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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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ایرانیـــان مونتریال در

CANADA day PARADE
اعداد بی پایه و اساس و مغایر منافع ملی!

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

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

Strategic Advice & Execution

عملکرد وزارت نفت در مسابقه بی لیاقتی و ناکارآمدی  -و
البته فساد و دزدی و غارت  -جایگاهی ویژه دارد 5 .................
برهنه گی شاهین جنفی :جدال
داغ مخالفان و موافقان!

جام جهانی فوتبال،

8

باری بر -دوش
کشوریپرمسئله!

تکفيریها از کجا
میآيند؟ علت پيشرفت
برقآسای آنان چيست؟
.....................................

تنها عالقه دیوانهوار به
فوتبال برای پیاده کردن
چنین پروژه عظیمی
کافی نبوده است!
..................................
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کبک  :قانون حق انتخاب برای پایان دادن به زندگی
بیمــاران العالج :در کانادا منحصر به فرد
و در دنیا نادر است.

24

جون >> پارک انگرینیون

9

در آستانه جام
جهانی فوتبال در
برزیل درج تصویر
پرچم ایران روی
شیشه آبجو و
ساپورت دختران
جنجالیشد!

عباسشفیعی

 13صرافیخضر

این چشم ها را می شناسید؟!
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متــرجم رمسی

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

GUY

رامني عباسى

4

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

وحید خلجی

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

_____________________
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

Real Estate Broker

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

Cell.: (514) 816-4080

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

نینوسگیورگیزنیا

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

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:
Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
H3G 1M6
info@exportfx.ca

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

   مطمئنترینروش

انتقــال ارز
   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

• قيمت هاى استثنائى

    ترجمه و تأیید ترجمه رسمی اسناد و مدارک

   تأییدامضاء
    ترجمهشفاهی

    تنظیمدعوتنامهوتکمیل کلیهفرمهایرسمی


Cell: (514) 827-6364

انتقال فوری ارز

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

Ile perrot Toyota

نغمه سـروران عضو رمسی اجنمن مترجمان کبک

فیروزهمتیان

)Abbas Shafiee (B. Comm.

Tel.: (514) 806-0060
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پیکنیکتابستانی
یکشنبه 22

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

جراحدندانپزشک

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
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ای
رانی این تابستان را از دست ندهید

ب بی
ادماندنی و زیبا بر امواج سن لوران

ش
ب پیش از Canada Day

بلیتدرتپش

تپش

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
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1393  خرداد25  1166  شماره 21 سال

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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Coming soon
Toyota Camry
2015

رامني عباسى

نامى آشنا و مورد اطمينان :در خدمت جامعه ايرانى

• قبل از امضاى قرارداد هر نوع اتومبيل TOYOTA
با من متاس بگيريد
• قيمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی
• براى دريافت بهترين نرخ بهره و قيمت با من متاس بگيريد

Ile perrot Toyota
2100 Blv. Du traversier
pincourt QC J7V 0K8

Ramin Abbasi
Tel :1(877)361-2047
Tel : (514) 453-2510
Cel: (514) 865-2594
rabbasi@ileperrot.toyota.ca

4
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خاورمیانه و ایران...

«سپاه قدس ایران وارد عراق شده است!»

روزنامه وال اســتریت ژورنال در
گزارشی که پنجشنبه ( ۱۲ژوئن/
 ۲۲خرداد) منتشــر کرد نوشت
که سپاه پاســداران برای مبارزه با
شورشــیان داعش از ایران نیرو به
عراق وارد کرده است.
به گزارش وال اســتریت ژورنال و
به نقل از منابع امنیتی ایرانی که
نامشان در گزارش ذکر نمیشود
سپاه پاسداران روز چهارشنبه دو
گردان متشــکل از نیروهای سپاه
قــدس ،واحد برونمرزی ســپاه
پاسداران ،از لرستان و ارومیه ،را از
مرزهای غربی ایران به عراق اعزام
کرده است.
این خبر در حالی منتشــرشــد
که روز گذشته حســن روحانی،
رئیسجمهور ایران ،در سخنرانی
خود به مناسبت سالگرد انتخابات
ریاستجمهوری با اشاره به حوادث
منطقــه گفت« :ملت ایــران این
خشونت ها را تحمل نخواهد کرد و
همانطور که در سازمان ملل اعالم
کردیم با خشــونت و تروریسم در
منطقه و جهان مبارزه می کنیم».
به گزارش خبرگزاریهای داخلی
وی همچنین در تماسی تلفنی با
نوری مالکی ،نخســتوزیر عراق،
گفت« :دولت جمهوری اســامی
ایران تمامــی تالشهای خود در

حوزه بینالمللی و منطقهای به کار
خواهد گرفت و اجازه نخواهد داد
که حامیان تروریستها با صدور
تروریسم به عراق ،امنیت و ثبات
این کشور را برهم بزنند».
ویدر بخشیدیگر از تماس تلفنی
خود با اشــاره به نقش "مرجعیت
شــیعه" اظهار داشــت« :اینکه
مرجعیت بزرگوار شیعه ،آیتالله
سیستانی اعالم کرد که همه باید
در مبارزه با تروریستها مشارکت
داشته باشند ،نقش مهمیدر بسیج
مــردم عراق در مقابله با جنایت و
کشتار تروریستی خواهدداشت».
برخــی از تحلیلگــران همچون
سیمون هندرسون ،درگیریهای
اخیر را خصوصا بــا ورود ایران به
درگیریها ،جنگ بین ســنی و
شیعه قلمداد میکنند.
هندرســون ،کارشــناس مسایل
کشورهای حاشــیه خلیج فارس
در موسسه واشنگتن ،در مقالهای
در فارین پالســی جنگ عراق را
ی و شیعه بر سر رهبری
جنگ سن 
خاورمیانه ارزیابی کرد.
وی در یادداشــت خــود به عدم
ارسال سفیر از ســوی عربستان
ســعودی پس از روی کار آمدن
نوری مالکی و قدرت گرفتن دولت
شیعه در عراق اشاره کرده است.

اعــزام نیرو برای دفــاع از کربال و
نجف
به گزارش والاستریت ژورنال دو
واحــد نظامی وارد شــده از ایران
به عراق به منظــور دفاع از بغداد،
پایتخت عــراق ،و همچنین دفاع
از کربال و نجف شهرهای مقدس
شــیعیان نیز به این کشــور وارد
شدهاند.
این در حالیســت که ابو محمد
عدنانــی ،یک ســخنگوی گروه
داعش ،از شورشیانداعش خواسته
تا به سمت کربال و نجف که او آنها
را با القاب توهینآمیز خطاب کرده
حرکت کنند تا اختالفات خود با
دولت شیعی نوری مالکی را در آن
شهرها حل کنند.
هوشیار زیباری ،وزیر امور خارجه
عراق ،که در لندن به سر میبرد در
واکنش به خبر ورود نیروهای سپاه
به عراق گفته است که "حقیقتا"
اطالعی از این امر ندارد.
-----------------در همین ارتباط ،ســتون صفحه
 ،7مطلــب :تکفيریهــا از کجا
میآيند؟ علت پيشرفت برقآسای
آنان چيست؟ نوشته علی کشتگر
را بخوانید.

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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شهباز خنعی

ایر ان...

@Shahbaznakhai8
gmail.com

اعداد بی پایه و اساس و مغایر منافع ملی!
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ورای خسارت های بسیار سنگین
و جبــران ناپذیر حیثیتی ،که با
عــدد و رقم نمی توان میزان آن
را تعیین کرد و پس از گذشــت
بیش از  30ســال هنوز عوارض
آن ادامه دارد و یک نمونه اش را
به صورت رد پذیرش فرد معرفی
شــده برای نمایندگی حکومت
آخوندیدر سازمان ملل می توان
دید ،گروگان گیری نخســتین
دسته گل پرهزینه ای بود که
حکومــت آخوندی به آب داد .عملکرد وزارت نفت در مسابقه
دراثر این کار زشــت و خالف بی لیاقتی و ناکارآمدی  -و یک آقازاده متنفذ چنان توفانی
همه موازین بین المللی  -که
از رسوایی به پا کرد که ریچارد
آیت الله خمینی آن را انقالبی البته فساد و دزدی و غارت  -هابــرد ،نایب رییــس اجرایی
جایگاهی ویژه دارد...
بزرگ تر از انقالب اول نامید -
استات اویل در استعفانامه خود
بنابر مفاد قرارداد الجزایر
نوشت:
بیش از  20میلیارد دالر
«خــود را در ایــن رســوایی
ســپرده های مسدود
از پول مردم به فقر کشیده بزرگ شــریک می دانم و همانند
شده کشــور در امریکا
شــده و گرسنه ایران ،برای همقطاران خود ،رییس و رییس
چنان به بــاد فنا رفت
عراقی ها بیمارستان های اجرایی اســتات اویل استعفا می
که چیــزی از آن به جا
مدرن و مجهز نیز ســاخته دهم».
می شود.
نماند و ایــن اواخر به
مبلغ رشــوه  15میلیون دالر بود
درخواست بازماندگان
امــا ،عملکــرد وزارت نفت که به عبــاس یزدان پناه ،صاحب
قربانیــان عملیــات
دراین مســابقه بی لیاقتی و یک شــرکت صوری انگلیسی به
تروریســتی حکومت ،یک دادگاه ناکارآمدی  -و البته فساد و دزدی و نام "هورتون" ،که دوست و شریک
امریکایــی رأی به مصادره امالک غارت  -جایگاهی ویژه دارد.
مهدی هاشــمی رفسنجانی بود،
و اموال بنیاد علوی  -پهلوی سابق اگردر آینده امکانی برایدسترسی پرداخت شده بود.
 ،ازجمله یک آسمان خراش در به پرونده های نفتی ایجاد شــود عباس یزدان پناه سال گذشته درنیویورک داد تا ازمحل فروش آن و گروهی کارشناس صالح آنها را یک عملیات مافیایــی در امارات
خسارت مطالبه کنندگان پرداخت بررسی کنند ،روشن می شود که متحده ربوده و ناپدید شد و پرونده
شود.
این ثروت عظیــم مردم ایران ،که مهدی هاشمی همچنان در پیچ
خســارت هــای بــی لیاقتــی ،به حق می بایست صرف سرمایه و خم های دستگاه غیرمستقل و
ناکارآمدی و فساد فراگیر حکومت گذاری ،اشتغال و رشد اقتصادی و فاسد قضایی سرگردان است.
آخوندی محدود به گروگان گیری رفاه مردم می شد ،چگونهدستمایه
و تبعات آن نیست.
سوء استفاده گروهی غارتگر فاسد قرارداد کرسنت امارات
است.
رفته
فنا
باد
به
و
شده
درازا
به
بیهــوده
درجریان جنگ
نمونه دوم قرارداد کرسنت است.
کشــیده شــده با عراق  -که می به عنوان مشت نمونه خروار ،می ایــن قرارداد در ســال  ،1381در
توانست در کمتر از دوسال پس از توان از پرونده های شــرکت های دولت سیدمحمد خاتمی و وزارت
آغاز با بیرون راندن دشمن متجاوز اســتات اویل نروژ و کرسنت نفت بیژن زنگنه (وزیر کنونی نفت)
از خاک کشور و دریافت خسارت امارات متحده نام برد.
امضاء شد.
پایان پذیرد  ،-با آن که ســازمان
بنابراین قرارداد ،باید با لوله کشی
درخلیج فارس ،گاز میدان سلمان
ملل عراق را متجاوز و طبعا مسئول شرکت استات اویل نروژ
پرداخت خسارت معرفی کرده بود ،درمورد اول یعنی شرکت استات به میزان روزانه  500میلیون فوت
نه تنها خسارتیدریافت نشد ،بلکه اویل نروژ ،مسأله پرداخت رشوه به
{>> 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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www.paivand.ca

بازی زیبا...

احمد فراکیش
هنگامی کــه در آوریــل ۲۰۱۱
برزیل برای برگزاری جام جهانی
فوتبال  ۲۰۱۴انتخاب شــد برای
فوتبالدوستان جهان هیجانانگیز
بود که کشوری میزبان جام جهانی
شده که در اذهان جهانیان بیش
از همه با فوتبال گره خورده است.
در همانزمان وزیر ورزش وقت آن
کشور با افتخار اعالم کرد:
«جهان شــاهد یک ملت مدرن و
خالق خواهد بود ،ما بهترین جام
جهانی تاریخ را برگزار خواهیم کرد
و میراثی به جای خواهیم گذاشت
که برزیل همواره بــا غرور به آن
خواهدنگریست».
اکنون در آســتانه افتتاح بازیها
همهجا صحبت از موج خشــونت
شــدید در شــهرهای بــزرگ،
تظاهــرات اعتراضــی ،قربانیان
فراوان بیمباالتی در ســاختمان
اســتادیومها و تأسیســات الزم،
تهکشــیدن اعتبــارات مربوطه و
درخطر بودن شروع بهموقع بازیها
است.
ظاهراً تنهــا عالقه دیوانــهوار به
فوتبال برای پیــاده کردن چنین
پروژه عظیمی کافی نبوده است.
در کشــوری که اگرچه ۵۰
درصد مردم جزو طبقه متوسط
به حساب میآیند ،اما ده تا
 ۱۵درصد آنــان زیر خط فقر
زندگی میکنند ،لذا بسیاری
میپرســند که آیا میتوان
مخارج سنگین مصرفشده
(تقریبا  ۱۰,۵میلیارد یورو) را
با توجه به نیازهای مردم این
کشور توجیه کرد؟
برزیل تقریباً  ۷۵درصد کل تولید
ناخالص ملی آمریکای جنوبی را
تولید میکند ،بخش صنعتی آن از
فرانسه بزرگتر است و چهارپنجم
جمعیت آن در شــهرها زندگی
میکنند ،اما این کشور در مقابل
مسائل عظیم اجتماعی قرار دارد
و تقسیم نامتعادل درآمد یکی از
بزرگترین مسائل آن است.
سیستم آموزشــی که از دبستان
تا دانشــگاه حدود  ۹۰درصد آن

جام جهانی فوتبال،
باری بر دوش
کشوریپرمسئله
تنها عالقه
دیوانهوار
به فوتبال
برای پیاده
کردن
چنین
پروژه
عظیمی
کافی
نبوده
است!

در دســت بخــش
خصوصــی اســت،
نمیتوانــد مدعی
امکانــات برابر برای
همه باشد.
سیستم بهداشت و
رسیدگی به بیماران
در این کشور برای
یک جامعــه مدرن
شرمآور است.
اگرچه بهداشت دولتی برای همه
مجانی است ،ولی امکانات بسیار
کم است و به هر دکتر  ۶۳۳مریض
میرسد و فقط  ۸۷درصد جمعیت
از آب آشــامیدنی تمیز بهرهمند
میشود.
بیمارســتانها اکثرا نیاز به تعمیر
و تکمیــل دارنــد .در برزیل عمر
متوسط انســانها  ۶۶سال است
(در آلمان )۸۰و حدود  ۳,۷درصد
نوزادان میمیرند (در آلمان  ۳,۷در
هزار).
•

اکثر مــردم دوران پیری را بدون
دریافت «حقوق بازنشســتگی به
دردبخور» ســپری میکنند ،چرا
که بسیاری به بازنشستگی زودرس
میروند (مگر در ارتش که حقوق
بازنشســتگی  ۷۰درصد آخرین
حقوق را شامل میشود) .پسانداز
مردم عموماً کم است و نرخ افزایش
جمعیت رو به کاهش میرود.
بنابراینتعجبینیستکهبرزیلیها
خواهان حکومتی کاراتر ،سیستم
حزبــی موفقتر و نیز سیســتم
بودجهای شفافتر باشند ،اما بیشتر
از همه آنهــا خواهان کمکهای
عمومی دولتی ،عدالت اجتماعی و
کاهش ارتشأدر جامعه هستند.

ساکنان منطقه قربانی رقابتهای
مسلحانهباندهامیشوند.
در سال  ۲۰۰۶دولت سعی کرد با
تشدید حضور پلیس در فاوالها از
خشونت روزمره جلوگیری و باندها
ت کنترل بگیــرد ،ولی به
را تح 
خاطر کمبود بودجه و پلیس و نیز
نبود کار اجتماعی الزم ،امکانات
آموزشی وعدم اشــتغال ،دولت
مجبور شــد ایــن کار را محدود
کند و تنها شماری از فاوالها که
در حوالی مناطق توریستی واقع
هســتند ،همچون دونــا ماریا و
بابیلونیا ،بــه خوبی تحت کنترل
مؤثر قرار گرفتند.
در چنین فاوالهایــی به هر هزار
نفر ساکنان منطقه ،حدود ۷۰-۶۰
پلیس میرسد،در حالیکهدر بقیه
محالت این رقم فقط  ۱۵نفر است.
با توجه به عدم اطمینانی که بین
ســاکنان و پلیس حاکم است ،به
نظر میآید که تالش دولت بیشتر
بر آن است که توریستها را از شر
تبهکاران دور نگهدارد .در چنین
وضعیتی صحبت از کنترل کامل
بیمعنی خواهد بود.
همین چند هفته پیش بود که در
اثر قتل یک خواننده سیاهپوست
ساکن فاوالی پاوائوردر ریودوژانیرو
که مادرش پلیس را به کشــتن او
متهم کرده بود ،مردم به خیابانها
{>> ادامه در صفحه}29 :

پرچم ايران روی بطری آبجو
و «هتک حرمت»!
رادیو زمانه  -انتشار پرچم ايران روی
شيشههای آبجوی «گافل» ،فرياد
اعتراض حميد رسايی را بلند کرده
اســت .اين تبليغ تازه نيست ،اما
حمله رسايی پس از ناکامی در سفر
به برزيل شروع شده است.
حميد رســايی ،عضو کميسيون
امنيت ملی مجلس ،به فدراسيون
بينالمللی فوتبال اعتراض کرده که
چرا پرچم ايران به مناســبت جام
جهانی در برزيــل ،روی تبليغات
شيشههای مشروبديده میشوند.
رسائی که مســئول پرونده
فوتبال در کميسيون اصل
نود مجلس نيز هست ،به
خبرگــزاری فارس گفته
اســت« :تاکنون سابقه
نداشته که فيفا در قالب
اسپانسرها چنين اقدامی
انجامدهد و اگر به تذکرات
قبلی توجه میشد ،بر اساس
قوانين و مقررات میتوانستيم
جلوی اين کار را بگيريم».
او گفتــه که اين کار هتک
حرمت نســبت به «پرچم
مقدس جمهوری اسالمی و
نام الله» است.
موضوع مورد اشاره رسايی،
مربوط به دو ماه قبل است و
به درج پرچم کليه تيمهای
راه يافته به جــام جهانی
برزيل بر روی شيشــههای
آبجوی «گافل» باز میگردد.
کارخانه آبجوسازی «گافل»
در آلمان از مــاه آوريل اقدام
به تبليغی تجــاری کرد که
امری مرسوم برای سود بردن
از هيجان رايج در مســابقات

فوتبال است.
يــن
ا
آ بجو سا ز ی
پر چــم
کشــورهای
شــر کت
کننده در جام جهانــی فوتبال را،
پس زمينه بر چسب بيضی شکل
روی بطریهايــش قــرار داده و
مسابقهای را برای دامن زدن به تب
خريد شروع کرده که از  ۳۰آوريل تا
 ۱۱ژوئيه ادامه خواهد داشت.
پشــت برخی از برچسبهای ياد
شده ،عکس يک توپ هست که از
خريداران سوال میکند ،در بازی
فينال چند گل زده میشود.
شــرکت کننــدگان در اين
مســابقه ،بايد بــه تعداد
گلهای مورد پيش بينی،
عکس توپ جمع کنند و
برای آبجوســازی بفرستند.
جايزه  ۱۱هزار يورويی به قيد
قرعه به کسی تعلق میگيرد
که پيش بينی درســت کرده
است.
اقدام کارخانه «گافل»عملی
مرسوم در بازاريابی دنيای
سرمايه اســت و ربطی به
فدراسيون جهانی فوتبال
«فيفــا» ندارد .بعيد اســت
صاحبــان کارخانه «گافل»،
به غير از دامــن زدن به بازار
مصرف و فروش بيشتر به چيز
ديگری فکر کرده باشند.
رســايی گفته که مســئوالن
وزارت ورزش ايــران در حال
}29
موضوعصفحه:
اينادامه در
{>>
هستند تا
پيگيری

سریع ترین و مطمئن ترین روش انتقال ارز
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

•

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

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

•

مشــکل دیگــر این اســت که
محلههای فقیرنشین ریودوژانیرو
و شــهرهای بزرگ که به نام فاوال
نامیده میشــوند ،به طور سنتی
پایگاه باندهای مواد مخدرهستند و
از آنجا تمام کارهای غیرقانونی در
شهر سازماندهی میشود و همیشه

بهترین نرخ روز

1166

no.

Email:

نفـوذ باندهای مواد مخدر در
«فـاوالها»

ارائه خدمـــات ارزی:

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 ّ

Fax: 514-500-1188

•

•

• •

■ توضیــح مهم:

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

اسپشیال روزانه ما:

Montreal, Qc H3G 1M6
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آب هویج ،آب ط ی ایرانی
البی،
هویج بست
مت نی و ...
اشا کنید

•

_________
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)

www.aliasgharmassoumi.net
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شاهین جنفی

شعـروترانه...

نکند پنجره ای پشت صلیبم باشد
نکند میکرفونی داخل جیبم باشد
نکند این اس ام اس در جایی ثبت شود
نکند گریه پشت تلفن ضبط شود
نکند شاهد دعوامان در ماشین است
نکند داخل حمام تو را می بیند
نکند اسم تو را با دهنش بخش کند
نکند راز مرا تلویزیون پخش کند
نکند میداند آنچه که من میدانم
نکند پس فردا تیتر یکِ کیهانم
دل ایمانم شک
نکند رخنه کند در ِ
نکند لو بدهم اسم تو را زیر کتک
نکند نامه جعلی مرا پست کند
نکند این همه بد قلب مرا سست کند
تلخم و حل شده کابوس وجودم در سم
غیر تو از همه آدم ها می ترسم
همه دانسته و نا دانسته جاسوسند
دستشان حلقه دار است و تو را می بوسند
کاشکی آخر این سوز بهاری باشد
کاشکی در بغلت راه فراری باشد
کاشکی از همه مخفی بشود این شادی
کاشکی وصل شود عشق تو به آزادی
کاشکی بد نشود آخر این قصه بد
کاشکی باز بخوابیم ولی تا به ابد
نکند رخنه کند در دل ایمانم شک
نکند لو بدهم اسم تو را زیر کتک
نکند نامه جعلی من را پست کند
نکند این همه بد قلب مرا سست کند
__________________

شاهین نجفی (زاده  ۱۹شهریور ۱۳۵۹در بندر انزلی) خوانندٔه
آنارشیست ایرانی مقیم آلمان است .وی فعالیت در موسیقی
را از سال  ۱۳۷۹در سبکهای پاپ رپ و راک آغاز نمود.
شــاهین نجفی تا قبل از مهاجرت به آلمان در سال ۲۰۰۵
میالدی،در ایران ،یک موسیقیدان زیرزمینی و فعال سیاسی
بود .وی پس از مهاجرت به آلمان ،تاکنون به فعالیت خود در
موسیقی رپ و راک و موضوعات سیاسی و اجتماعی و مدنی
ادامه میدهد .او تالش میکند که عناصر شــاعرانه و ادبی و
اصطالحهای فلسفی و سیاسی در ترانههایش حضور داشته
باشند .جمعی از ایرانیان مونتریال روز جمعه  6جوندر سالن
 5پالس دزار مخاطب کنسرت او بودند.
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علیکشتگر
اسالميستهایتکفيری با سرعتی
باورنکردنیدر عراق پيشروی می
کنند .شهرهای موصل و تکريت
در فاصلــه چهار روز گذشــته
سقوط کرده است .ارتش عراق
پس از اندک مقاومتی از برابر اين
نيروها عقب نشــينی و به گفته
برخی از ناظران فرار می کند .از
شمار واقعی جنگجويان داعش (دولت اسالمی عراق و
شام) اطالع دقيقی در دست نيست .تعداد آنان را از
چند صد نفر تا دو هزار نفر تخمين زده اند .پيشروی
سريع آنان و اشغال مناطقیدر  ۱۰۰کيلومتری بغداد
اين پرسش را به ذهن می آورد که چرا ارتش عراق و
سپاه قدس حامی آن نتوانسته اند پيشروی سريع اين
ارتش نسبتا کوچک را سد کنند؟
چرا نظاميان عراقی از برابر آنان می گريزند؟
آيا ســاکنان سنی مذهب مناطق اشغال شده از اين
گروه خطرناک استقبال می کنند؟
کدام يک ازدولت های منطقه از اين جريان خطرناک
تکفيری -که کشــتن شــيعيان را هموار کننده راه
بهشــت می داند و برآن است که در عراق ،سوريه و
مرزهای سنی نشين ايران دولت اسالمی ضد ايرانی و
ضد شيعه مستقر سازد -حمايت می کند؟
پيشروی برق آسای تروريست های تکفيریداعشدر
چند روز گذشته بنابه اخبار و گزارش های خبرگزاری
های جهان نزديک به  ۵۰۰هزار عراقی (اکثرا شيعيان)
را از خانه و کاشانه خود فراری داده است.
اگر وضع به همين منــوال ادامه يابد به زودی بغداد
در تيررس ســپاه داعش قرار می گيرد و در صورت
سقوط بغداد رويای تکفيری ها برای سلطه بر عراق
به حقيقت می پيوندد .حقيقتی وحشتناک ،حقيقتی
به مفهــوم بی ثباتی ،و بی خانمانی ميليونها عراقی.
حقيقتی به مفهوم تهديد مرزهای ايران و حتی جنگ
ميان ارتش تکفيری ها و ايران.
داعش به ناگهان از آســمان به زمين عراق نيفتاده
است .ماهها بود که اين جريان در بخشی از مناطق
سنی نشين عراق بويژه در استان نينوا سنگر گرفته
بــود و خود را برای حمالت اخير آماده می کرد .چرا
دولــت نوری مالکی و حاميــان آن در برابر حمالت
داعش غافلگير شده اند؟
دامن زدن به اختالفات شيعه و سنی و ناتوانی و بی
عالقگی دولت نوری مالکی در اعمال سياســتهای
بــه دور از تبعيض مذهبی و در نتيجه هراس بخش
های سنی نشين عراق از اعمال احتمالی سياستهای
تبعيض آميز تا چه حد در بستر سازی فاجعه ای که
در عراق در جريان است ،نقش داشته است؟
اگر شــعله های آتشی که در عراق زبانه می کشد به

علتپيشرفتبرقآسایآنانچيست؟

سياســتهای به شــدت تبعيض
آميز جمهوری اسالمی عليه اين
بخــش از جمعيت ايران که فقر و
تنگدستی نيز در ميان آنان بيداد
می کند ،ايران را تا چه حد مستعد
رســوخ تکفيری ها و گســترش
جنگ و تنش در مرزهای کشــور
کرده است؟
حقيقت آن اســت که پيشــروی
غافلگير کننــده داعش در بخش
های سنی نشين عراق ،بيش از هر

مرزهای ايران ســرايت کند ،چه
عواقبی در پی خواهد داشت؟
اگر دولت تکفيری ها در بخشــی
از عراق ،يعنی در همسايگی ايران
مستقر شود ،چه پيامدهايی برای
ايران و کل منطقه در پی خواهد
داشت؟
نزديــک بــه  ۲۰درصد جمعيت
ايران(حدود پانزده ميليون) را اهل
تسنن تشکيل می دهد که عمدتا
در مناطق مرزی ايران ســکونت
دارند.

چيز ريشه در شکاف عميق ميان
دولت نوری مالکی و جمعيت سنی
مذهــب (چهل درصــد جمعيت
عراق) دارد .سياســتهای آلوده به
تبعيضدولت نوری مالکی نه فقط
تامين کننده وحدت عراق نبوده
بلکه بستر ساز شــرايط وخيمی
است که امروز نه تنها موجوديت
عــراق را تهديد مــی کند بلکه
می توانــد کل منطقه را در آتش
جنگهای جهادی ســنی و شيعه
بسوزاند.
حکومت نظامــی -امنيتی آقای
خامنه ای که در سالهای گذشته
پيشــبرنده سياســتهای آپارتايد
مذهبی در ايران بــوده و همواره
امنيت و اقتدار خــود را با قدرت
توليد موشک ،پهباد ،انرژی هسته
ای و نظاميگــری و توانايــی در
سرکوب تعريف کرده ،بطور قطع
در گسترش شيعه هراسی و رشد
و گســترش جريانات تروريستی
{>> ادامه در صفحه}37 :

خدماتحســابداریومالیاتی
ناصر یونسی | سیما روانشاد

S&N COMPTE INC.

با بیش از  ۲۰سال جتربه
در امور مالی ومالیاتی
کاندیدای CPA - CGA

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
•
•
•
•
•
•

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

_________________________

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

________________________________
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

7

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

8

داروخـانه
 سال  21شماره  25  1166خرداد 1393

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

www.paivand.ca

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

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

 یکشنبه ها
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

ایران :هنر و اعتراض...

مونتریال

از  2بعدازظهر

عصر
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جدال داغ مخالفان و موافقان
شاهیننجفی
جمعه  6جون ،شاهین نجفی،
در امتداد تور خود در کانادا،
پس از اجرای اوتاوا ،در سالن
 5پالس دزار مونتریال در برابر
جمعی از دوســتداران خود
حاضر شــد؛ آنتراکت بسیار
طوالنی میانه ی برنامه به برخی
شایعات دامن زد ....اما آنچه بر
کنسرت تورونتو اتفاق افتاد
حدیثی دیگری دارد...
اعضای گروه شــاهین نجفی در
تازه ترین اجــرای هنری اش ،در
کنســرت تورنتو (شنبه  7جون)
روی سن برهنه شدند .این خواننده
جنجالی اعالم کرده که این حرکت
گروهی در اعتراض به برخوردهای
صورت گرفته با زندانیان بند 350
زندان اوین انجام شده است.
پس از انتشــار این خبر مسابقه
گذاشتن پست و کامنت و توئیت
در بین کاربران ایرانی شبکههای
اجتماعــی برپا شــد و بحثهای
زیادی میان مخالفان و موافقان این
حرکتدر گرفت .اکثر مخالفان این
حرکت را مغایر با فرهنگ جامعه
ایــران میداننــد و معتقدند این
حرکت نه تنها اززندانیان سیاسی
حمایت نمیکند ،بلکه ممکن است
باعث ایجاد فشار مضاعف بر روی
آنها شود.
اما اغلب موافقان از لخت شــدن
شاهین نجفی به عنوان یک شیوه
اعتراضی یاد میکنند که در همه
جای دنیا مرســوم اســت .آنها
معتقدند که مــردم ایران به دلیل
احساس شرم از این نوع اعتراض
استقبالنمیکنند.
با اینکه مخالفان این موضوع در
پســتهای فیس بوکی ،حاضران
در کنســرت را برای ترک نکردن
سالن سرزنش کردهاند ،اما یکی از
حاضران در کنسرت در گفتوگو
با «ایران وایر» میگوید« :اجباری
برای ماندن در سالن نبود ،ولی تا
جایی که من متوجه بودم کسی
ســالن را تر ک نکرد ».او در ادامه
میگویــد« :بســیاری از ایرانیان
حاضر در سالن اصال خبر نداشتند
که در بنــد  350زندان اوین چه
گذشــته و بعد از این اعتراض در
اینباره پرس و جو میکردند».
یک شــرکت کننده دیگر هم می
گوید از قبل رده ســنی این اجرا
اعالم شــده بود و طبعــا افراد با
انتخاب خودشان در این کنسرت
شــرکت کرده بودند و به همین
جهت ،کسی کنسرت را ترک نکرد.
مریم جعفری ،جامعه شــناس و
استاد دانشگاه نیز با اشاره به پرس
و جوهای پس از این حادثه درباره
زندانیان بند  350اوین ،میگوید:

«تنها دفاعی که میشود از این نوع پذیرفته نیســت ».او در پاسخ به
اعتراضات کرد ،جنبه اطالع رسانی این ســوال که از کجــا میدانید
کــه ایــن موضوع
آن است .این نوع اعتراضها
مخالــف دیــدگاه
و
کنجکاوی برانگیز هستند
«شاهین
زندانیــان سیاســی
درباره
باعث میشــود آدمها
با زبان و
است ،میگوید« :در
موضوعی کــه مورد اعتراض
شیوه یگانۀ
تمام ایــن مدت در
است ،کنجکاو شــوند ».او با
تایید اینکه این شیوه اعتراض ،خودش حرف بیانیهها و نامههایی
با توجه به حضور «فمن»ها میزند و کار که از سوی زندانیان
به پدیدهای مرســوم در دنیا میکند »...سیاسی منتشر شده
به اعتدال اشاره شده
تبدیل شــده ،میگوید « :با
و ایــن کار شــاهین
این حال ،شیوههای اعتراضی
جوامــع باید متناســب با فضای نجفی یک افراطی گری تمام عیار
جامعه باشــد .در جامعهی ما که است».
مردم ریشههای سنتی و مذهبی انتشار این خبر پس از فیس بوک
قــوی دارند ،این نــوع اعتراضات و توتیتر به سایتهای داخل ایران
پاسخگو نیســت و از سوی عموم هم رسید.
«ظهور» از ســایتهای تندروی
مردم نفی میشود».
علی هنری ،جامعه شــناس که اصولگرا نوشــت« :خواننده هتاک
مشغول تحقیق برروی اعتراضات به امام نقــی(ع) که چندی پیش
و جنبشهای اجتماعی اســت ،جنجال زیادی بر سر مسئله توهین
نیز میگوید« :ممکن اســت این های وی به یکی از ائمه شیعه بپا
حالت در جامعه مسکو به عنوان شد اینبار دســت به کار دیگری
یک روش اعتراضی در نظر گرفته زد .این مســئله به قدری زشــت
شــود اما در جامعه ایران این نوع بوده است که کاربران شبکه های
اعتراضات جواب نمیدهد .در همه اجتماعی و حتی برخی طرفداران
جای دنیــا جنبشهای اجتماعی وی او را سرزنش میکنند».
برای انتخاب تاکنیک اعتراضشان دو ســال پیش شــاهین نجفی
اول باید به یک پرســش اساسی ترانهای با عنوان «نقی» خواند .این
پاسخ دهند .پرسشــی که روش ترانه توهین به امام دهم شیعیان
اعتــراض را تعیین میکند .آنها تلقی شد و حکم ارتداد او از سوی
باید به این پرسش پاسخ دهند که مراجع تقلید شیعه صادر شد.
آیا روش اعتراض اثر بخش اســت همان وقت سایت خبری «شیعه
یا نه؟» این جامعهشناس با اشاره آنالین» برای کشتن شاهین نجفی
به حرکت شاهین نجفی میگوید :جایــزه صد هــزار دالری تعیین
«من فکر نمیکنم آقای شــاهین کرد و او تحت حمایت کمیسیون
نجفی به این پرســش پاسخ داده حقوق بشز قرار گرفت با این حال
باشند ».علی هنری معتقد است این اتفــاق هم تغییری در لحن و
که مردم زیادی بــرای کنار زدن ادبیات و ترانههای او حاصل نکرد.
دولت افراطی و جلوگیری از ســر وی چند مــاه پیش ،پس از دیدار
کار آمدن یک دولت افراطی دیگر حســن روحانی بــا هنرمندان و
و به وجود امــدن فضایی مبتنی نویسندگان مشــهور ایران ،او نقد
بر عقل مداری ســال گذشته در تند و تیزی نوشت و به حاضران در
انتخابات ریاست جمهوری شرکت جلسه تاخت و از عنوان «هنربند»
برای آنها اســتفاده کرد .نقد او،
کردند:
«این موضوع خواست جامعه بود لحن و واژههای اســتفاده شده در
و حتی زندانیان سیاسی نیز پس متناش مورد اعتراض بسیاری از
از انتخابات در نامهای که منتشــر هنرمندان ایرانی قرار گرفت .پیش
کردند ،خرسندیشان را از حضور از این هم موضــوع ترانه پریود او
اعتدال نشــان دادنــد .بنابراین مورد اعتراض شــدید قرار گرفت.
هرگونه عدول از اعتــدال و روی بسیاری معتقدند که زبان این ترانه
آوردن به افراطیگری چه از جانب ضد زن و لمپنی است اما شاهین
افراطیون داخل حکومت و از چه از نجفی معتقد اســت که به سبک
سوی جریانهای مخالف ،عبور از خودش تابو شکنی کرد و از پریود
در ترانهاش حرف زده اســت .در
خواست جامعه است».
علی هنری معتقد است که نکته حاشیه همه این رویدادها ،مخالفان
مهــم این حرکت این اســت که میگویند« :او فقط قصد دارد دیده
شــاهین نجفی با ایــن حرکت شود ».اما موافقانش میگویند:
خودش را به مجموعــه زندانیان «او بــه اندازه کافی دیده شــده و
فقط با زبان و شیوه خودش حرف
سیاسی الصاق کرده است:
انجام
عده
«برای حمایــت از یک
میزند و کار میکند* ».
کاری که مخالف دیدگاه آنهاست

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید:
اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید،
نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :
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Quebec:
of-life- endcare law

کبک و کانادا...

قانون "مراقبت از بیماران العالج" کبک ،فصل
تازه ای برای مراکز خدمات درمانی
 6ژوئن :2014

• سرویس حرفه ای
•  % 100محرمانه

عباسشفیعی

16 Westminster N., Suite 100
Montreal, QC. H4X 1Z1

xlon38@gmail.com

Tel.: (514) 806-0060
Fax: (514) 484-1992

با مدیریت کارشناس حسابداری و مالیات از دانشگاه مک گیل،

با بیش از 20سال جتربه در مونتریال

برگردان :آرزو حتویلداری یکتا

قانون جدید "مراقبت از بیماران
العالج" کبک کــه روز پنجم
ژوئن در مجلس شــورای ملی
کبک تصویب شد ،به آندسته از
شهروندان کبک که از بیماری
های ســخت و العالج رنج می
برنــد امکان می دهــد که به
انتخاب خود به زندگی شــان
خاتمهدهند.
تصویب قانون جدید به معنای
آنست که کلیه مؤسسات و مراکز
بهداشتیدرمانی موظف به قبول
این قانون و نیز تدوین سیاست
ها و آئین نامه های انضباطی در
خصوص مراقبت های پزشکی
جهت تسهیل مرگ می باشند.
در این میان ،مراکزی چون مرکز
«مراقبتهای تسکینی» وست آیلند
اعالم کرده اســت که این مرکز،
خدمات پزشــکی جهت تسهیل
مرگ را در اختیــار بیماران خود
قرار نخواهد داد.
به گفته خانــم ترزا دیالر ،یکی از
مقامات این مرکز" ،ما بدون شک
در مرکــز مراقبتهای تســکینی،
خدماتی اینچنیــن را در اختیار
بیماران خود قــرار نخواهیم داد
چراکــه معتقد به تســریع روند
طبیعی مرگ نمی باشیم".
وی در ادامه اظهار داشت" ،اغلب
شهروندان کبک که از بیماریهای
العالج رنج برده و تحت مراقبتهای
تســکینی هســتند ،در صورت
حصول اطمینان از کیفیت زندگی
خود و نیز کنترل مؤثر درد و عالئم
بیماری ،بی شــک گزینــه ادامه
حیات را انتخاب خواهند نمود.
در حقیقت ،مشکل آنست که اغلب
کانادایی ها به مراقبتهای تسکینی
دسترسی ندارند".
بــه نظر خانــم دیــار ،در حال
حاضــر تنها بین  16تا  30درصد
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قانون حق انتخاب برای
پایان دادن به زندگی بیماران به تصویب رسید.
العالج :در کانادا منحصر به کلیه مخالفیــن این الیحه
اعضای حــزب لیبرال کبک
فرد و در دنیا نادر است.
از اهالــی کانــادا بــه مراقبتهای
تسکینیدسترسیدارند و چنانچه
صددرصد آنها از این خدمات بهره
مند شــوند ،در آنصورت می توان
به مسائل مربوط به پایان زندگی
پرداخت.
قانون یا به عبارت یکی از پزشکان
"مرگ آسان"!

دکتر پــل صبا که ایــن قانون را
"مرگ آسان" می نامد ،از ابتدا یکی
از مخالفین جدی قانون "مراقبت از
بیماران العالج" بوده است.
وی اظهار می دارد:
"نخست آنکه ،مرگ آسان به منزله
مراقبت پزشکی تلقی نمی شود.
کبکبعنوانیکیازاستانهایکشور
کانادا فقط می تواند در زمینه های
بهداشتی درمانی قانون وضع کرده
و در قانون جزایی دخالتی نداشته
باشد« .مرگ آسان»در کانادا نوعی
جرم محسوب می شود".
تصویب قانون طی رأی گیری آزاد
قانون جدیــد "مراقبت از بیماران
العالج" روز پنجم ژوئن طی یک
رأی گیری آزاد و با نتیجه 94-22

بودند .این قانــون در کانادا
منحصر به فرد ودر عین حال
در دنیا نادر به شمار می آید.
همچنین طبق ایــن قانون،
افراد باید دارای شرایط ذیل
باشند تا واجد صالحیت برای
درخواست خدمات پزشکی
جهت تسهیل مرگ به شمار
آیند:

Low
Season

• دارای پوشش بیمه طبق تعریف
قانون بیمه خدماتدرمانی باشند.
• دارای سن قانونی بوده و امکان
صــدور اجازه و رضایــت نامه در
خصوص مراقبتهــای مربوطه را
داشته باشند.
• در پایان راه زندگی باشند..
• از یک بیماری سخت و العالج
رنج ببرند.
• در وضعیتــی پیــش رفته و یا
افت توانایی غیر قابل برگشت بسر
ببرند.
• بطور دائمی از شرایط فیزیکی یا
روحی روانی غیر قابل تحملی رنج
ببرنــد که قابل درمان به گونه ای
قابل تحمل برای بیمار نباشد.
•

کانادا در شوک قتل عام نیروهای پلیس در مانکتون
 ۱۶خــرداد :شــهری آرام در
چند روز اخیر با شوک بزرگی
مواجه بوده است.
مانکتونشهریدرنیوبرانزویک
اســت که چهارشنبهشب 4
جون شــاهد تیراندازیهای
مرگبــار یک مرد جــوان به
نیروهای پلیس بود.
این مرد جوان مسلح باعث مرگ
سه افسر پلیس و زخمیشدن دو
پلیسدیگر شد.
پلیس کانادا بعد از جســتجویی
وسیع و سی ساعته موفق شد او را
به دام بیندازد.
نام مهاجم جاســتین بورک است
و تنها  ۲۴ســال دارد .او در حیاط
خانه یک زن جوان پنهان شــده
بود و ظاهرا در زمانی که به دستور
پلیس مجبور شده از میاندرختان
بیرون بیاید ،به صدای بلند گفته
«من که دیگر کارم تمام شده».
طبق اعالم پلیس ،او در این لحظه
مســلح نبوده اما سالح در همان
نزدیکی محل اختفای او پیدا شده
است.
در زمانــی که عملیــات تعقیب

مظنون در جریان بود ،پلیس اکیدا
از مردم خواسته بود از خانه خارج
نشوند و تمامدرها را هم قفل کنند
تا مظنون نتواند پنهان شود.
شــهر مانکتون حاال در شــوک
و عزای مرگ ســه افســر پلیس
کشتهشــده است .یکی از آنها ۳۲
ســاله ،دیگری  ۴۰ساله و پلیس
سوم هم  ۴۵ساله بوده است.
آخرین باری که چنین حملهای
به پلیس کانادا صورت گرفته ،در
ســال  ۲۰۰۵بوده اســت .در این
زمان ،یک مرد مســلح در شهری
در غرب آلبرتا چهار افسر پلیس را
کشت و بعد هم به خودش شلیک
کرد.
اما ماجرای قتل عام شهر مانکتون
این طور شــروع شد که یک نفر

به پلیس زنــگ زد و اطالع
داد که مردی مسلح دارد در
منطقهای مسکونی راه میرود
و حالت مشکوکی دارد .وقتی
پلیس به منطقه رسید ،مرد
مسلح به آنها تیراندازی کرد.
هنوز مشخص نشده که علت
این تیراندازی چه بوده است.
یکــی از شــهروندان مانکتون در
گفتگو با ســیانان گفته است:
«ایــن شــهر خیلی آرام اســت.
همیشه تیراندازیها را در آمریکا
میدیدیــم و فکر میکردیم اصال
امکان دارد اینجــا چنین اتفاقی
بیفتد .ولی افتاد».
مانکتون واقعا هم شهری آرام است
و به خصوص در جذب کســب و
کارهــای تکنولوژیک و جدید در
ســالهای اخیر موفق عمل کرده
است .در سالهای  ۲۰۱۱و ۲۰۱۲
هیچ قتلــی در این شــهر اتفاق
نیفتاده است.
______________
عکس :دیــو راس ،از پلیسهای
کشتهشده به همراه همسرش که
اینروزها باردار است.

کبک :فرار جنجالی از زندان با هلیکوپتر!

سه نفر با استفاده از هلیکوپتر
از زندانی در کبک فرار کردهاند
و حاال عملیاتی گسترده برای
بهدامانداختن آنها آغاز شــده
است.
ماجــرا شنبهشــب در زندان
 Orsainvilleرد حومــه
کبکسیتی رخ داده است.
دو نفر از این ســه
فــراری در ســال
پلیــس
 ۲۰۱۰و در رابطــه
گفته که
با جرایم مواد مخدر
ا حتما ال
بازداشت شده بودند
تنها یک
و قرار بود محاکمه
خلبــا ن
آنها به زودی برگزار
مو قــع
شود .ظاهرا آنها با گروه
تبهــکار  Hells Angelsارتبــاط نشســتن هلیکوپتــر در محوطه
زنــدان در آن حاضر بــوده و بعدا
داشتهاند.
جستجوی گستردهای برای یافتن زندانیان به طریقی موفق به فرار با
سه زندانی فراری در جریان است آن شدهاند .اما هیچ جزئیاتیدرباره
و حتی ارتش کانــادا هم در این نحوه فرار مشخص نشده است.
آن ماتیو سخنگوی پلیس گفته که
خصوص وارد عمل شده است.

فعال اولویت با پیدا کردن
هلیکوپتــر و در مرحله
بعدی ،یافتن زندانیهای
فراری اســت و پلیس و
مسئوالن زندان مشغول
بررسی اوضاع هستند.
ســه زندانــی فــراری
اینطور معرفی شدهاند:
ایــو دنیس  ۳۵ســاله،
دنیس لوفوور  ۵۳ساله و
سرژ پومرلو  ۴۹ساله .تصاویر این
سه نفر توسط پلیس روی توئیتر
منتشر شده است:
از مردم خواســته شده در صورت
مشاهده آنها تنها به پلیس زنگ
بزنند و به آنها نزدیک نشوند.
این دومین بار در یک ســال اخیر
است که زندانیان با هلیکوپتر از
زندانی در کبک میگریزند .مورد
قبلی در مارچ ســال گذشته در
سنتجروم رخ داد.
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کانـــادا...
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www.skylawn.net

تحولی بزرگ اما منفی در سیستم مهاجرت آژانس
است
وقوع
حال
در
کانادا
هواپیمایی
اسکای الن

کرده که منافع کارفرمایان کاندیداهای مهاجرت به کانادا بوده
را در اولویت قرار می دهد نه برای پذیرش کسانی که در اول
و به مهاجران ،نه به عنوان صف قرار دارند.
شهروندان آینده کانادا ،بلکه طنز قضیه در آن اســت که دولت
به عنوان کارگــران ارزان مهاجــران را به عدم رعایت نوبت
خود متهم کرده و حق مهاجرت را
قیمت نگاه می کند.
پــس از تصویــب قانون از کسانی که بیش از همه محتاج
مهاجــرت ســال  ،1967حمایت کانادا هســتند ،دریغ می
کانــادا مهاجــران را بــر کند.
اساس خصوصیاتی مانند در قانــون ســال  1967کانادا بر
تحصیالت ،تجربه کاری و اهمیت خانواده تأکید زیادی نهاده
مهارتدر زبانهای انگلیسی و به همین دلیل هر مهاجری حق
یا فرانسه انتخاب می کرد .داشت که اسپانسر همسر ،فرزندان
این سیستم امتیازی بخاطر نابالــغ ،والدین و حتی اجداد خود
شــفافیت آن تمایــات شود.
نژادپرستانه ای را که پیش اما اکنــون این سیاســت تحت
از آن بر سیستم مهاجرتی تجدید نظر قرار گرفته و از جمله
سن فرزندان نابالغ از  22سال
 9خرداد -ایرانتو :کاناداییها حق کانادا که زمانی سیاستهای مهاجرتی به  19سال کاهش یافته است.
همچنین دولت اخیرا حداقل
دارند در باره رسوایی هایی که
راهگشایانه ای داشت ،اکنون به
درآمــد الزم مهاجــران برای
اخیراٌدر "برنامه کارگران موقت
خارجی" روی داده خشمگین سیستمی متایل پیدا کرده که منافع کســب حق اسپانسری را 30
باشــند .اما ما نباید خودمان کارفرمایان را در اولویت قرار می درصد افزایش داده است.
دهد و به مهاجران ،نه به عنوان
از ســوی دیگر دولت محافظه
را گــول بزنیم ،ایــن برنامه و
شهروندان آینده کانادا ،بلکه به
کار نه تنها ورود به کشــور را
مدیریت ضعیف آن تنها نتیجه
بخشی از به اصطالح اصالحات عنوان کارگران ارزان قیمت نگاه می مشکل تر نموده کسب ملیت
کانادایی برای مهاجران را هم
فراگیــری می باشــد که در
کند.
سخت تر کرده است.
سیستم مهاجرت کانادا به عمل
آمده ،اصالحاتی که شاید حتی از کشــور حاکم بود رفع نمود .و به به عنوان مثال بــا اصالحاتی که
دلیل ترکیبی از عمــل گرایی و اکنون در قوانین شهروندی کشور
اول هم نیازی به آن نبود.
پژوهشگرن دانشــگاه ریرسون با مســاوات ،احترام و اعتباری بین در حال انجام است حداقل مدت
همکاری گروه معتبر "سیاســت المللی به دست آورده و به عنوانی اقامــت برای کســب حق ملیت
مهاجرتی" اخیرا شاخص میپکس ،مدلی برای دیگر کشــورها مورد کانادایی را از ســه سال به چهار
سال افزایش خواهد یافت؛ یا دولت
را که بــرای اندازه گیــری فایده استفاده قرار گرفت.
سیاســتهای مهاجرتی کشورها اگر دولت کنونــی به روش فعلی حق خواهد داشت ملیت کانادایی
مورد استفاده قرار می گیرد ،بروز اش ادامه دهد ،سیســتم امتیازی آن دسته از شهروندان دو ملیتی
مهاجرت تا سال  2015کامال محو را که به اتهامات خاصی محکومیت
کرده اند.
کانادا در ســال  2011یکی از سه شده و با سیســتم "ورود سریع" قضایی پیدا می کنند از آنها بگیرد.
کشــور اول جهان در رده بندی جایگزین می گردد که ماهیتا بانکی به هر روی این تغییرات همه جانبه
این شاخص بود .اما تیم دانشگاه اطالعاتی است که دولت و شرکتها و اساسی در سیاستهای مهاجرتی
ریرسون با تنزلی که پس از آن در از آن برای هماهنگ کردن نیروی آنچنان با هویت کانادا در آمیخته
رتبه کانادا رخ داده است ،شگفت کار مــورد نیاز و انتخاب مهاجران است که نیاز به یک بحث عمومی
و شفاف پیرامون آن احساس می
آینده استفاده خواهند کرد.
زده شده اند.
کانــادا کــه زمانی سیاســتهای بــه قــول آژانس "شــهروندی و گردد.
مهاجرتی راهگشایانه ای داشت ،مهاجرت کانادا" این سیستم جدید
•
اکنون به سیســتمی تمایل پیدا برنامه ای بــرای انتخاب بهترین

>> یک خبر خـوب برای دانشجویانی که در کانادا
بسر می برند <<
مهاجرتبهاستان
نوااسکوشیابرای
دانشجویان
بینالمللی

 18خرداد -ایرانتو :فارغ التحصیالن
از دانشگاه ها و کالج های کانادایی
از ایــن به بعد مــی توانند برای
مهاجــرت از طریق اســتان نوا
سکوشیا اقدام نمایند.
استان نواسکوشیا اعالم کرد که،
فارغ التحصیالن می توانند برای
گرفتن اقامت دائم از این استان با
داشتن پذیرش کاری اقدام نمایند.
این کتگوری قبل در این اســتان
وجود نداشت و این یک خبر خوب
برای تمامی دانشجویانی است که
در کانادا بســر مــی برند ،و قصد
دریافت اقامت دائــم بعد از اتمام
تحصیالتهستند.

استان نوا سکوشیا ساالنه ۷۰۰۰
دانشجوی خارجی میپذیرد ،این
در حالی است که تنها  ۵۰دانشجو
درخواست اقامت دائم می کنند.
جمعیت این استان به دلیل کوچ
جوانان به خارج اســتان در حال
کاهش است.
به همین لحاظ اســتان درصدد
اســت که از طریق این کتگوری
جدید جلوی این کاهش را بگیرد.

این قانون به دانشگاه ها نیز کمک
می کند که تعداد بیشتریدانشجو
از خارج بپذیرند.
دولت استانی این اجازه را از دولت
فدرال دریافت کرده ،و قرار است
که به انجام برســند .البته بعد از
تاییدیه استانی این فدرال است که
باید با صدور ویزا و اقامت موافقت
کند.

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

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

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

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

 10درصد ارزش بیش از حد در بازار مسکن
ایرانتو :با اینکه ارزش بازار مسکن
کانــادا به بیــش از  10درصد از
حد واقعی آن رسیده و همچنین
احداث کاندومینیوم مازاد بر تقاضا
چشمگیر است ،ریسک وقوع یک
فروپاشی به سبک آنچه در ایاالت
متحــده روی داد در کانادا اندک
است.
این نظر لیســا ریکمــن ،مدیر
ارشــد مدیریت ریسک در بانک
دومینیــون تورنتــو ،در مــورد
وضعیت کنونی بازار مسکن کانادا
می باشد.
با این حال او معتقد اســت که
جهش در نرخ بهره یا نرخ بیکاری
می توانــد تهدیدی بــرای بازار
مســکن نیرومند کشور محسوب
گردد.
با این وجــود این ،بانک ،که یکی
از سه مؤسسه بزرگ مالی کشور
در زمینه اعطای وامهای مســکن
می باشــد ،با دقت در حال رصد
روند قیمت مسکن و رشد عرضه
آپارتمان در کشور می باشد.
ریکمن در این بــاره توضیح می
دهد که در حال حاضر ســاخت
تعداد زیــادی از آپارتمانهای بلند
مرتبه در جریان است.
سؤال این اســت که چه تعدادی
از آنها توســط ســرمایه گذاران
خریداری می شود و چه تعدادی
بوســیله مردم عادی و به منظور
سکونت ابتیاع می گردد.
سرمایه گذاران خارجی با گذاشتن
پولشــان در مســتغالت نسبتا
ارزان در افزایش قیمت مسکن و
مستغالت در کانادا سهیم بوده اند،
اما اکنون نگرانی های وجود دارد
که اگر آنها ســرمایه هایشان را از

این بازار خارج کنند تعداد زیادی
آپارتمان روی دســت سازندگان
باقی خواهد ماند و به سقوط قیمت
ها خواهد انجامید.
ریکمن در این مورد می گوید که
بانکها اطالعات بسیار بیشتری از
دیگران در مورد ماهیت ســرمایه
گذاران ندارند.
در حالی که رصد کنندگان خارجی
بازار مسکن کانادا ،مانند صندوق
بین المللی پول یا سازمان توسعه
و همکاریهای اقتصادی ،اخطار داده
اند که میــزان ارزش بیش از حد
این بازار یکی از بزرگترین حجم ها
را در جهان دارد ،بانکها اســتدالل
می کنند که برای قیمت های باال
در این بازار دالیل ســاختاری ای
وجود داشــته که این قیمت ها را
پایدارتر از آنچه که به نظر میرسد
می نماید.
ریکمن توضیح مــی دهد که "ما
فکر می کنیم میــزان این ارزش
بیش از حــد در حدود  10درصد

می باشــد ،که با اعداد  30تا 60
درصدی ای که بعضی ها ارائه می
دهد تفاوت چشمگیریدارد".
او همچنین اضافــه می کند که
بازار مسکن کانادا با تجربه آمریکا
قابل مقایسه نیســت؛ چرا که از
جمله میزان بیمه وامهای مسکن
در کانادا ،که  80درصد می باشد،
بسیار بیشتر از ایاالت متحده بوده
و یا مقررات اعطــای وام در کانادا
محافظه کارانه تر و محتاطانه تر از
همسایه جنوبی اش است.
ریکمن تأکید می کند برای بازار
مســکن این شــاخص ها بسیار
بنیادی بــوده و بر مبنای همین
شاخص هاست که می توان گفت
وقوع فروپاشــی در بازار مســکن
کانادا ،به آن شــکل کــه ایاالت
متحده رخ داد،بسیار غیر محتمل
می باشد.
•
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با این الیحه بودجه ،کبک تنظیم خانه خود را
آغاز می کند.
کمربندها را سفت
ببندید!

عنوان سرمقاله گازت  5ژوئن:
سوتیتر مقاله سخن آقای کارلوس
لیتائو وزیر دارائی کبک را برجسته
می کند که گفته است:

«کبک به روی بیزینس باز است».

اینک متن مقاله
اولین بودجــه وزیر دارائی کالوس
لیتائو اینک متن مقاله
اولین بودجه وزیر دارائی ،کالوس
لیتائو ،همانند برنامه ای است برای
تجارت و مشــاغل که به منظور
احیای مجدد اقتصاد محتضر کبک
بوده و شامل مواردی است از این
قبیل:
 کاهش مالیاتی برای شرکت هایکوچک،
 سرمایه گذاری برای تاسیسات، دوباره به جریان انداختن برنامهلیبرال هــا برای شــمال ( Plan
،) Nord
 برنامه ریزی جهت امور اساسیمالی در شــرکت های مربوط به
منابع طبیعی ،
 یک استراتژی دریانوردی جهتقــراردادن اســتان در موقعیت
مناســب حمل و نقــل دریائی و
تبدیل آن به مرکز کشتی سازی ،
 و باالخره ایجاد  250000شغلدر مدت  5سال.
آقای لیتائو ،که یــک اقتصاددان
نامدار جهانی است ،می گوید:
«کبک به روی بیزینس باز است».
وی هنگام گفتن این مطلب نه تنها
مانند یک وزیر امور مالی حرف می
زد ،بلکه در نقش یک مدیر اجرائی
توانا هم ظاهر شده بود.
بعــد از صحبت هائی کــه درباره
وضع نابســامان اقتصاد کبک ،از
هنگام مبارزات انتخاباتی –حتی
بعد از  7آوریل -در میان بود ،کبک
اقدامات شدید و ترسناکی را انتظار
داشت.
اما به یقین ،دولت جدید تیشــه
خود را بــرای قطع خدمات صف
مقدم بکار نبرده است -دست کم
تاکنون.
اما در عوض ،به نظر می رسد اولین
حرکت دولت با هدف بلند مدت
این باشــد که ماشین نامطمئن
اقتصاد کبک را روغن کاری کرده
و دوباره به کار بینــدازد .افزایش
 8/1درصــدی کمک مالی دولت
به اقتصاد کبک در سال جاری و
 2درصدی در ســال  ، 2015که
حالت شرط بندی دارد ،نمونه ای
است از این روغن کاری تا اقتصاد
کبک در مسیر درستی قرار گیرد.
امــا با این حــال ،نبایــد زیادی
خوشبین بود و دچار اشتباه شد.
نشــانه هائی از اقدامات ســخت
ریاضتی هم در الیحه بودجه دیده
می شود.
هزینه های دولت در سال جاری
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یابد .بــا افزایش مالیات
تنهاا 8/1درصد و در سال بعد
هم تنها  7/0درصد افزایش مجدد سیگار و مشروبات الکلی
می یابند .بــه زبان خودمان اقتصاد بــه خدمات ورزشــی و
یعنی کمربندها را ســفت محتضر تفریحی ســالمندان هم
کمک خواهد شد.
ببندیــد تا بــا صرفه
جوئی کبک
هزینه های تاسیســات
کردن از باریکه کمرکش کوه
از  15بیلیون دالری که
عبور کنیم.
البتــه قطع هــر نــوع خدمات لیبرال ها در مبــارزات انتخاباتی
سخاوتمندانه کبک موکول خواهد وعده آنــرا داده بودنــد به 5/11
بود به بررسی و تجدید نظر درباره بیلیون کاهش یافته است.
ضرورت ،تاثیرگذاری ،نحوه توزیع آقای لیتائو گفت این کاهش بخاطر
و تامین مالی هر یک از این برنامه محدود کردن استقراض بود ،بعد از
های دولتی ،با توجه به آنکه باید آنکه معلوم شد کسر بودجه 1/3
کسر بودجه 23/2بیلیونی در سال بیلیــون دالر یعنی  600میلیون
 ، 2014در ســال بعد به بودجه دالر بیشتر از آن چیزی است که
پیش بینی شده بود( .یقینا افزون
متعادل تبدیل شود.
با در نظــر گرفتــن فرصت کم بر  600میلیون دالر تفاوت کسر
 5هفتــه ای -از زمــان به قدرت بودجه ،مســائل دیگری هم بوده
رسیدن دولت آقای کوئیار تا روز است که  5/3بیلیون دالر کاستن
تقدیم الیحه بودجه – به نظر می از هزینه تاسیسات را توجیه کند).
رسد که چنین اقداماتی محتاطانه در الیحه بودجــه زمینه اقدامات
موثری کــه باید فورا انجام گیرند
و مطابق واقعیت ها بوده اند.
این چنین اقدامات اصالحی ،که فراهم گردیده است .رئیس خزانه
ســازمان دولتی حاضر قول انجام داری ،مارتیــن کواتو ،همچنین
آنهــا را می دهد ،یقینــاً زمان بر بــرآوردی از هزینه هــا ارائه داده
خواهند بود .نه بخاطر اینکه وضع است که سندی است کنترل شده
اضطراری نیست ،بلکه برآوردهای و هم او می گوید شجاعت زیادی
ساختاری چنین حجمی از مسائل الزم است تا با ارزیابی های مجدد
مســتلزم مالحظات و دقت نظر هر یک از برنامه های پیشنهادی
کبــک ،امور مالی اســتان تحت
زیادی است.
به همین منظور ،کمیسیون های نظارت قرار گیرد.
کاری تشکیل شده تا با تجدید نظر
در برنامه های دولت و سیســتم این ها چالش هائی هســتند که
مالیاتــی راه کارهــای مطمئنی نیازمند کوشش های سخت می
پیشنهاد و سپس به اجرا گذاشته باشــند و کبکی ها از این موضوع
آگاهند 70 .درصد پاسخ دهندگان
شوند.
اما به هرحــال ،توقف ولو موقتی به نظرسنجی بعد از انتخابات گفته
بعضی هزینه های دولتی اثر خود اند دولت نیازمند انجام تمیزکاری
را بر اموری مانند بهداشت و درمان در ســازمان مالی خود است .این
و آموزش و پرورش گذاشته است .بدان معناست که آنان باید بخاطر
افزایش هزینه های بهداشــت و داشته باشند که خدمات محبوب
درمان تنها بــه میزان  3درصد و آنان باید مــورد تجدید نظر قرار
معادل  33بیلیون دالر در امسال و گیرند .راه پیش رو چندان آسان
به میزان  7/2درصد در سال آینده طی نخواهد شد .اما اگر قرار است
از این آثار است که با مقایسه  8/5آینده روشنی داشته باشیم ،باید
درصد سال گذشته قابل مشاهده «کمربندها را سفت ببندیم»
_____
است.
توقف استخدام در خدمات مدنی ،عکس :وزیر دارائی کبک ،کارلوس
که از بودجــه عمومی هزینه می لیتائو و کفش پیاده روی نمادینش
شــوند ،هم یکی دیگر از این آثار پیش از معرفی طرح بودجه!
اســت .تنها خدمات مهد کودک
•
ها از  7به  30/7دالر افزایش می

به لیست بلنــد ایمیل پیوند ،بپیوندید:

اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید،
نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :

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
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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
اطالعـــــــــــــــیه

توجه :از اول ژوئیه  -جهت گسترش در خدمت رسانی به جامعه  -به محل جدید منتقل خواهیم شد.
آدرس جدید ما روبروی درب مترو Langelier؛ طبقه باالی  Laurentian Bankمی باشد:
6621, Sherbrooke Street East, suite 103, Montreal, Quebec, H1N 1C7
)(Across the street from Langelier metro; on top of Laurentian Bank
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

آژانس مالیات کانادا ممکن است اطالعات
درآمدی شما
را در اختیار
پلیس قرار
دهد!

اصل محرمانه
بودن حریم
خصوصی در
دولت هارپر آژانــس اجازه
بازهم فرسوده ندارندهیچگونه برنیر هــم معتقد اســت الیحه
تر می شود ...اطالعاتی را در پیشــنهادی باید از آزمایشــات

 7خــرداد -ایرانتــو :دولــت
پیشــنهاد کرده است که در
صــورت وجــود دالیل کافی
آژانس مالیات کانــادا بتواند
اطالعات مربــوط به مالیات
دهندگان را در اختیار پلیس
مــورد درآمد
قرار دهد؛ امــری که موجب
شــهر و ند ا ن
نگرانی چاتال برنیر ،کمیسیونر
بدون اجــازه دادگاه یا مواردی که
حقوق شخصی کانادا شده است.
برنیر در شــهادتی که در مقابل تهدیدی جانی در میان است افشاء
کمیســیون مالیه مجلــس ارائه نمایند.
کرد گفت اشــتراک در این گونه اما اگر این اصالحیه تصویب شود
اطالعات مابین مو ّدیان مالیاتی و آژانس می توانــد اطالعات مزبور
نیروهای انتظامی بایستی فقط در را در مــوارد مختلفی که اتهاماتی
موارد الزم صورت گیرد و به همین مانند ارتشاء ،سرقت خودرو یا ایجاد
منظور تبیین چارچوبی روشن و حریق عمدی مطرح باشد هم در
اختیار پلیس قراردهند.
متناسب الزم است.
این پیشــنهاد در قالب بندی از آلیسون کریســتیانس ،استادیار
قانــون بودجــه  375صفحه ای دانشــگاه مک گیل و متخصص
امســال مطرح شده که اصالحیه قوانین مالیاتــی در این مورد می
ای بر قانون مالیات بر درآمد بوده گوید :این اصالحیه نشانهدیگری از
و به مودیان مالیاتی اجازه می دهد فرسایش اصل محرمانه بودن حریم
که اطالعات درآمدی شهروندان را خصوصی در دولت فعلی می باشد.
او تأکید می کنــد که "حفاظت
افشاء نماید.
این افشــاء نیاز به اخطار یا اجازه از اســرار مالیات دهندگان امری
دادگاه نخواهد داشــت .حتی این مقدس است چرا که ما نه تنها می
افشــاء به اطالع شــهروندانی که خواهیم و انتظــار داریم بلکه نیاز
موضــوع آن قرار گرفتــه اند هم داریم که مالیات دهندگان بصورت
داوطلبانه قواعد سیستم مالیاتی را
نخواهد رسید.
تحــت قانون فعلــی مقامات این رعایت کنند".

متعددی عبور کند تا اثبات گردد
که قانــون جدید حقــوق فردی
شــهروندان را زیر پا نمی گذارد.
آزمایشاتی مانند کسب اطمینان
از ایــن امر که در اشــتراک قرار
دادن این اطالعــات به مصلحت
عمومی خواهد بــود و البته این
مصلحت عمومی از راهدیگری قابل
دسترسی نیست .برنیر همچنین
این امر را که مسئوالن مالیاتی در
مقام تصمیم گیری در امور مربوط
به امنیت عمومی قرار بگیرند هم
زیر سؤال برده است.
ســخنگوی آژانــس در مورد این
انتقادات می گوید اطالعات تنهادر
مواردی که به اعمال جنایتکارانه
مربوط باشد در اختیار پلیس قرار
می گیــرد و در درون آژانس هم
متخصصین امــور جنایی در این
مورد راهنمایی های الزم را پرسنل
ارائه میدهند بنابراین جای نگرانی
وجود ندارد.
•
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کبــک و کانادا...

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

کاهش روز افزون محبوبیت حزب کبک
برگردان :رضا داوودی
یک فعال سیاســی حزب کبک
گفت از بین رفتن تدریجی بلوک
کبکی یک پیش عالمت بد از غرق
شدن حزب کبک است.
پی یر پاکت ،یکی از اعضای حزب
کبک  PQو نامــزد این حزب در
انتخابات گذشته گفت بلوک کبک
«پیش عالمت بــد» در آنچه که
در انتخابات اخیــر رخ داد ،بود .و
متاسفانهدر بلوک کبکی نیز حاضر
نشدیم تا تحلیل الزم را برای بهتر
کردن شرایط انجام دهیم.
این رهبر سندیکای سابق که در
رقابت با فرانسوا لگو ،رهبر ائتالف بخش های انتخاباتی کبک شرکت
آینــده کبــک CAQ ،در بخش داشت.
انتخاباتی اسومپســیون ،شکست بر اساس یک نظرسنجی اخیر
خورده بود ،یکــی از فعاالنی بود در روزنامــه ژورنال دو کبک،
که روز شــنبه  7جون در شــهر حزب کبک با بیســت درصد
دروموندویل گردهم آمده بودند تا آرا پس از حزب لیبرال کبک
در چارچوب کنفرانس ملی رهبران و حزب ائتالف آینده کبک در

مقام سوم قرار گرفته است.
از این پس ،حــزب ائتالف آینده
کبک در نزد فرانســه زبانان این
اســتان از محبوبیت بیشــتری
برخوردار است.
از زمان برگــزاری انتخابات اخیر
در کبک در آوریل گذشته ،حزب
فرانسوا لگو از محبوبیت روز افزونی
برخوردار شده است به طوری که
بیســت و نه درصد از کبکی ها
طرفدار این حزب شده اند.
به نظر ژان فرانسوا لیزه ،نتایج این
نظر ســنجی حاکی از ایجاد یک
گسست میان حزب کبک و مردم
کبک است.
فرانسوا بدار ،رییس موقت حزب
کبک نیز حاضر نیست به سواالت
مربــوط به گســترش روز افزون
محبوبیــت حزب ائتــاف آینده
کبک پاسخدهد.

افزایش درآمد
حاصلازپارکومترها
در مونترال

دســتگاه های پارکومتر در سال
 ۲۰۱۳بیش از همیشــه درآمدزا
بودند .بــر اســاس ترازنامه های
مالــی ،در حالی کــه انتظار می
رفت سازمان مســئول مدیریت
پارکومترها با نام «استاســیونمان
مونتــرال»۴0/۴ ،میلیون دالر به
شــهرداری بدهکار شــود ،درآمد
حاصل از آنها به ۴۷/1میلیون دالر
رسید .شانزدهم ژوئن ترازنامه های
مالی این شــرکت به شورای شهر
مونترال ارائه می شود.
بیشتردرآمد حاصل از «مکان های
پارک تعرفه دار در خیابان ها» بود
کــه از  ۵۶میلیون دالر در ســال
 ۲۰۱۲بــه  ۶۱/5میلیون دالر در
سال گذشته افزایش یافت.
با ایــن حال به علت این که مدیر
عامل این شــرکت ،شارل اوژه در
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Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

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

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

Fax: 514-303-6522

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

حال حاضر در
خارج از کانادا
اســت ،امکان
ارائه توضیحات بیشتر وجود ندارد .از دستگاههای پارکومتر است که
پیــر اللومیــر ،مدیــر ارتباطات در ســال  ۲۰۱۳چهارده میلیون
استاسیونمان مونترال این خبر را دالر هزینهداشتند.
خبر خوشحال کننده ای دانست شــرکت استاســیونمان مونترال
و اعــام کــرد صــورت وضعیت که در ســال  ۱۹۹۵تاسیس شده
های مالی شرکت هفته آینده به اســت ،وابســته به اتاق بازرگانی
مونترال است و به مدت سی سال
شهرداری ارائه خواهد شد.
عمال تمامیدرآمدهای این شرکت مسئولیت مدیریت و بهره برداری از
در حال افزایش هستند و شهرداری پارک خودرو در مونترال را به عهده
با گزارش های ماهیانه ای که از این گرفته است.
شرکت دریافت می کند در جریان اما شهرداری مونترال بارها تا کنون
اعالم کرده قصد دارد تا مسئولیت
آنها قرار می گیرد.
البته هزینه های این شــرکت نیز این فعالیت هــا را خود به عهده
نسبت به سال  ۲۰۱۲چهار درصد بگیرد.
افزایشداشتند .بخش قابل توجهی
از هزینه ها مربوط به بهره برداری

تضعیفزیربنــاهایآموزشیکانادا:

رقبا در حال سبقت گیری اند!

16خــرداد -ایرانتــو :کانادا
همواره نمایش مستحکمی
در عرصــه آمــوزش عالی و
توسعه مهارتداشته است.
در جداول رده بندی جهانی
در این زمینه ها کانادا بیشتر
اوقــات در صدر یا نزدیک به
صدر جــدول بوده ،امری که
به رفاه اقتصادی ،نوآوریهای
اجتماعی و سیاسی را برای
کافی تالش و هزینه نمی کند.
این کشور به ارمغان آورده است.
اما اکنون نشــانه هایی در دست مهارت و آموزشی که برای حفظ
است که نشان می دهد کانادا در رفاه اقتصادی و جامعه ای منصف
این زمینه ها در حال پسرفت می الزم است.
موقعیت عالی سیســتم آموزش
باشد.
از جمله گــزارش جدیدی به نام عالی کانادا در آمار بین المللی هم
"مهارت و آموزش عالی :به سوی قابل مشاهده است.
کمال و کیفیت" منتشــر شده ،بیش از  51درصد کاناداییها دارای
آشــکار می نماید که کانادا برای مدرک فارغ التحصیلی دانشگاهی
تحقــق این کمــال و کیفیت در یا دیگر مؤسســات عالی هستند؛
عرصه مهــارت و آموزش به اندازه در حالیکه این رقم برای مجموع

کشــورهای عضو "سازمان
توســعه و همکاریهــای
اقتصادی"  32درصد است.
عالوه بر آن  12درصد دیگر
از کاناداییهــا مدارک فارغ
التحصیلــی از دوره های
آموزش مهارت هســتند.
همچنین در شاخصهایی
ماننــد "میزان ســواد" یا
"توانایی حل مســائل" در
میان بزرگســاالن یــا رده بندی
جهانی تواناییهای دانش آموزان در
ریاضیات و علوم هم کانادا در رتبه
های باالی جهانی قرار دارد.
اما ایــن نمایش عالــی در حال
تضعیف اســت و رقبــا در حال
سبقت گیری از کانادا هستند.
به عنوان مثال اکنون تعداد افرادی
که مدارک کارشناســی ارشد یا
دکترا دارند بســیار کمتر از نیاز
کشور بوده ،و کمبودهای اساسی

در مهارت های بازرگانی و خالقیت
احســاس می گردد و همچنین
روشهای آموزش در حین کار در
کانادا نقاط ضعف زیادی دارد.
این در حالیســت که کشورهای
رقیب در این سالها بسیار آموخته
و سیستم آموزش عالی خود را به
نحو چشمگیری بهبود بخشیده اند.
عالوه بر این کانادا می بایســتی
به مســاوات در آموزش هم توجه
بیشترینماید.
مثال با وجود اینکــه کانادا درجه
الف را در زمینه مقایســه توانایی
خواندن مابین دانش آموزان مرفه
و غیرمرفه دارد ،اما اگر از زوایایی
مانند منطقه سکونت ،جنسیت،
موقعیت بومیان یــا مهاجران به
موضوع آموزش یا کســب مهارت
بزرگســاالن نگاه کنیم ،می توان

گفت که اصل مساوات در آموزش
مورد تهدید قرار دارد.
به عنــوان نمونه در زمینه فرصت
کسب آموزش یا نمرات و مهارتهای
مختلف استان هایی مانند بریتیش
کلمبیا ،آلبرتــا و اونتاریو نمایش
خوب و قابل قبولی داشته اند.
اما در مقابل ایاالت و مناطق دیگر،
بخصــوص نیوفاندلنــد ،البرادور،
نیوبرونزویک و نوناووت ،از این روند
پس مانده اند.
به منظور بهبود بیشــتر و تعالی
مهارت و آموزش عالی ،کانادا می
بایستی شش سیاست رادنبال کند
که شامل:
• سرمایه گذاری کالن در آموزش
جوانان بومی،
• اجرای برنامــه هایی برای رفع
موانع جنســیتی در امر آموزش و

کسب مهارت،
• بهبود سیستم ارزشیابی مدارک
مهاجران،
• سرمایه گذاری بیشتر کارفرمایان
در آموزش کارگــران و کارمندان
تحتاستخدامشان،
• همکاری دولت فدرال و دولتهای
استانی در زمینه یک برنامه ملی
بــرای بهبود کیفیت مؤسســات
آمــوزش عالــی و ایجــاد نهادی
مستقل توسط دولت فدرال برای
تضمیندسترسیمعلمین،
• کارفرمایان و سیاســتگذاران به
دانش الزم و به روز شده.
•
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از خودمان...

جمشید ترابی ،بیش از 6سال

بعدهمچنانغارتمیکند!

هایی که روزهای اول
به این عکس نگاه کنید.
چشــم های نابکار ،دستان نااهل ،قربانیــان و مالباخته
نگاه بی رحم راهزنی که حسابشده ،گان آن دز د ،در
زندگی نزدیک به  80نفر و خانواده مونتریــال بــه یک
دیگر می گفتند؛ که
های ایشان را شخم زد.
(بیمه فروشی که سال ها درجامعه برمیگردد با دست پر،
ایرانیــان مونتریال بــا برنامه ای و پول همه را پس می
حسابشده میلیون هادالر پس انداز دهد؛ که دولت کانادا
و سرمایه های هموطنانش را به باد بیمه هایــی دارد که
این طــور ضررها را
داد و خود به ایران گریخت).
تا زمانی که آوریل ســال  2008جبران می کند ،و...
تشــت رســوایی اش از بام افتاد؛ فایده موقتی ایندروغ
(تاریخ عکس مربوط به  3سال پیش ،محل تهران)
یک تنه ،ریشه اعتماد و اطمینان ها این بود که شوک
را جامعه ایرانی به آهک نیرنگ و ابتدایی خیانت را اندکی
کاهش میدهد .آن شــوک اولیه رشد یافته اند .آنها مار خورده ،افعی
دروغ و خیانت سوزاند.
اما چرا یاد نحــس او را زنده می برای بســیاری که من از نزدیک شدگانی هســتند ،که با استعداد
می شناختم بسیار گران تمام شد ،غریبی زندگی قربانی را در لحظه
کنم؟
چندی پیش ،تلفن دفتر پیوند (در زندگی هایی را از هم پاشاند و روان به تباهی می کشند.
به گمان من ایــن خانم که با ما
بسیاری را شکست.
ساعتی غیر اداری) زنگ خورد.
تماس گرفته تنها مشــت نمونه
خانمی با اضطراب و پوزش خواهانه اما نمی توانم.
می پرســد آیا ما کســی را با نام می گویم :اول از همه بفکر سالمت خروار اســت .گمان می کنم این
تان باشید؛ سالمت خود و خانواده تنها نوک کوه یخ دزدی ها و غارتی
جمشید ترابی می شناسیم؟
و مــی گوید که نام او را در گوگل تان .حاال پیش خودتان تکرار کنید .است که ترابی در این سال های
جســته و تصادفا به گزارش های این پول از دست رفته است .جلوی غیبت از زمان فــرارش به تهران
ضرر را از همینجا بگیرید .در ایران (آوریل  )2008تاکنون انجام داده
پیوند برخورده است.
مکالمه ما زیر بین ما رد و بدل شد :امروز پول وکیل و دادگاه به امید است.
بازپس گرفتن مال از دست رفته ،به هرحال نیرنــگ باز هفت خط
اولین سوال من:
هدر ندهید؛ پیش از شما بسیاری کانادایی امروز ،به جای نشستن در
 مبلغ چقدر است؟زندان ،امروز سابقه ی «کار» در ام
کرده و نتیجه نگرفته اند.
 بله؟ (مکث)  400میلیون !تنهــا او را دنبــال کنیــد به این القری جمهوری اسالمی را نیز به
 لطفا بنشینید خانم!هــدف که به زندان بیفتد؛ به یک کارنامه اش افزوده است
 بله؟! لطفا بنشــینید و به همسرتان دلیل بســیار مهم که مانع شوید ،ترابی به کسب کثیف قدیمی خودبگویید یک لیوان آب سرد بیاورد! ســر قربانیان دیگر کاله بگذارد ،و ادامــه می دهد .با اعتماد به نفس
بالیی که بر سر بســیاری آورده ،بیشتر.باتجربهبیشتر.
 بله؟ (مکث) آیا نشستید؟ آب نوشیدید؟ حاال بر ســر دیگران بیاورد .هر روز که ما در این اثنا یادمان باشد فراموشکالهبردارانی نظیــر او در زندان نکنیم.
خوب گوش کنید!
می خواهم به اودروغ بگویم .بگویم باشد ،یعنی ریسک فریب خوردن در هر فرصتی ،تا زمانی که شرش
پشت میله های زندان کم نشده،
پول تان را پس می آورد .شــاید یک انساندیگر کمتر میشود.
موقتا گرفتار است! از همان دروغ ترابی و ترابی ها در فضای سراسر خطر حضــورش را به همه یادآور
فســاد و دروغ شویم.
جامعــه ای به هر طریق که می شناســید در
که جمهوری مورد خطر طاعون ترابی و ترابی ها
اسالمی در این دســتکم در جمع خودمان حرف
شب سی ساله ،بزنید.
دکترمحمودمسائلی
بوجــود آورده،
•
آتاوا
فضای مناسب
گرچه بیمارم طریق راه یارم آرزوست
شرب جادوی طبیبی درکنارم آرزوست
وعده فردا چرا گوئید جان خسته را
شوق بشکفتن چوگل درنوبهارم آرزوست
بی سبب گوئید ما را حرمت ماه صیام
در سال  ۲۰۱۳این ۱۰
ماشین بیشتر از بقیه
برای پنجمین ســال
نوش شیرین نگار روزه دارم آرزوست
پیاپی هوندا آکورد لقب
دزدیده شدند:
محتسب خاموش! بی جا دعوی قاضی مکن
۱
محبوبترین خودروی
Honda Accord
در ترازوی عمل نقد عیارم آرزوست
سارقان آمریکایی را از
۲
آن خود کرد.
ای جفا کاران ،کجا دانید درد عاشقی
Honda Civic
گــزارش
بــه
۳
مونسی در گوشه شهر و دیارم آرزوست
بیزینساینســایدر،
Toyota Camry
بعد از هونــدا آکورد،
از ازل با نام اوشد مقصد و تقدیر ما
۴
هونــدا
های
ن
ماشــی
Toyota Corolla
خاطرمنصور و یار سربه دارم آرزوست
ســیویک و تویوتــا
۵
ناخدائی نیست این قوم به گل بنشسته را؟
کمــری در رده بعدی
Chevrolet Silverخودروهای مورد عالقه
ado
زین خالیق آتش و شورو شرارم آرزوست
دزدها قرار دارند.
۶
از غم بی یاوری برکام شد سودای ما
جالــب اینجاســت با
Acura Integra
۷
یارب این هستی فنا شد شهسوارم آرزوست
وجود آنکه فورد F۱۵۰
Cadillac Escalade
جــزء پرفروشتریــن
حاجت ارشاد و وعظ و خطبه و تعزیرنیست
۸
خودروهای بــاری در
Ford F۳۵۰
زاهدان را باده نوش و میگسارم آرزوست
آمریــکا به حســاب
۹
میآید ،برادر بزرگترش
خسته ام از درس وبحث بی شماروقیل وقال
Nissan Altima
 F۳۵۰بیشتر دزدیده
۱۰
حرف محمود از لب آموزگارم آرزوست
میشود.
Chevrolet Tahoe

آرزو

دزدها عاشق این
ماشینهاهستند!

آژانس مسافرتی

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
اینک با
 23سال جتربه کاری! نشـــانی:
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

تجاوز به دانشآموزان ،در خالء آموزش و
پنهان از افکار عمومی
تجاوز ناظم مدرسهای در تهران به
شش دانشآموز پسر مدتی است
که برمال شــده و سخن از تجاوز
معاون یک مدرسهدیگر هم هست.
روز  ۱۹اردیبهشت ماه ،مردی ۳۳
ســاله ،ناظم یک مدرسه ابتدایی
پسرانهدر شهرکدانشگاه تهران به
اتهام آزار و اذیت جنســی یکی از
دانشآموزان بازداشت شد.
پــدر و مادر دانشآموز یاد شــده
در شکایتشان به دادگاه گفتهاند
که متوجه تغییر رفتار پسرشــان
شدهاند« :پسرماندانشآموز مقطع
ابتدایی اســت .چنــد روز بود که
رفتار پسرمان تغییر کرده بود .به
این تغییر رفتار او مشکوک شده و
پس از صحبت با پسر خود متوجه
شدیم که او از سوی ناظم مدرسه
مورد آزار و اذیت قرار گرفته است».
پــس از مدتی روشــن شــد که
موضوع به تنها یــک دانشآموز
ختم نمیشود .به دنبال بازداشت
ناظم ،پدر و مادرهای دیگری نیز
به دادگاه شکایت کردند و برخی
نیز به ســراغ انجمــن حمایت از

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

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

حقوق کودکان و وزارت آموزش و
پرورش رفتند .تا این زمان سخن از
آزار جنسی شش دانشآموز است.
پرونده متهم اکنون در شبعه ۷۹
دادگاه کیفری است.
«مونیکا نــادی» ،عضــو کمیته
حقوقی انجمن حمایت از حقوق
کودک گفته اســت« :تا به حال
تجاوز این مرد که پنجسال ناظم
این مدرسه بوده ،به شش کودک
از طریق ســازمان پزشکی قانونی
تأیید شــده و تعــداد دیگری از
دانشآمــوزان این مدرســه هم
میگویند ناظم مدرسهشــان آنها
را آزار و اذیت کــرده و حاال برای
تأیید ادعایشان درحال رفت و آمد
بهپزشکیقانونیهستند».
بعضی همکالســیها دیدهاند که
ناظم مدرســه درحــال تجاوز به
آنهاســت ولی چــون این بچهها
نمیدانستند که او چه کار میکند،
اینطور تعبیــر کردهاند که ناظم
همکالسیشان را تنبیه میکند.
در تاریخ  ۱۲خــرداد نیز روزنامه
"همشــهری" در گزارشی به نقل

از پدر یکی از دانشآموزان نوشت:
«از چند وقت قبل بچهها به رفتار
ناظم مدرســه شکكرده بودند و
میگفتند او رفتــار عجيبی دارد.
مدتی بعد درحالیكه رفتار فرزندم
و يكی ديگر از دانشآموزان تغيير
كرده بود ،پی به راز ســياه ناظم
مدرسه برديم و شكايت كرديم».
متهم منکر اتهاماتی اســت که به
او زده شده است .اما آنچه جلب
توجه میکند این است که چطور
در پنجســالی که ایــن فرد ناظم
مدرسه بوده ،کسی متوجه رفتار
غیرعادی او نشده است؟
ثریا عزیزپنــاه ،عضو دیگر انجمن
حمایــت از کــودکان میگوید:
«وقتی این ناظم به مدت چندسال
دانشآموزان را آزار میداده ،مدیر
این مدرســه آنجا چه میکرده و
چطور متوجه نشده است؟ طبق
شــنیدههای ما ،مدیر این مدرسه
بعد از به جریان افتادن این پرونده،
استعفا داده اما موضوع اینجاست
که آیا استعفا ،مسئولیت مدنی را از
او ساقط میکند؟»

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
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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
www.addhi.net
info@addhi.net
--------------------

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

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

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

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
بــه مدیریــت
سعید بهبهانی
تقدیم می کند
سه شنبه ها برنامهدانستنی های
پزشکی و بهداشــت عمومی توسط دکتر 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.maryamtavaf.com

>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

www.mihantv.com

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

info@paivand.ca

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

514

دهمینکنفرانسدوساالنهانجمنبینالمللی
ایرانشناسیدرمونتریال

La

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ،باکیفیت عالی

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

933-0-933

>> 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

www.iranian-studies.com

ـسرا
ک
با
�
Maison De Kebab

485-2929

The Tenth Biennial Iranian Studies Conference

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.

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1
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دولت اکثریت :پس
ازکبک لیبرالها در
انتاریو هم پیروز شدند!

از خودمان...

جشن سپاس:

کار زیبای
هفتهایها

کنارهگیریمیکند
جمعــه ۲۳
و در انتخابــات
خرداد :حزب
بعــدی همراه این
لیبرال انتاریو
حزب نخواهد بود.
بــا کســب
حزب نیودموکرات
 ۳۷.۲درصد
به رهبــری آندریا
از آرا پیــروز
هــوارث هــم در
انتخابــات این
در مونتریال
این انتخابات ۲۱
استان شد.
کرســی را از آن
در جریــان
forget the Charter of
خود کرد.
انتخاباتانتاریو،
!Values
در زمــان کمپین
رایدهنــدگان
در  ۱۰۷حوزه انتخابیه پای انتخاباتی ،رهبراندو حزب
Maz Jobrani, the comedy world’s
محافظهکار و نیودموکرات
صندوق رای رفتند.
most hilarious and prolific Persian
بــه گــزارش گلوبالنیوز ،حمالت زیــادی را علیه
star brings together a melange of
حزب لیبــرال به رهبری دولــت لیبرال ســازمان
comics of different ethnic backخانم کتلیــن وین در  ۵۹دادند کــه مهمترین آنها
grounds (Jews! Italians! Greeks! You
حوزه انتخابیه پیروز شــد بحث بدهیها و کســری
get the idea…).
و محافظــهکاران که امید بودجه ،حیــف و میل بر
Leave your Charter of Values at
داشتند پیروز این انتخابات اثــر هزینههــای دولتی سرانجام پس از ماه ها تالش پیگیر،
!home
باشند در جایگاه دوم قرار و همچنیــن نــرخ باالی به ابتکار ستودنی دست اندرکاران
All are welcome.
گرفتند و تنها در  ۲۷حوزه بیکاری بود.
نشــریه هفته ،عصر یکشنبه یکم
Hosted by Maz Jobrani
Featuring: Erik Griffin, Angelo Tsaانتخابیه موفق ظاهر شدند .اما پیــروزی لیبرالها در ماه ژوئن (ســاعت  5تا  9شــب)
rouchas, Paul Varghese and more
حزب محافظهکاران پیشرو انتاریو به این معناست که برنامه «جشــن سپاس» و تجلیل
;The current show dates are
به رهبری تیــم هوداک به رغم نرخ باالی بیکاری ،از «نامداران» جامعــه ی ایرانیان
Thursday July 17 – 7pm and 9:30pm
درواقع با این نتایج نشان مشکالت اقتصادی استان مونتریال و ارتقاء حس مسوولیت
Friday July 18 - 7pm and 9:30pm
داد که نتوانســته جایگاه و همچنین رســواییهای اجتماعی ،در ســالن زیبای پی یر
Saturday July 19, 7pm and 9:30pm
مردمــی خوبی برای خود برخــی مقامــات حزب ،مرکور (سانتر پی یر پالدو :سندنی
Sunday July 20, 7pm
پیدا کند.
لیبرالها همچنان مثل  ۱۱و مزونوو) پیش روی جمع بزرگی از
Tuesday July 22, 7pm
هوداک پس از اعالم نتایج سال گذشته در این استان مهمانان ایرانی (و بعضا غیر ایرانی) بر
Wednesday July 23, 7pm
انتخاباتطییکسخنرانی در راس قــدرت خواهند روی صحنه رفت.
And here is the link to The Ethnic
برای پذیرش شکســتش ماند.
جزئیات برنامه یکشــنبه (و ایضا
;Show page
_____________
اعالم کرد از رهبری حزب
بسیاری مسائل مربوطه مقدماتی و
www.hahaha.com
محافظهکارانپیشروانتاریو
تدارکاتی) رادر گزارش های مستوفا
____________________
در نشــریه «هفته» ،شماره های
 296 ،295 ،294و  297بخوانید.
به دلیــل ضیق مجال و اجتناب از
تکرار ،از آوردن آن در این ســتون
خودداری می کنیم.
 ۲۳خرداد :رویالبانک کانادا میگوید انتظار میرود که نرخ اشتغال در این هم اشــاره به کند شدن رشد اقتصاد پیــش از همــه ،بــه همــکاران
ســختکوش خود در هفته ،بویژه
این کشور در سال جاری و سال آینده اســتان امســال به میزان ۲.۹درصد ساسکاچوان در سال جاری است.
با رشد اقتصادی خوبی مواجه خواهد باال برود که این رقم از نرخ متوســط این استان سال گذشته با افزایش رشد خسرو شمیرانی عزیز ،و تک تک
اقتصادی مواجه بود اما کند شدن روند داوطلبان و دوستانی که در برپایی
شد اما این رشد تنها در یک استان به اشتغال در کانادا باالتر است.
ایجاد فرصتهای شغلی منجر خواهد این مساله در گزارش اخیر اداره آمار رونق بخش کشاورزی باعث کاهش این برنامه بزرگ و پردردسر آستین
شد.
کانادا هم خودش را نشان داد .طبق رشد اقتصادی استان شده است.
باالزده اند ،دســت مریزاد و خسته
بزرگترین بانک کانــادا در گزارش این گزارش ،از میان  ۸۵هزار شغلی پیشبینی رویالبانک از رشــد نباشیدمیگوییم.
جدید خود پیشبینی کرده که اقتصاد که در دوازده ماه گذشــته در کانادا اقتصادی اســتانهای کانادا در و نیــز ورود «هفته» را به هفتمین
کانادا در ســال جاری به میزان  ۲.۴ایجاد شده ۷۱ ،هزار موقعیت شغلی سالهای  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۵به ترتیب سالانتشارمنظمصمیمانهشادباش
درصد رشــد خواهد کرد و رشد آن فقط در آلبرتا ایجاد شدهاند.
از این قرار است:
میگوییم.
در سال آینده میالدی هم  ۲.۷درصد طبق پیشبینی رویالبانک ،در سال کبک ۱.۹ :و  ۱.۸درصد
تحریریــه هفته ،به ســردبیری و
خواهد بود.
جاری و ســال آینده میالدی تقاضا انتاریو ۲.۳ :و  ۲.۸درصد
مدیریت و تالش شبانه روزی خسرو
بر اساس همین گزارش ،رشد اقتصادی برای صادرات کانــادا باال خواهد بود بریتیشکلمبیا ۲.۱ :و  ۲.۸درصد
شمیرانی ،طی این سال ها بی تردید
در استان آلبرتا به اندازهای خواهد بود و این مســاله به رشد اقتصاد کمک نیوفاندلند ۰.۶ :و  ۱.۴درصد
جزیــره پرینــس ادوارد ۱.۴ :و  ۱.۲رســانه ای درخور اعتناء ،جدی و
که موجب ایجاد فرصتهای شغلی خواهد کرد.
ارزشمند را به صحنه کامیونیتی ما
بیشتر شود اما ممکن است استانهای انتاریو استانی است که احتماال امسال درصد
وارد کرده است؛ و این در شرایطی
دیگر کانادا وضعیت مشابهی نداشته رشــد  ۲.۳درصد صادرات را تجربه نوو اسکوشیا ۲.۲ :و  ۲.۲درصد
باشند.
خواهد کرد.
نیوبرانزویک ۱ :و  ۱.۴درصد
است که جامعه ی ایرانیان خارج از
بر اساس پیشبینیها ،آلبرتا امسال اما نکته منفی در گزارش رویالبانک منیتوبا ۲.۱ :و  ۲.۸درصد
کشور (و نه تنها ایرانیان مونتریال)
 ۳.۷درصد رشــد اقتصــادی خواهد این است که ایجاد فرصتهای شغلی ساسکاچوان ۱.۴ :و  ۳درصد
در حمایت جدی (مثل خرید نشریه
داشــت و در ســال آینده میالدی با جدید در استانهای پرجمعیت کانادا آلبرتا ۳.۷ :و  ۳.۵درصد
و )...انگیــزۀ چندانی نشــان نداده
اندکی کاهش ،به رشد اقتصادی  ۳.۵همچنان پایین خواهد بود.
و تداوم حیات نشــریات به درآمد
درصدی رضایت خواهد داد.
گزارش
ایــن
نکته شــگفتیآور در
آگهی های تجاری (آب رونده!) و گاه
یارانه ی (هدفمند؟ و ناچیز) دولت
کانادا وابسته بوده و هست.
رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ
و این کاریست کارستان وستودنی.
برنامه تلویزیونی دریچه
براوو آقای شمیرانی ،باشد که هفته
صدایی دیگر براى بى صدایان ،هیچ بودگان
بپــاید ،ببالد.
گامىدر جهت تقویت بدیل سوسیالیستى
همچنین به همهدریافت کنندگان
احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور
برنامه تلویزیونى اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
جوایز،دوستانارجمند،دکترراضیه
هر یكشنبه از ساعت  2بعد از ظهر
*هر شنبه ساعت  1بعد از ظهر
رضوی ،دکتــر آرزو خدیر ،ضیا و
به وقت شرق امریكا
به وقت شرق آمریکا
کیا طبسیان ،پاشا جوادی ،و همه
مرکزی
اروپاى
ساعت  8شب به وقت
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
دوســتان قدیمی مان در مدرسه
ساعت 10:30شب به وقت ایران
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
دهخدا و ...صمیمانه شادباش می
پخش زنده به مدت یك ساعت
مرکزی
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای
گوییم؛
از کانال اندیشه >> باز پخش برنامه:
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
و نیز یاد عزیزان بی جانشین جامعه
سه شنبه ها ساعت  6صبح به وقت شرق امریكا
(باز پخش برنامه دوشنبه ها،
ی ایرانیــان مونتریال ،دکتر پرویز
برنامه های تلویزیونی اتحاد چپ سوسیالیستی را
ساعت ۱۰صبح به وقت شرق آمریکا)
قدیریــان و محمد فاضل ارجمند
دریوتیوب "دریچه تی وی"تماشا نمایید.
را ،که در برنامه «جشــن سپاس»
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را از ما دریغ ندارید.
514-299-8841
خاطرنازنین شان زنده شد ،گرامی
iranleftalliance@gmail.com
Iransocialist@gmail.com
میداریم.

ماز
جبــرانی

وضعیت اقتصاد کانادا به روایت RBC

تلویزیونهفتگی

15

خسروشمیرانی
درجمع گروه
برگزارکننده
جشن سپاس

از حضورشان در کامیونیتی ایرانی
چند نکته و توصیه...
چند ماهی بیش نمی گذرد ،و گاه
برگزاری برنامه هایی در این سطح ،مشارکت چندانیدر امور جامعه ی
با خود حاشیه هایی نیز دارد -که ایرانی نداشته و ندارند ،به عضویت
در «هیات امناء» دعوت می شوند.
طبیعی است.
(هر کســی از ظن خود شــد یار
من!)
)2
در زیر بعضــی از حرف وحدیث انتخاب «هیات امناء»
هایی که در حاشــیه «جشــن زمانی که در جلسه روز  15آوریل
ســپاس» ،در تماس های تلفنی ،در محل رســتوران سینا ،نزدیک
حضوری ،ایمیلی از دوستان زیادی به  50نفر دوســتانی که از پیش
شنیده شده ،جمع آورده ایم.
انتخاب شده بودند ،جمع آمدند،
تقریبا تمام دوســتانی که نظرات لیستی از دریافت کنندگان جوایز
شان در زیر خالصه و دسته بندی در اختیار آنان گذاشــته شد .این
شده است ،موکدا خواسته اند نام گروه نقشی در رد و قبول این افراد
شان محفوظ بماند
نداشتند.
تاکید می کنم آنچهدر زیر می آید ،گفته می شود شمیرانی روال کار
تنها به هدف ارتقاء و ضمانت تداوم را رعایت نکرده است .برای انجام
این گونه بر نامه ها در آینده است این کار ،درســت آن می بود که
 والغیر.گروهی مستقل انتخاب می شد و
یادآوری می شود بسیاری حرف و کار انتخاب کاندیداهای جوایز ،به
سخن هایی هم بهدلیل ناهمخوانی ایشان سپرده می شد.
با شناســنامه پیوند از این گفت و
شنیدها حذف شده اند.
)3
به
نیز
فراوانی
و نیز حرف و حدیث
"تعارض منافع"؟
دلیل ضیق مجال حذف شده.
گفته می شــود برخی از دریافت
متاسفانه گاه در جامعه ی ما حرف کنندگان جایزه ســپاس ،از آغاز
و بحث و تبادل نظر و نقد و انتقاد ،پایه گذاری چکاوک و نشریه هفته
با دشــمن تراشــی ،زیرآب زدن ،چه به لحاظ کمک های مالی ،چه
رقابت ،چشم هم چشمی و از این به لحاظ کارهای قلمی و همکاری
دست شانه می ساید.
های مطبوعاتــی (و چه هردو) با
ایــن گونــه ،تازیانــه بســیاری تیم شمیرانی مستقیما همکاری
سوءتعبیرهای مرسوم بر گرده ما داشــته اند .آیا این جایزه سپاس
پیوندی ها می نشیند -چه باک!
شمیرانی است ،یا جامعه ی ایرانی!
)1

ظاهــرا غیبــت پیونــد از برنامه
«ســپاس» هفته ،بــرای برخی
دوستان سوال برانگیز شده است.
ما مشخصا کنار گذاشته شدیم .از
ابتدا تا پایان .کامال.
دلیل را باید از خســرو شمیرانی
جویا شد.
(تا تنها چند ساعت پیش از چاپ
نشــریه  15ماه می ،یعنی آخرین
شماره پیوند پیش از جشن -زمانی
که صفحات نشریه بسته شده بود-
شــمیرانی در تماسی تلفنی از ما
خواست آگهی پوستر برنامه همراه
با افزودن لوگوی پیوند در آن(!) در
صفحه  2نشریه چاپ شود!)
اما به تصمیم هفته ای احترام می
گذاریم؛ هرچند درک نمی کنیم.
درک نمــی کنیم کــه مثال چرا
جمع ما که سال ها (به روایتی از
سال  )1986در مسائل کامیونیتی
مونتریال به شکلی روزمره (درحد
توان و بضاعــت) درگیر بوده و در
بســیاری امــور ،از جمله همین
تجلیل ها مشــارکت مســتقیم
داشته ،حذف می شود؛ و در برابر،
دوستان عزیز و محترمی ،که بعضا

)4

«ایــن» (جشــن) ،کامیونیتی ما
نیست« .این» ،ما نیستیم!
گفته می شود کامیونیتی ما پس از
سالها ،اینک که به برخی تخمین
ها و با حضور بســیار هموطنان
تازه رســیده از مرز  40هزار فراتر
می رود؛ هنوز یک مرکز اجتماعی
فرهنگی ساده ندارد.
کانــون ایرانیــان کبــک و مرکز
همکاری های اجتماعی و فرهنگی
ایرانیــان که از اوائــل دهه  80در
مونتریال فعالیت داشتند ،تقریبا
همان زمان کهدولت استانی کمک
های مالی خــود را قطع کرد ،به
فعالیت های خود پایان داند.
همچنین نگاه کنید به سرنوشت
خانه ایــران و آن همه تالش که
انجام شد.
ایضا نگاه کنید به ورشکســتگی
کتابخانه هــا؛ بنیاد فرهنگی نیما
تنها با همت چند نفر هزینه هایش
را می پردازد .زاگرس ورشکســت
شد.
{>> ادامه در صفحه}37 :
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"راههايی هستند که بنظر انسان راست
میآينــد اما عاقبت بــه مرگ منتهی
میشوند"
(امثال سليمان .)١٢ :١٤
عيسی مسيحدر انجيل يوحنا ٦:١٤میفرمايد:
"من راه و راستی و حيات هستم ،هيچکس جز
بوسيله من نزد پدر نمیآيد".
سه نوع عکسالعمل در مورد اين ادعای مسيح
در مردمی که اقرار میکنند به خدا ايماندارند
ديده میشود:
اول :مسيحيان امسی

بطور سطحی اين ادعای مسيح را باور کرده و
در نتيجه به کليسا و يا جماعتی ملحق میشوند
و بدون توجه به اين حقيقت انجيل که:
وقتی يک نفر از آن مســيح میگردد ،تبديل
به شخص جديدی میشــود و زندگی کام ً
ال
تازهای را آغاز میکند ،خود را مسيحی دانسته
و زندگی دنيوی خود را ادامه داده و با زندگی
و رفتار غيرمســيحی خــود ،موجب بدنامی
مسيحيان واقعی میشوند.
دوم :مسيحيان حقيقی

نه تنها اين ادعای مسيح را قبول دارند ،بلکه با
هدايت روح خدا مسيح زنده را پيروی نموده
و بوســيله اعتماد به مســيح و اطاعت از او،
روز به روز در روحانيت رشــد کرده بيشتر و
بيشتر شبيه مسيح میشوند تا روزی برسد که
براساس انجيل:
"او را چنانکه هست ببينند".
سوم :مذهبيون
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راهرسیدنبهخدا

به خدا باشد؟
برای پاسخ به اين سؤال مهم و حياتی ،بايد
به کتاب مقدس که کالم خدا است مراجعه
نمائيم.
در اين مقاله به ارائه سه دليل عمده
اکتفاءمیمنائيم:
•

 -١تنها عيسی مسيح است که از روح خدا،
بوســيله مريم باکره به دنيــا آمد (متی :١
 ،)١٨بــه اين جهت انجيل او را فروغ جالل
خدا و پســر يگانه خدا میخوانــد .بنابراين
تنها عيسی مســيح است که میتواند خدا را
همانگونه که هســت به ما بشناساند و چقدر
مهم و ضروری است که برای رسيدن به خدا،
ابتدا او را بشناسيم و با محبت بيدريغ الهی که
در عيسی مسيح بر دنيا مکشوف گرديد آشنا
شويم .الزم به توضيح است که لقب پسر خدا،
هرگز به معنای جسمانی نيامده زيرا "خدا روح
اســت" ،بلکه اين لقب عيسی مسيح ،جنبه
روحانی دارد و نشان دهنده شباهت او در ذات
و ماهيت با خدا میباشد.
اين شباهت به حدی است که انجيل ،عيسی
را کلمه خدا و کالم حيات ،معرفی میکند که
جسم گرديد و در ميان ما زندگی کرد .خدای
ناديدنی اراده فرمود که کلمه خود را جســم
بخشد تا ما خدا را بشنويم و ببينيم و لمس
کنيم .رسوالن مسيح در انجيل اين حقيقت
را فاش میسازند و چنين شهادت میدهند:
"ما در باره کالم حيات به شــما مینويسيم-
کالمی کــه از ازل بود و ما آنرا شــنيده و با
چشمان خود ديدهايم -آری ،ما آنرا ديدهايم و
دستهايمان آن را لمس کرده است .آن حيات
ظاهر شد و ما آن را ديديم"...
(رساله اول يوحنا  ١ :١و .)٢
•

 -٢تنها عيسی مسيح است که کام ً
ال بیگناه
بود.
مسیح کامال بی گناه بود  ،ولی خدا بخاطر ما
او را بی گناه نشناخت تا ما بوسیله اتحاد با او
مانند خود خدا کامال نیک شویم.
(دوم قرنتيان .)٢١ :٥

جســمانی بدنيا میآيد ذاتی گناه آلود دارد که به او ايمان میآورند نجات از اسارت و نتايج
که از آدم و حوا به ارث برده اســت .عالوه بر شوم گناه را میبخشد و به آنان تولد روحانی
اين ،خودش هم در فکر و سخن و عمل گناه عطامینمايد.
میکند .ولی مســيح چون از خدا ،بدون پدر
جســمانی بدنيا آمد ،ذات گناهآلود نداشت و در اول پطــرس  ٣ :١میخوانيــم" :خدا ...به
وسيله رستاخيز عيسی مسيح از مردگان تولد
هرگز هم گناهی از او سر نزد.
سئوالديگر اينست که :چگونه مسيح بیگناه ،تازه و اميد زنده به ما بخشيده است"،
اين حقيقتی اســت که نمیشــود انکار کرد
ما را به خدا میرساند؟
زيرا وقتی که از گنــاه توبه مینمائيم و از راه
در پاسخ بايستی بگوئيم:
خدا مزد گناه را موت يا مرگ روحانی تعيين ايمان ،مسيح را بعنوان منجی و خداوند خود
فرموده اســت که معنايش جدائــی از خدا دريافت میکنيم و بــه درون قلب و زندگی
میباشد .بنابراين همه انسانها محکوم به مرگ خود خوشآمد میگوئيــم ،خدا ما را روحاً از
روحانی هســتند .ولی خدای نيکو و مهربان ،نو میآفريند تا بتوانيم با خدای پاک و قدوس
که وضعيت انسان را میدانست ،دلش بحال مشارکت روحانیداشته باشيم.
انسان که او را از لحاظ روحانی به شباهت خود خواننده گرامی:
آفريد ،بسوخت و عيسی مسيح ،تنها بیگناهی تمام پيامبران آمدند و بشر را از عواقب وخيم
را که میتوانســت بجای انسانهای گناهکار ،گناه که خود انسان مسئول آن میباشد آگاه
مزد گناه را با مرگ خود بر صليب بپردازد به ساختند ،ولی برای عالج آن اقدامی نکردند و
جهان فرستاد تا انسان بتواند با ايمان با اين راه وفات يافتند .تنها عيسی مسيح است که آمد
رســيدن به خدا ،از مرگ روحانی نجات يابد و نه تنها انســان را از عواقب وخيم گناه آگاه
و به زندگی جاودانی قدم گذارد و البته چون ســاخت بلکه جان خود را نيــز در راه نجات
تنها عيسی مسيح است که الوهيت و ذات الهی انسانها از اين عواقب کهدر نهايت هالکت ابدی
دارد ،تنها او میتوانست بجای همه انسانها جان است ،فدا ساخت و پس از مرگ ،جسماً و روحاً
زنده شد و به پيروان خود اطمينان بخشيد که:
فدا سازد.
تا پايان عالم همراه آنان خواهد بود ،و ابديت را
•
نيز با او سپری خواهند ساخت.
 -٣تنها عيسی مسيح است که زنده و با خدا بر اين است خبر خوش نجات و راه رسيدن
تخت نشسته است (مکاشفه  ،)٢١ :٣بنابر اين به خدا:
تنها او میتواند شفيع و واسطه در ميان خدا و عيسی مسيح از روح خدا ،بوسيله مريم باکره
انسان باشد.
بدنيا آمــد و بخاطر آمرزش گناهان انســان
در انجيل میخوانيم که عيسی مسيح سه روز بر روی صليب جان ســپرد و در روز سوم از
پس از مرگ ،از مردگان برخاست و بعد از  ٤٠مردگان برخاست و به آسمان صعود نمود تا به
روز که خود را بر شــاگردانش ظاهر میکرد آنانی که به او ايمان میآورند زندگی جديد و
به آســمان باال برده شد ،پس تنها اوست که جاويد عطا فرمايد.
میتواند ما را به خدا برساند.
آيــا از اين راه ،راهی بهتــر و مطمئنتر برای
چــرا؟
رسيدن به خدا وجود دارد؟
چون برای اينکه انسان مقبولدرگاه خدا شود ،خدا را شــکر که اين راه ،از خدا شروع شده و
الزم است که نجات دهنده و شفيعی زنده در به خدا نيز ختم میگردد و خوبست که شما
حضور خدا در آســمان داشته باشد .و خدا را حق جوی عزيز و گرامی نيز بوسيله ايمان و
شکر که برطبق انجيل شريف( :عبرانيان  :٧اعتماد قلبی به عيسی مسيح خداوند و واقعيت
" )٢٥او (عيسی مسيح) قادر است همه کسانی مرگ و قيام او از مردگان ،نجات و حيات جاويد
ً
را که بوسيله او به حضور خدا میآيند کامال و بيابيد.
برای هميشه نجات بخشد ،زيرا او تا به ابد زنده
است و برای آنان شفاعت میکند"

يعنی آناني که فکر میکنند بوســيله انجام بنابراين تنها او میتواند راه رســيدن انسان اکنون بايد پرسيد که:
چگونه انســان با اين روح و جسم ناپاکی که
مراسم و تشــريفات مذهبی و کارهای نيک گناهکار ،به خدای پاک و مقدس باشد.
دارد میتواند به خدايی که کام ً
ال پاک و مقدس
میتوانند به خدا برسند ،اين ادعای مسيح را سئوال میشود:
است برسد؟
چرا انسان ،گناهکار و مسيح ،بیگناه است؟
رد کرده و میپرسند:
چطور ممکن است که مسيح تنها راه رسيدن پاســخ اينست که :هر کسی که از پدر و مادر مگر چنين نيست که تاريکی گناه نمیتوانددر
مقابل روشنايی پاکی بايستد و سياه و سفيد
هرگز بهم نمیرسند؟
هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
برای پاسخ به اين سؤال مهم ،باز بايد به کتاب
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
مقدس مراجعه کنيم و توجهداشته باشيم که
چون عيسی مسيح ،مظهر و آشکار کننده خدا،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسيله آمرزش و برطرف شدن گناه انسان را
  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

با خون ريخته شــده و مرگ خود بر صليب
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی (رایگان) -
فراهم نموده اســت و پس از مرگ از مردگان
با تلفن ما متاس بگیرید514-999-5168 :
قيام نموده و زنده است ،خدا به همه کسانی

)

خالصه:

عيسی مسيح تنها راه رسيدن به خدا میباشد،
زيرا:
 -١تنها او در ذات و ماهيت همانند خدا
اســت ،بنابراين او میتواند خدا را به ما
بشناساند.
 -٢تنها او کام ً
ال پاک و بیگناه اســت،
بنابراين او میتوانست بجای همگی ما
مزد گناه ما را بپردازد و مانع اصلی را برای
رسيدن ما به خدا برطرف سازد.
 -٣تنها او زنده و با خدا بر تخت نشسته
است ،بنابراين او میتواند در حضور خدا
برای ما شفاعت و وساطت نمايد.
•
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خانواده :در سرزمین نو...

مهد کودک
مریم رحیمی
مناسب
(مونتریال)

یکی از دل نگرانی های
روزهای نخســت ،برای
خانواده هایی که با فرزند کوچک
مهاجرت کــرده اند ،یافتن مهد
کودک مناسب است.
مساله زبان

اما آنچه قبل از نامنویســی در
مهد کــودک ،از اهمیت باالیی
برخوردار اســت ،توجه به روحیه
فرزندان است که ازدلبستگی های
کودکانه شــان در سرزمین قبلی
جدا شده اند و به خواست و اراده ی
ما ،به دیاری آمده اند که زبان دیگر
بچه ها را نمیدانند؛ و همین عدم
توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگر
همساالن در ماههای نخست ،گاه
آنها را گوشــه گیر و منزوی و گاه
پرخاشگرمیکند.
از اینرو باید وقت کافی صرف شود
تا با توجه به روحیه فرزند خویش
مهد کودکــی را بیابیم که در آن
احساس آرامش و امنیت کند و از
ندانستن زبان نهراسد.
مسـاله دیگری که در این استان،
برای این امر باید مورد توجه قرار
بگیرد ،آینــده نگری و تصمیمی
صحیح و اصولی برای انتخاب مهد
کودک انگلیسی زبان یا فرانسوی
زبان است.
اگر براســتی هدف در آینده ای
نزدیک رفتن از استان کبک است،
انتخاب زبان انگلیسی امری معقول
و منطقی است؛ ولی اگر تصمیم
قطعی برای رفتن به استانی دیگر
نیست و فرزندمان در شرف رفتن
به مدرسه است ،باید سنجیده تر
عمل کرد.
چرا که فرزنداندر این سن آمادگی
کامل برای فراگیــری دارند و در
کوتاهترین زمان ،توانایی صحبت
کردن به زبانی را که میشنوند ،پیدا
میکنند و بــا توجه به اینکه زبان
رســمی مدارس در استان کبک
فرانسه است ،در نهایت باید دوره
های آمادگی زبان را در مدرســه
بگذرانند.
در صورتی که می توانســتند در
همان مهد کودک به زبان فرانسه
مســلط شــوند و هنگام ورود به
مدرســه همراه دیگر بچه ها در
کالس های عادی بنشــینند و از
همساالن خود عقب نمانند.
از آنجا کــه در تمام مدارس زبان
انگلیســی تدریس میشود جایی
برای نگرانی یادگیری این زبان نمی
مانــد و میتوان در مقاطع باالتر با
گرفتن معلم خصوصی و یا استفاده

از کالسهای متفرقه اموزش زبان
که به وفور یافت میشود ،این امر را
تسهیل کرد.

جستجو...

برای یافتن مهد کودک مناســب
ابتدا باید جســتجویی در سایت
های مخصوص در منطقه نزدیک
محل سکونت انجام داد و لیستی
از آنها تهیه کرد .سپس با مطالعه
ی برنامه ها و اهداف آموزشی هر
کدام ،بهتریــن را انتخاب نمود و
همراه فرزند برای بازدید حضوری
به آنجا رفت.
اجازه دهید فرزندتــان از نزدیک
محیــط را ببیند و بــا معلمش
آشنا شود .برنامه های تفریحی و
آموزشی مهد کودک های خوب،
آنقدر شــاد و مفرح است که اگر
پس از مدتی احساس کردید که
فرزندتان تمایلی به رفتن از خود
نشان نمیدهد ،مطمئن باشید ایراد
بزرگــی در میان اســت و پس از
بررسی و شنیدن دالیل فرزندتان،
مهد کودک دیگری را بیابید.
از جمله نکاتی کــه مهد کودک
های خوب را از مابقی جدا میسازد
برنامه های آموزشی آنجا است.
میتوانیدازمعلمشبخواهیدنمونه
کارها و فعالیت ها را نشانتان دهد
و پس از بررسی های الزم خود به
نتیجه خواهید رسید که آیا برای
فرزندتان مناســب هست یا خیر.
برخی از مهد کودک های پیشرفته
تر ،بچه ها را بطور کامل برای ورود
به مدرسه آماده میسازند.
به عنوان مثال اعداد و حروف را با
روشی کامال علمی و تثبیت شده
آمــوزش میدهند .بچه هــا را در
زمینه ای مختلف هنری و ورزشی،
از جمله نقاشی ،موسیقی ،تئاتر،
باله و ژیمناستیک و ،...به اعتماد به
نفسمیرسانند.
و این تفاوت باال بــودن مهارتها،
هنــگام ورود بــه مدرســه و در
پیش دبســتانی به چشم خواهد
آمد وقتی فرزند شما به کالسهای
آمادگی زبان نیاز نداشته باشد.
تجربه ثابت کرده همانقدر که بودن
یک همزبان در مهد کودک فرزند

ما ،برای شــادی روزهای نخست
دلچســب اســت ،به همان اندازه
هم یادگیری زبان و مانوس شدن
با محیط جدیــد را به تعویق می
اندازد .پس بهتر است این مهم را
هم فراموش نکرد.
همچنین مهد کودک های کوچک
خانگی که به دلیل کمبود جا تعداد
کمی را پذیرش میکننددر مقایسه
با مهــد کودک های دیگر چندان
بازده خوبی نداشته اند.
فرزندان از چنان هوش سرشاری
برخوردارند که تمامی خستگی ها
و مشــکالت روزهای نخست ما را
خواهند دید؛ پس نباید با ثبت نام
وی در یک مهد کودک نه چندان
مناسب ،این مرحله را بدون توجه
به روحیات فرزند ،از سر گذراند...
برای تشویق فرزندان به یادگیری
زبان و کم کــردن تنش های ماه
های اول آنها ،میتوان از سایت ها
و کانال های تلویزیونی مخصوص
کودکان بــرای پر کــردن اوقات
فراغتشان در منزل بهره برد و در
قالب دیدن و شنیدن مدام کارتون
ها و برنامه های کودکانه در کمتر
از ســه ماه به طور معجزه آسایی
شــاهد حرف زدن اصولی آنها به
زبان فرانسه بود.
لینک یافنت مهد کودک های
دولتی:
www.mfa.gouv.qc.ca/_Layouts/mfa/isf/pdf/MONTREAL.PDF

لینــک یافتن مهد کــودک های
خصوصی :
www.godaycare.com/quebec/montreal/1

سایت آموزش و سرگرمی به زبان
فرانسه :
www.disneyjunior.ca/fr

پکیج تلویزیونی مناسب کودکان به
زبان فرانسه و آگاهی از برنامه های
مخصوص کودکان در مونترال :
http://illicoweb.videotron.
com/channels/Disney-Junior-FR
•

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
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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

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

اوکازیون رقابت ناپذیر سفر به ایران
از مونتریال به
 تهران  مشهد شیراز
7626 Yonge Street, Unit 5
Thornhill, ON L4J 1V9
Tel.: 905-882-5720

Toll Free: 1877-626-9700
unitedtours@bellnet.ca
www.unitedtours.ca

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

یک شب بیادماندنی...
بر امواج سن لوران

پ
ا
ر
ی
ت
ب
ز
ر
گ
د
ک
ر
شتی

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

بستا

یکشنبه  22جون

پ
ا
ر
ک
ا
نگ
ر
ی
ن
ی
و
ن
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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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Dr. Raymond Rezaie

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک
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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

Elegance

Assurance
Insurance
با خرید بیمه منزل کمپانی بیمهالگانس
خنستین شرکت بیمه ایرانی

جتاری/مسکونیموتوراتومبیل
CAR

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
_________________



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

6400-A St-Jacques W.
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

0

%

با مشاور مجرب خود رحمت متاس بگیرید
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شرکت حمل و نقل بین املللی

فروشلوازملپتاپ

LOADEX TRANSPORT INC

به قیمت های رقابت ناپذیر
!We Sell Laptop Accessories

ــــ باتری ،چارجرز ـــ
فروش کلیه لوازم یدکی لپ تاپ
با کیفیت عالی | قیمت نازل
www.fsotech.ca | seyedsadr@fsotech.ca

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

Office: 514-507-0773
Fax: 514-507-2029

سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها

Fax.:514-685-3168

لحظههای شیرین با
سفرۀعقدشیرین

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

خدمات آرایشـی LASER SPA

INSTITUT LEA

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

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

پ
ا
ر
ت
ی
ب
ز
ر
گ
درکشتی

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از انتشار اینترنتی
پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
info@paivand.ca

بلیتدرتپش

پرهیجان ترین

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

ش
ب پیش از Canada Day

شب ای
رانی این تابستان را از دست ندهید

یک شب بی
ادماندنی و زیبا بر امواج سن لوران

تپش
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سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

هدیه  1000دالری برای هزینه محضر

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

کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

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

______________
Nader Khaksar

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

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. :514-573-3550
Fax :514-416-4889

improvefixcredit@gmail.com

سالن آرایش VIVA
خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

اسپشیال ماه:

جویان مرد15 :دالر
اصالح مو :دانش
جویان زن17 :دالر
اصالح مو :دانش

با مدیریت بهاره

در خدمت هموطنان عزیز در

downtown Montreal

---------------------Student (men
) hair cut: 15$
Student (wom
en) hair cut: 17
$



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

انواع خدمات ناخن شامل مانیکور|
پدیکور| کاشت | ترمیم | shellac

طراحی بدن با حنا
| اکستنشن مژه |
| پاکسازی صورت |

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

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

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
ساعات کار :هر روز هفته 20-11
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خوشمزهترینکباباینتابستان،درجمعدوستان داغداغ

درطبیعتزیبایمونتریالنوشجانکنید!

بزرگ

بستا
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یکشنبه  22جون

بزرگتر،بهترازهمیشه...

و زیبا
پرشور،شاد وادگی
یک روز یمی و خان ی و...
م
ر فضایی ص ی و نوشیدن ز و...
چا
د
ن انگی
خوشمزه ،ت هیجا
ب
قا
 Dشهر
ا
کبعه کشی ،مساب ترین J
قر
با شاد

همراه

24

Paivand
Persian
Picnic
! in the PARC

پارکانگرینیون
توجه توجه توجه توجه:

   محل:

METRO: Angrignon
چند قدمی خروجی پارک

ورودی رایگان:
سرو غذا :از
ساعت  12ظهر
پارک
ینگ :شهرداری
برا
ی
حم
ای
ت از تداوم
این برنامه ها،
غ
ذا
و
نو
شا
به را
درمحل بخرید.

خندیم،بزنیم،
،ب
بنوشیم م،بــرقصیم...
یـ
بکوب م شاد باشیم !
با ه

تپش
دیجیتال

  غرفه های بازرگانی،

فرهنگی و هنری:
با دفتر پیوند متاس بگیرید:

514-996-9692
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ارائه خدمـــات ارزی:
بهترین نرخ روز

سریع ترین و مطمئن ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کارت های بانکی ایران

برای اولیــن بار در مونترال

جنب دانشگاه کنکوردیا

Tel.:514-844-4492

1405 Maisonneuve W.
Montreal, Qc H3G 1M6
info@expertfx.ca
GUY

ایرانیـــان مونتریال در

CANADA day PARADE

(محلی) نخستین روز جوالی ،در جشن روز کانادا می باشند ،درخواست میشود با شماره های زیر
فراخونهمبستگی
تماس گرفته تا ترتیب شرکت شما در این همایش
شرکت خواهد کرد.
جشن روز کانادا
هدف آن اســت تا به یاری یکدیگر ،بخشــی از داده شود.
شماره های تلفن اطالعات :
فرهنگ بزرگ ایران زمین را به نمایش بگذاریم.
514-325-3012
امسال نیز ،همچون سال های پیش ،ایران همگام بدین وســیله از تمام ایرانیانی کــه خود و یا
514-808-5070
با دیگر کشورها با لباس های شهرهای گوناگون فرزندان شان مایل به شرکت در این همایش بزرگ

25
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دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

Å Åکس را وقوف نیست که انجام کار چیست/
هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار (حافظ)
Å Åکس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من
Å Åکسی را در قبر دیگری نمیگذارند
Å Åکسی که از آفتاب صبح گرم نشد
/از آفتاب غروب گرم نمیشه
Å Åکسی که از گرگ میترسه گوسفند نگه نمیداره
Å Åکسی که با مادرش زنا کنه ،با دیگران چها کنه
Å Åکسی که در کشتی سوار است ،با ناخدا نمیجنگد
Å Åکسی که منار میدزده ،اول چاهش را میکنه
Å Åکسی که خربزه میخوره ،پای لرزش هم میشینه
Å Åکشته از بس که فزونست کفن نتوان کرد
Å Åکفاف کی دهد این باده به مستی ما/
Å Åخم سپهر تهی شد ز میپرستی ما
Å Åکف دستی که مو نداره از کجاش میکنند؟
Å Åکفتر صناری ،یاکریم نمیخونه
Å Åکفتر چاهی جاش توی چاهه
Å Åکفشات جفت ،حرفات مفت
Å Åکفشاش یکی نوحه میخونه ،یکی سینه میزنه
Å Åکفگیرش به ته دیگ خورده
Å Åکالغ آمد چریدن یاد بگیره پریدن هم یادش رفت
Å Åکالغ از وقتی بچهدار شد ،شکم سیر به خود ندید
Å Åکالغ از باغمون قهر کرد ،یک گردو منفعت ما
Å Åکالغ خواست راه رفتن کبک را یاد بگیره /
راه رفتن خودش هم یادش رفت
Å Åکالغ سر لونه خودش قارقار نمیکنه
Å Åکل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی
Å Åکاله را که به هوا بیندازی تا پائین /
بیاید هزار تا چرخ میخوره
Å Åکاله کچل را آب برد گفت :برای سرم گشاد بود
Å Åکلفتی نون را بگیر و نازکی کار را
Å Åکلوخانداز را پاداش سنگ است/
جواب است ای برادر این نه جنگ است
Å Åکلهاش بوی قورمهسبزی میده
Å Åکلهپز برخاست ،سگ جایش نشست
Å Åکلهگنجشکیخورده
Å Åکمال همنشین در من اثر کرد/
وگر نه من همان خاکم که هستم (سعدی)
Å Åکم بخور همیشه بخور
Å Åکمم گیری کمت گیرم؛ نمرده ماتمت گیرم
Å Åکنار گود نشسته میگه لنگش کن
Å Åکنگر خورده لنگر انداخته
Å Åکور از خدا چی میخواهد؟ دو چشم بینا
Å Åکور خود و بینای مردم
Å Åکور شه اون دکانداری که مشتری خودشو نشناسه
Å Åکور را چه به شبنشینی
Å Åکور کور را میجوره ،آب گودال را
Å Åکور هرچی توی چنته خودشه /
خیال میکنه توی چنته رفیقش هم هست
Å Åکوری دخترش هیچ ،داماد خوشگل هم میخواهد

Å Åکوزه خالی ،زود از لب بام میافته
Å Åکوزهگر از کوزه شکسته آب میخوره
Å Åکوزه نو آب خنک داره
Å Åکوزه نو دو روز آب را سرد نگه میداره
Å Åکوسه دنبال ریش رفت سیبیلشم از دست داد
Å Åکوسه و ریش پهن
Å Åکوه بکوه نمیرسه ،آدم به آدم میرسه
Å Åکوه ،موش زاییده
Å Åک ...رو دیدی کدو رو ندیدی؟
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گوناگون ...

«محضرضایخدا

سهدرصدازوزنتانراکمکنید!»

راهنمای تازه ای که برای ســازمان
بهداشت بریتانیا ()NHSدر انگلستان
تهیه شــده ،به افراد توصیه می کند
که مقدار اندکی وزن کم کنند و این
کاهش وزن را همیشه حفظ کنند.
ســازمان ملی بهداشــت و خدمات
درمانی  NICEخواســتار فرستادن
کسانی به کالس های الغری شده که
اضافــه وزن دارند با این هدف که در
آنجا  ۳درصد وزنشان را کم کنند.
این ســازمان میگوید حتی کاهش
میزان کمی از وزن -به احتمال زیاد
حتی چند کیلوگرم -فشــار خون را
پایین میآورد و خطر ابتال به دیابت
نوع  ۲و تعدادی از ســرطان ها را کم
می کند.
از هر سه بزرگسالدر انگلستاندو نفر
اضافه وزن دارند و شاخص توده بدنی
آنها ( )BMIاز  ۲۵باالتر است.
کسی که وزنش  ۱۰۰کیلوگرم است
باید چیزی حدود ســه کیلوگرم کم
کند.
در ایــن صــورت اگر قــدش ۱۷۰
سانتیمترباشد،شاخصتودهبدنیاش
از  ۳۵به  ۳۳میرسد .با شاخص توده
بدنی باالتر از  ، ۳۰شــخص در گروه
افراد چاق قرار میگیرد.
کاری دشوار

مایک کلــی ،مدیر مرکز ســامت
عمومی در ســازمان ملی بهداشــت
و خدمــات درمانی مــی گوید این
دســتورالعمل درباره تغییری است
که تمام مدت عمر حفظ میشــود و
مانند رژیمهای غذایی یویووار نیست
که وزن کم شــده ،پس از مدتی باز
میگردد.
او میگوید برای این کار هدف باید قابل
دست یافتن باشد "ما می خواهیم راه
حلی آنی ارائه کنیم که سریع بشود
به آن رسید .اما نباید فراموش کرد که
این کار مشکل است".
او میافزاید "نمیشود گفت که محض
رضــای خدا خــودت را جمع کن و
چند کیلویی کم کن .این راه جواب
نمیدهد".
"برای مردم انجام دادن این کار مشکل

است .اینطور نیست که
یک صبح از خواب بیدار
شوید و تصمیم بگیرید
که  ۵کیلــو کم کنید.
بــرای ایــن کار اراده و
تشویق الزم است".

حتی کاهش میزان کمی از وزن،
فشار خون را پایین میآورد و خطر
ابتال به دیابت نوع  ۲و تعدادی از
سرطان ها را کم می کند!
____________________
آمار چاقی

مدیریت وزن باید:
• رژیم غذایی  ،فعالیت بدنی و
تغییرات رفتاری را در نظر بگیرد.
• تمرکزش بــر روی تغییرات بلند
مدت باشــد و نه دستاوردهای کوتاه
مدت.
• دســتکم ســه ماه طول بکشد اما
هدف رسیدن به وزن مطلوبدر پایان
برنامه و پس از یک سال باشد.
• میزان کالری مصرفی را کاهشدهد
اما غذا یا گروه غذایی خاصی را ممنوع
نکند.
• فرد را بــا فعالیتهای بدنی روزانه
همچون پیاده روی آشنا کند.
• محترمانه باشــد و در مــورد افراد
قضاوت نکند.

• در انگلستان از هر چهار نفر ،یک نفر
به چاقی مبتالست.
•  ۴۲درصد مردان و  ۳۲درصد زنان
اضافه وزن دارند.
• شاخص توده بدن  ،BMIبین ۳۰
تا  ،۳۵امید به زندگی را چهار ســال
کم میکند.
• شــاخص توده بدن  ۴۰، BMIیا
باالتر  ،امید به زندگی را  ۱۰سال کم
میکند.
• چاقی برای سازمان ملی بهداشت
بریتانیا ساالنه  ۸.۵میلیارددالر هزینه
دارد.
تم فرای از انجمن ملی چاقی بریتانیا
____________________
مــی گوید آنچه راهنمای تــازه ارائه
جیل فاین متخصص تغذیه سالمت میکند کافی نیست و مثل این است
عمومی اســت که رهبری تیم ارائه که بر روی مشکل درپوش بگذارید.
کننده راهنمای تازه را بر عهده دارد .او می گوید کم کردن  ۳درصد از وزن
او میگوید ثابت نگه داشتن  ۳درصد ممکن اســت برای سالمتی فوایدی
کاهش وزن ،مسیر چاقی روزافزون را داشته باشد اما اگر با یک بیمار چاق
تغییرمیدهد.
طرف باشــید ،در آخر دوره همچنان
او میگوید اگر مردم فکر کنند که باید چاق خواهد بود.
 ۷-۶کیلو وزن کم کنند ،هم وزنشان " کم کردن دستکم  ۵درصد از وزن
کم نمیشــود و هم ســرخورده می بــدن و ترجیحا  ۱۰درصــد آن ،در
شــوند .اما اگر کمی از وزنشان را کم سالهای گذشته هدف از کاهش وزن
کنند و نگذارند که دوباره باال برود به بوده و امروز هم باید الگو همین باشد".
سالمتیشان کمک میکنند.
او می گوید سازمان ملی بهداشت و
ایــن راهنما می گویــد برنامه های خدمات درمانی باید به جای پیشنهاد

به مدارا ،به دنبال مداوا باشد.
جان اشتون رئیس دانشکده سالمت
عمومی می گوید چاقی مشکلی جدی
برای سالمتی است.
او اضافه می کند :اینها فقط قدم های
اول هستند .اگر مبارزه با چاقی به این
آسانی بود که به مردم بگویید که باید
کمتر بخورند و بیشتر حرکت کنند،
امروز این مشکل را نداشتیم.
"افراد باید بخشــی از مســئولیت را
برعهده بگیرند اما دستورالعمل هایی
مانند این یادآور این موضوع هستند
که دولت هم باید برای کاهش هزینه
های ســنگین درمــان چاقی کاری
اساسی انجام دهد".
"راهکارهایی جدیتــر و موثرتر هم
الزم اســت .برای همین است که ما
طرح مالیات بر شــکر را آزمایش می
کنیم تا ببینیم تا چه حد موفق است".
ســر ریچار تامســون رئیــس کالج
سلطنتی پزشــکان می گوید انتظار
میرود تا سال ۲۰۵۰اکثر بریتانیاییها
چاق باشند.
او می گوید راهنمای تازه ســازمان
ملی بهداشــت و خدمــات درمانی
باعث تشویق بخشهای خدماتی به
هماهنگی بیشتر می شود .همچنین
حمایتی است از کارکنان بخشدرمان
که بتوانند خدمات مبارزه با چاقی و
مدیریت آن را با بهترین کیفیت ارائه
کنند.

ن متاهل قادر نیستند
 ۲۰کاری که آقایا
درست انجام دهند!
 ۳ســاعت در هفته
مها
خان غول درســت کــردن
مشــ
یهــای آقایــان
خرابکار 
تند!
هس خواهید کاری درست
ی
اگر م 
شود ،خودتان انجامش
انجام
دهید.
نها
جمله بــرای میلیو 
این سراسر جهــا ن
زن در

یبسیارپرمفهوماست!
ها
جمل قیق جدید نشانداده
یک تح
که زنان به طور متوسط
ت
اس اعت در هفته به انجام
سه س
یکنند
وبارهکارهاییصرفم 
د
یکنند همسرشان
که تصور م 
ا نجا م
د ر ســت
ندا ده

•

وسط شوهرانشان انجام
ت
جلب کنند.
آنها احساس خواهند کرد
همسرشان را ب نکــردن نشود،
است.
ودشان بهتر این کار را
ــ
مها همیشــه شــکایت درســت مرت ی مبل ،بد که خ
رو
خان
ی
ها
ن

فقط کوســ
یکنند».
امم 
یکنند که شوهرشان و صاف کردن روتختی و تمیز تم قیق دریافته است که
م
تح
فرش را جارو میکند
کــردن روی کابین 
وسط
تها هم این ً یمــی از زنان اظهار
لها را تمیز نمیکند و
ردها قادر تقریبا ن

م
مب
که
که شوهرانشان خیلی
زیر
ارهایی است
شتند
بعد تازه با کف 
شهای کثیف ک ام درست آن نیستند.
فها
دا ها در شســتن ظر 
به انج
ت
که بر روی وق 
یرود!
روی همان راه م 
یکنند اما کارشان را
سها ،جارو محقق این تحقیق فت ه بود کمک م 

ستشــوی لبا
ــام گر
کردن کناره سینک و
فها  ۲۰۰۰زن انج ی امروزی با تمیز
ش ــیدن و شستن ظر 
ها
ش
تهاتمامنمیکنند.
میگوید« ،مرد گذشــته کابین 
ک ی اصلی هســتند
خیلی بیشــتر از
کارها
یکنند که
خانمهــا ادعــا م 
نمیتوانند
های خانه مشــارکت
کــه مردها
شان کارهای خانه را
ار
ک
در
ت
ــ ًا نیمی از شوهران
ر ضای
با انجام آن
م کنند و تقریب
یدهند و آنها
سرسری انجام م 
ی امروزه کارهای خانه را
یشوند آن کارها را از
زو جها
مجبور م 
ن خود تقسیم کردهاند.
انجام دهند.
بی
بااینکهبرایخان مهاغیرممکن اول ــوم این زنان عنوان
کارهــا را یک س
مــه
ـد کــه شوهرانشــان
اســت که ه دهند اما هنوز کردنـ
نهای به
خودشان انجام
چوقــت کوســ 
هم ایدآلگرا هســتند .و اگر هی ریختــه روی مبل را
هم
ها با استاندارد مطلوب
کار
{>> ادامه در صفحه}29 :
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شماره
شود.
م شماره  5122سهشنبه  20تيرماه  20 1391شعبان  10 1433جوالي  2012سال هجدهم مي
کهترين
غذاییمهم
اس��ت ،از
در فرهن��گ جامع��ه ما نيز اين موض��وع
داشــتید
بودهبــد
عادات
خواهیدها و
پشیمان به انسان
مش��خصات فرهنگ ايران محبت و دوستي نسبت
رعايت بزرگتر
شد وقتی
حال بيماران و دردمندان است.
شدید.
بعضي
مورد
در
متأس��فانه
بيمار
با
رفتار
عليرغم وجود اين فرهنگ
میدانم دارید به چی فکر میکنید
بيماريه��ا اين موضوع رعايت نميش��ود و ابتال به برخ��ي بيماريها
"دنیا دو روز بیشتر نیست که …"
موجب سرشكس��تگي و س��رافكندگي بيمار و خانوادهاش به حس��اب
استقرار بود
مبتال 2روز
بیشــتر از
امــا اگر
ميآيد .به عنوان مثال فردي كه به بيماري قلبي و عروقي
چی؟
زندگیوکنید
نميكند .اما
خجالت
به دليل نوع بيمارياش احس��اس ش��رمندگي
معنی
بیشتر
کهنســاالنی که
همینطوری ادامه
میخواهیــد
نازايي ،آیا
ايدز و مشكالت روانشناختي
هاييبهمانند
بيماري
بعد از شــروع یــک ماجراجویی رهبران ،لیســتی شــامل دوازده مبتال بودن به
هایی
درس
بردنــد؛
زندگــی پی
دهید؟
احساس ناراحتي افراد و خانواده آنها ميشود.
درونی ،که تاثیر زیــادی بر روی ایده گردآوری کردم که زندگی را باعث
.
م
اگیرفت
عنوانمیکشید
تحتبعدا
زجری که
اگر
حتی
زندگــی ام گذاشــت و خواندن آسانتر و تکمیل تر میکند؛ البته اگر فر ب��ه لحاظ علمي و از جنبه روانش��ناختي از اين پديده
مختلف بر
لذتهاي
بیشتردرازجنبه
کارهای بزرگان دنیا ،افراد پرنفوذ و در دوره  30 20سالگی بر رویش •«اس��تيگما» يا انگ بيماري ياد ميش��ود كه
باشد؟
االن تان
اطرافيان او تأثير
زندگي و
گذاش��تهکهو به سن
انســان هایی
آرامشس��المت فرد بيم��ار ،خانواده ومیانگین
تمرین شــود.1 .
درماني،
رس��يدگي به
مراجعه
نفسمانند
متعددي
سالگی عمر
مراحل82
میرســند ،تا
نكردن و 60
در
بکشید.
عمیق
عواق��بیک
ایــن آرامتر.
اجازه حمايت
درماني و
خدمات
بيمار و
برخورداري
هاي ســال
ندهید 20
کنند.
اطرافيان از می
نباشــید،
نگران
كاه��شی آینده
ما جر ا جو یی درباره
بــا برخورد اجتماعي را در اكثر بيماران در پي
کنید.دارد .آخر زندگیتان با زجر همراه باشد.
بلکه برایش آمادگی کسب
درب��اره موضوع انگ بيماري جاي بحث فراواني وجود دارد اما يكي
دارد.
کــردن بــا زندگی در لحظه جریان
•
از راههاي كاهش اين انگ كه اساس��ي و اصولي بهشمار ميآيد اصالح
بروید؛
پیش
ســرعت
ديدگاهبا این
انواع مختلف اگــر
کردن
فکر
به
کردن
فکر
از
.4
در مورد چرايي ايجاد بيماري روانپزش��كي و آشنا
عمومي افراد
ساله
30
کنید
باز
چشــم
روزی
دست بکشید!
مردماست.
مــردم بــا شدن با سبب شناسي اختالالت روانشناختي
انواع مختلف
دورببرید.
هايلذت
لحظه
میشوید .از
نمی بینید.
وج��وددیگر
درصدشان را
نيروه��اي
90مانن��د
عوام��ل متع��ددي
گذش��ته
در
باقی مانده
اعتقاداتاز 10
 99درصد
درصدهاي
ف��رد ،ضعف
تجربه و انواع •ماوراءالطبيع��ه ،ضعف و سس��تي ايم��ان و
بيماريهاي
برایتانابتال
هم اصلي
دوستعنوان علت
قبيل به
مس��ائلي از اين
فردي
نخواهند کرد!
ترهبهخورد
خودتان را
یادوبگیرید
مختلف طرز .2
كنوني
االن)ش��مرده ميش��دند
مختلف
روانش��ناختي
اين زندگی
علمشان
واقعی
ديدگاهخود
اگراماهمه با
فکر از میلیونر داشته باشید (از
مطرح
رواني
اختالالت
ايجاد
براي
علت
دسته
سه
و
نپذيرفته
خود ســاخته ،عوامل
شــما راهیچوقت جوان تر ،جذاب کنند ،هیــچ کس مجبور نخواهد
است.
كردهپرانرژی تر و کم مسولیت تر از شد تظاهر کند.
راننده کامیون تر،
شوید.س��ه علل اصلي ك��ه بايد•مورد توجه ق��رار گيرد علل
نمیاز اين
و بیمار جنگنده امروزيك��ي
بيولوژيك يا زيستش��ناختي است .وراثت و تغييرات شيميايي كه در
در
برابــر وقتتــان را تلف نکنیــد با کمرو  .5غریزه تان را دنبال کنید.
مغز رخ ميدهد گاه از علل ايجادكننده مشكالت رواني است .همچنين
العاده اید!
بودنتان ،شما فوق
دارد.این را پیدا کنید که کاری
شهامت
روانشناختي نيز تأثير
سايكولوژيك يا
ســرطان تا عوامل
دل بهش
ته
از
که
دهید
انجــام
را
• خصوصي��ات روانش��ناختي هر ف��رد مانن��د درونگرا ي��ا برونگرا
دیگران از
کاریميکه
دارید تا
عالقه
جسمانی تان
مراقب
.3
كن��د
ايج��اد
بيم��اري
هس��تند ك��ه
وضعیتعوامل��ي
ه��وش از
ب��ودن و
دارند.
توقع
شما
باشید.
عام��ل محافظتكنن��ده در مقاب��ل بيم��اري روان��ي به حس��اب
ك��ه
مي
به ندای درونی تان گوش کنید
آيد .تمام سیگارها ،نوشیدنی
شما از
برخورداري فرد از
عوامل اجتماعي يا محيطي مانند ميزان
از اينرو
میگوید)
(همیشهدرست
هــا و
اجتماعي و بهداشتي در
حمايتهاي اجتماعي و خانوادگي ،سيستمهاي •
توانند
مي
ديگر
مسائلي
دسترس بيمار ،وضعيت اقتصادي و اجتماعي و  .6آسیب پذیری ضعف
كننده در برابر
عوامل سببساز ،تسريعكننده ،تشديدكننده و محافظت
نیست:
بيماريهاي مختلف روانپزشكي بهشمار آيد.
نقطه قوت است
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21فرد
اجتماعي از
انتظارات
اجتماعي و
حماي��ت
ميشود.
مهمترين
بوده اس��ت ،از
پولموض��وع
جامع��هایماازنيز اين
فرهن��گ
دوستشان در
آینده
برایتــان در
بیشــتری
برابر عده
دارید .در
کنند.نسبت به انسانها و رعايت
دوستي
محبت و
مش��خصات
تولید
ايرانکه
فرهنگکسی
کنید .با
مردم سخنرانی
دردمندان
بيماران و
دوست حال
است .تمــام لبــاس هــای «برند»تان،
صمیمی
گفتگو
دارید یک
بعضي
مورد
در
متأس��فانه
بيمار
با
رفتار
فرهنگ
اين
وجود
رغم
علي
بکنید .به خودتان اجازهدهیددیده غذاهای لذیذ و ماشین های لوکس؛
بيماريه��ا اين موضوع رعايت نميش��ود و ابتال به برخ��ي بيماريها
کمکتان
وقتی پیر و شکسته شدید
شوید.
موجب سرشكس��تگي و س��رافكندگي بيمار و خانوادهاش به حس��اب
همیشــگی
ارزش
کرد.
نخواهند
واقعا
تا
است
راه
تنها
پذیری
آسیب
ميآيد .به عنوان مثال فردي كه به بيماري قلبي و عروقي مبتال است
خواهد
دوستانتان
احس��اسوقتتان برابر
اشو این
کنید؛
برقرار
نميكند .اما
ش��رمندگي وبا خجالت
بيماري
ارتباطنوع
با دیگرانبه دليل
نکنید.
خرابشان
روابطتان،
بود،
میخواهیم.
ما
همه
که
چیزی ست
مبتال بودن به بيماريهايي مانند نازايي ،ايدز و مشكالت روانشناختي
کنید.
رها
را
تان
آسایش
•
منطقه باعث احساس ناراحتي افراد و خانواده آنها ميشود.
پديدهداشته
محکم
ب��ه لحاظ علمي و از جنبه  .10یک
•
تحت عنوان
برنامهاين
روانش��ناختي از
ش��ود كه در جنبههاي مختلف بر
بيماري ياد مي
درونانگ
«اس��تيگما» يا
باشید.
می آید
 .7خوشبختی از
گذاش��ته و
چهاو تأثير
اطرافيان
خانواده و
س��المت فرد
زندگي و
واقعا
چیــزی را
کنیــد
بيم��ار ،پیدا
شــرایطتان؛
اوضاع و
قطع نظر از
هیچدرماني،
مراحل
واقعا! -رس��يدگي بهمراجعه نكردن و
متعددي
وقت
میخواهیــد و
مانند دا دن
دســت
عواق��ب از
بی خانه گــی،
هاي
بدستشحمايت
خدماتتادرماني و
شغل ،و…اطرافيان از
برخورداري بيمار
كاه��ش
نیاوردید.
تسلیم نشوید
دســت دادن
نزدیکان ،از
اجتماعي را در اكثر بيماران در پي دارد.
شما همیشه میتوانید خوشبختی •
درب��اره موضوع انگ بيماري جاي بحث فراواني وجود دارد اما يكي
را انتخاب کنید.
 .11هیج چیزی برای از دست
از راههاي كاهش اين انگ كه اساس��ي و اصولي بهشمار ميآيد اصالح
خارجی
عامل
یک
خوشبختی
ندارید.
دادن
به عمومي افراد در مورد چرايي ايجاد بيماري روانپزش��كي و آشنا
ديدگاه
بینی
پیش
قابل
غیر
ندارد.
مســکن» ندارید .هیچ
بستگی شدن با سبب شناسي اختالالت هیچ «وام
روانشناختي است.
نيروه��ايو
این ســن
نداریــد در
بپذیرید.هاي دور عوام��لبچــه ای
وج��ود
متع��ددي مانن��د
بودن زندگیدرراگذش��ته
دســت
ترس ،از
راهــکار غلبه بر
مسولیت
(دور و بر
سس��تيسال
هیچ ضعفهاي
)20ف��رد،
اعتقادات
ايم��ان و
ضعف و
ماوراءالطبيع��ه،
افسردههاي
به بيماري
قبيل به عنوان
مس��ائلي از
ثابتاينماندن
فردي وتان برای
دادن اشتیاق
اید!
اصلياماابتالاالن
علتندارید؛
آنچنانی
كنوني علم
ديدگاه
ش��دند اما
ش��مرده مي
مختلفزندگی
روانش��ناختي است.
شــرایط فعلی تان
کنیدايناز
اید!! بس
خورده
شکست
رواني مطرح
اختالالت
ايجاد
اینبراي
دسته علت
نپذيرفته و سه
عوامل را
میدانستید
میشد اگر
خسته کننده
چیزی
این که
کردن به
تظاهر
است.
كردهدارید.
چه انتظاری
برای از دست دادن دارید .آزادید و
گيرد علل
ق��رار
حالتوجه
بايددرمورد
يك��ي از اين س��ه علل اصلي ك��ه
است.
گذران
وقتتان
•
بيولوژيك يا زيستش��ناختي است .وراثت و تغييرات شيميايي كه در
بگذرد.
پوچ
نگذارید
 .8مراسم یادبود ،بیهوده اند
مغز رخ ميدهد گاه از علل ايجادكننده مشكالت رواني است .همچنين
•
دارید
از کســانی
دوستشــانيا روانشناختي نيز تأثير دارد.
عواملکهسايكولوژيك
زنده
که
امروز
کنید.
قدردانی
امروز
خواندید
االن
تا
را
آنچه
همه
.12
خصوصي��ات روانش��ناختي هر ف��رد مانن��د درونگرا ي��ا برونگرا
رفتند
وقتی
نیســتید
مجبور
اند.
کرد!
خواهید
رد
ب��ودن و ه��وش از عوامل��ي هس��تند ك��ه بيم��اري ايج��اد ميكن��د
که
زمانی
اگر
کنید
«خداحافظی»
ها
چند بهســاله
 20و
ماننــد اکثر
حس��اب
روان��ي
بيم��اري
ك��ه عام��ل محافظتكنن��ده در مقاب��ل
بودند مي
آيد«.سالم» کردید.
بهشان
نصیحت های بــزرگان را معموال
برخورداري
ميزان
نادیده مانند
از اينرو عوامل اجتماعي يا محيطي
فرد ازرا
اشتباهی
گرفت،
خواهید
•
بهداشتي در
مرتکباجتماعي و
سيستمهاي
اجتماعي
حمايتهاي
همیشه
میشوید و
خانوادگي،دوباره
گذاریوکنید
سرمایه
 .9پول تان را
ایکاش ميتوانند
مسائلي ديگر
اقتصادي و
دسترس
کســی
اجتماعي وکردید
آرزو مــی
وضعيتکنید.
بيمار،گذاری
سرمایه
در زندگیتان
برابر
در
كننده
محافظت
و
كننده
تشديد
كننده،
تسريع
ساز،
سبب
عواملسرمایه گذاری کنید ،به شــما گفته بود .نه؟ میتوانید
در علم تان
بيماريهاي مختلف روانپزشكي بهشمار آيد.

حرفه تــان ،تجربه تــان و روابط
بهدوستانتان ابراز کنید چقدر شــخصیتان .کاالهایی بخرید که

5122

خالفش را ثابت کنید؟

•

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

ست در برابر اشعههاي طبيعي

____________________
وعادی
جدولهای ____________________ ویژه
عادي
جدول
جدول ويژه
جدول عادي


افقي:
قهوه كه منبع كافئين
دني به خصوص
افقي 15 14 13 12:اشاره به دور5 4 3 2 1
برد11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 .
مو را نام 1
 -1كشوري كه به همراه اوكراين
حائزهمراه
كه به
كشوري
چه حد در -1
 -7پوشاننده -رسته -گاه از نهاد
اهميت
پوست
سالمت
اوكراين متخصص��ان ميگوين��د زناني ك��ه روزانه از
1
ميزبان ج��ام ملتهاي اروپا بود-
تجديدنظر ملت
ميزبان ج��ام
برآيد1-ترش و شيرين
هايكرد.
خواهيد
انتخاب خود
اروپا بود-خوردنيه��اي كافئيندار اس��تفاده ميكنند تا
مي��وهاي خوش��مزه ب��ا خاصيت
خاصيت
خوش��مزه ب��ا
مي��وه
2 -8
2 18
كتاب «آگاتا كريستي»
نوش��يد .در
اي س��رد
توان
ه و چاي را مي
درص��د كمت��ر در معرض ابتال به س��رطان
طبي
طبي
قمر -سوس��ن كب��ود -قصد-
3 -9
ي از
كش��ورهاي دنيا و من��وي بهترين بازال 3پوس��ت قرار دارند اين در حالي است كه
 -2مرك������ز غنا -سپاس��گزار-
سپاس��گزار-
غنا-
مرك������ز
ها نيز مي-2
جستوجوگر
نام
توان
مردان
دهد
مي
نشان
آمارها
4 -10
4
نخ بافتني
نخ بافتني
داراي مزهاي خاص -يك بار
رد و قهوه س��رد را
بزرگتري��ن مصرفكنندگان
 -3كش��وري در ش��مال اروپ��ا-
 -3كش��وري در ش��مال اروپ��ا-
زدن5 -محل كاسبي
5
كرد.
كافئي��ن در دنيا هس��تند و
پيامبر زيبا -عينك نميآموزد
پادش��اه -الش��ه جان��ور-
پيامبر زيبا -عينك نميآموزد -11
6
6
قهوه
نوش�����يدن
13
كه
اس��ت
همين
ب��راي
 -4حركت ه��وا -خداوند -پارچه
 -4حركت ه��وا -خداوند -پارچه
رمزينه
نامطلوب است
سرد
درصد كمت��ر از زنان دچار
7 -12
7
روزانه
زناني كه
كمعرض -رشد كردن
عرض -رشد كردن
كم
ام��ر به رفت��ن -از مركبات-
نوش��يدن آن
يكبار
سرطان پوست ميشوند.
 -5مخف��ف اگر -گ��وش دادن-
مخف��ف اگر -گ��وش دادن-
-5
حرف 8تمسخر -پف
8
شرعخوردنيهاي
دهيداحكام از
راز كرمهاي گرانقيمت
غيير عقي��ده
عالم به احكام شرع
عالم به
س��قف ريخته -وزيدن -آش
-13
9
9
دهد
مي
نشان
تحقيقات
چه
بدانيد
داراستفاده
ص ك��ه  -6تنبل -جزيرهكافئين
مثلثي -راز
 -6تنبل -جزيره مثلثي -راز هفت دانه
10
10
ش��ود
مي
باع��ث
كافئي��ن
 -7همراه
را برايتان به
 -7نوع��ي اس��باببازي -گل��ه-
نوع��ي اس��باببازي -گل��ه-
 -14صندل��ي دن��دان پزش��كي-
درصد
18
تا
كنند
مي
س��رطان
دچار
كه
اف��رادي
خوردني
سبزي
وحشي-
حيوان
خوردني
سبزي
وحشي-
حيوان
باشكوه
حنا-
11
11
ابتال
درمعرض
كمتر
پوس��ت ازنوع سنگفرش��ي
س������رطان
 -8در به در و بيخانمان
خانمان
به در و بي
ن��وع  -8در
خطاي��ي در بس��كتبال-
-15
12
12
 -9ب��زرگ و كوچ��ك آن در
ب��زرگ و كوچ��ك آن در
شناخته -9
نجيبزاده قرون وسطي
ش��دهاند مس��ير زودتري را
است.
شده
بهسرطان
زمس��تان اس��ت -گرداگرد لب13 -
بازال13
زمس��تان اس��ت -گرداگرد لب-
عمودي:
ب��راي بهب��ود ط��ي كنند.
وست سلول بازال،
معروف پوستقراردارند
لوزالمع��ده -يكاي اطالعات و
نقره -معروف
نقره-
14 -1
14
كافئين باع��ث از بين بردن
مالنوم
سنگفرشي و
سازي در رايانه
ذخيره
زن-
پنب��ه
ش��ما-
و
م��ن
-10
زن-
پنب��ه
ش��ما-
و
م��ن
س��لولهاي آس��يبديده
-10بازال
رطان از ن��وع
15
15
كه
است
حالي
در
اين
 -2انتخ��اب ش��ده -ب��ه ه��م
سهلانگاري كردن
انگاري كردن
سهل
پوس��ت با ن��ور ماوراءبنفش
مالنوم
ير و سرطان
جنگجو-ميدهد
آمارهانشان
بزرگخودروس��ازي
ش��ركت
خمره بزرگقبل ازاينك��ه فرصتي براي افقي -11 :اقيانوس س��اكت -جنگجو-
اقيانوس س��اكت-
ي��ن نوع -11
س��ودن-خمره
س��رطان
انبار كشتي
باشند -1 ،يك��ي از
داشتهو هم
تومور ساالد
توسعههم در
انبار كشتي مردانبزرگترين  -10اين سبزي
موش��كهاي م��ورد بريتانيايي -10اين سبزي هم در ساالد و هم
هشمار ميرود.
دادگاه
نيس��ت!-
ك��ه
رو
اي��ن
-3
ضمير
كال-
ميوه
آگاه-
مخفف
-12
-12
شود.كار ميرود -نوعي استفاده ناسا -پايتخت ولتاي عليا
مي به
مخفف آگاه -ميوه كال -ضمير در تهيه غذاها
در تهيه غذاها به كار ميرود -نوعي
��ان بهداش��ت ب��ا
خوش
دستخط
چهره
بيگانه -فلز
بيگانه -فلز چهره
اس��تان
گفتني اس��ت نوش��يدن  -2ش��هري در
مصرفكنندگان از موسيقي غربي
غربي
موسيقي
لرس��تان -معروف -از
سبك زندگي و رژيم
-11از رژه-
دليريديدن��ي
فرياد-4 -
قيصر -بانگ و
 -11آرواره -پي��روي -مطالع��ه ماي��ع -13
 -13قيصر -بانگ و فرياد -دليري
وس������يله
نش��اس��ته-
نمرات -مطالع��ه
ري��زپي��روي-
آرواره-
هستند
دنيا
در
كافئين
ديابت،
به
ابت��ال
خطر
قهوه
-14براي
��راد مختلف
اجماليفردينان��د مداف��ع
مغاي��ر -ن��ام
هندسي  -14مجس����مه لب��اس -مي��وه
مجس����مه لب��اس -مي��وه اجمالي
بيماري
و
ها
س��رطان
برخي
درمان
ري وحت��ي
لطيف-چشم
رسيده -باالي
نو رسيده -باالي چشم
كاه��ش  -3حيله-نوپارچهاي
ح��رفراانتخاب-
 -12كله و س��ر-
دريچه منچستر  -12كله و س��ر -ح��رف انتخاب-
پاركينس��ون
پيشنهاد
ميالدي -تپه
كوره -ماه
دوربينترش��ي -از آثار -5
ديدني و
 -15نوعي
پوس��ت  -15نوعي ترش��ي -از آثار ديدني
تنظيم نور در
ميودهد.نانوا -سخت
نانوا -سخت
قه��وه ،چاي،
طبي،
گياه��ي
تش��بيه-
ادات
-6
آذربايجان غربي  -13الگ��و -گ��ذرگاه زيرك��وه -4 -تنب��لجالب
روزانهاستان
مص��رفتوجه
زش��كي جالب
استانهس��ته
توجهمغز يا
جاليزي-
آذربايجان غربي  -13الگ��و -گ��ذرگاه زيرك��وه-
متخصص��ان پوس��ت ميگوين��د كرمه��اي
ميدهند.
شكالت را
نوشابه و
علفي
و
معطر
خوي
حوالي
در
خوي
حوالي
در
اصلي چيزي -نوعي كرم -از جنس
ميانجي
ميانجي
مختلفي ب��راي بروز ض��د آفتاب گرانقيمت حاوي كافئين هس��تند
عل��ل
آش��كار
زعف��ران-
كوش��ش-
-7
عمودي:
عمودي:
 -14كش��ور آسيايي -سازي بادي -ني
 -14كش��ور آسيايي -سازي بادي-
نشستنواس��تفاده از
وج��ود
پوس��ت
س��رطان
ش��هريدردرنشستن
پانتوميم -حالتي
حالتي در
پانتوميم-
-1
 -1ميانب��ر-
قه��وه در محلول س��اخت آنها از  -5طري��ق
اتومبيل
كننده اتومبيل
محصوالت به
مراس��م اين
 -15س��اخت
اركان اصلي
مترمربع-ترين
ه��زار از ش��ايع
دارد ك��ه
مراس��ممال��ت -واژه
بلندمرتبه-مرك��ز-15كش��ور
-8
مترمربع-
ه��زار
بلندمرتبه-
 -2ده
كفش
دهتاي
ش��مار ازبكستان-2-يك
صفحه
بزرگداش��ت-
بزرگداش��ت -صفحه
رگها
حساب
رايانهميتوان گفت حتي اگر طعم قهوه  -6ح��رفبيحد و
حساب
بيحد و
ت��وان آفت��اب ميرود .پس
آنه��ا مي
يونان��ي-
پوش��اننده -آگاهي -ازرايانه
 -9قومي هند و اروپايي-
 -3آواي حماس��ي -مهره
 -3آواي
مهره و را دوس��ت نداري��د ميتوانيد ب��ه آن به عنوان
حماس��ي-شديد
س��وختگيهاي
اس��الم-
 5121حل قلع��ه
كردن و
جدولاي-
حلشيش��ه
كردن و
شيش��ه
5121
ص��درشماره
جدول عادی
خوارشماره
ويژه
5121
دوستعادی
داروي��يجدول
حل
كني��د و براي
شمارهنگاه
نداش��تني
رنگ
خواراز حد
اي-بيش
مصرف
قهوه
توهين
توهين
يك
روزي
خود
س��المت
و
پوس��ت
از
حفاظت
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 15
2 14
1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
خان��م
بازيگ��ر
-10
گوش
ملكي-
ضمي��ر
-4
گوش
ملكي-
ضمي��ر
-4
ا ن ت ي ن ي
ژ
ر
ا
ا ب ي
ا ك 1اگ رل
ا ن ت ي ن ي
بنوشيد .ژ
ر
ا
فنجان ب ي
ا
 1گ ل
قهوه
پ س ر ف د
م ي ر
 1پ ا
غذا
دهن��ده -يك��ي از دو
و ي ا
ر
نوعيس ي
عروسك -ن د
م ه
از دوس ا 2رر يم ي
و ي ا
ر
م ه ن د س ي
 2ر م ي
2
يك��يي ا
دهن��ده -ل ب
و
ز
ه ك
ا
ر3
3
م د
آخ��ر-س ا
ب
گن��دم -ت
د ي
ا
ال وي م ه
م د
ب س ا
د ي ت
ا
ا ي م ه
خوردن ا
س
رودست ا
ا ي
جنس -و
ز
ا
 3ن م
-11
جنس -رودست خوردن
و
ق ا ي ن
ر ف
م ت
ا
گ و ن ي 4ن لد
ق ا ي ن
ر ف
م ت
ا
 4ن د
ت ل
ا ي
اضافي ،هرز
پس��ته ده��ان
حن��ا-
و  4س ا ر -5
 -5حن��ا -پس��ته ده��ان
5
ا
م
ا ي م
د
س ا ي ز
گ
ب ا ك و
شعله
گذشته-
شب
موالنا اب لي س ك 65ونهب وژن د -12
ساز
 6هب ن د رس اي يك ز م دي اه ني م ن مش ار  56وي ل گشوده-
گشوده -ساز موالنا
ن ش ر
م ي ه ن
ر ي ك
ا
د
و ل ت ا
درهم
و
آشفته
سايه-
-6
درهم
 -6سايه -آشفته و
7
7
درودگر -ا اثرر جينم و ت ه
آتش -ي ش ك
پ
ن ر
ا
ه
ت
و
م
ر
ا
ك
ش
ي
پ
ر
ن
ا
7
ا پ و ل و ن
ا
ن م
ك ا ش ي
 8ش ر -7
 -7ح��رف ن��دا -لب��اس
8
8
م
ا
ل و
اوستين ن ا ك
م ن ه
ا
م
ا
ل و
ن ا ك
م ن ه
ا
لب��اس ا
ح
ن��دا-ر
ح��رف ظ ف
ت ي
ش ا
ف ل ق
ه
كلفت -ر
ن��انا ت و
ت
م 9دل دب ا س
ف ل ق
ه
ر
ت ا ت و
 9ل ب ا س
ا
خ��وش م
ه��ا -ي ا س
ك
ن گ
ا
 9د
گرد-
-13
ق��د و
خانم
خانمه��ا -خ��وش ق��د و
ر
ب ا ب ل
ا ي و ب
ب ا ب ل
ا ي و ب
 10ي و ن
ت ل ف ن
م ش ا ر 10ي وي ن كاالي وازده
ر  10ر و ا قامت
قامت
ق ا
ي ا س ر
ر
ا
م ز
ر ي د  11لم د
ق ا
ي ا س ر
ر
ا
م ز
 11م د
و
ه
و
ا
ن
 11ب ر
س
خداي��ي-
جه��ان-
-14
هس��تي
و
آفري��دن
-8
هس��تي
و
آفري��دن
-8
ا ف
ه
ب ل
ك س و ت
 12ك
 12و
ا ب ر
و
ا
ع م
ا ن
ه
ب ك د
ا ب ر
و
ا
ع م
ا ن
ه
د
 12و
هدهد
دادن-
دادن -مي��ل زودگ��ذر-
مي��ل ر گ ر
ز
ن ي ل
ا
 13و
زودگ��ذر-ش ا 13ن
د
ز ي ا
ح ب ا ب
ر
ا
س ر
ت ك
د
ز ي ا
ح ب ا ب
ر
ا
 13ت ك ر
ك
م
ا
ر
ا
شادمان د ل
ا
 14ش ي د
خ
ا
د ل
ه
اصطالحي ندرز
و
ف ر
ر
و
ا
 14ار
ا
د ل
ه
و ن ز
ف ر
ر
و
ا
 14ر
آمار-
-15
شادمان
ح س
ا
 15ك ت و ن ي س ف ي د
ش ت
 15ن
د
ه
م ج ا
اوماجف س ي
آش ه ن
ك س ت
د
ه
م ج ا
 15ش ك س ت ه ن ف س ي
بازگشت-
 -9پل پيروزي-
 -9پل پيروزي -بازگشت-
6

خدمات ارزی
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جدول 34
>>حل در صفحه
ويژه

 15 14 13 12 11 10 9 8اشاره به دور
 -7پوشاننده -رسته -گاه از نهاد
برآيد -ترش و شيرين
 -8كتاب «آگاتا كريستي»
 -9قمر -سوس��ن كب��ود -قصد-
جستوجوگر
 -10داراي مزهاي خاص -يك بار
زدن -محل كاسبي
 -11پادش��اه -الش��ه جان��ور-
رمزينه
 -12ام��ر به رفت��ن -از مركبات-
حرف تمسخر -پف
 -13س��قف ريخته -وزيدن -آش
هفت دانه
 -14صندل��ي دن��دان پزش��كي-
حنا -باشكوه
 -15خطاي��ي در بس��كتبال-
نجيبزاده قرون وسطي
عمودي:
 -1لوزالمع��ده -يكاي اطالعات و
ذخيرهسازي در رايانه
 -2انتخ��اب ش��ده -ب��ه ه��م
س��ودن -ش��ركت خودروس��ازي
افقي:
 -1يك��ي از موش��كهاي م��ورد بريتانيايي
 -3اي��ن رو ك��ه نيس��ت! -دادگاه
استفاده ناسا -پايتخت ولتاي عليا
 -2ش��هري در اس��تان لرس��تان -معروف -دستخط خوش
ماي��ع نش��اس��ته -وس������يله  -4ديدن��ي از رژه -ري��ز نمرات-
مغاي��ر -ن��ام فردينان��د مداف��ع
هندسي
 -3حيله -پارچهاي لطيف -دريچه منچستر
 -5كوره -ماه ميالدي -تپه
تنظيم نور در دوربين
 -4تنب��ل جاليزي -مغز يا هس��ته  -6ادات تش��بيه -گياه��ي طبي،
اصلي چيزي -نوعي كرم -از جنس معطر و علفي
 -7كوش��ش -زعف��ران -آش��كار
ني
 -5طري��ق ميانب��ر -ش��هري در كننده
 -8مرك��ز كش��ور مال��ت -واژه
ازبكستان -يكتاي كفش
 -6ح��رف يونان��ي -پوش��اننده -آگاهي -از رگها
 -9قومي هند و اروپايي-
قلع��ه ص��در اس��الم-
حل جدول ويژه شماره 5121
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خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه
برای هموطنان عزیز
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Demo.shorai@gmail.com

دمکراسیشورایی

فرجامانقالباتدرکشورهایعربی
خاورمیانهوشمالآفریقا

در دسامبر  ۲۰۱۱بود که دستفروش جوانی به نام
محمد بوعزیزی در اعتراض به توقیف اجناس و آزار
و تحقیر مأموران شهرداری خود را به آتش کشید.
آتشــی که آغازگر انقالبی در تونس شد و به سایر
کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا سرایت
کرد .اعتصابات ،تظاهرات و اعتراضاتی که گرچه در
برخی کشورها سرکوب و در نطفه خفه شدند ،اما
در برخیدیگر به سرنگونیدیکتاتورها انجامیدند.
در سالهای پیش از "بهار عرب" ،رکود اقتصادی
توأم با اجرای سیاستهای نئولیبرالی به وخیمتر
شدن وضعیت مردم منجر شــده بود .آزادسازی
قیمتها به تورم دامن زده بود .خصوصیسازیهای
گسترده موجب کاهشدستمزدها ،رشد بیکاری ،به
ویژه بیکاری جوانان ،اخراجسازیهایدستهجمعی،
رواج قراردادهای موقت شده بود .طبق آمار رسمی
دولتی ،در نوامبر  ۲۰۱۱بیکاری  ۲۵درصد مردم را
به فقر سوق داده بود .در تونس نرخ بیکاری عمومی
به  ۱۴درصد و نرخ بیــکاری جوانان به ۲۰درصد
رســیده بود و در حدود یک چهارم مردم زیر خط
فقر زندگی میکردند.
کاهش بودجهدولتیدر بخشهای رفاهی همچون
بهداشت و سالمت و آموزش و پرورش بار دیگری
بود بر گرده کارگران و زحمتکشــان .ســران این
دولتها از جمله فاسدترین دولتهای جهان بودند
و بسیاری از امتیازات اقتصادی را با تکیه به قدرت
سیاسی از آن خود و خانوادهها و بستگانشان کرده
بودند .در عرصه سیاسی نیز با زندان و شکنجهی
منتقــدان و مخالفــان ،روزنامهنــگاران و فعاالن
جنبشهای اجتماعی ،سرکوب و اختناق را حاکم
ساخته بودند.
در چنین شــرایطی بود که صدها هزار کارگر در
سراســر منطقه به اعتصاب دســت زدند ،جوانان
بیکار و ناامید به آینده به خیابانها ریختند ،زنان
در مقیاسی بیسابقه در تظاهرات شرکت کردند ،و
در یک کالم ،تودههای به جان آمده ،در مقیاسی
میلیونی ،به امید بهبود وضعیت معاش و زندگی و
کسب آزادی با اعتراضات و اعتصابات خود خواهان
برکناری ســران دولتی شــدند .خواستهایی که
در قالب شــعارهای "نان و آزادی" و "عدالتهای
اجتماعی"در خیابانها طنین افکندند.
طی این سه سال ،قانون اساسی جدید تونسدر ماه
ژانویه به رأیگیری گذاشته شد و به تصویب رسید.
انتخابات پارلمانی و ریاســت جمهوری در اواخر
امســال برگزار خواهد شد .در مصر قانون اساسی
ســال  ۲۰۱۲کنار گذاشته شــده و قانون اساسی
جدیدی در ژانویه  ۲۰۱۴با شرکت  ۳۸ / ۶درصد
واجدین شرایط و  ۹۸درصد رأی مثبت به تصویب
رسید .نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ماه مهنیز
در ماه ژوئن اعالم شد.
در یمن ،کمیتهای برای نوشتن قانون اساسی در
حال تشکیل است؛ در لیبی انتظار میرود تا پایان
ماه ژوئیه حاصل کار کمیته قانون اساســی آماده
شده و سپس به رفراندوم گذاشته شود.
اکنون ،بســیاری از مردم انتظار دارند پس از این
رفراندومها و انتخاباتها با بهبود وضعیت اقتصادی
و ثبات سیاســی از ثمرهی مبارزات و فداکاریها
بهرهمند شده و به خواستههایشاندست یابند.
اما طبق آمار رســمی دولتها و آمار مؤسســات
بینالمللی ،طی این ســه سال ،وضعیت اقتصادی
وخیمتر شده اســت ،در برخی از کشورها نه تنها
ثبات سیاسی کسب نشده ،بلکه بمبگذاریها و
سوءقصدها و درگیریهای داخلی بر وخامت اوضاع
افزوده است .در یمن درگیری داخلی ادامه دارد.
در ســوریه هنوز یک جنگ تمام عیار داخلی در
جریان است.
"بهار عرب" ،نه تنها بســیاری از ناظران داخلی و
خارجی ،و حتا بخشی از مردم ،بلکه طبقه حاکم
این کشورها را نیز غافلگیر کرد.
اما آنان و دولتهای امپریالیستی غرب و دولتهای
مرتجع منطقه ،پس از غلبــه بر غافلگیری اولیه،
پیش از آن که پایههای نظام متزلزل گردد ،همسو
با مردم ،خواهان برکناری دیکتاتورها و انتخابات آزاد
شدند .بسیاری از تودههای مردم نیز که علت مصایب
خود را سران حاکم میدانستند ،تصور میکردند
با برکناری آنان ،نه تنها به "آزادی" بلکه به "نان"
هم دست مییابند .مدافعان داخلی و خارجی نظام
ســرمایهداری حاکم و رسانههای تبلیغی آنان نیز
بر این توهم دامن زدند .در این میان طبقه حاکم
از فرصت استفاده کرد و با به کارگیری تمام توان
و امکانات خــود ،با جا به جایی چند مهره ،توفان
انقالب را از سر گذراند .و اکنون که اعتماد به نفس
خود را بازیافته ،از دهان سخنگویان سیاسی خود،
یعنی همان دولتهای گذار از مردم میخواهند در
شرایطی که وضعیت معیشتی مردم وخیمتر گشته
است ،برای "نجات کشور" از خیابانها به خانهها و
کارخانهها بازگردند و بدون چشمداشتی ،سختتر
از گذشته کار کنند.
از آن جایی که پیشبرد و به ثمر رساندن انقالباتدر
دوران گندیدگی سرمایهداری ،بردوش طبقه کارگر
هر کشور قرار دارد ،برای بررسی علل این شکست،

و با توجه به اهمیت و تأثیر کشورهای مصر و تونس
در "بهار عرب" ،جنبش کارگری این دو کشــور را
مروری میکنیم.
"اتحادیه سراســری تونس" در سال ۱۹۴۶
یعنی  ۱۰ســال پیش از اســتقالل تأسیس شد.
در واقــع نقش مهم ایــن اتحادیــه در مبارزات
استقاللطلبانه ،برای رژیم بورقیبه اعمال کنترل
کامل بر این اتحادیه را دشــوار ساخته بود .تاریخ
بعدی این اتحادیه نیز فراز و نشــیبهای زیادی
را از همکاری کامل سیاســی با رژیمها گرفته تا
خودمختاری نسبی را از ســر گذراند ،اما حتا در
دوران هماهنگــی با سیاســتهای دولتی نیز در
مقاطعی از حقوق کارگران دفاع کرده و امتیازاتی
را به نفع آنان کســب میکرد و از پایگاه کارگری
نیرومندی برخوردار بود.
"فدراسیوناتحادیههایکارگریمصر"توسط
جمال عبدالناصر در سال  ۱۹۵۷به وجود آمد و از
آن زمان تا سال  ۲۰۱۱ابزار دست دولتهای مصر
برای کنترل سیاسی طبقه کارگر بود .از آنجایی که
طبق قانون ایجاد بیش از یک اتحادیه در هر رشته
ممنوع بود در نتیجه این فدراسیون با آن که تنها
اتحادیه قانونی و نماینده کارگران تلقی میشد ،در
میان کارگران نفوذ و پایگاهی نداشت .برای مثال،
در فاصلــه ســالهای  ۲۰۰۴- ۲۰۱۱کارگران به
خشم آمده از سرعت آزادسازی اقتصادی و سرکوب
کارگران ،بدون حمایت این فدراسیون به اعتصابات
بیشماری دست زدند.
"فدراسیون اتحادیههای کارگری مصر" در فوریه
ســال  ،۲۰۱۱پیش از سرنگونی حسنی مبارک،
به رغم اعتصابات سراسری کارگران ،کارگران را از
شرکت در اعتراضات و اعتصابات منع میکرد .در
حالی که "اتحادیه سراسری تونس" در حمایت از
اعتراضات ضد بن علی و ســازماندهی آنها نقش
مهمی ایفا کرد .تفاوتی که پس از سرنگونی مبارک
و بنعلی همچنان استمرار یافت.
پس از ســرنگونی مبارک ،فعاالن کارگری فرصت
را برای ایجاد تشکلهای کارگری مناسب یافتند و
چندین اتحادیه کارگری در مصر ،تشکیل شد در
ژانویه  ،۲۰۱۱اتحادیههای مستقلی که در جریان
مبارزه علیه مبارک تشــکیل شــده بودند ،ایجاد
"فدراســیون اتحادیههای مستقل مصر" را اعالم
کردند .تعداد این اتحادیهها در سه سال گذشته به
حدی رســیده است که در اواخر سال  ،۲۰۱۳این
فدراســیون اعالم کرد که در حدود  ۳۰۰اتحادیه
عضو آن هســتند .البته باید یادآوری کرد که این
اتحادیهها گرچه در عمل تشکیل شدهاند ،اما هنوز
از نظر قانونی به رسمیت شناخته نمیشوند ،زیرا
هنوز ممنوعیت قانونی تشکیل بیش از یک اتحادیه
در هر رشــته ،به جای خود باقیســت و بنابراین
در دفاع از حقوق کارگران با دشــواریهای زیادی
روبرویند چه رسد به ایفای نقش در حیات سیاسی
در ایــن دوران و در این راه نه تنها با دولت نظامی
حاکم بلکه با مقاومت فدراسیون رسمی روبرویند.
در دوران انقالب ،در مصر سه فدراسیون اتحادیهای
بــزرگ و چندین اتحادیه کوچکتر تأســیس یا
قانونی شــدند .بر تعداد کارگران عضو اتحادیه نیز
افزوده شده است .برای مثال "کنفدراسیون عمومی
کارگری" که در ســال  ۲۰۰۶تأسیس و در سال
 ۲۰۱۱قانونی شد ،اعالم کرده است تعداد اعضایش
از  ۱۰هزار نفر در ســال  ۲۰۱۱به  ۵۰هزار نفر در
سال  ۲۰۱۳رسیده است.
گرچه در تونس نیز اتحادیههای متعددی پس از
ســرنگونی بنعلی تشکیل شده است ،اما اتحادیه
سراسری تونس نقش بالمنازع خود را حفظ کرده
است و تعداد اعضایش از ۳۵۰هزار نفر به  ۷۰۰هزار
نفر افزایش یافته است.
اما هم در مصر و هم در تونس با وجود سابقه مدید
فعالیتهای اتحادیهای ،طبقــه کارگر ،به دالیل
مختلف از جمله ســرکوب آزادیهای سیاســی،
فاقد ســازمانها و احزاب سیاســی خــود بود ،از
همینروســت که میبینیم بــا وجود نقش فعال
کارگران تونس در مبارزات و اعتراضات ســه سال
گذشته ،این اتحادیه از سازماندهی برای اعتصابات
و تظاهرات علیه بنعلی و ایفای نقش میانجی در
جدالهای سیاسی فراتر نرفته است.
در خالیی که بر اثر عدم وجود سازمانها و احزاب
سیاســی طبقه کارگر به وجود آمــد ،مبارزات و
فداکاریهای تودهها مردم ،نه تنها پایههای نظام
سرمایهداری حاکم بر این کشورها را متزلزل نکرد،
بلکــه در نبود یک آلترناتیو مترقی و با اســتمرار
وضعیت وخیم اقتصادی ،این احزاب اسالمی بودند
که در مصر و تونس در انتخابات اولیه قدرت را به
دست گرفتند.
تونس که یکی از پیشرفتهترین کشورهای منطقه
از نظر حقوق و آزادیهای سیاســی محســوب
میشد ،همکاری نیروهای سکوالر ،فعالین جنبش
زنــان و اتحادیههای کارگری موجب شــد دولت
اســامگرای منتخب قبلی کنارهگیری کند و در
قانون اساســی مصوب تونس ،بسیاری آزادیها و
حقوق شــهروندی ،به ویژه حقوق زنان به عنوان
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از«آزادییواشکی»تادستگیریبهجرم«رقصیدن»

در روزهای گذشــته اخباری همچون ایجاد یک
صفحهی فیسبوکی به نام "آزادییواشکی زناندر
ایران" و دستگیری تعدادی دختر و پسر جوان به
جرم تهیه ویدئوکلیپ ایرانی ترانهی ""HAPPY
در رسانههای ایرانی و خارجی و نیز در شبکههای
اجتماعی بازتاب فراوانی یافت.
مقامات و رســانههای وابسته به حاکمیت مانند
همیشه این اتفاقات را نشانههای "تهاجم فرهنگی"
غرب به "ایران اسالمی"دانستند و از جمله فرمانده
ســپاه "سیدالشــهدا" تهران از تالش "دشمن"
شکســت خورده در عرصــهی "نظامی" برای باز
کردن جبههی "فرهنگی" برای تهاجم به "ایران
اسالمی" سخن گفت و یا برخی از قلمبدستان ۳میلیون و  ۶۰۰هزار نفر به دلیل بدحجابی
از سوی نیروی انتظامی تذکر گرفتند!
مــزدور حکومت تا آنجا پیــش رفتند که از
حق "تجاوز جنسی مردان به زنان بدحجاب
و بیحجاب" دفاع کــرده و بیحجابی را مترادف خود را "الهی" میدانــد و خود را مجری قوانین
"تجاوز به حقوق مردان" معنا کردند (خبرگزاری "الهی" ،محدودیتها و نقــض آزادیرا تا حدی
تسنیم وابسته به سپاه و روزنامه وطن امروز وابسته گســترش میدهد که به نقض گسترده حقوق و
به اصولگرایان حکومتی)!!! افکار مریض و کثیفی آزادیهای فردی نیز تعمیم مییابد؛ چرا که دین
که تنها میتواند از بلندگوهای حکومت اسالمی اسالم بهعنوان یکی از ارتجاعیترین مذاهب "الهی"
و از سوی خبرگزاریها و روزنامههای رسمی آن قساوت و تعرض به حقوق و آزادیهای سیاسی و
منتشر و تکثیر شود .اما در سوی دیگر و در افکار فردی را به اوج خود رســانده و بویژه نقض حقوق
عمومی جهان که با تعجب به دستگیری تعدادی زنان در اسالم به حد اعالی خود میرسد.
دختر و پسر جوان مینگریست ،این سوال مطرح • اما چگونه میتوان برای کسب آزادیهای
گشــت که مگر میشود به جرم "رقص و شادی" فردی و اجتماعی مبارزه کرد؟
واقعیت این است که زنان ایران در مبارزه با حجاب
کسانی رادستگیر کرد؟!!
تحمیل حجاب اجباری که بــه گفتهی فرمانده اجباری حتا تا همین امروز نیز بسیار فراتر از این
نیروی انتظامی تنها در طول سال گذشته حدود صفحه فیس بوکی رفتهاند ،صفحهای که از زنان و
۳میلیون و  ۶۰۰هزار نفر بهدلیل بدحجابی از سوی دختران میخواهد تا به صورت "یواشکی" روسری
نیروی انتظامی تذکر گرفتند و پرونده ۱۸هزار نفر خود را برای لحظاتی از "ســر" بردارند و عکس یا
از آنها به قوهقضاییه برای محاکمه ارسال گردید فیلمشان رادر صفحه مزبور بگذارند ،تا صدای زنان
و عکسالعملهایی چوندستگیری تعدادیدختر و دختران ایران علیه حجاب اجباری باشد!!
و پسر جوان به جرم "رقص و شادی" یک مخرج اگر نگاهی به تاریخ حکومت اسالمی و تالش این
مشــترک دارند و آن دشمنی جمهوری اسالمی حکومت برای تحمیل حجاب به زنان و دختران
با آزادی اســت .آنچه که تمام این اتفاقات را به در ایران بیاندازیم میبینیم که چگونه زنان ایران
هم پیوند میدهد و فرمانده سپاه از آن به عنوان با تالش خود و دادن هزینههای بسیار توانستند
"تهاجــم فرهنگی" نام میبرد ،همان اســم رمز از دامنهی حجاب بکاهند .اگرچه هرگز نتوانستند
مخالفت حکومت اسالمی با آزادی است که نه تنها حق انتخاب پوشــش را به رژیم تحمیل کنند اما
عرصه سیاست ،اندیشه و بیان ،تشکلهای کارگری ،توانستند محدودههای آن را کم رنگ کنند.
تشکلهای صنفی و مدنی ،تجمع و تظاهرات رادر بیشک ترس رژیم از طرح خواست حق انتخاب
بر گرفته که حتا به عرصهی رفتارهای شخصی و پوشــش به صورت "یواشــکی" نمیباشد .ترس
حقوق فردی مردم نیز تعمیم یافته است ،حقوقی رژیم از این است که این خواست به یک خواست
مانند شاد بودن ،یا حق انتخاب پوشش و بسیاری با ابعاد تودهای ووســیله اعتراض جدی علیه آن
از دیگر حقوق فردی انسانها که امروز و در قرن تبدیل شود .برای همین است که ایجاد صفحهای
بیستویکم در قریب به اتفاق نقاط جهان از سوی در فیسبــوک در بهترین حالــت خود تنها یک
صداییست که خواست زنان ایران برای لغو حجاب
دولتهای حاکم به رسمیت شناخته شده است.
یکــی از این نمونههای برجســته همان حجاب اجباری را بازتاب میدهد ،زنانی که سالهاست در
اجباری است که حتا مقامات سیاسی کشورهای عمل با حجاب اجباری مبارزه کرده و میکنند و
دیگر نیز به هنگام حضور در ایران به صورتی کامال این مبارزه نه برای یک آزادی یواشــکی که هیچ
کمیک باید آن را با انداختن یک شال بر روی سر معنایی ندارد که برای آزادی واقعی میباشد.
رعایت کنند .موضوعی که در هیچ کشور دیگر در امــا در عین حال این صفحه میتواند در بدترین
دنیا مشــاهده نمیشود .در هیچ کشوری حجاب حالت خود دلخوش کردن زنــان به یک مبارزه
اجباری در قوانین آن کشور مانند ایران وجود ندارد یواشــکی "فیسبوکی" به جای مبارزه واقعی نیز
و از همین روست که براساس مقاولهنامهی  ۱۱۱باشــد و این ترس بویژه از اینجا ریشه میگیرد
که در ســازمان جهانی کار و در ارتباط با لغو هر که گردانندگان این صفحه هرگز تالش نکردند تا
گونه تبعیض علیه زنان در ژنو تنظیم و به تصویب واقعیت حجاب اجباری و رابطهی آن با موجودیت
رســیده ،بارها مقامات حکومت اسالمی از طرف حکومت اسالمی را برای بیینندگان خود توضیح
سازمان جهانی کار و در اجالسهای ساالنهی این دهنــد و در بهترین حالت عملکرد این صفحه را
سازمان در رابطه با لغو حجاب اجباری مورد تذکر "به گوش دنیا رساندن صدای زنان ایران" نامیدند
اما هم افکار عمومی دنیا و هم زنان و مردان ایران،
و سوال قرار گرفتهاند.
مساله این اســت که حکومت اسالمی به عنوان نادیده گرفتن این حق زنان در جمهوری اسالمی
یک حکومتدیکتاتوری سرمایهداری که به قدرت را بهخوبی میدانستند .مهم این است که چگونه
فردی "والیت فقیه" متکی است ،بهطور طبیعی میتوان به حق انتخاب پوشــش رسید و راه حل
دشمن آزادیاز جمله آزادی تشکالت سیاسی و آن چیســت و این چیزیست که در این صفحه
صنفی طبقه کارگر و اندیشه و بیان است ،اما در مشاهده نمیشود .طرح خواستی که همگان از آن
ایران از آنجایی که دیکتاتور حاکم ،منشاء قدرت باخبر هستند مهم نیست ،نشان دادن راه رسیدن

به آن خواست مهم است وگرنه تنها چیزی که از
آن باقی میماند سراب است و امیدی که در فضای
مجازی تنها موج میزند و از واقعیتهای زندگی
زنان جدا است.
سالها بوده و هست که زنان اصالحطلب دست در
دست تعدادی از زنان "سکوالر" از طبقات مرفه و
حتا متوسط ،تالشداشته ودارند تا جنبش زنان را
تحت سیطره خود بگیرند .اتفاقا لغو حجاب اجباری
و چگونگی مبارزه برای آن همان پاشنه آشیل این
گروه از زنان است .چرا که حجاب اجباری جزئی
از قوانین حکومتی و ریشــه در ماهیت اسالمی
حکومت دارد و زنانی که با این ریشه مبارزه نکرده
و خود را حتــا جزئی از این ریشــه و وامدار آن
میدانند هرگز نمیتوانند پرچم مبارزه برای لغو
حجاب اجباری را برافراشته سازند .آنهادر بهترین
حالت سعی میکنند با حاشیه راندن مبارزات و
خواســت زنان برای لغو حجــاب اجباری ،فرعی
دانستن آن و اگر نتوانستند با محصور کردن آن
در مکانهایی همچون فضاهای مجازی از یکسو
خود را با خواست زنان ایران هماهنگ نشان دهند
تا همچنان موقعیت خود را در جنبش زنان حفظ
کرده و از آن ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی
خود بسازند و از سوی دیگر از تأثیر و شدت مبارزه
زنان برای این خواست بکاهند.
برای همین اســت که لغو حجاب اجباری باید از
ســوی پرچمداران واقعی جنبش زنان ،جنبش
کارگری و نیروهای چپ و کمونیســت که یگانه
طرفداران و حامیان واقعی برابری کامل زن و مرد
هستند ،به صورت شفاف و روشن بهعنوان یکی از
خواستهای فوری جنبش زنان بهصراحت بازتاب
یابد و بر این خواست در حرکتها و یا نمایشهای
اعتراضی خود تاکید کنند .باید در نظر داشت که
مبارزه برای لغو حجاب اجباری ،جزئی از مبارزه
برای آزادیهای سیاسی ،اجتماعی و فردی است
و این یکی از نقاط مشترک جنبش زنان و دیگر
جنبشهای مبارزاتی بویژه جنبش کارگری است
که در اشکال و خواستهای متنوعی خود را بروز
میدهد .به همیندلیل نیز مبارزه برای آزادیهای
سیاسی ،اجتماعی و فردی و پیوند ناگسستنی این
خواستها با یکدیگر ،زمینه همکاری و همراهی هر
چه بیشتر جنبشهای مبارزاتی و نیروهای مبارز و
انقالبی را فراهم میسازد.
در آخــر :برای لغو حجاب اجباری نمیتوان در
فیسبوک به آزادی یواشــکی دل بست و به آن
محــدود ماند ،از فیسبوک میتوان برای تبلیغ و
ترویج یک خواست و یا یک ایده استفاده کرد ،اما
مبارزه برای تحقق این خواست ،بیش از هر چیز
خود رادر مبارزه عملی با قوانین حاکم که ریشهدر
اسالم دارند و به چالش کشیدن حاکمیت کنونی
در این رابطه نشان میدهد.
نشریه کار شماره ۶۷۰

بزرگترین کارفرمای کشور محسوب میشود.
بنا به گزارشی که روزنامه آلمانی زبان "دی ولت"
منتشر کرده است ،ارتش مصر کنترل  ۴۵درصد از
اقتصاد کشور را در دست دارد .مالک صدها هتل،
بیمارستان ،کارخانه کنسروسازی ،کلوب ،نانوایی
اســت و در حداقل  ۲۶کارخانه کاالهای مصرفی
هــزاران کارگــر را در اســتخدام دارد .این ارتش
پس از کسب قدرت و ســرنگونی مرسی ،رئیس
جمهور اسالمگرای مصر ،حیطه فعالیتهای خود
را گسترش داده و به سرمایهگذاری در پروژههای
بزرگ روی آورده است.
روزنامههــای مصری گــزارش میدهند که بین
ماههای سپتامبر تادسامبر سال قبل ،ارتش حداقل
 ۶پروژه بزرگ ساخت جاده ،پل ،تونل ،آپارتمان به
ارزش بیش از  ۱/۵میلیارد دالر را در دســت خود
گرفته است و اخیرا نیز پروژه توسعه کانال سوئز را
به خود اختصاص داده اســت .پروژهای که ساالنه
میلیاردها دالر سود به همراه میآورد .گفته میشود
یکی از علل مخالفت ارتش با مرسی و برکناری وی
نیز این بود که مرســی در نظر داشت ،کنترل این
پروژه را از دست نظامیان خارج سازد.
گفتنی است که ارتش مصر در مورد عایدات خود به
هیچ مقامی پاسخگو نیست ،بودجهاش سری است،
و درآمدش مشمول پرداخت مالیات نمیشود.
و این همان ارتشــی اســت که در میان شادی و
هلهلهی بســیاری از مصریان مرســی را برکنار و
زندانی کرد و خود قدرت را به دست گرفت.
سرنوشــت انقالبات و اعتراضات تمام کشورهای
منطقه ،به ویژه مصر و تونس نشــان میدهد در
صورت نبود ســازمانها و احزاب سیاســی طبقه
کارگر ،که با گســترش و تعمیق آگاهی طبقاتی
در میان کارگران و اعمال هژمونی طبقه کارگر بر

مبارزات تودهها ،انقالبات را به ثمر برسانند ،شکست
آنــان ناگزیر خواهد بود .نمونههــای این انقالبات
شکستخورده در تاریخ کشــورهای مختلف ،از
جمله ایران ،بسیارند .انقالباتی که با عدم آمادگی
ذهنی و عینی طبقه کارگر آغاز شدند ،اما درست
به همین دلیل ،طبقه حاکم فرصت یافت از عدم
سازماندهی طبقه کارگر بهره گیرد ،بر آشفتگی و
غافلگیری اولیه فایق آید و با تکیه بر امکانات مادی،
تبلیغی و پلیسی گستردهی خود ،مردم را سرکوب
کرده و انقالب را به کجراه بکشاند.
روشن اســت که تفاوتها در دستاوردها و نتایج
انقالبات این دو کشور ،حاصل تفاوت در وضعیت
جنبش کارگری این دو کشور است .اگر در تونس،
نیروهای ســکوالر و فعاالن جنبــش کارگری در
محدودهای توانســتند دســتاوردهایی در عرصه
سیاسی کســب کنند یا مانع پسرفت شوند ،در
مصر از هم اکنون روشن است که نه تنها تودهها به
خواستهای خود نرسیدند بلکه از بسیاری جنبهها،
عقبگردهایی نیز نصیبشــان شده است .بیش
از سه ســال پس از آغاز اعتراضات و اعتصابات در
کشورهای منطقه موسوم به "بهار عرب" و کشاکش
بین نیروهای انقــاب و ضد انقالب ،این انقالبات
به فرجام خود رســیده و فصلی در تاریخ مبارزات
تودههای مردم این کشــورها بسته شده است .در
پایان باید گفــت ،این انقالبات گرچه باعث تغییر
و تحوالتی در سطح سیاسی شدند ،اما ریشههای
معضالت اقتصادی ،اجتماعی و سیاســی جامعه،
یعنی نظام سرمایهداری را به علت ضعف جنبش
کارگری دستنخورده باقی گذاشتند .از اینروست
که این انقالبات به رغم هر دستاورد ناچیز روبنایی
کهدر لحظه کنونیداشته باشند ،انقالباتی شکست
نشریه کار شماره ۶۷۰
خوردهاند.

شهروندان برابر به رسمیت شناخته شوند .ضعف
اساسی این قانون اساسی در این است که جدایی
دین از دولت به رســمیت شناخته نشده و اسالم
دین رسمی کشور اعالم شده است و دولت موظف
است از "مقدسات" حمایت کند .مادههایی که راه
را برای تفسیرهای خطرناک بعدی و وضع قوانین
اسالمی باز میگذارد.
قانون اساســی مصــوب  ۲۰۱۴مصر از تونس نیز
عقبماندهتراست.
در این قانون اساســی عالوه بر آن که مذهب دین
رسمی کشــور اعالم شده است ،شریعت مبنای
قانونگذاری کشــور اعالم شده اســت .مادهای که
اثــرات آن بر قوانین مصوب بعــدی از هم اکنون
روشن است.
عالوه بر آن هماکنون نظامیان به عنوان دولت گذار
بر مصر حکومت میکنند و طبق پیشبینیهای
موجود ،ژنرال السیسی ،رئیس جمهور کشور است.
نظامیانی کــه از زمان قدرتگیــری ،تظاهرات و
اعتصــاب را ممنوع اعالم کردهانــد ،هر منتقد و
معترضی را تحت عنوان "جاسوس"" ،ایادی بیگانه"
به زندان انداخته و برای مخالفان به اتهام "طرفداری
از اخوانالمسلمین" احکام اعدامدستهجمعی صادر
میکنند.
نظامیانی که کنترل اکثر ادارات و مراکز دولتی را
به دست گرفتهاند .نظامیانی که به رغم کودتا علیه
رئیس جمهور اسالمگرای قبلی ،اکنون درصددند
کنترل مســاجد و مراکز مذهبی را خود به دست
گیرند و از این ابزار تحمیق تودهها حداکثر استفاده
را در جهت پیشبرد اهداف خود ببرند.
اما نظامیان فقط حیات سیاسی مصر را در کنترل
خود نگرفتهاند .ارتش مصر با اســتخدام ۴۲۰هزار
ســرباز و صدها هزار کارگر و کارمند غیر نظامی،

29

 سال  21شماره  25  1166خرداد 1393

پرچم ايران روی بطری آبجو ...
فدراسيون فوتبال به صورت رسمی
با اين موضوع برخورد کند.
رســايی همچنيــن بــه موضوع
برنامهای تلويزيونی با حضور تيم
ايران و «قرار دادن پرچم جمهوری
اسالمیبهشکلشلوارهایساپورت
چسبان به تن زنان نيم ه برهنه»
نيز اشــاره کرده است .او گفته که
فدراســيون فوتبال و مســئوالن
ذيربط میتوانســتند جلوی اين
«هتک حرمت» را بگيرند.
اين نماينــده اصولگرا و جنجالی
مجلس قصد داشت در کنار هيات
همراه تيم ملی فوتبــال ايران به
برزيل سفر کند اما حضور احتمالی
او در کنــار تيــم ،از همان ابتدا با
واکنش رسانهها و نمايندگانديگر
مجلس روبرو شد.

www.paivand.ca

 ۲۰کاری که آقایان قادر نیستند اجنام دهند:
مرتب نمیکننــد و  ۳۲درصد از
زنان هم ادعا کردند که شوهرانشان
هیچوقــت تختخــواب را مرتب
نمیکنند.
 ۲۸درصد از زنان اظهار داشــتند
که شوهرشــان با رضایت خاطر
شبها شام درســت میکند اما
بعد آشپزخانه را در وضعیتی رها
میکنند که تمــام آن پر از ظرف
کثیف میشود!
اما باوجود این یافتهها ،دوسوم این
زنان قبول کردند که همسرانشان
صادقانه دوست دارند که در کارها
کمک کنند و  ۴زوج از هر  ۱۰زوج
امروزه کارهــای خانه را بین خود
تقسیمکردهاند.
این تحقیق همچنیندریافته است
که یک پنجم مردها حتی از این
واقعیــت که کارهــای خانه را بد
انجام میدهند آگاه نیستند  --و
نیمی از زنان می گویند که اص ً
ال
حوصله بحث کردن در این رابطه
را با شوهرانشان ندارند!
ف هم مشــکالت
لباســهای کثی 
زیادی ایجــاد میکنــد  -چون
مردها لباسها را بعد از شســتن
رویهمرویهــم روی رختآویز
آویزان میکنند و به همین دلیل
لباسها خشک نمیشــوند و به
ندرت لباسهای تیره و روشن را از
هم جدا میکنند.
درمورد شستن ظرفها هم مردها
ترجیح میدهند ظرفها را بعد از
شستن روی هم تلنبار کنند و یا
اگر از ماشین ظرفشویی استفاده
میکننــد ،آنقدر ظــرف در آن
میچینند که هیچکدام درســت

تمیزنمیشود.
حتی جاروبرقی کشیدن آنها هم
خانمهــا را راضــی نمیکند زیرا
خانمها اعتقاددارند که شوهرانشان
فقط وسط فرش را جارو میزنند
و هیــچ نگاهی به زیــر مبلها و
گوشههای اتاق نمیاندازند و بعد
از آن هم با کفشهای کثیف روی
فرش راه میروند.
محقق ایــن تحقیــق میگوید،
«دوســوم خانمهــا از اینکــه
شوهرانشــان در کارهــای خانه
مشارکت میکند بسیار خرسند
هستند و از اینکه مجبور نیستند به
تنهایی کارهای خانه را انجام دهند
راضیانــد .اما بااینحال نمیتوانند
دســت از انتقاد از تالشهای آنها
بردارند.
ً
احتمــاال به این دلیل اســت که
مردان به اندازه خانمها توجه ندارند
و نمیدانند که تمیز کردن و تمیز
نگه داشــتن خانه چقدر سخت
است».
و باوجود اینکه به طور متوســط
تقریباً یک هفته کامل در ســال
را بــه انجــام دوبــاره کارهایی
که شوهرانشــان انجــام دادهاند
میگذرانند ،اما باینحال از مشارکت
آنها راضیاند.
•
 ۲۰کاری که آقایان متاهل قادر
نیستند درست اجنام دهند
 .۱دستمال کشیدن کابینتهای

کناره سینک بعد از شستن ظرفها
 .۲مرتب کردن کوسنهای روی
مبل

برزیل :جام جهانی ...2014
ریختند و مناطق مرفهنشین مثل
کوباکاپانا را مورد حمله قرار دادند
و ماشــینها را به آتش کشیدند.
پلیس بــرای مقابله کل منطقه را
محاصره و مسدود کرد.
همچنیــن در اواخر مــاه آوریل
در شهر ســالوادور باهیا اهالی از
اعتصاب پلیس اســتفاده کردند و
دســت به غارت و خشونت زدند
و تنها با فرســتادن  ۵۰۰۰سرباز
دولت توانست پس از کشته شدن
 ۵۲نفر آرامش را به شهر بازگرداند.
در همان زمان در شــهر سائوپولو

ورزشی :یوسف تیزهوش ...

>> ادامه از صفحه6 :

اين سفر قرار بود محرمانه باشد ،اما
با عمومی شدن خبر آن و واکنش
افکار عمومی ،رســايی از رفتن به
برزيل انصراف داد .انصراف او زمانی
جدی شد که علی الريجانی ،رئيس
مجلس ،تاکيد کرد که هزينه ۵۰
تا  ۶۰ميليونی سفر ،به پای خود
نماينده خواهد بود.
يکی از کاربران ســايت «الف» در
زمان بحث بر ســر ســفر رسايی
پرســيده بود« :چرا آقای دلواپس
بــرای رفتن به عراق و ســوريه و
افغانستان چمدان نمیبندد؟ غير از
اين است که میخواهد به اسم کار
برود خوشگذرانی؟»
بلند شدن سر و صدای رسايی در
مورد تبليغات آبجو و تقدس پرچم،
آن هم پــس از دو ماه از ورود اين

بطریها به بازار ،شائبه فرافکنی اين
نماينده جنجالی را تقويت میکند.
به نظر میرسد رسايی با برجسته
کردن اين موضوع ،در صدد جبران
ناکامــی خود در ســفر به برزيل
برآمده باشــد .عکس اين احتمال
هم صادق اســت .شايد اين عضو
کميســيون امنيت ملی مجلس
میخواسته با ســفر به برزيل ،در
خود محل و با اتکاء به پوشــش
رسانهای مناســبتر ،اين سوژه را
محمل تبليغات و هياهو قراردهد.
•

>> ادامه از صفحه26 :
 .۳مرتب کردن روتختی
 .۴تمیز کردن اجاق گاز
 .۵مرتب کردن بالشتهای روی
تخت
 .۶صاف کردن ملحفه روی تخت
 .۷مرتب قرار دادن وســایل در
کمد
 .۸گذاشتن وسایل سر جای اولیه
خود
 .۹با فاصله پهن کردن لباسهای
شسته شده روی رختآویز
 .۱۰جمــع کــردن ظرفهــای
شستهشده
 .۱۱جاروبرقــی کشــیدن  -فقط
وسط اتاق را جارو میکشند و نه
گوشههای آن را
 .۱۲شستن ظرفها  -لیوانهای
کثیف را فراموش میکنند
 .۱۳جدا کــردن لباسهای تیره
و روشن موقع شستن لباسهای
کثیف
 .۱۴جفت کردن جورابها بعد از
شستن آنها
 .۱۵کفش پوشیدن در خانه بعد از
جارو کشیدن
 .۱۶تلنبار کردن ظرفهای کثیف
روی کابینتها
.۱۷نتکاندنلباسهایشستهشده
موقع پهن کردن آنها
 .۱۸تا کردن درســت لباسهای
شستهشده
 .۱۹مرتب چیدن کوسنهای روی
تخت بعد از مرتب کردن آن
 .۲۰بیش از اندازه پر کردن ماشین
ظرفشویی

جام جهانی و فوتبال
ایران
آیا می دانستید؟!
پس از انقالب  10سال ورزش های
مورد عالقه در رشته های فوتبال،
کشتی ،وزنه برداری ،والیبال و غیره
بدون فعالیت مانده بود.
• المپیک مونترال در سال 1976
اولیــن جائی که فوتبــال در یک
برخورد بین المللی توانست با بازی
های پر از مهــارت خود را مطرح
بکند .فوتبــال ایران همچنین در
ســال  1988در رشد مسابقات با
کشورهای آسیائی به رتبه باالتری
رسید و توانست تماشاچیان زیادی
را متوجه خود کند.
• در مسابقات جام جهانی 2014
کهدر برزیل شهر سائوپائولو برگذار
میشود ،جمعا  16تیم در  4جدول
مقابل همدیگر قرار میگیرند.
(از پنجشنبه  12جون تا یک ماه)
تیم ایران در جدول  Fمقابل تیم
های آرژانتین ،بوسنی هرزگوین و
نیجریه قرار گرفته.
• اولین بــازی ایــران در مقابل
نیجریه دوشنبه  16جون ساعت
 3بعدازظهر؛ دومین مســابقه با
آرژانتین  21جون ساعت  12انجام
می شود .سومین مسابقه با بوسنی
هرزگوین  25جون ساعت 12
• اعزام تیــم فوتبال ایران به جام
جهانی  24میلیــارد تومان خرج
برداشته است.
• پخــش زنده بازیهــای فوتبال
توسط آقای صالح نیا مفسر ورزش
از تلویزیون  TENتورنتو و از طریقه
اینترنت پخش می گردد.
• تیم برزیل تا به حال  5بار عنوان

قهرمانیفوتبالجهانی
را بدست آورده.
• جام جهانی 2014
برزیل گرانترین جام
جهانی تاریخ می باشد.
• تنها برای بهبودی
سیستم حمل و نقل و جاده سازی
برای اســتادیوم های فوتبال تا به
حال  1میلیارد دالر هزینه شــده
است.
•  14نفر رئیس جمهوری و رئیس
دولــت برای تماشــای فوتبال به
برزیل می آیند.
• در روز افتتاحیــه دو خواننــده
بســیار محبــوب و زیبا بــه نام
شکیرا (کلمبیائی) و جنیفر لوپز
(پورتوریکو) اســتادیوم 75000
نفری را به لرزه در می آورند.
گروه های وسیعی از مردم برزیل
تاکنوندر مخالفت با این مسابقات
دســت بــه اعتراضات وســیع و
گسترده ای زده اند.
سراجنام اوژنی بوشار قهرمان
تنیس بانوان کانادا ،در یک قدمی
جام بازماند!

علیرغــم همه ی امیدهــا ،اوژنی
بوشار در فینال روز چهارشنبه 4
جون  5/7و  2/6و  7/4مغلوب ماریا
شاراپووا شد.
• در تورنمنت فرانســه در گروه
بازیکنان بانوان زیر  20ساله خانم
فرانســواز ابان دان از کانادا عنوان
قهرمانی جوانان را بدست آورد.
• بوشار بازیکن جوان ،زیبا و خوش
اندام  20ساله مونتریالی توانستدر
تورنمنت فرانسه خود را به مرحله
نهائی برساند .حریف مقابل او ماریا
شاراپوود از روسیه بود.
• موقعی که اوژنی  8سال داشت

ماریا شاراپووا «ایدول» او بود.
اما اینک در مقابل این قهرمان بنام
که قبال نمره  1جهانی بود و تا به
حال  31کاپ را بدست آورده
• بازیکن کانادائی در سال 2014
برای بار دوم در فینال مســابقات
تنیس بازی می کند.
اوژنی در حدود یکســال توانست
مرحله به مرحله خود را از ردیف
 19به ردیف  12برساند.
• طبــق اظهــار نظــر معاون
فدراســیون تنیس کانادا .اوژنی
در اثر پیشرفت های پی در پی
موازی نادال اسپانیولی به حساب
می آورد.

زمانی که اوژنــی در یک چهارم
فینال تورنمنت فرانسه بازی می
کرد بسیاری خبرنگاران فرانسوی
را متوجه خود نمود .روزنامه نگاران
و کانال های تلویزیونی ورزشی از
خود می پرسیدند که این بازیکن
جوان  20ساله کانادائی تا چه حد
قادر است به پیشرفت خود ادامه
دهد.

•
املپیک آبی در شهر مونترال
15th FINA World Masters
Championships - Montreal
July 27 - August 10, 2014
@the Aquatic Complex
next to Parc Jean-Drapeau
metro station,

قهرمانان ؟؟؟؟؟ ماهر در  27ژوئیه
تا  10اوت  2014به مدت  15روز
در شــهر مونترال در رشته های
مختلف برگذار می شود.
نظر شما را به گزارش این بازی ها
در شماره آینده جلب می کنم.

•

>> ادامه از صفحه29 :

دستهای از هواداران یک باند مواد
مخدر که پلیس رهبرشان را کشته
بود ،به ترمینال اتوبوسهای شهری
حمله کردند و حدود  ۳۰اتوبوس را
به آتش کشیدند.
اکنوندولت سعی میکنددر حین
جام جهانی بــا حفاظت از مرزها
کار باندهای مواد مخدر را بیشتر
کنترل کنــد ،اما با توجه به اینکه
برزیــل  ۱۷۰۰کیلومتر مرز با ده
کشور همسایه دارد ،این کار بسیار
مشکل خواهد بود .در این عملیات
که به نام «آگاتا  »۸نامگذاری شده
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قرار است که  ۳۰۰۰۰سرباز علیه
قاچاق انسان ،مواد مخدرو اسلحه
عمل کنند .با تمام همسایگان در
این مورد هماهنگی انجام شــده
است؛ ولی چون نیمی از مرزهای
برزیل آبی -جنگلی هستند،در این
عملیات همچنین نیرویدریایی با
هلیکوپترها و ناوهای جنگلی خود
شرکت دارد .پلیس هم از عملیات
که عــرض  ۱۵۰کیلومتــر را در
برمیگیرد حمایت میکند.
البتــه در تمــام مــدت بهعالوه
کمکهای پزشکی برای ساکنان

مناطق محروم در نظر گرفته شده
است.
مدیریت ضعیف پروژههای
ساختمانی

پروژههای سنگین در نظر گرفته
شــده در بســیاری نقــاط لنگ
میزنند ،مثال به نظر میرسد که
ساختمان چهار فرودگاه ،ازجمله
ســائوپولو ،احتماال به موقع تمام
نمیشود.
شــرکتهای هواپیمایــی اخطار
کردهانــد کــه بــا ایــن ترتیب
فوتبالدوستان شــاید نتوانند به
موقع به محل مسابقات برسند.
بهعالوه ساختمان چهار استادیوم

هم هنوز به اتمام نرسیده است.
استادیوم شهر سائوپولو که محل
برگزاری بازی افتتاحیه بین برزیل
و کرواســی اســت ،هنوز یکی از
تریبونهایش در حال ساختمان
است و احتماالً باید از دو تریبون
اضافی صرف نظر کند.
همچنین به گفته جــروم والکه،
دبیــرکل فیفــا ،بخصــوص در
اســتادیومهای دوناس در شــهر
ناتال ،نونتهنوا در شهر سالوادور و
اســتادیوم بایرا ریو در شهر آلگره
کمبودهایــی وجــود دارد (ناتال
محــل برگزاری دومین مســابقه
بین مکزیک و کامرون است و در
سالوادور هم قرار است چند ساعت

بعد اسپانیا با هلند روبهرو شود و
شــهر آلگره هم در  ۱۵ژوئن قرار
است محل برگزاری بازی فرانسه و
هندوراس باشد).
بســیاری علت ایــن بینظمیها
را رســوخ رشــوهگیری در برزیل
میدانند و میگویند که برگزاری
جام جهانی هم از طرف فیفا و هم
از طرف کشــورهای برگزارکننده
به صورت یک ناندانــی درآمده
است .همین چهار سال پیش بود
که انتخاب قطر برای میزبانی جام
جهانی  ۲۰۲۲صدای همه را علیه
رشوهخواری در فیفا درآورد.
•
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اوکراین

گالیههایپرمعنای
والدیمیرپوتین!

به چپ میانه ،راســت میانه
و باالخره رئیــس انتخاباتی
رئیس جمهور پیشین ویکتور
لوچینکو جابجا کرده است.

ابوجفعر خدیر (مونتریال)

باالخره انتحابات ریاســت جمهوری
در شــرائط کامال استثنائی
و در گرمــا گرم آشــوبهای
سیاسی و برخوردهای نظامی
با حضور بیش از یکهزار نفر
ناظران غربی انجام گرفت و
آقای پترو پوروشینکو با 56
درصد آراء رقیب خود خانم
لولیا تیموشنکو را با 12در صد
شکســت داد و به ریاست جمهوری
اوکراین برگزیده شد و بالفاصله مورد
شناســائی و ستایش دولتهای غربی
و ناظران بین المللی و رئیس هیئت
اعزامی نماینده گان پارلمانی شورای
اروپا آندریاس گــروس قرار گرفت و
جان کری ،وزیر خارجۀ امریکا ،رئیس
جمهور جدیــد را از حمایت امریکا
مطمئنساخت.
پوروشینکو در ساعات اولیۀ پیروزی
اظهار امیدواری کرد که هر چه زودتر
با رهبران روســیه مذاکره کرده و با
همکاری آنها به اوضاع شرق کشور سر
و سامان ببخشد ،ا ّما تأ کید کرد با "
تروریستها"مذاکرهنمیکند.
منظور وی از تروریستها مردم روسی
زبان بخش شرقی اوکراین و ساکنان
شهرهای خارکف ،لوهانسک ،دانشگ
و ...است که اوضاع را در دست گرفته
و تقاضای اســتقالل می کنند و در
انتخابات اخیر برای ریاست جمهوری
شرکت نکردند.
از طرفی ِسرگی الوروف وزیر خارجۀ
روسیه اظهار امیدواری کرد که رئیس
جمهور جدید بتواند افراط گرایان را
از زیــاده رویهای خطرناک باز دارد و
تهاجم نظامی را بر علیه مردم اوکراین
شرقی متوقف کند وگرنه یک اشتباه
بزرگ مرتکب شده است.
با این ترتیب می بینیم تضادها و اگر
نگوئیم دشــمنی ها هنوز برقرارند و
هریک طرف مقابل را تروریست و یا
افراط گرایان خطرناک می نامند و در
همین حال رئیس جمهور پوروشینکو
ّحتی به بازگرداندن کریمه که بطور
تاریخی همواره به روسیه تعلق داشته
و ساکنان اصلی آن روس هستند و نیز
اتحادیه اروپا تأکید ورزید
عضویت در ّ
و با اعزام نیرو به فرودگاه بین المللی
وانتسک و کشتار مردم این شهر بنا به
گفته الوروف اشتباه بزرگ را مرتکب
شــد و اوضاع را به نحــو خطرناکی
حساس و انفجار آمیز ساخت .ایشان
ّ
یعنی پوروشــینکو رئیــس جمهور
جدید  49ساله را چنین تعریف می
کنند :مردی حیله گر ،فرصت طلب،
خوش ظاهر و متعلق به اولیگارشی
اوکراین که به پادشاه ُشکالت معروف
اســت و از این راه میلیاردر شــده و
پولدارترین مرد اوکراین بحساب می
آید او جایگاه سیاســی خود را طی
 20سال گذشته بر حسب مقتضیات
روز عوض کرده از سوسیال دموکرات

در پایانــه های جنــگ د ّوم
جهانی اســتالین بــه هاری
ترومن (سی و سومین رئیس
جمهــور امریکا) پیشــنهاد
همــکاری داد .او گفت ما در
طول جنگ متّفق هم بودیم
و با همــم همــکاری کردیم دلیلی
ندارد نتوانیم آنرا در هنگام صلح ادامه
دهیم .ا ّما غرب و در رأس آن امریکا
نقشۀ جنگ سرد را در سر
داشت زیرا از طریق جنگ
دوم جهانی توانســته بود
به بحران سخت اقتصادی
دهۀ  30کهدامنگیر امریکا
و اروپا شده بود خاتمه دهد.
از این رو باید بحرانها و جنگها ادامه
می یافتند تا چرخهــای اقتصادی و
صنایع غول نظامی بتوانند در حرکت
باشند .بنابراین پیشــنهاد استالین
بالجواب ماند و امریکا که سرزمینش
تقریباً هیچگونه آسیب ّجدی ندیده
بــود پیروزمندانه با دندانهای اتمی با
قدرت تمام وارد سیاست اروپا و دنیا
شــد و با  12میلیارد دالر زیر عنوان
پِالن مارشــال به کمک کشورهای
جنگ زدۀ اروپائی ُمتّفق خود شتافت
و از کهنه استعمارگران اروپائی قطب
دنیای ســرمایه داری یــا غربی را به
وجودآورد و برای آن بازوی ُمسلّحی
تحت عنوان پیمان نظامی آتالنتیک
شمالی بنا نهاد که وظیفه اش مراقبت
امنیــت اروپا بــود و بدین ترتیب
از ّ
جنگ سرد واق ّعیت یافت که طی آن
محلی بیش از 86
در جنگهــای گرم ّ
میلیون انسان کشته شد .با فروپاشی
شوروی و پایان جنگ سرد ،بهر طریق
باید جنگ و بحران ادامه می یافت و
یا از نوآفریده میشد .جنگهای سومالی،
ســودان ،عراق  ،افغانســتان ،لیبی و
سوریه از مظاهر آنند.
بعد از ســقوط شوروی ،روسیۀ تحت
گورباچف و یلسین با دستی
رهبری
ُ
باز و سخاوتمندانه تالش کرد خود را
در یک رابطۀ مساوی و معقول با غرب
و جهان ســرمایه داری قرار دهد و به
اصطالح با هر ســا ِز غربی ها رقصید
و در این راه ثروت و دســت آوردهای
هنگفتی را از دســت داد؛ ا ّما کارساز
نشد .زیرا آنها دار و ندار روسیه یعنی
خود روســیه را میخواستند و تا توان
داشــتند این کشــور را بغارت بردند
و پیمان آتالنتیک شمالی را نه تنها
با ُمنحل شــدن پیمان ورشو منحل
نکردند ،بلکه آنرا از محدودۀ اروپا بیرون
برده و تا آســیای میانه و افغانستان
گسترش دادند .از این روست که امروز
کانادا در چهارچوب پیمان آتالنتیک
شمالیدر افغانستان می جنگد.
تحرکات و گســترش این پیمان
با ّ
بشدت ناامن
نظامی ،مرزهای روسیه ّ
شدند .در قرقیزســتان ،اُزبکستان و
حتّی داخل روســیه چچن دست به
آشــوب و جنایت زدند که به عکس
العمل تند روسیه انجامید.
والدیمیــر پوتین در ایــن رابطه در
 28مارس  2014در مجلس روسیه
"دوما" از رفتار غربی ها سخت گالیه
کــرد و از دغل کاریهــای آنها لب به

شکایت گشود که بسیار پر معنا بود.
او گفت ما کوشــش کردیــم در راه
اعتماد سازی و دوستی قدم برداریم
و ُحســن ّنیت خود را ثابت کنیم و با
همســایگان غربی خود به گفتگوی
سازنده بنشینیم و مناسبات صادقانه و
ش ّفاف برقرار سازیم .ا ّما عمل متقابل از
جانب آنها صورت نگرفت و به پیامهای
دوستی ما جواب داده نشد و ما را بارها
در برابرعمل انجام شــده قرار دادند و
با ایجاد پایگاه های نظامی در اطراف
ما خطر را تا مرزهای ما توسعه دادند،
و برای همۀ جهان تصمیم گرفتند و
چنان رفتار کردند که انگار همۀ حق
و حقوق فقط از آن آنهاســت .پوتین
افزود همکاران غربی ما بدون اعتناء
به اخطارهای ما موشکهای خود را در
اطراف ما مســتقر و از ورود ما به بازار
آزاد جهانی و رقابت سالم در صحنۀ
اقتصاد بین المللی جلوگیری می کنند
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

اما در پس پردۀ سیاست
و ّ
جهانی:
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>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

اما در بارۀ اوکراین مبنزلۀ سکوی
ّ
پرش به سوی ُمسکو:

اوکراین با پنجــاه میلیون جمعیت،
خاک سیاه حاصل خیز و معادن غنی،
 600کیلومتر مرز مشترک با روسیه،
بمنزله گلوگاه گاز روســیه به اروپا و
سرزمین وسیع معادل کشور فرانسه با
ششصد هزار کیلومتر مربع مساحت از
اهمیت فوق العاده برخوردار است .از
ّ
این رو غرب سالهاست با راه انداختن
انقــاب مخملــی ،و تحریک جناح
های راست افراطی و طرفداران سابق
نازیها سعی دارد به این سکوی پرش
حساسیت
دســت یابد .ا ّما به دالئل ّ
ژئوپولیتیکــی و پیوندهای تاریخی
روسیه این امر آسان نخواهد بود زیرا
سابقۀ بسیار قدیمی و تاریخی اوکراین
با روسیه و قرابت نژادی و به اصطالح
خونی و فرهنگی و اشــتراک زبانی و
مذهبــی (ارتدودکس) ،موانع بزرگی
برای سرمایه داری مهاجم محسوب
می شــوند و اصوآل اوکراین در کنار
اهمیت حیاتی دارد
روسیه برای وی ّ
و پیوست او به دشمنان دندان تیز غیر
قابل قبول است.
از طرف دیگر غرب خود با بحرانهای
اقتصــادی و بیــکاری خطرنــاک
روبروست .ایتالیا با 40درصد بیکاری
و اسپانیا و پرتغال در همین حدود در
شرائط بســیار سختی بسر می برند.
یونان ورشکســته اســت .در فرانسه
حکومت فرانسوا اوالند آنچنان منفور
ملّــت خویش اســت که مــردم به
راستهای افراطی که آشکارا ضد سیاه
پوســت و ضد مهاجرند پناه می برند
و به نئوفاشیســت ها رأی می دهند.
قدرت دفاعی و نظامی روسیه آنچنان
باالست که غرب جرأت آسیب زدن از
طریق نظامی نخواهد داشت و تنها با
تحریم های اقتصادی می تواند تهدید
کند.
با قرارداد  30ســالۀ گازی روسیه با
چین بمبلغ نجومی چهارصد میلیارد
دالر ،سازمان همکاریهای شانگهای
یا کلوپ شانگهای که در نیمۀ ژوئن
 2001بین  6کشــورچین ،روسیه،
تاجیکستان ،قرقیزستان ،اُزبکستان و
قزاقستان بنیاد نهاده شد که وسیع
ترین کشوردنیا (روسیه) و پر جمعیت
ترین آن (چین) با بقیۀ اعضاء بیش از
یک و نیم میلیارد جمعیت جهان را
شامل میشود که میدان بزرگ تجارت

{>> ادامه در صفحه}32 :

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایـران در مونتریال
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هرکس ازخالق خود روگردان شود به
دست مردم نادان هالک شود
با ســام برشــما خوانندگان
روزنامۀ پیوند ،وشادباشهای
فراوان به شما هموطنهای
گرامی دراین ماه شعبان
• کشتار نیوبرانزویک!

و بار دیگر اسلحه در کشور
کانادا در شهر نیوبرانزویک
باعث حادثه ای دلخراش شد
و جان سه مامور پلیس RCMP
را گرفت.
بالی کشتار اسلحه از آمریکا به کانادا
هم رسید.
هرچی می کشــیم از ســر دولتی
آمریکا می کشــیم .طی ســالهای
گذشته مخصوصاً چند ماه اخیر در
کشور آمریکا بعد از آن کشتارهای
دســته جمعی و فردی که شــاهد
آن بودیم ،که هنــوز هم ادامه دارد.
چندی پیش  FBIازطریق رسانهای
خبری ودرفیس بوک ازمردم آمریکا
نظرخواهــی وکمک خواســته بود
که درمورد کنترل اسلحه هرکمک
ونظریدارند بنویسند.
این حقیرخواستم نظرم را بنویسم
تا شاید کمکی باشد .ازطرفی دیدم
وقت تلف کردنی بیش نیست ومن
نیزآمریکائــی نیســتم ،وفایده ای
هم ندارد .زیرا خــود دولت آمریکا
وداللهای فروش اســلحه که همان
ســرمایه داران جنایتکارمی باشند
اسلحه را بدست مردم داده اند .وبه
مردمی که ازجان خود می هراسند،
گفته اند برای حفظ جانتان میباشد.
چه حفظ جانی!
یکی نیســت به ایــن  FBIبگوید
کشوری که ارتش دارد CIA ،دارد،
 Homeland Securityدارد ،وایــن
همه پلیس مخفی وغیره مخفی واین
همه پلیس محلی وغیرمحلی دارد،
وشخصیت های دولتی وغیره دولتی
هرکدام برای خود یک یا چند بادی
گارد دارند ،دیگرچه نیازیســت که

در دست مردم اسلحه باشد ؟ اجازه
دهید اینجا یک پرانتز بازکنم و یک
موضوع جالب تعریف کنم.
آن زمانها که هنوز Handicap
نبودم و تاکســی می راندم،
یک روزیــک کال گرفتم
دیسپچرگفت لطفا ازا ین
مشــتری خوب مراقبت
کن .گفتم به روی چشم،
سئوال کردم ممکن است
بگوئی این مشتری کیست ؟
گفت رئیس کارخانۀ imperial
 Tabacoمیباشد .وقتی مشتری
را ســوار کردم دیــدم آقائی میان
سال و بســیار خوش تیپ آمد باال.
بعد از سالم و احوالپرسی ،پرسیدم
شما صاحب کارخانۀ امپریال تنباکو
هستید؟ گفت بله.آن زمان متاسفانه
سیگارمی کشیدم .ناگهان سیگارم
را از جیــب ُکت ام بیــرون آوردم و
پرسیدم این سیگارها را شما درست
میکنید؟ گفت بله .و باز سئوال کردم
شما روی جلد سیگارها نوشته اید:
don’t give the poison to the
؟ children

گفت بله .پرسیدم چرا «زهر» درست
میکنید؟! چند دقیقــه ای ماند که
چه بگوید .گفت نمی دانم! ســئوال
کردم واقعاً نمیدانید؟ خنده ای کرد
و گفت نه! گفتم مــن میدانم چرا.
زیرا کار ســرمایه داران ،فریب مردم
است و دورغ میگویند دولت مراقب
ســامتی مردم است .سرمایه داران
برای بدست آورند پول هر فریبی که
الزم باشد انجام می دهند.
د رمورد فروش اســلحه نیز همین
قانون به کار برده می شود.
بــرای اینکه قانــون جنگلی که در
آمریکا حاکم میباشد به کشور کانادا
سرایت نکند.
این حقیر بــه دولت آقــای هارپر
پیشنهاد میکنم برای جلوگیری این
کشت و کشتارها قانونی بگذارند که
از فالن تاریخ تا فالن تاریخ هر کس
اسلحه قانونی و غیرقانونی دارد باید
تحول پلیس دهد .و اگر بعد از تاریخ

مهلت داده شــده از کســی اسلحه
بگیریم حکم زندان اجرا می شود .بله،
این تنها راه کنترل اسلحه می باشد،
اگر راست میگوئید!
تهران خالیباف!
• و توفان در
ِ

خبر دیگری که برای ما ایرانیان بسیار
مهم بود و هســت ،طوفان نحس و
غضبناکی بود که شهر تهران را بدون
پیش بینی قبلیدرنوردید.
متاســفانه این طوفان خشــمگین
جان چند نفر از هموطنان را گرفت
و خســارات بســیاری به بار آورد و
پایتخت ایران را ساعتها در خاموشی
و هراس فوق العاده فرو برد و دولت و
مردم تهران را در ب ُهت و حیرت باقی
گذاشت.
روز بعد که طوفان پایان یافت شهردار
تهران آقــای قالیباف اعــام کرد
شــهرداری تهران همۀ خرابی ها را
درست خواهد کرد و خساراتی که به
مردم وارد شده میباشد همه را تاوان
خواهد داد .ا ّما جان آن چند نفری که
از دست رفته ،با ما نیست ،انشاءالله
خدا عوض بدهد.
هنوز چند ســاعت از وعــده های
آقای «خالیباف» نگدشــته بود که
طوفان د ّوم تهران را فرا گرفت و این
«اخطار» د ّوم به شهردار تهران بود.
واخطار سردبیرپیوند به این حقیراین
است که کوتاه بنویس وبیش ازاین
وقت مردم را نگیر!
در پایان همگی شــما خوانندگان
گرامی را بدست پروردگار مهربان می
سپارم؛
تا طوفان بعــدی بزنید و برقصید و
بنوشید شاد باشید!
از عدلت نیست داوری ازروی گمان،
زیرا بزرگترین عیب آن است که
چیزی را عیب بدانی که خود دارای
همان عیب باشی.
اصغرمحمدی و جمعی
از طرف علی
ّ
از مسلمان و پیروان راه حق
 9جون 2014
التماس دعا ،حق نگهدار
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کمپینگ سالیانه اجنمن زنان
بیایید تا به همراه دوستان
و خانواده ،چند روزی را در
ی
دامان طبیعت به خوشــ 
بگذرانیم.
کوهپیمایی،والیبال،قایقرانی،
ی و...
برداشت توت فرنگ 
• زمان 3،2،1 :ماه اوت
2014

Camping du Lac Lyster
385 ch. Séguin
Coaticook (Qc) J1A 2S4

 «سالم ،خواستم ببینم فقط پوشــیدن و خوشدرباره خانم ها و خشونت علیه گشــتن بــودم که
کمرویی ام به عالقه
زنان مطلب می نویسید؟»
پیامش کوتاه است .اما وقتی یک مندی هایم جور در
مرد جوان آن را می پرســد یعنی نمی آمــد .وقتی در
مناسبنیست.یعنیراستش «وقتی به یکی از خانه ها که با
قناعت
از
کارمان
بخواهید
را
پشتش اندازه یک کتاب داستان بیست سالگی به زور
دو زن قرار داشتم رفتم با سه
کردن گذشــته بود .رسما
وجود دارد .پاســخ مــی دهم اگر دیپلم گرفتم بالطبع
مرد روبه رو شدم!»
ندار شده بودیم .مادرم هم با
حرفی برای گفتــن دارد با کمال در کنکــور هم قبول
روماتیسم و باال پایین کردن
نشدم .ماه های آخر
میل می شنوم.
پدرم و بچه داری دیگر به خیاطی زن قرار داشتم رفتم با سه مرد روبه
دو روز جوابی دریافت نمی کنم اما سربازی حدود بیست
نمی رســید .ما خانواده روشــنی رو شدم.
و سه ســاله بودم که
خواهرش برایم می نویسد.
هســتیم ،به حدی کــه پدرم در  -یعنی به دام افتادی؟
« برادرم به خاطر ما تن فروشی تلفنی به من اطالع
نوجوانی به من گفت خودارضایی  -نه اینکه آن خانم ها برای من دام
می کرد و طی یک سال اخیر دادند پــدر به کمای
چیســت و چگونه باید با آن کنار چیده باشند ولی خیال می کردند
هم چند بار دست به خودکشی قندی رفته اســت.
بیایم ومادرم از اینکه باید روابطم من با مرد هم مــی خوابم .وقتی
یکی دومــاه به کما
زده است».
با دوســت دخترم چگونه باشــد مقاومت کردم به من با شوخی و
اطمینــان می دهم بــرای اینکه رفت و وقتی به هوش
حرف زده بــود .خوب و تمیز و خنده و سپس زور تجاوز کردند .از
توســط آشنا و دوســت شناخته آمد قدرت تکلم اش را
نشود تغییراتی در صحبت هایش از دست داد ،مثل کسی که سکته های راننده ،همراه ،همدم و آشپز سالمت بودیم .سفره ابالفضل آن شب دیگر نابود شدم.
برایشان کار کردم .دو نفر بودند که و ختم انعام و ماهواره را با هم  -و همچنان به این کار ادامه دادی؟
بدهــم و حرف هایــش می تواند کرده است.
داشتیم .از اینکه بیماری بگیرم  -یک مدت ولش کردم .دو -ســه
خانم پیر پول داد.
روی جامعه تاثیر گذار باشد و شاید  -و شما هنوز سرباز بودید؟
می ترسیدم ،به همین دلیل ماه .اما متأســفانه زد و پدرم فوت
 بله متاسفانه و همین باعث شد  -عکس العملت چه بود؟حتی خودش هم آرام تر شود.
باالخره مصاحبه از طریق چت را من که می دیدم خانواده متوسطم  -ســه چهارماه خرجی خانواده ام اضطرابم موقــع بودن با زنان شد .بدهی کفن و دفن و آبروداری
مرا به چند خانه دیگر سوق داد که
رو بــه فقر و بدهی می روند دچار در آن روزهای ســختی و بیماری بدتر شد.
می پذیرد.
و گرفتاری را یک دفعه می دهند  -نمی توانستی از کاندوم استفاده متاسفانه بین مشتریها پیچیده
 از بیست و ســه سالگی که ماه اضطراب شوم.بود من با مرد هم می خوابم .این
های آخر خدمت (سربازی) بودم  -هنــوز دوران خدمــت را مــی دســتم ،چه حالی باید می شدم؟ کنی؟
گذرانــدی کــه به فکــر این کار تعارف کــردم ولی گفت من می  -ببینید مشتری های من معموال شــد که به خاطر پول اجازه دادم
تن فروش شدم.
دانم وقتی برگردی شهر و دیارت زنان چهل تا هفتاد ســاله و اکثرا شکنجه ام کنند .کم کم پای مواد
 یعنی مثل زنانی که کنار خیابان افتادی؟مهربــان بودنــد .مخدر هم به میان آمد و وحشت و
 من به فکــرش نیفتادم ،اتفاقی پــول الزممی ایستند؟
«اضطراب و افسردگی ام پنجاه درصدشان افسردگی و اضطرابم بیشتر.
 نه به آن شکل ولی برای پول با بود .با یکی از هم خدمتی ها رفتیم هستی.زن ها و مردها خوابیده ام بی آنکه گردش ،ظهر پنجشــنبه بود و تا  -و بــا یــک جدی است .وحشت ایدز و وقتــی میدیدند  -خواهرت کی مطلع شد؟
دیپلم دست و هپاتیت مرا می کشد !» نگرانم میگفتند  -او یک سالی می شود که فهمیده
شنبه صبح مرخصیداشتیم.
لذت ببرم.
برو راحــت باش و از من افسرده تر است .متاسفانه
 منظــورت چیســت لذت نمی رفیقم می خواســت روحیه من پا شکسته کهعوض شود .در رستوران دو خانم کار هم بلد نبودی در شهر و دیارت حاال یا با پول یــا بی پول .پنجاه دنیای کوچکی اســت چون یک
بردی؟
درصددیگر هم خدمات رسانی می مادر و دختر از طرف یک مشتری
 قطعا من به عنوان یک مرد لذت مسن اما خوش پوش سر حرف را شغلیجورنشد!؟جنسیداشتم اما روحم هنوز بیمار به خاطر دیر رسیدن غذا باز کردند  -آنقدر پــول الزم بودیم و خواهر خواستند ،کاندوم را که از شروط به من معرفی شدند کهدختر خانم
است .دائم به مشاور و روانشناس و این شــد که بیشتر آشنا شدیم و برادرها خرجشــان باال بود که اولیه من بــود قبول نمیکردند و هم دانشگاهی خواهرم بود .من او
مراجعه می کنــم .عذاب وجدان و ما را سوار ماشین کردند .رفیقم رفتم در یک پیتزا فروشی با موتور پولی نصیبم نمی شد .دوماه اول را نمی شناختم .کار که تمام شد،
داشتم و از همه بدتر اینکه من از به شوخی وقتی می خواستند ما کار گرفتم .به خاطر خوش پوشی که اینطوری گذشت اکثر مشتری پولم را گرفتم و رفتم ولی او مرا با
کودکی بین دوست و آشنا به ساده را یک جایی پیاده کنند در جواب و باالخره یــک ذره قیافه ای که هایم را از دست دادم .برای همین خواهرم چندبار دیده بود .خواهرم
دلی و کم رویی شــهرت داشتم و درخواست های زیر لفظی خانم ها داشــتم مدام از طرف صاحب کار مجبور شدم شرایط آنها را بپذیرم به روانشــناس مان گفته اســت
از اینکه به خاطر مــا برادرم زجر
ایــن روی کیفیت و کمیت رابطه گفت مــا پول می گیریم خدمات و همکاران مســخره می شدم .از نه اینکه خودم شرط بگذارم.
می رسانیم و خانم ها قبول کردند .جیگرتو بخورم و بچه خوشگل به  -باالخره وضع مالی ات خوب شد؟ کشیده عذاب وجدان دارم .هردوی
جنسی ام تأثیر داشت.
 دوســت داری از یک جایی که  -یعنی تو آمادگی اش را داشتی؟ من می گفتند تا تو چرا هنرپیشه  -در این کار خوب شــدن نداریم .ما زیر نظر پزشــک هستیم و مندر آوردن و خرج کردن است .می داروهای قوی آرام بخش مصرف
مســبب اصلی این موضوع بوده  -من یک پســر بیســت و دوسه فیلم پورن نشدی…
ساله بودم که تجربه جنسی جدی  -همین سبب شد که آنجا نمانی ؟ بایست جنتلمن می بودم .هم زمان می کنم .اما صادقانه بگویم از اینکه
برایمانبگویی؟
 پدرم یک خیــاط آبرومند بود .نداشتم و در بحران روحی به سر  -اگــر پول به انــدازه خرج خانه خرج خودم و بچهها و خانه میشد بچه ها اینقــدر موفق و تحصیلتا دوازده سالگی خواهر و برادری می بردم .آمادگی هم خواب شدن در مــی آمد تحمــل میکردم و و روزگار می گذشت .دنبال تست کرده و چشــم و دل سیرشده اند
نداشتم .اما درعرض سه سال یک بله ،ولی پول گرفتــن و این کاره می ماندم .متاسفانه بچه ها هنوز بازیگری و مدلینگ و این چیزها خوشحالم و از خدا برای خودم تنها
کودک و نوجوان بودند و مراقبت هم بودم .به مادرم گفتم یک مارک شفا می خواهم.
برادر ودو خواهربرادردوقلو به جمع شدن نه.
های جدی می خواستند .هزینه معروف کت و شــلوار و چرم ،من  -یعنی اگر باز هم به بیست و سه
ما آمدند .یکی دوســال بعد قند  -پس شروع قضیه تفریحی بود؟
خون پدرم آنقدرغیر قابل کنترل  -متاسفانه بله ،دوستی ما با خانم های سرسام آوری داشتند که به را بــرای کارهای مدلینگ داخلی ســالگی برگردی ایــن کار را می
شد که چشــم چپش را از دست ها ادامه پیدا کرد و آنها دوســتان مغز من هم خطور نمی کرد .مگر انتخاب کرده است .پولی کهدر می کنی؟
داد .یعنی خیاطی تعطیل .بعد هم دیگرشان را دعوت کردند و اولین دوره زمانه کامپیوتر و موبایل می آوردم از نظر او حالل بود و به من  -اگر به بیست و سه سالگی برگردم
دربان یک شرکت خصوصی شد .بار یک خانم پیر ،یک چک پانصد شد به آنها بگویم ندارم اگر هم می افتخارمی کــرد .عذاب وجدان به که شرایط زندگی ما همین باشد
گفتم آنها درک نمی کردند .من خاطر مادرم اضطراب و افسردگی بله مجبورم ،ولی اگر به کودکی و
هیچ وقــت فقیر نبودیم .مادر هم هزارتومانی به من داد.
برخالف مــادرم معتقد بودم باید مرا بدتر میکرد و اولین مورد تجاوز نوجوانی برگردم درس می خوانم
در خانه خیاطــی می کرد و اهل  -فقط برای یک هم خوابگی؟
و تابستان ها کارهای متفرقه مثل
مجله خواندن و روزنامه ورق زدن  -نــه فقــط هم خوابگــی .چون در ناز و نعمت بزرگ شوند و این تیر خالص بود.
بود .پدرم هم عاشق سینمای دهه روزهــای آخر خدمتــم بود برایم سن برای اینکه قناعت یاد بگیرند  -تجاوز؟ اگر اذیت نمی شوی مکانیکی ،نجاری و جوشکاری یاد
می گیرم تا وقتی در بیست و سه
درباره اش حرف بزن.
چهل و پنجــاه هالیوود؛ برای من جشن
 وقتی به یکی از خانه ها که با دو سالگی پدرم از کار افتاده شد یکرفیق شفیقی محسوب می شد که گرفتند
و ود
خدا نصیب همه کند.
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به بحث و گفتگو پیرامون چگونگی آموزش
بیشتر:
اطالعات
برای
شد
تا به مسایل شما رسیدگی کند؟
جنسی به کودکان خواهیم نشست
www.IWSF2014.org
مرجع رایگان و قابل اطمینان در خدمت خانواده های
همه شما
با امید به دیدار ٔ
ایــن فرصت پر بــار را از
افغان و ایرانی است و شما را گام به گام در همه مشکالت یاری می
8043
St Hubert,
دست ندهیم.
کند .اگر آرامش خاطر می خواهید ،تلفن را بردارید و
Montréal, QC H2R 2P4
)(Metro: Jarry
با شماره  514-274-8117با ما تماس بگیرید.
بها :هر نفر  $۸برای یک شب

Shield of Athena

جلسه اجنمن زنان
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و  $۱۶برای ۲شب
• کــودکان  ۱۲ســال به پایین
رایگان میباشد.
تهیه وســیله حمــلو نقل
،خواب و خــوراک به عهده
شرکت کنندگان میباشد ،
• اگر هنر و حرفه یی دارید،
حتما آن را توشه راه سازید.
برای اطالعات به آدرس زیر
ایمیلبفرستید
iwamontreal@gmail.
com

با امید به دیدار شما

جوردیگری زندگــی را به دوش
بگیرم.
 در میان حرف هایت احترام بهزنانی که با آنها بودی مشــهود
است .چرا؟
 نود درصد آنها زنانی بودند کهمشکالت خودشان راداشتند .شاید
مالی نبود ولی گرفتار بودند .خیلی
هایشان برای مندل می سوزاندند.
خیلیها تــاش کردند برای من
کار پیدا کنند که متأسفانه خودم
قابلیت نداشتم .حتی دو نفرشان
سی و نه ساله و پنجاه و چندساله
به من پیشنهاد ازدواج دادند .یک
بار هم یک خانم هفتاد ســاله را
معرفی کردند که بسیار ثروتمند
بود از من خواســت نوکرش باشم
و چهارماه بــی هم خوابگی و تن
فروشی روزگارم خیلی خوب بود،
ولی پســرهایش که جای دیگری
زندگی میکردند مــرا انداختند
بیرون مبادا مادرشان وسوسه شود
و پولی چیزی به نامم بکند.
 بعد از اینکــه خواهرت فهمیدکارت را رها کردی؟
 بله و حســابی چند ماه درماندهو بــی پول بودیــم و آن زمان بود
که اقــدام به خودکشــی کردم.
خوشبختانه دیگر از آن مرحله رد
شده ام .حماقت است .خودکشی
آنهم در وضعیت خانوادگی ما!
خودخواه شــده بودم انگار .همین
چ کس جز خواهرم نفهمیده
که هی 
خدا را شــکر میکنــم .هرچند
شرمنده خواهرم هستم ،مرا درک
میکند ولی به هر حال…
 حاال روزگار را چطور می گذرانی؟ پدربزرگ مادری ام تازگی فوتکرده است و به مادرم اندازه رهن
یک مغازه ارث می رســد .دنبال
کار منشــی گری و فروشندگی
یا نگهبانی در مغازه ها و شــرکت
ها می گــردم تا خدا چه بخواهد.
متأسفانه آنقدر تحصیل کرده برای
کار هســت که من در میان آنان
گم شــده ام .خواهرم هم در کنار
درسش کار ترجمه متون انجام می
دهد.
اضطــراب و افســردگی ام جدی
اســت .وحشت ایدز و هپاتیت مرا
می کشــد اگرچه صدبار آزمایش
خــون دادهام و مریضــی خاصی
ندارم .شانس آورده ام.
 و حرف آخر؟ خیال نکنید فقط زن ها کمکمی خواهند .مــا مردهای جوان
ایرانی به خاطرمســئولیت هایی
که روی دوشــمان اســت خیلی
گرفتاریم ،اگر چه قوانین ضد زن
به نظر می رسند ولی بیچاره شدن
آدم ها زن و مرد نمی شناسد .اگر
گرگ نباشــیم خورده می شویم.
این حرفی اســت که یکی از زنان
به من زد و گفت اینقدر بره نباش.
دیگر اینکه یک مثال خارجی است
که به نظرم اینطوری است ،کفشم
را بپــوش تا بفهمی راه رفتن من
خنده ندارد…
(پریساصفرپور)

•
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الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

موسیقی..

ازنازی بپرس!...

شیـدا
قره چه داغی

ﺑﻪ یاوه ﻫـﺎی ﻣﺮغ و ﺧﺮوس های اﻃﺮاﻓﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ!

ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻻﻧﻪ ﻋﻘﺎﺑﯽ
ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﺨﻢ ،ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪای آن ﻗﺮار
داﺷﺖ .ﯾﮏ روز زﻟﺰﻟﻪ ای ﮐﻮه را ﺑﻪ
ﻟﺮزه در آورد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺗﺨﻢ ﻫـــﺎ از داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﻠﻐﺰد.
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق آن ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ
ای رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻣﺮغ و ﺧﺮوس
ﺑﻮد .ﻣﺮغ و ﺧﺮوس ﻫـﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫـﻢ ﻣﺮغ ﭘﯿﺮی داوﻃﻠﺐ
ﺷﺪ ﺗﺎ روی آن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و آن را ﮔﺮم
•

ﻫـﻮﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ ،ﺧﻨﺪﻩ ﻫـﺎﯾﺖ ﺭﺍ
ﻧﻪ ! (ﭘﺎﺑﻠﻮ ﻧﺮﻭﺩﺍ)
•

هر کودکی با این پیام به دنیا می
آید کــه خداوند هنوز از انســان
ناامید نیست ( .رابیندرانات تاگور )
•

باید یک بــار به خاطر همه چیز
گریــه کــرد .آن قدر که اشــک
ها خشــک شــوند ،باید این تن
اندوهگین را چالنــد و بعد دفتر
زندگی را ورق زد .به چیز دیگری
فکر کرد .باید پاها را حرکت داد و
همه چیز را از نو شروع کرد.
(آنا گاوالدا )
•

ﻧﮕﻬﺪارد ﺗﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﮏ
روز ﺗﺨﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﺟﻮﺟﻪ ﻋﻘﺎب از
آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﺟﻮﺟﻪ ﻋﻘﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮﺟﻪ ﻫـــﺎ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ و
ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻋﻘﺎب
ﺑﺎور ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾﮏ ﺟﻮﺟﻪ
ﺧﺮوس ﻧﯿﺴﺖ.
او زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده اش را دوﺳﺖ
داﺷﺖ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی از درون او ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽ زد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫـﺴﺘﯽ.
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﮐﻪ داﺷﺖ در
ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪ
ﻋﻘﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اوج ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﻘﺎب آﻫـــﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ای
ﮐﺎش ﻣﻦ ﻫـــﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻧﻬﺎ ﭘﺮواز ﮐﻨﻢ ﻣﺮغ و ﺧﺮوس ﻫـــﺎ
ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪن و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺗﻮ ﺧﺮوﺳﯽ و ﯾﮏ ﺧﺮوس ﻫـــﺮﮔﺰ

ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﭙﺮد .اﻣﺎ ﻋﻘﺎب ﻫـﻤﭽﻨﺎن
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده واﻗﻌﯽ اش ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن
ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد و
در آرزوی ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﻣﺎ ﻫـــﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻋﻘﺎب از روﯾﺎﯾﺶ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
روﯾﺎی ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد و
ﻋﻘﺎب ﻫـﻢ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺎور ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ او دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻓﮑﺮ
ﻧﮑﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﺮوس ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
اداﻣﻪ داد و ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﺮوﺳﯽ ،از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.
ﺗﻮ ﻫـﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﻫـﺮﮔﺎه
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪی ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻋﻘﺎﺑﯽ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﯾﺎ ﻫـــﺎﯾﺖ ﺑﺮو و ﺑﻪ ﯾﺎوه
ﻫـــﺎی ﻣﺮغ و ﺧﺮوﺳﻬﺎی اﻃﺮاﻓﺖ
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ!

ایمان :جبر جغرافیا؟!

ریچارد داوکینز

اگــر در اســراییل
بدنیا آمده باشید ،به
احتمال زیاد یهودی
هستید
اگــر در عربســتان
بدنیا آمده باشــید،
بــه احتمــال زیاد
مسلمانید
اگر در هند بدنیا آمده

باشــید ،به احتمال
زیاد هندو
امــا اگــر در امریکا
بدنیا ماده باشید ،به
احتمال زیاد مسیحی
هستید
ایمان دینی شــما از
یک موجود الهی الهام
گرفته نشده،
حقیقت ثابت و پایدار

کالسیک

لغت کالســیک به چنــد معنی
فهمیده می شود:

اول:

به هنری که به طرف مدارج عالی
حرکت می کند گفته می شود.

دوم:

هنر با ارزشی است که از مد زمان
• گذشته و جاودانی شده باشد .مانند
فیلم های چارلی چاپلین ،آوازهای
 Jacque Brelیا موسیقی جاز لوئی
آرمسترانگ و...

اینست که
ایمان شــما به زبان
ســاده تنهــا جبر
جغرافیاست!
(Richard
)Dawkins

سوم:

به ســبک هنری قــرن  18اروپا،
بخصوص موسیقی کالسیک وینی
 1750 -1820آثار آهنگســازان
(هایدن ،موزار ،بتهون) همزمان با
ادبیات کالسیک  Weimarگوته و
شیلر
فلسفه زمان:

ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫ ها ﺑﻮﺳﻪ هاﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺍﺯ
ﺳﺎﻟﻨﻬﺎﯼ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭهــاﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ
نکته اســت ،بنابراین ما باید بسیار
ﻋﺒﺎﺩﺗﮕﺎﻫ ها ﺩﻋﺎ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍند!
متواضع باشــیم ،این دومین نکته
( چارلز بوکوفسکی)
اســت،دیگر اینکه نبایــد مدعی
•
دردی بزرگتر از یا ِد روزگا ِر خوشی دانستن باشیم در حالی که چیزی
نمی دانیم و این سومین نکته است.
دوران تیره روزی نیست.
در ِ
(کارل پوپر)
( دانته آلیگیری )

مثال:

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:

قســمت آخر ســنفونی 9
بتهون که اســتثنا آواز کر و سولو
به آن اضافه شــده است با قصیده
معروف "شادی" ســاخته شیلر
(حکایت از بــرادری و برابری می
کند).
در نیمــه دوم قرن  18بواســطه
کشــفیات ،اختراعــات ،انقالب
صنعتی طبقه جدید شــهروندان
بوجود آمد" .منطــق" جایگزین
"ایمان مطلق" شــد در نتیجه به
"عصر روشنگری" معروف شد.
در دوران "بــاروک" Baroque
(یعنی قبل از کالسیک) اشراف و
کلیســا روال فرهنگ و هنر را در
دست داشتند .در دوران کالسیک
شهروندان این وظیفه را به عهده
گرفتند .با ســاختن ســالن های
کنسرت ،اوپرا ،موقعیت استفاده از
فرهنــگ و هنر برای عموم فراهم
آوردند.
ضمنا هنرســتان های موسیقی،
ارکستر و کر دوستاران موسیقی
غیــر حرفه ای در گوشــه و کنار
شــهرها بوجــود آمد؛ شــناخت
موســیقی عمومیت پیــدا کرد.
قضاوت شهروندان مالک و تعیین
کننده جهت روال این هنر شد.

بوسیله تفکر و منطق می بایست
نظم جدیدی در زندگی انســان
بوجود بیاید تا راهگشــای آزادی،
جهان به تمامی خالی است...
احتــرام بــه حیثیــت و مقام و
(آلفونس دو المارتین )
خوشبختی انسان باشد.
•
لــذا از مجمــوع ایــده ال های
حرکت
صدای
از
پــر
جهان
این
و
فلســفه یونان قدیم ،مسیحیت
که
همچنان
که
ست،
مردمی
پاهای
و آلمان فلســفه "انســانگرایی" ســونات :Sonate
تو را می بوسند،در ذهن خود طناب  Humanismusشکل می گیرد.
سونات (فرم ساختمان موسیقی
•
•
دار تو را می بافند( .فروغ فرخزاد ) آثار هنرمندان و متفکرین ایندوره برای ســاز) حاصل پیشــرفت در
گویی
نفر،
یک
تنها
نبود
در
گاهی
اولین
این
دانیم،
نمــی
چیزی
ما
به تکیه به این فلسفه آفریده شده صنعت ساختن ســاز است .فرم
اند .خوش بینی و امید ،پایه اصلی اساسی آهنگسازی دوره کالسیک
خدیر :اوکراین  -گالیه های پوتین! >> ...ادامه از صفحه30 :
موسیقی این دوره است.
است .ســونات موســیقی چند

برای روسیه محسوب می شود.

ایران  ،هند ،پاکســتان و مغولستان
نیز هــر یک بعنوان عضو ناظر در آن
شرکتدارند که جمعاً این گروه بندی
نزدیک به نصف جمعیت جهان را در
بر می گیرد .با ایــن ترتیب غرب یا
جامعۀ جهانی یا بعبارتی روشن تر-
باشگاه استعمارگران پیشین ،جایگاه
و موقعیت خود را در صحنۀ سیاست
جهانی از دست داده است و دیگر قادر
نخواهد بود مانند گذشــته سیاست
خود را بر جهانیاندیکته کند.
با قــرارداد  30ســالۀ گازی و دیگر
قراردادهای ُم ّهــم اقتصادی -تجاری
دروازه های بازار یک میلیارد و سیصد
میلیون نفری چین هم اکنون باز شده
انــد و بدین جهت تحریم های غرب
بر علیه روسیه کارآئی نخواهد داشت.
از این رو اروپائیان امید خود را به اینکه
روسیه به دلیل نیاز به درآمد ناشی از
صدور گاز به اروپا ،لوله ها را نمی تواند
ببندد ازدستدادند و ناگهان زبان تند
متحول شد.
و گزنده راهبران اروپا ّ
رئیس جمهور فرانسه از دیدار خود در
 27ژوئن به بهانه جشــن هفتادمین
سالگرد پیاده شدن نیروهای متّفقین

		

در نرمانــدی در  6ژوئــن  ، 1942با
والدیمیر پوتین خبــر داد .گویا قرار
است با اوباما وآنگال مِرکِل صدراعظم
آلمان در قلعه بتوویل صبحانه صرف
کند و احتمال می رود دیگر رهبران
اروپا برای دیدار با پوتین نوبت بگیرند.
آخرین خبرها حاکی اســت رئیس
جمهور جدیــد اوکرایــن عملیات
نظامی خود را دامنه وسیعتری داده و
نشان می دهد از پشتوانه محکمتری
برخــوردار بوده و بــه کمک غربیها
مطمئن شده است .همچنین شنیده
میشود غرب از مأورای مرزها از جمله
چچن و سوریه جنگجو وارد می کند و
بدین ترتیب نشانه های جنگ داخلی
در اوکراین و بحران دامنه دار در پشت
مرزهای روسیه به چشم می خورد.
چنین به نظر میرسد آمریکا در رأس
جامعه شرور جهانی در راستای ّحل
بحرانهای اجتماعــی – اقتصادی و
مشــکل ّحاد بیکاری جهان سرمایه
داری ،بــه ادامه جنگ ســرد اصرار
دارد .از این رو پوروشینکو با اشغالگر
خواندن روسیه به برگرداندن گریمه
و سرکوب شورشیان در شرق اوکراین
تأکید ورزید .او بهدیدن رئیس جمهور
روس لهستان به ورشو پرواز کرد و
ضد ِ

ضمن عکس گرفتن با وی و اوباما ،در
کنار یک جت جنگنده اف  16ساخت
آمریکا ،ژست قدرت و آمادگی نظامی
خود را به نمایش گذاشت.
ا ّما مالقاتهای مهم پوتین با روســای
کشورهای فرانسه  ،آلمان و انگلیس
در فرانســه در چهارچوب مراســم
هفتادمین سالگرد جنگ د ّوم جهانی
نگرانی شدید اروپا از قطع گاز روسیه
سخنان صریح وزیر خارجه فرانسهدائر
به ّرد تقاضای اوکراین برای پیوستن
به اتّحادیه اروپا باد دماغ پوروشینکو را
خالی کرد .از این رو رنگ عوض کرده
و قول داد به زدو خوردهای نظامی در
شرق اوکراین پایان داده و مشکالت
خویش را با روســیه از طریق مذاکره
حل کند
به این ترتیب شــاید پوروشــینکو
فهمیده باشد که ُگرگان سرمایه داری
در پــی بوی کباب مــی آیند و یک
کشور ورشکسته به سختی مقروض (
تنها  2.5میلیارد دالر به روســیه) به
درد آنها نمیخورد و سرمایه داری اروپا
دست شکستۀ وبال گردن نمیخواهد .

facebook.com/paivand.montreal
به ما بپیوندید!

اعداد بی پایه و اساس و مغایر منافع ملی!...

مکعب به امارات متحده صادر می
شد .چندســال بعد ،این قرارداد
با عنوان به صرفه نبودن توســط
محمدرضا رحیمــی رییس وقت
دیوان محاسبات کشور ،لغو شد.
خبرگــزاری "فــارس" در تاریخ
 1392/05/17گزارشی از سازمان
بازرسی کل کشور را منتشرکرد که
درآن دالیل لغو قرارداد به شرح زیر
توضیح داده شده بود:
« -1عدم رعایت مصوبه شــورای
اقتصاد.
 -2مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد
تجاری ،اقتصادی ،حقوقی ،فنی و
امنیتی.
 -3نامناسب بودن فرمول قیمت
گذاری و ثبات نســبی قیمت در
یک دوره  7ساله.
•  -4عدم لحاظ نقطه نظرات دبیر
پیشین شورای امنیت ملی [رییس
جمهوریکنونی].
 -5عدم تعادل منطقی بین سود
شــرکت ملی نفت و شرکت نفت
کرسنت.
 -6ضعف جدی درشرایط داوری
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در قرارداد.
 -7ضعــف جــدی درشــرایط
تجدیدنظر در قرارداد.
 -8عــدم توجه به رفتار فنی چاه
های میدان سلمان.
 -9سلب حقوق شرکت ملی نفت
ایــران برای عرضه و فروش گاز به
سایر متقاضیاندر شارجه.
 -10اعطای انحصار به شــرکت
خارجــی طرف قــرارداد و فقدان
تضمین الزم جهت پوشش سرمایه
گذاری ایران در قرارداد».
درگزارش ســازمان بازرسی کل
کشور تصریح شــده بود« :قرارداد
موصــوف درصورت عــدم تغییر
شــرایط و مفاد آن ،به هیچ وجه
تامین کننده مصالح ملی و منافع
شرکت ملی نفت نیست».
هفته گذشــته ،نعمت زاده وزیر
صنعت ،معدن و تجــارت دولت
"اعتدال" در ســخنانی اعالم کرد
که به دلیل لغو یک جانبه قرارداد
و شکایت شرکت اماراتی کرسنت
به دادگاه بین المللی الهه ،دادگاه
حکومت اسالمی را به پرداخت 18

ail.com

Sheida.g@hotm

قســمتی
برای ساز  Soloیا ساز به همراهی
سازدیگر که اغلب پیانو است گفته
می شود .به سونات برای ارکستر
سنفونی گفته می شود.
قســمت اول ســرعت تند -دوم
سرعت آهسته -سوم موسیقی شاد
رقص مانند -قسمت آخر سرعت
تند( -رسم براین است که آخر این
قسمت دست می زنند و تشویق
می کنند).
نتیجــه:

منابــع پیشــرفت و نــوع آوری
موسیقی در دوره کالسیک:
تغییــرات اجتماعــی -تغییر در
فلسفه زندگی -پیشرفتدر صنعت
ساختن ســاز (مانند پیانو ،اوبوا،
هــورن) اختراع ســازهای جدید
مثل کالرنیت پیشــرفت در علم
ارکستراســیون یعنی چگونگی
هم آهنگ کردم سازهای ارکستر
سنفونیک (سازهای بادی ،زهی،
کوبه ای)

•
توصیه چند منونه کالسیک که مورد
عالقه عموم است:

کنســرتو ویلن بتهوون ،سونات
مهتاب و پاتیتک  Pathetiqueبرای
پیانو بتهون ،کنسرتو پیانو شماره
 21و  22موزار ،کنسرتو کالرینت
موزار ،ســنفونی شماره  40موزار،
سنفونی شماره  3و  5و  7بتهون.
 8ژوئن 2014

>> ادامه از صفحه5 :
میلیارد دالر غرامت محکوم کرده
است.
این ســخنان جنجالی به پا کرد
و بــه گزارش  14خــرداد 1393
"تابناک" ،روابــط عمومی وزارت
نفت با صدور اطالعیه ای کوشید
براین جنجال سرپوش بگذارد:
«روابــط عمومــی وزارت نفــت
اظهــارات نعمــت زاده مبنی بر
محکومیت  18میلیــارد دالری
ایراندر پرونده کرسنت را نادرست
خواند و از رســانه ها خواســت از
"بیان اعداد بی پایه و اساس و مغایر
با منافع ملی" بپرهیزند».
برای کسانی که با جنس تکذیب
های مقامــات حکومت آخوندی
آشناییدارند ،روشن است که برغم
تکذیب مبهم ،کلیشــه ای و بی
اعتبار روابط عمومی وزارت نفت،
به یقین آنچه کــه وزیر صنعت،
معدن و تجارت گفته "نادرست"
و "اعداد بی پایه و اســاس و مغایر
منافع ملی" نیست!

•
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آموزشعکاسیبهزبان ...

شــکل در
بخش بیست و دوم:
در جلسات مجانی آموزش عکاسی
این گونه عکسها
استودیو «فوتوبوک» شرکت نمایید.
عکاسی دوران
قابل مشاهده باشد .استفاده
برای اطالع از زمان این جلسات در بزرگترین
از زمینــه ســفید و زمینه
بارداری از بانوان گروه فیسبوکی ایرانیان مونترآل ،یعنی:
روشن برای این سبک توصیه
«همه چیز در مورد مونترآل»
میگردد.
عکــس دوران بــارداری از
Info pratiques sur Montréal
در مــورد برخــی زنانی که
رسومی اســت که به کشور
عضو شوید .تلفن استودیو فوتوبوک:
شــاید قبل از دوران بارداری
ما نیز وارد شــده و با همه
(514) 984-8944
نیز اندکــی فربه بــوده اند،
مشکالتی که در کشورمان
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
عکســبرداری در زمینه ی
وجود دارد ،خیلی از خانم ها
پیج استودیو فوتوبکدر فیسبوک:
WWW.FACEBOOK.COM/
مشــکی و با نورپردازی سایه
از دوران بارداری خود عکس
STUDIOPHOTOBOOK1
روشــن توصیه میگــردد تا
تهیه میکنند تا خاطرات این
نیــز در خانواده وجــود دارند ،در
بهتریــن و قابــل قبولترین
انتظار شیرین را برای همیشه
تصاویر حضور می یابند تا همگی نتیجه حاصل گردد.
جاودان نمایند.
چیزی که در این سبک از عکاسی با هم یک خانواده منسجم و مملو فراموش نکنیم که هنر عکاس باید
باید مد نظر عکاس باشد این است از عشق و همبستگی را به تصویر این باشد که تصاویری از خلق الله
که سعی شود در همه تصاویر ،این بکشند.
تهیه کند که از خودشان هم زیباتر
حس القا شود که دوران بارداری ممکن اســت که هر زنی یک بار باشند!
برای هر مادری ،بسیار ویژه و یگانه یا بیشتر ،این تجربه را در زندگی محیط اســتودیو و توجیه بانوی
بــوده و نهایت اســتفاده را از این داشــته باشــد ولی بی شک ،هر باردار باید به گونه ای باشــد که
تجربه آن برای مادر ،منحصربفرد در فضایی فارغ از هر نوع استرس
روزها ببرند.
برخــی از بانوان از تغییر شــکل خواهد بود .به تصویر کشیدن این عکسبرداری شود .بهتر است که با
فیزیکی بدن خــود در این دوران دوران باعث خواهد شــد که هر پخش یک موزیک مالیم و بیانی
راضی نبوده و ممکن است احساس دفعه کــه در آینده به این تصاویر ساده ،به سوژه اینگونه القا کرد که
کنند کهدیگر زیبایی گذشته خود مینگرد ،خاطرات و مصائب شیرین عکسبرداری در دوران بارداری باید
آن دوران را به یاد آورد .با نشــان برای ایشان به یک تجربه جالب و
را ندارند.
عکاس باید با تهیه زیباترین کلیشه دادن این تصاویر به فرزندان میتوان فرموش نشدنی تبدیل گشته و از
های هنری ،حسی را به سوژه القا به بهترین وجه به آنها اثبات کرد هر لحظه آن لذت ببرد.
کند که این دوران طالیی ،با همه که آمــدن این عضو جدید چقدر ترجیحا یک فون همرنگ صورت
مشکالت و ناراحتی هایش ،میتواند برای پــدر و مادرش مهم بوده که و یک آرایش مالیم برای ســوژه
بهترین و خاطره انگیز ترین دوران از ماهها قبل در تدارک ورودش به توصیهمیگردد.
زندگی یک زن بوده و حتی بسیار این دنیا بوده اند.
با توجه به آداب رسوم و فرهنگهای
گوناگون ،برخی از بانوان مایل به
زیباتر ودلفریبتر از همیشه به نظر •
تهیــه عکــس در وضعیت بدون
برسد.
چند نکته ی مهم در عکسبرداری
لباس نیســتند .عکاس در چنین
حضور پدر در این گونه عکســها دوران بارداری:
نشاندهنده حمایت وی از همسر و در این سبک ســعی میشود که وضعیتــی باید ضمــن احترام به
فرزند آینده شان بوده و بخصوص تا حد ممکن ،مفاهیم «آرامش و سلیقه مشتری ،زیباترین عکسها را
در این دوران ،همیشــه در کنار انتظار» که ویژگی بارز این دوران با هر نوع پوششی ثبت نماید.
همســر خود قرار دارد تا حمایت برای هر بانوی بارداری اســت ،در پوزیشن های این نوع عکسها باید
و عشق بی پایان خود را به اثبات تصویر به نمایش گذاشته شده و کامال راحت و ساده بوده و ترجیحا
بر روی آن تاکید گردد .ســادگی با لباس راحتی و حتی یک ملحفه
برساند.
در صورتی که کــودکان دیگری و محیط خلــوت باید به بهترین سفید (به جای لباس) باشد.
ترجیحا اکثر پوزیشــنها به گونه
ای باشد که مادر الزاما به دوربین
نگاه نکرده و با گذاشتن دست بر
روی شکم ،ارتباط ،انرژی مثبت
و محبت مادری خود را به فرزند
آینده اش نشــان دهد .با رعایت
این اصل ،عکسهایی بسیار طبیعی
تر خواهند شد.
یکی دیگر از محیطهای مناسب
دیگر برای تهیه چنین عکسهایی،
عکس دوران بارداری در طبیعت
یا کنــار یک دریاچــه کوچک
میباشد .در صورتی که دمای هوا
مناسب و مکان عکسبرداری برای

همدردی

لیدای عزیز

خبردار شدیم دوست و همکار عزیز و جوان مان،
لیدا صاف زاده عزیز و ارجمند ،پدربزرگ دلبندش را در ایران از
دست داده است .در این غم بزرگ خود را با او دیگر عزیزان سوگوار
شریک می دانیم و برای بازماندگان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

محمد رحیمیان ،همه دوستان شما
در پیوند مونتریال و ونکوور
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«همهچیزدرموردمونترآل»
Infos pratiques sur Montréal

مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل

اطالعاتبهدردبخورواخبارمفیدبرایدانستنهمهچیزدرموردمونترآل.ویژهمهاجرانقدیموجدید
اینگروهفعالبا 9000عضو،پویاترینگروهفیسبوکیجامعهفارسیزبانانکبکبوده
و هیچ گرایش سیاسی ،مذهبی و حزبی ندارد .در این گروه مردمی عضو شوید.

سوژه خطری ایجاد نکند میتوان
برخی از کلیشه ها را در وضعیتی
تهیه کرد که بانوی باردار تا زانو در
آب رودخانه در وضعیت ایســتاده
بوده و به دوربین بی اعتنا باشد.
برای زیباتر شــدن عکســها در
اســتودیو می توان از عناصر زیر
استفاده کرد:
استفاده از رنگهای آبی یا صورتی با
توجه به پسر و یا دختر بودن نوزاد،
نمایش نام نوزاد متولد نشــده با
حرف در تصویر (به صورت نوشته
بر روی شــکم مادر و یا با استفاده
از حروف چوبی) ،یک جفت کفش
نــوزاد و یا نمایش یک لباس بچه
در تصویر ،نشان دادن یک خرس
یا اسباب بازی متناسب با جنسیت
بچه در تصویر ،نمایش دادن برگه
سونوگرافی جنین در دست پدر و
مادر در تصویر ،و موارد دیگر.
در مورد خطوط روی شــکم نیز
نباید نگران بــود و با یک رتوش
طبیعی ،میتــوان همه خطوط را
محو کرد.

یکی دیگر از عکسهای هنری در
این دوران ،تهیه «ســیلوئت» یا
شمای کامال تیره از نیمرخ کامل
بدن بانوی بــاردار در زمینه کامال
روشن است.
بــرای کســانی که واقعا عاشــق
عکسهای دوران بارداری هستند
توصیه میشــود که هر ماه برای
گرفتن یک عکس به اســتودیوی
مورد اعتماد خود مراجعه کرده و
تغییرات فیزیکــی بدن خود را به

مدت  9بار ثبت نمایند.
پس از پایــان بــارداری ،عکاس
این  9عکس را بــا هم ترکیب و
تصویرزیبایی را مونتاژ خواهد کرد.
مونتاژ عکس بانوی باردار با عکس
نوزادش قبــل و بعد از زایمان نیز
تصویر بسیار جالبی بوده و بهترین
کادو بــه پدربــزرگ و مادربزرگ
خواهد بود.

همدردی

شدزغمتـخاهنیسودادلم
ردطلبترفتهبرهجادلم
دوست دیرین ارجمند،
جناب آقای اکبر وکیلی
خانواده های سوگوار

درگذشت بسیار تالم انگیز عزیز دلبند ما ،جوان ناکام شما

زنده یاد خامن شادی وکیلی

اندوه بزرگی بر جان ما و همه دوستان شما آوار کرد.
برای شما و تمامی وابستگان صبر و سالمتی آرزو می کنیم.

خانواده های خدیر ،مشعوف ،بخشی

همدردی

جناب آقای اکبر وکیلی  ،خانواده های سوگوار

با قلبی اندوهگین ،از خبر درگذشت عزیزدلبندتان مطلع شدیم .تسلیت ما را
بپذیرید .برای شما و تمامی وابستگان صبر و سالمتی آرزو می کنیم.

محمد رحیمیان ،همه دوستان شما
در پیوند مونتریال و ونکوور

•

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...

توسط :رضا هومن

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

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

ایرانی
ب
خرید!

فرزانگانمونتریال

نگهــداری آمــوزش زبان انگلیسی
با۱۲سال سابقه تدریس در موسسه کیش تهران
ازساملندان
عضو رسمی
نگهداری از سالمندان
دلبندشما،توسطخانم
با تجربه ،در خانه یا
بیمارستان
صوفی :همراه با رفرنس

>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

514-717-9117

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

toendofmay2010P

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

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

فروشکاندودرمرکزشهرمونتریال اجارهآپارمتان
Downtown near metro
Guy-Concordia,
Nice studio in “Le StMathieu”,
Renovated wood
kitchen cabinets,
granite tiles .
Third floor,
Elevator, 24h security.
Condo fees include:
heating and electricity.

Outside pool.
>> Move-in ready.
Could be sold
fully furnished
-------------Price to sell:

Only 165,000$
--- No agents ---

Tel.: 514-575-8525
Tanaz
?oncepaypaljune15UP

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

514-827-6329
514-620-3255

Tel.: (514) 775-6508

(613) 265-5899

azmay2013hoomanfree

(آرش کشوری)

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

 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

514-833-8684

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

مدرسهفارسیزبان

مونتریال-اوتاوا
اوتاوا-مونتریال

azfeb51up atimanafi@gmail.com

استخدام

آپارتمان تازه ساز 3خوابه،
شامل یخچال و گاز و ماشین
ظرفشویی،درمنطقه
upper lachine
ایستگاه اتوبوس مقابل
ساختمان١٠،دقیقهپیــاده
تا مترو واندوم
 $ 1120.00ماهیا نه

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

Tel.: 514-833-3848
az mai2014 Pendofjune

استخدام

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:

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

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

Uazjune2011

باپیوندهمکاریکنید

ساندویچی
و
اغذیه فروشی
ایرانی

«اِلدا»

________________

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

ارژنگ

شریف

ارز

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

ط��رح بیمه مكمل درمان براي نخس��تین بار از
س��وي صندوق بازنشس��تگان تأمین اجتماعي و با
تعهد بیمه دي انجام ش��ده اس��ت و ب��دون تردید
تجمیع این پوشش در گستره سراسر كشور اقدامي
بسیار بزرگ و نیازمند ایجاد یك نوع مفاهمه میان
طرفین است.
به اعتقاد بیمه دي ،اطالعرساني و آگاهيبخشي
به بازنشس��تگان محترم مهمتری��ن عامل در ایجاد
همكاري متقابل و به تبع آن بهرهمندي از خدمات
است و اینكه بازنشستگان از میزان تعهدات و نحوه
برخورداري از آن اط��الع یابند منجر به هزینهكرد
آنان براس��اس آن تعهدات ميشود .در این شرایط
بدون شك خدماترساني هم تسهیل خواهد شد.
انتظار م��يرود در این
لذا از رس��انه وزین
زمینه یعني در مسیر آگاهيبخشي به بازنشستگان
به منظور چگونگ��ي برخورداري از خدمات بیمهاي
گام بردارد و بیمه دي را در این مسیر یاري كند.

ارژنگ

azfeb1514

از صفحه 28

رضانوشادجمال

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

Tel.:514-489-6901

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

محمودایزدی

شهریاربخشی

Chair Rent

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

مترجم رمسی

514-889-8765

سالن آرایش وزیبایی
شهرزاد:

(نبش خیابان دکاری )

Tel.: 514-484-8072

nsarvaran@hotmail.
com

اجارهصندلی

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

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

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

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

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

نغمه سروران

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

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


since
1990

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

مترجم رمسی

گلفروشی
وحید

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

استخدام

فروش رستوران

 %20ختفیف تازه واردین |  %10ختفیف دانشجویی

jalilh2001@yahoo.com az may1

azmai

Tel.: 514-419-8872

• 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

@hondashopcanada
gmail.com

Email: infokasra @yahoo.ca

خاطرهحتویلدارییکتا

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

منایشگاهاتومبیل

پذیرش با تعیین وقت قبلی

مترجم رمسی

استخدام

abediasjune15

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

azmayshiraz

Tel.: 514-93--0-933

Tel.: 514-975-2644

مدیر و مسئول :حسین فرجی

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

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

رو بود كه این امر موجب
ساني شده است.
افق با كانونها مدت  2ماه
اد لحاظ شد كه این مدت
 6ماه افزایش یافت .در این
هاي به هر علت درخواست
يتوانس��ت به كانون خود
�ده بابت حق بیمه خود را

نیازمندیهای

 2بـاردرروز

خدمات امور کنسولی
کســری

ر پوش��ش درمان ،پوشش
بیم��ه آتشس��وزي منازل
كه در این خصوص این
دراختیار قرار گرفت.
مطلب از ق��ول مدیرعامل
نقل ش��ده ،اراده موجود،
�راي كس��ب رضایتمندي
.

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

اوتــاوا

و ضخیم
 -3افسون – رنگ كبود –
گردیدن و چرخیدن
 -4پش��یماني – پانص��د
هزار قدیم – الهه خورشید
– زخم
 -5دس��تبند زنانه – گاز
موجود در سطح خورشید
– خمیدگي كاغذ
 -6ابریش��م خام – نوعي
معالجه
 -7عیب و نقص – جلوي
مو – نوعي ورزش رزمي
 -8خویشي – آدم بسیار
س��ختگیر و ج��دي –
هماهنگ
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997 Decarie, Suite208
روبروی مترو
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
azfeb14
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15 14 13 12 11 10

حل جدول ويژه شماره 5122
فرانس��وي – نوع��ي ش��یریني –

تازه
 -10ن
پائین
 -11ا
همخا
-12
گیالن
-13
پنبه
خورد
-14
چ��ا
كشور
-15
– ترك
اسید
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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
دنیــــای هنر

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط
اساتیدبرجسته
آموزش موسیقی برای کودکان
از  2تا  8سال ،مدیریت:
علیــرضا فخـاریان

جلسه اول رایگان

514-996-1620
azfeb1514

آمــوزشگیتار
سبک پاپ
(وست آیلن د )
سیــاوش

514-867-1756
azmar14

آپارمتانسابلت

www.paivand.ca

جویای کار

قابلتوجهخامنها

فال قهوه

آپارتمان سه و نیم سابلت یا
انتقال لیزRock Hill-Cote
 Des Neigesاستخر و سونای
عالی،نزدیکدانشگاهمونترال
و مترو ( 2دقیقه)
مجاور دریاچه و پارک مونترال:
 1098.00قیمتقدیم
(با یا بدون اثاث)
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خانمیآمادهبرای
انجامکارهایمنزل
شمانظافتوغیره
تلفناطالعات:
Tel.: 514-616-7035

و ورق

توسط شادی
678-6451

)(514

NikpourPendssep14

PARTICIPATE in our
CO

مجری
مراسم

MMUNITY

عقد ایرانی
514825-3170

خدماتمالیاتی

Tel.: 514-341-1640
azjune12104

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

جویایهمخانه

رستوران در قلب « »Beaconsfieldوست آیلند
با سابقه طوالنی  7ساله ،دلیوری و تیک اوت
با مشتری ثابت و روبه رشد،
در نزدیکی دبیرستان (برای وقت ناهار)
برای اطالعات بیشتر با جورج وکاتی تماس بگیرید:
George Vokaty

ﮐﻮﭼﮏ

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

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

azjan’12paid60+120ak

حملونقل

438-382-7503

آموزشختصصی
azmar15free

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

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

514-996-9692
Fax:514-500-1188
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

فروش سالن aesthetic

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

azoct0113UP

sep13fulyr

کاندولوکس

بل سنتر

استخدام آمـــوزش
اخوانوستآیلند زبانفرانسه

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

راننـدگی

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

>> قیمت عالی

لطفا با من ،ایرج کیانی تماس
بگیرید:

1-514-953-8013

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

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

514-812-5662
azjuly13free

514-623-7075

شیرینی
سـرو

tillnov1Pd

آموزشگیتار

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

رضارضـائی

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

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

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

223-3336

514-

ساختمانبرایفروشویااجاره
ساختمان 4پلکس ،در قلب NDGبسیار تمیز،
در موقعیت و شرایط عالی
برای فروش و یا اجاره
متقاضیانجدیلطفاباشمارهزیرتماسبگیرید.

از 8صبح تا 8شب

•
•
•
•
•

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

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

®لوگوی پیوند®
(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------------------------

azjune2014kambizsamson

استخدام

ارز

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

امالک و مسکن

همتیان ،فیروز827-6364 .......................
امیرســام 702-2309 ....................................
هاشمی ،مسعود 298-4567 .........................
اسالمی،مینو967-5743..................................
مریم خالقــی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نصر،مسعود571-6592...................................
رضا نــژاد 865-7146 ...................................
نسرین عین الهی 839-7978 .......................

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

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

فرویوو 694-7036 ..........................................
اکســپرس 889-7392 .................................

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

داروخانه

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

دندانپزشک

تاکـسی
تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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...

خشکشویی

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

بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

شیرینی پزی و قنادی

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتوبوک 984-8944 .........................................
فتو ُرز 488-7121...............................................

فـرش

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

فـال

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

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

دندانسازی(کلینیک)

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

کامپیوتر

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

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

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

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

تدریس رقص
ترجمه

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

ساختمان و دکور داخلی

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

چاپ

رستــوران

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

روانشناسی  /روانکاوی

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

سوپر و فروشگاه

حسابداریومالیاتی

حمل و نقل

این لیست نیست؟
گان پیوند )

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

تابلوسازی

مرکز شهر مونتریال:

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

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

پزشک

مراکز پخش پیوند

شماره شما در

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

با ما تماس بگیرید.

کار استاد علی اصغر معصومی

514-898-1913

بیمه و مشاور مالی

 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؟...

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.

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

azjuly15Up zagros

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

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

AKHAVAN FOOD

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

azoct1

ازدواج

ساختمان

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

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

az mai 1

روبروی 3

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

MONTRÉAL QC H4B 1L8

kd_1010@hotmail.com azjune15>akvn west isl

514-983-4828

نیازمنــدیها



(514) 294-2306

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

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

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

فروش رستوران (وست آیلند)

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

azmay13U
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اخــوان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551............................... W. Isl.
ماهیسنلوران369-3474.............................
نیـلو)450( 812-9991...................................
کوهنور)450(672-2324................................

کارواش

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

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتابفروشی

وام مسکن

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

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

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

امیرکفشداران303-2977..............................

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

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

کلیسا

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

گرانیت

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

عینک سازی

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

وکیل دعاوی
ویدیو

محضر

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

مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................

موسیقی (جشن ها)

تپش دیجیتال 223-3336 .........................
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MARIA khanoum

Immigration News
Federal Skilled Trade Program

To

avoid backlogs
and ensure fast
processing times, “Feds”
will accept no more than
5,000 complete federal
skilled trade applications
for processing as of May
1, 2014.
These are the last applications “Feds” will accept
under the current system
before the Express Entry
Launches in January 2015.
Complete list of occupations that will be considered by Citizenship and
Immigration Canada
if all requirements
are met; this includes
language test.

• 6321 Chefs
• 6322 Cooks
• 6331 Butchers, meat
cutters and fishmongers •
retail and wholesale
• 6332 Bakers
• 7201 Contractors and supervisors, machining, metal forming,
shaping and erecting trades and
related occupations
• 7202 Contractors and supervisors, electrical trades and
telecommunications occupations
• 7203 Contractors and supervisors, pipefitting trades
• 7204 Contractors and supervisors, carpentry trades
• 7205 Contractors and supervisors, other construction trades,
installers, repairers and servicers
• 7231 Machinists and machining and tooling inspectors
• 7232 Tool and die makers
• 7233 Sheet metal workers
• 7234 Boilermakers
• 7235 Structural metal and plate
work fabricators and fitters
• 7236 Ironworkers
• 7237 Welders and related
machine operators
• 7241 Electricians (except
industrial and power system)
• 7242 Industrial electricians
• 7243 Power system electricians
• 7244 Electrical power line and
cable workers
• 7245 Telecommunications line
and cable workers
• 7246 Telecommunications
installation and repair workers
• 7247 Cable television service
and maintenance technicians
• 7251 Plumbers
• 7252 Steamfitters, pipefitters
and sprinkler system installers
• 7253 Gas fitters
• 7271 Carpenters
• 7272 Cabinetmakers
• 7281 Bricklayers
• 7282 Concrete finishers
• 7283 Tilesetters
• 7284 Plasterers, drywall installers and finishers and lathers
• 7291 Roofers and shinglers
• 7292 Glaziers
• 7293 Insulators
• 7294 Painters and decorators
(except interior decorators)
• 7295 Floor covering installers
• 7301 Contractors and supervisors, mechanic trades
• 7302 Contractors and supervisors, heavy equipment operator
crews
• 7303 Supervisors, printing and
related occupations
• 7304 Supervisors, railway
transport operations
• 7305 Supervisors, motor trans-

First and foremost I want to let my faithful readers and
clients know that after 7 years of being downtown at 980
St. Antoine West we are expanding our Montreal office
and will be moving our premises to 6621 Sherbrooke East
right across the Langelier metro.
All appointments and phone calls will not be interrupted
during the move. Our new office is comfortably located
to be accessed either by metro or by car, we are located
right on top of the Laurentian Bank a 30 second walk from
Langelier Metro.
Access to free parking, which is a welcomed change from
trying to find a parking spot downtown and may I add costly parking fees. Our office telephone number will remain
the same. Make sure to check out our new advertisement
in Payvand for the new complete address. (pg.11)

www.amirsam.ca

...بازارامالک:کبکوکانادا

امیرسام

ی جدید دولت استان کبک برای
 تسهیالت مال
نوسازی امالک مسکونی

 باید،از این تسهیالت بهره بگیرند
که قرارداد خود را با پیمانکار واجد
۲۰۱۵  ژوئیه۱ شــرایط و قبل از
امضا نموده باشــد و بازســازی و
پرداخت مخارج آن نیز تا قبل از
. انجام گرفته باشد۲۰۱۶  ژانویه۱
برای اطالعات بیشتر میتوانید به
تارنمای زیر مراجعه نمایید
www.finances.gouv.qc.ca

port and other ground transit
operators
• 7311 Construction millwrights
and industrial mechanics
• 7312 Heavy•duty equipment
mechanics
• 7313 Refrigeration and air
conditioning mechanics
• 7314 Railway carmen/women
• 7315 Aircraft mechanics and
aircraft inspectors
• 7316 Machine fitters
• 7318 Elevator constructors and
mechanics
• 7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics
and mechanical repairers
• 7322 Motor vehicle body
repairers
• 7331 Oil and solid fuel heating
mechanics
• 7332 Appliance servicers and
repairers
• 7333 Electrical mechanics
• 7334 Motorcycle, all•terrain vehicle and other related
mechanics
• 7335 Other small engine and
small equipment repairers
• 7361 Railway and yard locomotive engineers
• 7362 Railway conductors and
brakemen/women
• 7371 Crane operators
• 7372 Drillers and blasters •
surface, mining, quarrying and
construction
• 7373 Water well drillers
• 7381 Printing press operators
• 7384 Other trades and related
occupations, n.e.c.
• 8211 Supervisors, logging and
forestry
• 8221 Supervisors, mining and
quarrying
• 8222 Contractors and supervisors, oil and gas drilling services
• 8231 Underground production
and development miners
• 8232 Oil and gas well drillers,
servicers, testers and related
workers
• 8241 Logging machinery
operators
• 8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and
specialized livestock workers
• 8255 Contractors and supervisors, landscaping, grounds
maintenance and horticulture
services
• 8261 Fishing masters and
officers
• 8262 Fishermen/women

• 9211 Supervisors, mineral and
metal processing
• 9212 Supervisors, petroleum,
gas and chemical processing and
utilities
• 9213 Supervisors, food, beverage and associated products
processing
• 9214 Supervisors, plastic and
rubber products manufacturing
• 9215 Supervisors, forest products processing
• 9217 Supervisors, textile,
fabric, fur and leather products
processing and manufacturing
• 9221 Supervisors, motor vehicle assembling
• 9222 Supervisors, electronics
manufacturing
• 9223 Supervisors, electrical
products manufacturing
• 9224 Supervisors, furniture
and fixtures manufacturing
• 9226 Supervisors, other
mechanical and metal products
manufacturing
• 9227 Supervisors, other
products manufacturing and
assembly
• 9231 Central control and
process operators, mineral and
metal processing
• 9232 Petroleum, gas and
chemical process operators
• 9235 Pulping, papermaking
and coating control operators
• 9241 Power engineers and
power systems operators
• 9243 Water and waste treatment plant operators

The above information
concerning Federal Skilled
Trade Workers may be
found on the Citizenship
and Immigration website.
If you have studied one of
the above trades and have
job experience in the trade,
you may qualify, give us
a call for more detailed
information.
_________
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
mariacottone@hotmail.com
www.mariacottone.ca
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 بیشــترین مقدار،به عنول مثال
 دالر۲۵۰۰ ی که
 این مشــوق مال
میباشد به نو سازیهایی صورت
 دالر بیشتر۱۵۵۰۰ میگیرد که از
.باشد
این مشوق به تعمیرات و نگهداری
  خراب،روزمــره
 تعلق.. ی ناگهانی و
.نمیگیرد
صاحبان امالک برای این که بتوانند

دولت کبک به تازگی مشــوقی
را بــه طور موقت برای نوســازی
امالک مســکونی در این اســتان
LOGIRENOV تحت عنــوان
ی آن به صاحب
 اعالم نمود که ط
ی کــه در محــل مورد
 خانههای
ی نظیر
 سکونت خود نو سازیهای
قابل ســکونت نمودن زیرزمین و
 را انجام...یا نوسازی آشــپزخانه و
ی را اعطا
 دهنــد کمکهای مالــ
 ( ایــن کمکها به.خواهــد نمود
.)امالک استیجاری تعلق نمیگیرد
 درصد۲۰ ,مقدار این مشوق مالی
۳۰۰۰ از مخارج مورد قبول که از
۲۵۰۰ دالر بیشتر باشد و حد اکثر
.دالر میباشد

رعایت نکات ایمنی در هنگام تعطیالت تابستانی
•

 یک قطعه چــوب یا میله در.۷
قسمت کشویی پشت پنجرهها و
درها برای ســد کردن ورودی ها
.قراردهید
•

 شــخص مطمئنی را از محل.۸
اقامت تــان در طول مســافرت
مطلع نمایید و اگر خانه تان دارای
)alarm system( سیســتم خطر
میباشد شماره تلفنی که همیشه
در دســترس هســتید را به این
)alarm Company( شــرکت
بدهید تادر صورت ضرورت به شما
.یداشته باشند
 دسترس
تابستان و تعطیالت خوشیداشته
!باشید
شاد و سربلند باشید
•

• با فرا رسیدن ماه ژوئیه و تعطیلی
 همه پردههای منــزل خود را.۴  مســافرتهای تابستانی،مدارس
شروع میشوند و در این موقع از کشیده و ببندید تا درون خانه تان
 سال به دلیل خال
.ی بودن خانهها از بیرون مشخص نباشد
امالک
از
دزدی
امکان ســرقت و
•
.افزایشمییابند
 بر روی چراغهای منزلتان تایمر.۵
بنا بر این رعایت نکات ایمنی ذیل نصب کنید و آنها را طوری تنظیم
برای پرهیز از ورود سارقین الزامی نمایید که در ساعتهای مختلف
.میباشد
.غروب و شب روشن شوند
•

 از یــک فرد مــورد اطمینان.۶
بخواهید کــه هر از گاهی به خانه
شما سرزده و فالیرها و نامههایتان
را از جعبه پســت تان بردارد تا از
انباشته شدن و جلب توجه کردن
.جلوگیری شود
همچنین اگر برای مدت طوالنی
به مســافرت میروید از این فرد
بخواهید که چمنها و درختهای
حیــاط تان را به طور مرتب کوتاه
.کند

•

 اگر بصــورت مــداوم برایتان.۱
روزنامه یا مجله ارسال میشود در
.دوران مسافرت آنرا متوقف کنید
•

 از با خبر کردن همه دوســتان.۲
و آشــنایان و همسایگان در مورد
.نبودن خود اجتناب کنید
•

 از تغییر پیغام خروجی پیغامگیر.۳
تلفــن منزل مبنی بر مســافرت
.بودنتان خود داری کنید

پارتی بزرگ
درکشتی

2
تبدیل سیستم های
ویدیوئی
6162 Sherbrooke w.

تپـشدیجیتال

www.tapeshmontreal.com

Tel.: 514-223-3336
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ایران:فساد...

« ۵۰درصد توليد ناخالص داخلی ايران در
اختیار  ۱۲۰نهاد است!»

خبرآنالين :در کشــور امروز
بخشهای مختلف وجود ندارد .در
حــدود  ۱۲۰نهــاد ،ارگان و >> ثروت بابک زجنانی  :اگر فردی کشور امروز حدود ۱۲۰نهاد ،ارگان
بنياد مختلف فعاليت بســيار
و بنياد مختلف فعاليت بسيار وسيع
توانايی داشته باشد که ماهانه
وسيع اقتصادیدارند که مطلقا `۸۰۰ميليونتومان پسانداز کند ،اقتصادی دارند کــه مطلقا کنترل
کنترل درستی بر عملکردشان ۲۵۰۰سال طول میکشد که چنني درستی بر عملکردشان وجود ندارد.
وجود ندارد .هماکنون نزديک
هماکنون نزديــک ۵۰درصد توليد
ثروتی را بهدست آورد!
به  ۵۰درصــد توليد ناخالص
ناخالص داخلی ايران دراختيار اين
داخلی ايــران در اختيار اين
نهادهاســت ،به عبارتــی ۵۰درصد
نهادهاست.
در صورتــی که دولت نهــم و دهم توليد ناخالص داخلــی ما در اختيار
محسن صفايی فراهانی ،مدير باسابقه دولتــی کارآمد و برخــوردار از بدنه بخشهايــی اســت کــه هيچگونه
و خوشنام اقتصاد ايران ،اينروزها از کارشناســی و مديريتی اليق و قوی حسابرسی قانونمندی روی آنها اعمال
فضایفعاليتهایدولتیفاصلهگرفته بود ،قاعدتا بايــد از دو عامل مذکور نشده و کنترل منظمی رويشان اعمال
ولی همچنان سعی میکند دورتر از يعنی رشد قابلمالحظه درآمدهای نمیشود.
بدنه اجرایدولت به رصد اقتصاد ايران نفتی و سياستهای اجرايی اصل ،۴۴صفايیفراهانــی اضافه کــرد :زمانی
بپردازد .او در اين گفتوگو خاطرنشان بهنفع کشور بهرهبرده و دست به يک که ديوان محاســبات بهعنوان يکی
کــرد :طبــق آخريــن گزارشهای بازســازی بزرگ اقتصادی میزد که از نهادهــای نظارتــی اعالم میکند
بينالمللی ،ايران رتبه  ۱۴۴جهانی را به جهش توسعهای کشور در منطقه که در اجرای بودجه ســالهای اخير
در شاخص فساد که مبتنی بر وضعيت منجر میشد .اما آنچه در عمل اتفاق توسط دولت ،بيشترين تخلفات رخ
فساد در بخش دولتی کشورهاست ،افتاد ،دقيقا عکس اين شرايط بود؛ در داده اســت ،مطمئنا در اين نهادها و
در اختيــار دارد .هرچند ارزيابیهای حالی که شعارهای مبارزه با فساد و بنيادها که امکان نظارت بر عملکرد
تئوريک مختلفی در خصوص عوامل مافيای اقتصادی داده میشد ،حاصل آنها توســط نهادهای نظارتی کشور
فســاد به ويژه در کشورهای در حال آن بابک زنجانیهايی شد که در دل وجــود نــدارد و انتخــاب مديران و
توســعه وجود دارد ،اما میخواهيم همان دولت رشــد کرد .بدون شک مسووالن آنها کامال بر اساس سليقه
نگاهی داشــته باشيم به داليل رشد دارايیافسانهای۲۵هزارميلياردتومانی و وابستگیهای تيمی است ،میتواند
فساد در ايران.
ايــن فرد ،از راهی به غير از رانتهای تخلفات بسيار گســتردهای صورت
وی گفت :ضعف بدنه کارشناســی و گسترده حاصل نشده است.
گيرد .طــی ســالهای اخير حدود
تخصصی و مديريت کارآمد و توانمند اين کارشــناس اقتصادی اظهار کرد۶۵ :درصد از تصدیهای اقتصادی که
در دولت نيز از عواملی اســت که به بنابراين معتقــدم بزرگترين عامل در اختيار دولت بود به نهادهايی واگذار
اعتقاد من ،جريان سالم اقتصاد را به فســاد در ايران ،اقتصاد دولتی است .شده که از بيشترين رانت حکومتی
سمت فساد سوق داده است .متاسفانه در کنار اين موضوع ،سوءاســتفاده از بهــره میبرنــد و در مقابل کمترين
در ســهدهه اخير ،بیتوجهی به امر جريان قوانين و مقرارت بوروکراتيک گزارش و اطالعات را از عملکردشان
مديريت و تربيت کارشناسان و مديران کشــور بهنفع ارکان قــدرت ،فقدان منتشر میکنند و هيچ نظارتی روی
متخصص از يکســو و عدمتوجه به مديران و کارشناسان برجسته ،موجب آنها وجود ندارد ،بديهی است آنها به
رعايت صحيح قانون از ســوی ديگر ،میشود نظام بوروکراتيک به سمت نوعی میتوانند مهمترين عوامل فساد
موجب حرکت حجم وسيعی از منابع سوءاســتفادههای کالن حرکت کند در کشور باشند.
مالی کشور به مسير رانت و رانتخواری که حاصل آن میشــود شرايطی که به عقيده وی ازدل چنين فضايی است
شده است.
امروز پيشروی کشور میبينيم؛ تورم که فردی همچون بابک زنجانی بيرون
صفايیفراهانــی ادامــه داد :طــی نزديک بــه ۴۰درصدی و ارزش پول میآيد که البته او نيز از بد حادثه و بنا
هشتســال اخير شــاهد بوديم که ملیای که باوجود درآمدهای باال به به داليلی معرفی و رسانهای شد ،چه
باوجود افزايش سرسامآور درآمدهای يکسوم تقليل يافته است.
بسا هستند بسياری افراد مشابه وی
نفتی و همچنين حذف اغلب مديران برمبنــای ايــن امر ،گســتردگی و که هيچگاه نامی از آنها برده نخواهد
و کارشناســان متخصص از سيستم تصدیگــری دولت با بدنه بســيار شد.
دولتــی و انحالل ســازمان مديريت ضعيــف ،عدمرعايت قانــون و نبود اما نکته جالبــی در خصوص ثروت
و برنامهريــزی و بیانضباطیهــای انضباطمالی،تصميمهایغيرحرفهای بابک زنجانی مطرح کنم؛ آنطور که در
گســترده مالی ،فساد در کشور رو به اقتصادی و خلقالساعه فضايی را ايجاد جرايد از قول مسووالن آمده دارايی او
افزايش گذاشت.
کرده که ريشــههای فساد در کشور نزديک به ۲۵هزارميلياردتومان اعالم
در چنيــن فضايــی اجــرای قانون گسترده شده و ابعاد وسيع و مختلفی شده اســت .اين عدد را اينگونه نگاه
سياســتهای اصل ۴۴قانون اساسی به خود گرفته است.
کنيم که اگر فردی توانايیداشته باشد
نيز که با هدف کوچکســازی دولت او توضيــح داد :به نظر بنده فســاد که ماهانه ۸۰۰ميليونتومان پسانداز
و مشــارکت بيشتر بخش خصوصی گســترده و دامنــهدار در کشــور را کند۲۵۰۰ ،ســال طول میکشد که
در اقتصاد کشــور ابالغ شده بود ،در نمیتــوان در جای مشــخصی ديد ،چنين ثروتی را بهدست آورد...
مســيری کامال نادرست هدايت شد .چرا که جايی برای نظارت بر عملکرد

تکفيریها از کجا میآيند؟ ...
جهادی و تکفيــری در منطقه
نقش مهمی داشته است .پس از
حمله نظامی احمقانه و فاجعه بار
دولت بوش به عراق ،اين کشور
برای حفظ موجوديت و ترميم
ويرانيهای جنگ بــه روی کار
آمدن يــک دولت وحدت ملی،
دولتی به دور از هرگونه تبعيض
قومی و مذهبــی نيازمند بود.
اما تنگ نظری هــای برخی را
رهبران سياسی و مراجع مذهبی
اين کشور همراه با اعمال نفوذدو
قدرت رقيب (ايران و عربستان)
در اين کشور عراق را به شرايط
خطرناک امروز کشاند.
آمريکا نيز که با مداخله نظامی
عراق مسوول اصلی شرايط وخيم
کنونی عراق است ،با رها کردن
سريع اين کشور از مسئووليتهای
اخالقی خود فرار کرده است.
اوضاع نگران کننــده عراق بار
ديگر به همه بازيگران بين المللی
و آکتورهای سياسی منطقه ای
يــادآوری می کنــد که امنيت

مهمانهفته:

مهندس مهدی غفوری

نوسازی و فروش
امالک

ارزیابی کنید.
برای اینکار
میتوانیــد از
کارشناسان
مربوطه نیز •
زمــان فــروش ملک
ا ســتفا د ه .6
نمائید.
نوسازی شــده یک فاکتور بسیار
مهم و حیاتی در جبران هزینه ها و
•
از همکاری افراد خبره سود آوری میباشد.
.2
و متخصــص مانند آرشــیتکت ،سعی کنید پروژه را قبل از شروع
مهندس ،برقــکار و لوله کش که فصل خریــد و فروش بــه اتمام
شناخت خوبی از منطقه و نکات برسانید.
کلیدی ســاختمانها دارند ،بهره •
جوئید.
قیمتهــا را واقعــی و
.7
کار کردن با افراد توانمند و شناخته صحیح برآورد و محاسبه کنید و
شده ،ریسک سرمایه گذاری شما را قبل از شــروع پروژه کلیه مراحل
کاهش داده و باعث افزایش اعتبار و هزینه ها را برای خودتان شبیه
کار شما میشود.
سازی نمائید.

تشریح شــده است تا مشکلی در
جریــان کار برایتان پیش نیاید و
پروژه شــما از برنامه زمانی عقب
بیفتد.

جلســه  IBNGطبق معمول هر
چهارشنبه تشکیل ودر اولین هفته
از ماه ژوئــن آقای مهدی غفوری
سخنران جلسه بود.
آقای غفــوری فــارغ التحصیل
رشــته معماری از دانشگاه مک
گیل و همچنین رشته مهندسی
ساختمان از دانشــگاه کنکوردیا
میباشد و از سال  1985به عنوان
آرشیتکتفعالیتمیکند.
1987
سال
ایشــان همچنین از
•
همیشه با یک مشاور
عضو انجمن آرشیتکتهای کبک .3
است.
امــاک فعال و آگاه به منطقه که
آقای مهندس غفوری طی سالیان از مزایا و معایب ساختمانهای در
گذشته در پروژه های زیادی اعم از حال فروش اطالع داشته و از نقشه
داخلی و بین المللی و نیز ساخت آینده شهر و پروژه های در دست
و ساز و نوســازی مشارکت فعال انجام آگاهیداشته باشد ،همکاری
داشته است.
کنید .همیشه این افراد اکازیونهای
خوبی به شما پیشنهاد میدهند.
موضوع ســخنرانی آقای غفوری• ،
مطمئن با شــید که
نوســازی و فروش امالک بود که .4
نکات مهم این سخنرانی به شرح زمانبندی پروژه واقعی ارزیابی شده
ذیل میباشد:
و تمام هزینــه های الزم از جمله
هزینه های دولتی در نظر گرفته
•
قبل از هــر اقدامی ،با شده است.
.1
توجه به توانائی حرفه ای و تجربه •
اطمینان حاصل کنید
خودتان  ،میزان سرمایه بکار رفته .5
در یک پروژه نوسازی ،ریسکهای که تمام مجوزهای دولتی دریافت
موجود و تعهدات خود را به دقت شــده و جزئیات تمــام فعالیتها

جشن سپاس :آفرین بر هفته ای ها؟ ...

>> ادامه از صفحه7 :

کشورهای خاورميانه از راههای
نظامی ،مســابقه تسليحاتی و
خصومــت ميان دولــت های
منطقه تامين نمی شود .برعکس
همــکاری های منطقــه ای و
مبارزه با تبعيض های مذهبی و
فقر و جهل اســت که می تواند
خاورميانه را از خطر سقوط در
سراشــيب جنگ های مذهبی
برهاند .اگر دولت ايران نتواند به
ســرعت از سياستهای تبعيض
آميز مذهبــی و نگاه امنيتی به
مناطق مرزی ايران ،فاصله بگيرد
بی ترديد آنچــه امروز در عراق
جريان دارد ،فــردا به مرزهای
ايران نيز خواهد رسيد.
فرماندهان نظامی منصوب آقای
خامنه ای در ماههای اخير بارها
مستقيم و غيرمستقيم از قدرت
نفوذ اســتثنايی ايران در عراق،
ســوريه و لبنان و نقش ســپاه
قدس در تغيير معادالت منطقه
حرف زده بودند.
آنها مدعی بودند که عمق دفاع

( IBNGهمبســتگی بازرگانی ایرانیان) متشکل از
گروهی از مشاغل و شرکتهای ایرانی است که به منظور
توسعه شبکه تجاری خود و ارائه سرویسهای حرفه ای
و قابل اعتماد به جامعه ایرانی مونترال بزرگ بوجود
آمده اســت .هدف ما در  IBNGگسترش همکاری
اعضاء ،گسترش بازاریابی برای اعضاء ،افزایش آگاهی
اعضاء از قوانین و اقتصاد موجود جامعه و گســترش
اثرات مفید گروه بر جامعه مهاجر ایرانی مونترال می
باشد.

ازشــما دعوت می شود با حضور در جلسات هفتگی
 IBNGکه بطور مرتب روزهای چهارشنبه هر هفته
از ســاعت  8الی  9صبح در رســتوران Eggsfrutti
واقــع در  6710خیابان  Saint Jacquesتشــکیل
میشود ،با اعضاء این گروه آشنا شده و نیازهای خود را
تامین نمائید .ضمن ٌا شما میتوانید با مراجعه به وبسایت
 IBNGبــه آدرس  www.IBNG.caو با ثبت نام در
آن ،آخرین اخبار و اطالعات مربوطه را دریافت کنید.

اســتراتژيک ايــران از مرزهای
عــراق به مديترانــه و مرزهای
اسرائيل انتقال يافته است .آنها
"دلواپس" پيشــرفت مذاکرات
هســته ای دولــت روحانی با
آمريکا بودند .حاال بايد پرســيد
کــه رهبر جمهوری اســامی
که مســوول اصلی سياستهای
تبعيض مذهبی و نگرش امنيتی
به مشکالت اجتماعی و اقتصادی
کشور است" ،دلواپس" چيست؟
آيا وظيفه اصلی سپاه همچنان
سرکوب داخلی است؟
آيا ســپاه تا خرخــره آلوده به
رانت های اقتصادی که در عراق
غافلگير شــده توانايی دفاع از
مرزهای ايران را دارد؟
آيا اساســا برای پيش گيری از
نفوذ تروريست های جهادی به
مرزهای ايران به غير از راههای
نظامــی راه ديگــری به ذهن
مســئووالن جمهوری اسالمی
خطور می کند؟

•

مدارس فارسی زبان ما به زحمت از
عهده هزینه های خود بر می آیند.
و ...و...
در چنین فضایی تالش چند ماهه
برای کشاندن گروه بزرگی به سالن
های مجلل ،همــراه با بلیت های
گرانقیمت ،صرفــا برای تجلیل از
چند نفر -هرچند زیبا و ستودنی-
اهم ،باید دستکم
در لیست مسائل ّ
در ردیف هــای پایین تر  -اگر نه
پایین ترین -قرار بگیرد.
گفته می شود واقعیت کامیونیتی
ایرانی مونتریال چیز دیگری است.
در جشن ســپاس آنچه ما دیدیم
آرزوهای جوان عاشــقی است که
انرژی غریبی در انجــام کارهای
اجتماعی در او فوران می کند .
خسرو شــمیرانی هرکول جامعه
ایرانی است؛ کارهای محیرالعقول
میکند ،از او هر از گاهی معجزات
الهی سر می زد ،او کوه ها را جابجا
می کند؛ نیل را می شکافد!
در جامعۀ بی اعتناء ،تنها دستگاه
عریض و طویل و جادویی شمیرانی
می تواند چنین خرگوش درشتی
را از کاله شعبده بیرون بکشد.

)7

ابراز می شــد من لحن جشــن
سپاس را نمی پسندم :مسوولیت
پذیــری ،انگار رئیــس یک گروه
سیاسی مانیفست صادر می کند.

و توصیه ها:

•

از نتیجه فروش پروژه
.9
خود لذت ببرید و به دنبال شروع
پروژه جدید باشید.
سخنران جلسه ضمن پاسخگوئی
به سئواالت حاضرین ،تاکید فراوان
به ثبت تمام قراردادها ،درخواست
ها ،نقشه ها و دریافت و پرداخت
ها داشتند و یاد آور شدند که برای
موفق بودن در این شغل الزم است
که از همکاری و مشــارکت تیم با
تجربه و خوش نام استفاده گردد.
•

>> ادامه از صفحه15 :

پرسیده می شد زبان فرانسوی و
انگیسی برنامه به چه منظور بود؟
چه چیز را میخواهیم به جامعه ی
میزبان ثابت کنیم؟
)8

•

مطمئن شــوید که در
.8
صورت طوالنی شدن فرایند فروش
ملک ،گــردش پول شــما دچار
مشکل نخواهد شد.

تر فراهم می شود.
نگذاریــد تنهــا گــروه خاصی
کــه اســتطاعت مالــی باالتری
برخوردارندتنهــا مهمانان شــما
باشند .برای بسیاری پرداخت بلیت
های  40 - 30دالر دشوار است.
(کلوب خصوصی نمی خواهیم!)
 همه ی گــروه ها و انجمن ها وکوششــگران اجتماعی را درگیر
کنید .جشن سپاس واقعا باید ورای
همه روابط گروهــی و محفلی با
مشارکت همه گان برگزار شود.
 نمایندگی واقعی جامعه ایرانی ،نهانتخاب یک گروه خاص:
انتخاب هیات امنا و حتی گزینش
کاندیداهای دریافت جایزه سپاس،
بر اســاس رای آحاد کامیونیتی
باشد.
 -گزارش مالی بدهید .در جزئیات.

 کار را ساده تر برگزار کنید.ســماجت و «مارکتینگ» شبانه
روزی ،و پول های دولتی و اعانه ها
و کمک های مالی برخی دوستان
و محافل دور و نزدیک را فراموش
در پایان بازهم برای تک تک دست
کنید.
(نحوه ی اجــرای برنامه مهمانان انــدرکاران پیروزی های بزرگتر و
را به یاد مراســم اسکار و یا گلدن موفقیت روزافزون آرزو داریم.
با مهر و احترام و ...بیم (!)
گلوب می اندازد!)
عجالتا م ر
 ورودی رایگان باشــد .این گونهامکان حضور بدنه کامیونیتی آسان
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برجن مرغوب پری

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

معمولی

دودی

سیال

سنتی

www.akhavanfood.com

تپـش
دیجیتال
تبدیل سیستم های
ویدیوئی

پ
ا
ر
ت
ی
ب
ز
ر
گ
د
ک
ر
شتی
پرهیجان ترین شب ا
یرانی این تابستان را از دست ندهید

یک شب بی
ادماندنی و زیبا بر امواج سن لوران

6162
Sherbrooke w.

Tel.: 514223-3336

تپـش
دیجیتال
تبدیل سیستم های
ویدیوئی

6162
Sherbrooke w.

Tel.: 514223-3336

بلیتدرتپش

ش
ب پیش از Canada Day

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

) 2550 Lapiniere (Brossard

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

پارتی بزرگ
درکشتی

____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

2

جواد ایراخنواه






7روز
هفته

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

Tel.: 450-934-7744

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

Email:

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

باباخانی

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

کلینیک مدیکال آلفامدیک

Tel.: (450) 676-9550

عینک
فرهت

 Mailing Address:

info@paivand.ca www.paivand.ca

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

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary Vancouver
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کیفیت عالی و قیمت مناسب

انــواع
کارتتلفن
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اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

NDG،

  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


Tel.: 514-481-0671

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

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

Cell.: 514-944-3279

|

Tel.: 514-937-5192

NDG

 فالو
 بس ده اخوان
تنی اک
برمشتی،

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

پسته تازه،
بیسکویتسالمت،
سوهان اعال رسید

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!
www.akhavanfood.com
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ه کتان
 ،سیه دان
ه
و
ک
ن
با
ج
د
طعم های
گونا
گون رسید

غــوره
زه ومرغوب
تا

رسید

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

