.
پدر بزرگ آمــد و به پیتر گفت:
بیرون از حصــار باغچه خطرناک
است ممکن است گرگ بیاید .پیتر
چیزی نگفت او اصال از گرگ نمی
ترسید!
پــدر بزرگ پیتر را به باغچه برد و
دروازه را بســت .ناگاه یک گرگ
ســیاه بزرگ از جنگل آمد بیرون!
گربه پریــد رفــت روی درخت.
مرغابــی با وحشــت از برکه آمد
بیرون ولی هر چه دوید به باغچه
نرسید و گرگ او را گرفت و قورت
داد! گربه روی یک شاخه نشسته
بود .گنجشــک هم روی شــاخه
دیگــری دور از گربه و هر دو این
صحنه را تماشا می کردند .گرگ
دور درخت می چرخید و با ولع به
آن دو نگاه می کرد و می غرید.
پیتــر با کمال خونســردی رفت
یک طناب آورد به درخت آویزان
کرده خود را به باالی یک شــاخه
رسانید .به گنجشــک گفت برو
دور سر گرگ بچرخ ولی مواظب
باش! گرگ خیلی عصبانی شد که
نمی تواند گنجشک را بگیرد .پیتر
با دقت طنــاب را گره زد و آویزان

کنســرت این قطعه در مونترال
چهارشنبه  27نوامبر ساعت هفت
و نیم در تئاتــر اوترومون خواهد
بود؛ با ارکستر متروپولیتن به اضافه
این قطعه دنیل کالرک بوشــارد،
پیانیست  12ساله نابغه کنسرتو
شماره  ،2شوســتاکوویچ Dmitri
 Shostakovichآهنگساز معاصر
معــروف روس را خواهــد زد که
بسیار جالب است.
توصیه می کنم این کنسرت برای
همه جالب خواهد بود.
آثار ســرج پروکوفیو ،آهنگســاز
معاصر -از پر اجراترین آهنگسازان
قرن  20می باشند.
__________
 )1بالــه هــای او از جمله رمئو و
ژولیت ،ســیندرال همیشــه جزء
برنامه های ساالنه شهرهای بزرگ
است.
 )2پیانو کنسرتو و ویولن کنسرتو او
نیز جزء برنامه نوازندگان بنام است.

به ما Facebook.com/
بپیوندید! paivand.montreal
اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال

UNION MONDIALE

1863 Ste-Catherine W. Tel.: 514-937-5192
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بر چهره کارگران و
ول گرانی همچنان
غ
ن چنگ می اندازد
زحمتکشان ایرا

در فضای وهم آلود دولت "تدبیر و امید"
و در فضایی که نگاه ها عمدتا با ذهنیتی
خوش باورانه به ســمت تاکتیک "نرمش
قهرمانانه" مورد نظر حکومت اسالمی جلب
شده اند ،انتشار افزایش قیمت یازده قلم از
مواد خوراکی مورد نیاز روزانه مردم پرده
از ادعاهای توخالی دولت "تدبیر و امید"
برداشت.
افزایش شــدید قیمت اقالمــی همانند
گوشــت ،مرغ ،لبنیات ،برنج و تخم مرغ
در دوره زمامداری دولت روحانی و انتشار
رســمی آمار مربوط به افزایش قیمتها
توســط بانک مرکزی در هفته منتهی به
پنجم مهر ماه  ۹۲به روشنی نشان داد که
غول افسارگسیخته گرانی نه تنهادر مسیر
مهار و بازگشت به اندرون شیشه نیست،
بلکه این غول رها شدهدر جامعه همچنان
توده های مردم ایران را در تهی تر شــدن
هرچه بیشتر سفره های شان تهدید می
کنــد .روند صعودی افزایش قیمت  ۲۱تا
 ۹۰درصدی اقالمــی همچون لبنیات،
برنج ،تخم مرغ ،حبوبات ،میوه و ســبزی
های تازه ،قند و شکر ،چای ،روغن نباتی،
مرغ و گوشــت قرمز در مقایسه با هفته
مشابهدر سال  ۹۱نه تنها ناتوانی جمهوری
اسالمی و دولت روحانی را در مهار گرانی و
تورم موجود به نمایش گذاشت ،بلکه نشان
داد که دولت "تدبیر و امید" نیز با سیاست
افزایش قیمت مواد غذایی جادر پایدولت
احمدی نژاد گذاشته است.
بر اساس آمار بانک مرکزی در میان اقالم
خوراکی فوق ،تخم مرغ با  ۲۱٫۱درصد و
سبزی های تازه با  ۹۰٫۴درصد به ترتیب
پایین تریــن و باالترین افزایش قیمت را
طی یک سال گذشته به خود اختصاص
داده اند .لبنیات با  ۲۴٫۴درصد ،گوشــت
قرمــز  ۳۶٫۷درصد ،گوشــت مرغ ۳۸٫۲
درصد ،چــای  ۴۸٫۸درصد ،روغن نباتی
 ۵۳٫۷درصد ،برنج  ۷۰٫۲درصد ،میوه های
تازه  ۷۴٫۶درصد و حبوبات با  ۸۳٫۴درصد
از جمله اقالم دیگری هستند که با افزایش
قیمتی این چنینی مواجه بوده اند.
تــا جایی که هم اکنــون قیمت هر کیلو
گوشت مرغ به آســتانه ۱۰هزار تومان و
تخممرغ ،به ۱۳هزارتومان در هر شــانه
رسیده است.
در روند صعودی افزایش تورم و گرانی افسار
گسیخته ،زمانی که سفره توده های مردم
ایران از گوشت قرم ِز  ۳۰هزار تومانی خالی
شد ،آنان به مصرف حداقلی گوشت مرغ
و تخم مرغ روی آوردند .هم اینک قیمت
گوشت مرغ به آستانه  ۱۰هزار تومان در
هر کیلو رسیده است .و بدین سان مرغ نیز
از ســفره کارگران و توده های زحمتکش
مردم ایران پر کشــیده اســت .در چنین
وضعیتی که تخممرغ بالغ بر ۱۳هزارتومان
در هر شــانه و روغن نباتی نیز با افزایش
قیمت  ۵۳٫۷درصدی مواجه شده است،
دورنیست که حتا خوردن یک اِشکنه ساده
نیز به رویایدست نیافتنی کارگران و توده
های زحمتکش ایران تبدیل شود.
گرانی افســار گســیخته و سیر صعودی
پر شــتاب آن در جامعه از جمله دســت
آوردهای جمهوری اســامی است که از
ســال های گذشته بر معیشت توده های
مردم ایران یورش آورده است.
تعرض روزانه غول گرانی و تورم بر معیشت
کارگران و زحمتکشان ایران آنچنان شتاب
گرفته است که دیگر حتی در نگاه و زبان
عناصر حکومتی و ســایت های امنیتی
جمهوری اســامی نیز می توان نگرانی و
وحشت از وضعیت بحرانی حاکم بر جامعه
را دریافت .اگرچه روند بی ســابقه گرانی
در دوران جمهوری اســامی با روی کار
آمدن دولت احمدی نژاد و پیشبرد طرح
بــه اصطالح هدفمندی یارانه ها شــدت
بیشــتری یافت ،اما ،دولت روحانی نیز در
همین مدت کوتاه زمامداری اش نشــان

داده است که بر همان
سیاست های گذشته
نظام تکیــه کرده و
سیاســت خودش را
نیز بر مبنای افزایش
قیمت اقالم خوراکی
و انرژی های حامل
تنظیم کرده است.
در واقع بخشــی از
گرانــی و افزایــش
قیمــت  ۱۱قلــم از
کاالهــای مصرفی
مردم دقیقا در دوره
زمامــداری دولــت
"تدبیر و امید" و با تصمیم وزرای اقتصادی
همین دولت صورت گرفته است .دولتی
که با ادعای مهار تورم و ایجاد ثبات قیمت
ها بر سر کار آمد ،دولتی که وعده بهبود
شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان
ایران را جزو اقدامات صد روزه اول برنامه
های خود اعالم کرد .اما همین دولت ،در
اولیــن اقدام عملی خود با افزایش قیمت
تعدادی از اصلی ترین اقالم مصرفی توده
ها از جمله لبنیات ،گوشت مرغ و تخم مرغ
نه تنها خط بطالن بر ادعاهای واهی خود
کشید ،بلکه خود نیز عمال به سیر صعودی
گرانیدر جامعه سرعت بخشید.
دولــت روحانی به بهانــه افزایش قیمت
خــوراک دام و طیــور وارداتی با "کلید"
افزایــش قیمت اقالم خوراکی به ســفره
تهی کارگران و زحمتکشــان یورش برد.
جالب اینجاست که افزایش کنونی قیمت
لبنیات ،گوشت مرغ و تخم مرغ به بهانه
افزایــش قیمت خــوراک دام و طیور در
شــرایطی صورت گرفته است که دولت
احمدی نژاد با وجــود تصویب تغییر ارز
مرجع برای واردات کاال از  ۱۲۲۶به ۲۴۷۷
تومــان در بودجه  ،۱۳۹۲طی مصوبه ای
اعــام کرده بــود که جهــت حمایت از
دامداران و جلوگیری از افزایش قیمت مواد
خوراکی ،مابــه التفاوت این دو نرخ ارز به
وارد کنندگان هفت قلم محصوالت اساسی
از جمله نهاده های دامی پرداخت خواهد
شد .اما ،این اقدام احمدی نژاد در ماه های
پایانی کار دولت دهم آنهم با تحویل خزانه
ای خالی به دولت یازدهم به منزله پوست
موزی بود که او آگاهانــه زیر پای دولت
روحانی انداخت .دولت "تدبیر و امید" نیز
بدون اعالم قبلی به واردکنندگان کاالهای
اساسی اعالم کرد که مابه التفاوت ارز مرجع
تنها به واردات محصول گندم پرداخت می
شــود و سایر محصوالت اساسی از جمله
نهاده های دامی از پرداخت مابه التفاوت
دو ارز مرجع محروم می شــوند .طبیعتا
وقتی خزانه دولت تهی است و بودجه سال
 ۹۲نیز در شروع نیمه دوم سال جاری با
کسری حدودا  ۵۰درصدی مواجه است،
برای دولت "تدبیر و امید" گزینه ای غیر
از انداختن بار ورشکستگی دولت بر دوش
توده های زحمتکــش از طریق افزایش
قیمت ها باقی نخواهد ماند.
ایــن از هم گســیختگی اقتصــادی و
ورشکستگی مالی ،نتیجه همان سیاست
اقتصادی نئولیبرال است که ازدوراندولت
هاشمی رفسنجانی شروع شد ،در دولت
خاتمی ادامــه یافت و دولت احمدی نژاد
آن را به اوج خود رساند .دولت روحانی نیز
راهی جز این ندارد که ادامه دهنده همان
مسیر اسالف خود باشد.
در واقــع  ،وزرای اقتصادی دولت روحانی
نه تنها هیچ برنامه معین اقتصادی برای
مهار گرانی و تورم لجام گسیختهدر جامعه
ندارند ،بلکه با التزام به اجرای سیاســت
نئولیبرالیســتی بانک جهانی و صندوق
بین المللی پول ،هرچه بیشــتر در مسیر
آزاد سازی قیمتها و حذف سوبسید ها
پیش خواهند رفت .سیاســتی که همه
جناح های حکومت اسالمی بر اجرای آن
توافق کامل دارند .سیاستی که با شکست
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دمکراسیشورایی
ازتارنمایتلویزیون
دمکراسیشوراییدیدنکنید
تلویزیون دمکراسی شورایی

مواجه شده و اجرای آن نه فقط در ایران
بلکهدر کشورهای مختلف جهان کارگران
و توده های زحمتکش را به ســمت فقر
بیشــتر و محرومیت از امکانات آموزشی،
رفاهی و بهداشتی ســوق داده است .آزاد
سازی قیمتها که در دولت احمدی نژاد
تحت عنوان فریبننده "هدفمندی یارانه
ها" صورت گرفت ،هم اکنون توسط دولت
"تدبیر و امید" روحانی نیز دنبال می شود
و نتیجه اش تحمیل گرانی و فالکت بیشتر
بر توده های مردم ایران است.
کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران
که طی سال های حاکمیتدولت احمدی
نژاد شــاق گرانی بر صورت و گرده های
شان نشســته بود ،از پیش از "انتخابات"
یازدهمیندوره ریاست جمهوری با موجی
از وعده ها و ادعاهــای روحانی مبنی بر
کاهش و یا الاقل توقف افزایش گرانی در
جامعه روبرو شدند .هم اکنون بیش از دو
ماه از روی کار آمدن دولت "تدبیر و امید"
گذشته است.
طی این مدت ،نــه تنها کمترین اقدامی
در جهت مهار تورم و افزایش سرسام آور
قیمت ها توســط دولت روحانی صورت
نگرفته است ،بلکه غول گرانی باز هم بیشتر
و بیشــتر بر ســفره کارگران و توده های
زحمتکش ایران چنگ انداخته است .و این
نشان میدهد که وعده های روحانی تا چه

فریاد رســای کارگران و تمامی انسان های
زحمتکش ،شریف و ستم دیده ای است که
برای آزادی و سوسیالیسم پیکار می کنند.
از این پس برنامههای تلویزیون دمکراســی
شــورایی بر روی اینترنت در دسترستان
خواهد بود.
از تارنمای تلویزیون دمکراسی شورایی در
شبکه جهانی اینترنت دیدن کنید و آدرس
آنرا در اختیار دیگران نیز بگذارید .شماره
تلفن برای تماس :
 ۰۰۴۵۳۶۹۸۷۲۸۱و ۰۰۴۵۳۶۹۱۲۱۸۷

حد از واقعیت اقتصاد ورشکسته
و بحرانی ایران به دور است.
بر کســی پوشــیده نیست که
گرانی و تورم افســار گسیخته
موجود ریشه در بحران اقتصادی
و ســاختار بیمار سرمایه داری
حاکم بر ایران دارد ،بحرانی که
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:
با اجرای طرح نئولیبرالیســتی
http://tvshora.com
و حذف سوبســیدها در دولت
Email: shora.tv@gmail.com
احمدی نژاد شــدت یافت و با
گســترش تحریم های جهانی
نیز نیست .یارانه هایی که دولت احمدی
علیه جمهوری اسالمی به اوج
خود رسید .عالوه بر این بحران ساختاری ،نژاد با افزایش چندین برابر قیمت کاالها
دولت احمدی نژاد نیز با درآمد سرشــار و حامل های انــرژی عمال از جیب مردم
حاصــل از نفت ،فــروش دالرهای نفتی می دزدید و آنگاه بخش کوچکی از همان
بــه بانک مرکزی و تزریق سرســام آورد پولی را که از چنگ کارگــران و توده ها
نقدینگی به جامعه به گرانی و تورم ،شتاب بیرون کشیده بود تحت عنوان "یارانه های
بیشتری بخشید .و حاال دولت "تدبیر و دستی" به آنان باز می گرداند.
امید" روحانی در کشاکش چنین بحرانی لذا ،بر بستر چنین واقعیاتی شعار روحانی
که تمام تار و پود رژیم را فرا گرفته است مبنی بر ثبات بخشــیدن به قیمت ها و
نه تنها قادر به مهار تورم و گرانی موجود ترمیم معیشت توده های مردم ایران از هم
نیست ،بلکه با افزایش قیمت اقالم مصرفی ،اکنون رنگ باخته اســت توده های مردم
فشار بیشتری را نیز به کارگران و توده های ایران نیز در عمــل و به تجربه در یافته
مردم ایران تحمیل می کند.دولت روحانی اند که غول گرانی پرشتاب تر از گذشته بر
با خزانه تهی و کسر بودجه کالنی که از هم چهره هایشان چنگ می اندازد.
نشریه کارشماره ۶۵۵
اکنون تا پایان سال با آن مواجه است ،حتا
قادر به پرداخت همان یارانه های دستی
•
احمدی نژاد به اقشار آسیب پذیر جامعه

اعداموحشیانهی ١٨زندانیسیاسیبلوچوکرد
توسطحکومتاسالمیرامحکومکنیم
روز شنبه  ۴آبانماه ١۶ ،زندانی سیاسی بلوچ در زندان شهر زاهدان توسط حکومت
اسالمی اعدام شدند.

براساس خبر منتشره از سوی خبرگزاری
فارس وابســته به سپاه پاســداران و به
نقل از محمد مرزیه دادستان حکومت
در شــهر زاهدان ،اعدام ایــن زندانیان
سیاسی در پاســخ به حمله به پاسگاه
مرزی شهرستان سراوان صورت گرفته
است .وی همچنین گفت "پیش از این
هشدار داده بودیم که در صورت هر گونه
حملهای مقابله به مثل خواهیم کرد".
در این روز همچنین حبیبالله گلپریپور
و رضا اسماعیلی زندانیان سیاسی ُکرددر
زندانهای شــهرهای ارومیه و سلماس
اعدام شــدند .اعــدام ایــن دو زندانی
سیاسی نیز در پی درگیریهای اخیر در
کردستان صورت گرفته است.
تمامی این زندانیان در سالهای زندان
و بویژه در دوران بازجویی بهشدت مورد
شکنجه قرار گرفته و تعدادی از آنها حتا
در سنین کودکی (زیر  ١٨سال)دستگیر
شده بودند .هدف از شکنجهی زندانیان،
گرفتن اعتراف و ســاختن پروندههایی
میباشد که پیش از آن ماموران امنیتی
رژیم برای مشروعیت بخشیدن ظاهری
صدور حکم اعدام ،سناریوی آن را نوشته
بودند .همچنین تمامی آنها پس از طی
دوران طوالنــی مدت بازجویی همراه با
شکنجه ،بدون برگزاری یکدادگاه علنی
و عادالنه و تنها در چند دقیقه به اعدام
محکوم شده بودند.

این اولین بار نیست که حکومت اسالمی
برای نشان دادن اقتدارش به کارگران و
زحمتکشان و ملتهای تحت ستم ایران،
دست به اعدام زندانیان سیاسی میزند.
زندانیان سیاســی از نظــر حکومت نه
زندانی که گروگانهایی هستنددردست
رژیم که هر وقت خواست میتواند آنها
را به جوخههای اعدام بسپارد .همانطور
که در تابستان  ۶٧و به بهانهی حملهی
سازمان مجاهدین بهداخل کشور ،هزاران
زندانی سیاسی کمونیست و مجاهد را که
ســالها در زندان بودند ،بدون برگزاری
دادگاه و فقط با چند پرســش و پاسخ
اعدام کرد.
و بــاز همانطور که در آبان ماه ســال
گذشته نیز سه زندانی سیاسی بلوچ در
پی حمله به نیروهای نظامی رژیمدر این
استان و برای انتقامگیری به دار آویخته
شدند.
حکومت اســامی در طی ســالهای
حکومت خود ،هزاران زندانی سیاسی را
به همین شیوه اعدام کرده است .اعدام
برای این حکومت یک ابزار است ،ابزاری
وحشیانه که برای ادامهی بقای حاکمیت
که پایههایاش را بر خون و رنج مردمان
برپا ساخته ،ضروری میباشد.
حکومت اســامی به جای پاسخگویی
بــه خواســتهای برحق و بــر زمین
ماندهی ملتهای تحتســتم ایران ،به

اعدام جوانانی میپردازد که محصول و
نتیجهی واکنش این ملتها به ستمهای
ملی و طبقاتی موجود هستند .ستمهایی
که ریشه در نظم موجود داشته و رژیم
اســامی بهعنوان پاسدار این نظم باید
پاسخگوی همهی این ستمهای طبقاتی
و ملی باشد.
مــا ضمن محکــوم کردن اعــدام ١٨
زندانی سیاسی و ابراز انزجار از این عمل
وحشیانهی حکومت اسالمی ،خواستار
لغو تمامی احکام اعدام زندانیان هستیم.
مــا همچنین خواســتار آزادی فوری و
بیقیدوشــرط تمامی زندانیان سیاسی
میباشیم.
ما معتقدیم شرایط فاجعهبار کنونی که
در سراسر کشور از جمله در بلوچستان،
کردستان ،خوزســتان و دیگر مناطق
و شهرهای کشــور با آن روبرو هستیم،
نتیجهی نظام ســرمایهداری و نابرابری
طبقاتــی و تبعیضهای ملی ناشــی
از آن میباشــد و تنها راه بــرای پایان
دادن به هر گونه ســتم طبقاتی و ملی،
سرنگونی حکومت اسالمی ،نابودی نظام
سرمایهداری و برقراری حکومت شورایی
کارگران و زحمتکشان میباشد.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی -
برقرار باد حکومت شورایی
زنده باد آزادی  -زنده باد سوسیالیسم
سازمان فداییان (اقلیت)  ۵آبان ۱۳۹٢
کار  -نان  -آزادی  -حکومت شورایی
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ميان جوانان نيز هشدار دادهاند.
از ش��مال تهران «فرحزاد ،دربند و شمش��ك» گرفته تا جنوبيترين نقاط
ش��هر قهوهخانههايي وجود دارد كه انواع قليان از خوانس��ار گرفته تا قليان با
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طعم ميوههاي فصلي را عرضه ميكنند و صد البته پرتقاضا و
نحوي كه اين قهوهخانهها بسيار پردرآمد بوده و سرمايهگذاري در اين عرصه
با كمترين ريسك ،از باالترين سود برخوردار است.
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مناسب
اجاره
تا
بزنيم
شهر
هاي
دانشگاه
اطراف
هاي
خانه
قهوه
كافي است كه س��ري به
صبح ها از ساعت  10تا  1بعدازظهر
نفر
هر
طرف،
هر
دالر
15
1/5
$699
ش��اهد بسياري از دانشجوياني باشيم كه دس��تي به كتاب و جزوه دارند و با
عصرها از ساعت  16تا 18
تلفنرزرو:
3/5 - $819
دستي ديگر قليان را چاق ميكنند.
شنبه ها از ساعت  11تا  1بعد از ظهر
خدماتمالیاتی
265-5899و(613)...
5/5
- $1249
نداريم؛ سينما ،پارك ،فرهنگسرا
خصوصی در شهر كم
تدریس فرهنگي هم
مراكز
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
پذیرش با تعیین وقت قبلی
چراوباریاضی
فیزیک
438-985-4674
جسمي و روحي كه دخانيات بويژه
وجود اين همه آس��يبهاي
اما،
ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
تحصیلی)
مقاطع
ی
Email: infokasra @yahoo.ca
(کلیهها دارند ،همچنان جوانان تن به كش��يدن آن ميدهند و دررانمقايسه با
قليان
ثبت شرکت و دفترداری
ای دام
با حداقل  3سال سابقه کار
حسابها با نازل ترین قیمت
هستند.
روبه
بيش��تري
اس��تقبال
با
ها
خانه
قليان
غيره
و
كتابخانه
س��ينما،
روخ
است
فارسی ،انگلیسی و فرانسه
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
ارائه کنی
برنامهد!هاي
مجربكه س��ينماها و فرهنگس��راها ميتوانند با
اساتیدحالي
روزها در
اين
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
>> توسط
جذاب فرهنگي محلي براي تفريح سالم جوانان باشند ،اما با آنها هم برخورد
514-242-6034
Tel.: 514-641-1703
ميش��ود .طرح نمايش مس��ابقات فوتبال را ميتوان از اين دست برنامههاي
Tel.:سينماهاي كشور در سالهاي گذشته نيز اجرا شد كه با
514-803-1845كه در
جذاب دانست
استقبال بسيار باالي جوانان نيز روبهرو شد اما به يكباره با اين طرح مخالفت
کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی
گویندگی
Dressmaker | Tailor
پخش مسابقات فوتبال جلوگيري به عمل آمد.
فن و از ادامه
شد
به یک نفر منشی دفتر
به یک نفر خیاط و «درس میکر» با تجربه،
گویندگی
تدریسبهفنون
كه حاال س��ينماهاي كشور همچنان مجبور به پخش فيلمهاي
طوري
مسلط به زبان های انگسی و فرانسوی
برای :سخنرانی های موثر،
برای کار در ناحیه کویین مری فورا نیازمندیم.
گویندگیتكراري و خستهكننده شدهاند.
موضوعات
سينمايي با
رادیو
برای
گویندگی
ژورنالیستی،
است.
نیازمند
فورا
لطفاباشمارهتلفنزیرتماسبگیرید:
آمادگی برای انجام
مس��ئوالن امر با بس��تن درهاي غيرفرهنگي ،دروازهاي فرهنگي
تلویزیون،نبايد
و آيا
لطفا رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل کنید:
مصاحبه های کاری و یا رادیو
Tel.: 514-488-4556
بس��يار را روي جوانان باز كنند؟ فض��اي فرهنگي كه ميتواند
هاي
جاذبه
ب��ا
تلویزیون ،فنون شعر خوانی و
clinique_Soleil@yahoo.com
Nick Le Tailleur: 5500 Queen-Mary
جوانان را با مراكز فرهنگي آشتي بدهد و قليانخانهها را از رونق بيندازد.
دکلمه و...
هومن
ب��ارضا
توسط:
س��ليقهها ،قليانخانهها تبديل به محلي ش��ده كه حتي
اعمال
همين
(با بیش از  20سال سابقه در تهیه
وتلویزیون ورزشكار را نيز به دور هم جمع كرده است.
دوست و
ورزش
جوانان
رادیو
برنامه های
واجرای

 سال  20شماره  10  1132آبان 1392

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

خدمات امور کنسولی
فال قهوه
کســری

اوتــاوا

نیازمندیهای

ن

Nikpourpdsep12

ایرانی
ب
خرید!

azoct0113UP

Tel.: 514-419-8872

مدرسهفارسیزبان

azjan’12paid60+120ak

فرزانگانمونتریال

استخـــدام

azfeb51up atimanafi@gmail.com

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
www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

گـچبری

وخوانندگی باگروه های موسیقی
پاپ ایرانی )

aznovup

استخـــدامفـوری

دارالترجمهرمسییکتــا
ازجون2013

آرزو حتویلداری یکتا

The crown Moulding
Depot:

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

514-833-8684
ل با دو شرحTel.: (514) 775-6508
مترجم رسمی ،عضو جامعه مترجمان رسمی
Leading
manufacturer
کبک ،انتاریو و ایران،
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
of plaster
4055 Ste-Catherine W.,
مترجم رسمیدادگستری
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
>> ختفیف
mouldings and
Suite 132
 ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک مطابق با
ویژه برای
columns
رستوران
فروش
T: 514-439-8501
استانداردهای مورد قبول دانشگاه ها و
جدول ويژه
جدول عادي
ها
بری
گچ
از
ای
گنجینه
دانشجویان
C: 514-730-7462
ارگان های
AMR Financial Security
قلب
در
ایرانی
رستوران
پیش
زیبا
های
وستون
با ارائه
Metro: Atwater
دولتی کبک و کانادا
ساخته ،با کیفیتی برتر
 ، NDGبا  12سال سابقه،
For Life Inc.
کارت
)(Exit: Alexis Nihon
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با
و به بهای مناسب
سرشار
ثابت ،بدن-
گنجایش
مشتری
15
14
13
12
11
10
9 8 services
7 6 firm,
عموجمال 5 4 3 2
پاتــوق 1
Dynamic
financial
 West Island Office:
دانشجویی
MCC
 PCRCو
اردهای
استاند
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برآورد و
رایگان
تلفن
ميوه
دارويي-
گياه��ان
از
معجزه-
-9
مسافرت
علت
به
،
نفر
70
hiring
people
ري -مدت زماني به 1
Tel./Fax: 514-624-7581
تنظیمدعوتنامه رسمی

یک آشپز
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ت به يك ستاره
اطالعاتبیشتر:
بفروش میكال
رسد:
• No Financial experience needed
ویترس جهت کار
و
چند 2
مس��يرش به دور
اروپ��ا-
كش��وريدر
ك��ج-
1-855-597-1112
/high school diploma
Tel.:-10
514-243-1291
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ب��رج
در مرکز شهر مونتریال
رمسی
مترجم
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 Tel.:
438-989-3421
فـورا 3
Have to speak one of officials languages.
گفتن
سخن
پوشيده
نیازمند است.
سروران
ي نيروي نظامي-
راه-ی
Visit:
www.bestfinancialsecurity.com/
گرفتني
درازي
رئيس-
جمع
-11
ایران
4
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
تخدام
carrier.html
از هوا
ترجمهوتأییدترجمه
Tel.: 514-933-8866
اس
عضوجامعه مترجمین کبک
azmay2013hoomanfree

5106

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخدام
پاتــوق

استخــــدام

CONDO

azmayshiraz

کلبــه
عموجان

FOR SALE

مترجم رمسی
نغمه

محمودایزدی

 -12وصله هن��ري -كوچ-کنید!
وي آب -شانه به 5
!!Send us your resume today
چاره -آفت
مترو :گای کنکوردیا
Fax: 514-666-9198
مزرعه
6
 نه سرد نه گرم- -13زياده گو -گيشه -مثل و مانند
7
6107 Sherbooke W.
مج��ال و فرصت -اثري از جوزف
Tel.:-14
514-484-8072
________________
ن -بيچي��زي8 ،
به چند نفر ویترس
اونيل ( -)2008محل بارگيري كشتي
كننده
• نیمه وقت و تمام وقت •
مترجم رمسی
 -15در محاسبات عددي ،روشي است
9

مرواريد
يني-
مردی مجرب ،همراه،
برای کار در کلبه عموجان
شادترین دی جی
ب��راي يافتن مقدار تابع درون يك بازه،
زیباترین ،تازه ترین،
اب��زار
عادتمند-








 10
همزبان (با اتومبیل)
نیازمندیم.
رضانوشادجمال

نظیر!
بی
بهترین،




شهــر:

کبابسرا كه مقدار تابع در تعدادي از نقاط
رستوران زماني












مترجم رسمی و عضوجامعه

زیر
تلفن
شماره
با
لطفا



آماده نگهداری ومراقبت

اوکازیونی
  برای هر





گسسته و
  به یک نفر ویترس باتجربه

11



مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
نمايك
است-
معلوم
(تیمور)
الکاپون
DJ
































معروف-
آهوي
-
تماسبگیرید:
ای
بودجه
هر
  برای












²

com

معلول،
سالمند،
افراد
ز
ا
±
آشپز
کمک
نفر
یک
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مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه









ای
سلیقه
هر
  برای


عمودي:












گرامی
ایرانیان
درخدمت
swimming
pool,


--------------------
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نیازمندیم:
باتجربه فورا
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Tel.: 514-575-7080

 منزل شما
در
بیمار
و
 




Tel.: (514) 692-0476

Catherine Dawe.
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پس
كامرون
ب��زرگ
ش��هر
دومين
1


²
----------اي-
اس��توانه
دي


Tel.:
514-484-8072

514-983-1726
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شهریاربخشی
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246-3308
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است
عاملي
سيس��تم
نام
دوآال-
از


راي خطاب
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514-933-0-933
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رسمی،
دعوتنــــامه
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رايانه
لوح
و
هم��راه
تلفن
براي
گ��وگل
ضد
پوش��اك-

ی
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ران
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د
م
ترجمـــه
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PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL


عرضه
نيز
تلويزيون
براي
اكن��ون
هم
و

£ی

 ا
15

ید
facebook:Tapesh
 digital

514-624-5609
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مونتریال
ایرانیان
جامعه
وفرهنگی
هنری
های
>>فعالیت




514-889-3243
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عرب -سامانه
افقي:



گريز
لحاف-
آستر
ضرر-
-2
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حتویلداری
 خاطره
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بچه!-
شيريني
شود-
گشا
مشكل
ت اقس��اطي -ستاره  -9گاه
ª
يخچال
وسيله
به
منطقه
پوشش
1


شد
و
آمد
نازك-
مقواي
پزيسيون-
-3
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مترجمان
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عضو
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اشاره
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يوناني-
حروف
از
فهميده-
سهولت-
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مدارک و
کلیه
رسمی
ترجمه
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ميوه
درختان
ت















حرف
لش��كر-
جن��اح
ارس��نيك-
-10
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گياه


نبش دکاری
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جمع











ها
برتري
زردشتي-
روحاني
شالوده-
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آموزش��گاه -ح��رف
 -5ب��اد كش��نده-



5780
Sherbrooke
)W., Tel.: 369-3474(FISH



(514) 675-0694


 5301 Queen Mary
Montreal,
H3X
1T9
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ها-
خانم
باالپوش
رطوبت-
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كانادا
پول
گريزان-
مددكار-
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)(438
390-0694

®

تمسخر
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5780
Sherbrooke
W.,
Tel.:
)369-3474(FISH
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کارت،
مدیکال
پاسپورتی(،تضمینی)،
عکس
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گل
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دائمي



قديم
حقوق
ها-
س��رخ -دوباره كاري -پرده در -6 -دريا -آئين
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پادشاه-
عربستان-
در
شهري
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بشر




وارد ،حتی شما ...اگر دستی به قلم دارید،
تازه


سينمايي-
هاي
حقه
شگفتي-
كلمه
-7
°

بخشنده مهربان 
́³نام

خداوند
  به

التحصیلی
فارغ
خانوادگی)،
كيلومتريپرتره (فردی و
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رستوران 



 
گيرد
جا
ساختمان
موزیکدربهدل
 ،در   70تبدیل نوار جن-
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نویسی،
گزارش
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دارید،
ذوق
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ها
سیستم
متام
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ویدئو
نوارهای
تبدیل
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ترجمه و ...با ما -داوطلبانه -همکاری کنید.



514-485-2929
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كه طي آن بخار آب  -14پماد قديمي -حاجت -پند


توجه :لطفا از پیش برای گزینش سوژه ها با ما
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دور-
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اروپايي
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جرم
علت
كشف
براي
تحقيق
5780 Sherbrooke W.,
Tel.:
)369-3474(FISH



روي عكس-
 -8خانهه��اي ري��ز


جوهر  -10سوغات مراغه -ويران -بله روسي


آس��مان
ببارد-
ين
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Tel.: 514-996-9692
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 -11تمش��ك مازندران��ي-
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عادی:جدولازويژه
 حل
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اولین مرکز ارائه خدمات ارزی
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عکاسیرز

رسمی اسناد و مدارک،
کاندو در «نانزآیلند»:
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
دو خوابه ،یک حمام
تأییدامضاء
دستشویی ،با پارکینگ و
محل:مرکزشهرمونترال
استخرداخلی،
نزدیکمترومک-گیل
باشرایط عالی:
Location:
Downtown Montreal
Price: 288500.00
near Pl. des Arts
CONDO:
Call, text or e-mail for an




appointment






Nun's
island.







¯


514-889-8765

®
2
bedrooms
,1bath




¯
nsarvaran@hotmail.


°

®
room, in door parking,

́³


■ دعوتنامه و تصدیق امضاء

■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
تضمین تائید ادارات و سازمان های
ایالتی و فدرال
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486
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مترجم رمسی






















514-488-7121

با پیوند همکاری کنید

 



 


azsept'11

مرکزاسالمی
ایرانیان
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های
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توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای
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www.paivand.ca

آموزش موسیقی

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

تار،سه تار و متبک

مهدی یوسفیان ،فارغ التحصیل
رشته آهنگسازی از آکادمی
موسیقی چایکوفسکی (کی یف)

جویای کار

خانمیآمادهبرای
انجامکارهایمنزل
شمانظافتوغیره
تلفناطالعات:
Tel.: 514-616-7035

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

Tel.: 438-402-4068

College,University
High-Shool

azsep152X

اجاره آپارمتان

آپارتمان تمیز و زیبا 3ونیم
در ناحیه شربروک شرقی
نزدیک مترو ،شامل همه چیز
(برق ،گرمایش و)...

azmay13U

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

باایرانی
کــار
کنید!

514-827-6329
514-620-3255

514-662-7112
aznov113

toendofmay2010P

آموزشختصصی

TOEFL, IELTS, Writing
ومکالمه زبان انگلیسی توسط
دانشجویدکترایدانشگاه
 ،McGillفارغ التحصیل رشته
آموزش زبان انگلیسی ()TEFL
با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002
@gmail.com
sep13fulyr

زبانانگلیسی حملونقل

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

514-467-4772

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

ارز $
EXCHANGE
Sharif

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

514-983-4828
azoct0113UP

zaeriakbar@yahoo.com

روبروی 3

کاندولوکس

بل سنتر

استخدام آمـــوزش
اخوانوستآیلند زبانفرانسه

Tel.: 514-620-5551

راننـدگی

«پایهیک»
آموزش رانندگی کالس1
تست جاده ،بازرسی و ترمز هوا
 +کامیون برای امتحان

>> قیمت عالی

لطفا با من ،ایرج کیانی تماس
بگیرید:

1-514-953-8013

شیرینی
سـرو

آموزشگیتار

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

آرایشـــــگاه

481-6765 ........................................ EVE
فریبا 487-0800 ..........................................
شهرزاد 489-6901 ..........................................
فاطی 772-5787 ...........................................

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

نینا 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

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

ارز

شریف223-6408..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال 937-5192...........................
844-4492................................. Export-FX

امالک و مسکن

همتیان ،فیروز827-6364 .......................
امیرســام 702-2309 ....................................
هاشمی ،مسعود 298-4567 .........................
اسالمی،مینو967-5743..................................
مریم خالقــی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
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 بشــر 299-1787 ............................
249-4684 ........................................ IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیمــا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 690-6343 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

شــیخ صالــح 366-1509 .......................

پزشک

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

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

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

3 1/2

از اول نوامبر
محلی آرام و فضای بسیار
زیبا،آشپزخانهمدرن
اوپن با كلیه وسایل شامل
ماكروفر،گازبرقی،
یخچال ،هود و كابینت
مدرن؛ جكوزی ،الكر،
الندری و
خشككنشخصی
>>  ٨٠٠دالر درماه

514-661-6233
toendofdec13P

داروخانه

•
•
•
•
•

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

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

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

مونترال/تورونتو 887-0432...........................
فرویوو 694-7036 ..........................................
اکســپرس 889-7392 .................................

بیژن 419-1039 ...........................................
لوئیزداداشزاده288-4864............................

دیش و ساتالیت

ریاضیات وفیزیک 827-6329 .................

یو--ان ســات 571-6564 ............................

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

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریفنائینی 731-1443................................

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 COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

مونتریال 442-8056 ........................................
المپیک935-3300...........................................

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...

ش

ماره شما در
این لیست نیست؟

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

داروخانه

ترجمه

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

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

اطلس 485-8585 .............................................

تدریس رقص

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

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

تدریس خصوصی

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

info@paivand.ca

خیاطی (آلتریشن)

پیوند 996-9692 ...............................................

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

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

خشکشویی

تبلیغات

 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؟...

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

تاکـسی

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.

نسخه خود را به ما فکس کنید و
داروی تان را حتــــویل بگیرید:
------------------13 RACHEL
Tel.: (514) 288-4864
Fax: (514) 288-4682

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

•
•

لوئیزداداش زاده

استخدام

تابلوسازی

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

ساختمان

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

ازدواج

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

نیازمنــدیها



كاندومینومنزدیك
مترو انگرینیو ن

tilMar'10P

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

azjuly15Up zagros

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

Tel.: 514-739-4888

AKHAVAN FOOD

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

PAIVAND

5200 De La Savane

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

MONTRÉAL QC H4B 1L8

514-585-6178

azjuly13free

tillnov1Pd

MMUNITY

بهیکنانــوای مجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

صابر جلیل زاده

514-812-5662

514-623-7075

azoct1

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

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

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

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ساختمان

AKHAVAN
FOOD

||Bazar Du Tapis

شریف

سرویس حمل و نقل
حرفه ای :شهری
و سراسر کانادا
بهترینسرویس،
کمترینبها
 ارزیابی رایگان

PARTICIPATE in our
CO

استخدام

قالیشوییبازارفرش

aznov15free

>> به چند نفر کارمند
ساده و همچنین >> چند
نفر برای کار در آشپزخانه
فورانیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت
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دندانپزشک

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

رستــوران

بیبلوس523-9596...........................................
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
شیراز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

روانشناسی  /روانکاوی

دکتر بیتــا 999-2482 ................................

سوپر و فروشگاه

اخــوان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551............................... W. Isl.
ماهیسنلوران369-3474.............................

گان پیوند )

نیـلو)450( 812-9991...................................
مارشهآریا450-812-7369...........................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

شیرینی پزی و قنادی
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...بازارامالک:کبکوکانادا

MARIA khanoum
The difference between the Federal Trades Skill Program
& the Federal Skilled Workers:
It seems that there is confusion
between the two programs
with many potential new
comers.
There is a big difference between the two programs, let’s
talk about the Federal Trades
Skill Program first. To be
qualified to immigrate through
the Federal Trades Skilled
Program (FTSP) and you plan
to live outside the province of
Quebec (Quebec chooses its
own skilled workers).
FTSP is a program for people
who have been trained in a
trade and have experience
in that trade they studied, a
trade means a 1 year or 2 year
program where you have been
though a trade, for example,
plumbing, construction, welders, etc.
It is a trade.
This is a new program which
opened May 4th, 2013 and it
closes April 30th, 2014. Of
course there are language
requirements to be eligible in
the FTSP.
The Federal Skilled Worker is
a program for highly educated
professionals who are interested to immigrate to Canada
excluding Quebec, Quebec
has its own Skilled Worker
program.

The list for the Federal Skilled
Worker Program is limited, and a few have already
reached their cap. Of course
you need to show experience
in the field you studied, for example you have a bachelor or
Master in Civil Engineering,
you need to show a minimum
of one year of continuous full
time work experience within
the last ten years.
You need to show also a high
level of English or French.
The above requirements for
the Federal Skilled Worker
Program is for people applying from outside of Canada.
If you have a valid offer of
arranged employment you
do not need to be on the list
of demands of occupation or
if you are currently a PhD
student enrolled in a Canadian
University, you have finished
at least two years of study
toward a PhD, is in good
academic standing at the time
you apply and you did not get
an award that requires you to
return to your home country
to apply your knowledge and
skills or you are a PhD grade
in Canada who graduated no
more than 12 months before
the date Citizenship & Immigration Canada receives your
application.

Provincial Nominee
Programs:
I personally have been
working mostly on the New
Brunswick Provincial Nominee Program, it is currently at
a pause, the pause is mostly to
clear up the backlog that has
build up and they have met
their quota for 2013.
Grandparents and Parental
Sponsorship, a reminder that
it reopens January 2014,
although the Super Visa
Program has been a great
success and meets more the
requirements for elders who
enjoy visiting their children &
grandchildren in Canada but
have no intentions of remaining in Canada, and still gives
them the freedom to travel
back and forth for as long as
the validity of their passport, it
gives parents and grandparents
the freedom to stay more than
6 months at a time, unlike the
regular single entry visa that
will only allow parents and
grandparents to for no more
than 6 months. An extension
of the single entry visa can be
applied from within Canada
and it is up to the discretion
of the immigration officer if it
will be extended or not.
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میزان افردا آپارتمان نشــین را
 بعد از.بــه خود اختصــاص داد
، درصد۱۳.۶ آن شــهر کبک با
 درصد۷.۹  باGatineau گاتینو
 درصد در۶.۸ و شــربروک بــا
.ردههای بعدی قرار گرفتند
کمترینمقدارآپارتماننشینیبه
Trois-Riviere کالن شهرهای
 باSaguenay  درصــد و۴.۳ با
. درصد اختصاص یافت۳.۹
نکته آخر این کــه آپارتمان
نشینی یک پدیده شهری باقی
ی که
 مانده اســت به ایــن معن
 درصد از کبکیهای صاحب۹۲
ی از کالن
  در یک،کاندومینیــوم
شــهرهای این اســتان زندگی
 این۲۰۰۶  در سال.مینمایند
. درصد بود۹۴ رقم

میزانمالکیت
مسکن در کانادا و
کبک

بر اســاس آخرین نظرســنجی
موسســه آمار کانادا که در ماه
 در مورد مالکیت۲۰۱۳ سپتامبر
۹.۲  تعداد،مسکن اعالم شــد
میلیــون خانــواده کانادایی در
 صاحب مســکن۲۰۱۱ ســال
 درصد کل۶۹ بودند که نمایانگر
.خانوادههای کانادایی میباشد
ی که در سال
 این رقم در آمار قبل
 انجام شــده بود تفاوت۲۰۰۶
.) درصد۶۸.۴ ( فاحشی نداشت
۶۵.۸  این رقم۲۰۰۱ در ســال
.درصد بود
 درصــد،در اســتان کبــک
خانوارهای صاحب مسکن کمتر
 در سال.از متوسط کل کانادا بود
 درصد خانوادههای۶۱.۲ ،۲۰۱۱
کبکی صاحب مســکن بودند
، میلیــون) و همانند کانادا۲.۱(
۲۰۰۶ این رقم نســبت به سال
.افزایش چشمگیری نشان نداد
 تعداد،۲۰۰۶ طبق آمار ســال
 درصد خانوادههای کبکی۶۰.۱
.صاحب خانه بودند
۵۷.۹  این رقم۲۰۰۱ در ســال
.درصد بود
 کبکیها،علیرغم ایــن افزایش
درمقایسه با اســتانهای دیگر
کانادا کمتریــن میزان مالکیت
.مسکن را دارا هستند
 کالن شــهر اســتان۶ در میان
 باالترین میزانGatineau ،کبک
 درصد۶۷.۹ مالکین مسکن را با
۶۴.۱  بــاSaguenay .داراســت
.درصد در رتبه بعدی قرار دارد
درصد افراد صاحب مســکن در
 بهTrois-Riviere شهر کبک و
. میباشــد۵۸  و۵۹.۷ ترتیب
خانوارهــای اهــل مونتــرال و
شــربروک نیز کمترین میزان
۵۵ مالکیت مسکن را به ترتیب با
 درصد به خود اختصاص۵۴.۹ و
.دادند
شاد و سربلند باشید
•

انتخاباتشهرداریوامالک

با قیمت میانگین ملک در این
، دالر میباشد۳۶۲۵۰۰ شهر که
.ی ناچیز میباشد
 خیل
بر اســاس نظریات
کارشناســان بــازار
 این وعده و،امــاک
 نباید که به،وعید ها
ناامید کردن سرمایه
گــذاران از این بازار
تعبیرگردد؛بلکهبدین
معنا میباشد که جزیره مونترال
ّ مکان
ی افراد
 جذابی برای زندگ
جوان میباشد و تمام تالش این
کاندیداها این است که هر یک
به نحوی برنامه خود را در مورد
ممانعت مهاجرت این قشــر به
.خارج از مونترال توجیه نمایند

افزایشمحبوبیت
آپارمتان نشینی در
کانادا

بر اســاس آخرین نظر سنجی
که توسط موسسه آمار کانادا در
 به انجام۲۰۱۳ سپتامبر ســال
 درصد از کانادایی ها۱۲.۶ ،رسید
 در کاندومینیوم۲۰۱۱ در سال
.ی میکردند
 زندگ
طبق آخرین نظر سنجی که قبل
۲۰۰۶ از این تاریخ که در سال
 درصد۱۰.۷  این رقم،انجام شد
.گزارش شده بود
 میلیــون۱.۱۵  تعــداد،در کل
 صاحب۲۰۱۱ کانادایی در سال
 درصد۲۶ کاندومینیوم بودند که
 افزایش۲۰۰۶ نسبت به ســال
.داشته است
۱۴۷۹۰۰ در استان کبک تعداد
 دارای۲۰۰۶ خانواده در ســال
کاندومینیوم بودند که در سال
۲۱۰۰۶۰  این رقم بــه۲۰۱۱
 درصد۴۲ خانوار رسید که بیانگر
.افزایش میباشد
۱۰.۱ بنا بر این گــزارش تعداد
درصد خانوادههــای کبکی در
 در کاندومینیوم۲۰۱۱ ســال
 در ســال.ی مینمودند
 زندگــ
. درصد بود۷.۸  این رقم۲۰۰۶
در مجموع این آمار و ارقام پایین
تر از سطح متوسط در کل کانادا
.میباشد
، کالن شــهر استان کبک۶ از
 درصد باالترین۱۷.۱ مونترال با

شماری از کاندیداهای انتخابات
 وعدههای،شــهرداری مونترال
یدر مورد برنامههای
 بزرگ
توقــف مهاجــرت افراد
جوان و خانوادههای شهر
مونتــرال به شــهرهای
.حومه آن میدهند
ی
 بــه عنوان مثــال برخ
از آنان صحبــت از ارائه
ی بیشــتر
 کمکهای مال
برای این دسته از افراد که توانایی
. مینمایند،خرید ملک را ندارند
مهاجرت افراد از جزیره مونترال
به شــهرهای حومه آن (تعداد
 نفر در ســال۲۲۰۰۰ تقریبــا
) باعث شروع بحثهایی۲۰۱۲
در میان کاندیداهای پستهای
مختلف شهرداری مونترال شده
.است
بنا بر آمار و ارقام موسســه آمار
 تا۲۰۰۶  بین ســالهای،کبک
 بــه تعــداد خانوارهای،۲۰۱۱
 خانواده۹۰۰ شهر مونترال فقط
اضافه شده اســت در حالی که
در شــهرهای اطراف این رقم به
. خانوار رسید۳۸۰۰۰
 تعداد زیادی از،شــهر مونترال
خانوارهای خود را تنها به علت
ارزان تر بــودن ملک در اطراف
 از دست داده است که،مونترال
ی از دغدغههای
 خود این امر یک
.مسئولین شهری میباشد
مقداری هم مشــوقهای مالی
برای خریداران توسط شهرداری
مونترال نیز برای همین منظور
پیشنهاد شده است اما به دلیل
اینکه این مشوقها نیز از جیب
مالیــات دهنــده گان پرداخت
 بنا بر این پیدا کردن،میشــود
تعادل در این میان دشوار به نظر
.میرسد
 شــهرداری،در مــاه آگوســت
مونترال طرحی را اعالم نمود که
به موجب آن در مدت س ه سال
 میلیون دالر کمک۱۳۶ میزان
مالی برای خرید خانه نوساز به
 دالر (در۳۵۰۰۰۰ ارزش کمتر از
ی مناطق) به خانوادههایی
 بعض
که قصــد خرید اولین ملک به
یدر آن رادارند اعطا
 منظور زندگ
.مینماید
منتقدین این طرح بر این عقیده
اند که این مشوقها در مقایسه

:تپشدیجیتال

مجموعه ای نفیس

از لباس با خطاشیهای زیبا در تپش

514-223-3336
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آموزشعکاسیبهزبانساده...
خطبه ی امروز ما در مورد خرید
یک دوربین عکاسی است!

ســعی کنید با توجه بــه نیازتان
دوربیــن بخرید .اگــر حوصله ی
حملدوربینهای سنگین و
حجیم را ندارید سعی کنید
یک دوربین «کامپکت» یا
«جیبی» بخرید .هم یک
انتخاب اقتصادی اســت و
هم کار کردن با آن ســاده
میباشد.
مثال :دوربین های ســونی سری
« »Cyber shotیــا نیکن ســری
«»Coolpixیا سامســونگ سری
« .»WBقیمت این دوربین ها بین
 70تا  300دالر میباشد.
البته از ایــن دوربینها نباید توقع
خیلی زیادی داشته باشید و ساده
ترین ،ســبکترین و ارزانترین نوع
دوربینها هســتند .توجه داشته
باشــید که لنز این دوربینها قابل
تعویضنمیباشند.
در صورتی کــه مایلید که دوربی
نتان قادر باشــد برخی عملیات
حرفه ای را انجــام دهد ،و خیلی
هم گران نباشد،دوربینی را انتخاب
کنید که امکان تنظیماتدستی بر
روی آن وجود داشــته باشد .پس
یک دوربین «هایبرید» بخرید .این
دوربین ها کمــی از دوربین های
جیبی یــا کامپکت بزرگتر بوده و
عملیات بیشتری را انجام میدهند.
ویژگی جالب آنها این است که در
عین کوچک بودن ،میتوان لنز آنها
را تعویض و عکسهای متفاوتی تهیه
کرد .با تمام این حرفها ،قابلیتهای
آن محدود بوده و انتظارات شما از
آن باید در حد یک دوربین کوچک
باشد .از این گروه دوربینها میتوان
سامســونگ «، »1000 NXکانن
« ، »EOS Mسونی «،»3N-NEX
و یا فوجــی « »X-M1را انتخاب
کرد .رده ی قیمیتی آنها بین 400
تا  800دالر میباشد .برخی از آنها
این قابلیت را دارد که از طریق یک
شبکه ی  WI-FIبه اینترنت وصل
شده و عکسهای شما را بدون نیاز
به کامپیوتر ،به سرعت به پروفایل
فیسبوکتان انتقال دهد! فوری هم
زیر عکس تان کامنت بگذارید که:
«این عکس چند تا الیک داره؟!»
اگر قصد دارید دوربین شما در حد
نیمه حرفه ای باشد باید به سراغ
دوربین هــای «رفلکس کوچک»
بروید .منظور از رفلکس این است
که در داخل ایــن دوربینها ،آینه
یا منشوری وجود دارد که قبل از
عکاسی ،تصویر دقیقی از سوژه ی
مورد نظــر را از طریق انعکاس در
این آینه به چشم عکاس میرساند.
طبیعتا امکان تعویض لنز در این
دوربین هــا نیز وجود داشــته و
امکانات این دوربین ها بیشــتر از
دو گروه قبلی میباشد .از این گروه

میتوان دوربین های زیر را
مثال زد:
نیکــن « ،»3100-Dکانن
که در عــرض  1ثانیه 12 ،تصویر
« ،»Rebel-T3یــا کانــن
« .»Rebel-T5رده ی را ثبت و در کارت حافظه به ثبت
قیمتی ایــن دوربینها ،از برساند .ویژگی دیگر این دوربین
حدود  400تا  1200دالر ها این اســت که این دوربین ها،
میباشــد .این دوربینها ،دارای دو کارت حافظــه بوده و در
توانایــی بیشــتری در صورتی که یکی از کارتها با مشکلی
عکسبرداری از محیطهای مواجه شود ،کارتدیگر ،عمل ثبت
کم نور و ثبــت تصاویر تصاویر را انجام خواهد داد و هیچ
هنری دارنــد .انتخاب شــما در عکســی از بین نخواهد رفت (راه
انتخاب لنزهای مختلف نیز بیشتر حلی برای رفع کابوس عکاســان
بوده و قادرید که عکسهای متفاوتی حرفه ای!)
سرعت باز و بسته شدن شاتر در
را با این دوربینها عرضه کنید.
در صورتی که قصد دارید عکاسی این دوربین ها و همچنین مقدار
را به صورت حرفهای دنبال کنید حساسیت به نور یا همان شاخص
و میخواهید که دوربین شــما از ،ISOدر بیشترین و کمترین مقدار
همه لحاظ کامل باشــد ،باید به خود میباشد .با این دوربین ها در
سراغ دوربینهای رفلکس  DLSRهر شرایطی و با هر نوری میتوان
یا اصطالحا « »Full frameبروید .عکاسی کرد.
تفاوت اصلی این دوربی نها با سایر ویژگی دیگر دوربین های رفلکس
دوربین هایی که در باال ذکر شد( ،و اخیرا ،اکثر دوربین ها) اینست
اندازه ی نســبتا بزرگ صفحه ی که با فرمت های مختلفی از جمله
حساس داخل دوربین است که هر  RAWمیتوان عکسبرداری کرد
چه اندازه ی این صفحه ی حساس که بعدا بتوان رتــوش را با دقت
بزرگتر باشد ،تعداد پیکسل موثر بیشتری بدون افت کیفیت تصویر
بیشــتری بر روی آن موجود بوده انجام داد .از این دوربین ها میتوان
و تصویر از کیفیت بســیار باالیی موارد زیر را نــام برد :نیکن «-D
برخوردار است .صفحه ی حساس  ،»3Xکانن « ،»D-6کانن «D-5
داخل دوربین که اصطالحا به آن  ،»Mark IIIنیکــن « »800-Dو
«سنسور» میگویند ،یک صفحه کانن «.»DX-1
ی الکترونیکی اســت کــه به نور این دوربین ها معموال بدون لنز به
حســاس بــوده و کار «فیلم» را فروش میرسند و باید لنز یا لنزهای
در دوربین هــای دیجیتال انجام آن را بــا توجه به نیاز عکاســی
میدهد .اندازه ی تقریبی سنسور خودتان و اختصــاص بودجه ی
در دوربین های ســری  ،DLSRچند هزار دالری ابتیاع بفرمایید!
تقریبا به اندازه ی نگاتیو یک فیلم گاهی اوقات ،هزینه ی خرید برخی
 135میلیمتریدوربینهایقدیمی لنزها ،از قیمت خوددوربینتان هم
میباشد .از آنجایی که ایندوربینها ،گرانتر خواهد بود! هزینه ی خرید
فضای بیشتری برای ثبت تصویر این دوربینها بین  2تا  8000دالر
و پیکسل دارند ،طبیعتا گستره و میباشد.
زاویه ی دید آنها نیز بزرگتر بوده البته دوربینهای دیگری نیز وجود
و به اصطالح« ،واید تر» میباشــد دارد که از دوربینهای فوق قویتر
(بدون در نظر گرفتن نوع لنز روی بــوده و برخی اوقات در نقشــه
برداری ،عکسهای هوایی ،تبلیغات
دوربین).
به زبان خیلی ساده ،اگر از فاصله چاپی در ابعاد بسیار بزرگ (مثال
ی کم و با یــک دوربین معمولی به اندازه ی یک برج) و  ...استفاده
فقط بتوانیم از سر تا کمر سوژه را میشــوند که از حوصلــه ی این
ثبت کنیم ،با یک دوربین  DLSRمطلب خارج است.
و با همان فاصله و همان لنز ،قادر کانن و نیکن در زمینــه ی ارائه
خواهیم بود که از سر تا پای سوژه ی دوربین های «فــول فریم» از
ی مورد نظر عکسبرداری کنیم و بهترین مارک های جهان بوده و
هیچ بخشــی از بدن او در تصویر هر کــدام طرفداران خاص خود و
حذف نخواهد شد .به بیان دیگر ،همچنین نقاط قوت و ضعف خود
ســوژه به راحتی در کادر ما جای را دارند.
مطلب آخر در مورد تعداد پیکسل
خواهد گرفت.
این دوربین ها بسیار گرانتر بوده دوربین های مختلف است که در
و بودجــه ی هنگفتی را میطلبد .دوربین هایی که سنسور کوچکی
سرعت عکسبرداری و همچنین دارند (مثالدوربین های کامپکت)،
ثبت اطالعات عکس بر روی کارت عمال بدون اســتفاده مانده و فرق
حافظــه در ایــن دوربین ها فوق آنچنانی در تصویر ارائه شده ندارد.
العاده باال بــوده و به عنوان مثال به بیان خیلی ساده تر ،وقتی که
دوربین کانن « »1X-Dقادر است شرکت ســازنده ی یک دوربین
جیبی ادعا میکند که پردازنده
ی محصولش دارای وضوح
تصویــری مثــا  18مگا
پیکسل باشــد ولی جایی
برای ثبت این نقاط ریز بر
روی سنسور خود نداشته
باشد ،عمال مثل این است
کهدوربین ،تصویریدر حد
 4یا  5مگا پیکســل به ما
ارائه دهد.
نتیجه این که مقدار پیکسل
هــا در دوربیــن های غیر
حرفه ای ،خیلی مهم نبوده
و تعداد پیکسل زمانی مهم
و موثر اســت که سنسور
دوربین ،بــزرگ و در حد
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همبستگیبازرگانیایرانیان

( IBNGهمبستگی بازرگانی ایرانیان) متشکل از گروهی از مشاغل و شرکتهای ایرانی است که به
منظور توسعه شبکه تجاری خود و ارائه سرویسهای حرفه ای و قابل اعتماد به جامعه ایرانی مونترال بزرگ
به وجود آمده است.
------------------------------------------------------------ازشما دعوت می شود با مراجعه به وبسایت  IBNGرســتوران  Eggsfruttiواقــع در  6710خیابان
بــه آدرس  www.IBNG.caویــا بــا حضور در  Saint Jacquesتشکیل میشود ،با اعضاء این گروه
جلســات هفتگی  IBNGکه بطور مرتب روزهای آشنا شده و نیازهای خود را تامین نمائید.
چهارشنبه هر هفته از ســاعت  8الی  9صبح در
شکالت و نواقصی که
م
کتبر  15ســال آن بوطر کامل به خواســت درخواست
در اولین جلسه ماه ا
ی بوده است ،در در
ول
گان وجود داشــته و
 ،IBNGآقــای حســین امور کنســ ی و مشــاور کنند
ی و دفتر امور ادار
به برگشــت مدارک
ادار
جر
فرجــی از دفتــر ـری حقوقی در امور کنســولی من است  ،تاکید بر انجام
شــاور حقوقی کسـ
در مــاه جون شده
م
کنسولی از طریق دفتر
را
سخنران جلســه بود که کســری ونترال بمنظور امور
ط با اینکار داشــته و
ص امور  2012در م
تب
مــواردی در خصو داری ارائه خدمــات امور فوق و مر داشتند که پشتوانه
تا
الم
کنسولی و خدما طرح ارسال مدارک متقاضیان به اع چندین ساله ایشان
در اتاوا افتتاح سابقه
ایرانیان در مونترال م
ران
ــن زمینــه منجر به
نمود که به گزیده ای از آن سفارت ای از انتقال امور در ای
نمود و پــس
ل نتیجــه کامل در
صو
اشاره میگردد.
سابقه کنسولی به دفتر واشنگتن ،ح ده های اقدام شــده از
اقای فرجی با داشتن
فوق را از این پرون
ــی ارائه خدمات
ریق ایشان شده است.
کالــت در اداره حقوق
ط
طریق ادامه دادند.
و
قه
ساب
شهربانی و  30سال
ران جلسه ضمن اشاره
ور مربوطه که سخن
و تجربه در ام

تبلیغ آنها در ســال  1870ماهی یک
سخنران دست منب
ریان و امنیت آنها کشتی در بندر بوشهر پهلو
جلسه دوم  IBNGدر ماه دست دولت بود.
می گرفت ولــی در اواخر
اکتبر آقای دکتر کاظم ودیعی آنان بی
شتر مردمی محافظه قرن  19تعداد کشــتی ها
بودند که سخنرانی ایشان کار ،پنهـ
ـان کار ،آرام ،آب به  300در ماه افزایش پیدا
به بررسی سی
مای تاجران زیرکاه ،امنیت جو و مورد کرد.
در گذشته و حال داشت.
احترام دیگران بودند.
با آمدن «رضا خان» ،تجار
آقــای دکتــر ودیعی که تجار کم
سوادتر از علمای وابســته محدود شدند و
ساکن فرانسه می باشد و دین و
پرســوادتر از عامه شــرکت های جدید در
ً
برای انجام چند سخنرانی مردم بو
دند .ذاتا قانون گرا جنوب و شمال تشکیل شد
در مونترال حضور داشت ،و در نبود
قانون شرع گرا و ایجاد خط کشتیرانی در
به عنوان محقق و اســتاد بودند و
جزء اولین کسانی رود کارون منجر به سهولت
دانشگاه فعالیت می نماید .بودند ک
ــه رابطه با فرنگ و افزایش سرعت مبادالت
ایشان ســخنان خود را را برقرار
کردنــد و بعض ًا کاال گردید .کم کم تجار از
بــا اشــاره و ویژگی ها و فرزندان
خود را برای ادامه دانش روز بهره جسته و با
خصوصیات تاجران گذشته تحصیلبه
فرنگفرستادند .افزایــش ارتباطات خود با
ایران شــروع کرد و اشاره تجار ،گ
رچه شغل اصلیشان تجار خارجی ،ایجاد بانکها،
داشتکهتاجراندرگذشته صادرات و
واردات بود ،ولی تجارت هــای چندگانه ،و
ســعی در ایجاد و حفظ کم کم به
کشــت و زرع و افزایش وســایل ارتباطی،
ارتباط با دولت ،روحانیون خرید ز
مین های مزروعی سهم به سزائی از اقتصاد
و ملت داشتند و در مواقع پرداخ
تند .توسعه کار تجار ایران را بر عهده داشتند.
الزم به
حمایت از هر یک منجر بــه افزایش واردات
از اقشار
فوق پرداخته اند .و صادرات شد ،طوری که

تپـشدیجیتال

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

Nouveau
iPhone 4 / iPhone 5 / Samsung Galaxy
accessoires

www.tapeshmontreal.com

فروش جدیدترین
آلبوم های ایرانی

کاست و کامپکت دیسک،

Clé à mémoire

کتاب ،کارت تلفن

Tel.: 514-223-3336
«فول فریم» باشد .معموال تعداد
پیکسل کم یا زیاد ،بر روی صفحه
ی مانیتور ،خیلی مشخص نبوده و
تفاوت در زمانی ظاهر میشود که
روی عکس زوم کنیم و یا عکس
بر روی کاغذ و با ابعاد بزرگ چاپ
شود.

6162 Sherbrooke w.

در جلســات آمــوزش مجانی و
صلواتی عکاسی استودیو فوتوبوک
شرکت کنید.
برای اطالع ،پیج ما در فیسبوک را
«الیک» کنید تا هماهنگی های
الزم با شما انجام شود:

www.facebook.com/

studiophotobook1

پیکسل دوربین تان بی شمار!
عکاسمهاجر،استودیوفوتوبوک.

Tel.: (514)984-8944
•
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 در تپش:فروش بلیت بزودی
منتظراطالعیهبعدیباشید

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

RED APPLES

ORANGES

READY TO EAT

POM POMEGRANATES

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

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

PRÊT À MANGER

SWEET POTATOES

POMMES ROUGES
$1.74 kg

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

LB.

LB.

BANANAS

RED or GREEN CURLY LETTUCE

BANANES
$1.08 kg

POMMES DE GRENADES POM

GARLIC

AIL
3 pieces per pkg / 3 gousses
par paquet

PATATES DOUCES
$1.08 kg

CORIANDER
CORIANDRE

LAITUE EN FEUILLES VERTES ou ROUGES

PRÊT À MANGER

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

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

EA.
CH.

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

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

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

LB.

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

... خشکبار و،حبوبات
انواع اقالم
GROCERY
• ،خواربار
ÉPICERIE

HUMMUS
425 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

TABOULEH
250 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

AKHAVAN FIRM YOGURT
YOGOURT FERME AKHAVAN
$6.58 kg

AKHAVAN WHITE
SESAME SEEDS

BORSEC MINERAL WATER
EAU MINÉRALE BORSEC
6 x 1.5 L

GRAINES DE SÉSAME BLANCHES
AKHAVAN
454 g
EA.
CH.

HAFEZ DATES
DATTES HAFEZ
600 g

GRAINES DE LIN D’OR
Powdered / En poudre
750 g
EA.
CH.

TILDA PURE BASMATI RICE

RIZ BASMATI PUR TILDA
10 lbs. / 4.54 kg

ABRICOTS AKHAVAN
454 g

EA.
CH.

EA.
CH.

AKHAVAN GOLDEN
FLAXSEED

AKHAVAN APRICOTS

AKHAVAN ORGANIC
RAISINS

CORTAS APRICOT JAM

CONFITURE D’ABRICOTS CORTAS
1 kg

AKHAVAN PITTED PRUNES

PRUNES DÉNOYAUTÉES AKHAVAN
454 g

LEG OF LAMB

GIGOT D’AGNEAU
$15.37 kg

EA.
CH.

BAKLAVA
454 g

RAISINS BIOLOGIQUES AKHAVAN
454 g

EA.
CH.

EA.
CH.

SUNICH
POMEGRANATE JUICE

JUS DE POMMES GRENADES SUNICH
1L

Halal

ÉPAULE D’AGNEAU
$8.78 kg

Halal
Halal

JAHAN INDIAN LOOSE TEA

AILES DE POULET MARINÉES
$6.58 kg

Halal
Halal

LB.

LAMB SHOULDER

EA.
CH.

MARINATED CHICKEN
WINGS

LB.

MARINATED CHICKEN
DRUMSTICKS
PILONS DE POULET MARINÉS
$4.38 kg

Halal
Halal

LB.

LB.

SHISH TAOUK
TANDOORI &
SAFRAN

THÉ INDIEN JAHAN
300 g

$10.98 kg

TZATZIKI GRECQUE
$8.78 kg

LB.

ST-CHARLES
ST-JEAN

FIVE ROSES FLOUR

FARINE
20 kg

EA.
CH.

CORTAS EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL
HUILE D’OLIVES EXTRA VIERGE
CORTAS
3L

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

ALADDIN or ARZ PITA
BREAD

PAIN PITA ALADDIN ou ARZ
200 g

EA.
CH.

EA.
CH.

Halal

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

GROUND BEEF

BISCUITS AUX RAISINS
$10.98 kg

LB.

BOEUF HACHÉ
$6.58 kg

Halal
Halal
Halal

Halal

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

LB.

Halal

RAISIN COOKIES

LB.

SHERBROOKE

DECARIE

GREEK TZATZIKI

EA.
CH.

EA.
CH.

CAVENDISH

LB.

BLVD.
PIERREFONDS
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
 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...

) 2550 Lapiniere (Brossard

نغمه سروران

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،





دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

Tel.: 450-934-7744

مترجم رمسی

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

Email:

مشاور رمسی وام مسکن

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

بهروزآقاباباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8
Fax: 514-500-1188
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

کلینیک مدیکال آلفامدیک

Tel.: (450) 676-9550

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

 Mailing Address:

info@paivand.ca www.paivand.ca

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

انــواع
کارتتلفن

Vol. 20, No. 1132, 01 Nov., 2013

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

لحظههای شیرین با
سفرۀعقدشیرین

7روز
هفته

بدون وقت قبلی

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

Tel.: (514) 606-5626

Tel.: (514) 933- 8383

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

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

Tel.: 514-889-8765
nsarvaran@hotmail.com

www.sofrehaghd-montreal.com

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

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

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


NDG،

Tel.: 514-481-0671

تپـشدیجیتال

www.tapeshmontreal.com

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

بهمدیریت:
بیژن احمدی

کاست و کامپکت دیسک،

GUY

کتاب ،کارت تلفن

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

Cell.: 514-944-3279

وست آیلند

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

شیرینی جات ایران،
سوهان ،باقلوای یزد ،پشمک و...

www.akhavanfood.com

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

NDG

 انواع کباب،
جوجه کباب،
چلوکبابکوبیده
و...

غوره

مرغوب عالی رسید

کل
ه ،پاچه ،زبان
موجود است

چای قلمی و باروتی
گالبی محصول
هندوستانرسید

به میزان محدود


فالوده اخ
وان رسید

بستنی اک
برمشتی،

   ن
ان لواش
 نان گاتا
ی ارمنی
 نان نازو
ک ارمنی
ن
ان خشک
با دان
ه

کتان ،سی

با
طعم های

ه دان
ه و کنجد

گونا
گون رسید

|
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X
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E

Tel.: 514-937-5192

