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تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.SharifExchange.ca

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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در این شماره می خوانید:

حادثه مرگبار معــدن در ترکیه؛
تداوم اعتراضهای خشونت آمیز
علیه اردوغان 5 .................................
•

«آیینه شکسنت خطاست»!
داســتان دنبالــه دار و فاجعه بار
هدفمندی یارانه ها5 .......................

•

استاد از میان ما رفت:

محمدرضا لطفی  :نوآوری باید
از درون بجوشد 8 ..............................

•
میزان سالمت اهالی مونترال به
نقل از آمار و حتقیقات

2

اســت که تاریخ
بشــریت به خود
دیده است .زمانی
این روز به بزرگی
جشن گرفته می
شد28 ..................

•6170NDG:
Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744
West Island:

•15760 boul Pierrefonds

•
از همجنسگرایی پسرم فرار نکردم،

75درصد از مهاجرین مونترال فاقد
•
پزشک خانواده بوداند! 9...................با آن روبــرو شدم!
•
آیا دختران ربوده شده
روز  17مه روز مبارزه با دگرجنس
رستاک:
گروه
هراسی ست31 ....................................
نیجریه پیدا میشوند؟
گــروه پیکارجوی اســامگرای احیاء کننده موسیقی اقوام ایران
بوکوحــرام در نیجریه ،در روز  ۱۴زمین 13................................................
•
•
آوریــل ۲۰۰ ،دختــر دانش آموز
گالدیــاتورهایمحبوب
آنهایی که از نظر احساسی قوی
را از یک مدرســه شبانه روزی در
کانـــادین در چنــد
هستند این  ۱۵کار را اجنام
شهر چیبوک در شمال این کشور
قدمی کاپ استنلی!
ربوده است .تخمین زده میشود منیدهند! 26....................................
•
که بیش از  ۲۰۰پیکارجوی مسلح
در نیمه شب برای دزدیدن آذوقه و سالروز پیروزی بر فاشیسم
ربودن این دختران به این مدرسه  ۹ماه می روز شکست خون آشام
تریــن و جنایتکارتریــن رژیمی
هجوم آوردند6 ................................

Tel.: 514-620-5551

Strategic Advice & Execution

7

38

نی
تابستا
نیک
پیک
24
>> پارک انگرینیون
یکشنبه  22جون

4

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

عباسشفیعی

Tel.: (514) 806-0060

!GO HABS

امیرسام:
امالک

کـتنه
ماریا ُ

شهباز
خنعی

ح.صمیمی
>> 7:

صرافیخضر

>> 36

>> 36

انتقال فوری ارز

>> 5

نغمه سـروران عضو رمسی اجنمن مترجمان کبک

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

GUY

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

Tel.: 514-889-8765

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

nsarvaran@hotmail.com

صرافی  5ستاره

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

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

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
ProFusion Realty RF

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

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

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

مشاور امالک در مونتریال
 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

_____________________
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

وحید خلجی

محضردارومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY
اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

ان
تقـال ارز

UNION MONDIALE

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک


GUY

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:
Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
H3G 1M6
info@exportfx.com

جراحدندانپزشک

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

و South shore

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

Montreal Qc. H3G 1S6

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

>> مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

   با  15سال جتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


1449 St. Catherine W

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

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

www.sutton.com

انتقـال ارز

کنسرت گوگوش
وابـــی

متــرجم رمسی

Cell: (514) 827-6364

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

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

    ترجمه و تأیید ترجمه رسمی اسناد و مدارک

   تأییدامضاء
    ترجمهشفاهی

    تنظیمدعوتنامهوتکمیل کلیهفرمهایرسمی


فیروزهمتیان

)Abbas Shafiee (B. Comm.

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
 ص34 :

اولین دارالترجمه رمسی در مرکز شهر مونترال
با  15سال سابقه عضو اتیاک ()OTTIAQ
ارائه خدمات ترجمه رمسی ویژه در ایران
از داخل کانادا
تلفن مستقیم از ایران021-8531-2009:
www.yektatranslation.ca
______________________
4055 Ste-Catherine O. Suite 132

Tel: 514-439-8501

نادرخاکسار

آرزو حتویلداری یکتا
Atwater

بدون وقت قبلی

Cell.: 514-969-2492

2
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پرهیجان ترین شب ایرانی این تابستان را از دست ندهید

یک شب بیادماندنی و زیبا
بر امواج سن لوران

ش
ب پیش از Canada Day

بلیتدرتپش

6807, boul. De Lorimier

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

%
0
Financing
وام با نرخ بهره

for certain
cars only

Montréal، Qc H2G 2P8

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

:• قیمت شروع
 دالر۳۴۳۰۰۰ از
) مالیات+(

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

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

Drummond وDe la Montagne بین

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

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

Model Unit
H3G 2T3

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

3
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>> تور مونتریال  -تورنتو

هزینه تور برای هر نفر  199دالر

()Double occupancy
هزینه تور برای هر نفر  249دالر ()Single occupancy
• بلیط کنسرت (کالس  75دالری)
• ترانسفر از مونترال به تورنتو وبالعکس
• اقامت در هتل  1شب به همرا ه صبحانه
• رفت :صبح شنبه  june 21ساعت  5:15صبح
• متاشای گروهی بازی ایران و آرژانتین ساعت  12ظهر
• شروع کنسرت ( openningساعت  6:30عصر)
• بازگشت :یکشنبه  June 22ساعت  12ظهر
>> توجه :در  100پکیج اول بلیط های  75دالری،
 55دالر محاسبه شده است.
>> ظرفیت این کالس قیمتی  100نفر می باشد.

4
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جهـــان...

حادثه مرگبار معدن در ترکیه؛ تداوم
اعتراضهای خشونت آمیز علیه اردوغان

آخریــن گزارشها حاکی از
کشته شــدن  ۲۳۸نفر در
سانحه معدن زغالسنگ در
شهر ســوما ،واقع در حدود
 ۲۳۰کیلومتــری جنــوب
استانبول هستند .این حادثه
در ساعات پایانی سهشنبه
 ۱۳مــه رخ داد و در هنگام
وقوع انفجار و آتشســوزی
 ۷۸۷کارگر در معدن بودهاند.
وزیر انرژی ترکیه اعالم کرده است
که اوضــاع بدتر از پیشبینیهای
اولیه است.
رفته رفته امید به زنده یافتن صدها
نفری که در زیــر زمین ماندهاند
رنگ میبازد .در همین حال این
واقعیت که معدنچیان در عمق دو
کیلومتــری زمین و  ۴کیلومتری
خروجی معدن گیر افتادهاند کار
واحدهای امداد و نجات را سختتر
کرده است.
تانــر ییلدیز ،وزیر انــرژی ترکیه
میگوید ،آتشســوزی که تصور
میشــود بر اثر اتصال الکتریکی
ایجاد شده باشد تا روز چهارشنبه
هم ادامه داشت .پیشتر گزارشها
ش مهار
حاکی از این بــود که آت 
شده است.

اپوزیسیون در پارلمان برای
بازبینی ایمنی و ســامت
معدن سوما را رد کرده است.

مقابله پلیس با
تظاهرکنندگان

بیشتر قربانیان بر اثر مسمومیت با
گاز منوکسید کربن جان خود را
از دســت دادند .گفته میشود که
بیش از  ۸۰نفر زخمی شدهاند.
وزیر انرژی ترکیه اعالم کرده است
که اوضــاع بدتر از پیشبینیهای
اولیه است
وزیر انرژی ترکیه اعالم کرده است
که اوضــاع بدتر از پیشبینیهای
اولیه است
پرچمهــا در سراســر ترکیــه و
همچنیــن نمایندگیهــای این
کشور در خارج از کشور به حالت
نیمهافراشتهدر آمده است.
مسئوالن این معدن میگویند که
آزمایش صحت و ایمنی معدن دو
ماه پیش انجام شد .اما رسانههای
ترکیه نوشــتهاند ،حــزب حاکم
عدالت و توسعه ماه گذشته تقاضای

روز چهارشــنبه ( ۱۴مــه)
پلیس به سوی معترضان به
انفجار معدن سونا در آنکارا
گاز اشکآور پرتاب کرد.
خبرگزاری فرانســه مینویســد،
حدود  ۸۰۰نفر که اکثرا دانشجو
بودند از دانشــگاه آنکارا شروع به
راهپیمایی کــرده و در حالی که
مسیر وزارت انرژی را پیش گرفته
بودند به سوی پلیس سنگ پرتاب
کرده و شــعارهای ضد دولتی سر
دادند.
بــه گــزارش تصویربــردار این
خبرگــزاری ،حدود  ۱۰تا  ۱۵نفر
بر روی کف متروی اســتانبول در
ایستگاه تقسیم به عالمت اعتراض
دراز کشیدند.
در ترکیه ســوانح مرگبار معادن
رایج است .در سال  ۱۹۹۲در یکی
از این حــوادث در نزدیکی دریای
ســیاه  ۲۶۳نفر جان خــود را از
دست دادند.

کلنیک پزشکی ابن سینا
روزهای جمعه :از ساعت 9تا 12صبح
بدون قــرار قبلی

مراجعین و بیماران عزیز را می پذیرد.
_______________________________

همچنین قابل توجه مسافران عزیز:
جهت هرگونه واکسیناسیون برای سفرهای خود
به این کلینیک مراجعه کنید.
تو جــه :نشانی جدید

4084 Boul. St-Laurent
Tel.: 514-849-7373 | Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55
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ایر ان...

«آیینهشکستنخطاست»!
ر و فاجعه
ه دا

ستان دنبال
دا
شهباز خنعی
Shahbaznakhai8@gmail.com

انه ها...
مندی یار
بار هدف

ستد روزانه  -مانند خرید
نان  -هم وجود دارد ،ذهن توطئه
پندار مــا را این نتیجه گیری می
رســاند که طرف مقابــل درپی
گذاشتن کاله برسر ماست وبرای
این کار به دسیسه چینی و توطئه
می پردازد .درنمونه ساده ترین داد
و ستد روزانه  -خرید نان  -واقعیت
این اســت که نانوا با تدارک مواد
و ابــزار پختن نان ،نیاز ما به آن را
تأمین می کند و سود می برد.
بردن ســود ،انگیزه و محرک نانوا
برای پخت و عرضه نان اســت و
اگر این انگیزه و محرک نباشد ما
گرسنه می مانیم .اگر هم نانوا در
فرآیند پخت و عرضه نان دست به
تقلب ،کم فروشی یا گران فروشی
بزند ،سهم بیشتر مسئولیت متوجه
ماست که نمی توانیم رابطه خود با
او را طوری تنظیم کنیم که امکان
تقلب کاهش یابد و او نفع خود را
در صداقت و درستکاری ببیند و از
دغلی و نادرستی پرهیز کند.
در تعامل بــا بیگانگان نیز همین
اشکال وجود دارد و ما چون براثر
ضعف ،کم دانشی ،ناتوانی یا حتی
کاهلــی و تنبلی نمــی توانیم در
شــرایط داد و ستد توازن و تعادل
برقرار کنیم ،به دستاویز دسیسه
و توطئه چینی طرف متوسل می
شویم و فریادمان از بیدادگری او به
آسمان می رود و ازقضا همیشه در
هر داد و ســتدی نیز کاله سرمان
می رود.
این ذهنیت مختص به بیگانگان
نیست .درمورد حاکمان خود نیز
به همین ترتیب رفتار می کنیم.

 17اردیبهشت 1393
نســبت «دایی
جان ناپلئون»ی
که به مــا داده
می شود  -یا به
خود می دهیم
 ،بیش از آن کهاثر ســوء ظن و
بدبینی تاریخی
ما درمورد بیگانگان باشد ،ناشی از
ذهنیت نادرست خود ما از خویش
ودنیای پیرامون است .ذهنیتی که
برمبنای آن ما قرارگرفتن برروی
دریای نفــت و گاز و دیگر ثروت
های طبیعی ،بدون آن که فعالیت
و تالشی برای بهره برداری بهینه از
آنهادر زمینه بهبود شرایط زندگی
بکنیم ،را حــق طبیعی خود می
داند ولی نام تالش بیگانگانی که از
این ثروت های طبیعی محرومند
و به پشــتوانه تالش و کوشش و
دانش خود می خواهند از آنها برای
گرداندن چرخ صنایع و خود روها
و گرمایش خانه های خود استفاده
کنند را غارت و استعمار و استثمار
می گذارد و حاضر نیست با منطق
طرف مقابل آشنا شود .ذهنیتی
که درعیــن حال  -البته در حرف
نه در عمل  -هم شیفته و مشتاق
"خــود کفایی" اســت و هم می
خواهد آزادانه بتواند فرآورده های
خود را به سراسر دنیا صادر کند!
نظریه توطئه درســت از همین به عنوان منونه:
خصلت خام طمعی و خدا و خرما انقالب می کنیم و نظمی مستقر را
خواهی شــکل می گیرد و طبعا واژگون می نماییم ،بدون آن که از
بیگانگانی که ویژگی های رفتاری ماهیت نظام جدید آگاهی داشته
و روانی مــارا بهتر از خودمان می باشیم ،در همه پرسی شرکت می
شناسند از آن بهره می گیرند .این کنیم و با اکثریــت  98درصدی
بهره گیری که امری طبیعی است به "جمهوری اســامی" رأی می
و ماهیت آن در ســاده ترین داد و دهیم و درپی آن نیز درهمه پرسی

دیگــری به قانون اساســی
واپسگرا ،آزادی کش و استبدادزای
آن رأی مــی دهیــم و فرومایه و
انگلی ترین فشــرهای جامعه را
برزندگی و سرنوشت خود مسلط
می نماییم.
سپس ،داد و فغان بر می آوریم که
استبداد امانمان را بریده و فساد از
سر و روی جامعه باال می رود.
نمونه بسیار گویایی از نتیجه این
ذهنیت را می توان در داســتان
دنباله دار و فاجعه بار «هدفمندی
یارانه ها» یافت.
در تابســتان  ،1389در اوج
کشتار و ســرکوب معترضان به
نتیجه به اصطالح انتخابات خرداد
 ،1388محمود احمدی نژاد ،که
ظاهرا اکثر ما با او مخالف بودیم،
فراخوانی برای دریافت یارانه نقدی
داد که بعد به بــزرگ ترین کاله
برداری تاریخ بدل شد.
ما چه کردیم؟ آیادست کم بخشی
از جامعه به هشدار  80کارشناس
اقتصادی گوش فراداد و براساس
منافع خود رودرروی او ایستاد و با
طرح مخالفت کرد؟
نه تنها پاســخ منفی است ،بلکه
شمار ثبت نام کنندگان از جمعیت
کل کشــور هم فراتر رفت و حتی
حدود  5میلیون کســانی که در
خــارج از ایران زندگی می کردند
هم برای گرفتــن یارانه نقدی نام
نوشتند!
نتیجه چه شد؟ در مدتی حدود
 3سال ،تورم و گرانی های طاقت
فرسا و کمرشکن ،سفره های خالی
را خالی تر از پیش کرد.
دو سوم از ارزش پول ملی کاسته
شد و قدرت خرید یارانه دریافتی
هم به همین نسبت یا بیشتر پایین
آمد .به خود آمدیم و دریافتیم که
کالهی گشاد برسرمان رفته است.
باز بــار دیگر در یک به اصطالح
"انتخابات" ردیف شدیم و مثال سر
ولی مطلقه فقیه کاله گذاشتیم و
{>> ادامه در صفحه}32 :

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
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تظاهرات گسترده در برزیل
در اعتـــراض به هزینــههای
جام جهــانی ۲۰۱۴

جهــــان....

آیا دختران ربوده شده نیجریه پیدا میشوند؟
گــروه پیکارجوی اســامگرای
بوکوحرام در نیجریه ،در روز ۱۴
آوریــل ۲۰۰ ،دختــر دانش آموز
را از یک مدرســه شبانه روزی در
شهر چیبوک در شمال این کشور
ربوده است .تخمین زده میشود
که بیش از  ۲۰۰پیکارجوی مسلح
در نیمه شب برای دزدیدن آذوقه و
ربودن این دختران به این مدرسه
هجوم آوردند.
•
چرا این دختران ربوده شدند؟

بوکو حرام در زبان محلی هوسایی
یعنی آموزش غربی حرام است.
بنابراین این آدم ربایی نشاندهنده
عمق نفرت این گروه از تحصیالت
به سبک غربی است.
بعالوه از جمله آموزه های اسالمی
سنتی این گروه این است که جای
زنان در خانه است.
این گروه پیکارجو پیش از این نیز
به مدرسهها حمله کردهاند .مدرسه
چیبوک ،که در میانــه برگزاری
امتحانات آخر ســال برای دانش
آموزان دختر مسلمان و مسیحی
بود ،یکی از تنها مدرسههای استان
دورافتاده برنو بود که در این زمان
همچنان باز بــوده و فاقد تدابیر
امنیتی برای شبها بوده است.
•
آیا بوکو حرام پیش از این نیز
دختران را ربوده است؟

هنگامی که بوکو حرامدر ماه مارس
به یک مدرسه شبانه روزی در یوبه
حمله کرد ،دســت کم  ۲۹مرد را
کشت  -ولی به دختران رحم کرد
و در عوض به آنها دستور داد که
به خانه رفته و ازدواج کنند.
برخی تحلیلگران معتقدند که بوکو
حرام احساس میکند که به این
دستور بی توجهی شده و آدم ربایی
در چیبــوک اقدامی انتقامجویانه
برای تأکید بر اراده آنها بوده است.
با این حال اینگونه آدم ربایی ها
بی سابقه نیست.
در ماه مــارس  ،۲۰۱۳بوکو حرام
با انتشــار ویدیویی اعالم کرد که
در پاسخ به دستگیری همسران و
فرزندان اعضای این گروه ،چندین
زن و کــودک  -از جمله دختران
نوجوان  -را ربوده است.
ن گروه اعالم کرد که
در آن زمان ای 
با این افراد بعنوان برده رفتار خواهد
کرد  -چیزی کــه درباره دختران
چیبوک نیز گفته شده است.
این موضوع باعــث گمانه زنی ها
درباره آن شــده اســت که بوکو
حرام معتقد به این اعتقاد قدیمی
اســامی اســت که زنانی که در
جنگدستگیر میشوند ،بخشی از
"غنائم جنگی" به حساب میآیند.
•
آیا تا کنون هیچ کدام از گروگان
های بوکو حرام آزاد شدهاند؟
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جیکوب زن ،تحلیلگر مسائل بوکو
حرام در ایاالت متحده ،میگوید
که در چند مــورد "معامله های
پایاپــای" صورت گرفتــه که در
طی آن هر دو طرف ،پیکارجویان
و نیروهای امنیتــی ،افراد تحت
بازداشت خود را آزاد کردهاند.
در ماه فوریــه  ،۲۰۱۳بوکو حرام
یک خانواده  ۷نفره فرانســوی با
چهار کودک  ۵تا  ۱۲ســاله را ،در
حالی که مشــغول بازدید از یک
پارک جنگلی در کشــور همسایه
کامــرون بودند ،ربود .آنها اندکی
بعد آزاد شدند.
در آن زمــان خبرگــزاری رویترز
گزارش کرد که شــاهد یک سند
دولتی بوده که نشان میداده برای
آزادی این خانواده  ۳میلیون دالر
خون بها پرداخت شده است.دولت
های فرانسه و کامرون این ادعا را
تکذیب کردند.
در مــاه ژانویه امســال ،ژرژ وان
دن بوش ،کشــیش فرانســوی،
پــس از طــی نزدیک بــه هفت
هفتــه در اســارت بوکــو حرام،
آزاد شــد .ایــن بار نیز فرانســه
پرداخت خون بها را تکذیب کرد.
•
چه اقدامی برای آزادی دختران
دانش آموز در دست اجنام است؟

دولت میگویــد که با احتیاط در
حال اقدام است و قصد ندارد کاری
کند که باعث شود ربایندگان این
دختران را بکشند.
در ماه مــارس  ،۲۰۱۳یک گروه
پیکارجوی دیگر در نیجریه به نام
جماعت انصار المسلمین فی بالد
السودان ،هفت گروگان خارجی از
جمله یک تبعه بریتانیا را پس از
متهم کردن نیروهای بریتانیایی و
نیجریه ای به تالش برای آزادسازی
آنها ،به قتل رساند .مشکل اصلی
دولت نیجریه این است که سرویس
های امنیتی این کشور تا کنون در
نفوذ ب ه بوکو حرام ناکام بودهاند -
این در حالی اســت که این گروه
در نفوذ به سرویس های امنیتی
موفق بوده است .بنابراین احتمال
دسترسیدولت به اطالعاتداخلی
درباره فعالیتهای این گروه ناچیز
است.
ایاالت متحده پیشــنهاد کرده تا
گروهی متخصص ،شامل سربازان و
کارشناسان مذاکره با گروگانگیران،
را برای کمک به نیجریه بفرستد.
بریتانیا نیز میگویــد که به این
کشور کمک میکند .تصویربرداری
هوایی و ماهــواره ای در این مورد
فایده چندانــی ندارد ،چرا که این
منطقه پوشیده از جنگل های انبوه
است.
•
دختران ممکن است کجا باشند؟

آدم ربایــان احتماالً در قالب دهها

دسته متفرق شدهاند که هر کدام
یک یا دو دختر را با خود به همراه
دارند .گمان میرود که آنها اکنون
در جنگل  ۶۰هزار کیلومتر مربعی
سامبیســا ،مخفیگاه اصلی شان
در نزدیکی مرز کامرون ،پراکنده
شدهاند.
جیکوب زن میگوید که آزادسازی
این دختران ممکن است بیش از
یکدهه به طول بیانجامد.
او وضعیت نیجریــه را به اوگاندا
تشــبیه میکند .در آنجا "ارتش
مقاومــت خــدا"  LRAکه برای
برقراری حکومتی مسیحی مبارزه
میکنــد ،در ربودن کــودکان و
استفاده از آنها بعنوان سرباز ،برده
جنســی و خدمتکار خبره شده
است.
{>> ادامه در صفحه}33 :

بی بی سی :دهها هزار نفر در سراسر در جاهایدیگر آموزگاران ،کارمندان
برزیل برای مطالبه آموزش،
حمل و نقل و مسکن بهتر
و در اعتــراض به هزینه
چند میلیارد دالری جام
جهانــی  ۲۰۱۴تظاهرات
کردند.
معترضــان بــا تجمــع
و ســوزاندن الســتیک
ماشــینها موجب بسته
شدن جادههای اصلی سائو
دولت و رفتهگراندست
پائولو شدهاند.
به اعتصاب زدهاند.
فعاالن برای تظاهرات در ۵۰
سال پیش نیز بیش
شــهر مختلف برنامهریزی
از یک میلیــون نفر
کردهاند.
در اعتــراض به کمبود
خبرنگار بیبیســی در سائو
خدمــات اجتماعی ،رواج
پائولو میگوید وسعت تظاهرات
فســاد و هزینههــای جام
نشــانهای از چالشهای امنیتی
جهانی بــه خیابانها
است که دولت برزیل در طول
ریخته بودند.
برگزاری مسابقات جام جهانی
در پــی تظاهــرات
تجربه خواهد کرد.
به گفتــه او بزرگترین تظاهرات در سال گذشــته ،دیلما روسف ،رئیس
نزدیکی اســتادیوم جام جهانی در جمهــوری برزیل قــول داد که در
مورد اصالحات سیاسی یک رفراندوم
محله ایتاکرا برگزار شده است.
بسیاری از کســانی که به علت باال برگزار شود.
بودن هزینه های مسکن مجبور به او همچنین وعده داد که  ۵۰میلیارد
ترک خانه های خود شده اند نیز در رئال ( ۲۵میلیارد دالر) صرف بهبود
سیستم حمل و نقل کشور کند.
تظاهرات امروز شرکت کرده اند.
همزمان بســیاری از اقشار مختلف مســابقات فوتبال جام جهانی
جامعه از جمله نیــروی پلیس در  ۲۰۱۴برزیل از پنجشنبه  ۱۲ژوئن
ایالت پرنامبوکو ،دست به اعتصاب آغاز میشود و تا یک ماه ادامه
خواهد داشت.
زدهاند.
نیــروی ارتش به منظور اســتقرار
امنیت به پرنامبوکو اعزام شده است.

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

■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•

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

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت با
نوشته های چاپ شده است .پیوند
در ویرایش نوشته ها (با حفظ دیدگاه
نظرات چاپ
نویسنده) آزاد است.
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.

اسپشیال روزانه ما:
دوشنبه :زرشک پلو مرغ
سه شنبه :خورش کرفس
چهارشنبه :سبزی پلو با ماهی
پنجشنبه:لوبیاپلو
جمعه :خورش بادمجان
و قیمه
شنبه :قورمه سبزی
یکشنبه :باقالی پلو
با ماهیچه

•

_________
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)

6
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گالدیاتورهای محبوب
«کانادین»مونترال،

شعـروترانه...
» شاعر  :ایرج جنتی عطائی
» آهنگ ساز  :آرمیک
» تنظیم  :آرمیک
شب آشیان شبزده
چکاوک شکسته پر
رسیده ام به ناکجا
مرا به خانه ام ببر
کسی به یاد عشق نیست
کسی به فکر ما شدن
از آن تبار خودشکن
تو مانده ای و بغض من
از این چراغ مردگی؛ از این بر آب سوختن
از این پرنده کشتن و از این قفس فروختن
چگونه گریه سر کنم که یار غمگسار نیست
مرا به خانه ام ببر که شهر ،شهر یار نیست
از این چراغ مردگی؛ از این بر آب سوختن
از این پرنده کشتن و از این قفس فروختن
چگونه گریه سر کنم که یار غمگسار نیست
مرا به خانه ام ببر که شهر ،شهر یار نیست
مرا به خانه ام ببر ،ستاره دلنواز نیست
سکوت نعره میزند که شب ترانه ساز نیست
مرا به خانه ام ببر که عشق در میان نیست
مرا به خانه ام ببر اگر چه خانه ،خانه نیست
از این چراغ مردگی ،از این بر آب سوختن
از این پرنده کشتن و از این قفس فروختن
چگونه گریه سر کنم که یار غمگسار نیست
مرا به خانه ام ببر که شهر ،شهر یار نیست
مرا به خانه ام ببر ،ستاره دلنواز نیست
سکوت نعره میزند که شب ترانه ساز نیست
مرا به خانه ام ببر که عشق در میان نیست
مرا به خانه ام ببر اگر چه خانه ،خانه نیست
از این چراغ مردگی ،از این بر آب سوختن
از این پرنده کشتن و از این قفس فروختن
چگونه گریه سر کنم که یار غمگسار نیست
مرا به خانه ام ببر که شهر  .شهر یار نیست

مردان میشل تهرین
درچنـــدقــدمــی

کاپ ستنلی

حسینصمیمی

احتــرام در میــان همردیفان و
ســایر تیم ها و بخصوص رقیبان
قســم خــورده از آن مقوله هایی
اســت که باید آنرا بدســت آورد.
و روح پیروز از میدان خارج شــود
این احتــرام رایگان گیر نمی آید.
و احترامی را که باشگاه  103ساله
این چیزی اســت کــه بازیکنان
مونترآلی سزاوار آن است را بدست
«کانادین» دیشــب در النه رقیب
آورد.
دیرینه و قسم خورده با مایه گذاشتن
گالدیاتورهای مونترآلــی با ارایه
صد در صد بدست آوردند و اینک در کالسی بسیار فراتر بازی روان و هوشــیارانه و در عین
از آنچه قبال در لیگ حرفه ای هاکی روی یخ بودند قرار حال با دیسیپلین و دوری گزیدن
دارند.
از پنالتی و همبستگی مثال زدنی
در هیچ یک از مســابقات حرفه ای اوج رقابت به میزان ماشین خردکننده بوستون را از کار
آنچه در بازی نهایی یعنی هفتمین بازی در یک سری انداختند و زهر شکستی بس تلخ
حذفی استدیده نمی شود .و این اوج زمانی به بی نهایت را بکام جنگنده های برونز ریختند
تبدیل میگردد که دو رقیب با سابقه رقابت هفتاد ساله
برای دهمین بار در بازی هفتم و برای حذف یکدیگر و
رسیدن به مرحله بعدی در مقابل هم قرار گیرند.
تیم بروئینز بوستون در پنج سال گذشته یکبار قهرمان
کاپ ،یک بار فینالیست و سه بار فینالیست کنفرانس
شرق بوده و در فصل جاری با  117امتیاز مقام نخست
در لیــگ هاکی را از آن خود کــرده و کاپ پرزیدنت را
بدســت آورده اســت« .کانادین» مونترال با  17امتیاز
با بیش از  ۲۰سال جتربه
کمتر و  8رتبه پایین تر فصل جاری را تمام کرد .تفاوت
در امور مالی ومالیاتی
استیل بازی ،هیکل های بسیار بلندتر و قوی تر و بازی
"فیزیکال" و بدنی و در بسیاری موارد کثیف از دیدگاه
کاندیدای CPA - CGA
بدجنســانه در بازی ،در مقابل تیم کوچک قواره تر اما
سریع مونترال عمال و تقریبا بگونه اکثریت از جانب تمام
تحلیل گرها پیروزی بوستون در  5و حداکثر  6بازی را
در پیشگویی ها همراه داشت.
اما تیم «کانادین» مصصم بود تا با مایه گذاشتن از جسم

که آثار این تلخکامیدر گفته های
آنان پس از بازی مشهود بود.
رهبران جوان مونترال چون کاری
پرایــس ،دروازه بــان اول لیگ و
تیم ملی کانادا و یا پی که سوبان،
ستون استواردفاع تیم و برنده کاپ
بهترین دفاع لیگ در سال قبل با
اعتماد بنفسی مثال زدنی رهبری
گروه بیست نفره را بدست گرفتند
{>> ادامه در صفحه}36 :

خدماتحســابداریومالیاتی
ناصر یونسی | سیما روانشاد

S&N COMPTE INC.

Cell: (514) 802-8742
(438) 939-5372
sn.compte@yahoo.ca

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

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

و بسیاری دیگر

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

_________________________

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

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

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

Tel.: (514) 697-0225

امورکنسولیواداری
با مدیریت دکتر رضا پارسانژاد
 امور گذرنامه ،شناسنامه ،کارت ملی ،ازدواج و طالق وکالت نامه های خرید ،فروش ،اجاره و غیره:در عرض  48ساعت
4055 Ste-Catherine O, Suite 131
)Westmount, Qc, H3Z 3J8 (Metro: Atwater
www.Mahzar.ca,
info@mahzar.ca

514 979 4551

Montreal:
514 979 4551
Toronto:
647 694 2917
Vancouver:
604 210 3483
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جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

با یاد استــاد...

مونتریال

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

عصر

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

تو جــه:
نشانی جدید

 تحویل رایگان دارو
 نسخه خود را به ما فکس کنید :داروی شما در اسرع
وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد.
4084 Boul. St-Laurent

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

نشانیکلیسا:

Grace Ministry
1345 Rue Lapointe
Saint-Laurent، QC H4L 1K4

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

Metro: Cote Vertu
Tel.: 514-261-6886

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی
مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

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

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

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

½
½
½
½
½
½
½
½

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

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

  نیم
ه وقت

  
ر
ا
ی
گ
ا
ن

ساعات کار:

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

__________________________________ __________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
4400, boul. LaSalle
Montreal، QC H4E 3X8
Verdun (Québec) H4G 2A8

Tel.: (514) 362.0177

Tel.: (514) 932-2953

محمدرضا لطفی :نوآوری باید
از درون بجوشد
محمودخوشنام

پژوهشگرموسیقی
_______________
با درگذشــت محمد رضا لطفی،
موســیقی ســنتی ایران یکی از
پیروان سرســخت ولی نواندیش
خود را از دســت داد .این مطلب
مروری است بر عملکرد هنری او
و چکیده گفتگویی با او که هنگام
بازگشتش به ایران ،در آلمان با او
صورت گرفت.
پرداختن به موســیقی ســنتی
در ایــران پس از انقالب شــکل
و شــیوههای دیگری پیــدا کرد.
کارگــزاران فرهنگــی جمهوری
اسالمی در سال های نخست پس
از انقالب با تولید و پخش هر نوع
موسیقی مخالفت می کردند .بعد
هم که به ناگزیــر روزنه هایی در
دیوار ممنوعیتها پدید آمد ،آنچه
امــکان و مجوز پخش می گرفت
موســیقی بــی روح و رمقی بود
که نیاز جامعه را به طراوت و ســر
زندگی برآورده نمی ساخت.
ولی به زودی به همت آهنگسازان
جوان شــیوههایی برای دگرگون
شــدن پیدا شــد .ایــن جوانان
کوششهای خود را در دو جهت
به کار می زدند.
در یافتن ریتمهای برانگیزاننده و
در به کارگیری ســازآرائیهائی از
نوع دیگــر که غیبت صدای زن و
نبود سازهای بینالمللی را نیز تا
حدودی جبران کند.
دگرگونسازی محتاطانه را لطفی
و علیزاده و مشکاتیان آغاز کردند
که بعد از سوی شاگردان آن ها نیز
ادامه یافت.
اینک پس از سی و پنج سال می
تــوان حاصل این کوشــش ها را
ارزیابی کرد .این جوانان نیز همانند
استادان خود از نواخنت به ساخنت
رسیدهاند ولی تفاوتشان با سنتی
های پیشین در آن است که عالوه
بر فراگیری شگردهای نواختن ،در
هنرســتان ها و دانشگاه با مبانی
علمی موسیقی بینالمللی نیز آشنا
شدهاند و همین آشنائیها آنها را به
ورود به عرصه آهنگسازی ترغیب
کرده است.
آهنگسازان جوان سنتی که روز به
روزدردرون و برونمرز بر شمارشان
افزوده می شــود ،دیگر هیچ کدام
پایبند موسیقی مجاز پس از انقالب
باقی نمانده اند و کوشیدهاند با تکیه
بر ریتم و ســازآرائیهای رنگین،
چشــم انداز تازهای در موسیقی
سنتی به وجود آورند.

اینان در سال های نخست چارهای
جز آن نداشــتند که به اقتضای
زمان سرودهای به اصطالح انقالبی
بســازند .ســرودهائی که تاریخ
مصرف داشــت ولی بــه هر حال
نفس موسیقی و آهنگسازان جوان
را آماده خیزش نگاه میداشت.
آنها بــا فروکش کردن تب انقالب
با حزم و احتیاط موســیقی را به
شیوهای نوآورانه به حیطه طبیعی
و عرفی خود بازگرداندند.
اندیشهدگرگونسازی

نخســتین موســیقیدان از نسل
جدیدتر که اندیشه دگرگونسازی
در ســر داشت ،محمد رضا لطفی
بود .او عالوه بر نواختن تار و سهتار
به شیوههای تازه ،قطعات مختلف
موســیقی نیز برای ارکسترهای
کوچــک و بزرگ آفریده و بر روی
ســرودههای شــاعران کهنه و نو
آهنگ نهاده است.
_________________
لطفی در تهــران با گروهشیدا
فکر میکرد که مــی تواند
اندیشههای دگرگونسازیش
عملیکند.
برای رســیدن به این هدف،
نرمش های قهرمانانه نیز به کار
می بست .بنظر میرسید که
بازهم حریف را نشناخته است.

ــــــــــ

لطفی با آنکه از پیروان سرسخت
ردیف موسیقی سنتی بود ولی در
نواخته ها و ســاخته های او رگه
های نوآورانــه برانگیزانندهای به
گوش میرسید.
موسیقیدانانمعروفیچونعبدالله
دوامی ،علی اکبر شهنازی ،محمد
تقی مســعودیه و سعید هرمزی
آمــوزگاران او بودهاند که تکنیک
پیشرفته و اندیشههای او را شکل
دادهاند.
لطفی در سازمان رادیو تلویزیون
ملی ایــران و نیز در مرکز حفظ و
اشاعهموسیقیبهکارهایپژوهشی
پرداخت ،به عضویت هیئت علمی
دانشکده هنرهای زیبا برگزیده شد
و در ســال  ۱۳۵۴گروه موسیقی
شیدا را بنیاد کرد.
شــیدا پس از انقالب در ائتالف با
گروه عارف و با همکاری هوشنگ
ابتهاج کانون چاووش را در ســال
 ۱۳۵۸پدیــد آورد کــه دولــت
مســتعجل بود و یکی دو ســالی
بیشتردوام نیاورد.
ناکامــی در ادامــه فعالیتهای

موســیقائی ،لطفی را به مهاجرت
برانگیخت .به ایاالت متحده آمریکا
رفت و گروه شــیدا را در مقیاس
کوچکتری بــاز ســازی کرد و
سالنامهای نیز به نام شیدا انتشار
داد.
با این همه ،مشــکالت زندگی در
غربت د ِر شیدای دوم را نیز تخته
کرد و لطفــی به قصد عزیمت به
وطن بار سفر بست ولی در میانه
راه نمــی دانیم با چه اندیشــه و
انگیزه ،چند سالیدر سوئیس ماند
و بعد دوباره عازم وطن شد.
بازگشت به ایران

در تهــران گروهی دیگــر باز هم
به نام شــیدا به وجود آورد و فکر
میکرد که می تواند اندیشههای
دگرگونســازی را که در سر دارد
آهسته آهسته عملی کند.
برای رسیدن به این هدف ،نرمش
های قهرمانانه نیز به کار می بست.
با تنگناها کنار می آمد و در واقع به
نظر میرسید که بازهم حریف را
نشناختهاست.
راهبندانهای تــازه جلوی پایش
گذاشتند ،کنسرتهایش را مختل
کردند .یک بار هم به خاطر داشتن
ریش و موی ویژه ،آفیشهایش را
از روی دیوارها جمع کردند.
در اندیشه مقابله با چنین رفتارها
بود که بیماری و مرگ به سراغش
آمد.
گفتگو با لطفیدر آلمان
برای من فرصــت دیدار و گفتگو
با محمد رضا لطفــی در جریان
بازگشت او به ایران ،در آلمان پیش
آمد .صحبت از نوآوری شد.
سخن درست او این بود که نوآوری
باید از درون آغاز شود و نه از بیرون
تحمیــل .تقلید از نــوآوری ،هنر
نیست .متاسفانه کسانی همهاش
دم از نوآوری می زنند که خودشان
در مادون تاریخ زندگی میکنند.
فکرشان و رفتارشــان مال قرون
گذشــته اســت ،آن وقت ادعای
نوآوری میکنند.
در مــورد مخالفــت برخــی از
آهنگسازان سنتی با به کارگیری
سازهای فرنگیدر گروههای ایرانی،
منطقیترین پاسخها راداد:
مسئله اصلی برای من این است که
نتیجه کار چه میشود .اگر نتیجه
کار ،صدای ایرانی بدهد و نه صدای
عرب و ترک و بتهوون ،اشــکالی
ندارد.
{>> ادامه در صفحه}12 :
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ز است!»
حیرت انگی
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میزان سالمت اهالی مونترال به نقل از
آمار و تحقیقات
نوشته چارلی فیدلمن،
گزارشــگر بهداشــت و سالمت
روزنامه گازت 6 :مه 2014
ترجمه آرزو حتویلداری یکتا

مونترال  -بنا بر تحقیق و آمارگیری
وسیع انجام شده بر روی 11000
نفر که نتیجه آن سه شنبه گذشته
منتشر شد ،اهالی مونترال همگی
از نقطه نظر ســامت با یکدیگر
یکساننیستند.
بیــش از  900نفــر در هر یک از
دوازده مرکز بهداشــت و خدمات
اجتماعــی ( )CSSSشــهر در
آمارگیری توپو ،یکی از وسیع ترین
نظرســنجی های انجام شده در
شهر مونترال توسط اداره بهداشت
همگانی منطقــه ای در خصوص
بهداشت و سالمت ،شرکت کردند.
مقامات بهداشتیدر سال  2012از
اهالی مونترال بین سنین  15سال
به باال در مــورد  25عامل تعیین
کننده سالمت با تکیه بر بیماریهای
مزمن نظرخواهی کردند .این عوامل
که همگی به نوعی سالمت را تحت
تأثیر قرار می دهنــد عبارتند از
سیگارکشیدن و نوشیدن مشروبات
الکلی (در بین ســایر سبک ها و
شــیوه های زندگی) و نیز شرایط
اجتماعی شامل مسکن ،خوراک،
تحصیالت ،مهاجرت و اشتغال.
به گفته ریچارد مســه ،سرپرست
بهداشت همگانیدر مرکز بهداشت
و خدمات اجتماعی مونترال ،هدف
از انجام این آمارگیری آنســت که
مقامات بهداشتی تصویر درستی
از وضعیت هر یک از قســمتها و
مناطق شهر بدست آورده و سپس
استراتژیهای بهداشــتی درمانی
خود را با هدف برآورده کردن بهتر
نیازهای شهروندان تعدیل نمایند.
مسه گفت" :نتایج تعحب آور نیست
بلکه حیرت انگیز و تأثیرگذار است.
در حــدود  70درصد از آمار مرگ
زودرس و نابهنــگام در بین اهالی
مونترال ناشی از بیماریهای مزمن
بوده و از بین هر سه نفر ،یک نفر
مبتال به حداقل یک بیماری می
باشد.
افزون براین ،بیــش از  50درصد
افراد مسن بین سنین  55به باال
تحــت مراقبت و درمــان بدلیل
ابتال به حداقل یک بیماری مزمن

سینه نبوده اند.
 75درصد از مهاجرین مونترال فورنیه افزود" ،مشارکت هم
فاقد پزشک خانواده بوداند! اکنون افزایش یافته است .به
همت پروژه سالمت سینه
که شامل  23کارگاه آموزشی در
هستند".
 16ســازمان اجتماعی می باشد،
مسه در ادامه افزود:
"سیگار کشــیدن ،نوشیدن شاهد مشارکت بیش از  500نفر
بیش از حد مشروبات الکلی ،از زنان بوده ایم".
عدم دسترسی به میوه جات عالوه بر این ،بدنبال مالقات مقامات
و سبزیجات تازه و البته عدم مرکز بهداشت و خدمات اجتماعی
دسترسی به پزشک خانواده با پزشکان مناطق مختلفدر حوزه
برخی از جمله عواملی هستند تحت پوشش خود و نیز پیشنهاد
که خطر ابتال بــه بیماریهای ارائه پشتیبانی فنی و سایر خدمات
به منظور پذیرش بیماران جدید،
مزمن را افزایش می دهند".
به گفته مسه" ،در برخی از مناطق میزان آندســته از شهروندانی که
شــهر گویی قحطی مواد غذایی دارای پزشــک خانواده می باشند
است".بطور میانگین 35 ،درصد از از  37درصد در ســال  2008به
اهالی مونترال فاقد پزشک خانواده  55درصد در سال  2012افزایش
بوده اما این رقم در بین مهاجران تا یافت.
ریانــدو ،مدیر مرکز بهداشــت و
 75درصد افزایش می یابد.
مسه گفت" :این داده ها و اطالعات خدمات اجتماعی «پوان دو لیل»،
به ما امکان می دهد تا گروههایی قسمت شرق جزیره مونترال ،اظهار
را که بیشتر آسیب پذیر هستند داشــت که از نقطه نظر مســائل
شناسایی کرده و هدف قراردهیم ".مربوط به ســبک و شیوه زندگی،
ماری کلود فورنیه از مرکز بهداشت دورنمای منطقه تحت پوشش وی
و خدمات اجتماعی کوق دو لیل ،به گونه ای دیگر بوده است.
که قسمت شمال مرکزی شهر در وی گفــت" ،نگرانــی مــا عدم
نزدیکی بازار ژان تالون را پوشش دسترسی آسیب پذیرترین قشر به
می دهد ،اظهار داشــت که نتایج میوه جات و سبزیجات است".
تحقیقات فوق تا بحال تأثیر مثبتی ریاندو همچنیــن اضافه کرد که
بر چگونگی عملکــرد مرکز وی نرخ بسیار پایین مشارکت در طرح
شناســایی و غربالگری ســرطان
داشته است.
فورنیه افزود" :اطالعــات و داده کولون (یا روده بزرگ) باعث نگرانی
ها حکایــت از بهبــود اندکی در فراوان می باشد.
میزان برخــی بیماریهای مزمن آمارگیری توپو اولین طرح از ســه
دارد اما در عیــن حال ما یکی از طرح تحقیق و آمارگیری اســت
مناطقی هستیم که در آن اهالی که ظرف مدت شــش سال انجام
بیشتر سیگار کشــیده و در حد خواهد شــد .لوئی روبرت فریگو،
افراط مشروبات الکلی مصرف می رئیــس طرح در مرکز بهداشــت
نمایند".
همگانی اظهار داشت که دومین
بعنــوان مثال ،زمانــی که بحث قســمت طرح هم اکنون در میان
پیشگیری از سرطان سینه مطرح نسل جوانتری در دست اجرا می
شــد ،تعداد اندکی از زنان ساکن باشد.
محدوده مرکز بهداشت و خدمات فریگو همچنین افزود که تحقیقات
اجتماعی فورنیه از طرح شناسایی در بین دانش آموزان کالس ششم
و جداسازی سرطان سینه کبک ،در زمینه سالمت و شرایط زندگی
که هر دو ســال یکبــار خدمات آنها ،عــادات غذاخــوردن ،درس
معاینه رایگان در اختیار زنان  50خواندن و سایر موضوعات از قبیل
تا  69ساله قرار می دهد ،استقبال زورگویی در دست انجام است.
نمودند.
جهت اطالعات بیشــتر ،لطفا از
به اعتقاد فورنیه بسیاری از افراد سایت مرکزدیدن نمایید.
www.dsp.santemontreal.
قادر به فهم نامه دولت در خصوص
qc.ca/topomtl
طرح شناسایی و جداسازی سرطان
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دولت فدرال دو سال از درآمدهای پل
جدید شامپلن را به خود اختصاص می دهد

دولــت فدرال کانــادا به مدت دو
سال تمامی درآمدهای مربوط به
اخذ عوارض پل شامپلن را از سال
 ۲۰۱۸به خود اختصاص خواهد
داد.
بنا به اعالم ترابری کانادا ،بین زمان
پیش بینی شــده برای گشایش
پل جدید در سال  ۲۰۱۸و پایان
تمامی پروژه های ساختمانی پیش
بینی شــده در قرارداد در ســال
 ،۲۰۲۰شــریک خصوصی دولت
هیچ درآمــدی از بهره برداری پل
و اخذ عوارض نخواهد داشــت و
باید تمامــی درآمدهای حاصل از
اخذ عوارض را به حساب سلطنتی
فدرال واریز کند.
درآمدهای ناشــی از اخذ عوارض
بین سال های  ۲۰۱۸تا  ۲۰۲۰به
صدها میلیون دالر خواهد رسید.
فــرض کنیم که بــرای عبور هر
خودرو  ۳دالر از رانندگان اخذ شود
و حجم تر ّدد نیز نزدیک به حجم
کنونی تردد یعنی در حدود شصت
میلیوندر سال باشد؛ مبالغ حاصل
از اخذ عوارض به  ۱۷۸میلیوندالر
برای یک دوره دوازده ماهه یعنی
کمی بیــش از  ۴۸۸هزار دالر در
روز خواهد رسید.
ترابری کانادا اعالم کرده است که
هنوز برای تعیین میزان استفاده از

پل جدید شامپلن در سال ۲۰۱۸
خیلی زود است.
شــریک خصوصی دولــت ،که
مسئول طراحی ،ساخت و تامین
مالی پل جدید است ،کارهای مهم
و قابل توجهی بــرای انجام پس
از پایان ســاخت پل جدید دارد.
شریک خصوصیدولت متعهد می
شود تا پس از اینکه کار ساخت پل
شامپلن تمام شد ،چندین پروژه
دیگر را نیز اجرا کند ،و فقط پس
از انجام این پروژه ها است که می
توانــد از عواید حاصل از پل بهره
مند شود.
شریک خصوصیدولت فدرال باید
تعهدات خود را بهدرستی بر اساس

کنسرت گوگوش
وابـــی

انتظاراتی که در قرارداد مشارکت
ذکر شده است عمل کند.
اولین این تعهدات به پایان رساندن
پل شــامپلن تا آغاز سال ۲۰۱۸
است .بر اساس طرح اولیه قرار بود
پل جدید شامپلن تا سال ۲۰۲۱
به بهره برداری برسد ،اما به علت
وضعیت نگران کننده پل ،دولت
فدرال تصمیم گرفت تا سه سال
زودتر این کار انجام شود.
شــریک خصوصی پس از ســال
 ۲۰۲۰و انجــام تمامی تعهداتش
در قبال دولت ،می تواند از درآمد
ناشــی از اخذ عــوارض بهره مند
شود.
www.lapresse.ca
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کاناداپنجمین
کشور شاد در جهان
اعالم شد

"شاخص زندگی بهتر" روزدوشنبه
 5می منتشر کرد.
در ایــن گزارش از  ۶۰هزار نفر در
سراسر جهان برای کیفیت زندگی
نظر سنجی شده است.
این اولین باری اســت که چنین
گزارشی تهیه می شود .اطالعات
بیشــتری را در مورد این گزارش
بر روی سایت این سازمان http://
 www.oecd.orgمــی توانیــد
مشاهدهکنید.
معیارهایی که در این گزارش مورد
نظر قرار گرفته شــامل آموزش و
پرورش ،محیط زیست ،بهداشت،
مســکن ،درآمد ،شغل ،رضایت از
زندگی ،ایمنی ،تعادل کار و زندگی
می باشد.

 5ماه می ایرانتو :کانادا مقام پنجم
شادترین کشورهای صنعتی جهان
را به خود اختصاص داد.
طبق گزارش ســازمان همکاری
اقتصادی و توسعه ،کانادا از جهت
متفاوتی از جمله ،شاخص زندگی
بهتر در میان کشورهای برتر قرار
دارد.

اگر چــه مــی گویند کــه پول
خوشــبختی نمی آورد ،ولی یک
وســیله مهم برای دســتیابی به
استانداردهای باالتر زندگی است.
در این گزارش اســترالیا در مکان
اول ،نروژ و سوئد مقام های دوم و
سوم را به خود اختصاص دادند.
این سازمان این گزارش را تحت نام

برند پوشاک زنانه «جی کوب» که
در نقاط مختلف کانادا  ۹۲فروشگاه
دارد ،اعالم ورشکستگی کرد.
طبــق اعالم جیکــوب ،تمام این
فروشگاهها ظرف هفتههای آینده
تعطیل خواهند شد.
جیکوب کــه مقر اصلــیاش در
مونتریال است ،از نوامبر  ۲۰۱۰با
مشکالت مالی زیادی مواجه بود
و تغییــرات زیــادی را هم تجربه
کرد اما ظاهرا راهی برای خروج از
بنبست مالیاش پیدا نکرده است.
بر اســاس بیانیهای که توســط
جیکوب باســماجی صاحب این
برند منتشــر شــده ،چالشهای

اقتصادی در
کنار هجوم
هزاران برند
بینالمللــی
به بازار کانادا از جمله عواملی بوده در ماساچوست آغاز به کار کرد.
که جیکوب را از حل مشــکالت اصلیترین فروشــگاه جیکوب در
داونتاون مونترئال بوده است .حاال
مالیاش ناتوان کرده است.
باسماجی کارش را از سال  ۱۹۷۷اما تمام فروشگاههای جیکوب در
شروع کرد و اولین فروشگاهش را کانادا تعطیل خواهند شد.
طرفــداران برنــد پوشــاک زنانه
هم در کبک افتتاح کرد.
اولین فروشگاه جیکوب در جایی جیکوب با ایــن اوصاف باید فکر
خارج از اســتان کبک ،در ســال دیگری به حال خودشان بکنند.
 ۱۹۸۵در تورنتو افتتاح شد.
همچنین اولین فروشگاه جیکوب
در آمریکا در سال  ۲۰۰۰میالدی

فروشگاههایپوشاک
زنانه  Jacobتعطیل
میشوند

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

___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.

دفتــر فرگســن هیــچ ارگانی را
مسئول ارزیابی برنامه بازنشستگی
پیدا نکرده ،و توصیه کرد که وزارت
خزانه داری همــراه با  RCMPو
دفاع ملی بصــورت دوره ای این
ارزیابی را تقبل کنند.
ارگانهــا می بایســتی در جهت
بهبودیدرخواست تغییرات کنند،
بطوری که عادالنه برای نسل امروز
و نسل های آینده باشد.

قرار است که  ۲۷۰۰اتاق زندان در
 ۳۷زندان در سراسر کانادا تا سال
 ۲۰۱۵اضافه شود ،ولی صحبتی
از توســعه محل های جدید برای
مراقبت از ســامتی و یا تبعیض
نژادی نیست.
•
ظاهرا این زندان ها برای نیاز امروز
آیا حقوق بازنشستگی قابل
ساخته نمی شــوند ،بلکه بخاطر
پرداخت خواهد بود؟
مسؤلیت دولت فدرال برای برنامه داشتن فضا ساخته می شوند.
باز پرداخت بازنشســتگی بیش از این گزارش چنین تصور می کند
که تا چند ســال آینده جمعیت
 ۱۵۰بیلیون دالر می باشد.

گزارش حاکی است که آمار کانادا
اطالعــات دقیــق و همزمان در
دسترس کاربران قرار می دهد.
امــا این آمــار در مناطق کوچک
جغرافیایینیست.
بنا بر ایــن گــزارش  ۳درصد از
جمعیت در دسترس شبکه آماری
نیستن .د

•
افزایش  ۲۷۰۰سلول زندان ،ولی
هنوز مشکل ختت های دوطبقه

•
شبکه آماری کانادا با داده های با
کیفیت -به جز در مناطق کوچک

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها
همه روزه در تپـــــش دیجیتال

223-3336

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

تورهای مسافرتی با اتوبوس به سراسر آمریکا و کانادا

زندانی ها بیشتر از ظرفیت خواهد
بود ،و تختخــواب های دو طبقه
دوباره استفاده خواهد شد.
در حال حاضر دولت  ۳۴میلیون
دالر بابت بســته شــدن  ۳زندان
صرفه جویی می کند.
آمار نشان میدهد کهدولت فدرال
ساالنه  ۲۱۱هزار دالر هزینه یک
زندان زن و  ۱۵۱هزار دالر هزینه
یک زندان مرد می کند.

 6می ایرانتو :آقای مایکل فرگسن
( )Auditor Generalگــزارش
بهــاری خودرا بعد از بررســی ها
اعالم کرد.
مطالب اصلی این گزارش صحبت
از نیاز دولت فدرال به برنامه ریزی
بلند مدت بهتــر -در همه چیز از
حقوق بازنشســتگی تــا زندان و
پلیس می کند.
فرگسن گفت :اگر چه دولت باید
برنامه ها و خدمات رابسته به نیاز
روز ارایه دهد ولی این برنامه ریزی
باید فراتــر از نیازهای روزانه مردم
باشد.
برخی از نکات برجســته این
گزارش را در اینجا می خوانیم:

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

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

گزارشبازرسیازعملکرددولتکانادا
()Auditor General
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514-

یامسین

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

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

شادی محمدی

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135

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

shadim.sky@gmail.com

آرزوی یک مادر مهاجر سوری مریض
برای دیدن دخترانش
ایرانتو :خانــواده ادمــو نتونی
از مقامــات مهاجرتــی کانادا
درخواست کردند که به دو دختر
مادر مریض ویزای توریســتی
بدهد.
ایزدیهار الموسا از کشور سوریه
می باشــد ،که چندی است در
بیمارستاندانشگاه آلبرتا بهدلیل
لبنا و شــریفا بدوی بعد از فرار از
سرطان کبد تحت درمان است.
ایزدیهار وضعیــت خوبی ندارد جنگ ســوریه در حال حاضر در
و تعویــض خــون وی را هر روز عمان زندگی می کنند.
ضعیف تر مــی کند .او تنها یک هنگامی که متوجه شــدند که
آرزوی نهایــی دارد :می خواهد مادرشــان مبتال به سرطان شده
دخترانش را قبل از مرگ ببیند .درخواست آمدن به کانادا کردند،
پسر وی دکتر محمد بدوی می اما ویزای آنان رد شد.
گوید :هر پرستاری که در اتاق را در بیانیه ای اداره مهاجرت کانادا
باز می کند مادرم فکر می کند که گفت :تمام بازدید کنندگان باید
بتوانند نشان دهند که وابستگی
دخترانشهستند.

کافــی به کشــور خود
داشته باشــند و بعد از
بازدید به کشــور خود بر
می گردند.
متاســفانه ابراز نگرانی از
بازگشــت پس از بازدید
وجود دارد.
محمد بدوی این حقیقت
را قبول دارد ولی می گوید که این
را ما که نمی توانیم تغییردهیم.
من فکر می کنم مادرم و خواهرانم
سزاوارند برای آخرین بار همدیگر
را ببینند .مــن واقعا می خواهم
برای بار آخر خنده را بر رو ی لبان
مادرم ببینم.
آنها قصد دارنــد یک بار دیگر از
مقامات مهاجرتی درخواســت
تجدید نظر کنند.

اینجا زنان کمتر حقوق
میگیرند!

یک بررسی که اخیرا انجام شده،
• حاکی از آن اســت کــه زنان در
ونکوور بســیار کمتر از مردانی در
موقعیت مشابهدستمزد میگیرند.
طبق این بررسی ،رتبه ونکوور در
ارائه دســتمزدهای برابر به زنان و
مردان اصال خوب نیست.
اینگرید کولســترن از گروه زنان
تحولخــواه شــهری (Women
 )Transforming Citiesدر ایــن
خصوص به نیوز ۱۱۳۰گفته« :زنان

در حال حاضر در ونکوور
به میزان سیدرصد کمتر
از مردان حقوق میگیرند.
این تفاوت بین دســتمزد زنان و
مردان در موقعیت مشابه در هیچ
کدام از شهرهایدیگر کانادا به این
اندازه نیست».
این در حالی اســت که گزارشی
که سال گذشته در سایت rabble
منتشر شد نشان داد که مردان ۳۵
تا  ۴۴ساله کاناداییدر سال ۲۰۰۸

در مقایسه با زنان همموقعیت خود
(در شغلهای تماموقت) به صورت
متوســط  ۲۴هــزار دالر درآمد
بیشتری کسب کردهاند.
مشکل دیگر در میان زنان شاغل
در ونکوور این اســت که تنها ۴۲
درصد از آنها شغلی تماموقت
دارند.

11

 سال  21شماره  25  1162اردیبهشت 1393

www.paivand.ca

کانـــادا...

آوریل 29:هزار شغل از دست رفت!
ایرانتو :اقتصاد کانادا
در مــاه آپریــل 29
هزار شغل را از دست
داده ،با این حال نرخ
بیکاری در ســطح
 6.9درصد ثابت باقی
مانده است.
آژانــس "آمار کانادا"
دلیــل آن را کاهش
تعداد جویندگان کار
در کشور می داند.
این کاهــش در حالــی رخ داده
که بیشــتر اقتصاددانــان پیش
بینی کرده بودند که ماه آپریل با
افزایشی در حدود  12هزار شغل
همراه خواهد بود.
سخنگوی آژانس که این آمار را در
جمعه گذشــته اعالم کرد ،اضافه
نمود "از آگوست سال گذشته رشد
اشتغال در کانادا رویهمرفته اندک
بوده است".
برای مقایسه می توان به کاهش
 0.3درصدی نرخ بیکاری که طی
مدت مشابه در ایاالت متحده رخ
داده اشاره کرد.
البته مقامات آژانس "آمار کانادا"

در ایالت کبک می
کاهد.
بعد از کبک ،آلبرتا
بدترین آمار مربوط
به این ماه را داشته
است.
رویهمرفته بجز سه
استان ساسکاتچوان
نوا ساکوتیا و اونتاریو
که تعداد مشاغل
بزرگترین سقوط تعداد افزوده شــده ،در
مدعی اند که روش مشاغل در استان کبک همه اســتان های
باقیمانده شــاهد
آمارگیری در ایاالت
رخ داد که  30هزار و
افت تعداد مشاغل
متحــده و کانــادا
متفــاوت اســت و  900شغل دائمی را از بوده اند.
دست داد.
در اونتاریــو تعداد
اگر کانادا با روشــی
مشاغل افزوده شده
مشابه با آمریکاییان
نرخ بیکاری را محاســبه نمایند حدود  26هزار شغل می باشد.
نرخ بیکاری در کانادا  6.0در صد نرخ مشارکت -یعنی نسبت افراد
بالغی که در حــال کار بوده یا به
خواهد بود.
بزرگترین سقوط تعداد مشاغل در دنبال شــغل مــی گردند به کل
استان کبک رخ داد که  30هزار و جمعیت آنــان  -در ماه آپریل به
 900شغل دائمی را از دست داد 66.1 .درصد که پایین ترین نرخ
البته در مقابل  12هزار شغل پاره آن از سال  2001به این سو است
وقــت و چند هزار شــغل که در رسید.
بخش خود اشتغالی ایجاد شده که
از فشار این مشاغل از دست رفته

اوضاع تلویزیون در کانادا خیلی بد است
کاهش درآمد تلویزیون در کانادا
ظاهرا وارد مرحله جدید
و خطرناکی شده است.
طبــق گزارشــی کــه
کمیســیون نظــارت
بــر رادیــو و تلویزیون
کانادا  CRTCمنتشــر
کرده ،درآمد ناشــی از
آگهیهــا پاییــن آمده
و پخشکنندههــای
تلویزیونی خصوصی هم
به شدت ضرر کردهاند.
میزان درآمد ناشــی از
آگهیها طبق این گزارش
کاهشی  ۴.۶درصدی داشته است.
شبکه سیبیسی که در ماههای
اخیــر بارها تعدیل نیرو داشــته
هم شــاهد کاهش  ۱۱درصدی

آگهیهایش بــوده و از این بابت

 ۳۱۱میلیون دالر ضرر کرده
است.
تکنولوژیهای جدید و رسانههای
جدیــد مهمترین تهدیــد علیه

تلویزیون در کانادا بودهاند .بسیاری
از ارائهدهندگان آگهیها
حاال ترجیح میدهند
پولشــان را بــه جای
تلویزیون ،در رسانههای
آنالین و سرویسهایی
ماننــد «نتفلیکس»
خرج کنند.
امــا رقابــت در این
عرصــه حتی جنبه
دیگــری هــم پیدا
کرده اســت؛ مثال
اینکه شرکتهایی
ماننــد آمــازون،
مایکروسافت و AOL
هم مترصد ارائه برنامههای آنالین
تلویزیونی خود هستند.
•

تاثیرمنفیهزینهبرقکانادادررقابتباآمریکا
صاحبان کسب و کارها در کانادا
نسبت به صاحبان کسب و کارها
در آمریکا پول بیشتری برای برق
میپردازند.
تحقیقی که اخیرا توسط انستیتو
فریزر انجام شــده نشان میدهد
که مصرفکنندگان کوچک برق
تجاری در کانادا دارند  ۱۹درصد
بیشــتر از رقیبان خود در آمریکا
هزینــه متحمل میشــوند .این
درصد حتی در برخی موارد باالتر
به گفته کولسترن ،ایجاد
تغییــر در وضعیت زنان
شاغل در ونکوور کار آسانی
نیســت و راه حل کوتاهمدتی هم
برای آن وجود نــدارد .اما ونکوور
برای اعتبــار و موقعیت خودش
هم که شده باید به مساله تبعیض
جنســیتی در حــوزه کار توجه
بیشتری نشاندهد و سیاستهای

برق خود ندارند و به خصوص در
هم میرود.
این تحقیق روی هزینه پرداختی ساعات پیک کاری مجبورند رویه
برق در  ۱۱۹شهر کانادا و آمریکا فعلیشان را ادامه بدهند.
انجام شــده اســت و نتایجش بر اساس این تحقیق ،کانادا باید
حاکی از آن اســت که در عرصه راهی برای تقویت سرمایهگذاری
رقابت ،کاناداییهــا با یک پوئن در تولید گاز طبیعی و تجهیزات
منفی نسبت به آمریکاییها روبرو تولیــد برق پیدا کنــد تا هزینه
مصرف بــرق کمی پایین بیاید و
هستند.
نکتــه این اســت که بســیاری کسب و کارها در کانادا هم بتوانند
از کســب و کارهــا در کانادا راه بدون پوئن منفــی با همتاهای
جدیــدی بــرای کاهش مصرف آمریکایی خود رقابت کنند.
جدیدی را در پیش بگیرد.
طبق گزارشهای موجود ،یک
زن کانادایی باید پانزده سال
بیشــتر از مردی در موقعیت
خودش کار کند تا سرانجام در
 ۶۵سالگی ،حقوقی معادل مرد
بگیرد.
البته ایــن میزان در هر اســتان
متغیر است .در انتاریو ،تعداد این
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سالهای اضافی  ۱۳سال است.
از طــرف دیگر ،با وجــود آنکه
احتمال ورود زنان به دانشــگاه یا
کالج بیشــتر از مردان است ،آنها
پس از فارغالتحصیلی لزوما حقوق
باالتری نســبت به مردان دریافت
نمیکنند.

•

ماریاکُـتنه

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

• تنظیم دعوتنامه
• مشاوره حضوری
• تمدید کارت اقامت
• تمدید ویزای موقت
• تقاضای تابعیت و غیره
• مهاجرت به کانادا
• فدرال ،کبک ،استانی
شامــل:
• تخصصی
• کارآفرینی
• سرمایه گذاری
• کفالت همسر یا والدین
• تجربه کبک یا کانادائی
-----------با تعیین وقت قبلی
من به زبان شیرین فارسی
به شیرینی صحبت میکنم
ساعات تماس  ۱۲تا 18

Maria Cottone

Immigration Consultant of Canada
)Regulatory Council (ICCRC
Register with the
Government of Quebec
Consultations,
Invitation Letters,
Renewal of P.R Cards,
Renewal of Temporary
& Resident Visa
Citizenship Applications

Immigrate to
Canada
Federal, Quebec
Or the Provincial
Nominee Programs
Including: Investor,
Spousal or Parental
Sponsorships, Skilled
Workers, Canadian or
Quebec Experience
Class Program.
---------------with appointment
only

www.mariacottone.com

لیست جدید مهاجرت متخصصین فدرال با ۵۰
و نواسکواشیا با  ۴۳شغل اعالم شد
این فرصت بی نظیری برای اکثر مشاغل است؟
عزیزان شما می توانند لیست این مشاغل را در وبسایت ما مشاهده کنند
و با خط رایگان از ایران جهت ارزیابی خویش با ما تماس بگیرند

تماس با خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان
از تهران بدون پیش شماره و از شهرستان با پیش شماره ( ) ۰۲۱
 ) ۰۲۱ ( ۹۷۱ - ۱۸۷۴داخلی ۳۷۴۷
اوقات تماس به وقت ایران :دوشنبه تا جمعه و از ساعت  ۲۱تا 24

980 St. Antoine W., suite 308, Montreal, Quebec H3C 1A8
)Tel: 514-656-8178 (Down Town) or 514-326-8103 (St. Leonard
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ایران:سرکوب اقلیت ها

امیرکفشداران

مـامنـزجـریم!

شهباز خنعی
@Shahbaznakhai8
gmail.com
 25اردیبهشت 1393

بهایی ستیزی درمیان متعصبان
مذهبی کشور ما سابقه ای بیش
از  35ســال عمر پلشت حکومت
آخوندی دارد.
در واقع ،انجمن های عمده مذهبی
از جملــه هیئت های موتلفه و به
ویژه انجمن بــا نفوذ حجتیه که
پیش از انقالب سال  57نیز فعال
بودند ،فلسفه وجودی و محتوای
اصلی مرامنامه و فعالیتشان مبارزه
برعلیه بهاییت بود .با آن که بهاییان
دین خود را در تداوم دین اسالم و
مذهب تشیع میدانند و اگر فردی
غیرمســلمان بخواهد بهایی شود
باید ابتدا اسالم و تشیع  12امامی
را باور کند ،اما میزان خصومت و
دشمنی روحانیت شیعه با بهاییان
به مراتب بیشتر از کسانی است که
اصوال به خدا باور ندارند.
دلیل این اســت که باورهای
بهاییان دکان دین فروشــی
روحانیت شیعه را به کلی تخته
می کند.
درطول  35ســال گذشته ،بهایی
ســتیزی همواره به شــکل های
گوناگون از جملــه ممنوعیت از
تحصیل ،سلب مالکیت ،جلوگیری
از کسب و کار ،زندان ،قتل ،ترور،
اعدام و ...تداوم داشته است.
اما ،چند ســالی اســت که شیوه
ای دیگر بــه این مجموعه آزار ها
افزوده شده و آن تخریب و ویران
کردن گورستان های بهاییان است.
چند سال پیش ،گورستان بهاییان
در تهران ویــران و برروی آن یک
فرهنگسرا ساخته شــد .درسال
 ،1386در گورستان بهاییان یزد
سنگ قبرها شکسته و به مردگان
اهانت شد .درسال  ،1387گلستان
جاوید جامعه بهایی درقایم شهر
(شاهی) به وســیله لودر تخریب
شد و نزدیک به  80درصد از قبرها
آسیب دید .آخرین مورد نیز این
اســت که سپاه پاسداران با لودر و
بولدوزر به گورستان بهاییان شیراز
یورش برده و سرگرم تخریب آن
است .درگزارشی که توسط صدای
امریکا انتشار یافته ،به نقل از بانی
دوگال ،نماینده ارشد جامعه جهانی

«ختریب قبور بهائیان در
گورستان شیراز آغاز شده.
حدود  40تا  50کامیون
درصف هستند تا عملیات
خاک برداری به سرعت
اجنام شود»
بهاییدرسازمان ملل نوشته شده:
«روز  11اردیبهشــت  ،1393از
ایران خبر رسید که تخریب قبور
درآن گورستان [درشــیراز] آغاز
شــده و حدود  40تا  50کامیون
درصف هســتند تا عملیات خاک
برداری به سرعت انجام شود».
درهمین زمینــه ،جامعه جهانی
بهایی در بیانیه ای با ابراز تأســف
از انتشــار گــزارش هایــی که از
تخریــب گورســتان بهاییان در
شــیراز حکایت می کنــد ،آن را
عملی «مشمئزکننده» خوانده و از
جامعه جهانی خواسته است به آن
اعتراض کند.
حــدود دوماه پیش 26 ،اســفند
 ،1392درپی انتشار گزارش احمد
شــهید ،نماینده ویژه کمیسیون
حقوق بشــر ســازمان ملل برای
حقوق بشر در ایران ،محمد جواد
الریجانی ،رییس ستاد حقوق بشر
قوه قضاییه ،در پاســخ به اعتراض
احمد شــهید نســبت به تضییع
حقوق بهاییان با بی شرمی گفت:
«در ایران کســی به خاطر بهایی
بــودن در زنــدان و تحت فشــار
نیســت ...درایران رفتار با بهاییان
براساس قوانین شهروندی است»!
درپاســخ این ادعــای وقیحانه و
خــاف واقعیــت ،دیــان عالیی
نماینده جامعــه جهانی بهایی در
سازمان ملل گفت:
«درحال حاضــر  136نفر بهایی
در زندان های جمهوری اسالمی
هســتند که فقط به دلیل بهایی
بودن دستگیر شده اند و هیچ جرم
دیگری ندارند .البتــه در پرونده
های آنها اتهام عضویت درسازمان
های غیرقانونی یا جاسوسی برای
کشور بیگانه یا ازاین قبیل اتهامات
ثبت شده اســت اما مدرکی برای
اثبات ای اتهامــات نیز در پرونده
هایشان وجود ندارد».
نماینده جامعــه جهانی بهایی در
سازمان ملل خطاب به محمد جواد
الریجانی گفت:

وکیل دعاوی

«آقای الریجانی حتما از وضعیت
کنونی ایران و به خصوص بهاییان
درجامعه ایران آگاه نیستند وگرنه
میدانستند که جوانان بهایی نمی
توانند بهدانشگاه بروند یا گورستان
های بهاییان را با بولدوزر تخریب
می کنند ،اینها چیزهایی نیست که
دیده نشود»!
دیان عالیی درمورد عملکرد دولت
حسن روحانی نیز گفت:
«وضعیــت بهاییان پــس از روی
کار آمدن روحانی تغییری نکرده
و منشــور حقوق شهروندی آقای
روحانــی هم فقط اشــاره ای می
کند به اقلیت های شناخته شده
و بهاییــان که نامشــان در قانون
اساسی برده نشده مد نظرنیست».
بــه مــوازات این تشــدید بهایی
ستیزی ،به نظرمی آید که جامعه
مدنــی ایران دارد کم کم از خواب
گران بیدار می شود و درمی یابد
که هرگونه پایمالی حقوق ،حتی
درمــورد یک نفر ،درحکم تضییع
حقوق همگان است و باید دربرابر
آن ایســتاد .پس از اقدام نمادین
محمد نوری زاد در بوسیدن پای
یک کودک  4ساله بهایی  -که پدر
و مادرش در زندان به سر می برند-
 ،چندی پیش زندانیان سیاســی
زندان گوهردشــت (رجایی شهر)
بیانیه ای منتشر و اعمال خشونت
نسبت به بهاییان را محکوم کردند.
جمعی از فعاالن سیاسی و مدنی
نیز نامه ای خطاب به رییس قوه
قضاییه منتشــر کردند که در آن
نوشته شده بود« :ضمن ابراز تأثر
شدید ازاین گونه اعمال ،خواستار
رفع خشونتی هستیم که با تنگ
تر شــدن تنگ نظری ها ممکن
استدامن گیر سایر هم میهنانمان
گردد».
چنــد ســال پیــش ،شــماری
ازکنشــگران سیاســی و مدنی
برونمرزی درنامه ای با عنوان «ما
شرمنده ایم» نســبت به رفتار با
هم میهنان بهایی ابراز شرمساری
کردند .با روندی که حکومت پلید
آخوندی درپیــش گرفته و تزاید
پایمال شــدن حقوق هم میهنان
بهایی ،به نظر مــی آید که دیگر
ابراز شــرمندگی کافی نباشد و به
جا باشد که متنیدیگر نوشته شود
با عنوان:

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

  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

Fax: 514-303-6522

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

مامنزجریم!
•

با یاد محمد رضا لطفی...

پنجشــنبه  25اردیبهشــت :مراسم سالگرد
بازداشت مديران جامعه بهايی با حضور نسرین
ســتوده ،نرگس محمدی ،ژیال بنییعقوب و...
برگزار شد.
به بهانه ششمين ســالگرد دستگيری مديران
جامعه بهايی ،دوشنبه گذشته اعضای خانواده

LAWYER

اين زندانيان عقيدتی به همراه تعدادی از فعاالن
عرصه سياسی و مدنی و همچنين جمعی از هم
بندان سابق آنها از جمله نسرین ستوده ،نرگس
محمدی ،ژیال بنی یعقوب ،عیسی سحرخیز ،و
محمد نوری زاد گرد هم آمدند...

لطفــی به کار روی شــعر نو نیز
تمایــل پیدا کرده بــود .در آغاز
ِ
داروگ
آهنگی ســازگار بر روی
نیما نهاد که با صدای محمد رضا
شجریان ضبط شد.
لطفی خــون دل می خــورد از
دست کسانی که روح شعر و حس
موسیقائی آن را درک نمی کنند
ولی با جســارت تمام روی شعر
مثال سپهری آهنگ میگذارند:
"یک حجــم بزرگ آهنگ را می
گذارند روی یک شــعر لطیف و
انسانی و عرفانی"..
ترانه خوانی لطفی

لطفی گاه خود نیز ترانه و آواز می

>> ادامه از صفحه8 :

خواند .برخی از غزلیات سایه را با
روح و احساسی سرشار ،خوانده و
به همراهی نواخته است.
غزلی با مطلع« ،هــوای روی تو
دارم نمــی گذارندم» را آن چنان
تاثیرگذار خوانده که اشک آدمی
را در میآورد.
نوعی کارعمل میتوان به حسابش
آورد ،البته با ظرافتی نادر.
شــماری از دســتاوردهای
آهنگسازی او غالبادر پیوند با شعر
سایه این هاست:
سپیده ،همیشه در میان ،بهانه
از توست ،و چهارگاه.
پرسیدم چرا بیشترین شعرها را از
سایه انتخاب می کند .اشاره به بار

عاطفی -انسانی غزلیات «سایه»
کرد که حرف روزگار را میزند ،و
چه زیبا!
با نبــود محمدرضا لطفی گمان
میرود کــه از میــزان جوش و
خــروش در محدوده موســیقی
سنتی کاسته شود.
جدا از ارزش شیوهها و آهنگهائی
که از او بازمانده ،نام او در فهرست
هنرمندانی ثبت می شود که در
شرایط سخت انقالبی از موجودیت
موسیقی ایران دفاع کرده و خطر
را از آن دور ساخته اند.
_________
•
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شاهنامهمتعلقبههمهیمردماناست؛

باهرزبانومذهبوعقيدهای

به مناسبت روز فردوسی

ی دهقانان بزرگ و موبدان ،سينه
شکوه ميرزادگی به سينه حفظ شده و به نسل های
(نویسنده ،ژورنالیست ،و کوشنده بعدی تحويل داده می شد.
میراثفرهنگی) به گفته ی تاريخ نويسان ،دهقانان
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ظرفیتمحدود ترم تابستانی2014 :
( 7جوالی تا  24آگوست)

Tel.: : 514-737-3642
5180 Queen-Mary, 4e étage, Montréal, H3W 3E7

محل ثبت نام

آژانس مسافرتی

Maison de Voyages

 ۲۵ارديبهشــت ۱۵ ،می ،روز فردوسی با شاهنامه اش نه تنها تاريخ
فردوســی بزرگ است؛ روزی
و فرهنگ ما جنات داد ،بلکه...
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
که به کوشش فرهنگدوستان
½ ½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
ايرانی در دوران معاصر به نام اين (ديهگان) کسانی بودند که چون از
و بهای عالی به سراسر دنیا
شخصيت بزرگ فرهنگ و تاريخ امور زمين داری و ســاختار اداری
½ ½ سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
ا
ین
ک
با
ايرانيان نامگزاری شده و در سال پيشــرفته ی آن روزگار اطــاع
3
2
سا
ل جتربه کاری! نشـــانی:
½ ½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
های اخير بيش از هميشه از سوی داشتند از بی اطالعی و سودجويی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
مردمان فرهنگ دوســت گرامی اعراب مهاجم اســتفاده کرده و،
Senior Travel Consultant
½ ½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
داشته می شــود .در واقع ،درست عالوه بر انجام کارهای «تخصصی»
Maison de Voyages
به هنگامی که فرهنــگ ايرانی ِ مختلف بــرای مهاجمان ،به جای
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
غير مذهبی ،همپای آثار تاريخی اين که اســام آورند ،مانند ديگر
Montréal, Québec H3B 3C6
و شــخصيت های غيرمذهبی ما« ،کافــران» ،بــا دادن جزيه به آن
T: (514) 842-8000 Ext. 296
گرفتــار بی توجهی و ويرانی و بی ها کوشــيدند دين و آداب و زبان
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
مهری فراوان حکومت مســلط بر و ک ً
ال فرهنــگ خود را ،حداقل به
TITULAIRE D’UN PERMIS
farnaz@hot.ca www.hot.ca
DU QUÉBEC
ايران قرار دارد ،اين بزرگداشــت صورت شفاهی و در درون خانواده
ســخت پر محتوا و معنا اســت .های خويش حفظ کنند .برخی از
به راســتی که فردوســی يکی از اين افراد نيز توانستند آن يادها و
شخصيت هايی است که در سی خاطرات را مخفيانه مکتوب کنند.
_____________
و پنج ســال گذشته بر او کم جفا
«ديگر به آرامگـــاه حکيم توس
نرفته است.
پا خنواهم گذاشت!»
فردوسی را بيشتر مردمان تنها به
ـــــــــــــ
عنوان يک شاعر ملی پارسی زبان
می شناسند و پاس می دارند ،در اما عاقبت ،اين فردوسی بزرگ بود
حالی که اشتباه بزرگی است اگر که با تکيه بردانش و توانايی حيرت
شاهنامه ی فردوســی را تنها به انگيز خويش کل اين يادها ،خاطره
دليل اين که به پارسی سروده شده ها ،قصه ها ،استوره ها و نوشته ها
ارزيابی کنيم.
را يک جا در شاهنامه آورد و از آن
امیر مهیم
البته که زنده داشتن زبان فارسی دايره المعارفی ساخت که همه ی يونســکو آرامگاه او در فهرســت
به وسيله فردوسی کاری بزرگ و تاريخ و فرهنگ مردمان ايران را در ميراث جهانی ثبت شود ،دو دکل اعتبــار و مانــدگاری هر ملتی
ارزشمند بوده است اما نقش کارآ ،خود جاودانه کرده است.
برق عظيم در دو طرف آرامگاه زده همیشه بستگی به اهمیت هنری
هنرمندانه و حيرت انگيز فردوسی محققان غير ايرانی ،بسا قبل شد.
و فرهنگی کشورش دارد.
ایــران ما رستاک تجربه ای است در حوزه
در حفظ و ماندگار کردن تاريخ و از ايرانيان ،کارهای زيادی در اعتراضات مردمی کار را به مجلس هنر و ادبیات که هر کدام دارای
چــون از این ژانر موسیقیایی" .البته معلوم
فرهنگ مردمان ايــران زمين ،به مورد شاهنامه انجام داده اند.
اسالمی کشــاند اما مثل هميشه شاخه های متفاوتی هستند ،در
پیونــد اقوام اســت که برای اجرای موسیقی
عنوان بخشــی از تاريخ و فرهنگ اولين نســخه ی چاپی شاهنامه نتيجه ای نداد .دولت به ســازمان دل و روح مردم ریشه میدوانندکه
بشری ،چندان ارزش دارد که نمی در کلکته ی هندوســتان در قرن برق اجــازه داده بود که اين دکل این ریشه ها پیوندمستقیم با زادگاه مختلفی شکل یافته است ،گنجینه مختلف و متفاوت اقوام گونا گون
هجدهم ميالدی منتشر شده است .ها را برای برق رســانی به کشور و کشوری دارد که در آن متولد می بسیار غنی از فرهنگ عام دارد که باید از ســازهای مربوط به همان
توان به راحتی از آن گذشت.
در واقع فردوسی با شاهنامه اش نه ژول مل فرانسوی در قرن نوزدهم ترکمنستان بزنند؛ يعنی با يک تير شوند ،رشدمی کنند ،یاد می گیرند یکی از اینها موســیقی متفاوت و اقلیم نیز استفاده کرد ،که رستاک
زیبای اقوام ایرانی است که هرکدام برای اجرای برنامــه های خود از
تنها تاريخ و فرهنگی را ـ که می شــاهنامه را بــا تصحيح خودش دو نشان ،هم از ترکمنستاندلبری و یاد می دهند.
رفت تا به وسيله مهاجمانی جاهل ،منتشــر کرده و وولرس والندوئر کنند و هم شــانس رفتن آرامگاه البته این موارد بستگی تنگاتنگی با به لحــاظ متفاوت بــودن زبان و ســازهایی چون دمــام ،دهلک،
متعصب و تندخو برای هميشــه هلندی مصحح ديگر شاهنامه در فردوســی به ميراث جهانی را از نوع زندگی و آموزش در آن اقلیم گویش خود از زیبایی خاص خود دســرکتن ،باالبان ،رباب ،دیوان،
دهل ،ســرنا ،استفاده می کنند تا
برخوردار است.
نابود شود ـ نجات داد ،بلکه آن را به همان قرن است.
ميان ببرند .آن ها می توانســتند دارد.
شکلی کام ً
ال هنرمندانه چنان ارائه پس از آن ،تصحيح برتلس روسی برای نصــب ايــن دکل ها چند ایران عزیز ما نمونه بسیار زیبایی اخیرا در ایران یک گروه از جوانان بتوانند نوای حقیقی و مطلوب را
کرد که نسل در نسل و در جوامع و انتشار شاهنامه ی معروف مسکو صدمتــر آن طرف تــر را در نظر اســت از زندگی مســالمت آمیز هنرمند دست به اقدام جمع آوری بگوشبرسانند.
مختلف قابل انتقال و آموزش باشد؛ است که بنا به گفته ی فردوسی بگيرند)۱(.
اقوام مختلــف که هر کدام از آنها و خواندن موســیقی اقوام ایرانی
به طوری که اکنون شاهنامه تنها شناسان نسخه ی بسيار معتبری و ســه ســال بعد ،يعنی در سال از ادبیــات و هنرهــای ویژه خود کرده اند ،نام این گروه "رستاک" ،خوشــبختانه در  25ماه می این
اســت که در ویکی پیدیا اینگونه گروه برای اولین بار در مونتریال،
برای پارسی زبان ها نبوده و به همه است.
 ،۱۳۸۶نقش هایديواری برگرفته برخوردار است.
(پس از کنسرت تورونتو) در محل
ی مردمــان عالقمند به ادبيات و ايرانيان نيز ،به خصوص از هشتاد از شاهنامه ی فردوسی ،که بيشتر موسیقی این اقوام به همراه گویش معرفیمیشوند:
سالن اسکار پیترسون (الیوال) اجرا
تاريخ و استوره و هنرهای نمايشی و چند ســال گذشته که توجه به آن ها نشاندهنده ی داستان های ویژه خودشان راکه همان موسیقی
فردوسی و کار ارزشمند او شروع فردوسی و درگيری دالوران نيک مردمی یا محلی و یا نواحی است ،ایــن گــروه فعالیت خــود را در خواهند داشت و سپس تور برنامه
جهان تعلق دارد.
ترديدی نيست که اگر فردوسی شد ،در مورد فردوسی بزرگ بسيار کردار ايران با نمادهای بيدادگری در اصطــاح موســیقی فولکلور تابستان  1376در قالب یک گروه های خود را در شهرهای کلگری و
نبود بيشــتر آداب و رسوم ،گفته و نوشــته اند که مهم ترين و زشتی و بدی را نشان می دادند ( )Folkloreمی نامیم که شنیدن موســیقی تجربی آغاز کرده و با ونکور ادامه خواهند داد.
نمادها و نمودهای فرهنگی ،آنها به تصديق فردوســی پژوهان شبانه از ديوارهای ميدان فردوسی آن روح ما را به گوشه گوشه ایران الهام از عناصر شنیداری موسیقی گروه رستاک کارش تقلید نیست
بومی ایران و بــا رویکرد به گونه بلکه تحقیق آکادمیک و ساخت و
بخش هــای اصلی تاريخ و به شاهنامهدکتر جالل خالقی مطلق مشهد حذف شدند )۲(.اين نقاشی پرواز می دهد.
طور کلی ميراث های ناشی از باشــد که با استفاده از  ۵۰نسخه ها که ،بمناسبت انتخاب آرامگاه این ادبیات محلی یا سنتی که جزء ای از موســیقی با قابلیت برقرای اجرای حرفه ای است.
جهان شناخت ايرانيان قبل از ی معتبــر موجود در مــوزه ها و فردوســی از سوی يونســکو ،با گنجینه ملی هر کشوریست ،سینه ارتباط با ســایر فرهنگ ها ،اقدام بهمین منظور مثال اگر بخواهند
اسالم از يادها رفته بود؛ به ويژه مجموعه های خصوصی ،زيباترين زحمت و تالش بيش از يک سال به سینه از نســلی به نسل دیگر به تحقیق و برگزاری جلســات با یک ترانه محلی لری را اجرانمایند
که به فرمان سرداران اسالم همه ی و دقيق ترين نســخه اين کتاب گروهــی هنرمنــد و  ۴۵ميليون منتقل شده است که همیشه مادر حضور هنرمندان و اســاتید حوزه با استادان فن بومی می نشینند،
تمرین می کنند و بعد به اجرا در
هزينه برديوارها نقش بسته بودند ،ادبیات یک کشــور و الهام بخش های موسیقی نمود.
کتاب ها و اسناد نوشتاری ايرانيان شناخته می شود.
که در آتشکده ها و کتابخانه های متأسفانه ،همانگونه که گفته شد ،به دســتور نماينده ی ولی فقيه شاعران و نویسندگان بوده است .اساســی ترین موضوعــات مورد می آورند و برای هرچه بهتر درک
مختلف نگاهداری می شــد نابود پــس از انقالب فردوســی نيز از نابود شــدند .آن هــا کار گروهی ادبیــات مردمی شــامل قصه ها ،بحث در این جلســات ،باز جست کردن این اشــعار و موســیقی تا
گشت .در آن ميان ،مث ً
ال ،به قول کسانی بود که مورد خشم برخی از هنرمندان نقاش بود که به طول افسانه ها ،اســطوره ها ،ترانه ها و نغمه های اصیل و کهن موسیقی کنون به اقصی نقاط ایران مسافرت
پنج هزار متر مربع کشــيده شده تصنیف ها است و حتی بازی های مقامی ایران است که با شیوه ای نمــوده اند تا بتواننــد ازگنجینه
دکتر اردشــيرخداداديان ،استاد انقالبيون متعصب قرار گرفت.
تاريخ و تمدن ايران ،چند صد هزار او را تحسين کننده ی شاهان نام و بيش از يک سال وقت و حدود کودکانه و معما هایی که از دوران نو در حوزه موسیقی معاصر ایران موسیقی اقوام مختلف ایران بخوبی
بیاموزند و برای شنوندگان دیگر به
جلد کتاب که در دانشــگاه بزرگ گذاشــتند و انواع عمليات را برای  ۴۵ميليون تومان هزينه شــان کودکی بصورت چیستان شنیده سریان یابد.
حکایــت اینگونه موســیقی که ارمغان آورند .
گندی شاپور نگاهداری می شد به نابــودی نام او و حذف شــاهنامه شده بود .و اين همان «ولی فقيه» ایم.
ی اســت که امسال قرار است ،در این فرهنگ متعلق به عموم مردم ماهیت نغمات خود را از موسیقی مشتاقانه منتظر دیدار این عزیزان
غارت رفت و يا به آب افکنده شد .انجام دادند .برای نمونه:
است که از نســلی به نسل دیگر کهن ملل گوناگون اخذ کند ،بسیار بر روی صحنهدر مونتریال هستیم.
قبــل از فردوســی ،ميراثی که او در ســال  ،۱۳۸۳درست هنگامی
مفصل است.
حافظ هميشگی آن شد به وسيله که قرار بود به توصيه ی نمايندگان
{>> ادامه در صفحه }37 :منتقل گشته است.
•

فرنازمعتمدی

گروه رستاک :احیاء
کننده موسیقی اقوام
ایران زمین
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دکتربهمن فصیح پور

در شهــر

مدرسه دهخدا

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

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

514-827-6364
www.dehkhodaschool.com
------------------------

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

مدرسه فرزانگان

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)

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

با کمک طب سوزنی

ایران-مونترال

(514) 299-1787

www.addhi.org
--------------------

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

•
•
•
•

Integrative Clinic Dr. Bita - WESTMOUNT
iLife Health Care Center – WEST ISLAND
Alfa Care Health Center - LAVAL
Centre Medical Mira - BROSSARD

_____________________
Tel : (514) 267-3454

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

تلفن)514( 626-5520 :

خورشید خانوم

بهروزباباخانی

IBNG

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

همبستگیبازرگانی

رقصایرانیبهدلیلگوناگونیفرهنگیوقدمتی
بهدرازای تاریخ بسیار رنگارنگ و غنی می باشد،
در حفظ این هنر یگانه که متاسفانهدر سرزمین
خود مورد بی مهری فراوان است بکوشیم.

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

اجنمن ادبی مونتریال

خردساالن 11 :صبح  -بزرگساالن12 :

www.ilsmontreal.org

5347 Cote-des-Niege

دانشنامهایرانیکا

Tel: 514-341-5194

M E KI C
-------------------------

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

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

behrooz@babakhani.ca

کتابخانهنیما

مشاور رمسی وام مسکن






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

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!

ایرانیکاازآنهمهماست
و به حمایت مالی همه نیاز دارد.
www.iranica.com
--------------------------

----------

کافـــه لیت

www.cafelitt.ca
-----------------------

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

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

اجنمن ایرانیان اتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

ناگفتنیها:

در تلویزیون میهن

تلویزیون میهن به مدیریت سعید بهبهانی تقدیم
می کند
سه شــنبه ها برنامه دانستنی های پزشکی و
بهداشت عمومی توسطدکتر عطا انصاری ساعت
 6تا  7بعد از ظهر به وقت شرق کانادا
سه شنبه ها برنامه ناگفتنی ها (طنز سیاسی)
توسط پیر گدای خراسانی
ساعت  7تا  8بعد از ظهر به وقت شرق کانادا

چهارشنبه ها 8 :بامداد
صبحانه و کسبوکار در جمع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684

آموزش طراحی و نقاشی

www.mihantv.com

www.maryamtavaf.com

>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر
می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند بصورت
منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما
ایمیلکنید:

Tel.: 514-894-8372

رستوران

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

پیرگدایخراسانی

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
___________________

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی

را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

WWW.IBNG.CA

در قلب NDG
>> ساعات کار:

شیراز

8043 St-Hubert
iwamontreal@gmail.com
------------------

(514) 274-8117

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

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

و هر هفته از دوشــنبه تا جمعه تحلیل مسائل
سیاسی روز ایران و جهان توسط سعید بهبهانی
از ساعت  3بعد از ظهر به وقت شرق کانادا
در ضمن شــما هم میهنان گرامی می توانید
همــواره برنامه های روزهای گذشــته ما را در
یوتیوب میهن تی وی مشاهده فرمائید.

info@paivand.ca

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929

دهمینکنفرانسدوساالنهانجمنبینالمللی
ایرانشناسیدرمونتریال

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ،باکیفیت عالی

Montréal: Hilton Bonaventure Hotel
Wed. Aug. 6, - Sun August 10, 2014

933-0-933

www.iranian-studies.com

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

514

)The International Society for Iranian Studies (ISIS

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

The Tenth Biennial Iranian Studies Conference

ـسرا
ک
با
�
Maison De Kebab

La

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1
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کلیسای اجنیلی فارسیزبانمونتریال
ک

هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

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

)

شی
ش جالل عادل
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پارکانگرینیون

یکشنبه  11می

Paivand
Persian
Picnic
! in the PARC

خامن بختیاری عزیز ،مادر منونه و
سخت کوش و بی شکایت!

 رقص پرشور جوان ها که از همان اولشروع شد و بی پایان ادامه یافت...

 -آشپزخانه کوچک و صفی که به درازا کشید...

کباب...
آه اشک
 یک یعنیپیک ن
کوبیده!

اب
«ا ی عزیز،
م
از سی»:
ه
تا میشه
هنوز!

علی عزیز :عکاس هنرمند و همیشه
حاضر در صحنه از استودیو فتوبوک.

پس از ناکامی در سیزده بدری
که بــه نحســی توفــان برف
نابهنگام خورد ،یکشــنبه 11
می جمــع بزرگــی از ایرانیان
مونتریال ،در نخســیتن پیک
نیک (پیش) تابستانی پیوند
و تپش دیجیتال ،در پارک
انگرینیون گرد هم آمدند
و در آغــوش طبیعتی زیبا
و سخاوتمند ،در کنار هم روز
مادر را جشن گرفتند...
آفتاب ،موســیقی شاد ،بوی
خوش کباب و طعم آشنای آش
رشته رستوران کبابسرا و حضور
در جمــع هموطنان ،همه را به
شور و وجد آورد و یاد و خاطره
خوشی برجا گذاشت.

در اینجا سپاس و تشکر صمیانه
داریم از همه ی دوســتانی که
بی هیچ چشمداشت مالی ،تنها
به دلیل دمــی حضور در جمع
مهربان ایرانیان ،آستین باال زدند
و در شرایطی سخت ،در برپایی
این پیک نیک از هیچ کوششی
فروگذار نکردند.
دست همه تان را می فشاریم:

آقای فرزاد موالیی و تیم کبابسرا
و با ســپاس ویژه از دوســتان
دیرین بنیاد فرهنگی و کتابخانه
نیما
فرهاد زاهــدی( ،بدون زحمت
های پشت صحنه او این برنامه
میسر نمی شد)؛ بیژن اسکندری
با معرفت (بــدون محبت های

کـمیت ما لنگ می
بی دریغ او ُ
ماند!) و همه دوســتان کمیته
«یادمان »،
ابی درویشعلی ،علی آقا اجزاچی
فداکار ،رضا جلدی ،وحید ظفر،
دی جی امیر ،یحیی هاشــمی،
رضا بناساز و جهان عزیز،یوسف
تیزهوش ،مرتضــا صادقی ،بانو
پریچهر اقبال بختیاری (زاهدی)
مادر فداکار و ســخت کوش که
یک تنه کار چندیــن نفر را تا
پایان برنامــه ادامه دادند! خانم
مرعشی (وزیری) ،رضا کیانمهر،
محمد سمندریان ،سیامک عزیز
علی عزیز :عکس فتوبوک
فریبــرز گرائیلــی و محمــد
سلجوقی ،و

بازهم بــا یاد شــیرین مهدی
محمدیان...
با ســپاس ویژه از اسپانسر های
برنامه :فروشگاه اخوان ،محسن
زکی (ماهی ســن لوران) آرزو
تحویلداری ،کلیسای ایرانیان،
گوشت بینو و...
مارابخاطرهمهکمبودهاببخشید
ما نهایت سعی خود را خواهیم
کرد در برنامه های بعدی جبران
کنیم!
دیدار بعدی22 :جون

تپش
دیجیتال
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در شهــر
روگشایی کتاب

جرایم ومجازات دراسالم

حتی اگرافراد گناهکار به یک جنگ
تمام عیار علیه "قدرت الیزال الهی"
دست زده باشند ،بازهم هیچ گونه
توجیهی برای کاربرد شکنجه علیه
آنان وجود ندارد .ماده ی  3مشترک
هر چهار کنوانسیون ژنو(موسوم به
قوانین بشردوستانه ی بین المللی)
خداوند را اکیداً از اِعمال شــکنجه
علیه غیر نظامیان و زندانیان جنگی
منع کرده است .اساسنامه ی دادگاه
بیــن الملل جنایی تحــت عنوان
"مصوبه ی رم" نیز شــکنجه را در
زمان جنگ به عنوان جنایت جنگی
و جنایت علیه بشریت قلمداد کرده
است .اگر خدا را انسان فرض کنیم و
به او صورت انسانی بدهیم ،طبق این
قوانیــن می توانیم وی را به عنوان
شکنجه گر ّ
کل ،جنایتکار جنگی و
جانی علیه بشریت ،در تمام دادگاه
های ملی و بین المللی تحت پیگرد
قراردهیم.

نگارش:

عزت مصلی نژاد
به همراه سخنرانی توسط نویسنده
کتاب

زمان :شنبه  24مه،
 2014ساعت  7شب

مکان :کتابخانه نیما
 5206بلوار دکاری ،سوئیت 3
________________
ناشر :نشرزاگرس

با همکاری :محمد الله وردی و
سارا شمس
با سپاس بی کران ازپرویزقلیج
خانیبخاطرپیشنهادموضوع

ویراستار :شهال کیوانی
طرح روی جلد :منصورشمس
ویرایش و صفحه آرایی :وداد پایا

----------------خوراک و نوشیدنی در مکان عرضه
میشود

مهد کودک خصوصی

اوکازیوناستثنایی
درقلب شهر بروسارد
جنب یک کلینک مدیکال

امکان ایجاد یک مهد کودک خصوصی
• با ظرفیت  74کودک و بیشتر
• آماده برای ساخت

• متامی جوانب کار مطالعه و بررسی شده است.
• نقشه آرشیتکت و جواز شهرداری آماده است.
• امکان خرید کل ساختمان نیز وجود دارد.

__________________

برای دریافت اطالعات و جزئیات بیشتر
لطفا با شماره تلفن زیر متاس بگیرید:

514-999-5168

خامن پرچم در رژه نوروزی
ایرانیـــاننیویورک
این عکس را دوستی از خانم توران نژاد در مراسم کارناوال
نوروزی ایرانیان نیویورک برایمان فرستاده است .توران
خانم با پرچم هایش در اکثر مراسم فرهنگی بزرگ و
کوچک از اقصا نقاط جهان شرکت می کند .برای این
بانوی خستگی ناپذیر انرژی بیشتر (!) آرزوی میکنیم.
رژه نــوروزی ایرانیان نیویورک (به انگلیســیNY Persian :
 )Paradeنام جشــن خیابانی ساالنه ایرانیان آمریکا است که
به مناســبت عید نوروز برگزار میشود .پایهگذاری این جشن
در ســال  ۲۰۰۵میالدی توسط گروهی از خانوادههای ایرانی
آمریکایی نیویورک بوده اســت .محل برگــزاری آن خیابان
محله منهتن شهر نیویورک ،و زمانش معموالً یک
مدیسون از ٔ
هفته پس از آغاز سال نو خورشیدی است .گروههای فرهنگی
مختلفی از سراسر ایاالت متحده آمریکا در این جشن شرکت
میکنند و به اجرای آئینهای مرتبط با نوروز و رقص و پایکوبی

میپردازند .دهها هزار تن از ایرانیان و دیگر اقوامی که عید نوروز
را جشن میگیرند به همراه مردم نیویورک ،به جشن و پایکوبی
در این رژه میپردازند.
کارناوال نــوروزی ایرانیان ،به همــت گروهی از فعالین جامعه
ایرانیان نیویورک برگزار میشود.
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صرافیخضر
انتقـال ارز

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

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 10 :تا 19
____________________________________
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc
GUY

Cell.: 514-944-3279

|

E
X
C
H
A
N
G
E

Tel.: 514-937-5192
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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
سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

SHAHRZAD BEAUTY SALON
سالن ویژه برای خانم های با حجاب

نسرینعینالهی
مایکل برمن:
مشاوران امالک
درخدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

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

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

2178 Ste-Catherine W.

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

facebook.com/paivand.montreal

		

به ما بپیوندید!

UNISEX
6963 Sherbrooke W. Montreal, QC. H4B 1R1
اسپشیالچهارشنبهها 514-489-6901

• کوپ
• رنگ • مش
• هایالیت و فر
• براشینگ • بند و
ابرو • اپیالسیون
• شینیون • مانیکور
میکاپ عروس
•پدیکور • الکترولیز
• فیشال• جوان سازی
پوست با کریستال
Microdermabrasion

19

20

PAIVAND: Vol. 21  no.1162  May 15, 2014

کلینیکدندانپزشکیآریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.

Clinique Medicale Alphamedic

دکتر ریموند رضایی
Centre-Ville

 اورژانس:پزشک خانواده
 پزشک خانواده

دکتر مهری حیدری

بدون وقت قبلی
Family Physician

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

(Without Appointment)

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
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال
 گذاشتندندانهای مصنوعی
) پر کردن دندان ها (همرنگ دندان
CEREC AC Bluecam 

1834 Ste Catherine W. Suite 200
Montreal, Qc H3H 1M1

(Metro: Guy)

Tel : (514) 933-3337

قبول کلیه
بیمه های مدیکال
و بیمه های دانشجوئی

www.clinique-arya.com

NOTAIRE-NOTARY
وحید خلجی

محضردار و مشاورحقوقی
:خدمات ما شامل

 وام،خرید و فروش: امالک
 خرید و فروش شرکت ها
 اجاره امالک تجاری
 ثبت شرکت ها
 تهیه وصیت نامه
 تهیه دعوت نامه برای ویزا
 تهیه وکالت نامه ها
 تاییدامضا
و بسیاری دیگر
________________
VAHID KHALAJI
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

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

Tel.: 514-439-1444
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Dr. Raymond Rezaie

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

1393  اردیبهشت25  1162  شماره 21 سال
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 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

  
OPTHAMOLOGIST
Dr. Samir Antaki
 ENDOCRINOLGUE:
Dr. Jack Elstein
  
UROLOGUE:
Dr. Jean-Louis Bourque
 ALLERGIE:
Dr. Phil Gold
 CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:

روز7
هفته

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

:پزشکان متخصص

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

:پزشکان خانواده

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

Tel.: (514) 933-8383
1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia
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آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

Assurance
Elegance Insurance

کمپانی بیمهالگانس
خنستین شرکت بیمه ایرانی

جتاری/مسکونیموتوراتومبیل
CAR

با خرید بیمه منزل
یا اتومبیل خود
برای اولیــن بار
با
کمپانی ما از مزایای

 ختفیف% 10
!بهره مند شوید

کمترین بها برترین سرویس

HOUSE

با اقساط ماهیانه

MOTO

COMMERCIAL
_________________



6400-A St-Jacques W.

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

Cell: 514 834 2166
Fax: 514-868-1115
Email: maryagency@gmail.com

:مشاور مجرب شما

مهریصدوقی

 سال سابقه17    بیش از

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

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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

... اتومبیل و، هتل،   کروزهای ویژه

و بسیاری دیگر

Montreal, Qc. H4B 1T6
(2nd floor)

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

»آموزشگاهحرفهایرانندگیکامیون«دیان
با ضمانت عالی با قیمت های ویژه و رقابت ناپذیر

Professional
Truck Driving
School

1.9% با نرخ
و ختفیف ویژه

با نرخ
و ختفیف ویژه

بهترین موقعیت شغلى براى مهاجران
• Computerized Theory / Practice
• Log Books
• Border Crossing
• Defensive Driving
• Dangerous Goods
• Accident Prevention
• Air Brake Adjustment
• Air Brake Endorsement
• Commercial Drivers License
• Cargo Securement
• Team Driving

درآمد ساالنه تا
 هزار دالر90

5253 DECARIE , SUIT 204
MONTREAL (QC) H3W 3C3

Tel.: 514-482-9494
Cell: 514-953-8013
Toll free: 1-844-482-9494

) تضمین گرفتن گواهینامه1•
. هفته5  تا3 در مدت
) آموزشگاه حرفه ای ماشین های2 •
.سنگین با مدیریت ایرانی
• کلیه خدمات حسابداری
:به رانندگان شامل
، IFTA ، US DOT
،دریافت کلیه مجوزهای کانادا و آمریکا
صدور بیمه کانادا و آمریکا
جهت رانندگان جدید

دوره آموزشى ویژه
flatbed براى
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با مشاور مجرب خود رحمت متاس بگیرید
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هجوم  ۵۳هزار
ايرانی در چهارماه
گذشته به آنتاليای
ترکيه
فارس به نقل از حريت نوشت ،در
چهار ماهه نخســت سال جاری،
تعــداد گردشــگران ايرانی که به
آنتاليای ترکيه ســفر کرده اند از
افزايش بسيار بااليی برخوردار بوده
است.
طی ماه هــای ژانويه تــا آوريل
سال جاری بالغ بر  ۱.۳۲ميليون
گردشگر به آنتاليا سفر کرده اند که
اين ميزان با افزايش  ۵.۱درصدی
همراه بوده است و  ۵۳هزار نفر از
آنها را گردشگران ايرانی تشکيل
داده اند.
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شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

به رغــم وجود گردشــگاههای و
مناطق ســياحتی در کشــور به
گــزارش روزنامــه حريت ســفر
شهروندان ايرانی به آنتاليای ترکيه
در اين مدت  ۴۶۴درصد افزايش
يافته است.
در حــال حاضر آلمان بــا تعداد
۴۶۶هــزار و  ۸۱۶گردشــگر ،در
رتبه نخست بيشترين تعداد سفر
گردشگران خارجی به آنتاليا قرار
دارد و روســيه نيز با تعداد ۲۱۰
هزار گردشگر در جايگاه دوم قرار
گرفته است.

تعداد گردشــگران آلمانی در اين
مدت  ۴.۴درصد کاهش داشــته
است اما تعداد گردشگران روسی
با  ۱۷.۹درصد افزايش همراه بوده
است.
دولت ترکيه همچنين برنامه هايی
برای جذب گردشگر از انگليس و
هلند را نيز در دست اجرا دارد به
گونه ای که تعداد گردشگرانی که
از اين مناطــق به آنتاليا در چهار
ماهه نخســت ســال جاری سفر
کرده اند  ۴درصد افزايش داشته
است.

لحظههای شیرین با
سفرۀعقدشیرین

Tel.: 514-624-2669
514-912-5651
www.sofrehaghd-montreal.com

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد
ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها

Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

خدمات آرایشـی LASER SPA

INSTITUT LEA

Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر Rejuvenation
 جوان کردن پوست و از بین بردن چین و چروک های
صورت و گردن  لیزر برای رگ های پا و صورت veins
و از بین بردن جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne
 ماسوتراپی  اپیالسیون با وکس  بند و ابرو  سفت
کرد سینه از طریق لیزر   Breast liftingفیشال Skin Care
  Treatmentمانیکور ،پدیکور ،کاشت ناخن  سوزاندن
چربی های بدن با متدهای پیشرفته لیزری بسیار موثر،
مطمئن

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

massagetherap
member: M~RMy
Q
receipt avaliable

4230 boul St-Jean, suite 225
D.D.O H9H 3X4 QC

Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622
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سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

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
تهیهواممسکنبرایایرانیانغیرمهاجردرکانادا
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت

هدیه  1000دالری برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار

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

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

Cell.: 514-969-2492
2005 downtown
best view
2 bedrooms
$385000

اوکازیون عـالی
برای زندگی و یا
سرمایهگذاری

2004 construction
ile des soeurs
$279000

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

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

آیا مشکل اعتباری دارید؟
  آیا مشکل اعتباری دارید؟
  آیا با پرداخت دیرکرد Equifax Late Payment R9
مواجههستید؟
  آیا اعالم ورشکستگی کرده اید؟
(الزم نیست  7سال صبر کنید!)
  آیا نیاز به ترمیم اعتبار بد دارید؟
  آیا می دانستید که اعتبار بد مانع پیشرفت و تحول
مثبت در زندگی می شود؟
همین امروز با متاس با ما می توانید برای مشاوره محرمانه،
رایگان و بررسی دقیق تمامی امور اعتباری تان اقدام
شما
کند.ما بهترین راه حل را با ضمانت کمترین هزینه به
________________
ارائه می کنیم.
Improve & Fix Credit Counsellor
Reza Ahmadi

Tel. :514-585-3550
Fax :514-416-4889

improvefixcredit@gmail.com
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خوشمزهترینکباباینتابستان،درجمعدوستان داغداغ

درطبیعتزیبایمونتریالنوشجانکنید!

بزرگ

بستا
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ایرانیا
نمونتریال

یکشنبه  22جون

بن
د و زیبا
وشیم،
ب
خ
ن
د
ی
شا
ب
م
ک
،
ب
و
ی
ز
ب
ن
ی
گ
روز پرشور ،خانواد
ب ـم،بــرق یم،
ک
.
و
ی ایی صمیمی نوشیدنی و .. ..ا هم شاد با صیم...
ض
و
گیز و.
شیم !
در ف شمزه ،چای جان ان
ی
ه
کباب خو سابقات
 Dشهر
شی ،م
ترین J
قرعه ک
شاد

Paivand
Persian
Picnic
! in the PARC

پارکانگرینیون
توجه توجه توجه توجه:

مراه با

ه

   محل:

METRO: Angrignon
چند قدمی خروجی پارک

  غرفه های بازرگانی،

فرهنگی و هنری:
با دفتر پیوند متاس بگیرید:

514-996-9692

تپش
دیجیتال
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یادواره
شاللهخرسند
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دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

غ

ادامه دار...

Å Åغاز می چرونه !
Å Åغربال را جلوی كولی گرفت و گفت:

منو چطور می بینی؟ گفت :هر طور كه تو منو می بینی !

Å Åغالم به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو !
Å Åغلیان بكشیم یا خجالت ! /
مائیم میان این دو حالت ...
Å Åغم مرگ برادر را برادر مرده میداند !
Å Åغوره نشده مویز شده است !
 Å Åفردا كه برمن و تو وزد باد مهرگان /
آنگه شود پدید كه نامرد و مرد كیست؟
Å Åفرزند بی ادب مثل انگشت شسته،
اگر ببری درد داره  ،اگر هم نبری زشته !
Å Åفرزند عزیز نور دیده  /از دبّه كسی ضرر ندیده !
Å Åفرزند كسی نمیكند فرزندی /
گر طوق طال به گردنش بر بندی !
Å Åفرزند عزیز دردونه ،یا دنگه یا دیوونه !
Å Åفرشش زمینه ،لحافش آسمون !
Å Åفرش ،فرش قالی ،ظرف،
ظرف مس ،دین ،دین محمد !
Å Åفضول را به جهنم بردند گفت  :هیزمش تره !
Å Åفقیر ،در جهنم نشسته است !
Å Åفكر نان كن كه خربزه آبه !
Å Åفلفل نبین چه ریزه بشكن ببین چه تیزه !
Å Åفلك فلك ،بهمه دادی منقل ،به ما ندادی یك كلك !
Å Åفواره چون بلند شود سرنگون شود !
Å Åفیل خوابی می بیند و فیلبان خوابی !
Å Åفیلش یاد هندوستان كرده !
Å Åفیل و فنجان !
Å Åفیل زنده اش صد تومنه ،مرده شم صد تومنه !
Å Åقاپ قمار خونه است !
Å Åقاتل بپای خود پای دار میره !
Å Åقاچ زین را بگیر اسب دوانی پیشكشت !
Å Åقاشق سازی كاری نداره ،مشت میزنی توش گود
میشه ،دمش را میكشی دراز میشه !
Å Åقاشق نداری آش بخوری نونتو كج كن بیل كن !
Å Åقاطر را گفتند  :پدرت كیست؟
گفت  :اسب آقادائیمه !
Å Åقاطر پیش آهنگ آخرش توبره میشه !
Å Åقبا سفید قبا سفیده !
Å Åقبای بعد از عید برای گل منار خوبه !
Å Åقدر زر ،زرگر شناسد قدر گوهر ،گوهری .
Å Åقران كنند حرز و امام مبین كشند ! /
یاسین كنند ورد وبه طاها كشند تیغ ...
Å Åقربون برم خدا رو ،یك بام و دو هوا رو/ ،
اینور بام گرما را اون ور بام سرمارو !
Å Åقربون بند كیفتم ،تا پول داری رفیقتم !
Å Åقربون سرت آقا ناشی/ ،
Å Åخرجم با خودم آقام تو باشی !
Å Åقربون چشمهای بادومیت  -ننه من بادوم !
Å Åقربون چماق دود كشت كاه/ ،
بده جوش پیشكشت !
Å Åقرض كه رسید به صد تومن/ ،
هر شب بخور قیمه پلو !
Å Åقسمت را باور كنم یا دم خروس را؟!
Å Åقسم نخور كه باور كردم!
Å Åقلم  ،دست دشمنه !
Å Åقم بید و قنبید ،اونهم امسال نبید !
Å Åقوم و خویش ،گوشت هم را میخورند /
استخوان هم را دور نمی ندازند .

ف

ق
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گوناگون ...
آنهاییکهازنظراحساسیقویهستند

این۱۵کارراانجامنمیدهند!
قدرت ذهنی یک جنبه خاص دارد که آن عامل
تصمیم گیری درمورد این اســت که زندگی
خوبی خواهید داشــت یا خیر .قدرت ذهنی
ســطحهای مختلفی دارد و برای داشتن یک
زندگی شاد و موفق به همه آنها نیاز است .یکی
از بخشهای مهم قدرت ذهنی که بیشترین
تاثیر را دارد ،قدرت احساسی است.
احساسات درواقع بخشی از روان ما هستند اما
میتــوان آنها را از کیفیات ذهنی متمایز کرد
زیرا بیشتر و مستقیمتر بر جسم ما اثر میکنند.
قدرت احساسی ما بر عملکرد جسمی ما تاثیر
گذاشته و بر همه اعمال ما اثر میگذارد.
بدون احســاس هیچ دلیلی برای عمل وجود
ندارد.
احساســات بزرگتریــن انگیزهدهندههای ما
هستند .متاسفانه میتوانند به ما انگیزه دهند
کــه در هر جهتی عمل کنیــم ،حتی جهت
منفی و اشتباه .به همین دلیل داشتن قدرت
احساسی ضروری است .موقعیتهای بیشماری
وجود دارد که افرادی که از نظر احساسی قوی
هستند از آنها دوری میکنند و بعضی از کارها
و اعمال را اص ً
ال انجام نمیدهند.
در زیر به  ۱۵مورد از این اعمال اشاره میکنیم:
•
 .۱هیچوقت برای توجه دیگران گدایی
منیکنند.

نیاز به توجهدقیقاً با احساساتدر ارتباط است.
آنهایی که احســاس نیاز برای شناخته شدن
میکنند ،فقــط زمانیکه دیگران به آنها توجه
دارند است که احساس ارزشمندی میکنند.
مثل اینکه بــه ارزش خود بــاور و اطمینان
نداشته باشند .اگر خودتان ندانید که تا چه حد
ارزشمندید ،هیچکس دیگری هم آن را درک
نخواهد کرد.

•
 .۲به هیچکس اجازه منیدهند ناراحتشان
کند.

قدرت احساســی نیاز به آرامش دارد .دنیا پر
از آدمهای حســود اســت .همه جا چشمانی
حسود به دنبال شماســت ،واقعیت تلخ این
است که اغلب کسانی که ما را عقب میکشند،
نزدیکترین افراد به ما هستند .خالص شدن
از این آدمها معموالً بهترین راهحل اســت اما
سختترین آنها هم هست.
اگر بتوانید بیسر و صدا آنها را از زندگی خود
بیرون کنید ،خیلی شانس آوردهاید.
•
 .۳کینه منیورزند.

اگر کینهای هستید ،احتماالً بیشتر از آنچه که
باید به یک موقعیت یا فرد توجه میکنید.
اگر کسی از ته قلب عذرخواهی میکند ،او را
ببخشید .اگر عذرخواهی نکرد،دیگر با او ارتباط
برقرار نکنید اما کینه نگیرید.
آدمهایی که از آنها کینه میگیرید ،مقدار بسیار
زیادی از انرژی فکری شما را میگیرند و ضرر
بیشتری به شما میزنند.

•
 .۴هیچوقت دست از کاری که دوست دارند
منیکشند.

کسانی که از نظر احساسی قوی هستند ،هر
کاری را فقط به این دلیل که دوســتش دارند
انجام میدهند .هیچوقت بخاطر حرفدیگران
دست از کاری که میخواهند برنمیدارند.
•
 .۵هی چوقت از اعتمـــاد به خود دست
منی کشند.

آنهایی که خودشان را دوست دارند و خودشان
را درک میکنند ،آنهایی که از اینکه خودشان
باشند احســاس غرور میکنند و نمیترسند،
هیچوقت به خودشان شک نمیکنند.

•
 .۶مثل افراد پست رفتار منیکنند.

برخی مردم پســت هســتند .امــا ما تعجب
میکنیم که چرا؟ پســت بودن فقط بعنوان
یــک عامل ترســاننده محســوب میگردد و

اگر از عشق ورزیدن بترسید ،یعنی
به خودتان به اندازه کافی اعتماد
ندارید .یعنی نمیتوانید فکر کنید
که در یــک رابطه بادوام بمانید و
همه روابطتان با شکســت مواجه
میشود .نمیخواهیددوباره آسیب
ببینید چون واقعاً برایتان عذابآور
است .هیچ دلیلی ندارید که دوباره
قلبتان را در معرض شکسته شدن
قــرار دهید .اگــر رابطهتان موفق
نبوده ،اشکال از شما نبوده است.
علت هردو شما هستید .مگراینکه
انســان واقعاً بدی باشید؛ در این
حالت مشکل از شماست.
•
 .۹از ترس روزی که پیش رویشان
است در رختخواب منی مانند.

اگــر ســعی داریــد دیگــران را
بترسانید ،بهتر است با یک مشاور
تخصصی مشورت کنید ،اگر فقط
همینطوری بیدلیل میخواهید
دیگران را بترسانید ،احتماالً دچار
کمبوداعتمادبهنفسهستید.
•
 .۷هر کسی را وارد زندگیشان
منیکنند.

افرادی که از نظر احساســی قوی
هستند به دلیلی از نظر احساسی

قــوی شــدهاند :خودشــان را در
معرض افرادی که سپر دفاعی آنها
را خرد کرده یا اخالقیات آنها را زیر
سوال میبرند قرار نمیدهند.
بیشتر آدمهای دنیا گم شدهاند و
بدشان نمیآید که شما را هم با این
سردرگمی خود همراه کنند .نباید
بگذارید یک آشنایی بد شادیتان
را مختل کند.

•
 .۸از عشق ورزیدن منیترسند.

بهترین بخش زندگی شــما باید
لحظهای باشد که بیدار میشوید
و میفهمید که هنوز زندهاید ،اکثر
اوقات ما از زندگی غافل میشویم.
•
 .۱۰از کم کـــردن سرعت شان
منی ترسند.

افرادی که از نظر احساســی قوی
هســتند نیاز به عمــل و هیجان
مــداوم ندارند .نیــازی ندارند که
همه روز دور بگردند و برای کسل
نشدن مدام در فعالیت باشند .آنها
از لحظات کند و آرام شان هم لذت
{>> ادامه در صفحه}29 :

رازخوش تیپ شدن آقایان

بارعایتچندنکته!
پیراهن مناسب با یقه ای تیز
و زیبا داشته باشید.
•

 ) 7پولتــان را برای خرید
•
 ) ۱کت های دو دکمه بخرید .این یک ماهوت پاک کن گران
نوع کت ها شــما را الغرتر نشان قیمت و تزئینی هدر ندهید
می دهد و پیراهن تان هم بهتر به به جای آن ،یک رول پارچه
ای بخرید که البته بهتر هم
نظر می رسد.
کار می کند.
•
 ) 2نباید ســایز کت و شلوارتان •
زیاد بزرگ باشد سرشانه های کت  ) 8یک شال گردن بلند و مشکی
تان باید جذب شانه هایتان باشد داشــته باشید و منتظر نشوید تا
نه بزرگتر از شانه هایتان.
دمای هوا زیر صفر برسد و آنوقت
سعی کنید قد آستین کت تان تا شال گردنتان را بیندازید.
مچ تان باشد نه اینکه تا شستتان؛ شال گردنتان را با پیراهن ،یا کت
شلوارتان زیاد گشاد و بلند نباشد تان ست کنید.
که زیر پاشنه پایتان برود.
•
 ) 9سعی کنید جنس کفشتان از
•
 ) 3اگــر قصد خرید یک پلیور را پوست طبیعی حیوانات باشد زیرا
دارید ،یک پلیور خاکستری رنگ دوام و عمر این کفشها بهتر است.
یقه هفت بخرید این پلیور با یک •
پیراهــن رنگ تیــره در پاییز یا  ) 10اگــر می خواهیــد لباس
زمستان و با یک شلوار جین در هایتانعمربیشتریداشتهباشند،
بهار ست می شود.
آنها را به خشک شویی بدهید یا با
اتوی بخار آنها را اتو کنید.
•
 ) 4کمربند مشکی با لباس خاکی •
رنگ و شلوار جین همخوانی دارد ) 11 .اگــر مــی خواهید جیب
کمربند مشــکی تنها کمربندی کتتان کمی پف داشته باشد باید
است که همه آقایان باید داشته از دستمال مربع شکلی استفاده
باشند.
کنید.

•

 ) 13پیراهن طوسی رنگ با هر
لباسی قابل ست کردن است شما
می توانید آن را زیر لباس تان ،یا
زیر کت یا حتی با یک پیراهن و
یک کتانی بپوشید.
•

 ) 14یک کیف دوشــی داشته
باشید حتا اگر یک کیف دوشی
ارزان را با یک پیراهن زیبا حمل
کنید ،شــما را خوش تیپ نشان
می دهد.

•

 ) 15وقتی شــما یــک کت دو
دکمه می پوشید ،دیگر کمربند
را کنار بگذارید ،زیرا به آن نیازی
نیست زمانی که کمربند استفاده
نمی کنید ،پیراهن تان تمیزتر و
بهتر به نظر می رسد.
•

 ) 16وقتی با پیراهن یا یک کت
•
•
 ) 5بارانی تان باید با پیراهن تان  ) 12به خشک شویی تان بگویید اســپرت عینک آفتابی می زنید،
لباس هایتان را بدون آهار شسته یــک عینــک "دوردار" انتخاب
ِست باشد.
و خشک کند شاید گران تر باشد کنید.
•
 ) 6یک دست لباس رسمی و یک اما می ارزد.
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گردوغبار كاري ندارد
ندارد
ريالً با
فع

پول ندهد ،عراق دست به كار نميشود

5118

دوســت دارید بعد از  ۶ماه
چه وزنی داشته باشید؟
یک محرک خوب انتخاب
کنید تا باعث تشویق شما
برای کاهش وزن شود ،مثل
جلوگیری از پادرد.

یک جدول با دو شرح

5118

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

جدول عادي

جدول ويژهجدول عادي

افقي:
معني
به
هم
اس��ت
زراعت
 -1هم
1
محصول – از غذاهاي اصيل ايراني
 -2پهل��وان جنگه��اي ت��روا – 2
شكوهگر – آرميدن ،آسايش يافتن
3
 -3صلي��ب – آراس��ته و منظم –
4
سبزي نقلي
 -4ذره ب��اردار – پنه��ان كردن – 5
نش��انگان نقص ايمني اكتسابي – 6
شهر روشنايي
7
 -5گرفتن��ي از ه��وا – كنارهه��ا و
8
اطراف – اكنون
 -6آئينهاي س��نتي – مسلمان – 9
ادات تشبيه
 -7كيميا – نژاد روسي – بيماري10 ،
ناخوشي
11
در
ش��هري
–
كرب��ا
ش��يرزن
-8
12
استان هرمزگان – گل دندان
 -9قوم آتيا – همدم – فرستادن 13
 -10حرف��ي براي دهان كجي – از 14
عناصر شيميايي – هماهنگ
15
 -11فرياد – نوشته شده و گنجانده
شده – كتف
 -9جهان – جن��س بعضي از ظروف
 -12س��خنان بيمارگون��ه – جزي��ره آشپزخانه – مادر وطن
مثلثي – گفتني ش��گفتزدهها – امر  -10مقابل خوش حساب! – قلقلهزن
به خوردن
خورشتساز – نفس خسته
 -13از حروف الفبا – چوب سوزاندني  -11م��كان – مكنده خونآش��ام –
– به هم برخورده
گناهان
بشقاب
–
پشتيبان
 -14پائين كوه –
 -12وج��ود دارد – تكي��ه دادن –
بزرگ
ترويجدهنده – عدد قرن
 -15بخشي از بدن – آزمايش
 -13س��ردار اش��كاني – ممك��ن –
عمودي:
مشرق
–
است
چيز
هيچ
از
بهتر
 -1چيز كم
 -14گندي��ده – آدم ناش��ي از س��ر
حيوان درنده
گشادش ميزند – ماشين
 -2نوعي اس��لحه گرم كمري – ميوه  -15همسر مرد – اثري از رضاقليخان
كركدار – ورم
هدايت مؤلف ايراني قرن 13
 -3م��ادهاي ك��ه در برگ
چاي وجود دارد – دندانساز
حل جدول عادی شماره 5117
– گرفتني در جنگ
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -4برجستگي زير گونه –
د
ز
ر
ا
ل و
ا
ه
 1چ ل و ك ر
ر
م و ت و
ش ا س ي
ه
 2ش ي ر
معادل ده هزار متر – واحد
ن ق ر س
ا ت س ز
ا ف ق
 3م و
سطح – گيج و سرگشته
ا ت
و
د
و
ي ه
ر ك
م
ا
 4و
 -5دورهه��ا – ارادتمند –
ل ي ا ف
ا
ل ك ن
ب ا
 5ه ن
حرف جمع فارسي
ا
ز
س ي ا س
ا ن و ي
م
 6م
 -6پنبهدان��ه – حش��ره
ر
ب ا
ن ا س پ ا س
 7چ ا ق ي
ا ق ل ي م
س م ي
 8ش ي ط ا ن
خونخ��وار – پيرايه كاه و
و ي ا
ر
ز م ن د ي
ا
ر
 9م ه
پرده
ن
ر
ا
ا ن ه
م ي ن ا
 10ي ا
آش��كار
–
مطيع
اهلي،
-7
11
ا گ
ر
ا ن گ ا
ا ج
ل ي ل
– ضربه با نوك پنجه پا
ر
ش و
د
ه
ر
و
ب ا
 12ن ك ا
 -8مخت��ل ش��دن رابط��ه
ا
ر
و
ا
م
ن ا ج ي
 13م ر ب ع
م ر ي ي
ا ي ج
ر
ا س
 14و س و
مي��ان دو نفر بر اثر رنجش
ل ي
ا
ا ج م
م م ن و ع
 15د ي
– مدرك – اهل مازندران

افقي 15 14 13 :ماشين خيلي كوچك
4 3 2 1
12 11 10 9 8
معني
جان��وري اس��ت – ن��ام تجارتي
 -1هم زراعت اس��ت هم به -9
1
ايرانيهاي پش��م شيش��ه ك��ه براي
محصول – از غذاهاي اصيل قطعه
 -2پهل��وان جنگه��اي ت��روا –
ظرفشويي 2به كار ميرود – رياكار
ح��روف يوناني – مقابل كلي
شكوهگر – آرميدن ،آسايش -10
يافتناز 3
منظم –
بهانه
 -3صلي��ب – آراس��ته و –
4
سبزي نقلي
 -11گرامي – مشترك مجله – خادم
كردن – 5
 -4ذره ب��اردار – پنه��ان قوم
نش��انگان نقص ايمني اكتسابي
– -12شهر 6صنعتي آلمان – پرهيزكار
شهر روشنايي
– عدد يك رقمي – پدربزرگ
7
حض��رت موس��يبنجعفر(ع)
ه��ا واز
 -5گرفتن��ي از ه��وا – كناره-13
اطراف – اكنون
روايت شده8است كه هر كس يك روز
مسلمان
مبارك را روزه بگيرد ،آتش
 -6آئينهاي س��نتي – از
اين–ماه 9
ادات تشبيه
جهنم يك س��ال از او دور شود – نام
«رامين 10
 -7كيميا – نژاد روسي – بيماري،
ف��ز» بازيگر خانم س��ينماي
ناخوشي
سوغات روسيه
ايران – 11
 -8ش��يرزن كرب��ا – ش��هري
 12قصر خورنق – تفريق –
-14درمعم��ار
استان هرمزگان – گل دندانجمع ناسك
فرستادن 13
فيلسوف آلماني – يقه جدولي
 -9قوم آتيا – همدم – -15
 -10حرف��ي براي دهان كجي – از
عمودي:
14
عناصر شيميايي – هماهنگ -1فيلم تهمينه مياني – ناخن چارپا
15
پرنده شكاري – فاني – نوعي از
 -11فرياد – نوشته شده و -2
گنجانده
هيوندا
خودروي
افقي :شده – كتف
 -9جهان – جن��س بعضي از ظروف
جزي��ره– زيور – عدس
بيمارگون��ه – -3گرد
س��خنان
-12
بازيكن گلزن
عقيق –
 -1سنگي شبيه
آشپزخانه – مادر وطن
ماندن –
امر به
ش��يميايي –
عنصر
سپاهان– گفتني ش��گفتزده-4ها –
سنگالي سابق مثلثي
حساب! – قلقلهزن
خوش
مقابل
امر -10
صداي بم
خوردنزينتي – غذاي شب پانزدهم شعبان –
 -2نام يك به
درختچ��ه
نفس خسته
خورشتساز –
خورشيد
 –-11الهه
نياكان – شرم
بيگانه– چوب -5
سوزاندني
قيمت الفبا
قدرازوحروف
محلي اردبيل –-13
مكنده خونآش��ام –
م��كان –
نكاشتن كوتاه مدت
ضاي��ع –  -6واژه تمجيد –
برخورده
حواري��ون به هم
–
خائ��ن –
 -3از
گناهان
متر
دهم
يك
–
كشتزار
بشقاب
–
پشتيبان
–
كوه
پائين
-14
بخشنده
 -12وج��ود دارد – تكي��ه دادن –
عددابزار
گردگير يا
نوعي
ب��دن – مرغ ميرود –  -7مركز گيان –
 -4ج��وش ريزبزرگ
قرن
دهنده –
ترويج
نرخ رسمي
مطيعبخشي از بدن – آزمايش
سخن زشت –-15
س��ردار اش��كاني – ممك��ن –
نظافت ژاپني –-13
مشرقدر غرب اروپا – باز
گشت و گذار  -8ش��به جزيرهاي
عمودي:
 -5همسر مرد – بارز –
هيچ چيزهماست
جانش��ينكم– بهتر از
 -6دي��دن –  -1چيز
هن��وز آدم
مصونيتگندي��ده – آدم ناش��ي از س��ر
شرم–– -14
حيوان درنده
اصطاحي– براي
 -9نيس��ت ش��دن –
نشده!
ماشين
گشادش ميزند
ميوه
گرم كمري –
 -7آفرينش –-2
درختان
ناميدن
اس��لحهخأل
نوعي– مقابل
نوشتن
س��وزنياز رضاقليخان
مرد – اثري
الوارهمسر
چوب و-15
دار – ورم
 -8پوشش��ي كرك
جاويدان – يك برگ – شهري در
زنان��ه –
شرقي قرن 13
آذربايجان ايراني
هدايت مؤلف
 -3م��ادهاي ك��ه در برگ
 -10حركت��ي در جودو –
دندانساز
ويژهدارد –
جدولوجود
حل چاي
اشاره به دور
حلبهره پول
شماره 5117
جدول–عادی
5117
شماره
جنگ
در
گرفتني
–
–
انگ��ور
درخ��ت
-11
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 15
1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
زير اگونهش –
د
ز
ر
حاصل ا
تخميري ل و
ا
نوشيدني ه
ز 1دچ ل و ك ر
برجستگين ك
ك
 -4م
 1پ ل و ن ي
ر
سرمنش��أ آن م و ت و
كه ا س ي
ش��ير ش
ه
هزاره متر –ك ا
ده ف
معادل ا
ن
 2ت ب س م
واحد ر 2ب رش ي راز
3
ن ق ر س
هايق قفقازا درت س ز
كوه ف
ا
ب و
سرگشته ب ا 3م
ر
و م
گيج ن
سطح –ش ب
ل ه
ا
ل
ا
روس��يه
ا ت
و
د
و
ي ه
ا ف
ن
ا
م
 4ن ا
ه��ا د–
 -5مدوره
مثلثاتي
ارادتمند –ي ن 4وي ا مميباشدر –كاز توابع
م ر ت ع 5
ل ي ا ف
ا
ل ك ن
ب ا
ش ه ن
د
ا
ا ج د
 5س ب
جمع فارسي
حرف
كچلو – يآفتابپرست
م-12
ا
ز
س ي ا س
ا ن
ن 6ام
م و ق ت
ر
ا
ا س ر
 6ي
واحد سوزن
حش��ره ر ا 7چس ا –
ر
ب ا
پ ا س
شبنم –ن ا
ق ي
دان��ه و –ن ا
پنبه گ
ا
ا ن ك  -6ل
 7و
8
قطع��ه ا ق ل ي م
– ي
اس��رافكار م
س
-13ا ن
ش ي ط
س ت
كاه و ا
پيرايه ن ج
خونخ��وار ا– ن
ش
و م
ا
 8م د
9
و ي ا
ر
دراز ن د
ن��ازك ا و ز م
ر
ي رم ه
م د
ز
ا
پرده م ي ل
ا
 9ت ب ر
فل��زي ي –
ن
ر
ا
ا ن ه
م ي ن ا
ا ن  10وي ا
ر
ك و
د
ا
ر
ا
ا
 10ر
 -7اهلي ،مطيع – آش��كار
سازمان فضايي
11
ا گ
ر
ا ن گ ا
ا ج
 11ن ل ي ل
ت
د
و
ر
و
د
ا ت ي ن
ل
پا
پنجه
نوك
با
ضربه
–
شعله
–
خيالي
آرزوي
-14
ر
ش و
د
ه
ر
و
ب ا
ت ك ا
 12ن
س ن
ق ا
ا
ل م
ا
 12پ ك ر
آتشع –
ا
ر
و
ا
م
عصر ي
هنگام ا ج
ن
ي ر ب
 13م
ا
رابط��ه ر
ش��دن س ا
مخت��لي م
ر  -8ي ت
 13ش ب د
م ر ي ي
ا
آق��اي ر
-15ا س
 14و س و
رنجش و س
ر
 14ن ي ك خ و
مي��ان ادو منفر گبر ااثر
آلمان��يي –ج از
ل ي
ا
ا ج م
هاين و
ديدني م
م
م ي
 15د
ا
مازندران ر
ي اهل ا س ك
ت –ر ي ل
 15گ ر
مدرك –
شهر عونيز
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 -۱به طــور مرتب از ایــن مواد
خوراکی استفاده کنید:
میوه ،ســبزیجات ،نــان و غالت
سبوسدار مانند :نان سنگک ،برنج
قهوهای و ماکارونی سبوسدار ،جو.
• روزانه حداقــل  ۵واحد میوه و
•
رسيدگي و حل
اصلي
مس��ئول
كسي
چه
نشد
روش��ن
ما
براي
باالخره
سبزیجات مصرف کنید.
قدم هفتم :برای  ۷روز
جنگل
زيس��ت،
اس��ت؟!•محيط
كش��ور
ريزگردها در
معضل
واحدها يانان
س��ازمان ۵
حداقل  ۳تا
روزانــه
خود را
غذایی
آینده ،تقویم
عراق.
كشور
در
مربوطه
مسئوالن
و غالت سبوس دار مصرف کنید.
یادداشت کنید.
هرچن��د منبع  90درصد گرد و غبار آس��مان ايران ،كش��ورهاي عراق،
حالکه
آنجایی
تا
سفید
آرد
مصرف
از
•
جمله
این
هم
شاید
شــماسوريه هستند ،اما نميتوان به اميد اين كه آنها فكري به
عربس��تان و
هیچ
«من
که
اید
ه
شنید
همیشه
خودداری
یتوانید
رارفع اين مشكل بكنند ،دست روي م
کنید.آسماني
انتظار ديدن
گذاشت و به
دست
كه ولی
خــورم،
چیز نمی
شديددار
سبوس
كش��ورکنید
ســعی
غالتغباري
درگيراز گردو
چاق اس��تان
يكباره 23
نشس��ت .اين
آبي
کنید.به واسطه آلودگيهاي
استانها
شوم».سامتي تعداد زيادي از مردم اين
ش��وند و
می
استفاده
بيفتد ،مسئله سادهاي نيست كه بتوان
غبار به
حاصل از گرد
شديد
هیچ
اســتو که
واقعیت آن
خطر •
با طمأنينه درباره آن تصميم گرفت و توپ را در زمينهاي مختلف انداخت.
مهمانانچاق
نخــوردن
کــس بــا
لبنیاتاماکم
مرتــب
 -۲به طور
از باش��ند،
آمده
كش��ورهاي ديگر
ناخوانده از
هرچند اين
چرا كه
اشتباه
نمی
تبديلکنید:
استفاده
س��امتچرب
ش��دهاند و لذا اگر ما
مردم ما
اینکهبراي
مگر جدي
شود،خطري
اكنون به
کن
چرب،
ماستاينکم
چرب،
شیر کم
مشكل و
فكر رفع
خودمان به
د .حفظ اين سامت ارزش قائليم بايد
براي
چرب.اين ميان آنچه همواره
باشيم .در
روز:گرد و غبار به كشورمان
برایاز۷ورود
جلوگيري
لذا
پنیر کم
درخواست
روزانهميشود
خوریدكشور*مطرح
محيطزيست
سويچیزی را
از )۱هر
مسئوالنکه می
لبنیاتها وکم
دربارهواحد
حداقل ۳
اعام آمادگيهايي اس��ت كه ايران براي مقابله با اين پديده ،آن هم در حد
كارشناس،مصرف
کنید.عراق از نظر تأمين چرب
کنید.و حال جاي اين
داشته است
یادداشتكشور
كمك به
هرچیزی
خوردن
زمان
•
)۲
ً
است كه «آيا صرفا با ارائه درخواست ميتوان مشكل ورود ريزگردها
س��ؤال
گفته را
پروتئینــی
غذاهــای
یادداشت آياکنید.
را نیز
پرداخت؟» به
ایــنمس��ئله
-۳به اين
نبايد كمي جديتر
حل كرد؟» و«
بخورید:كه همواره با مشاهده نخستين
كارشناسان بيش از  5سال است
بسياري از
گول نزنید.
خود را
مربوطه
مسئوالن
اخير)
سال
دو
در
(البته
ريزگردها
هجوم
و
هوا
آلودگي
هدف ازآثارنوشتن تقویم غذایی این تخــم مرغ ،ماهی ،گوشــت قرمز
وعده ميدهند كه اين مش��كات تا پايان س��ال مهار ميشود ،در حاليكه
پوســت،
است که ببینید واقعا چه چیزهایی بدون چربی ،مرغ بدون
دست كم در بحث آلودگي هوا ،شاهد حركت جدي براي رفع آن نبودهايم
سویا.
خورید!
شده است .براين اساس در شرايطي
هر سال از تعداد روزهاي پاك ،كاسته
می و
هايبار
شن ۳
تثبيت ۲تا
قرمز ونهایتا
گوشت
از
*
کند
ی
م
کمک
شــما
به
همچنین
كه به نظر ميرس��د بايد اقدام جدي براي مهار ريزگردها
مسئوليت اصلي
دربحث
انجام شود،
زداييرادرهمكشور
خوردنبيابان
زمان روان و
متوسط
دربارههراينباركهبه طور
هفته و
بدانید،
خــود
کنید.است
رسد و بهتر
مي
نظر
به
عبث
كاري
باش��د،
دس��تگاه
كدام
برعهده
زیرا بیبايد
نظمی در ساعات خوردن  ۶۰تا  ۷۰گرم مصرف
تا دس��تگاههاي مختلف اعم از محيطزيست ،سازمان جنگلداري ،شهرداري
ســویا،
نیز اشتهای کاذب شما را تحریک * از پروتئین گیاهی مانند
و اس��تانداريها به فكر راهحل جدي براي اين مهم باش��ند .ضمن اين كه
گرد ونیز
حبوبات
لوبیا و
کلی و مهار
طــورمرزي
بهآبهاي
كنترل
میکند.در اين زمينه اعتبارات مناس��بي ب��راي
استفاده
• غبار ،ريزگردها و مديريت تاالبها حتما
کنید.با اتكا به همين
اس��ت و
اختصاص يافته
ريزگردها
مشكات
زيادي از
داخلي مي
چربرا را
مربوطیبههای
ویژه ماه
ماهی به
سالمتوان بخش *
هايبرنامه
پشتوانهیک
قدم هشتم:
برطرف كرد.
كشورها،
تهیه كمك
خود براي
برایانتظار
غذاییبدون
کبابی یا بخارپز آماده
به شیوه
کنید.هاي ديگر که
برنامه غذایی باید ساده باشد :میشوند را  ۲بار در هفته بخورید.
{>> ادامه در صفحه}29 :

خیلی از افرادی که سالها «رژیم انتخــاب نمایید ،بــدون آنکه به مشاوره با پزشک یا متخصص
کنید .باید
میزانباکالری آن توجه
كردند تغذیــه ،راه حلی عملی برای
درکلمه
مراتعاین
گرفتوهانــد ،از
دازمان الغری»
مطرح
وگو
گفت
ها
جنگل
متنفرند و وقتی بــه آنان توصیه بدانید بادانستن جدول کالری مواد کاهش وزن خود بیابید .دالیل
میشــود که رژیــم کاهش وزن غذایی و نیز انرژی سوخته شده در آنکه شــما باید نگرانی برای
داشته باشید ،میگویند سالهاست اثــر ورزشهای مختلف ،موفق به کاهــش وزن را کنار بگذارید،
روش��ن نشد چه كسي مس��ئول اصلي رسيدگي و حل
براي ما
کــه رژیم الغــری دارنــد ،ولی کاهش وزن نخواهید شد.
زیر است:
باالخرهموارد
شامل
اس��ت؟! محيطزيس��ت ،س��ازمان جنگلها يا
كش��ور
در
ريزگردها
معضل
نتیجهای نمیگیرند .اگر شما هم امروزه فراوانند کسانی که لیست • نگرانی در مورد وزنتان شما
عراق.
کند.كشور
مربوطه در
مسئوالن
باعث
نگرانی
قتر می
جزء این دسته از افرادید و دنبال کالری مــواد غذایی را همراه خود را چا
هرچن��د منبع  90درصد گرد و غبار آس��مان ايران ،كش��ورهاي عراق،
ناامیدی
و
یاس
احساس
ایجاد
راهی برای کاهش وزن بدون رژیم دارند و یا با استفاده از نرم افزارهای عربس��تان و سوريه هستند ،اما نميتوان به اميد اين كه آنها فكري به حال
نتیجه
شــود .در
شما م
دست گذاشت و به انتظار ديدن آسماني
دست روي
ی بكنند،
مشكل
در اين
الغری میگردید ،قدمهای عملی کامپیوتری میتواننــد به انرژی رفع
23قتر
يكبارهو چا
خوریــد
بیشــتر م
اس��تان كش��ور درگير گردو غباري شديد
نشس��ت.یاين كه
پی آمده ،به شما در این راه کمک موجــود در مواد غذایی پی ببرید .آبي
سامتي تعداد زيادي از مردم اين استانها به واسطه آلودگيهاي
ش��وند و
میکند.
شوید.
ولی باید بدانیــد که حفظ کردن می
موردبيفتد ،مسئله سادهاي نيست كه بتوان
در خطر
غبار به
احســاسگرد و
شديد حاصل از
15
کتاب آیین نامه رانندگی ،شما را
نگرانی
صفحه •15
•
با طمأنينه درباره آن تصميم گرفت و توپ را در زمينهاي مختلف انداخت.
کرد!
نخواهد
راننده
مهمانانبرای
باعث ماينیشود
قدم اول :با رژیم گرفنت
حل از كش��ورهاي ديگر آمده باش��ند ،اما
ناخوانده
وزنتانهرچند
چرا كه
شوید.نگرانی
ناتوانتر
مشکلتان
•
خداحافظیکنید.
س��امت مردم ما تبديل ش��دهاند و لذا اگر ما
جدي براي
خطري
اكنون به
شکست
ایجاد حس
باعث
دربايد خودمان به فكر رفع اين مشكل و
قائليم
سامت ارزش
حفظ اين
رژیمهــا را فرامــوش کنیــد .در قدم سوم :ترازو را کنار بگذارید .براي
كشورمان باشيم .در اين ميان آنچه همواره
درو غبار
شــود.گرد
جلوگيريیاز ورود
نتیجهبه شما
حقیقت شــما باید کلمات «رژیم وزن کردن مکرر باعث الغر شدن شما م
كشور مطرح ميشود درباره درخواستها و
کاهشمحيط
مسئوالن
و رژیم گرفتن» را از ذهنتان پاک شما نمیشــود ،فقط ترس شما ازدرسوي
زيستپیش
وزن ،از
نبرد
اعام آمادگيهايي اس��ت كه ايران براي مقابله با اين پديده ،آن هم در حد
خورده
هستید.تأمين كارشناس ،داشته است و حال جاي اين
عراق از نظر
شکستكشور
کنید ،زیرا مانعی بر ســر راه شما را زیاد میکند .خیلی از کســانی كمك به
دادن
هــدر
باعث
نگرانــی
هستند .آنها جلوی کاهش وزن کــه چند بار در روز خــود را وزن •
ً
س��ؤال است كه «آيا صرفا با ارائه درخواست ميتوان مشكل ورود ريزگردها
كميگردد.
نبايد می
گرانبهایآيا شما
جديتر به اين مس��ئله پرداخت؟» به گفته
وقتكرد؟» و«
شــما را میگیرند .هر موقع این میکنند ،پس از مدتی ناامید شده را حل
شــمانخستين
برایمشاهده
همواره با
را سال
شمااز 5
تمرکزبيش
كارشناسان
تسهیل خواهد
برایاست كهراه را
بسياري ازنگرانی
کلمات را میشــنوید ،به خوردن ودیگر از ترازو میترسند.در نتیجه حس
مربوطه
مسئوالن
اخير)
سال
دو
در
(البته
ريزگردها
هجوم
و
هوا
آلودگي
مشــتاقتر میگردید و نتیجه آن تا مدتها خود را وزن نمیکنند و آثار
موفقیت مختــل خواهد کرد .لذا نمود .لذا لباسهایی را که تا  ۶ماه
وعده ميدهند كه اين مش��كات تا پايان س��ال مهار ميشود ،در حاليكه
بپوشید ،ولی
نیز چیــزی نخواهد بود ،جز آنکه افزایش وزنی تا  ۲۰کیلوگرم پیدا به جای نگرانی ،کاری کنید که از پیش میتوانســتید
دست كم در بحث آلودگي هوا ،شاهد حركت جدي براي رفع آن نبودهايم
نیستند ،به
شما
اندازه
ببرید.
لذت
سال ازوزن
کاهش
در شرايطي
دیگراساس
امروزبراين
پاك ،كاسته شده است.
روزهاي
تعداد
مشکل اضافه وزن شما ،بدتر و بدتر مینمایند ،بدون آنکه به آن توجه و هر
میشود.
نمایید تا اندازٔه
انتخاب
هدف
عنوان
کرده باشند .لذا همین االن ترازو را كه•به نظر ميرس��د بايد اقدام جدي براي مهار ريزگردها و تثبيت شنهاي
مسئوليت اصلي
كه
اين
درباره
بحث
شود،
انجام
كشور
در
زدايي
بيابان
و
روان
بدنتان به آن برسد.
کنار بگذارید ،زیرا برای قدم بعدی قدم پنجم :در دنیای واقعی قدم
•
باش��د ،كاري عبث•به نظر ميرسد و بهتر است
دس��تگاه
كدام
بايد برعهده
به آن نیاز دارید.
رویا.
در عالم
بردارید ،نه
قدم دوم :به سالم خوردن توجه
تا دس��تگاههاي مختلف اعم از محيطزيست ،سازمان جنگلداري ،شهرداري
تالش برای رســیدن به یک وزن قدم ششم :به جلوتر نگاه کنید.
•
کنید ،نه به کالری مواد غذایی!
و اس��تانداريها به فكر راهحل جدي براي اين مهم باش��ند .ضمن اين كه
در
را
شــما
منطقی،
غیر
آل
ایده
هفته آینده یا
نباشید
عبارت «ســالم غذا خــوردن» از قدم چهارم :در مورد وزن تان
کهگرد و
مهار
اینمرزي و
نگرانهاي
در اين زمينه اعتبارات مناس��بي ب��راي كنترل آب
کرد .اگر
خواهد
ناامید
ادامه رژیم
چقدر خواهد
اختصاص ماه
عبارت «رژیم گرفتن» بسیار زیباتر نگراننباشید.
غبارٔ ،
شماهمين
وزناتكا به
آینده ،و با
يافته اس��ت
تاالبها
مديريت
ريزگردها و
ريزگردها را
شــد .مربوط
باید از مشكات
برید،زيادي
توانیبخش
داخلي مي
پشتوانه
رنج م
هايشدید
چاقی
است .از امروز این لغت را بکارببرید .اینکه شــما دائما نگــران وزنتان از
باشــید و برنامه
آینده بهنگر
كشورها ،برطرف
هاي ديگر
۱۰كمك
بــابراي
انتظار
هنگام خوردن مواد غذایی سعی باشید ،مشکل شما را حل نخواهد بدون
کاهش وزن،
درصد
بدانید
كرد .برای الغر شــدن داشته
درازمدت
کنید آنچه را که ســالمتر اســت کرد .لذا به جای نگرانی دائمی ،با به موفقیتی خواهد رسید که ادامه باشید ،مثال بگویید  ۶ماه دیگر.

یک جدول با دو شرح

مينا تاجبخش
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 15 14 13 12 11 10 9 8ماشين خيلي كوچك
 -9جان��وري اس��ت – ن��ام تجارتي
قطعههاي پش��م شيش��ه ك��ه براي
ظرفشويي به كار ميرود – رياكار
 -10از ح��روف يوناني – مقابل كلي
– بهانه
 -11گرامي – مشترك مجله – خادم
قوم
 -12شهر صنعتي آلمان – پرهيزكار
– عدد يك رقمي – پدربزرگ
 -13از حض��رت موس��يبنجعفر(ع)
روايت شده است كه هر كس يك روز
از اين ماه مبارك را روزه بگيرد ،آتش
جهنم يك س��ال از او دور شود – نام
«رامين ف��ز» بازيگر خانم س��ينماي
ايران – سوغات روسيه
 -14معم��ار قصر خورنق – تفريق –
جمع ناسك
 -15فيلسوف آلماني – يقه جدولي
عمودي:
 -1فيلم تهمينه مياني – ناخن چارپا
 -2پرنده شكاري – فاني – نوعي از
خودروي هيوندا
افقي:
 -1سنگي شبيه عقيق – بازيكن گلزن  -3گرد – زيور – عدس
 -4عنصر ش��يميايي – امر به ماندن –
سنگالي سابق سپاهان
 -2نام يك درختچ��ه زينتي – غذاي شب پانزدهم شعبان – صداي بم
 -5نياكان – شرم – الهه خورشيد
محلي اردبيل – قدر و قيمت بيگانه
 -3از حواري��ون خائ��ن – ضاي��ع –  -6واژه تمجيد – نكاشتن كوتاه مدت
كشتزار – يكدهم متر
بخشنده
 -4ج��وش ريز ب��دن – مرغ ميرود –  -7مركز گيان – نوعي گردگير يا ابزار
نظافت ژاپني – نرخ رسمي
سخن زشت – مطيع
 -5همسر مرد – بارز – گشت و گذار  -8ش��به جزيرهاي در غرب اروپا – باز
 -6دي��دن – جانش��ين – هن��وز آدم هم شرم – مصونيت
 -9نيس��ت ش��دن – اصطاحي براي
نشده!
ناميدن چوب و الوار درختان س��وزني
 -7آفرينش – نوشتن – مقابل خأل
 -8پوشش��ي زنان��ه – جاويدان – يك برگ – شهري در آذربايجان شرقي
 -10حركت��ي در جودو –
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دمکراسیشورایی

حال دستمزد کارگر را با موارد
فوق مقایسه کنید .حتی در
وضعیتی که عوامل تاریخی
و سیاســی و اجتماعی را که
در ایــن مورد دخیل اند کنار
بگذاریــم ،باز هــم در کنش
و واکنش اقتصــادی صرف،
دستمزد یعنی قیمت کاالی
چه شده که برغم افزایش درآمد نفتی،
نیروی کار به عنوان یک قاعده
اقتصادی ،خیلی آهســتهتر
مردم بیشتر پرداخت می کنند؟!
از قیمت کاالهای مصرفی و
روی ناگزیری و اجبار خواهد شد .تعیین ارزش قیمت اش ،خود آن خدماتی افزایش پیدا میکند.
چون کارگر نیازمنــدی که تنها کاال مبنای محاسبه و معامله قرار یعنــی ضربــه اصلــی تورم
کاالیی که برای فروش دارد نیروی نمیگیرد .سطح دستمزد را که در ٰرا کارگــران تحمــل میکنند
کارش است ،مجبور است این کاال واقع قیمت این کاالســت شرایط چون مانند اقشار و طبقات دیگر،
را به هر قیمتی که از او میخرند اجتماعی و اقتصادی عمومی حاکم نمیتواند با گران تر کردن کاالی
در بازار کار بفروشد و این یک اجبار در جامعه تعیین میکند .این که خود ،آن را جبران کنند.
است.
کارگران متشکل باشند یا نباشند• ،
نظریهپردازان نولیبرالیســم ادعا مبارزاتشان برای حقوق صنفیشان اجرای مرحله دوم هدفمندی
میکنند که همه افراد مقابل قانون چه پیشینه تاریخی داشته باشد یارانهها در ایران چه تاثیری بر
برابر هســتند اما آنهــا از کلمات و وزن نیروی اجتماعی و سیاسی معیشت کارگران خواهد داشت؟
خیلی سوءاستفاده میکنند .وقتی شــان چه باشد و ماهیت سیاسی ما در حال حاضر شــاهد اجرای
تورم افزایش مییابد ،به آن عنوان قدرت حاکم و نگاهش به کارگران یک برنامه تعدیل ســاختاری به
«آزادسازی قیمتها» را میدهند .چه نوع نگاهی باشد ،همهدر تعیین طور کامل هســتیم و در آن فقط
در آزادســازی قیمتهــا ،کلمه ســطح عمومی دســتمزد طبقه بحث یارانهها مطرح نیست .تمام
آزادی وجــود دارد و از آن بــوی کارگــر دخالت دارد .یعنی تعیین محورهایدیگر از جمله خصوصی
رهایی استشمام میشود اما معنای این سطح دســتمزد بیشتر یک سازی یعنی انتقال اموال عمومی
آزادسازی این قیمتها حذف هر مقوله سیاسی ،تاریخی و اجتماعی به بخش خصوصی و سپس حذف
نوع نظارت روی قیمت اســت که است تا یک معامله صرف.
نظارتهای دولتی و آزادی واردات
تا هر جایی ســرمایهداران بخش به طور مثال دیــروز بنزین گران کاالهای مصرفی نیز بخشــی از
خصوصی توانستند قیمت را باال شده است و از همین امروز راننده برنام ه مذکور است.
ببرند و آزاد باشند و مانعی نداشته مسافرکش یک شرکت حمل و نقل نتایج اجــرای ایــن برنامهها در
باشند .آزادسازی تجارت خارجی کرایه اش را باال میبرد و میگوید کشــورهای دیگــر ،بعضا کاهش
هم اصطالحی زیباست اما مانند سوخت گران شده است .فقط به ارزش پول ملی ،افزایش بیکاری و
انعطاف پذیری نیروی کار معنایش این دلیل که ماشین ،یک وسیله آسیبپذیری تولید بومی و داخلی
همین قراردادهاست و اینها نهایت تولیدی و برای خودش اســت .در بوده اســت کــه در زمینه اجرای
اجحاف به نیروی کار است.
مورد بقیه کاالها هم که میدانید به ایــن برنامه در ایــران نیز چنین
محض این که مثال زمزمه افزایش نگرانیهایی وجود دارد.
•
قیمت سوخت بلند شد ،کاال که •
سطح دستمزد نیروی کار تابع چه
در اختیار فروشنده است به قیمت اجرای برنامه تعدیل ساختاری در
عواملی است؟
شود.
ی
نم
فروخته
قبل
کشورهای دیگر دارای چه آثاری
نیروی کار تنها کاالیی است که در

اجرایکاملتعدیلساختاریدرایران
گفتگو باناصرزرافشان

آرمان

مصــادف با روز جهانــی کارگر و
همزمــان با اجــرای مرحله دوم
هدفمندی یارانهها ،قطعا زندگی
این طبقــه نیز از اجــرای برنامه
مذکور متاثر خواهد شد.
ناصر زرافشان ،حقوقدان ،پژوهشگر
اقتصاد سیاســی و عضــو هیات
دبیران کانون نویسندگان ایران ،از
جمله صاحبنظرانی اســت که در
مقاالت و ترجمههای خود به آثار
اجرای برنامههای موسوم به تعدیل
ساختاری در کشورهای گوناگون
پرداخته اســت .نظر ایشان را در
مورد قراردادهای موقت ،دستمزد
کارگران و اجرای برنامههای مذکور
در ایران و جهان جویا شــدیم که
مشروح آن در ادامه میآید.

•
ارزیابی شما در مورد قراردادهای
موقت کار چیست؟

اگــر فقــط از نــگاه حقوقی به
قراردادهای موقت کار و قراردادهای
سفید امضا نگاه شود خود را فریب
داده ایم .این قراردادها بخشــی از
برنامههای اقتصاد نولیبرالی است.
طرفداران این نــوع برنامهها ،آن
را «انعطاف پذیــری نیروی کار»
نام گذاری میکنند .این اصطالح
ظاهرا اصطالح بدی نیســت اما
آنها نمیگویند اجرای آن موجب
کشاندن کارگر به زیر خط فقر از

سالروز پیروزی بر فاشیسم

 ۹ماه می روز شکست خون آشام ترین و جنایتکارترین رژیمی است که تاریخ
بشریت به خود دیده است .زمانی این روز به بزرگی جشن گرفته می شد.
حاال ،روز پیروزی بر فاشیســم ،هر ساله جای کمتری در دستگاه های تبلیغات
جهانی به خود اختصاص می دهد.
با فروپاشی شوروی سابق که نقش اصلی را در پیروزی بر فاشیسم داشت ،واقعیت
های این جنگ یا به دست فراموشی سپرده می شود و یا تحریف و وارونه می شود.
ســرمایه داری جهانی در حال تغییر دادن معادالت اســت و از «استالینیسم»
چهره ای کریه تر از فاشیسم ساخته است.
در  ۹مــه  ۱۹۴۵آلمان نازی بــدون قید و در مــارچ  ۱۹٣۶یکــی دیگر
شرط تسلیم اتحاد جماهیر شوروی ،آمریکا ،از مفــاد قطعنامه ورســای را
انگلیس و فرانسه شد .چهار سال پیش از این ،زیرپــا گذاشــته و ارتش خود
در تاریــخ  ۲۲ژوئن  ،۱۹۴۱آلمان به رهبری را در منطقــه رودخانه رن که
هیتلر با بزرگترین ارتش در تاریخ انســانی ،غیرنظامی اعالم شده بود ،وارد
اتحاد شــوروی را مورد هجوم قرار داده بود .نمــود .این تحــوالت در برابر
آلمان نازی  ٨میلیون سرباز مسلح داشت که چشم دولت هایی نظیر فرانسه
از این تعداد ۴.۶ ،میلیون سرباز برای حمله به و انگلیس روی می داد که امیدوار بودند هیتلر
شوروی فرستاده شده بود و بجز آن ،نزدیک را به جان اتحاد شوروی بیاندازند.
به یک میلیون نیروی کمکی از کشــورهای هیتلر بــا اجرای نقش آخرین ســنگر علیه
هم پیمان آلمان نازی همچون ایتالیا ،رومانی ،کمونیسم و کشتار کمونیست ها و چپ ها،
مجارستان و فنالند ،و نیز تعدادی داوطلب از توانســت دولتهای غربی را از سر مخالفت با
کشورهای اروپائی به آنها ملحق شد.
خود بــاز دارد .ارتش آلمان نازی در برابر بی
ارتش فاشیســم شــامل  ۵.۵میلیون سرباز تفاوتی اروپا ،روز بروز افزایش یافته و مجهزتر
میشد در حالیکه شوروی که در دهه  ۱۹٣۰شــد .در اول مارچ  ۱۹٣٨آلمان نازی کشور
بسختی تالش کرده بود تا تولیدات کشاورزی اطریــش را تصرف کرد ،در ماه ســپتامبر با
و صنعتی را توســعه داده و نیــروی دفاع را توافق انگلیس و فرانســه ،بخش آلمانی زبان
افزایش دهد تنها موفق شده بود تا ارتشی با چکسلواکی سابق را بخود ملحق کرد ،در ماه
 ۵میلیون سرباز تشکیل دهد که از این تعداد مارچ  ۱۹٣۹تمام چکســلواکی را گرفت ،در
هم ،قریب به  ٣میلیــون در مرزهای غربی همان ماه فاشیستهای هوادار فرانکودر اسپانیا
مستقر شــده بودند .در مرزهای دریای آرام ،به کمک آلمان نازی و ایتالیای موســولینی
اتحاد شوروی یک میلیون سرباز برای مقابله قدرت را در کشور بدست گرفتند.
با ارتش ژاپن مستقر کرده بود و در مرز ترکیه اول سپتامبر  ۱۹٣۹آلمان به لهستان حمله
نیز چند صدهزار ســرباز در حال آماده باش کرد ،به کشوری که فرانسه و انگلیس به آن
بسر می بردند.
تضمین داده بودند که امنیت آنرا حفظ کنند
هیتلر سال هادر تدارک این جنگ و این حمله ولی با حمله آلمان فقط نظاره گر باقی ماندند.
بود .هیتلر با کمک و پشتیبانی مالی از طرف اعالن رسمی جنگ از طرف فرانسه و انگلیس
سرمایه داران آلمان ،شروع به سرکوب طبقه علیه آلمان نازی در ســوم سپتامبر فقط در
کارگر و از بین بردن کمونیست ها ،سوسیال حرف بود هر چند در آن زمان و موقعیت می
دموکرات ها و دیگر مخالفان خود نمود.
توانستند به نازیسم خاتمه بدهند ،همانطور
در اکتبر  ۱۹٣٣آلمان کنفرانس خلع سالحدر که آلفرد یودل رئیس ســتاد عملیاتی ارتش
ژنو را ترک کرد .در مارچ  ۱۹٣۵هیتلر خدمت در دادگاه نورنبــرگ چنین اعتراف کرد "اگر
نظام وظیفه را عمومی اعالم کرد که برخالف ما در سال  ۱۹٣۹شکست نخوردیم فقط به
معاهده ورسای  ۱۹۱۹بود.
آن دلیل بود که  ۱۰۰لشگر فرانسه و انگلیس

بر اقتصاد آنها بوده است؟

نمونههــای بارز آثــار اجرای این
سیاســت را در کشورهایی مانند
آرژانتین ،ترکیه ،روسیه ،و بسیاری
از کشــورهای آمریکای التین و
آفریقا میتوانیم مشاهده بکنیم.
اجرای برنامههای موسوم به ریاضت
اقتصادیدر این مناطق موجب شد
با قدرتگیری سرمایهداری مالی
و نهادهای مالی ،تولید داخلی در
حاشیه قرار گرفته و هزینه اصلی
آن را کارگران و زحمتکشان تحمل
کنند .به نظر من امروز پیام سرمایه
مالی بینالمللی برای کشــورهای
کم توسعه این است که سهمی که
شما تا به حال از بحران جهانی و
مصائب و عواقبش داشته اید ،سهم
کمی بوده اســت و با پیوستن به
الزامات ساختار جهانی موجود باید
سهم بیشتری از بحران مذکور را
تحملکنید.

•
گفته میشود کشور با کسری بودجه
روبهرو است و گریزی از اجرای
برنامه هدفمندی یارانهها نیست.
ارزیابی شما در این زمینه چیست؟

•

باید به ریشــه مســاله پرداخت.
سوال این است که چه اتفاقی در

ارتش شکست ناپذیر تبدیل شده بود .ارتش
آلمان نازی اکنون شامل  ۱٣۵لشگر۲٨۵۰ ،
تانک و  ٣٨٣۴هواپیمــای جنگی در جبهه
غرب بود .ارتشی که توانسته بود ارتش های
فرانسه ،انگلیس ،بلژیک و هلند را در مدت ۵
هفته شکست بدهد ،علیرغم
اینکه ارتش این کشورها در
مجموع  ۱۴۷لشگرداشتند.
همه این جنگ ها و پیروزی
هــا تدارکی بود بــرای گام
بزرگ بعدی .آلمان هیتلری
خود را برای یک جنگ بزرگ
علیه اتحاد شــوروی آماده
میکرد .برای این آمادگی ،نه
تنها صنایــع نیرومند آلمان
که تمام صنایع اروپای اشغال

پیروزی بر فاشیسم به بهای نابودی
۴۵میلیون انسان و ویرانی دهها
هزار شهر و روستا و ختریب بی سابقه
در جبهــه غرب ،وقتیکه آلمان نازی فقط با
محیط انسانی متام شد.

 ۲۵لشگر به طرف لهستان یورش برد ،نظاره
گر بودند".
دانمارک در ماه آپریل  ۱۹۴۰تصرف شد ،نروژ
در ماه آوریل ـ ژوئن گرفته شد ،هلند در ۱۴
ماه مه تســلیم شد .لوکزامبورگ بعد از آن و
بلژیک در  ۲٨مه به تصرف درآمد.
در  ۲۰ماه مه تانکهای نازی در ساحل دریای
مانش مستقر شدند .یک ارتش بریتانیایی با
 ٣٣۰هزار نظامی در شمال فرانسه در مقابل
ارتش مجهزتر آلمان نازی از مبارزه دســت
کشیده با شتاب هر چه تمامتر عقب نشینی
کــرده و به انگلیس برگشــتند ( ۲۷مه تا ۴
ژوئن) ،در این عقب نشــینی ارتش انگلیس
مقدار بیشــماری اسلحه و تجهیزات نظامی
از جمله  ۷۰۰تانک بجا گذاشتند .فرانسه که
قدرت بزرگی در اروپا بود هدف بعدی شد.
در عرض  ۵هفته فرانســه شکســت خورده
و در  ۲۲ژوئن  ۱۹۴۰تســلیم شــد .در ماه
آوریل  ۱۹۴۱آلمان نازی کشــورهای یونان
و یوگســاوی (سابق) را اشــغال کرد .سایر
کشــورهای اروپائی همچون ایتالیا ،فنالند،
مجارســتان و رومانــی هم پیمانــان آلمان
هیتلری بودند و بلغارستان و سلواکی نیز به
قلمرو آلمان هیتلری اضافه شدند .هیتلر در
طول سه سال تقریبا همه اروپا را اشغال کرد.
در بهــار  ۱۹۴۱ارتش آلمان نــازی به یک

این کشــور افتاده است که بهرغم
افزایش فوقالعــاده درآمد نفتی
ظرف چند ســال گذشته ،مردم
دائما بیشتر پرداخت میکنند؟
از طرفی ما با یک گذشته تاریخی
روبهرو هستیم و مسائل رادردرجه
اول با توجه به وضع خودمان و در
چارچوب مشــخص این مملکت
میبینیم .باید به دنبال این پاسخ
باشیم که آیا دولتها حاضرند به
طور کلی بحــث پرداخت یارانه را
منتفی کنند؟ یعنی هیچ یارانهای
به کسی پرداخت نکنند اما سطح
عمومی قیمتها و شرایط اقتصادی
را برگردانند به روزی که بحث یارانه
مطرح نبود؟ و مگر آن مقدار که به
دلیل انصراف عاید دولت میشود
چه رقم باالیی اســت که بخواهد
همه برنامههــا و پروژههای بزرگ
خود را عملی کند؟
تصور مــن این اســت همانطور
که معیشــت مردم در تنگنا قرار
میگیرد هم زمان انباشت ثروت
نیز در جای دیگری رخ میدهد.

شده به خدمت این هدف در آمد.
ارتش آلمان و هم پیمانانشدر صبح  ۲۲ژوئن
 ۱۹۴۱به اتحاد جماهیر شوروی حمله بردند.
طبق گفته هیتلر قرار بود کهدر طول  ٨تا ۱۰
هفته با حمله برق آسا اتحاد شوروی سقوط
کند .در طرح جنگی هیتلر پیش بینی شده
بود که جنگ در آغاز ماه سپتامبر همان سال
پایان پذیرد و بعد از آن شــوروی را به چهار
بخش بزرگ تحت تسلط آلمان تقسیم کرده
و جمعیت بسیاری از آنها را به بردگی ببرند
و از جمعیــت باقیمانده از این چهار بخش را
با کشــتار و گرسنگی ازبین برده و شهرهای
بزرگ همچون مسکو ،لنینگراد ،کی یف را با
خاک یکسان کنند.
ارتش عظیم آلمان با  ۱۵٣لشگر که شامل ٣٣
لشگر زرهی و با  ۴.۶میلیون سرباز۴۲۰۰۰،
تانک و نارنجک انداز و  ۴۰۰۰هواپیما ،و هم
پیمانان نظامی با  ٣۷لشگر ۹۰۰ ،هزار نظامی،
 ۵۲۰۰توپ افکن و نارنجک انداز ۲۶۰ ،تانک
و  ۱۰۰۰هواپیمای جنگی بود حمله خود به
اتحاد شوروی را آغاز نمود.
آلمان در ابتدا توانست پیروزی های بزرگی به
دست بیآورد و دشواریهای طاقت فرسائی را
دامنگیر مردم،دولت و ارتش شوروی بکند و تا
مسافت عمیقی در خاک شوروی پیش برود.

نازی ها با بمباران وحشیانه مراکز سکونت و
صنعتی ،زیان بزرگی به اقتصاد اتحاد شوروی
وارد آوردند ،توانستند لنینگراد را در محاصره
بگیرند ،خود را به نزدیک مسکو و سپس ولگا
برسانند و چشم به فتح قفقاز بدوزند.
اما مردم شوروی در این مرحله دشوار ،به دفاع
از میهن سوسیالیستی خود برخاستند .افسانه
"شکست ناپذیری" ارتش آلمان را آن ها باطل
کردند.
ارتش آلمان نخســت در مسکو با شکستی
سخت روبرو شد که برتری نظامی را بهم زده
و چرخش قطعــی را آغاز نهاد .این چرخش
سپس در نبرد حماســه آفرین استالینگراد،
کــه در آن  ۱.۵میلیون نفر تلفات بر آلمانی
ها تحمیل شــد ،تکمیل شد .ارتش نازی به
حالت دفاعی درآمد و ارتش شــوروی ابتکار
استراتژیک جنگ را بدست گرفت و تا پایان
نیز آن را در دست خود نگاه داشت.
ســال  ۱۹۴۴ســال پیــروزی قطعی ارتش
شــوروی بــود .ارتش هیتلری از ســرزمین
شــوروی رانده شــد .رومانی ،بلغارســتان و
مجارســتان از صف متحدین آلمان هیتلری
خارج شــده و بخش های مهمی از لهستان،
یوگسالوی ،چکسلواکی و نروژ نیز به اشغال
ارتش سرخ در آمد.
سال  ،۱۹۴۵ســال پایان جنگ جهانی دوم
اســت .در این سال بود که ارتش آلمان از دو
سو زیر فشــار قرار گرفت .ارتش سرخ زودتر
از نیروهای آمریکایی و متفقینش که از غرب
حمله می کردند به برلین رسید .در دوم ماه
مه ،برلین پایتخت آلمان فاشیستی سقوط
کرد.
پس از سقوط برلین ،ارتش نازی در مناطق
دیگر نیز شکســت خورد و باالخره در نیمه
شب هشــتم ماه مه ،تسلیم بال قید و شرط
آلمان هیتلری در برلین به امضاء رسید.
پیروزی بر فاشیسم به بهای نابودی ۴۵میلیون
انســان و خرابی دهها هزار شهر و روستا و از
میان رفتن ثمره هزاران ســال کار و زحمت
انسانها و تخریب بی سابقه محیط انسانی و …
تمام شد.در برابر یاد کشتگان این پیکار عظیم
تاریخی سر فرود می آوریم و خاطره دالوری
ها و جانبازیهای مبارزان ضد فاشیســت و از
جمله ســربازان ارتش سرخ شوروی  -که بار
اصلی در این پیروزی را بر دوش داشــتند -
گرامی می داریم.

(بر گرفته از سایت اخبار روز)
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راوی مونتریال...

ورزش ...

اسم پسرک
چه بود؟!

یاد و خاطره ها

غالمرضاتختی

از کتاب روزهای مونترال
بخش 16

راوی

قدیمــی چوبی،
ایــن خانه های
ِ
اگر هزار و یک زیبایی هم داشته
باشند ،به پَشیزی نمی ارزند وقتی
ندانی چه کسی در َجوارت ساکن
خواهد شد و فرهنگش چیست.
مدتی اســت که هــر روز صبح با
روس طبقه
صدای فریادهای زن ِ
ی باال ،که یک ساعت تمام کلنجار
میرود با پســرش تا راهی مدرسه
میپ َرم و به خود
شــود ،از خواب َ
میگویم برای ســال دیگر ،بدون
شک ،این خانه ی نقلی زیبا ولی
چوبی را عوض کرده و مانند خیلی
های دیگر تَن خواهم ســپرد به
آپارتمانهای نوســاز و بی حیاط از
جنس بِتون .ولی باز تعطیالت که
ِ
میرسد و راهی سفر میشوند ،خانه
آرامش سابق را باز یافته و من نیز
ِ
به ســرعت از یادم میرود هرآنچه
ماههای قبل گذشت!
یکبار که مادر پسرک را در راهرو
دیدم ،دوســتانه خواســتم کمی
مراعات مــن را هم بکند ،حداقل
در ساعات اول وقت یا بعد از نیمه
شب ...ولی به طرز عجیبی شروع
کرد فریاد کشیدن بر َســـرم ،که
حق ندارم در مورد تربیت فرزندش
نظر بدهم .همسایه ها جمع شدند
و آرا َمش کردند .ولی غیر از پیرزن
کِبکی دیوار به دیوار ،بقیه حق را
بــه او دادند! با این توجیه که باید
به مدیر ســاختمان میگفتم ،اگر
مشکلی هست ...صاحب خانه که
ماجرا را شنید ،سربسته گفت که
گویا همســرش رهایش کرده و
بازگشته كشورش و چون پرداخت
اجــاره هایــش نامرتب اســت،
قراردادش را تمدید نخواهد كرد.
این چند ســال ،برایم قابل تامل
شده روابط انسانی ...در آن س ِر دنیا
باید عشق و احساست در برگه ای
ثبت شود بطور قانونی ،تا واهمه ی
ابرا َزش نمانَـــد و این سو ،چه بی
َسبت
اهمیت میشود که اصل و ن َ
چیست و با هر حس اولیه و ناب،
چه در عالم مستی چه هوشیاری،
هزار حادثه رخ میدهد و چه بسیار
کودکانی که محــروم می مانند
از داشــتن همزمان پدر و مادری
ِ
خواســت خویش به
كه آنها را به
این دنیــا دعوت كرده و بعد چند
صباحی پشیمان شده اند از انتخاب
خویــش و هیچ قانونی هم کمک
حالدلهای کودکانه شان نیست.
ِ
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هزارتوی
پیچیده است این دل و
ِ
مرموزش که بقول یک دوست ،تا
جای آنها نباشی ،نمیتوانی منعشان
کنی کــه چرا اینگونه شــد و راه
صواب چیست...
امروز صبح هم با صدای فریادش
که بلندتر از همیشه بود ،دریافتم
پســرک ،واقعا دیرش شده است.
فنجانی قهوه خوردم و بیرون زدم.
باید کارهای عقب مانده را تا ظهر
تمام کرده و خود را می رســاندم
بــرای قراری ،به کافــه جیتانا در
سراشیبی خیابان َسن ُدنی .محلی
پُر از رستوران و سالن تاتر و مغازه
هایی برای فروش اجناس آنچنانی.
دوســتش دارم بخاطر فضای دنج
وســنتی اش ،خصوصا وقتی بوی
تنباکوی قلیانهای چاق شــده در
فضایش مــی پیچد و ســاعاتی
حس غربت زدگی.
رهایم میکند از ِ
صاحبش تُرک تبار است و به گفته
اش ،پدربزرگش ایرانیست .از این
رو بعضی وقتها که مشــتریهایش
کمتر باشــد ،موزیکی فارسی هم
میگذارد و برایم چای می آورد در
استکان کمر ِ
باریک همیشگی.
در پاگر ِد جلو آپارتمان ،کاغذها را
گذاشتم روی قفسه ی روزنامه ها و
مشغول بستن بن ِد کفشهایم شدم،
که پسرک د ِر خانه شان را محکم
بر هم کوبیــد و با عجله پله ها را
یكی درمیان پایین پرید و همان
لحظه ،کیفش به کاغذها خورد و
در یك چشم بر هم زدن ،همه شان
بر زمین ریخت .ایستاد و با دلهره
نگاهم کرد.
گفتم":همیشــه به دویدن اینقدر
عالقه داری؟" ببخشیدی گفت از
سر باز ُکنی و خم شد تا کمکم کند
در جمع کردنشان...
یکی از کاغذها را برداشت و با دقت
نگاهی کرد و پرسید":اینها چیست
کهمینویسی؟"
گفتم":داستانهایكوتاهوخواندنی"
ابروهایــش را باال انداخت و دوباره
کاغذ را بادقت نگاه کرد وگفت":این
خط را میشناسم .میتوانم اسمم را
به این خط بنویسم".
پوزخندی زدم و کاغذ را از دستش

با رژیم گرفنت خداحافظی کنید...
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بیرون کشــیده و الی پوشه قرار
دادم و گفتــم ":نمیشناســی .به
فارسی است".
سپس در را برایش باز نگه داشتم
تا بیرون بیاید .باید به اتوبوس می
رسیدم .ایستگاه ،جلو در مدرسه
اش بود ســر خیابــان بعدی .هم
قدمم شد و دیگر نمی دوید.
گفت":نمیدانم چرا مادر گفته با تو
حرف نزنم! آنقدرها هم بد به نظر
نمیرسی" ! حیرت كردم از اینهمه
ِ
قضاوت بی دلیــل ،فقط برای یك
تذكر دوستانه در عالم همسایگی!
سپس پرسید":یعنی میتوانی هر
داســتانی را بنویسی؟" از سوالش
گفتم":مثل چی؟"
متعجب شده و
ِ
گفت":یک داســتان ترسناک که
باید در کالس بخوانم.میشود برای
نوشتنش کمکم کنی؟"در حرکات
و کالمش موج میزد شیطنت و در
عین حال سادگی کودکی...خنده
ای کردم و گفتم":به شــرط آنکه
َدوی
قول بدهی دیگر در خانه تان ن َ
و آرام راه بروی"
نگاهــی غریب به چشــمانم کرد
و گفت":پــدرم هــم مثــل تــو
همیشــه میگفت ،در خانه نباید
فعل
دوید"!کنجکاو شــدم برای ِ
فرانسه ی گذشته ای که بکار بُرد
کنار نام پدرش ،و پرسیدم":پس چرا
به حرفش گوش نمیدهی؟"گفت":
پاســپورتش را كه گرفــت برای
همیشــه بازگشــت به کشورش
و دیگــر در خانه ی ما نیســت" !
نزدیک مدرسه اش رسیده بودیم
دوســتانش را كه دید ،حرفش را
قطع كرد و به سمتشان دوید.
صدایــش زدم و گفتم":اســمت
چیست؟"با شنیدن نامش ،حس
كسی را داشتم كه لبه ی استخری
ایستاده و بی هوا با یك اشاره پرت
میشــود درون آب و شنا هم بلد
نیست...
گفت :فکر کردم نامم را میدانی!
رامین ...
راوی
(برگرفته از کتاب روزهای مونترال)

>> ادامه از صفحه27 :

روغنهاهستند.
و در آخــر ،اگر اطالعات شــما از
•
 -۴از این مواد غذایی بســیار کم * از مصــرف مارگاریــن و روغن رژیمهای غذایی کم اســت سعی
نباتی جامد که حاوی چربی ترانس کنید با مطالعه و تحقیق بیشــتر
بخورید یا اصال مصرف نکنید:
روغن ،کره ،ســس مایونز ،خامه ،هستند ،خودداری کنید.
سطح ســواد تغذیهای خود را باال
ببرید ،زیرا بعضی اوقات ما تخمین
شکر.
•
درستی از محتویات مواد خوراکی
* سعی کنید حداکثر  ۳۰درصد  )۵نوشیدنیها:
کالری مصرفی شما از چربیها و آب ،آب میــوه طبیعی ،چای و یا نداریم .تحقیقات نشان داده است
قهوه (به شرطی که به آنها شکر هر چقدر در مورد تغذیه ســالم و
روغن باشد.
* روغنهــای گیاهی مانند روغن یا قند اضافه نکنید) را میتوانیددر رژیمهای غذایی اطالعات بیشتری
داشته باشــیم ،راحتتر وزن کم
زیتون خالص ،روغن کانوال و روغن طی روز مصرف کنید.
میکنیم( .نازنین طبیبی)
ماهی بهترین انتخــاب در میان

زنده یاد تختی ورزشکاری
بزرگمنشــی،
دارای
افتادگی ،پاکی ،پر از نجابت
و مردانگی در نقطه ای در
غرب تهــران و کمرکش
یک خیابان فرعی بنام خانی
آبــاد در تاریخ  27اوت  1930به دنیا
آمد.
او پسر یک یخ فروش و بستنی فروش
بود .تختی تا قبل از  20سالگی هنوز
مدال افتخار نداشت .او برای اولین بار
در سال  1952به هلسینکی رفت.
او هــر روز ظهر میرفت به دکان نان
ســنگک پزی یک نان سنگک می
خرید و زیر بغل می زد و یک ســیر
پنیــر الی کاغذ پیچیده به خانه می
رفت تا با مــادرش ناهار بخورد .ولی
این غذای یک قهرمان نبود .تختی در
دوران جوانی دختری را دوســت می
داشت شــاید زیبا نبود اما برای من
زیباتر از او در دنیا وجود نداشــت .او
می گوید حاال می فهمم چرا مولوی
می گوید :باید با چشم مجنون به لیلی
نگاه کرد تا زیبائی او را بگیرد .آن روزها
من مجنون بودم .چندی بعد لیلی و
من در سال  1966به سر سفره عقد
رفتیم و بعد هم ازدواج کردیم .چندی
بعد لیلی و من دارای یک پســر بچه
شدیم .اسم او را بابک گذاشتیم ولی
متاسفانه به علت شرایط اجتماعی این
زن باالتر از تختی بود .در سال 1967
از هم جدا شدیم.
امــا راجع به تاریخچــه و پیدایش
ورزش کشتی در سال  1938در یک
جامعه ابتدائی و بسیار کوچک ظهور
پیدا کرد .در سال  1939ورزشکاری
بنام حمید محمودپور کهدارایدیپلم
پرورش جسمی از دانشگاه ترکیه به
ورزش کشتی عالقمند شد و با یک
تشــک ابری برای اولین بار در سال

 1948این رشته ورزشی رسما شروع
کرد به فعالیت تختی برای بار اول در
ســال  1952در هلسینکی در فینال
(حیدر صفر) از ترکیه بر تختی مغلوب
شد و عنوان نفر دوم را بدست آورد.
او در این ســفر همراه خود نان
سنگک و پنیر برده بود!
تختــی در دوران جوانــی یک
دوست بسیار خوب داشت این
دوست بیمار شــده بود و برای
معالجه رفته بود پاریس .تختی
برای دیدن دوستش به پاریس

معروف در وزن های مختلف شرکت
داشتند.
این قهرمانان عبارتند از:
عباس زندی ،حسین توفیق ،عبداله
موحد ،امام علی حبیبی ،رسول خادم،
منصــور مهدی زاده ،نبی ســروری،
ســیف پور و محمد فردین (مردی
خوش اندام و اســتعداد هنرپیشگی
داشت که بعدا در فیلم های سینمائی
بازی می کرد).
در دیماه  1346در یکی از اتاق های
هتل آتالنتیک جســد تختی را پیدا
کردند.
این گونه جســد قهرمانی که روزی
روی قلب مردم و ورزش دوستان راه
می رفتدر آرامگاه اختصاصی مرحوم
شمشیری به خاک سپرده شد.
مرگ پر ابهام تختی زنده یاد هنوز هم
مورد بحث محافل ورزشی می باشد.
این قهرمان محبوب پر از انســانیت،
مردانگی و هنوز هــم در قلب مردم
ایران باقی مانده.

کارنامه درخشان ختتی و مدال
ختتی اولین
کشتیگیرایرانی هائی که در طی این همه سال
است که موفق شد بدست آورده.
در سه وزن مختلف • مدال طال مسابقات جهانی در
صاحب مدالهای تهران (ایران) 1959
جهانی و املپیک • مدال نقره المپیک رم (ایتالیا)
بشود
1960
• مدال طال مســابقات جهانی

رفتــه بــود15 .
روز تمــام در کنار
تخت دوســتش
می نشست تا آنکه
بهبودی بدســت
آورد.
او بدون اینکه پاریس را تماشا کند به
تهران بازگشــت در صورتی که برای
نخستین بار به اروپا رفته بود .تختی
شبها بین گودنشینان آذوقه توزیع می
کرد .او در سال های  1963تا 1965
در مسابقات داخلی فاصله گرفته بود.
در ســال  1966بــه توصیه رهبران
فدراسیون و دوســتانش مجددا آمد
توی تیم ملی و عازم مسابقات جهانی
آمریکا شــد .در این مسابقات عنوان
قهرمانی دوم را بدست آورد .او در این
مسافرت یک قیچی چمن زنی برای
باغچه خریده بود .این آخرین سفر و
آخرین شکست او بود .تختی از سال
 1951تا  1966در کلیه مســابقات
خارج از کشــور همراه کشتی گیران

آنهایی که از نظر احساسی قوی هستند ...

میبرند زیــرا آنها را به آن چیزی
که کاری نکــردن و فقط زندگی
کردن ،نفس کشــیدن ،نزدیکتر
میکند .این به آن معنی نیســت اگر نتوانید «نه» بگویید ،از شــما
که آنها از هیجان در زندگیشــان سوءاستفاده خواهد شد .هیچکس
لذت نمیبرند امــا از پیادهروی و دیــواری کوتاهتــر از شــما پیدا
بو کردن گلها هم به همان اندازه نخواهد کــرد و هیچوقت نظرتان
لذت میبرند.
برای مســئلهای پرسیده نخواهد
شد« .نه» گفتن به مردم
•
 .۱۱کاری که منیخواهند را یادبگیریم یادآوری میکند که هیچ
قدرت مغز کنترلی روی شما ندارند.
اجنام منیدهند.
همه ما گاهــی کارهایی را بر ذهن و •
انجام میدهیم که عاشــق جسم مان  .۱۳پس دادن را فراموش
را درک
آن نیستیم اما نباید کاری را
منیکنند.
کنیم
انجام بدهیم که نمی خواهیم.
بعضــی افــراد تصمیــم
افرادی که از نظر احساســی
میگیرند که مســئولیت
قوی هستند این را درک میکنند خود بعنــوان یک انســان برای
و تقریباً همیشه راهی برای تمرکز بخشــش زمان و پــول را نادیده
کردن روی کاری که دوست دارند بگیرند .هرچه از نظر احساســی
پیدا میکنند و این باعث میشود قویتر باشــید ،بیشــتر قدردان
بفهمند بــرای اینکــه کاری که زندگی و انسانهایدیگر میشوید.
دوســت دارند را انجام دهند ،چه بــه زندگی ارزش بیشــتری داده
باید بکنند .بااینکه ممکن اســت و ســعی میکنید با آنها که دچار
از هر ثانیه کارشان لذت نبرند اما مشکل هستند همدردی کنید.
کاری که انجام میدهند را دوست •
دارند زیرا آنها را یک قدم به کاری  .۱۴احساس منیکنند باید خود
که عاشــقش هســتند نزدیکتر را تطبیق دهند.
میکند.
هرچــه از نظر احساســی قویتر
باشید ،مســتقلتر خواهید شد.
•
 .۱۲برای «نه» گفنت هیچ مشکلی
ندارند.

یوکوهاما (ژاپن) 1961
• مــدال نقره مســابقات جهانی در
«تولیدو» (آمریکا) 1962
• مدال نقره در هلسینکی (قهرمان
جهانی) 1951
• مدال نقره در المپیک هلســینکی
1952
• مدال نقره مسابقات جهانی و رسو
(لهستان) 1953
• مدال طال المپیک ملبورن (استرالیا)
1965
• مدال طال المپیک آســیا (توکیو)
1958
• مدال نقره جشنواره جهانی صوفیه
(بلغارستان) 1958

>> ادامه از صفحه26 :
احساس نیاز نمیکنید که خودتان
را تطبیــق دهید زیــرا هرجا که
الزم و مهم باشد تطبیق مییابید:
جهان .مردم گروههای اجتماعی
کوچکتری تشکیل میدهند که
معموالً ناسالم هستند .اینکه کسی
بخواهد خود را تطبیق دهد به این
معنی اســت که از اینکه خودش
باشد میترسد!
•
 .۱۵فراموش منیکنند که شادی و
خوشبختی یک تصمیم است.

مهم تر این که ،افرادی که از نظر
احساسی قوی هستند یاد گرفتهاند
که قدرت مغزشــان بــر ذهن و
جسمشان را درک کنند.
آنها درک میکنند که احساسات
یــک نــوع واکنش هســتند ،نه
واکنشهایی بــه عوامل فیزیکی
مســتقیم بلکه به طریقی که ما
آن عوامل را دریافت میکنیم .به
عبارت دیگر ،احساسات ما واقعیت
را منعکس نمیکنند؛ بلکه تفسیر
ما از واقعیت را منعکس میکنند.
درک این مســئله کنترل بسیار
خوبی بر احساساتمان ودرنتیجه بر
زندگیمان به ما میدهد.
•
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م
ناقشۀ دابل پیتزا...

«در درازمدت رشد ما یعنی رشد دابل پیتزا!»

«به نتایجی ملموس و خوبی
داریم می رسیم»

شنیده می شود ،اگر اجازه بدهید
می خواستم چند موضوع را خاطر
نشان کنم.
معترضان ،از اولین مغــازه داران
رســتوران زنجیره ای دابل پیتزا
هســتند .اگر واقعیت را بخواهیم
بگوییم و قبول کنیــد اگر امروز
دابل پیتزا ،دابل پیتزا شــده است
به خاطر تالش و فداکاری شبانه
روزی همین دوستان و افراد بوده
است.
همه ی ما بخوبی آگاه هستیم که
مهاجرت مشــکل است و در یک
کشور غریب اگر پول چندانی در
بساط نداشته باشید ،به هدف های
خود رسیدن چندان آسان نخواهد
بود و این امر برای این دوســتان
و افراد صاحبان اولین مغازه های
دابل پیتزا ممکن نمی بود مگر با
کمک مالی یکــی از مدیران دابل
پیتزا ،یعنی آقای محمد عابدی.
آقای عابدی این کمک ها را انجام
دادند با نظر به این که رشــد این
اشــخاص ،رشــد دابل پیتزا در
درازمدت خواهد بود .ایشان کامال
درســت فکر کرده بودند و همین
اتفاق افتاد.
من خودم یکــی از این افراد اولیه
هســتم .اما این را باید بگویم که
تنها کمک های مالی آقای عابدی
نبود که این پیشرفت ها را بوجود
آورد ،بلکه تالش سخت تمام این
صاحبان مغــازه بود که همه را به
جلو برد و برای یک مدت خاصی
پیشــرفت های روزافزون کسب
کردیم.
همه ی ما به این امر آگاهی داریم
که تجارت باال و پایین دارد ،سود
و زیان دارد ،قوانین دولتی ،شرایط

«محمد عابدی انسانی خوشدل است و دوست
دارد به هموطن های خودش كمک كند»...
پیامد گزارش هایی که در پیوند دو شماره پیش ،در حاشیه ی مناقشه کمپانی
دابل پیتزا با جمعی از صاحبان مغازه پیتزایی (فرانچایزی ها) درج شد ،بسیاری
واکنش های از دیدگاه های مختلف به دفتر نشریه رسید .در این شماره نامه
ی یکی از هموطنان ،که از درون با مسائل «بیزنس» فرنچایز پیتزا درمونتریال
آشناست ،به نظرتان می رسد.
دو نکته :این نامه بانام «ع .ب ».به دست ما رسیده است .نام و نشانی واقعی
نویســنده ،در پی یک مکالمه تلفنی طوالنی ،به درخواست وی ،نزد پیوند
محفــوظ می ماند .دوم این که نامه (بجز در بخش های کوچکی که مختصرا
ویراسته شده )،بصورت کامل در زیر درج شده است.

باعرض سالم
من یكی ازپرسنل قدیمی دبل پیتزا
هستم كه حدودا نزدیك به  ٦تا سال
برای این كمپانی كار كردم من مدتی
به عنوان شــیفت منجر و مدتی به
عنوان اســتور منجر و مدتی بعنوان
سوپر وایزر اینروود به انسپكشن مغازه
ها مشغول بودم من در مدتی كه برای
آقای عابــدی كار میكردم تجربیات
زیادی اموختــم در حال حاضر من
جنرال منجر اصلــی كمپانی بزرگ
پیتزا هات در مونترال هستم.
ولی علت باز گو كردن این مسائل این
بود كه من هفته پیشدر حال مطالعه

كردن روزنامه پیوند بودم كه با مطلبی
كه در بارة دبل پیتزا درج شــده بود
روبرو شــدم و از خواندن این مطالب
بسیار متاثر شدم.
ولی باید بگویم من با درج این مطالب
به كسی بی احترامی كرده باشم ولی
این را میدونم باید ما همه ایرانیها باید
بتوانیم از راست گفتن نترسیم حتی
اگر به ضرر ما باشد.
باید بگویم آقای عابدی با راه اندازی
این كمپانی به خیلی از ایرانیان كمك
كرد و هنوز هــم دارد میكند این را
میدانیم كه هر ســاله چندین ایرانی
به مونترال مهاجرت میكنند كه حتی
قادر به صحبت كردن زبان انگلیسی و

اجتماعی ،اقتصادی ،سیاســی و...
و ...همــه در موفق بودن تجارت و
سرپا ماندن یک مغازه تاثیر گذار
است .رستوران های پیتزا چندین
ســالی اســت که در رده بندی
غذاهای محبوب مــردم در حال
ســقوط هســتند .این رده بندی
طبق آمــار و ارقامی اســت که
توسط Restaurant Association
 of Canadaجمع آوری و گزارش
می شود.
از روزهــای اول احداث دابل پیتزا
تا به امروز مدیران این کمپانی از
پیشــرفت های روزافزون چه در
زندگی شــخصی و چه در زمینه
کاری برخوردار بوده اند.
ادعاهای آقای عابدی که صاحبان
مغازه ســفر به ایــران و یا به کوبا
می روند واقعا باعث خجالت است
که ایشان به خود اجازه می دهند
زندگی شــخصی مردم را زیر ذره
بن ببرند و از آن مذبوحانه برای به
کرسی نشاندن حرف خود استفاده
کنند .اما اگر ما از سرمایه گذاری
های ایشان در اینجا و یا هر جای
دیگر حرف بزنیم ،ایشــان ما را به
شکایت در دادگاه و ادعای غرامت
و غیره تهدید خواهد کرد.
حرف برای گفتن زیاد است .امروز
ما بخاطر ســختی ها و مشکالت
زیادی که در زمینه کاری ،اداری،
دولتی و غیره داریم و صدایمان را
بلند کرده و خواستار احقاق حق و
حقوق خود شده ایم ،انسان های
نمک نشــناس و سرکش معرفی
می شویم.
به امید روزی که همه انسان ها از
طمع بیش از اندازه دست بردارند و
دوباره به ارزش های واالی زندگی
بیشتر توجه کنند.
در آخر این را اجازه بدهید موکدا
اضافه کنم که این گروه به اصطالح
«معترض» هیچگاه برای براندازی
دابل پیتزا اقدام نکرده و برعکس
ادعاهای نادرست ،تمام تالش این
گروه برای مستحکم کردن هرچه
بیشتر دابل پیتزا در بازار پررقابت
پیتزای مونتریال بوده و هست.
با تشکر از شما و با آرزوی بهروزی
و موفقیت برای همگان

فرانسه نیستند ولی انها خانواده دارند
و به درامد احتیاج دارند.
همیــن كمپانی به انهــا كار داد كه
بتوانند از پس مســایل زندگی خوب
برایند و دســت پیش دیگر ملل دراز
نكنند و اگر در مونتــرال دبل پیتزا
نداشتیم انها باید با هزاران مشكالت
روبرو میشدند.
و حاال از سوی دیگر باید بگویم محمد
عابدی از نظر شخصیت انسانی فردی
خوش دل نیز ست و دوست دارد به
هموطن های خودش كمك كند و این
چیزی است كه من بارها با چشمان
خود دیده ام وخیلی از اقایان دیگر هم
دیده اند ولی حاال به مصلحت نیست
بگویند.
من در كمپانی پیتزا هات مشــغول
هستم و خیلی از مسائل بازرسی این
كمپانی بزرگ را میدانم.
باید بگویم اقای عابدی از اغاز تا بحال
به تمام فرانچایزهای خود هر كمكی
كه از دستش بر آمد كرد و با خیلی از
انها بر سر تمام مسایل مالی تبلیغاتی و
حتی پرسنلی تماما سازگاری می كرد
و تمامی كارهای كه باید انجام دهد را
با کمال میل انجام میداد.
حتــی اگر بعضیها پــول كافی برای
خرید كامل مغازه نداشتند یا درامد

س
و
پ
اسپ ر
 

ش
ی
ا
ل
های

ع
ا
ل
ی

همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

درگیری ها و مشــکالت صنفی و
حقوقی که طی چند هفته گذشته
بین مدیران دابل پیتزا و چندین
مغازه پیش آمد و متاســفانه راه
به دفاتــر وکال و دادگاه برد ،توجه
زیادی از شهروندان ایرانی مونتریال
را به خود جلب کرده است.
در گفتگویی کوتاه بــا آقای داود
باهری ،سخنگوی گروه معترضان،
آخرین تحــوالت و توافقات فی
مابین را ،پیامد و در ادامه گزارش
شماره قبل پیوند جویا شدیم.
داوود باهـری :حــدود  12روز
پیش از طرف دفتر مرکزی دابل
پیتــزا (کال ســنتر) «اردر»های
تعــدادی از مغــازه هــای گروه
معترضین قطع شــد .و ما مجبور
شــدیم از طریق و وکیل و دادگاه
اقدام کنیم که اردرها دوباره وصل
شود.
اما خوشبختانه قبل از این که
کاربه دادگاه کشیده شود ،با
دابل پیتزا به توافق رسیدیم و
اردرها دوباره وصل شدند.
و در چند روز گذشته با مذاکراتی
کــه انجــام دادیم ،یک ســری
پیشــنهادهایی ردوبدل شد .این
پیشنهادها تقریبا به مرحله نهایی
رسیده .فقط بعضی جزئیات مانده،
کــه آنها هم اگر حل شــود ،این
مشکالت بطور کلی خاتمه خواهد
یافت .ظاهرا علیرغم همه مشکالت
و سختی های به نتایجی ملموس
و خوبی داریم می رسیم.
داوود باهری می افزاید در گزارش
شماره پیش پیوند یکی دو نکته
در حرف های آقای عابدی توجه
مرا جلــب کــرد و همچنین در
پاسخ به بعضی حرفها که در شهر
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« بنام مهربان خدای عالم »
ستایش خدای را که لطف رحمتش را برما
محقق کرد.
هرگزبــه توانگــری وتوانایــی خویش
مغرورمباشــید،که ناگهــان مثــل آن
سربازگمنام ناتوان شوید.
با سالم برشــما خوانندگان وعالقمندان
روزنامۀ پیونددرسراسرکانادا.
قیامت کرۀ زمین

چندی پیشدرکانال  CNNشنیدم ،برای
ا ّولین بارسازمان محیط زیست جهانی و
ســازمان ملّل متحد خبرازویرانی جهان
بوســیلۀ طبیعت ونابودی حیوانات را به
مردم می دادند.
دراصل مــی خواهند بگویند قیامت کرۀ
زمین شروع شــده ،ولی ُجرات گفتنش
را ندارند .زیرا این ســازمانهای دســت
نشانده دولتهای غرب هستند که ازگفتن
حقایقی که درپیش است وحشت دارند.
چرا وحشت دارند ؟ زیرا اگرمردم بدانند
که قراراســت دنیا ویران شود و قراراست
روزرســتاخیز( ،یعنی دادرســی اعمال
دولتهای فریبــکار و مردمی کــه ازآن
دولتهای پیروی کردند) فرا رســد ،دیگر

كافی بــرای پرداخــت هزینه مغازه
نداشتند با انها كنار میامد .و یا حتی
به انها وام میداد تا به بتوانند مغازه را
به درامد برسانند .و بعد از اینكه مغازه
ها به درامد رسیدند حتی از انها سود
بیشتر یا برداشت بیشتر نمی خواست.
خوب این نرمال است كه هر كمپانی
بــرای پرداخت هزینه های خود باید
درصدی از فرانچایزهای خود بگیرد.
من خــودم در كمپانی امریكایی كار
میكنم و می بینم چه ســختگیری
های از طرف دفتر مركزی به شــعبه
ها وارد میشود .انها اصال صاحب مغازه
نیستند ،فقط یك منجر هستند برای
مغازه كه انهمه هزینه پرداخته اند.
من تمــام اینها را با دلیــل و مدرك
میگویم برای اینكه به عنوان مثال در
هفته پیش در یكی از شعبه های كه
من مسئول ان هستم بازرس مغازه،
در حین بازرسی ،فقط به خاطر اینكه

کسی به ســرکارنخواهد رفت،
کسی به مدرسه وکالج ودانشگاه
نخواهد رفــت .هیچ کس وام
هایی که ازدولت ها برای خرید
خانه و اتومبیل و دیگر کارهای
تجــاری گرفته اند پس نخواهد
داد .ازطرفی بانکها ورشکســت
خواهند شــد ،دولتها درپرداخت
حقوق بازنشســتگان و کارگران
وکارمندان عاجزخواهند ماند.
تمام مراکز دولتی ازبیمارســتانها گرفته
تا کارخانجــات ،از وزارتخانه ها تا بخش
خصوصی ،هرچیزکه فکرکنید ازحرکت
بازخواهندماند.
ازطرفی دانشمندان  NASAکشف کرده
اند درسطح خورشــید طوفانهایی آتشزا
درحال شکلگیری می باشد که امکان آن
میرود ماهوارهایی که درفضا شــناور می
باشند نابود شوند .اینجاست که دولتهای
جهان ازدیدن عظمت خالق جهان مات
وحیران مانده ،و انگشت حسرت دردهان
فــرو برند وگوینــد ای کاش ما دردنیا با
آمریکا و روسیه وانگلستان پیماندوستی
نمی بســتیم .درآن روزکه ماهوارها نابود
شــوند کلید تاریکی جهان زده خواهد

یكی از پرسنل مغازه من ،در حال كار
از «هیرنت» استفاده نکرده بود ،اول
به من جریمه دادند و بعد بطور كلی
مغازه را برای روز شنبه تعطیل كردند،
فقط با یك ایمیل بخاطر یك اشــتباه
كوچك ،مغازه ان روز تعطیل بود.
حاال من این مســائل را با زگو كردم
كه فقط از این اقایان بپرســم همین
اقای عابدی چشم خود را روی مسائل
بزرگتر از اینها بست و به همه شما یك
فرصت دوباره داد و گفت فرنچایزهای
من آبروی من و همه ایرانی هاست و
فقط به یك تذكر كوچك اكتفا كرد و
با همه ســختی های كاری باز هم به
شعبه های خود كمك كرد.
ما باید همیشه باید یك سوزن به خود
و یك جوال دوز بــه مردم بزنیم .این
كمپانی مایع آبروی بیشــتر ایرانیها
اســت و باید افتخار كــرد یك ایرانی
توانسته یك چنین كمپانی با اعتباری

شــد؛ اینترنــت ازکارخواهد افتاد،
دیگرخبری ازفیس بوک نیست،
ارتباطات تصویری و صوتی ازمیان
خواهد رفــت ،پرونــده بیماران
دربیمارستانها ازبین خواهد رفت.
خالصه ُکل سیســتم کشــورهای
جهان نابود خواهد شد .وای چه جهنم
هولناکیدرپیش است .بگفتۀ سازمان
محیط زیست قراراست نیمکرۀ زمین
به دوبخش تقسیم شــود ،شرق وغرب.
شرق درآتش قهرجنگ خواهد سوخت و
غرببوسیلۀآتشبارهایقهرخورشیدی
(که همان قهرالهی باشــد) خواهد
سوخت .ا ّما ســخنگوی محیط زیست
گفت :هنــوز هیچ چیز معلوم نیســت.
هواشناســی کانال  CNNمی گفت هم
اکنون طوفانهای پرقدرت درحال ویران
کردن بخشی عظیم ازخاک آمریکا می
باشند.
آن وقت آقای حســین اوباما و عده ای از
سران قوم شیطان غرق درشادی شیطانی
و نقشه های پلید ،درفریب بندگان خدا
می باشند.

{>> ادامه در صفحه}32 :

در ایــن غربت راه بیندازد كه نه تنها
خود بلكه صدها ایرانی در ان مشغول
بكار هستند ما باید كمك كنیم برای
هرچه بهتر شدن ،نه ضربه زدن.
خیلی از آقایان فراموش كرده اند كه
چه كســی كمك كرد كه انها صاحب
مغازه شــوند ،صاحب خانه بیلدینگ
و صدها چیز دیگر شوند كه قبال در
خواب هم نمی دیدند.
آنها باید بــا كمپانی های كانادایی یا
امریكایی كاركند تا بدانند فرنچایزهای
انها در چه شرائط سختگیرانه ای كار
میكنند و باید چنــد درصد از درامد
خود را به انها بدهند.
ســخن كوتاه میكنم ولی بیاد داشته
باشید همیشه از راستگویی طرفداری
كنید.
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از همجنسگرایی پسرم فرار نکردم،
با آن روبــرو شدم!

روز  17مه روز مبارزه با
دگرجنس هراسی ست...

دیگر دارد .البته همان موقع
گفتوگوی مجله «تابلو» با خدیجه که بچــه بود ،مــن متوجه
تفاوتهای یاور با پســرهای
مقدم ،کنشگر مدنی
خدیجــه مقــدم در ایــران بــه دیگر شــده بودم ،نه تفاوت
داشته باشم».
«کارآفرین نمونه» شهرت داشت و فیزیکی بلکه تفاوت احساسی.
«فعال محیط زیست» .اولین بار او حس میکــردم خیلــی بچهی منظورم این است که با پسرهای
را زمانی دیدم که آشپزخانهای در لطیفی است .مث ً
ال بازیهایی را که همســن و ســال خودش تفاوت
جنوب شهر تهران راه انداخته بود پســرهای دیگر میکردند دوست زیادی داشت .کتابهایی هم که
و داده بود دســت زنان خانهداری نداشت ،معاشرتهایش متفاوت برای خوانــدن انتخاب میکرد با
که تنها کاری که خوب بلد بودند بــود .و کمی بعدتــر کتابهایی همسن و سالهای خودش متفاوت
آشپزی بود .دســتی هم بر آتش میخواند تا بدنش را بشناسد .آن بود .وقتی بزرگتر شد گاهی با او
«جنبش زنان» داشت و پرکار بود زمان متوجه شدم که خودش هم در این زمینه صحبت میکردم .بعد
دچار بحران هویت جنسی است و مدتی ،بادر نظر گرفتن رفتارهایش
و مشغول.
حــاال اما ،نقشــی دیگــر هم به طبیعی است که کنجکاوتر شدم .و همینطور دوستانی که انتخاب
با دوستدخترش هم قطع رابطه میکرد ،متوجه شــدم که حدس
فعالیتهایش اضافه شده است.
مهمانان جشن تولدیدر کرمانشاه کــرد .خودش هــم خیلی تالش من درســت بوده و پسر من یک
به اتهام همجنسگرایی بازداشت داشت که مثل بقیه باشد ولی چون مرد همجنسگرا است.
شــدند ،و او یک لحظه تلفنش را مثل بقیه نبود طبیعتاً تالشهایش •
زمین نگذاشــت؛ با هر رســانهی هم موفقیتآمیز نبود.
دوســتانش چــه ویژگیای
داشــتند که در به قطعیت
خبــری و هــر روزنامهنگاری که •
میشــناخت تمــاس میگرفت یعنی چه کــه «مثل دیگران رسیدن شــما اینقدر تاثیر
گذاشتند؟
تــا خبر در میان انبــوه خبرهای نبود»؟
سیاسی از چشمهادور نماند.
 پســربچهها بیشــتر بازیهای  -بــه هر حال پســرهایی که اینمدام میگفت« :این بچهها تنهایند ،پســرانه مثل فوتبال ،کشــتی ،و ویژگــی را دارند بــه لحاظ طرز
ی به
هیچکــس را ندارنــد ».یکتنه بوکس را دوســت دارنــد ،و او در لباس پوشــیدن ،رســیدگ 
میخواست برای همهشان مادری دوران بچگــیاش بــا آنها بازی بدنشان ،و حتا آرایش کردنشان
کند.
نمیکــرد .اوایل فکــر میکردم با بقیه متفاوت اند .برای من خیلی
این بار خدیجه مقدم ،در گف 
توگو به تقلیــد از خواهــر بزرگترش ناراحتکننده بود کــه میدیدم
با «تابلــوی زنــان» ،از خودش و بازیهای دخترانه میکند .بعدتر ،جامعهی اینها خیلی کوچک است
زندگی شــخصیاش میگوید ،از وقتی کتاب «موج ســوم» الوین و پســرم در این جامعهی کوچک
اشــکهایی که در خفا ریخته و تافلر را میخوانــدم ،به موضوعی نمیتواند دوستی پیدا کند که از
فریادهایی که حاال بر زبان دارد.
برخوردم که مطلبی بــود با این نظر فرهنگی مثل خودش باشد.
خدیجه مقدم ،از خودش میگوید ،مضمون که ،اگر کرهی زمین جایی آنها گروهی بودند که تنها معیار
از پســر همجنسگرایــش ...و از برای زندگی انسانها نداشته باشه دوستیشان گرایش جنسی آنها
دشواریهای مادری کردن برای او .چه باید بکنیم؟ کجا را باید برای بود .خب ،برای من ناراحتکننده
زندگی انتخاب کنیم؟ یک بار که بود که دایرهی دوستان جدیدش
•
خانم مقدم ،چه زمانی با این با پسرم و پسرخالهی همسنش در مثل قبل نیستند .البته نمیخواهم
واقعیت مواجه شــدید که سفر بودیم ،از آنها سؤال کردم که ارزشگذاری کنم ،ولی به هر حال
اگر کرهی زمین آنقدر شلوغ شد سطح زندگی و خانوادگی افراد با
پسرتانهمجنسگراست؟
 وقتی «یاور» دانشجو بود ،خودش که دیگر جایی برای زندگی نبود ،هم فرق دارد.فهمید که تفاوتهایی با پسرهای دوست دارید کجا زندگی کنیم؟ •
پســرخالهاش بالفاصله از اولین بــاری بگویید که به
گفت که دوســت دارد عنــوان یک مــادر و فرزند
برود در ستارهها و جنگ نشســتید و از گرایــش
ستارگان راه بیندازد .ولی جنســیاش حرف زدید؟ آن
یاور گفت« :دوست دارم زمان یاور چند ساله بود؟
زمان 1 :ژوئن  ۲۰۱۴ساعت  ۱۱صبح
به قعر اقیانــوس بروم و  -فکــر میکنم حدوداً  ۲۰ســاله
همه شما
با امید به دیدار ٔ
با ماهیهــا و جانداران و بــود .بــه او گفتــم« :مــن تو را
8043
St Hubert,
گیاهــان دریایی زندگی همینگونه که هستی دوست دارم
Montréal, QC H2R 2P4
کنــم و زندگــی آرامی و به تو احترام میگذارم .برای من
)(Metro: Jarry

جلسه اجنمن زنان

Shield
of
Athena
آیا شما و کودکان تان شاهد خشــونت های خانوادگی بطور روزمره هستید؟

آیا برای رفع مشکالت تان احتیاج به فردی باتجربه در مسایل خانوادگی دارید؟
آیا مشکل زبان دارید و بدنبال همزبان خودتان هستید
تا به مسایل شما رسیدگی کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان در خدمت خانواده های افغان و ایرانی است
و شما را گام به گام در همه مشکالت یاری می کند.
اگر آرامش خاطر می خواهید ،تلفن را بردارید و
با شماره  514-274-8117با ما تماس بگیرید.
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را همینگونه که
«من تو 
هستی دوست دارم برای
مسئلهی جنسیتت مهم نیست .به او نداشته باشد.
برای من فقط مهم این اســت که مث ًال او دوســت داشت گوشواره من مسئلهی جنسیتت مهم
دوستانت چه کســانی هستند و داشته باشد ،که آن دوره متداول
نیست».

چقدر برای داشــتن زندگی بهتر نبود .برای کوچکترین مسئلهای
تالش میکنی ».میدانید ،تعدادی باید کلی انرژی صرف میکردم.
از دوســتانی کــه اطرافش بودند •
گرایش به مواد مخدر داشــتند ،و همسرشمافردتحصیلکردهای
من ازدیدنشان رنج میبردم .البته است ،و قاعدت ًا باید به لحاظ
اکثر آنها به دلیل افسردگی ناشی علمی هم با این مسئله کنار
از طرد شــدن از سوی جامعه به بیاید؛پسچراهمچنانمشکل
سراغ مواد مخدر یا الکل میرفتند .داشت؟
متأسفانه بیشترشان درسشان را  -فکر میکنم مواجهه با این مسئله
هم نیمهکاره میگذاشــتند .پسر برای مردان ســختتر است .اگر
من رتبهی خیلی خوبی در کنکور دخترشان گرایش به دختر داشته
سراسریداشت.
باشد ،یعنی تمایالت پسرانهداشته
باشد ،شــاید برای یک مرد قابل
•
خانم مقدم ،شما خیلی راحت تحملترباشد.
_________________
میگویید که گفتهاید گرایش
جنسی پسرتان برایتان مهم
مواجهه با این مسئله برای
نیست.
مردان سختتر است.
 خب ،راستش به این راحتی همــــــــــــ
نبود .من خیلی غصه خوردم ،به
خاطر این که میدانستم زندگی وقتــی مســئلهی مردانگی برای
ســختی در پیش خواهد داشت .مردان خدشــهدار میشود هضم
اساســاً اقلیتها زندگی سختی کردنش سخت است .تا مدتی من
دارند ،اقلیتهای جنسی زندگی و پســرم این مسئله را از همسرم
ســختتری .ولی این که خودش پنهان میکردیم .تا این که بینمان
چرا مثل پســرهای دیگر نیست مشکلی پیش آمد و پسرم خانه را
مرا آنقدر غصه نداد .چون آنقدر به قهر ترک کــرد .آن زمان برای
سختی کشــیدهام و آنقدر فراز و اولین بار با همسرم صحبت کردم
نشیب داشــتهام که وقتی اتفاقی و او را پیش روانپزشک پسرمان
در زندگیم میافتــاد به این فکر بردم .پیش از آن خودم دیدارهای
میکردم که مگر من چه فرقی با زیادی با روانپزشــک داشــتم و
بقیــه دارم؟ چرا من نه؟ البته من او برای من توضیــح داده بود که
خیلی مطالعه کردم .مث ً
ال مجلهی ریشهی ماجرا چیست و این یک
«چــراغ» را به صــورت اینترنتی مد نیست.
همســرم تا مدتها نمیتوانست
آبونمان شده بودم.
رابطــهی خوب و ســالمی با یاور
_______________
بیش از 10درصد هر جامعهای
داشــته باشــد .اما وقتی از ایران
را اقلیتهای جنسی تشکیل
خارج شــدیم بهتر توانســت این
میدهند.
قضیه را تحمل کند .یک ســال
ـــــــــــــــ
است که همســرم از ایران خارج
با توجــه به حــاالت روحیاش ،شــده؛ در این مدت سعی کردهام
جستوجو میکردم و مطالبی را این دو را دوباره با هم آشنا کنم و
برای آشنایی بیشتر با او میخواندم .تابوی ذهنی همسرم را بشکنم ،به
وقتی فهمیــدم بیش از ده درصد او بفهمانم که وقتی میپذیرد که
هر جامعهای را اقلیتهای جنسی پسرش همجنسگرا است پس باید
تشــکیل میدهند ،با خود گفتم بپذیرد که پســرش پارتنر داشته
چرا من نه؟ چرا پسر من نه؟ اص ً
ال باشد .خوشــبختانه پارتنر پسرم
به پسرم به چشم یک بیمار نگاه انسان شایسته و باشخصیتی است.
اولین بار که میخواســتم پارتنر
نکردم.
با این حال ،میدانستم که پسرم پســرم را به خانه دعوت کنم یاور
در ایران با زندگی دشواری روبهرو میگفت که میترسد و نمیخواهد
خواهد بود .منتظر بودم که درسش که ایــن تقابل صورت بگیرد .ولی
تمــام شــود و او را از ایران خارج من گفتم کــه باألخره باید از یک
کنم .مشــخص اســت به همین جایی شروع کنیم ،و اگر میگوییم
راحتی کــه اآلن صحبت میکنم که بعضــی هوموفوبیــا دارند ،از
نبود .روزها برای این ماجرا اشک همجنسخواهان هراس دارند ،ما
ریختم .حتا برای لباس پوشیدنش باید ایــن هراس را از خودمان دور
در داخل خانه مشکل داشتیم ،چرا کنیم .پس ایشــان را بدون پسرم
که به لباسهای رنگی و روشــن برای ناهار بــه خانه دعوت کردم.
تمایل داشــت .من خودم سعی خوشبختانه همدیگر را پذیرفتیم و
میکردم در سفرها برایش با توجه این رفتوآمد ادامه پیدا کرد.
به عالقمندیهایش لباس بخرم اتفاقاً همین هفتهی گذشــته به
ولی از طرف خانوادهی خودم مورد منزل پسرم و پارتنرش رفته بودیم.
انتقاد و اعتــراض قرار میگرفتم در راه بازگشت صحبت میکردیم
که «یاور» به اندازهی کافی لباس که چــرا در ایران اجازه نمیدهند
دخترانه میپوشد ،چرا تو بیشتر که همجنسگراهــا زندگی آزاد و
ترغیبش میکنی؟ من میگفتم سالمیداشته باشند؟ چرا که وقتی
چــه اشــکالی دارد ،ایــن لباس آزاد باشــند ،حق انتخاب دارند و
خوشــحالش میکند؛ مگر لباس میتوانند رفیقی مناسب خودشان
دختر و پسر دارد؟ من روی خودم انتخاب کنند و به بالندگی برسند.
اکنون این دو باعــث افتخار من
در این باره کار میکردم.
هستند چون بســیار با احترام و
•
واکنش همســرتان به این ســالم و پویا در کنــار یکدیگر
زندگیمیکنند.
موضوع چه بود؟
 همســرم خیلی مقاومت کرد• .(میخندد ).وقتی بــه آن دوران
با خارج شــدن پسرتان از
فکر میکنم ،به خودم میگویم که ایران ،همسرتان این ماجرا را
چه آدم پوستکلفتی بودهام ،چون پذیرفت ،بخشــی از پذیرش
که باید یکتنه جلوی همســرم به خاطر عوض شــدن فضای
و دختــرم میایســتادم ،جلوی اجتماعیاست.
خانوادهام میایستادم که کسی نگاه  -دقیقاً ،به موضوع درستی اشاره
چپ به پسرم نکند ،نگاه تحقیرآمیز کردید .من فکر میکنم نود درصد

این مقاومت بهخاطر جامعه بود .به
هر حال ،پدر و مادر فرزندانشان را
با بچههای دیگر مقایسه میکنند
و این مسئله در جامعهی ایرانی به
اشتباه باعث خجالت میشود ،برای
این که ایــن موضوع در جامعهی
ســنتی ایرانــی یک مســئلهی
غیرعادی است .من در مورد همسر
خودم میگویم که ،رفتار او بیشتر
به خاطر عکسالعمل اطرافیان بود.
یعنی اگر ما در جامعهی آزاد و آرام
و بدون تنشهای اجتماعی بودیم،
شاید شــرایط فرق میکرد .حاال
مسئلهی قانون که هیچ حقی برای
همجنسگراها قائل نیست ،آنها
را انکار میکند ،و حتا حکم اعدام
برای آنان صادر میکند یک طرف،
از طــرف دیگر جامعه هم آنها را
نمیپذیرد و این مشــکل بزرگی
اســت که به درگیریهای درون
خانوادهها هم دامن میزند.
•

آیا هیچوقت پسر شما به خاطر
همجنسگرا بودنش بازداشت
شد؟
 مســلماً ما همیشه این وحشترا داشتیم .من خیلی چیزها را از
همسرم پنهان میکردم .وقتی یاور
میخواست به مهمانی برود ،من
این وحشت را داشتم که اگر او را
در مهمانیدستگیر کنند چه کنم؟
زمانی که جدای از ما زندگی میکرد
هم از رفتوآمدهای دوســتانش
باخبر بودم و همیشه نگران بودم
کهمباداهمسایههایشانمهمانیها
را گزارش کنند و یا در دانشگاه به
خاطر این موضوع توبیخ شود .من
همیشه نگران بودم ،آنقدر که بعد
از ازدواج دخترم ســعی کردم او را
قانع کنــم که بیاید و با ما زندگی
کند و خوشبختانه این اتفاق افتاد
و تا حدی از شدت نگرانیهای ما
کاسته شد.
•

بازگشــتش به خانه مشکلی
ایجاد نکرد؟
 خب ،شــرایط این بــار خیلیعوض شــده بــود .آن زمان دیگر
حتا دوســتانش هــم راحتتر به
خانه میآمدند .یکی از دوستانش
از شهرستان کوچکی آمده بود و
حتا ناخنهایش حنا داشــت .از
خانهشــان فرار کرده بود و بسیار
ناامید بود .من خیلی با او صحبت
کردم و به او گفتم که تو تنها کسی
نیستی که این مشکل را داری.
یا مث ً
ال پسری بود که داییاش به
او تجاوز کرده بود و مادرش او را از
خانه بیرون کرده بود .او ماهها در
خانهی ما ماند و من مانند یاور با
او رفتــار میکردم و حتا بابت این
مسئله اخم همسرم را هم تحمل
میکردم.
____________________
پسری بود که داییاش به او جتاوز
کرده بود و مادرش او را از خانه
بیرون کرده بود.

ــــــــــــــ

•

به غیر از حلقهی اصلی خانواد ه
(شما ،همســر ،و دخترتان)،
حلقهی بعدی خانواده چگونه با
پسرتان رفتار میکردند؟
 طبیعتــاً تعــدادی از آنــانمیدانستند ولی من هرگز اجازه
نــدادم هیچکس راجــع به این
موضوع صحبتی بکنــد ،چون با
{>> ادامه در صفحه}37 :
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الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

موسیقی..

شیـدا
قره چه داغی

ازنازی بپرس!...

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ!....
ﭼﺎﺭﻟﯽ ﭼﺎﭘﻠﯿﻦ

ﺧﻄﺎﻫـﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻧﺎﺑﺨﺸﻮﺩﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻢ،
ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ

ﮐﻨﻢ...
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺵ ﻧﻤﯽ
ﺭﻓﺖ ﺩﭼﺎﺭ ﯾﺎﺱ ﺷﺪﻡ،
ﻭﻟﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺭﺍ ﻫـﻢ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﮐﺮﺩﻡ...
ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺗﺎ
ﭘﻨﺎﻫـﺶ ﺑﺎﺷﻢ.
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ،ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ...
ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﺑﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﯾﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻢ.
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺷﺪﻡ...
ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫـﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻫـﻢ ﭘﺲ ﺯﺩﻩ
ﺷﺪﻡ.
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
ﻓﺮﯾﺎﺩ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫـﻤﻪ
ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﯾﺪﻡ.
ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺯﯾﺴﺘﻢ ﻭ ﻭﻋﺪﻩ ﻫـﺎﯾﯽ
ﺍﺑﺪﯼ ﺩﺍﺩﻡ،
ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺭﻫـﺎ ﻗﻠﺒﻢ
ﺷﮑﺴﺖ...
ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻭ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﻋﮑﺲ ﻫـﺎ
ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ...
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﯿﺪﻥ

شهباز:آیینه شکسنت خطاست!...
شیخی مکار را که با کلید آمده
بود به مقر ریاست جمهوری
فرســتادیم تا برایمان رفاه و
آزادی و عدالت بیاورد ،بی آن
که از خود بپرسیم انجام این
وعــده ها با قانون اساســی و
ســنگینی حضور ولی مطلقه
فقیه اصوال امکان پذیر است؟!
چند ماه بعد ،رییس جمهوری
جدید با تشریح وضعیت وخیم
و نابسامان اقتصادی کشور ،با
درخواست و التماس و تمهید
و تهدیــد از کســانی که نیاز
ندارند خواست که در مرحله
دوم طرح هدفمندی ازدریافت
یارانه انصــراف بدهند تا هم
کسر بودجه کشــور کاهش
یابد و هــم بخشــی از پول
حاصله صــرف ارایه خدمات
عمومی از جمله بیمه درمانی
شــود .آیا به این درخواست،
دستکم ازسوی طبقه متوسط
که بیشترین آسیب را از تورم
افسار گسیخته می بیند ،پاسخ
مثبت داده شد؟
پاسخ به شکل شرمسارکننده
ای منفی اســت .بیش از 73
میلیون نفر بــر دریافت یارانه
نقدی اصرار ورزیدند و تنها 3
درصد انصراف دادند.

ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮﺩﻡ...
ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﺷﺪﻡ...
ﻗﺒﻼ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫـﻤﻪ ﻏﻢ
ﺧﻮﺍﻫـﻢ ﻣﺮﺩ،
ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺴﯿﺎﺭ
ﺧﺎﺻﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﻫـﻢ ،ﻣﯽ
ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ (ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻫـﻢ ﺩﺍﺩﻡ)..
ﻭﻟﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻡ ،ﻭ ﻫـﻨﻮﺯ ﻫـﻢ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ !
ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ...ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻤﯿﮕﺬﺭﻡ...
ﻭ ﺗﻮ ...ﺗﻮ ﻫـﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﮕﺬﺭﯼ...
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ!
ﺁﻧﭽﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ،
ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺠﻨﮕﯽ،
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮑﺸﯽ،
ﻭ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ...
ﻭ ﺷﺮﺍﻓﺘﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺑﺒﺎﺯﯼ ﻭ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺕ
ﭘﯿﺮﻭﺯ ﺷﻮﯼ.
ﭼﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ،
ﮐﻪ ﺟﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﻣﯽ ﺩﻫـﻨﺪ...
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺎﺷﺪ،
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ!!
ـــــــــــــــ

>> ادامه از صفحه5 :

پرسش اساسی این است که با
چنین ذهنیت و عملکردی ،ما
چه نیازی به توطئه و توطئه گر
داریم؟!
آیا به راســتی ایــن خود ما
نیســتیم که به توطئه علیه
خویش و منافــع واقعی مان
مشغولیم؟!
با ایــن ترتیــب ،باید منتظر
امواج مهیبی از گرانی و تورم
مهارگسیخته باشیم که بنزین
 1000تومانی  -که در مرحله
بعد بــه  2000تومان هم می
رسد  -پیشاهنگ آن است.
ســفره هایمــان بازهم خالی
و خالــی تر می شــود و مثل
گرسنگان بیافرا برای دریافت
یک کیسه برنج و یک شیشه
روغن از سر و کول هم باال رویم
و صحنه های زشت و ناهنجار
بیافرینیم و همچنان نشسته بر
دریای ثروت ،درمانده و گرسنه
فریاد و فغــان از توطئه علیه
خود برآوریم.
بــه خوبــی مــی دانــم که
نوشتارهایی ازاین نوع ،به مذاق
کمتر کسی خوش می آید و
چیزی جز مالمت و بد و بیراه
نصیب نویسنده نمی کند.
پس چرا می نویسم؟ آیا نمی

دانم که برای مورد پســند و
محبــوب بودن بایــد از ملت
بزرگ و شریف ایران ،هنر نزد
ایرانیان است و بس و افتخارات
من آنم که رستم بود پهلوان
سخن گفت؟
چرا می دانم اما این کار برایم
ادای دین به نسل های آینده
ای است که بی تردید از ما به
زشــتی یاد خواهند کرد و از
خود خواهند پرسید:
درمیان این پیشینیان خطاکار
آیا کسی نبود که به آنها هشدار
دهد و با تلــخ کامی خواهند
اندیشــید که این پــدران و
مادران ما که آنهمه به حافظ
عشق می ورزیدند و برای انجام
بسیاری از امور زندگی خود به
دیوان اوتفأل می زدند ،چگونه
این بیت او را نخوانده بودند که:
«من آنچه شرط بالغ است با
تو می گویم  /تو خواه از سخنم
پند گیر و خواه مالل» و یا این
بیت دیگر را که:
«عیب تو گر آینه بنمود راست
/
خود شــکن آیینه شکستن
خطاست»!
•
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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
کجا شروع کنند دارند و نمی دانند از
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:
ail.com

Sheida.g@hotm

پیانو Piano
سیزدهمین مسابقات بین المللی
پیانو در مونترال در تاریخ  26ماه
می تا  6ژوئن  2014در Bourgie
 Hallو Maison Symphonic
اجرا خواهد شد .در این مسابقات
 24دختر و پسر پیانیست جوان
در  13کشور اروپا ،آسیا و آمریکا و
کانادا شرکت خواهند کرد.
یک جوان  17ساله کانادائی جوان
ترین شرکت کننده خواهد بود.
info@concoursmontreal.ca
Tel:514-842-2112
514-285-2000

بســیاری از آهنگســازان بــزرگ
قســمت اعظم آثار خود را به پیانو
تخصص دادند .پیانو به دلیل صدای
پراحساس و قابل کنترل -و وسعت
صدائی  7اکتاو -ساز تکنوازی بسیار
جالبی است.
در ضمــن بــرای همراهــی آواز و
ســازهای دیگر یعنی موســیقی
مجلسی بســیار مورد استفاده قرار
می گیرد؛ جزء ســازهای ارکستر
سنفونیک نیست ولی در آثار قرن
 20گاهی استفاده می شود .البته در
«کنسرتوپیانو»پیانونقش سولیست
به همراهی ارکستر را دارد.
پیانوهــای مــارک Steinway,
 Bosendorferبهترین و معروفترین
پیانوها هســتند که کامال با دست
ساخته می شوند.در سالن های هزار
نفره احتیاج به بلندگو نیست.

این مسابقات در چند مرحله است.
در مرحلــه آخــر  3برنــده اول با •
ارکســتر خواهند زد .کنسرتو پیانو مــوزار ( )1759 -1791کــودک
شماره  Rachmaninof 2کنسرتو نابغه موسیقی از سن  5سالگی در
پیانو چایکوفسکی جزء برنامه چند دربارهای اروپا کنسرت میداد .آثار
شرکت کننده است .این آثار بسیار بسیار برای پیانو بجا گذاشته است.
مورد عالقه دوســتاران موســیقی •
کالسیک می باشند .اولین پیانو سال بتهون ( )1770-1827توانســت
 1711در ایتالیا ساخته شد به نام با پیانو ،موسیقی قوی دراماتیک
 Piano-Forteیعنی با صدای بلند و بیافرینــد 32 .ســونات پیانو5 -
صدای کم و در فرانسه به نام  Pianoکنسرتو پیانو .او جزء برنامه کنسرت
ساده شد.
پیانیست هایدنیا است.
اختراع پیانو و سپس تغییر و تکامل •
آن در تغییر و تحول موسیقی مدرن فرانس لیست -1886( Franz List
کمک بسیار اساسی نمود.
 )1811یکی در پیانیست های بی
از قــرن  18و بخصــوص قرن  19نظیر تاریخ موســیقی است .آثار

روز قیامت سررسید است :علی اصغر محمدی...
این « کــوردالن باطن » گمان
میکنند کسی ازحیله وفریب آنها
آگاه نیســت ،و کسی حرفهای
شیطانی آنها را نمی شنود.
آقای اوباما:دولتهای پیش از تو هم
می گفتند که مادولت را به لیاقت
خود یافتیم ،ا ّما خطا گفتند ،که
وقت مرگ و هالکت مال ودولتی
که اندوختند ،بی نیازشان نکرد
(و هیچ بفریادشان نرسید) شما
بزودی به کفرفریبکاریهای خود
خواهید رسید و هرگز ازقهرخدا
گریزی ندارید.
راه ُ
قدرت الهی برای دانشــمندان با
ایمان پدیدار است.
باراک حسین خان:
آنگاه که عذاب خداوند را برخود
مشاهده کنی ،زبان گشایی که ای
کاش من رئیس جمهور آمریکا
نمی شدم واین همه جنابت نمی
کردم وشــاهد گناه دولتم نبودم.
و با حسرت گوئی ای وای برمن،
کاش باردیگربه دنیا بازمی گشتم
تا به اطاعت خدا می پرداختم .و
م ٌاموران خدا گویند  :ای بدبخت
درطول دوران ریاست جمهوری
خود آیات قهرخداوند برکشورت
را ندیدی ؟ و راه سرکشی وتکبر
پیشــی گرفتی وازکیش کافران

گردیدی.
بزودی تو ودیگر رهبران جهان که
به خدادروغ بستید ؛ همه رو سیاه
در دادگاه خداوند حاضرشــوید.
آری متکبران را بد آتشی درپیش
است( .آن دولتهائی که غیرخدا
طلبیدنــد) خدا را بــه عظمت
نشناختند .اوســت که زمین را
درقبضۀ قدرت خویــش دارد و
آسمانهاوتمامیکهکشانهابدست
سلطنت اوست.
معجزۀ مسیح و سکتۀ مغزی من

خبر خواندنی وبسیار جالب اینکه :
بعد ازسکتۀ مغزی و نوشتن شرح
حال خــود در روزنامۀ پیوند؛ که
عیسی مسیح (ع) درکمک کردن
به این حقیرنقش داشته و دست
وپایم به نام به حرکت درآمد؛ آقا،
چشمتان روز بد نبیند کلیساهای
شــهرمان یکی پــس ازدیگری
گفتند ،به شتابید به سوی علی
اصغرکه ازدین اســام برگشته
و بسوی مســیحیت روی آورده
است.
زنــگ درآپارتمانــم مرتب بصدا
محمدی
در می آمد ،کــه آقای ّ
تبریک ،خدا شما را انتخاب کرده
و نور مســیح در قلب شما وارد

متعدد او برای پیانو جزء مشــکل
ترین آثار است.

•

 1810( Fredric Chopinدر
ورشو متولد شد 1819 -در پاریس
فوت کرد) او نیز اولین کنســرت
موفق خود را در  8سالگی برگزار
کرد .در نوازندگی ســبکی بسیار
دقیق موزون و شــاعرانه داشت.
ســبک و مهارت فوق العاده او در
نوازندگی او را محبوبترین پیانیست
و آهنگساز پیانو در دوره رمانتیک
نمود .آثار محبوب و معروف او برای
پیانوست:
Polonaises, Nocturnes,
Valses, Etudes, Preludes,
Mazurkas, Concertos,
Scherzos

•

باخ ،برامس ،شــوبرت ،شــوبان،
مندلســون ،دبوســی از جملــه
آهنگسازان مهم پیانو می باشند.
•

)1932 -1982( Glen Gould
پیانیســت فوق العــاده کانادائی
بخاطر اجرای آثار  Bachمعروفیت
جهانیدارد.
تعداد پیانیســت های فوق العاده
معاصر زیاد است .متاسفانه صحبت
درباره هر کدام در این مقاله مقدور
نیست.
شیدا قره چه داغی
 10می 2014

>> ادامه از صفحه30 :

شده ؛ اجازه ورود می دهید .این
حقیرهم ازدنیا بیخبر( ،بیکار و بی
عار) در را به رویشان بازمی کردم.
دعوتنامه پشت دعوتنامه که به
دین مسیح خوش آمدید .دست
روی سربنده می گذاردند و بنام
پدر و پسر و روح القدس بنده را
تعمید میدادند.
می خواستند لباسهای تنم را پاره
پاره کنند و برای شــفاعت دیگر
مریضان ببرند .یکدفعه بخود آمده
وگفتمدست نگهدارید من همین
یک دست لباس را بیش ندارم.
در ضمن کی مسیحی شده؟ من
ا ّول مســیحی بودم بعد به میل
خود مسلمان شدم .اگرشما هفته
ای یکبارعیسی مسیح رادرکلیسا
عبادت می کنید ،بنده پنج نوبت
در روز عیسی (ع) را درکلیسای
دلمدر وقت نماز یاد میکنم .حتی
فرستادگان پیش از او و بعد از او
را هم یاد میکنم .و خدای همگی
آنها را که خدای یکتا می باشد،
حمد وثنا می گویم .غرض کردم
شماها انتظاردارید بنده به عقب
بازگردم ،که این ازمحاالت است.
بــه دوخواهری ایرانــی که برای
تشوق دین مسیحیت بمنزل این
حقیرآمده بودند عرض کردم ،من

با عقیده شماها مشکل ندارم این
شما هستید با عقیده بنده مشکل
دارید.
این شما هستید که برای خالق
یگانــه فرزند قرار مــی دهید و
فرستادگان پیش از او و بعد از او را
باور ندارید .خداوند پاک و منزه از
این گفتار می باشد.
اگرنام عیسی (ع) دراین سکته و
مریضی ،این حقیررا یاری نموده،
دلیل برمسیحی شدن من نمی
باشد.
سرتان را درد نیاورم انجیل پشت
انجیل ،کتــاب مقدس و روزنامه
های مختلف پشت سرهم روانۀ
منزل این حقیر می شود.
تا اینکه مجبورشدم این مقاله را
برای روزنامۀ پیوند ارسال کنم.
امیدوارم رفع ســوء تفاهم شده
باشد .در پایان شما هموطن های
عزیزرا به یهوه مهربان می سپارم و
برایتان روزهائی خوش آروز دارم.
کسی را که بخواب رفته می شود
بیدارش کرد ،ا ّما کسی که خود را
بخواب زده بیداریش محال است.
اصغرمحمدی
ازطرف علی
ّ
وجمعی ازمسلمان و پیروان راه
حق -مونترال
ایزد نگهدارتان
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آموزشعکاسیبهزبان ...
بخشبیستم:
عکاسی مراسم
عروسی در مونتریال
________________
«و در میان شما عکاسانی مبعوث
کردیم که شــادی هایتــان را به
الح َجر!»
تصویر کِشند ،کال َنقش فِی َ
(زبور عکاس)
________________
یکــی از موقعیت هایی که باید از
خدمــات یک عــکاس حرفه ای
بهره گرفت ،زمانی است که جشن
وصال دو معشــوق (حــاال از هر
نوعی) برگزار میگردد!
چنیــن جشــنی در زندگی هر
شخصی بسیار مهم بوده و معموال
فقط یکبار اتفاق می افتد.،
(مگر اینکه آن زوج به کانادا آمده
باشند و مسیر زندگی شان چندین
بار تغییر نماید! )
لذا احتمال اشتباهات فنی عکاس
در چنیــن موقعیــت هایی باید
در حد صفر باشــد چون خیلی از
صحنه ها تکرار نخواهند شد.
کارت حافظه دوربین که عکسها
بر روی آن ذخیره میشــود بسیار
قابل اعتماد بــوده ولی از آنجایی
که یک وسیله الکترونیکی است،
ضریب اطمینانش  % 100نیست.
لذا عکاســان حرفــه ای ،برای از
بین بردن ریســک از دست رفتن
عکسها ،از دوربینهای پیشرفته ای
استفاده میکنند که بیش از یک
کارت حافظه در آنها جای میگیرد.
بدین مفهوم که اگر مشکلی برای
کارت حافظه اول بوجود آمد ،همه
آن عکســها بر روی کارت حافظه
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دوم هم ثبت شده و هیچ کدام
از عکسها از بین نخواهند رفت.
یک عــکاس متبحر باید
همه احتماالت را در
نظر بگیرد تا عکس
عروسی ملت از بین
نرود.
بر طبق یک سنت
قدیمــی از دوره
«هوخشــتره» در شــهر
مونترآل ،بســیاری از عروسان و
دامادها ،ســعی میکننــد که در
مکانهــای زیر ،عکس یــادگاری
داشته باشند:
•

حاشیه های رود سن لوران ،بندر
قدیمیوهمچنینباغگیاهشناسی
(بوتانیکالگاردن)
بعضی ها هم بــرای برگزار کردن
یک مراســم عروســی بی همتا،
کلبه بزرگی را در خارج از شهر و
در کنــار یک دریاچه رزرو کرده و
کاری میکنند که این مراسم برای
همه مدعوین نیز ،خاطره ای به یاد
ماندنی باشد.
ان شاء الله که خداوند ،دالر و «سه
الر» بیشتری به آنها عطا فرماید!
عکــس داشــتن در کوچه پس
کوچه های بندر قدیمی مونترآل
آروزی هر زوج عاشــقی اســت
ولی دردسرهای زیادی برای تیم
عکاسیدارد.
یکی از این موارد ،کم بودن نسبی
نــور در این کوچه هــای تنگ و
تاریک است .برای رفع این نقیصه
معموال از فالش تکمیلی یا «Fill-
»inو یک رفلکتور برای بازتاباندن
نور مســتقیم و یا غیرمســتقیم
خورشید به سمت عروس و داماد

استفادهمیشود.
بنابرایــن ،در چنیــن
موقعیتهایی به یک دستیار خبره
نیازمندیم.
در جاهایی کــه عروس و
داماد در زیر نور مســتقیم
خورشــید باشــند ،برای
جلوگیری از ایجاد ســایه
روشــن بر روی صورت آنها از
یک «دیفوزور» یا پخش کننده نور
استفاده میکنیم تا نور خورشید به
صورت یکنواخت به صورت سوژه
ها بتابد.
شــاید باور نکنید ولــی بهترین
وضعیت نور طبیعــی در چنین
موقعیتهایی ،زمانهایی اســت که
آسمان ابری بوده و نور یکنواختی
به سوژه می تاباند.
یکی دیگر از مشکالت عکاسی در
چنین موقعیتهایی این است که
برخی از عروس و دامادها خجالتی
بوده و از این که خلق الله در کوچه
و خیابان آنها را تماشا کنند معذب
هستند.
به همین منظــور باید مکانهایی
را برای آنهــا از قبل انتخاب کرد
که رفت و آمد «امت همیشــه در
صحنه مونترآل»در آنها کمتر بوده
تا سوژه ها راحتتر باشند.
همکاری عــروس و داماد با تیم
عکاسی بســیار حائز اهمیت بوده
و باید حتما پوزیشــن هایی را که
عکاس به آنها پیشــنهاد میکند
بدرستی انجامداده تا نتیجهدلخواه
حاصل شود .بهتر است که عروس
وداماد و عکاس ،همدیگر را حداقل
یکبار قبل از مراسم ،مالقات و در
مورد ســبک و برنامه عکاسی روز
عروسی و مسیر و ترتیب سکانسها
با هم گفتگو و توافق نمایند.
به باور نگارنده در مونتریال
یکی از بهترین جاها برای
عکســبرداری ،جزیره ی
«ســنت هلن» است که
معموال خلوت بوده و منظره
هــای جالبی از آنســوی
آب ،رو به شهر مونترآل و
پــل «ژاک کارتیه» فراهم
میکند.
•

یکی از مهمترین مراحل
عکاســی عروس و داماد،
تهیه چنــد عکس حرفه
ای در اســتودیو و در زیر

بوکو حرام و دختران نیجــریه...
آدم ربایان ال آر ای در جنگل های
انبوه و مناطق مرزی به راحتی با
کودکان ربوده شــده عبور و مرور
میکنند .برخــی از این کودکان
موفق بــه فرار میشــوند؛ برخی
دیگر نیز طــی معامله های صلح
آزاد میشوند ،ولی بسیاری از آنها
تمام عمر خود را در اسارت سپری
میکنند.
•
چرا تشخیص تعداد دختران گم
شده انقدر سخت است؟

پنجاه و هشت دختر فرار کردهاند؛
برخی از آنها از پشــت کامیون
هایی که در آنها حمل میشدند
به پایین پریــده اند .یکی از آنها
میگوید:
"ما به جنگل پناه بردیم و تا طلوع
آفتــاب در آنجا ماندیــم تا اینکه
بتوانیم به خانه بازگردیم".
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>> ادامه از صفحه6 :

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش
کرده است که یک گروه میانجی
با ربایندگان در ارتباط است .آنها
میگویند کهدو نفر ازدانش آموزان
در اثر گزیدگی توســط مار جان
باخته اند و  ۱۱نفر از آنها بیمارند.
ولی تعداددخترانی که همچناندر
اسارتند مشخص نیست .کودکان
مناطق اطــراف در زمانی که بوکو
حرام به این مدرســه حمله کرده
بود ،ســر جلســه امتحانات خود
بودند .اســناد مدرســه در طول
حمله به آتش کشیده شده است
و به گفته مسئوالن ،این موضوع
تشــخیص تعداد کودکان ربوده
شده را سخت میکند .مسئوالن
همچنین میگوینــد که ممکن
است تعداد بیشــتری از کودکان
فرار کرده باشند ،ولی والدین آنها
بازگشتشان را به مقامات گزارش

نداده باشند.

•
واکنش مردم نیجریه چگونه بوده
است؟

اطالعاتبهدردبخور،مفیدوسرگرمکنندهبرایمهاجرانقدیموجدیدساکنمونترآلوحومهاینگروه
فعالبا 8000عضو،پویاترینگروهفیسبوکیجامعهفارسیزبانانکبکبوده
و هیچ گرایش سیاسی ،مذهبی و حزبی ندارد .در این گروه مردمی عضو شوید.

نورهای کنترل شده میباشد.
این عکسها بهدلیل تهیهدر محیط
استودیو،دارای کیفیت بسیار عالی
بوده و بهترین گزینه برای چاپدر
ابعاد بزرگ میباشند.
پس از طــی مراحل فوق ،عروس
و داماد به ســالن محل برگزاری
جشن رفته و با میهمانان عکس
میگیرنــد .عالوه بر ایــن ،یکی از
مهمترین صحنه هایی که عکاس
بایــد مترصد شــکار آن لحظات
باشد ،زمانی اســت که عروس و
دامــاد در حال انجــام یک رقص
والس عاشــقانه دو نفره در میانه
سالنمیباشند.
استفاده از فالش «اسپید الیت» و
یک «رفلکتور» فالش از نوع «گری
فونگ» در چنین موقعیتی شدیدا
توصیه میگردد تــا نور فالش در
همه جای سالن بصورت یکسان
پخش شــده و بازگشت نور آن از
روی صورت افراد ،شــدید نباشد.
چند فالش تکمیلی هم الزم است.
نکته مهم دیگر در تهیه عکسهای
جشــن ازدواج اینست که بخشی
از این عکســها باید بــه صورت
«فوتوژورنالیســتی» یا اصطالحا
«خبرنگاری» و بدون اعالم قبلی
تهیه شود .به بیان دیگر ،بخشی از
عکسها باید با استفاده از یک لنز

و زمینه را کامال محو نشان داد.
هدف از این کار توجه بیشــتر به
ســوژه ها و حذف کردن ســایر
جزئیات مزاحــم در «بک گراند»
عکسمیباشد.

تله زوم قوی ،سه پایه ،از فاصله ی
دور و به نوعی تهیه شود که عروس
و داماد متوجه حضور عکاس نبوده
و به طور طبیعی ،مشغول صحبت
و گشت و گذار در پارک با همدیگر
باشند .بخشدیگری که میتوان به
•••
عکسهای عروسی اضافه کرد ،تهیه در کالســهای مجانــی آموزش
یک سری عکس «خبرنگاری» از عکاســی اســتودیو «فوتوبوک»
عروس وداماددر صبح روز عروسی شرکت نمایید .برای اطالع از زمان
بوده که هر دو به صورت جداگانه این کالســها در بزرگترین گروه
در حال جمع آوری وســایل خود فیسبوکی ایرانیان مونترآل ،یعنی:
و تدارک جشــن میباشند .تهیه
«همه چیز در مورد مونترآل»
عکس از حلقه های عروس و دامادInfo pratiques sur Montréal ،
کفش و لباس عروس ،چند عکس
عضو شوید.
در محیط آرایشــگاه ،دسته گل
----------------عروس ،تشریفات سالن و غذاها و ...
تلفن استودیو فوتوبوک:
(514) 984-8944
یکی از تکنیکهــای رایج در تهیه
بخشــی از عکســهای عروسی،
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.
استفاده از لنزهای پرایم با گشادگی
COM
ماکزیمم دیافراگم میباشــد که
WWW.FACEBOOK.COM/
بتوان عروس و داماد را کامال واضح
STUDIOPHOTOBOOK1

facebook.com/paivand.montreal

		

به ما بپیوندید!

آدم ربایی در استان تحت کنترل
مخالفان او اتفاق افتاده و این بیشتر
نشان دهنده ضعف مخالفان است
تا دولت فدرال.

•
آیا کـــار دیگری از دست دولت
برمنیآید؟

در مــاه مــارس  ،۲۰۱۳گودالک
جاناتان در سه استان مورد تهاجم
(برنو ،یوبه و آداماوا) اعالم وضعیت
اضطراری کرد ،ولــی بوکو حرام
پاسخ این اقدام را با تشدید حمالت
خــود داد و از آن زمان حمالت به
خونینترین مرحله خود رســیده
است.
تنها امسال بیش از  ۱۵۰۰نفر در
خشونت ها جان باخته اند .نیروهای
دولتی میگویند که از کمبود منابع
رنج میبرند و فاقد تسلیحات کافی
برای مقابله با بوکو حرام اند.
این گروه نه تنها مانند یک جنبش
چریکی عمل میکند ،بلکه به یک
ارتــش دارای نیــروی زمینی نیز
شبیه است .صدها نفر از سربازان
این گــروه ،به همراه کامیون های
نظامــی و زره پــوش های مجهز
به تیربار در روستاها رژه رفتهاند.
بنابراین میتوان گفت که این گروه
دارای زرادخانه ای است شبیه به
آنچه که در یک ارتش ملی یافت
میشود.

همراه با خشم.
جامعه نیجریهدارای گسست های
عمیق مذهبی و قومیتی اســت،
ولی تمــام گروههای اصلی آن در
جهت فشار آوردن به دولت برای
آزادســازی این کــودکان متحد
شدهاند.
در شبکههای اجتماعی اعتراضاتی
با هشتگ • BringBackOurGirls#
سازماندهی شده است.
آنها چگونه آنقدر قدرمتند شدند؟
منتقدان رئیس جمهور گودالک مشخص نیســت که بوکو حرام
جاناتان میگویند کــه دولت در تسلیحات و منابع مالی خود را از
برخورد با مســأله ناتوان بوده و او کجا تأمین میکند  -ممکن است
باید ،به جای نامزد شدن دوباره در بخشی از این پول از ربایندگی های
انتخابات سالدیگر ،استعفا بدهد .اخیر افراد خارجی بدســت آمده
متحدان او در پاسخ میگویند که باشد .دولت معتقد است که برخی

سیاستمداران و نیروهای امنیتی در جوامع مسیحی و مسلمان اقدام
خائن از این گروه حمایت میکنند میکند .این گــروه همچنین در
 و اینکه آنها با گروههای جهادی شــهرهای کوچک به بازارها برایمانند الشباب در سومالی و القاعده آذوقه ،بــه بانک ها برای پول و به
در مغرب اسالمی نیز وارد ائتالف پاســگاه های پلیس برای اسلحه،
حملهمیکند.
شدهاند.
سؤال
زیر
را
ادعا
این
برخی
با اینکه
•
میبرند ،پیچیدهتر شدن حمالت آیا بوکو حرام در نیجریه پشتوانه
این گروه  -از جمله بمب گذاری و اجتماعی دارد؟
ترور افراد  -نشان میدهد که آنها زمانی که این گروه در سال ۲۰۰۲
از خارج آموزش داده شدهاند.
و در شــهر شــمالی میدوگوری
همچنین بنــا بر گــزارش های بعنوان یــک فرقه مذهبی ســر
تأییدنشده آنها از میان افراد فقیر برآورد ،توانســت با سرمایهگذاری
کشورهای همسایه ،از جمله چاد و روی خشــم و نارضایتی عمومی
نیجر ،عضوگیری کرده و به آنها از فســاد ،فقر و تصور به حاشیه
در ازای مبارزه حقوق میدهند.
رانده شــدن شمال از سوی دولت
فدرال ،محبوبیت زیادی کســب
•
کند .بــا این حال پس از چرخش
زندگی روزمره در شمال شرق
به سوی روشهای ستیزه جویانه،
نیجریه چگونه است؟
نیجریه بزرگترین اقتصاد آفریقا و ترور رهبران مســلمان میانه رو و
یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بمب گذاری در کلیساها و اماکن
نفت در جهان اســت ،ولی شمال عمومی ،بیشــتر این محبوبیت از
شــرقی این کشــور  -که بیشتر میان رفت.
جمعیت آن را مسلمانان تشکیل اکنون گفته میشــود که بیشتر
میدهند  -نسبت به سایر کشور سربازان بوکو حرام متعلق به گروه
کمتر توســعه یافته است .اکنون قومیتی کانوری اند که خاستگاه
نیز پولی که باید صرف توســعه رهبر این گروه ،ابوبکر شیکاو ،است.
زیرســاخت هــا میشــد ،خرج او از سلف خود ،محمد یوسف که
بودجه فزاینده امنیتی و بازسازی در ســال  ۲۰۰۹توسط نیروهای
خانههای آسیب دیده در حمالت امنیتی کشته شد ،بسیار ستیزهجو
تر است.
پیکارجویانمیشود.
دولت میگوید کــه این حمالت ایــاالت متحــده بــرای هرگونه
از ابتدای امسال باعث آواره شدن اطالعــات درباره محــل اختفای
حدود  ۲۵۰هزار نفر شــده است ابوبکر شیکاو  ۷میلیون دالر جایزه
و بیــش از  ۳میلیون نفر با بحران تعیین کرده است.
انسانی مواجه شدهاند.
بی بی سی آفریقا
بوکــو حرام حمالت شــدیدی را
( 08مه)
متوجه روستاها کرده و طی آنها
به قتل و غارت و سوزاندن خانهها
•

www.paivand.ca

فنگویندگی

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

نیازمندیهای

مدرسهفارسیزبان

فرزانگانمونتریال

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

Tel.: (514) 775-6508

توسط :رضا هومن

ایرا دام
خ
است ید!
کن

 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

(613) 265-5899

514-833-8684

azmay2013hoomanfree

نگهــداری آمــوزش زبان انگلیسی
با۱۲سال سابقه تدریس در موسسه کیش تهران
ازساملندان

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

نگهداری از سالمندان
دلبندشما،توسطخانم
با تجربه ،در خانه یا
بیمارستان
صوفی :همراه با رفرنس

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

514-717-9117

عضو رسمی

TESOL CANADA/TESOL
USA/TESOL TRINITY London

برگزاری کالس های خصوصی و نیمه خصوصی
با شهریه مناسب  :برای مهاجرین
Conversation -IELTS -TOEFL

www.facebook.com/EnglishCollocationsForIelts

یونسحــامتی

freeazmar

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

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

514-827-6329
514-620-3255

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

مونتریال-اوتاوا
اوتاوا-مونتریال

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

نی

ایرانی
ب
خرید!

 2بـاردرروز

toendofmay2010P

Tel.: 514-641-1703
Tel.: 514-803-1845

استخدام

azfeb51up atimanafi@gmail.com

استخدام

منایشگاهاتومبیل

در ناحیه ان دی جی
به یک نفر برا ی کارهای
دفتری:آشنابهحسابداری
مسلط به زبان های انگلیسی و
فرانسوینیازمندیم.
لطفا از طریق ایمیل زیر با ما
تماسبگیرید:

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

Tel.: 514-833-3848
az mai2014

آپارمتان

عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک و ایران
ترجمه رسمی کلیه مدارک و
خدمات مربوط به ترجمه

(514) 675-0694
(438) 390-0694
azsept'11

باایرانی
کــار
کنید!

عکاسیرز

Chair Rent

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

مترجم رمسی

نغمه سروران

محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک

■ 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

باایرانی
کــار
کنید!

مترجم رمسی

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

514-624-5609
514-889-3243

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

azfeb1514

از صفحه 28

رضانوشادجمال

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

Tel.:514-489-6901

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
 حل جدولهای ویژه و عادی:

Tel.: 514-484-8072

شهریاربخشی

سالن آرایش وزیبایی
شهرزاد:

(نبش خیابان دکاری )

Tel.: 514-243-1291
Tel.: 438-989-3421

514-889-8765

اجارهصندلی

 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها ini DV, VHS
 Hi8, Mبه DVD

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

nsarvaran@hotmail.
com

514-983-1726

 عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،
سیتی زنی و ، pc carکارت اقامت
 عکس پرتره (فردی و خانوادگی) ،فارغ التحصیلی
 تبدیل نوار موزیک به CD

رستوران ایرانی در قلب
 ،NDGبا  12سال سابقه،
مشتری ثابت ،گنجایش
 70نفر ،به علت مسافرت
بفروش می رسد:

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ترجمهوتأییدترجمه
رسمی اسناد و مدارک،
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
تأییدامضاء
محل:مرکزشهرمونترال
نزدیکمترومک-گیل
Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an
appointment

زیباترین ،تازه ترین،
بهترین ،بی نظیر!
  برای هر اوکازیونی

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


since
1990

استخدام

فروش رستوران

مترجم رمسی

گلفروشی
وحید

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

Tel.: 514-419-8872

 %20ختفیف تازه واردین |  %10ختفیف دانشجویی

jalilh2001@yahoo.com az may1

arezouizzmai

Email: infokasra @yahoo.ca

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک ،انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک
• تنظیم دعوتنامه رسمی ،گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها
• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران021-85312009 :

Tel.: 514-266-1355

Tel.: 514-994-3078

پذیرش با تعیین وقت قبلی

خاطرهحتویلدارییکتا

به یک پیتزامیکر باتجربه
(مینیموم دو سال تجربه)
مسلط به زبان فرانسوی
برای کار درمرکز شهر
نیازمندیم.

آپارتــمان  3و نیم زیبا،
(یک خوابه) برای سابلت یا
انتقال >> در طبقه ششم با
آسانسور،استخربیرونی،
با منظره چشمگیر ،نزدیک
رودخانه و راه دوچرخه و...
شامل گرمایش ،آب گرم،
(با یا بدون اثاث)

ساعات کار  :روزهای دوشنبه تا جمعه
صبح ها از ساعت  10تا  1بعدازظهر
عصرها از ساعت  16تا 18
شنبه ها از ساعت  11تا  1بعد از ظهر

مترجم رمسی

استخدام

azmai

مدیر و مسئول :حسین فرجی

azmayshiraz

Tel.: 514-93--0-933

@hondashopcanada
gmail.com

خدمات امور کنسولی
کســری

ساندویچی
و
اغذیه فروشی
ایرانی

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

 -2پاكيزگي – ترس – از عناصر اربعه
 -15بدون تغيير يا تنوع – بام فلزي
 -3حنا – توفان برف – شهر
افغانستان
حل جدول عادی شماره 5118
 -4ات��اق كار – رود آرام –
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 -8سقف ريخته – پرندهاي
ب��ا س��ر بلوطي رن��گ – نام

«اِلدا»

________________

755 ATWATER
روبروی کبابسرا
Tel.: 514-933-4726

نی
ایرا دام
خ

است ید!
کن

شریف

ارز

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

نگهداریفرزند
وساملنــد

 بصورت پاره وقت-خانمی میانسال ،با تجربه وآشنا
به سه زبان فارسی انگلسی
فرانسه :در صورت نیاز معرف
ارائه می شود.

514-451-8840
farahazdec13fr

Uazjune2011

باپیوندهمکاریکنید

نویسندگان ،مترجمان ،روزنامه نویسان جوان و تازه وارد،
حتی شما ...اگر دستی به قلم دارید ،اگر عالقه مندید،
ذوق دارید ،در گزارش نویسی ،ترجمه و...
با ما -داوطلبانه -همکاری کنید.
توجه :لطفا از پیش برای گزینش سوژه ها با ما
هماهنگیکنید:

Tel.: 514-996-9692

__________Coiffure
سالن آرایش

در ليس��ت خريد جهيزي��ه هم فضاي
قابل توجهي را اش��غال ميكنند .اص ً
ا
ب��ه اين موضوع فك��ر ميكنيم كه چه
لزومي دارد همه آنچه در فروشگاههاي
لوازم خانگي و آش��پزخانه و بازار يافت
ميش��ود را به هر ض��رب و زوري كه
ش��ده به دست نوعروسان بسپاريم ،آيا
واقعاً هم��ه اجناس و اقامي كه با آنها
جوانان را راهي خانه بخت ميكنيم به
كار ميآيد يا فقط چشم و همچشمي
است و ديگر هيچ .عاوه بر اينكه لذت
خريد يك وس��يله مورد نياز و با تاش
خودش��ان را از آنه��ا دري��غ ميكنيم
البته يادم��ان نرود كه آنه��ا را متوقع
هم بار ميآوري��م ،چرا كه اول زندگي
آنچن��ان همه مقدم��ات و مؤخرات را
فراه��م كردهايم كه اگر كمترين خللي
بر سياهه تهيه شده وارد شود انگشت

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

اوتــاوا

نش��ويم كه منتف��ع هم باش��يم .ظاهراً
ب��ه نظرم��ان اگر اجناس��ي را در خانه و
آش��پزخانه انباش��ته كردهايم ،در طول
س��الها بوده (ب��ه اس��تثناي جهيزيه)،
پ��س چندان هزينهاي به لحاظ مالي در
قبال آنها متحمل نش��دهايم ،دقيقاً نكته
همينجاست ،در همان سالها و همين
س��الها كه ه��ر از گاهي چش��ممان به
جمال! يك وسيله جديد در بازار روشن
شده و ميش��ود ،بهترين فرصت بوده و
هست تا پولي را كه بابت آن ميخواهيم
بپردازيم را به ديده يك سرمايه هرچند
به نظ��ر كم و كوچك بنگريم و يا صرف
خريد ش��يءاي ارزش��مند كنيم كه در
طول زم��ان بر ارزش م��ادي آن افزوده
ميش��ود و در روز مب��ادا دس��تمان را
ميگيرد .يادم��ان نرود كه «قطره قطره
جمع گردد وانگهي دريا شود».
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با نزدیک به  20سال سابقه
(با مدیریت سابق علی )
•کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :دالر
خانم ها 18-16-14 :دالر
• بند صورت 12 :دالر
• بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
• رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...
>> کالس آموزش آرایشگری
در مدت  3ماه ،با تضمین

997 Decarie, Suite208
روبروی مترو
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
azfeb14
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آموزش پیانو

آموزش تخصصی پیانو از
مقدماتی تا پیشرفته با بیش از
 15سال سابقه تدریس
جلسه اول رایگان
علیــرضا فخـاریان

514-996-1620
azfeb1514

آموزشگاهموسیقی

آپارمتــان

آپارتماناستودیو،مترو
شربروک ،مبلمان کامل ،با
تمام تجهیزات ،شاملهمه
چیز :اینترنت و...
سابلت برای ماه های،
مارس ،آوریل و می
فقط  500دالر درماه :

514-996-1620
azfeb1514

جویایهمخانه

خانم>> نزدیک دانشگاه
کنکوردیا ،مبــله
و شامل همه چیر:
 300دالر درماه،

438-382-7503

فال قهوه
توسط شادی
678-6451

«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

MMUNITY

Tel.: 514-290-3699

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

سبک پاپ
(وست آیلن د )

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

سیــاوش

514-867-1756
azmar14

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

فروش سالن آرایش در قلب وست مونت
در ساختمان تجاری >> همراه با کلیه وسائل
با  23ساله سابقه کار ،به علت بازنشستگی
تلفنتماس:
514-839-4907

azjan’12paid60+120ak

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

آموزشختصصی

TOEFL, IELTS, Writing
ومکالمه زبان انگلیسی توسط
دانشجویدکترایدانشگاه
 ،McGillفارغ التحصیل رشته
آموزش زبان انگلیسی ()TEFL

514-996-9692

با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002
@gmail.com

(514) 488-6367

514-983-4828

sep13fulyr

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

به یک نفر کمک آشپز و چند ویتـــرس
برای کار در رستوران کارتیه پرس
بصورت تمام وقت و نیمه وقت
فورانیازمندیم.
__________________
Quartier-Perse: 4241 Décarie

سرویس حمل و نقل
حرفه ای :شهری
و سراسر کانادا
بهترینسرویس،
کمترینبها
 ارزیابی رایگان
azoct0113UP

بل سنتر

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

شیرینی
سـرو

آموزشگیتار

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

ازدواج

شــیخ صالــح 366-1509 .......................
لی لی صمیمی 825-3170 ...........................

فرنازمعتمدی842-8000................................
مهری 940-1642 ............................. T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
میناتراول855-332-0505 ...........................
یونایتد 416-225-5509 ............................
یونی گلوب(نسرین) 849-7711..................

امالک و مسکن

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

استخدام
AKHAVAN
FOOD

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

www.paivand.ca

•
•
•
•
•

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

info@paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند

®لوگوی پیوند®

با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

کار استاد علی اصغر معصومی

 پخش وسیع

استخدام

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

با ما تماس بگیرید.

مراکز پخش پیوند

شریف223-6408..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال 937-5192...........................
844-4492................................. Export-FX
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 .........
انجمنادبیمونترالilsmontreal.org.......
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......................................
iwamontreal@gmail.com

دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیمــا 485-3652 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

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

پزشک

شماره شما در

گان پیوند )

عباسشفیعی806-0060..............................

حمل و نقل

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

اخوان 620-5551............................... W. Isl.
ماهیسنلوران369-3474.............................
نیـلو)450( 812-9991...................................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

خشکشویی

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

خیاطی (آلتریشن)

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

داروخانه

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

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

دندانپزشک

فـرش

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

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

فـال

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

دندانسازی(کلینیک)

کامپیوتر

دارالترجمه یکتا 439-8501 .....................
سروران ،نغمه 889-8765 .............................
یکتا ،خاطره 675-0694 ................................
ایزدی،محمود 745-0318 .............................
بخشی،شهریار624-5609.............................

رستــوران

تاکـسی
تبلیغات

تدریس خصوصی
تدریس رقص
ترجمه

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

این لیست نیست؟

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

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

تابلوسازی

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...

نیـازمنـدی هـای پیوند

azjuly15Up zagros

ارز

آموزش رانندگی

 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؟...

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

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

937-8296........................................... VIVA
481-6765 ........................................ EVE
فریبا 487-0800 ..........................................
شهرزاد 489-6901 ..........................................
فاطی 772-5787 ...........................................

نینا 513-5752 ..............................................

Tel.: (514) 288-4864
Fax: (514) 288-4682

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.

AKHAVAN FOOD

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

آژانس مسافرتی

4084 St Laurent

azjuly13free

tillnov1Pd

آرایشـــــگاه

نسخه خود را به ما فکس کنید و
داروی تان را حتــــویل بگیرید:
-------------------

514-812-5662

514-623-7075

azoct1

لوئیزداداش زاده

ساختمان

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

داروخانه

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

azmay152014

روبروی 3

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

MONTRÉAL QC H4B 1L8

استخـــدام

حملونقل

نیازمنــدیها



az mai 1

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

فروش سالن آرایش

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

استخدام آمـــوزش
اخوانوستآیلند زبانفرانسه

راننـدگی

)(514

Nikpourpdsep12

کاندولوکس

Tel.: 514-620-5551

بهیکخانممیانسال
برایهمصحبتیو
کمکدرکارهایخانه
درناحیهوستآیلند
نیازمندیم.
تلفن اطالعات:

azmay13U

خدماتمالیاتی

azmar15free

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

استخـدام

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

و ورق

PARTICIPATE in our
CO

azmar01U

آمــوزشگیتار

علیــرضا فخـاریان

جویای کار

قابلتوجهخامنها

azfeb15

دنیــــای هنر

جلسه اول رایگان

www.paivand.ca

514-577-1974

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط
اساتیدبرجسته
آموزش موسیقی برای کودکان
از  2تا  8سال ،مدیریت:
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فرویوو 694-7036 ..........................................
اکســپرس 889-7392 .................................
بیژن 419-1039 ...........................................

هادی ،افخم 737-6363 ..................................
الدا933-4726.....................................................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
بیبلوس523-9596...........................................
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس 270-8437 ..........................................
شیراز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

روانشناسی  /روانکاوی

شیرینی پزی و قنادی

سروین 562-6453............................................

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتوبوک 984-8944 .........................................
فتو ُرز 488-7121...............................................
قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............
شادی 678-6451 .............................................

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

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

عینک سازی

کارواش

وام مسکن

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

کایروپرکتیک

فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
بهروزآقاباباخانی606-5626...........................

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

محضر

کتابفروشی
کلیسا

گاراژ (درب)

امیرکفشداران303-2977..............................
تپش دیجیتال 223-3336 ...........................
وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................

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

مهاجرت

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

موسیقی (جشن ها)

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

گرافیک و طراحی

اخــوان 485-4744 ......................... NDG

گرانیت

سوپر و فروشگاه

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

ماریا کوتونه 656-8178 ................................
تپش دیجیتال 223-3336 .........................

36
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کبکوکانادا:بازارامالک...

چشم انداز مطلوب
بازارکاندومینیوم
در استان کبک *

در زمستان سال  ،۲۰۱۴کنفرانس
هیئت مدیــره کانادا و شــرکت
( gennworthکــه در زمینــه
بیم ه نمودن وام امالک مشــهور
میباشد) به طور مشترک آنالیزی
ی بازار امالک
را به منظور پیش بین 
کاندومینیومدر  ۸کالن شهر کانادا
در  ۴سال آینده انجام دادند.
بر اساس این پیش بینی ،قیمت
کاندومینیــوم هایــی
موجود ،افزایش ناچیزی
در سال  ۲۰۱۴خواهند
داشــت که بستگی به
شــهر مورد مطالعه این
افزایش بیــن  ۱.۵تا ۳
درصــد خواهد بــود.در
کالن شهر مونترال ،پس
از یک درصد کاهش در
قیمت میانگین این نوع
ملک در ســال ،۲۰۱۳
ی نموده
این دو سازمان پیش بین 
اند که کاندومینیوم در این کالن
شهر از سال  ۲۰۱۴افزایش قیمت
را مشاهده خواهد نمود.
ایــن افزایش در ســال  ۲۰۱۴به
میــزان  ۲درصد و پــس از آن تا
سال  ۲۰۱۸بین  ۲.۹درصد تا ۳.۶
درصد متغیر خواهد بود.
در کالن شــهر کبــک کــه
کاندومینیومهــا  ۲درصد افزایش
قیمت متوسط در ســال ۲۰۱۳
را شــاهد بودند ،در ســال ۲۰۱۴
افزایشــی معــدل  ۱.۶درصد را
خواهند داشــت و پــس از آن تا
ی
سال  ۲۰۱۸طبق این پیش بین 
افزایش قیمت بین  ۳.۱تا  ۵درصد
را شاهد خواهند بود.
از لحاظ تعــداد معامالت ،پیش
ی شده که تعداد معامالت این
بین 
نوع ملک در کالن شهر کبک در
ســال  ۲۰۱۴به میزان  ۴درصد و
در سال  ۵.۲ ،۲۰۱۵درصد افزایش
داشــته باشــد .باید خاطر نشان
نمــود که در ســال ۱۴ ،۲۰۱۳
درصد کاهش در تعداد معامالت
کاندومینیوم در این کالن شهر را
شاهد بودیم.
همچنین ایــن افزایش ،نمایانگر
بیشــترین مقــدار افزایش تعداد
خرید و فروش در میان  ۸کالنشهر
مورد مطالعه میباشد.
در کالنشهر مونترال ،شاهد افزایش
مالیمتــری در تعــداد معامالت
خواهیم بود به طوریکه در ســال
 ۲۰۱۴ایــن افزایــش  ۲درصد و
در سال  ۲.۵ ،۲۰۱۵درصد پیش
ی شده است.
بین 
به گفته اقتصاددانان انجام دهنده
این آنالیز ،رشــد اقتصادی و بازار
اشــتغال قوی در ایــن دو کالن
شهر استان کبک ،به خصوص در
مونترال ،به افزایش قیمت و افزایش
تعداد معامــات کاندومینیوم در
سال هایی آینده کمک به سزایی
خواهد نمود.

آمار خرید و فروش
امالک مسکونی کالن
شهر مونترال آوریل
*۲۰۱۴

در تاریخ  ۷می  ،۲۰۱۴ســازمان
مشــاورین امالک مونترال بزرگ،
گزارش ماهیانه خــود را در مورد

خرید و فروش امالک مسکونی در
ماه آوریل را منتشر نمود.
بر اســاس این گــزارش ،تعداد
 ۴۱۸۴واحد ملک مســکونی در
این ماه توسط مشاورین امالک به
فروش رسید که نمایانگر ۹درصد
کاهش نســبت به آوریل ســال
گذشتهمیباشد.
هر ســه نوع ملک میزان کاهش
تقریبا یکســانی از خود بر جای
گذاشتند به این ترتیب که امالک
مســکونی تک واحدی  ۸درصد،
کاندومینیوم  ۹درصد و امالک در
آمــد زا  ۸درصد کاهش در تعداد
معامالتداشتند.
لحــاظ
از
جغرافیایــی ،هر
 ۵منطقــه کالن
شــهر مونتــرال
شــاهد کاهــش
تعــداد معامالت
بودنــد .کمترین
کاهــش بــا ۵-
درصد در منطقه
Vaudreuil soulangeبــه ثبت رســید .این
منطقــه در  ۶مــاه گذشــته به
طور مراتب شــاهد افزایش تعداد
معامالت امالک بــود .بعد از آن،
الوال و  Southshoreو جزیــره
مونترال هر کدام به ترتیب با ۶،۸
و  ۹درصد کاهش در تعداد خرید
و فــروش ،در رتبــه هایی بعدی
قرار گرفتند .بیشترین کاهش نیز
مربوط در منطقه  northshoreبا
 ۱۰درصد به ثبت رسید.از لحــاظ قیمت ،در کالن شــهر
مونترال قیمت میانگین امالک تک
واحدی مسکونی،single family ،
بــه  ۲۸۲۰۰۰دالر ،کاندومینیوم
 ۲۲۵۰۰۰دالر و امــاک درآمد زا
( ) plex ۵-۱بــه  ۴۲۹۰۰۰دالر
رســید که نمایانگر افزایش یک
درصدی برای هر کدام نسبت به
آوریل  ۲۰۱۳میباشد.
الزم بــه ذکر اســت کــه قیمت
میانگیــن امالک مســکونی یک
واحدی  Single familyدر منطقه
 Southshoreنسبت به آوریل سال
گذشته  ۴درصد افزایش داشت.
در تاریخ  ۳۰آوریل  ،۲۰۱۴تعداد
 ۳۵۹۰۴واحــد ملــک از طریق
سیستم  centrisسازمان مشاورین
امالک مونترال بــزرگ ( centris.
 )caبرای فروش وجود داشت که
نمایانگر  ۹درصد افزایش نســبت
به تاریخ مشــابه در سال گذشته
میباشــد .الزم به ذکر اســت که
تعداد امالک فروشی از طریق این
سیســتم از  ۴۴ماه گذشته رو به
افزایش بوده است.
بــا این افزایش در تعــداد امالک
فروشــی و کاهــش در تعــداد
معامالت ،بازار امالک به خصوص
کاندومینیومها به تدریج به سمت

MARIA khanoum

امیرسام
بازار خریداران سوق پیدا نموده که
در آن خریداران از قدرت چانه زن 
ی
باالتری بر خوردار میشوند.

کاهش تعداد امالک
مصادره شده توسط
بانکها در استان
کبک *

در سال  ۲۰۱۳تعداد  ۱۳۵۹واحد
یو
ملک توســط مؤسســات مال 
بانکها مصادره شــد که نمایانگر
 ۹درصد کاهش نســبت به سال
 ۲۰۱۲و چهارمین ســال کاهش
بعد از به اوج رســیدن در ســال
( ۲۰۰۹تعداد  )۲۵۰۳میباشد.
بر اســاس این اطالعات میتوان
به این نتیجه رســید که در سال
 ۲۰۱۳در استان کبک از هر ۱۵۲۹
واحد ملک یک واحد توسط بانک
مصادره شــد .این نسبت در سال
 ۲۰۱۲یک واحــد در هر ۱۳۹۶
واحد ملک بود.

مراحل مصادره ملک
توسط بانک

ی که شخص دارنده وام
معموال وقت 
از پرداخت اقساط خود به مدت ۲
ماه ســر باز میزند ،موسسه مالی
اعطا کننده وام نامهای را به شخص
مقــروض فرســتاده (days ۶۰/
 )noticeو به وی هشدار میدهد
که در صــورت نپرداختن قرض،
ملک وی را مصادره میشود .اغلب،
ی برای پرداخت
دارندگان وام راه 
کردن قرض خود پیدا مینمایند.
ی از این راهها  ،فروختن ملک و
یک 
پرداختن قرض بانک میباشد.
اگر کهدر این مرحله وام به موسسه
ی پرداخت نشود ،ملک توسط
مال 
موسسه مالی مصادره شده و توسط
مقام قضایی فروخته میشــود و
قرض موسسه مالی به طور تمام و
کامل پرداخت میشود.
یــک راه حل دیگری هــم برای
افراد دارای وام مسکن که قادر به
پرداخت وام خود نیســتند وجود
دارد و آن انصــراف داوطلبانــه
میباشــد که فرد دارنــده وام از
اینکه قادر به بازپرداخت وام نبوده
مطمئن میباشــد و ملک خود را
ی مسترد
به اختیار به موسسه مال 
مینماید.
در ســال  ،۲۰۱۳تعــداد ۲۵۶
صاحب خانــه ،کلید ملک خود را
ی صاحب وام خود
به موسسه مال 
مســترد نمودند که این رقم ۲۰
درصد نسبت نسبت به سال ۲۰۱۲
بیشتر بود.
شاد و سربلند باشید
* برگرفته از سایت مشاورین
امالک مونترال بزرگ و مشاورین
امالک استان کبک

36

Nova Scotia Nominee Program
S

7312 Heavy-Duty Equipment Mechanics
7321 Automotive Service
Technicians, Truck and
Bus Mechanics and Mechanical Repairs
7371 Crane Operators
9226 Supervisors, Other
Mechanical and Metal
Products Manufacturing
*If any of the above is
your field and you can
show a minimum of 2
years work experience,
give us a call we will
explain the program more
in depth with you, it will
be a pleasure hearing from
*you.
Spring has finally showed
up in Montreal, Montreal
has a certain flare when the
warm weather arrives, it
seems everyone is thirsty
for the outdoors, neighbourhoods are getting
their backyards ready with
their patio sets, gardening,
planting beautiful flowers,
vegetables, tomatoes, there
is a certain smell in the air,
for me it reminds me of
my childhood, watching
my Dad turning the earth
to plant his tomatoes, my
Mom getting her flowers
planted in her front yard.
Many trips to the market
to get more vegetables
and flowers to plant. It’s a
simple time of year, the air
is fresh, clean, new, warm,
sunny with blue skies, it’s
plain and simple the best
time of the year.

K
_

eep safe, stay healthy
and make sure laughter is in your everyday life.
_______________
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.
com

2283 Systems Testing
Technicians
3111 Specialist Physicians
3112 General Practitioners
and Family Physicians
3113 Dentists
3131 Pharmacists
3141 Audiologists and
Speech-Language Pathologists
3142 Physiotherapists
3143 Occupational Therapists
3152 Registered Nurses
3211 Medical Laboratory
and Pathologists’ Assistants
3214 Respiratory Therapists Clinical Perfusionists
and Cardiopulmonary
Technologists
3215 Medical Radiation
Technologists
3216 Medical Sonographers
3233 Licensed Practical
Nurses
3235 Other Technical Occupations in Therapy and
Assessment
4151 Psychologists
4214 Early Childhood Education and Assistants
6211 Retail Trade Supervisor
6241 Chefs
6242 Cooks
7214 Contractors and
Supervisor, Metal Forming, Shaping and Erecting
Trades
7231 Machinists and
Machining and Tooling
Inspectors
7242 Industrial Electricians
7265 Welders and Related
Machine Operators

صمیمی :گالدیاتورها ...
و اینچنیــن پیروزی شــیرین و
ارزشمندی را برای دوستداران تیم
به ارمغان آوردند و در این مســیر
اینکدر بین هم بازی های خویش
و در تمام لیگ در گروه الیت قرار
گرفته اند.
اینــک بار دیگر این مردان خود را
روحا و جسما آماده میکنند تا برای
رسیدن به فینال کاپ از سد رقیبی
دیریــن دیگر یعنــی رنجرزهای
نیویورک بگذرند .این مرحله نیز
دست کمی از مرحله پیشین ندارد.
رنجرزها در حال حاضر در شرایط
باالیی از آمادگی فزیکی و روانی و
احساسی هستند و در مرحله دوم
حذفی تیم با نام و پر ستاره پنگون
پیتزبرگ را حذف کرده اند .مدیر
و مربی تیم آلــن وینیو که چهار
ســال مربی «کانادین» نیز بوده
آماده این رویارویی اســت .شکی

omething recent in
immigration, The Nova
Scotia Provincial Nominee
Program has launched a
new program a few months
ago called the Regional
Labour Market Demand
Stream. It sounds reasonable and the requirements
are not hard to meet. You
do not need to be residing
in Nova Scotia, or even
need a job offer letter from
a Nova Scotia Employer.
What you do need to show
is that you intend to live in
Nova Scotia permanently
and have studied and have
professional work experience in the demand list
of occupations for Nova
Scotia, and an English
knowledge test showing a
bench mark of 5.
The in-demand list of occupations for Nova Scotia are
0311 Managers in Health
Care
0621 Retail Trade Managers
0631 Restaurant and Food
Service Managers
1111 Financial Auditors
and Accountants
1114 Other Financial
Officers
2131 Civil Engineers
2132 Mechanical Engineers
2133 Electrical and Electronic Engineers
2147 Computer Engineers
(Except software and De)signers
2171 Information Systems
Analysts and Consultants
2172 Database Analysts
and Data Administrators
2173 Except software and
Designers
2174 Computer Programmers and Interactive Media
Developers
2232 Mechanical Engineers (Technologists and
)Technicians
2241 Electrical and Electronics Engineering (Tech)nologists and Technicians

>> ادامه از صفحه7 :

نیست که مردان میشل ترین نیز
با اعتماد بنفس بسیار باالیی که از
پیروزی نهایی از مصاف با بروئینز
بدست آورده اند و بدور از هر گونه
خودخواهی و منیــت اما با اندازه
ای پیشی از دیدگاه آمارهای قبلی
نتایج بین دو تیم در ســاعت یک
بعدازظهر شــنبه وارد این مرحله
از حرکت بسوی هدف نهایی می
گردند.
اگر پیروز نهایی این مرحله گردیم
و به فینال برسیم با توجه به آنچه
در کنفرانس غرب میگذرد که دو
تیم کینگ لوس آنجلس و مایتی
داک آناهایم فردا شب بازی هفتم
را انجام میدهند ،و اگر کینگ پیروز
آن مبارزه باشد ،پس از بیست سال
تاریخ تکرار خواهد شد و «کانادین»
و کینگ در فینال کاپ استانلی در
مقابل هم قرار خواهند گرفت .در

 1993مونترال با داشــتن دروازه
بان شماره یک لیگ در آن دوران
یعنی پاتریک روا در بازی هفتم در
مونترال قهرمان شد و کاپ را برد.
این آخرین و بیســت و چهارمین
بار بود که  HABSکاپ را بدست
آورد .اینــک نیز بهترین گلر لیگ
از دروازه مــا دفاع میکند و بنظر
میزسد وقت آن رسیده که استانلی
کاپ به خانه ای که حقش میباشد
که در آن باشد باید برگردد.
باهم تمـــــام انرژی مثبتی را که
تیـــــم شهرمان نیاز دارد به آنها
میدهیم.....

!GO HABS GO
!GO HABS GO
•
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برجن مرغوب پری

>> محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی
در انواع گوناگون

معمولی

دودی

سنتی

سیال

www.akhavanfood.com
از همجنسگرایی پسرم فرار نکردم...

>> ادامه از صفحه31 :

قرار دارند .آیا هیچوقت برای
امنیت یاور از این منظر نگران
شدید؟
 در ایران ،بچهی آدم چه پســرباشد و چه دختر ،پدر و مادر نگران
تجاوز جنسی هستند ،گرچه فکر
میکنم با توجه به فرهنگ خانواده
و اطرافیان ما پسرم هیچوقت مورد
تهدید قرار نگرفــت .البته من به
شدت نگران بودم که او در سطح
جامعه مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
من فکــر میکنم این آگاهی باید
توسط مادر به فرزند منتقل شود
تا بتواند خودش هــم از خودش
محافظــت کند ،چون این قشــر
خیلــی در معرض سوءاســتفاده
هستند.

عده برای خاکسپاری به بهشت
زهرا رفتند .یک عده برای مراسم
به مســجد رفتند .من دوستانم را
تحسین میکنم که این بچهها را
تنهانمیگذارند.
____________________

شناختی که داشتم میدانستم که
مثبت نخواهد بود.
با همهی اینها ،یاور چنان از سوی
جامعهی اطرافش زیر فشار بود که
حتا یک بار تصمیم به ازدواج گرفت.
نمیتوانیــد باور کنیــد که وقتی
در ایران ،بچهی آدم چه پسر باشد
من به همســرم این خبر را دادم،
و چه دختر ،پدر و مادر نگران
چطور چشــمانش از خوشحالی
جتاوز جنسی هستند!
میدرخشید .اما در نهایت ،من با
ـــــــــــ
آن دختــر نازنین (که او هم برای
دوستانم که به مراسم رفته بودند
فرار از فشار جامعهی اطرافش تن
میگفتنــد که همــهی حاضران
به ایــن ازدواج میداد) حرف زدم،
بچههای همســن و سال متوفی
با یاور حرف زدم ،و به آنها گفتم
بودند .حتا پدرش و بزرگان فامیل
دار
که گیــرم ازدواج کنیــد ،بچه
هم در این مراســم شرکت نکرده
که
هم بشــوید :خودتان میدانید
بودنــد .فکر کنید کــه یک عده
خوشــبخت نخواهید بود ،شــما
جوان ،بدون پشــتوانه ،با ســطح
فقط با سرنوشت بچههاتان بازی
آگاهی کم ،که حمایتهای جامعه
میکنید .ما حتا دستهگل عروس •
و حمایتهای قانونــی را ندارند،
را هم خریده بودیم .اما خوشبختانه خانم مقدم ،این اولین بار است چگونه ممکن است زندگی سختی
پیــش از این که کار به مراســم که شــما به عنوان مادر یک نداشتهباشند؟
رسمی ازدواج بکشد ،آنها نظرشان همجنسگرامصاحبهمیکنید.
من فکر میکنم حــاال دیگر باید
را تغییر دادند و از ازدواج گذشتند .چرا؟
 من تالش میکنــم این تابو را این تابو را بشکنیم .من از فعاالن•
آیا فردی که قــرار بود با یاور بشــکنم .بگذارید برایتان بگویم جامعهی مدنی میخواهم که این
ازدواج کند ،در جریان تمایالت که پســری همجنسگــرا به نام بچههــا را تنها نگذارنــد .از آنها
سورنا ،فقط به خاطر اختالفی که حمایت کنند .با خانوادههای آنان
جنسی او بود؟
 بلــه ،میدانســت .امــا او هم با پدرش داشــت ،چند ماه پیش ارتباط برقرار کنند.مشکالتی داشت ،او هم به دنبال خودکشی کرد .من برای تعدادی
•
یک ســرپناه آرام و بیدردسر بود .از دوستانم در ایران نوشتم که این
البته یاور را هم دوســت داشت ،با پســر مانند دیگران حق زندگی
این که میدانست که یاور همسر داشــت و فقط بهخاطر گرایش
جنسیاش خودش را کشت .من
مناسبی برای او نخواهد بود.
از دوســتانم که فعاالن جامعهی
•
پسران همجنسگرا در ایران به مدنی بودند خواهــش کردم که
شدت در معرض تجاوز جنسی این بچهها را تنهــا نگذارند .یک

فردوسی...

>> ادامه از صفحه13 :

روز فردوسی ،از «دستخط مبارک
شان» در آرامگاه فردوسی رونمايی
شود.
البته هنوز معلوم نيست که در اين
دستخط درباره ی فردوسی بزرگ
چه نوشــته شــده و آيا نويسنده
اش ،همانگونه که تخت جمشيد
را جايــگاه طاغوتيــان خواند ،از
فردوسی نيز بعنوان ستايش کننده
ی طاغوتيان نام برده و يا ،قرار است
در «دوره ی نرمــش قهرمانانه»
کالمی هم به محبــت درباره ی
فردوســی جهانی بيان شود .چرا
که اگر کار بــه روال عادی بود ،و
فردوسی در اين زمان می زيست،
ايشان نيز بايد همان می کردند که
سلف اعالی ايشان ،شيخ ابوالقاسم
گرگانی کرده و مانع خاکســپاری
فردوسی در گورستان مسلمانان
شــد؛ چرا که او گبر و نامسلمان
است و «به مدح گبرکان عمری به
ســر بُرد  /چو وقت مردن آمد بی
خبر ُمرد  //مرا در کار اين برگ ريا
نيست  /نمازم بر چنين شاعر روا
نيست!»

براستی که اگر اين جماعت درک
و دانشی و يا عالقه ای به اين نوع
از مظاهر سرزمين ما می داشتند
از زمانــی دورتر بايد به فکر حفظ
حداقل آرامگاه چنين شــخصيت
هايی می افتادند؛ يعنی کاری می
کردند که بــه اندازه ی يک صدم
آنچه برای يک امامزاده بی شجره
در يک ده دور افتــاده انجام می
دهند.
شــاهد درستی اين سخن مطلب
دردناک و تکان دهنده ای ســت
تحت عنوان «جفا بر فردوسی در
توس» که سال پيش آقای آيدين
آغداشلو ،هنرمند معاصر ايرانی و
کارشناس هنری ،پس از ديدار از
آرامگاه فردوسی نوشت .او ،پس از
انجام مقايســه ای بين حفاظت و
مرمت بسيار بد آرامگاه فردوسی
با حفاظت و مرمت بســيار عالی
هارونيه ی عصر مغول ،می گويد:
«ديگر بــه آرامگاه حکيم توس پا
نخواهم گذاشــت .عهــد کرده ام
تا وقتی که آن جايگاه شــريف در
تصرف دستفروشان است به آنجا

نروم تا شــاهد ايــن بی حرمتی
مداوم نشوم .اگر هم گذارم به توس
بيفتد و بخواهم بنايی به درستی و
پاکيزگی مرمت شده را تماشا کنم
می روم به چندقدمی آن و عمارت
«هارونيه» را می بينم که بقعه يا
خانقاهی اســت از عصر ايلخانان
مغول و بحق نمونه ای اســت از
بازســازی و کار عالی مرمتگران
اين ســال های ســازمان ميراث
فرهنگی»...
 ۱۵می ۲۵ ،ارديبهشت روز ملی
فردوسی
برگرفته از سایت شخصی:
www.shokoohmirzadegi.
com

______________
۱ـ چه کسانی می خواهند محوطه
تاريخی توس و آرامگاه فردوسی به
ثبت جهانی نرسد؟
 -۲نابود کردن نقش های شاهنامه
فردوسی مشهد بهدستور ولی فقيه
يا شهرداری؟
 -۳جفا بر فردوسی در توس
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ساندویچی و
اغذیه فروشی ایرانی

«اِلــدا»
اسپشیال های
روزانه

ع ساندویچ ها:
انوا
مغز ،زبان الویه
کوکوسبزی،
کتلت کشک و
بادمجان
سیسبندری،
سو
دلمه و...

سه شنبه :عدس پلو
4شنبه :خورش کرفس
5شنبه :لوبیا پلو
جمعه :زرشک پلو با مرغ
---------شنبه و یکشنبه

باقالی پلو با ماهیچه

توجه :دلیوری در
محدوده مرکز شهر

ساعات کار:
همه روزه از  11/30صبح تا  11شب
دوشنبه ها :تعطیل است

اسپشیا
ساندوی لروزانه:
چ
 +سوپ
یا ساالد

0. 0

$7

________________

روبروی کبابسرا 755 ATWATER

)Tel.: 514-933-4726 (IRAN

انواع میوهجات و سبزیجات  -با کیفیت عالی و بهای رقابت ناپذیر  -در سوپراخوان

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

انواع کباب ها و خورش های ایرانی :کیفیت عالی  ،قیمت مناسب

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

Tel.: 514-996-9692
since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

 Mailing Address:

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

) 2550 Lapiniere (Brossard

دکتر ریموند رضایی

Tel.: (450) 676-9550
) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

Dr. Raymond Rezaie

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

فروش کلیه بلیت

____________________
5655 Sherbrooke W.

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

UNION MONDIALE

همه روزه در
تپشدیجیتال
514-

جواد ایراخنواه






مشاور رمسی وام مسکن

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

برنامه ها و کنسرتها

عینک
فرهت

7روز
هفته

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

Tel.: 450-934-7744

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

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

باباخانی

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

info@paivand.ca www.paivand.ca
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کیفیت عالی و قیمت مناسب
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انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

223-3336

NDG،

Tel.: 514-481-0671

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


Reza Rashidian
Real Estate Broker

مشاور امالک:

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Office: (514) 333-3000
Cell.: (514) 578-3175

 سرویس رایگان
برای خریداران و
سرمایه گذاران

وست آیلند

رضارشیدیان

REMAX 3000 INC.
9280 Boulevard de l’Acadie,
Montréal, QC H4N 3C5
www.immobilierrashidian.com

بهمدیریت:
بیژن احمدی
GUY

Cell.: 514-944-3279

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

|

NDG

چای قلمی و باروتی
گالبی محصول
هندوستانرسید

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

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

پسته تازه،
بیسکویتسالمت،
سوهان اعال رسید

 فالو
 بس ده اخوان
تنی اک
برمشتی،

   ن
ان لواش
 نان گاتا
ی ارمنی
 نان نازو
ک ارمنی
ن
ان خشک
با دان
ه کتان
 ،سیه دان
ه
و
ک
ن
با
ج
د
طعم های
گونا
گون رسید

 انواع کباب ،جوجه کباب،
چلوکباب کوبیده و...

www.akhavanfood.com

بهتـــرینحلیمداغ
رادرسوپراخواننوشجانکنید!
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Tel.: 514-937-5192

