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تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.SharifExchange.ca

آیا برای مقابله با شعلههای آتشی که بیم آن
میرود بخش مهمی از خاورمیانه را در بر
بگیرد ،بهتر نیست ایران نیز ،همانند عراق،
برای حفظ امنیتش ،به اصالح بنیادین ساختار
های سیاسی و نظامی  -امنیتی و سیاست های
حاکم بر روابط بینالمللی خود روی آورد؟5 ............

■ 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.ic-pacific.com

Tel.: 514-485-4744
West Island:

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

پنج ساله گام به گام ذهن هایی را
به بدبختی ،عقب ماندگی ،فساد،
خرافات و تباهی عادت داده است.....
12 .........................

Strategic Advice & Execution

فایننشال تایمز :خاورمیــانه در خطر سلب تابعیت
حـال جتـزیه است

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

از کاناداییهای مهاجر
کانــاداییهاشهروند
درجه 1و  2دارند!
___________
هیچکسازتهدیدسلب
تابعیتکاناداییاش
در امــان نیست!

7

مهاجران کانادا چقدر
به کشور خودشان پول
میفرستند؟
............................

9

«بدحجـابی»  :زنان ایرانی از
اینها بدترش را هم دیده اند:
از تیغ کشیدن به لب و دهان
شان تا کشیدن موی سرشان،
انداختن طوق برگردانشان در

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

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

>> 5

8

کمیته وزرا به عنوان بدحجاب
و فاحشه ،بر سنگفرش خیابان
کشــیدن ،زیر مشت و لگد
لباس شخصی ها خونین شدن
و31 …...........

کبک/کانادا جمهوریاسالمی:
ع.ا.شادپور جتارتمیلیاردی
>> 11:
«اولیـایدم»
دربرابر«بخشش»
شهباز
محکومان بهاعدام
خنعی

برنامهتلویزیونی
آقای شهردار !

25

ب
چ
ه
ه
ا
ب
ممنونیم!
بدرود!
ایران:رویاینامتامجامجهانی
زیـل:
ر

ساعت
در
وتبال؛
ف
ن بازی
آ انگیز،
ور
غر اطره و
پرخ
دانه..
جاو

با این که جام جهانی هنوزتمام نشده و تازه
رقابت ها داغ تر می شود اما انگار برای ما
ایرانی ها تمام شده است.
لبخند های پس از بازی بــا آرژانتین بر
چهره هامان ماسیده اما برای این که بدانیم
سرشکسته نیســتیم کافی است به یاد

آوریم نه کسی از سرمربی ناراضی است،
سهل است که خواستار ابقای اویند؛ و نه
بازیکنی آماج انتقاد قرار گرفته و کارتونی
در طعنه و استهزا کشیده می شود و این ها
یعنی خوب بودیم .حداقل دوسوم ،خوب
بودیم 6 ...........................................

متــرجم رمسی

>> مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

Tel.: 514-889-8765
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

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

انتقال فوری ارز

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

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

GUY

رامین عباسى

Ile perrot Toyota

4

• قیمت هاى استثنائى

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

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

صرافیخضر

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

nsarvaran@hotmail.com

صرافی  5ستاره

   مطمئنترینروش

انتقــال ارز
   درکمترینزمان

       بهترینبها


Tel.: (514) 806-0060

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

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

www.sutton.com

عباسشفیعی

)Abbas Shafiee (B. Comm.

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

    ترجمه و تأیید ترجمه رسمی اسناد و مدارک

   تأییدامضاء
    ترجمهشفاهی

    تنظیمدعوتنامهوتکمیل کلیهفرمهایرسمی


Cell: (514) 827-6364

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

نغمه سـروران عضو رمسی اجنمن مترجمان کبک

فیروزهمتیان

www.ICPimmigration.com

•6170NDG:
Sherbrooke W.

اقلیم کردستان ،با گامهاییسریع بهسوی استقاللپیش میرود
طی نیم قرن گذشته شمار کشورها در جهان چهار برابر شده!

حکومت اسالمی در این سی و

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

PAIVAND: Biweekly Newspaper for PERSIAN Community in Canada: Vol. 21, No. 1168 July 01, 2014

ایـران و تلخیهای «وداع با عراق»

«گـام به گام» به سوی
عقبماندگیفرهنگی

گـروه پـاسیفیـک

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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آژانسمسافرتی

کاسپین

بهترینسرویس
نــازلتـرین
بهـا
• Special deals on air tickets
• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی
to IRAN and around the world.
به ایران و سراسر جهان
• Flight with all major Airlines,
• سفر با همه خطوط هوایی معتبر
• We Guarantee the best deals for Iranians .• ما بهترین ها را برای شما ضمانت می کنیم
• Special tours around the world
• تورهایاستثناییبهسراسرجهان
• Travel Insurance.
•بیمهمسافرت
___________________________________________

Caspian Travel
4684 Boul.des Sources, bureau 001B

Montreal, QC

Tel:514-421-0111
Fax:514-421-0112

info@caspiantravel.com

___________________________________________

نرگس
514-708-4722
narges.caspiantravel
@videotron.ca

 قبــل از
هرگونهسفر
با ما متاس
!بگیرید

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

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

%
0
Financing
وام با نرخ بهره

for certain
cars only

آزیتا
514-814-7700
azita.caspiantravel
@videotron.ca

2
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

:• قیمت شروع
 دالر۳۴۳۰۰۰ از
) مالیات+(

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

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

Drummond وDe la Montagne بین

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

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

Model Unit
H3G 2T3

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

3
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Coming soon
Toyota Camry
2015

رامین عباسى

نامى آشنا و مورد اطمینان :در خدمت جامعه ایرانى

• قبل از امضاى قرارداد هر نوع اتومبیل TOYOTA
با من متاس بگیرید
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی
• براى دریافت بهترین نرخ بهره و قیمت با من متاس بگیرید

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 جدید؟!
ایران و تلخیهای «وداع با عراق» «فروپاشینظامیپوسیده»!
ایر ان...

فریدونخاوند
با فروپاشــی شــوروی و زایش
واحدهای تازه سیاسی در قفقاز و
آسیای میانه ،جغرافیای سیاسی
ایــران معاصر در دهه پایانی قرن
بیســتم میالدی یک دگرگونی
تاریخی را از سر گذراند و امروز ،با
باال گرفتن احتمال چند پاره شدن
عراق ،رویاروی چالشــی تازه قرار
گرفتهاست.
زیستندر کنار عراق برای ایرانیان
آسان نبود ،ولی وداع با این کشور
نیز به عبــور از گردنهای تنگ و
خطرناک شباهتدارد.
فرو پاشــی عراق ،کــه اینک از
مــرز احتمال فراتر رفته اســت،
آشکارترین مظهر پدیده جابجایی
مرزها اســت که به نظر میرسد
شــبح آن بر فراز بخش مهمی از
خاور میانه به پرواز در آمده است.
دوپاره و یا چند پاره شدن کشورها،
همانند جدایی یک زوج ،نشــانه
شکست است ،ولی به خودی خود
فاجعهآمیزنیست.
جمهــوری چک و اســلواکی در
گذشتهای نه چنداندور به زندگی
مشترک خوددر قالب چکسلواکی
پایان دادند ،بیآنکه خونی از دماغ
کسی ریخته شود و یا شهروندی

به بیخانمانی گرفتار آید.
فاجعه بــزرگ خاورمیانه از این
واقعیت تلخ منشــا میگیرد که
در میــان هواداران بــاز آفرینی
جغرافیــای سیاســی منطقه،
جریانهــای نیرومنــدی چون
«دولت اســامی عــراق و
شام» (داعش) جای دارند که
کینتوزی و خونریزی مهمترین
وجوه مشخصه گفتار و کردار آنها
است.
جابجاییمرزها

در طول تاریخ چند هزار ســاله
تمدن انسانی ،مرزهای جداکننده
حاکمیتها و اقتدارها بارها و بارها
جابجا شــده و امپراتوریهایی
که رویــای ابدی بودن در ســر
میپروراندنــد ،در پی دورههایی
کم و بیش طوالنی ،در شــنزار
زمان فــرو رفتند و تنها نامی از
خود در کتابهای تاریخ بر جای
گذاشتند.
«کشــور  -ملت»های مدرن در
پی قــرار دادهای ســال ۱۶۴۸
«وستفالی»در اروپا شکل گرفتند
و بعد از آن در دیگر نقاط جهان
پراکنده شدند.
سخن بر سر مفهومی است که بر

چهار رکن اصلی تکیه دارد :
جمعیت ،سرزمین ،حکومت و
حاکمیتملی.
در قرن نوزدهم ،در پی دستیابی
سرزمینهای آمریکای التین به
استقالل ،شمار «کشور  -ملت»
ها رو بــه افزایش گذاشــت .با
رویدادهای قرن بیستم میالدی،
پدیده «کشور  -ملت» زیر تاثیر
ســه عامل عمده در ســر تا سر
سیاره زمین گسترده شد.
عامل نخســت ،فرو پاشی دو
امپراتوری عثمانــی و اتریش -
مجارستاندر پایان جنگ جهانی
اول بــود .با تجزیه این دو قدرت
بزرگ که قرنهادر صحنه جهانی
درخشــیده بودند ،شمار زیادی
«کشــور  -ملت» تازه در اروپای
خاوری و مرکزی و نیز خاور میانه
پدیدار شدند.
عامــل دوم ،جنبــش
استعمارزدایی بود که از سالهای
جنگ جهانی دوم آغاز شد و در
دهههای  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰به اوج
خود رسید .طی این دوران ،دهها
«کشور  -ملت» تازه در آفریقا و
آسیا سر بر آوردند.
{>> ادامه در صفحه}38 :

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

شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

داشته باشــد ،آسیبی است که
حکومت آخوندی به روح و روان
فرد و جامعــه ایرانی وارد
کرده است.
احســاس خطــر در این
مــورد آن قدر ملموس و
شدید اســت که به رغم
ج ّو خفقان و سانســوری
که حاکم اســت ،هشدار
درمورد آن مکرر دیده می
شود.
علی گرانمایه پور ،مدرس
رشته ارتباطات در گفتگو
با خبرگــزاری حکومتی
"ایسنا" می گوید:
پرخســارت ترین آسیبی که آیت الله خمینی و "ازهر 4
«جامعــه ما شــخصیتی
ایرانی یک عصبی دارد .جامعه ای که
میراث داران او به ایران وارد کردند چیست؟
مردم درآن برای جلوگیری
اشــغال و گروگان گیری دالر بود؟
نفر مبتال
به بیماری از اســترس و عصبانیت به
کارکنان سفارت امریکا در تهران
کالس کنتــرل عصبانیت
بربــاد دادن
و تبعــات آن ازجمله قــرارداد -
روانی
می رونــد ،جامعه ای ناآرام
الجزایــر و برباد رفتــن بیش از حدود  800ملیارد
است ...جامعه ما عصبی و
بیست میلیارد دالر سپرده های دالر در هشت سال
است".
خشن اســت ،این جامعه
ریاست جمهوری
ارزی کشور؟
انتقام جو نیز هست».
تحمیلــی محمود
بــه درازا کشــاندن احمدی نژاد با حمایت مستقیم و
دکتر محمود گلــزاری ،معاون
نابخردانه جنگی که می توانست مستمر سیدعلی خامنه ای؟
ســاماندهی امور جوانان وزارت
با آبرومندی و عــزت و دریافت
وارد کردن صدها میلیارد ورزش و جوانان نیز می گوید:
خســارت و غرامت از دشــمن -
متجاوز در کمتر از دو ســال به دالر خســارت در پرونده هسته «متاسفانه شادیدرمیان ایرانیان
پایان رسد و تبدیل آن به جنگی ای با خیره ســری و خود رایی بسیار کم رنگ شده و جای خود
پرتلفات و فرسایشی که به اعتراف ســیدعلی خامنه ای و کشاندن را به اضطــراب ،عصبانیت و غم
هاشمی رفسنجانی فقط خسارت کشور به پرتگاه فاجعه اقتصادی داده اســت ...ایرانیان به سرعت
مادی آن بیش از  1000میلیارد و ورشکستگی و ســرانجام تن غمگین می شوند و همواره نگران
دادن خفــت بــار و از موضع آینده هستند که همین امر باعث
بهنامآفریدگارعشق
ضعف به "نرمش قهرمانانه" و شده احســاس شادی در آنها به
سختی ایجاد شود».
"ترکمانچای هسته ای"؟
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
زندگی را با مهر

...
به باور من ،اگرچه تک تک آنچه
برشمرده شــد خسارت هایی
سنگین و کمرشکن است ،اما،
پرخسارت ترین آسیب چیزی
اســت که ضرر و زیانش حتی
از مجموع خســارت های فوق
نیز بیشتر است .این خسارت
که جبران پیامدهای آن حتی
درچند نسل نیز آسان نیست و
می تواند خطراتی بزرگ برای
موجودیت و یکپارچگی کشور

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

تارنمــای "ایران پــرس نیوز"
درتاریخ  2تیرماه  1393گزارشی
را منتشــرکرده که در آن آمده
است:
«به گفتــه پرویز مظاهری ،دبیر
انجمــن روان پزشــکان ایران،
بنابرآمار وزارت بهداشت:
"ازهر  4ایرانی یک نفر مبتال به
بیماری روانی است".
وی درادامــه ضمــن آن کــه
مشکالت روانپزشکی درجامعه

{>> ادامه در صفحه}36 :

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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بازی زیبا...

 10نکته درباره رویای ناتمام جام جهانی

عصر ایران؛ مهرداد خدیر -تیم
بود .نظم بخشی به مردمی
عضو
203
میان
از
باشد
یادمان
ملی فوتبال ایران پس از ســه
که مشــهور به بی نظمی
بازیدر مقابل نیجریه ،آرژانتین فیفا تنها  32تیم به این مرحله راه هســتند هرگز دستاورد
دوم بازماندند.
و بوسنی و کسب یک امتیاز از یافتند و ایران یکی از این  32تیم کوچکینیست.
•
صعود به مرحله دوم بازی ها در بود و از این  32تیم تنها یک تیم •
سوم :یادمان باشد که ما در این چهــارم :ایران به مرحلــه باالتر
جام جهانی بازماند.
قهرمان می شود...
ضیافــت «بودیم» حال آن که نرفت همان گونه که اســپانیا و
تســاوی در برابــر نیجریه و
انگلستان و ایتالیا نرفتند .اگر عِرق
نمایش خیــره کننــده مقابل با این که جــام جهانی هنوزمتام خیلی ها «نبودند».
آرژانتین سطح توقع افکار عمومی نشده و تازه رقابت ها داغ تر می ترکیه و عربستان و خیلی های ملی نداشتیم می توانستیم گفت
پشه
را باال بــرد و کارلوس کی روش شود اما انگار برای ما ایرانی ها دیگر دوســت داشتند می بودند «جایی که عقاب پر بریزد /از ّ
ولو به مرحله بعــد صعود نمی ی الغری چه خیزد؟».
 carlos queirozرا واداشت تیمی متام شده است.
ما ،اما به گواه دو بازی اول هرگزنه
را که برای دفاع سامان داده بود لبخنــد هــای پس از بــازی با کردند.
به هجوم تشویق کند و طبعادفاع آرژانتین بر چهره هامان ماسیده در تفکر اگزیستانسیال به انسان آن پشه الغر که عقابی بودیم که
چند الیه ازهم پاشید و ایران که اما برای این که بدانیم سرشکسته یاد آور می شــوند مهم تر از این تنها در بازی سوم پر ریختیم.
در دو بازی تنها یک گل دریافت نیستیم کافی است به یاد آوریم که «که هستی» این مهم است •
کرده بود در بازی آخر ســه بار نه کسی از سرمربی ناراضی است ،که «هســتی» .چه بسیار انسان پنجم :همه اذعان می کردند که
تسلیم شد و تنها یکی را جبران سهل اســت که خواستار ابقای ها که می توانستند در این زمین این تیم برای دفاع چیده شــده
کرد.
اویند؛ و نــه بازیکنی آماج انتقاد زندگی کنند ولی این فرصت را اســت .تغییر ســامانه دفاعی به
کارلوس کی روش در بازی آخر قرار گرفتــه و کارتونی در طعنه نیافتند و چه بسیار که بودند اما هجومی ابزار خــاص خود را می
هم می توانســت تیم را دفاعی و استهزا کشیده می شود و این اکنوندیگر نیستند .ما آن قدردر خواهد .فوتبال ایران از کمبود و در
بچیند و رویای صعــود را کنار ها یعنی خــوب بودیم .حداقل فرعیات زندگی غرق می شویم واقــع فقر مهاجم رنج می برد .راه
که اصل آن را فراموش می کنیم دست یابی ایران به گل در سنت
بگــذارد و بــه وداع آبرومندانه دوسوم ،خوب بودیم.
بیندیشد؛ اما انتظارها باال رفته بود دو دهه پیــش و بعد از نمایش و اصــل هم چیزی نیســت جز فوتبال ما سانتر بلند به اضافه ضربه
و این که بوسنی هیچ بختی برای ناامید کننده تیم ملی فوتبال در بودن و «هستن» :نیستان رفتند سر است.
چه در باشگاه ها و چه در تیم ملی
صعود نداشــت انگیزه ای برای جام ملت های آســیا مجله طنز و هستان می رسند...
هجوم هایی شد که دفاع ایران را و کاریکاتــور در روی جلد خود در این فقره هم نباید از یاد ببریم مهم ترین گل های ما این گونه به
آسیب پذیر کرد.
و درکاریکاتوری از جواد علیزاده که هیچ تیمی در دو قاره آسیا و دست می آید .این موضوع آن قدر
در جام جهانی  1978نیز ایران تصویر کاپیتان وقت تیم ملی را اقیانوسیه نمی تواند ما راشماتت تکرار شده که نکته بدیعی به نظر
بــازی ها را با تــرس آغاز کرد و کشــید که منتظر تاکسی است کند چون خودشان یا نبودند اما ،نمی آید .اما باید اقرار کرد که تیم
درگام اول در برابر هلند باخت.
تــا فاصله نیمه خــودی با نیمه ما بودیم یا خودشــان هم بودند ملی فوتبال ایران بدون سرزن در
پس از آن خــود را بازیافت و با حریف را طی کند! یعنی این قدر ولــی عملکرد مــا در مجموع از قواره ستاره های پیشین به صرف
اسکاتلند مساوی کرد و اگر گل بازیکنان ما کند و سنگین بودند .آنها بهتر بود .جالب این که این نفوذ و شوت و مانند آن نمی تواند
به خودی آندرانیک اسکندریان حاال اما همه از دوندگی بچه ها موضــوع را می تــوان به برخی بسنده کند .بی آن که به سیستم
اروپایی ها هم تسری داد .سوئد های موســوم به «علی اصغری»
نبــود ،برد هم محتمل بود و در می گویند.
بازی آخر حشمت مهاجرانی دو بــرای این که با حــذف از جام نبود و ایران بــود و چند قدرت بازگردیم همواره به سرزنان قهار
گزینهداشت:
جهانی راحت تر کنار بیاییم و از بزرگ هم مثل ایــران از مرحله
یکی این که آن خاطره شیرین با ضیافتی که موجب شادی و فرح
گل ایرج دانایی فرد را حفظ کند است ســهم ما اشک و آه نباشد
و به رویای باالتر نیندیشد .گزینه این  10نکته می تواند آرام بخش
دیگر هم این بود که از این فرصت باشند:
پیراشکی
بهره ببرند و برای برد بروند.
•
و
ک
لو
چ
ه
فو
اول :اگــر خودمــان را بــا دیگر
منی
نمایندگان آســیا مقایسه کنیم
 10نکته آرامش بخش پس از
عموجان
داشته
بهتری
عملکرد
یابیم
درمی
رویای نامتام جام جهانی
خا
ط
رات خوش
فریبی
خود
و
تعارف
یک
این
ایم.
شود
مشــهور«نمی
همان مثل
ایران!
اما اگر بشود چه می شود!» پس نیست .به آمار مراجعه کنید .نه
تاختن بی محابا همان و شکست تنها در قیــاس با ژاپن و کره که
سنگین از پرو همانا !.با این حال در مقایسه با استرالیا هم که به
حشمت مهاجرانی پشیمان نبود و نام آسیا به برزیل آمده بود و این
یعنی می توانیم به جام ملت های
گفت :ارزشش را داشت.
 36ســال پس از آن بوســنی آسیا امیدوار باشیم.
همان «پرو»ی ما شده بود و کی •
روش نیز احســاس مهاجرانی را دوم :تیــم ملی فوتبــال ایران
داشت .با یک تساوی پشت سر هویت خود را بازیافته است .چه
و یک باخت در دقیقه  90+1این کی روش بمانــد و چه دیگری
جسارت را یافته بود اما «دشمن بیاید انتظار بازی با کیفیت دیدار
در مقابل آرژانتین گزاف نخواهد
پر او».
طاووس آمد ّ

اسپشیال روزانه ما:

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

Tel.:514-844-4492

Montreal, Qc H3G 1M6

1405 Maisonneuve W.

info@expertfx.com

دوشنبه :زرشک پلو مرغ
سه شنبه :خورش کرفس
چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
پنجشنبه:لوبیاپلو
جمعه:خورشبادمجان
و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو
با ماهیچه

ای
ن تابستان

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 ّ

نیاز داریم .ایــن واقعیت البته به
معنی بازگشــت بــه روش هایی
نیست که صرفا به همین متکی
اند و خالقیت دیگری ندارند.
•

ششــم :احتمال ماندن کارلوس
کی روش بسیار اندک است و همه
قراین از پایان کار اودر فوتبال ایران
حکایت می کنند .اما اگر خروجی
کار او این همه هیجان و دلگرمی
برای مردم اســت دستمزدی که
مطالبه می کنددیگر گزاف به نظر
نمی رسد.
اســتدالل فدراســیون هم قابل
درک اســت که نمی تواند همه
بودجه خود را صرف یک قرار داد
کند و هزینه های معتنابه دیگری
هم دارد.
اینجاســت که در مــی مانی از
استقالل فدراســیون دفاع کنی
یا دخالت و کمــک دولت را الزم
بدانی .اما کیست که از رفتن مربی
موزامبیکی  -پرتغالی خرســند
شود؟
همین یعنی افکار عمومی خواستار
ماندن اوســت .بهتر آن است که
خود او هم قدری تخفیف دهد و
انعطاف نشــان دهد .در این چند
سال باید یاد گرفته باشد که ایرانی
هــا چانه زدن را دوســت دارند و
{>> ادامه در صفحه}13 :
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•

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

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت با
نوشته های چاپ شده است .پیوند
در ویرایش نوشته ها (با حفظ دیدگاه
نظرات چاپ
نویسنده) آزاد است.
شده لزوما بیانگر دیده گاه های پیوند
نیست .پیوند از درج نامه های فاقد
نام و نشانی و نوشتارهای توهین آمیز
معذور است .نقل نوشته ها-با ذکر
ماخد -آزاد است .استفاده از طرح
آگهی ها مجاز نیست.

•

•

•

• •

■ توضیــح مهم:

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

•

_________
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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فایننشال تایمز :خاورمیانه در
حال تجزیه است

شعـروترانه...

با من از ایران بگو
یاور از ره رسیده با من از ایران بگو
از فالت غوطه ور در خون بسیاران بگو
باد شبگرد سخن چین پشت گوش پرده هاست

تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو

شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار
از چراغ روشن اشک سیه پوشان بگو
پرسه یاس است در آوای این پتیارگان
از زمین از زندگی از عشق از ایمان بگو
سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق
آشنا،یاران هم پیمان بگو
از غریب و
ِ
ضجه ی نام آوران زخمی به خاموشی نزد
از خروش نعره انبوه گمنامان بگو
قصه های قهرمانان قهر ویرانگر نداشت
از غم و خشم جهانساز تهی دستان بگو
با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ
از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو

روال خلــف در مقالــهای در روزنامه
فایننشالتایمزتحتعنوان«خاورمیانه
در حال پاره پاره شــدن» نوشت ،این
ضروری اســت که جناحهای رقیب
در رویارویــی با تهدیدهــای داعش
متحد شوند .شکست در ایجاد وحدت
ممکن است به تجزیه عراق بیانجامد.
موج خروشان داعش همه کشورهای
خاورمیانه و نیــز منافع غرب را مورد
تهدید قرار داده است.
تصرف ســریع بخشهای عمدهای از
خاک عراق از سویداعش که میتواند
به یک جنگ داخلی تمام عیار منجر
شود ،فقط علیه شیعیان نیست؛ هدف
داعش نابود کردن مرزهای موجود بین
کشورهای سنی و ساختارهای مسلط
قدرت در منطقه است.
اگر داعش به حال خود گذاشته شود و
مناطقی را تحت کنترل خود در آورد،
ممکن است اهدافش را توسعه دهد
بطوری که یک جهاد خشــونت آمیز
جهانی را در پی داشته باشد.
در جهان نامعقــول داعش ،برندهای
وجود نخواهد داشت؛ نه رژیم مذهبی
شــیعه تهران و نه حکومت ســنی
عربستان.
هر دو کشــور در دفــع این موج تازه
جهادیهای افراطی از منطقه منافع
مشــترک دارند .امــا ،در خاورمیانه
داشتن دشمن مشترک بخودی خود
برای ایجاد وحدت هدف کافی نیست.
یک دهه پیش حوادث عراق به تغییر
موازنه قدرت در منطقه منجرشد.
تغییــر موازنه قدرت به جنگ قدرتی
بین شــیعه و ســنی بدل شد که از
مرزهــای عراق فراتر رفت و به لبنان،
ســوریه ،بحرین ،یمن و دیگر نقاط
خاورمیانه کشیده شد.
آمریــکا و نیروهای ائتالف در ســال
 ۲۰۰۳رژیم صدام حسین را در عراق،
که تحت سلطه سنیهای اقلیت بود،
سرنگون کردند و از طریق انتخابات،
دولتی به رهبری اکثریت شیعه ،زمام

قــدرت را در عراق بدســت
گرفت.
از آن زمان تاکنون ،عراق به
میدان جنگ قبایل ســنی
مــورد حمایــت نظامهای
پادشــاهی و امیرنشینهای
خلیج فارس و شیعیان مورد
حمایت جمهوری اســامی
ایران تبدیل شده است.
مرکــز نبرد قدرت در ســه
سال گذشته به سوریه انتقال
یافت ،که ایران شیعی از رژیم
حاکمش دفاع میکند ،و دولتهای
عربی منطقه خلیج فارس از مخالفان
اسد در جنگ داخلی سوریه حمایت
میکنند.
در حالی که توجهات به سوریه
معطوف شده بود ،اختالفات در
عراق حل نشده باقی ماند.
از زمــان خروج نیروهای آمریکایی از
عراق در ســال  ،۲۰۱۱نوری المالکی
نخست وزیر عراق ،سیاستی را دنبال
کرد که اقلیت سنی را بیشتر به انزوا و
حاشیهکشاند،بهنارضایتیگستردهای
علیه دولت مرکزی و نهادهای نظامی
دامن زد که حمالت داعش را تسهیل
کرد.
بعثیهای سابق که هرگز با نظم تازه
سیاسی در عراق هماهنگ نبودند و
خود را آماده بازگشت میکردند ،در
کنار داعــش ،علیه دولت مالکی قرار
گرفتند.
شاید ایران و آمریکا ،که از زمان انقالب
اسالمیدر مقابل هم قرار گرفته بودند،
دالیل خوبی برای همکاری در عراق
داشته باشند.
امــا همکاری آنها خالــی از پذیرش
ریسک نیست.

آمریکا نسبت به دادن هر نوع امتیازی خواهدداشت.
به ایران در طول گفتگوهای حساس
قدرت های منطقه چه می خواهند؟
هستهای تردید دارد.
هدف آمریکا در عراق برای اســتقرار احتماالایرانقدرتمندترینبازیگر
دولتی فراگیر و کثرت گرا با تقســیم در صحنه سیاست عراق است.
قدرت بین نیروهای مختلف ،در تضاد ایران خواهان یک عراق با ثبات است
با خواسته ایران است که خواستار یک کــه تحت کنترل سیاســی اکثریت
شیعه باشد.
عراق تحت تسلط شیعیان است.
همــکاری ایران و آمریــکا در عراق ،ایران زیرکانه عالقمند به همکاری با
عربســتان را آشــفته خواهد کرد و آمریکا علیه داعش در عراق اســت ،و
تأییدی اســت بر شــک ریاض که از نفوذی برخوردار است که میتواند
واشنگتن در مســیر ترک متحدان هدف اعالم نشــده آمریکا در عراق را
ســنتی خود در منطقــه خاورمیانه تضمینکند:
حرکت میکند.
یک دولت تازه بــدون رهبری نوری
محور سیاســت خارجی عربستان بر المالکی.
پیگیری دقیق و نزدیک نفوذ ایران در اما ،ایران و آمریکا از طرفهای مختلف
در درگیریهــای ســوریه حمایت
جهان عرب قرار دارد.
نویسنده فایننشــال تایمز از طریق میکنند .همان نیروهای امنیتی که
نقشه ،تصویر و گرافیک سعی میکند گروههای شیعه طرفدار ایران را مورد
توضیــح دهد که چگونــه تحرکات حمایت قــرار میدهند باعث تقویت
منطقهای ،تالشها برای حفظ عراق بشــار اســد هم هســتند ،در حالی
که آمریکا از مخالفان میانه رو اســد
متحد را پیچیده میکند.
بیــش از هر زمان دیگــری ،عراق با پشتیبانیمیکند.
خطر تجزیه بین ســنیها ،شیعیان
و کردها مواجه اســت ،چشم اندازی
{>> ادامه در صفحه}36 :
که پیامدهای بسیاری در خاورمیانه

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

Nazgol Fallah Toussi،

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

و بسیاری دیگر

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

_________________________

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

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

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

Tel.: (514) 697-0225

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

514 979 4551

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

فارسیزبان
مونتریال

کشیش
رضا بناساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

 یکشنبه ها

عصر

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

تو جــه:
نشانی جدید

از  2بعدازظهر

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

نشانیکلیسا:

 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

Grace Ministry
1345 Rue Lapointe
 QC H4L 1K4وSaint-Laurent

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

کانـــادا...
کاناداییهاشهرونددرجهیکودودارند
خطر سلب تابعیت از کاناداییهای مهاجر

مســاله «از دستدادن تابعیت
کانادا» یکی از بحثبرانگیزترین
ابعاد الیحه جدید تابعیت کانادا
( )24-Cبوده و انتقادات زیادی
را به دنبال داشته است.
نمایندگان چند نهاد مدنی در
کانادا اعالم کردنــد با تبدیل
الیحه اصالح تابعیت کانادا به
قانون ،آن را به شکل حقوقی به
چالش خواهند کشید.
در جریان تلهکنفرانسی که این
گروهها روز پنجشنبه  19جون
برگزار کردند ،اعالم شــد که
اقدام دولت محافظهکار کانادا
در طرح ایــن اصالحات باعث
خواهد شد هیچکس از تهدید
سلب تابعیت کاناداییاشدر امان
نباشد.
به گــزارش تورنتو اســتار ،این
مســاله در مورد کسانی صدق
میکند که در کانادا متولد شدهاند
اما به خاطر اجداد مهاجرشــان،
تابعیتدوگانه همدارند.
الکس نیو دبیر کل ســازمان عفو
بینالملل کانــادا در این خصوص
گفته اســت« :اصالحــات قانون
تابعیت ،ناقض تعهدات بینالمللی
کانادا در عرصه حقوق بشر است.
این اصالحات عمال تبعیضآمیز،
واپسگرا و بسیار ناعادالنه هستند».
او همچنین تاکید کرده که چنین
اصالحاتی باعث تقویت تصویری
نادرســت و خارجی-هــراس
( )xenophobicدر کانادا میشود
و شــک و تردیدهــای بیمورد
برمیانگیزد.
نهاد معترض دیگــر هم انجمن
وکالی پناهندگان کانادا بود و لورن
والدمن رییس آن طی ســخنانی
تاکید کــرد« :اصالحــات قانون
تابعیــت پر از نقص و مشــکالت
حقوقی بوده و ناقض منشور حقوق
شهروندان است .خطر بزرگی که
وجود دارد این است که دو طبقه
از شهروندان در کانادا ایجاد شود».
بنا بر تحلیل ســایت استریت ،از
این پس شهروندان کانادا دو دسته
خواهند بود:
کاناداییهایدرجه یک که تابعیت
هیچ کشــور دیگری را ندارند .و
کاناداییهای درجه دو که تابعیت
دوگانهدارند.

هیچکس از تهدید سلب تابعیت را ندارید .این در حالی است
کاناداییاش در امان نیست .که شــهروندان اصلی کانادا
بــا زندگی در خــارج از این
کشور ،تابعیتشان را ازدست
ایــن دســته دوم ،در معرض این نخواهندداد.
هســتند که حق زندگیشان در •
کانادا از آنها سلب شود .یعنی حتی دو :برای کاناداییهایی که قابلیت
اگر در کانادا متولد شــده باشید دوگانهبودن تابعیتشان را دارند،
اما تابعیت دوگانه داشــته باشید ،ماجرا ابعاد دیگــری هم دارد .اگر
احتمالش وجــود دارد که تابعیت چنین فردی در یک کشور دیگر
کانادا را از دست بدهید .اصال شاید جرمی مرتکب شده باشد ،احتمال
روحتان هم خبر نداشته باشد که آن وجود دارد که تابعیت کانادایی
تابعیتدیگریدارید.
از او سلب شود .حاال ممکن است
اگر همســر ،والدین یا پدربزرگ و در کشــوری که جرم در آن اتفاق
مادربزرگتان تابعیت کشوردیگری افتــاده ،حاکمیت قانــون وجود
را داشــته باشند ،شــما هم حق نداشته باشد .همچنین اگر کسی
تابعیت دارید حتی اگر درخواستی در کانادا مرتکب جرم شده باشد و
برای آن نداده باشــید .اگر وزارت مجازات آن را هم کشیده باشد ،باز
تابعیتومهاجرتاینطورتشخیص در معرض آن قرار دارد که تابعیت
دهد که شما تابعیت دیگری دارید کانادا را از دست بدهد.
یا میتوانید داشــته باشــید ،در •
معرض از دســتدادن تابعیتتان سه :بر اساس قانون جدید ،قدرت
قرار میگیرید.
ســلبکردن تابعیــت شــما در
قانون جدید درواقع راه برای دولت اختیار مقامــات وزارت مهاجرت
هموارتر میکند تا به این روشها ،و شــهروندی کانادا قرار میگیرد.
تابعیت کانادا را از شما سلب کند :ممکن است این تصمیم به صورت
کتبی به شــما ابالغ شود و راهی
•
یک :اگر یک مقام فــدرال کانادا برای توضیحدادن به مقام مربوطه
به این نتیجه برسد که شما قصد نداشته باشید .این در حالی است
نداشــتهاید در این کشور زندگی که بر اساس قانون قدیم (فعلی)،
کنید ،ممکن است تابعیت کانادا را دولت برای سلب تابعیت از کسی
از شما بگیرد .اگر تصمیم بگیرید باید تقاضانامهای به دادگاه فدرال
در کشوری دیگر درس بخوانید یا بفرســتد و آنجا جلســه استماع
شغلی بگیرید یا در کشوری دیگر شفاهی برگزار میشود و شخص
زندگی کنید ،احتمالش هست که میتواند از حق تابعیت خود دفاع
مقامات کانادایی را به این نتیجه کند.
برسانید که قصد زندگی در کانادا

چراغ سبز دولت ،چراغ قرمز بومیان

یک پــروژه بــزرگ و جنجالی
خط لوله نفت که مدتها موضوع
بحث و جدل در رسانهها و میان
سیاســتمداران بود ،سرانجام به
شکل مشروط توسطدولت کانادا
تصویب شد.

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
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Tel.: (514) 932-2953

پروژه هفت میلیــارد دالری
 Northern Gatewayدر واقــع
نفت را از آلبرتا به سواحل غربی
کانادا(بریتیشکلمبیا)منتقلمیکند
تا پس از آن ،نفت از راه اقیانوس
آرام به آسیا منتقل شود.

از آنجا که ایــن خط لوله متعلق
به شــرکت  Enbridgeبه شکل
آشکاری از محدوده فرستنیشنز
(بومیان) عبور میکند ،بســیاری
از بومیان بیســی از همان ابتدا با
این پروژه مخالفت کردند .برخی
گروههای حامی محیط زیســت

هم موضعی مشابهداشتند
و در عیــن حــال ،حزب
نیودموکرات هم از جمله
منتقدان بزرگ این پروژه
بود.
حاال دولت اعالم کرده که
با گذاشــتن  ۲۰۹شرط برای این
شــرکت ،با پروژه موافقت کرده
است.
موافقان پروژه هم میگویند این
خط لوله باعث ایجاد فرصتهای

شغلی زیادی میشود.
اما به محض اعــام موافقت
دولت با این پروژه ،گروههای
مخالف بومی اعالم کردند
اجازه اجراییشــدن این
پــروژه را نخواهند داد و
شکایت خود را به شکل
قانونیدنبال خواهند کرد.
بیانیه گروههــای بومی
مخالف با پروژه توســط
اصلیتریــن گروههــای
بومیان بیســی به امضا
رسیده است و عده زیادی
از آنهــا هــم در تظاهرات
اعتراضآمیز نسبت به این تصمیم
دولت شرکت کردند.
(بــرای اطالعات بیشــتر در این
مقوله ،نوشــته ی آقای شادپور را
در صفحه  11این شماره بخوانید).
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کبک و کانادا...

• سرویس حرفه ای
•  % 100محرمانه

کاهش ظرفیت کارگران
موقت خارجی در دستور کار

ایرانتو :وزیر کار ،جیسون کنی ،در
جهت جلوگیری از سوء استفاده
کارفرمایــان کانادایــی از برنامه
کارگران موقت خارجی تغییراتی

را اعالم کرد.
ظرفیــت تعداد کارگــران موقت
خارجــی (Temporary Forign
 )Workerاز  ۳۰هزار ساالنه به ۱۵
هزار کاهش خواهد یافت.
جریمــه هــای ســنگینی برای
کارفرمایــان کانادایی که از قانون
سوء اســتفاده می کنند در نظر
گرفته شده است.
کارگران موقتی که در حال حاضر
در کانادا بسر می برند از ظرفیت
جدید معاف هستند.

عباسشفیعی

طبق آمار دولت تعداد  ۳۳۶هزار
کارگر موقت کــم درآمد در کانادا
بســر می برند ،که این تعداد در
سال  ۲۰۰۲فقط  ۱۰۰هزار کارگر
بوده است.
قانــون جدیــد کارگــران ماهر
( )Skilled Workerو پرســتار
خانگی( )Caregiverرا شامل نمی
شود.

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

•

سخنگوی وزارت خارجه کانادا :مواضعمان در
قبال ایران تغییری نخواهد کرد!

سخنگوی وزیر امور خارج ه کانادا
گفــت :در صورت بهبــود روابط
همپیمانانش با ایران موضع دولت
کانــادا در قبال ایران همانند قبل
باقی خواهد ماند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان
ایران (ایسنا) ،آدام هاگ ،سخنگوی
وزیــر امور خارجه کانــادا در یک
ایمیل اعالم کــرد روابط کانادا با
تهران تا زمانی که ایران ثابت نکند
قابل اعتماد است ،همانند قبل باقی
خواهد ماند.
بر اســاس گــزارش خبرگزاری
کاناداپرس ،وی در ادامه گفت :ما
یک سیاست خارجی ساخته شده
در کانــادا داریم و در حالی که به
تصمیماتدوستانوهمپیمانانمان
احتــرام میگذاریم موضعمان در
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عراق است.
قبــال ایران مشــخص
انگلیس
است و به اصول پایبند سفارت خود سفارت انگلیس در تهران
در سال 2011در پی یک
خواهیم بود.
را در تهران
حمله به این سفارتخانه
سخنگوی وزیر خارج ه
بازگشایی
تعطیل و در پی آن روابط
کانــادا در پیــام خود
همچنین اظهــار کرد :خواهد کرد میــان ایــران و انگلیس
کانادا تا زمانی که دلیل اما کانادا ...متوقف شــد .کانادا نیز
متعاقب ایــن حادثه در
واقعی بــرای اعتماد به
صحبتهای ایران پیدا نکند روابط سال  2012سفارت خود در تهران
خود با این کشور را به حالت تعلیق را تعطیل و دیپلماتهای ایرانی را
از کشورش بیرون کرد.
نگه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش آدام هاگ در ویلیام هیگ ،وزیــر امور خارجه
حالی این سخنان را مطرح کرده انگلیس گفته است که دو کشور
است که انگلیس اخیرا اعالم کرد باید روابط خود را بهبود بخشــند
سفارت خود را در تهران بازگشایی و بازگشــایی سفارت کشورش در
خواهد کرد و آمریکا نیز خواستار تهران اقدامی است در این جهت.
برقراری ارتباط و همکاری با ایران
•
در خصوص حل بحران امنیتی در

Low
Season

مهاجرانکاناداچقدربهکشورخودشانپولمیفرستند؟
مهاجران کانادا ساالنه
معــادل  ۲۴میلیارد
دالر پول به کشورهای
متبــوع خودشــان
میفرستند.
این را گــزارش بانک
جهانی از سال ۲۰۱۲
نشان میدهد.
به نوشته تورنتواستار،
پولی که مهاجران از
کانادا خارج میکنند
به اندازه خرید هفتاد جامبو جت
یا معادل خرید یکســوم ارزش
استارباکس است.
واقعیت این است که عده زیادی
از مهاجران ،بخشی از درآمد خود
در کانادا را برای خانوادههایشــان
میفرســتند تا صــرف پرداخت
قبــوض و انجام امــورات خانه و
خانواده شود.
این وضع مختص به کانادا نیست.

طبق آمار نه چنــدان دقیقی که
از فرستادن پول توسط مهاجران
به کشــورهای متبوعشان در دنیا
منتشر شــده ،چیزی حدود ۵۳۰
میلیارد دالر از این بابت در سطح
دنیا جا به جا میشود.
البته بانک جهانــی میگوید اگر
جابجاییهای غیررسمی پول را هم
در نظر بگیریم ،باید  ۲۶۵میلیارد
دالر دیگر به این رقم اضافه کنیم.

چنیــن انتقالهــای
غیررســمی درواقــع
همــان حوالهکــردن
پول است که در میان
مهاجران از کشورهای
خاورمیانه و شــمال
آفریقا رایج است.
اما آمار نشان میدهد
کــه کانــادا در میان
کشورهایتوسعهیافته،
بیشــترین آمار ارسال
پــول از مهاجران به کشــورهای
متبوع را دارد .بیشترین پولی که
توسط مهاجران به خارج از کانادا
فرستاده میشود ،روانه چین ،هند
و فیلیپین میشود .اما کشورهای
اروپایــی مثل انگلیــس ،آلمان،
فرانســه و ایتالیا هم جزء مقاصد
ارسال پول از کانادا هستند.

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در تپش دیجیتال

223-3336

514-

طــــوالنیترین روز سال گذشت:

این تابستان را قدر بدانید؛ دولت مستعجل است!
فاصله روزهای  ۲۰تا
 ۲۲ژوئــن در نیمکره
شــمالی زمین واقعا
زمان فرخندهای است.
در این فاصله زمانی،
انقالب تابســتانی یا
طوالنیتریــن روز در
نیمکره شمالی اتفاق
میافتد .بــه عبارت
دیگر ،حوالی روز اول
تیر خودمان ،تابستان
تابش خورشید در یک روز اتفاق
رسما شروع میشود!
علت این است که خورشید در این میافتد( .در قیاس با شب یلدا به
زمان بیشترین زاویه را با افق پیدا عنوان طوالنیترین شب سال).
میکند .در ایران هم معروف است در روز اول تیــر ،قطــب شــمال
که روز اول تیر ،طوالنیترین روز بیش از هر زمان دیگری به سوی
سال است ،یعنی بیشترین ساعات خورشید متمایل اســت و بعد از

گذشــت چند هفته
از این روز ،گرمترین
روزهای تابســتان در
نیمکره شــمالی رقم
میخورد .همچنین
در حوالــی روز اول
تیــر ،خورشــید در
برخی مناطق نیمکره
شــمالی به مدت ۱۶
ساعت میتواند زمین
را روشن نگاه دارد.
نقطه مقابل انقالب تابستانی هم
انقالب زمســتانی است که برای
ما همان شب یلدا یا طوالنیترین
شب سال است.
خوش باشــید و رسیدن تابستان
مبارک!
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کانـــادا...

www.skylawn.net

سهامکانادا،سودآورتریندرجهانپسازهند
 3تیــر -ایرانتو :پس
از رشــد چشــمگیر
قیمــت ســهام در
بــازار ســهام کانادا،
بخصوص شرکتهای
انرژی و شــرکتهای
معدنی ،ســود توزیع
شده امســال مابین
سهامداران شرکتهای
کانادایی ،پس از هند،
باالترین نرخدر جهان
را به دست آورد.
از مارچ ســال 2009
به اینســو  1500میلیارد دالر در
بازار ســهام کانادا سرمایه گذاری
شده که به رشــد  100درصدی
در شاخص این بازارS&P/TSX ،
 ،Composite Indexانجامیــده
است.
این شــاخص دیروز به  15هزار و
 109دالر رســید و به این ترتیب
از رکورد پیشین (که در  18جون
 2008ثبت شده بود) هم سبقت
گرفت .این شــاخص فقط امسال
رشدی  11درصدی داشته است.
در روزهای اخیر عوامل مختلفیدر
این رشد سهیم بوده اند.
عالوه بر بحران اوکراین و تشدید
درگیریهای قومی در عراق ،تائید
پــروژه احداث خط لوله توســط
شرکت انبریج از سوی دولت هم
به افزایش قابل توجهی در قیمت
سهام شرکتهای انرژی انجامیده
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است.
البتهدر سالهای اخیر اوضاع همواره
بر وفق مراد شرکتهای انرژی نبوده
است .طی سه سال منتهی به سال
 ،2013شرکتهای گروه انرژی در
بازار ســهام کانــادا  7.1درصد از
ارزش سهام خود را از دست دادند
عمدتا به این دلیل که ســوددهی
شرکتهای نفتی کانادا در مقایسه
با رقبای بین المللی اشان کاهش
یافته بود.
اما قیمت سهام این شرکتها امسال
رشدی  20درصدی را ثبت نموده
کــه باالترین نــرخ در میان تمام
گروههای صنعتی بازار سهام کانادا
محسوب می گردد.
در میان آنها هم رشد  77درصدی
دو شرکت انرژی "بیرچ کلیف" و
"کرو" که تولید کننده گاز طبیعی
هستند بســیار چشــمگیرتر از

دیگران می باشد.
روند کلــی تغییرات
شــاخص S&P/TSX
نشــان مــی دهد که
یکسال پس از جهش
سهامدر ایاالت متحده،
اکنون این موج به کانادا
هم رســیده و سرمایه
گذاران خارجی سرمایه
های هنگفتی را روانه
بازار ســهام کانــادا،
بخصــوص به ســوی
شرکتهای صادرکننده
ای که از کاهش ارزش دالر کانادا
سود می برند ،نموده اند.
البته این امر کــه  S&P/TSXدر
میان مدت رشدی مداوم خواهد
داشت مورد تردید قرار دارد.
از جمله صادق آداتیا ،از شــرکت
سرمایه گذاری سان الیف گلوبال،
معتقد است که بهدلیل ضعفی که
در اقتصاد جهانی مشاهده می شود
انتظار نمــی رود در آینده نزدیک
افزایش بیشــتری در قیمت مواد
اولیه رخ دهد و در نتیجه در حال
حاضر امکان چندانی برای رشــد
بیشتردر قیمت سهام کانادا همدر
چشم انداز نیست.
الزم به تذکر می باشــد که بانک
جهانی در اوایل این ماه پیش بینی
خود از رشد اقتصاد جهانی در سال
جاری را کاهش داده است.

کاهش مصرف نوشابه های شیرین در کانادا

•

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
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

شادی محمدی

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135

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

shadim.sky@gmail.com

برنامه تلویزیونی آقای شهردار !

دنی کودر ،شــهردار مونتریال،
تاریخ چهارشنبه ،سه ی اکتبر
را برای شــرکت در برنامه ی
تلویزیونــی «من یک ســوال
از شــما دارم آقای شــهردار!»
انتخاب کرد؛ برنامه ای که قرار
اســت به صــورت هفتگی در
 ۲۶برنامه ی مســتقل و کوتاه
از کانال فرانســوی زبان LCN
پخش شود.
کودر به شــهروندان مونتریال
و دیگر نقاط کبک که از طریق
رسانه های اجتماعی سواالتشان
را مطرح کرده اند ،پاسخ خواهد
داد و همچنیــن پاســخگوی
خبرنگاران برنامه ی «ال سی ان»
خواهد بود.
وی بیان کرد کهدلیل گفتگویش
با یک رســانه ی انگلیسی زبان

ایرانتو :در سالهای اخیر حساسیت
فراوانی نســبت به مصرف قند در
کانادا ایجاد شده است.
یکی از منابع مهم جذب قند
نوشابه های شیرین می باشد.
بنا بر بررســی های آژانس "آمار
کانادا" مصرف نوشابه های گازدار
در کانــادا از اواخر دهــه 1990
روندی رو به کاهش داشته است،
اما منتقدیــن معتقدند از آنجایی
که این آمار مصرف نوشــابه های
شــیرین غیر کربنی ،مانند چای
های شــیرین ،نوشابه های انرژی
زا و نوشابه های گازداری را که در نوشابه شیرین مصرف می کنند گرفته و گروهی آن را به شــدت
فست فودها مصرف می شود ،در بر که  10میلیارد لیتر آن نوشابه های اغراق شده می دانند.
ایــن گروه معتقدنــد که مصرف
گازدار می باشد.
نمی گیرد اعتبار کافی ندارند.
به نظر آنــان در واقع مصرف این این آمار به این معناســت که هر نوشــابه های شــیرین تنها 3.6
گروه از نوشــابه ها به شدت رو به کانادایی بطور متوسط روزانه بیش میلیارد لیتر در سال بوده و مصرف
افزایش بوده و نیاز به وضع مالیات از یک لیتر و ســاالنه حدود  383ســرانه آن هم بیش از  110لیتر
نیست.
بر این نوشابه ها احساس می گردد .لیتر نوشابه شیرین می نوشد.
در مقاله ای که ســال گذشــته طبعــا ایــن مصرف بــاال صدای آنان تأکید می کنند محاســبات
در "مجله دیابت کانادا" منتشــر گروههایی که با مصرف نوشــابه دقیق نشــان می دهد که مصرف
شد نویســندگان تالش کردند با های شیرین مبارزه می کنند را در سرانه نوشابه های شیرین از سال تحت عنــوان "شــیوع میگرن"
اســتفاده از میزان فروش نوشابه آورده است .از جمله رئیس بنیادی  2001به این سو حدود  10درصد منتشر کرده است می گوید 2.7
های شیرین که از سوی شرکتهای که برای کاهــش چاقی کودکان کاهش داشــته اســت و بنابراین میلیــون کانادایی یا  8.3درصد از
بازاریابی انتشار می یابد ،آمار واقعی تالش می کند مدعی اســت که بحرانــی به نــام افزایش مصرف جمعیت کشــور که بطور روزمره
مصرف نوشــابه های شیرین در این آمار نشانه ای از تسلط صنعت نوشیدنی های شــیرین در کانادا دچار سردردهای شدید می شوند
کانادا را محاسبه کنند.
نوشابه سازی بر فرهنگ تغذیه در وجود نــدارد و نیازی هم به وضع به عنوان بیماران میگرنی تشخیص
بنابر این مقاله کانادایی ها ساالنه کانادا می باشد.
مالیاتهای جدید احســاس نمی داده شده اند.
در مجمــوع  13.1میلیارد لیتر اما از ســوی دیگر این آمار هم به شود.
در نظرخواهی ای که از این بیماران
نوبه خود مورد تردید قرار
• انجام شده است  26درصد از آنان
می گویند میگــرن مانعی برای
فعالیتهای روزمره آنان می باشد.
همین تعداد از مبتالیان به میگرن
فکر می کنند بــه دلیل بیماری
اشان دچار انزوا شده اند.
همچنین  53درصد یا بیش از این
ایرانتو :در حدود هشــت گوینــد سردردهایشــان تأثیری نیمی از این افــراد می گویند به
درصد کاناداییها مبتال به جدی بر زندگی روزمره شان دارد .دلیل بیماری شان توانایی رانندگی
میگرن هستند که حدود آژانس "آمــار کانــادا" در اولین ندارند و  76درصدشان هم تاکید
یــک چهــارم از آنان می گزارشی که در مورد این بیماری می کنند میگــرن خواب راحت و

تأثیر میگرن بر زندگی
روزمره کانادایی ها

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

«برقراری تعامــل بین دو زبان»
می باشد.
وی در اظهاراتــش به روزنامه ی
ژورنال دو مونترال خاطر نشــان
کرد که وی همواره به «اهمیت
برقراری رابطــه با عموم مردم از
جانب دولتمردان» باور داشــته
اســت .او گفت« :ارتباط ایشان

خوب را از آنان سلب کرده است.
بــه گفته رامــاژ موریــن یکی از
نویســندگان این گزارش در این
میان کم خوابی به دلیل تأثیرات
چند جانبه اش از اهمیت ویژه ای
برخوردار می باشد.
در باره پراکندگی جنسیتی و سنی
این بیماری این بررســی به این
نتیجه رسیده است که همدر مورد
مردان و هم در مورد زنان بیماری
میگرن در گروه ســنی  30تا ،49
که  12درصد جمعیت کشــور را
تشکیل می دهد ،شایع تر از دیگر
گروههای سنی می باشد.
همچنین بطور متوســط بیماری
میگرن در سن  26سالگی و چهار
سال پس از آنکه اولین نشانه های
آن بروز می کند تشخیصداده می
شود.

با مردم از طریق شــبکه های
چندمنظورهباعثتشویقبیشتر
شهرونداندر شرکتدر فعالیت
های عمومی خواهد شد که این
مســئله خود ضامن حیات و
ارتقاءدموکراسی ست».
ایــن برنامــه به عمــوم مردم
فضای گفتگو در مورد مسایل
و مشــکالتی را که با آن دست
به گریبان هستند ،خواهد داد
و زمینه را برای راهگشایی آنها
فراهم خواهد کرد.
گفتنی شهردار کودر بابت شرکت
در این برنامه دستمزدی دریافت
نمی کند.
منبع :گازت مونتریال

در هنگامی که این بررسی انجام
شده  70درصد از بیماران مبتال به
میگرن دارای شغلی خارج از خانه
بودند .حدود یک سوم از این افراد
می گویند که بیماری اشان آنها را
دچار محدودیت هایی برای انتخاب
شغل نموده است.
همچنین مطالعات بین المللی ای
که در این زمینــه انجام گردیده
نشــان می دهد که میگرن باعث
کاهش بهره وری در کار می گردد.
از ســوی دیگــر میگرن فشــار
روحی شدیدی را برای بیمارن به
همراه دارد .حــدود  63درصد از
بیماران میگرنــی در گروه افرادی
با "افســردگی مالیــم" و حدود
20درصد آن در گروه "افسردگی
شدید" دسته بندی می شوند.
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کانادا و کبک....

www.paivand.ca

ماریاکُـتنه

______
علی اشرف
شــادپور

_______

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

مســوولیت پــروژه «گیت وی» شمالی

خود با مســائلی همچون حمل
پروژه دو قلوی نفت و گاز ،به و نقــل درگیر اســت .خط لوله
نام گیت وی شمالی  North� :های هفــت بیلیون دالری GW
 ern Gateway Pipelineبه شمالی از ضروریات رساندن این
اختصار  GWبا  209شرط به کاال به بازارهای جهانی است .اما
قبل از آن که کانــادا خود را به
تصویب رسیده است
(سرمقاله گازت  20ژوئن) یک ابرقدرت انرژی تبدیل کند،
 GWناحیه اســت که قرار است نگرانی های مشروع حفاظت از
بخشــی از این لوله های از آنجا محیط زیســت را باید برطرف
عبور کنند .بر مبنای این پروژه ،نماید.
لوله های نفت و گاز از محلی بنام علیرغم چراغ ســبزی که NEB
 Bruderheimواقــع در آلبرتا ،تا داده است GW ،با مرافعه سختی
شهر Kitimatدر بریتیش کلمبیا روبرو اســت؛ زیرا  NEBشرایط
کشیده خواهند شد تا مواد نفتی  209گانه ی خود را هم به مصوبه
آلبرتان را برای صــدور به کنار خود افزوده است.
افــزون بر این ،فعــاالن محیط
اقیانوس آرام انتقالدهند.
رهبران هر دو حزب اوپوزیسیون زیســت تعهد کرده انــد که از
کانادا ،نیودموکرات و لیبرال ،با آن ساخت چنین لوله ای جلوگیری
به مخالفت برخاسته و گفته اند ،کنند .جوامــع بومیان کانادا هم
در در صورت انتخاب شدن ،آن مخالفت شــدید خود را ابراز می
دارند و دولت بریتیش کلمبیا نیز
لغو خواهند کرد.
گفتگوهای تشنج آمیزی درباره گله مند اســت که شرایط مورد
این پروژه پرسروصدا ادامه دارد .نظرش رعایت نشــده اســت .از
در این مــورد مقاله ای در گازت سوی دیگر ،احزاب اپوزیسیون
مونتریال به چاپ رسیده است که هم می گویند در صورت انتخاب
شدن ،قرارداد را لغو خواهند کرد.
چنین می گوید:
در هفته گذشــته ،سه موضوع حال اگــر قرار اســت پــروژه
خبــری توجه عمومی را به خود  GWپیش بــرود ،باید با رعایت
شدیدترین مقررات نظارتی انجام
جلب کردند:
جهــش صعودی بهــای بنزین گیرد و دقیق ترین کوشش های
در مونتریال ،حملــه یک گروه مداوم بکار گرفته شود تا سالمت
ستیزه جوی اسالمی به بزرگترین محیط زیست و سالمت حیات
پاالیشگاه نفت عراق؛ و تصویب وحش و آبهای بکر ساحلی به
مشــروط پروژه  GWشمالی از خطرنیفتند.
گفتنی اســت که حیات وحش
سوی بورد انرژی (. )NEB
این قبیل موضوع ها معماگونه تر همین حاال هم در معرض خطر
و پیچیده تر از آنند که در ظاهر قرار دارد.
به نظر می رسند .زیرا آنها باید از همچنین باید حقــوق بومیان،
سویی پاسخ ده اشتهای سیری محترم شمرده شود و منافع آنان
ناپذیر دنیا بــرای بلعیدن نفت در زمین های اجدادی شــان
باشند ،از سویدیگر هم با چالش نیز حفظ گردد ،زمین هایی که
های پرشمار سیاسی ،اجتماعی ،قرار اســت لوله های نفت از آنها
محیط زیستی ،اقتصادی و غیره بگذرند.
تمام کانادایی ها ،از جمله اهالی
روبرو شوند.
اکنون وقت آنســت که کانادا پا کبک و بریتیــش کلمبیا ،باید
پیــش بگــذارد و ،در مقام یک درباره اهمیت اســتراتژیک این
تولیدکننده مسوول نفت جهان ،پروژه توجیه و قانع شوند.
در اجرای چنیــن پروژه هایی از
وظایف خود را به عهده بگیرد.
صنایع روبه رشد نفت و گاز آلبرتا شــتابزدگی های اغواکننده باید
موتور اقتصاد کاناداست .اما برای پرهیز کرد.
رســیدن به توانایی های بالقوه پنج پروژه های مشابه هم هستند
کــه رقیــب  GWمی
توضیح و پوزش
باشند و دو مورد آن از
در شــماره پیش  15) 1166ماه جون) ،در مقاله کبک عبور می کنند.
آقای شادپور عزیز« :الیحه بودجه کبک:
کمربندها بنابراین ،کانادا نیازمند
را محکم تــر ببندیم» ،در صفحه  ،11متاســفانه
چند ممیز (اعشاری) در برخی ارقام به دلیل برخی یک استراتژی ملی برای
مشکالت فنی وارونه درج شــده اند .از خوانندگان انرژی اســت تا معلوم
تیزبین و آگاه و همچنین از جناب شادپور بخاطر این شــود چه مقدار از این
سهو پوزش می خواهیم.
لوله ها مورد نیاز و مفید
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هستند و کدام ها مقرون به صرفه
می باشند  -برای صادرات و نیز
مصارفداخلی.
باالخره ،دولــت کانادا باید میان
اشتیاق خود برای سرمایه گذاری
در این زمینه و برنامه منســجم
خود برای جلوگیری از تغییرات
آب و هوا آشتی ایجاد کند.
به موجب بررســی های سازمان
منابع طبیعی کانادا ،شــن های
نفتی آلبرتا سریع تر از هر منبع
دیگر گازهــای گلخانه ای تولید
می کنند ،همین مساله شکاف
عمیقی ایجاد می کند بین
تعهدات بین المللــی کانادا از
ســویی و چنین پروژه هایی از
سویدیگر.
کانادایی ها باید قانع شــوند که
اســتراتژی انرژی مــا با چنین
مالحظات حیاتــی بین المللی
هماهنگیدارد .بنابراین هر میزان
بحث و گفتگو در این باره انجام
گیرد کامال توجیه پذیر است.
جایگزین کردن انتقال مواد نفتی
از لوله بــه راه آهن هم بی خطر
نیســت؛ مخصوصا در کبک ،که
انفجار قطار حامل چنین موادی
به قیمت زندگی  47انسان تمام
شد.
همین اواخر ،آژانس بین المللی
انرژی اعالم داشــت که نیاز دنیا
به نفت در ســال  2020به مرز
 100میلیون بشکهدر روز خواهد
رســید .این در حالی اســت که
دماغ ملت های اوپک هم هر روز
پرباد تر می شود و بدتر از آن هم
بحران پیش آمده در عراق است.
راه و روش اصولــی کانادا ،برای
تولید و حمل و نقل نفت ،نشان
خواهد داد که این کشور تا چه
میزان به وظایف شهروندی بین
المللی خود پایبند است.
البتــه منافع اقتصــادی و مالی
حاصل از احداث لوله های نفت،
در جهت ایجاد شــغل و تعادل
دستمزدها ،چیزی نیست که بر
کسی پوشیده باشد.
امــا راه عاقالنــه این اســت که
بکوشــیم از وابســتگی خود به
هیدروکربورهــا بکاهیم و در راه
یافتن جایگزین برای ســوخت
های فسیلی گام برداریم.
با این حال ،خوش مان بیاید یا
نه ،فعال جهان بدون نفت نمی
تواند زندگی کند .مســوولیت و
منافع کانادا ایجاب می کند که
نفت خود را به بازار برساند.
__________
•

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

Maria Cottone

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

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

www.mariacottone.com
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

11

12

 سال  21شماره  10  1168تیر 1393

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 21  no.1168  July 01, 2014

جمهوری اسالمی...

«گـام به گام» به سوی

عقبماندگیفرهنگی
شکوه میرزادگی

حکومت اسالمی در این سی
و پنج ساله گام به گام ذهن
هایی را به بدبختی ،عقب
ماندگی ،فساد ،خرافات و
تباهی عادت داده است

فرهنگی و تک تــک آزادی های
حقوق بشــری را «گام به گام» از
مردمان گرفته و آنها را به ســوی
برزخی از عقب ماندگی کشــانده
است؛ بطوری که اکنون می بینیم
که بسیارانی از مردم هنوز متوجه
اثرات تخریبی این روش در زندگی
خود نیستند .در واقع« ،روش گام
به گام» حکومت اسالمی به مرگ
گرفتن و به تب راضی کردن مردم،
به شکلی تدریجی است.
به طور مثال ،گردانندگان حکومت
اسالمی تادر پاریس بودند کاری به
کار حقوق و حجاب زنان نداشتند؛
سپس،
در گام اول ،بــه حذف «بی بند و
باری غربی» اشاره کردند؛ بعد که
به تهران آمدند،
در گام دوم ،روســری را سر زنان
کارمنددولتی کردند؛
در گام سوم ،روسری بــرای همه
اجباری شد؛
در گام چهــارم «یا روســری یا
توسری» را به زنان هدیه کردند،
در گام پنجم تیغ بــروی صورت
برخی از زنان بی حجاب کشیدند؛
در گام ششــم حجاب اسالمی را
به رسمیت شناختند؛ و وضعیت
چنان شــد کــه اکنون زنان از
این خوشــحال می شوند که
می توانند بجــای «حجاب
برتر اسالمی» که چادر باشد،
روسری سر کنند.
بدین سان ،و با همین روش ،کلیه
حقوق زنان را ،یکی پس از دیگری
(گام به گام) حذف کردند .و کار را
به جایی کشاندند که دسته دسته
از زنان مبارز و با سواد و برجسته
در برابر مجلس اســامی اجتماع
نموده و از نمایندگان این حکومت
تقاضا کنند که اجازهدهند که قیم
بچه های خودشان باشند؛ یا دیه و
پول خون شان به اندازه ی مردها
باشد؛ و یا آن ها را در حرمسراهای
چهار همسری و چندین صیغه ای
حبسنکنند.
حکومت اســامی «روش گام به
گام» را در همــه ی امــور اعمال
کرده است.
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امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

ســی و یکم تیر ،گزارش کوتاهی
در سایت خبرگزاری ایسنا منتشر
شد ،به نام «از تفکیک جنسیتی
تا منع تدریس موسیقی» مبنی بر
این که« :پس از تفکیک جنسیتی
در فرهنگ سراها ،به زودی تدریس
موسیقی در این اماکن حذف» ،یا
  قراردادها
 Contract Law
به عبارتی ساده تر« ،ممنوع» می «روش گام به گام»
  امورخانواده
 Family Law
شود.
و حکومت اسالمی
 Real Estate Law
آنگونه که در گزارش مزبور آمده ،روش گام به گام ،روشی شناخته
 امالک و مستغالت
 Commercial Lease
این اقدام ،یا «گام نخســت!» ،در شــده اســت که معموالً در مورد
  جتاری (قراردادهای ایجاری)
زمان احمدی نژاد و به پیشــنهاد مسایل آموزشی به کار گرفته می
 Franchise Law
شــخصی به نام «خوراکیان» ،که شود.
 فرانچایز
 Immigration Law
مدیــر ســازمان فرهنگی هنری در ایــن روش آن چــه را که می
) Rental Board (Régie du logement
  مهاجرت
شــهرداری تهران است ،برداشته خواهند آموزش دهند ،در مراحل
 Representation before: Québec
استیجاری
دعاوی


شــد ،چرا که او «اعتقاد داشــت ،مختلف به فرد می آموزند تا فهم و
Court, Superior Court
موسیقی بیشتر جنبه ی فراغتی دریافت آن برایش راحت تر باشد .و
  وکیل دادگاه کبک،
_______________
دارد و نیازی به توســعه ی آن در مهم تر این که موضوع مورد نظر به
630 Sherbrooke W. Suite 800
و دادگاه «سوپریور»
فضایفرهنگسراهانیست».
مرور در ذهن کارآموز یا دانش آموز
)(Corner: University St.
سپس ،از زمانی که حجت االسالم جا بیفتد .کاربــرد آگاهانه ی این
Montreal, QC H3A 1E4
شــهاب مرادی ،از ســوی دولت روش از قرن شانزدهم و در جریان
روحانی به مدیریت این ســازمان مبارزات ضد استعماری شروع شد؛
Tel.:
________________________________________________
انتخاب شــد ،گام بلنــد تری نیز یعنی پیشروان جامعه برای آشنا
Fax: 514-303-6522
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
www.ak-law.ca
برداشــته و ماجــرای ممنوعیت کردن مردم با واقعیت استعمار از
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
email: info@ak-law.ca
تدریس موسیقی در فرهنگسراها این روش اســتفاده می کردند و
«با جدیت پیگیری شده» و اکنون در مبارزات مدنــی نیز این روش
به مرحله اجرا رسیده است.
به نوعی مورد اســتفاده ی گاندی
شــهاب مرادی ،در یک نشســت و مارتین لوترکینگ و دیگران نیز
خبــری ،دیدگاههــای خــود را قرار گرفت .همچنین این روش در
درباره ی موســیقی مطرح کرده تاریخ مبارزات زنان برای رسیدن
دی جی بین المللی
و گفتــه اســت که« :آمــوزش و به برابری ،به ویژه در آمریکا ،نقش
با جدیدترین و
ترویج موســیقی جــزء اهداف ما عمــده ای را بازی کرده اســت.
کاملترینآلبوم
نیست ،مخصوصاً اینکه یک سری البته دولت هایی هم بوده اند که
آهنگ های ایرانی وخارجی
آموزشگاه موسیقیدر کشور وجود روش گام بــه گام را بــرای بهبود
 DJالکاپون
دارد که در حال کار کردن هستند بخشیدن به وضعیت اقتصادی و یا
و از آنجا که این آموزشــگاهها با فرهنگی و یا آموزشی مردم به کار
(تیمور)
وزارت ارشــاد همکاری میکنند ،گرفته اند ،یعنی تعدادی برنامه ی
درخدمت ایرانیان گرامی
فرض بر این است که محیط مورد چند ساله را برای رسیدن به یک
Tel.: (514) 692-0476
اعتمادی برای مردم دارند»؛ بدین هدف معین طــرح ریخته و آن را
www.facebook.com/
معنــی که ،بدون کنتــرل وزارت به مرور اجرا کــرده اند .این روش
djalcapone.taymour
ارشاد اسالمی بر آموزشگاه ها ،فضا همچنان در کشورهای پیشرفته
ً
برای آموزش موســیقی هم قابل به کار گرفته می شود .اما همه ی مثال ختریب فرهنــگ و میراث
اعتمادنیست.
ســازمان ها و یا دولت هایی که از فرهنگی ایرانی را بگیریم که وقتی
ایشان البته این نکته را هم گفته این روش اســتفاده کرده اند ،چه سر و صدای به خطر افتادن آرامگاه
اند که به «موسیقی فاخر» اهمیت این روش را به درستی اجرا کرده کــورش بزرگ بعلــت آب گیری «یارانه» نام گرفته صف می بندند .و آن اینکه انســان ناگزیر است به ریخته و بخشی از جهان از اعماق
می دهند و تعریفی که از این گونه و چه در اجــرای آن موفق نبوده سد ســیوند بلند شد هزاران هزار تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها ،سوی آزادی و سرفرازی و سالمت و ظلمت به روشنای تمدن و تحول
موسیقیدارند چنین است:
باشــند ،معموالً هدف شان یک جوان در هر شــهر و استان کشور حذف دروس علوم انسانی ،تحریف خوشبختی به پیش رود؛ همانگونه رسیده است.
«از نظر من موسیقی فاخر چیزی چیز بوده است :به جلو بردن گام به آن معترض شــدند .و حکومت تاریخ ایران ،توسعه ی خرافات در کــه از دوران بربریت و توحش به همین ها هستند که در وضعیت
است که وقتی آن را بشنوید دلتان به گام جامعه و برای رســیدن به به ســرعت دست به کار شد ابتدا اذهان مردم ،و انبوهی دیگر از این اکنون رسیده است .با نگاهی حتی دردنــاک ایران کنونــی ما نیز ،تا
هوای دیــدن مادرتــان یا هوای وضعیتی بهتر و مناسب تر .یعنی صدای خبرنگاران و باستانشناسان مثال ها نیز بــا روش گام به گام کوتاه و ســریع در تاریخ می توان همیــن لحظه ،نگذاشــته اند که
زیارت کند».
دید که در هر جامعه افراد معدودی بسیاری از زنان به روسری و دیه ی
کمتر سازمان و یا کشوری را می و کارشناســان را خاموش کردن عملی شده اند.
این اقدام آقایــان فع ً
ال به صورت تــوان پیدا کرد کــه گردانندگان و بعد گام بــه گام به جان میراث بدینسان می توان به تجربه نشان بوده اند که به این «ناگزیری» باور مساوی قانع باشند ،نگذاشته اند که
رسمی اعالم نشده و فقط به طور و یا حکومــت اش با روش گام به فرهنگی و تاریخی در سراسر ایران داد همانگونه کــه در امر آموزش یافته و در پی تالش خود تغییر و فرهنگ ایرانی با همه ی اعتبار مهر
شــفاهی به مدیران فرهنگسراها گام ،یک یک امکانات و راحتی و افتاد؛ آنگونه کــه اکنون مردم در و پــرورش روش گام به گام ذهن آزادی و خوشبختی را امکان پذیر و تساهل و آشتی جویی اش نابود
شود ،نگذاشته اند یاد جان باختگان
و مســئولین ثبت نام گفته شده آزادی و آرامش و صلح را از مردمان مقابل ویرانــی مهم ترین بناهای دانش آموز را آماده می کند تا به کرده اند.
که هیچ کس اجــازه ی ثبت نام خود بگیرند و به جایش به آن ها تاریخی و میراث فرهنگی شان به مرور دانشی را فراگیرد ،این امکان امروز هــم ،در کنار انبــوه انبوه راه آزادی فراموش شود ،نگذاشته
و برپایی کالس موسیقی را ندارد .بدبختی و رنــج و جنگ و عقب راحتی سکوت می کنند .تخریب نیز وجود دارد که گام به گام ذهن مردمان ساده و ناآگاهی که بر اثر اند که صدای آزادی خواهی و حق
گام بعدی البته رسمیت بخشیدن ماندگی تحویلدهند.
میراث طبیعی و محیط زیست هم هایی را به بدبختی ،عقب ماندگی ،روش های گام بــه گام حکومت طلبی به خاموشی گراید ،نگذاشته
فساد ،خرافات و تباهی عادت داد .اسالمی به فقر ،دیکتاتوری ،فساد و اند که صدای سازها و آوازها خفه
به این تصمیم است و سپس باید یکی از ایــن حکومت ها ،که می به همین روش جا افتاد.
منتظر نشست که البد ممنوعیت شــود گفت در این مورد حتی در ختریب ساختار اقتصادی یکی از و این درســت آن کاری است که بدبختی عادت کرده اند ،و یا آن را شود ،نگذاشته اند که رقصیدن و
هر نوع موسیقی ،با تعریف واقعی بین حکومت هایدیکتاتوری نظیر ثروتمندترین کشــورهای جهان حکومت اسالمی در این سی و پنج همچون سرنوشت خویش پذیرفته شــاد بودن ک ً
ال بــه مرثیه خوانی
ً
اند ،و نیز بموازات قشرهای فاسد و و اندوه بدل شــود .نه! اصال مهم
آن ،اعالم شــود و پس از آن هیچ ندارد ،حکومت اسالمی است .این نیز همین گونه گام به گام عملی ساله انجام داده است.
نوع موســیقی ،جز آن که دلمان حکومت ،از ابتــدای «ظهور»ش شــد و جمعیــت اش را به تهی در واقع این کار را می توان نوعی سودجو و فرصت طلبی که همراه نیست که این آدمیان سرفراز چند
را بــه هوای مادرمــان و یا هوای در پاریس و به وســیله ی طراح دســتانی تبدیل کردند که برای شستشوی مغزی دانست از طریق حکومت اند ،مردمانی ،در ایران و هزار تن ،یا چند صد تن و یا حتی
زیارت بیاندازد،در سراسر ایرانزمین آن آیت الله خمینی و مشــاورین گرفتن سهمیه ای اندک از درآمد از میان برداشتن قبح هر زشتی و در گوشه گوشه جهان نیز بوده اند چند ده تن باشند؛ مهم آن است
شنیده نشود.
و هستند که با دست های خالی ،و که هم آنها تــا همین لحظه که
اش ،بیشتر داشــته های با ارزش سرشــاری که حق آنهاســت و پلیدی.
این وضعیت به کجا خواهد رسید؟ تنها با سالحی که یک انسان امروز در آنیم نگذاشته اند که حکومت
با این حال من نســبت به فردای با خود دارد ،یعنی سالح آگاهی و بیدادگر و ویران سازی که بر کشور
ایران خوش بین هســتم ،زیرا به دانایی و عشق به انسان ،همچنان ما حاکم است ســر آرام بر بالش
دیکتاتوری خویش بگذارد.
مقابل این حکومت ایستاده اند.
فردای انسان خوشبینم.
شیـخ صـاحل سیبـویه
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال
سال هاســت که نکته ای به من زنان و مردانی از جنس همان هایی
•
کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
کمک کرده اســت تا روی روشن که در هر دوره ای به همت آن ها
تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)
هر مساله ی اجتماعی را نیز ببینم؛ دیواری از جهل و دیکتاتوری فرو

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی

514-303-2977

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
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ایران ...

تجارت پرسود داروهای تقلبی

رئیس مرکز اطالعاتدارو پزشکی
 ۱۳آبان ،تجارت داروهای تقلبی
را که بیشــتر از کشور پاکستان
و بعد چین ،هند و عــراق وارد
میشوند ،پرسودتر از مواد مخدر
دانست و گفت« :به همین دلیل
خیلی از افراد به این تجارت روی
آوردهاند».
بر اساس این خبر در حال حاضر،
هر یک هزار دالر سرمایهگذاری
در عرصه داروهای تقلبی  ۲۰۰تا
 ۴۵۰هزار دالر برای افراد سود در
بر دارد.
این در حالی است که «هر یک
هزاردالر سرمایهگذاریدر بخش
هروئین و تریــاک  ۲۰هزار دالر
برای افرادی که سرمایهگذاری در
این عرصه میکنند ،سود دارد».
براســاس آمار سازمان بهداشت
جهانــی ســاالنه  ۲۰۰هزار نفر
بخاطر استفاده و مصرفداروهای
تقلبی جــان خود را از دســت
میدهند.
در حال حاضر ،افزایش شــمار
شرکتهای پخش دارو به عنوان
یکی از مشکالت جدی در عرصه
کشــف داروهای تقلبی به شمار
میرود.
در کشورهای بزرگ ،برای کنترل
و جلوگیــری از توزیع داروهای
تقلبی ،تالش می شود تا تعداد
شرکتهای پخش دارو محدودتر
شود تا هم هزین ه درمان کاهش
یابد هم کنترل بــر توزیع دارو

بیشتر شود .در ایران اما برعکس
عمل میکنند« :ممکن است ۱۰
تا  ۱۵ســال آینده به این قضیه
پی ببریــم که چرا بایــد تعداد
شرکتهای پخش داروی ما زیاد
باشد».
ورود داروهای تقلبی از پاکستان،
هند و عراق

حیدر محمدی ،رئیس اداره کل
بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان
غــذا و دارو ،داروهای جنســی،
چاقی و الغری ،زیبایی ،افزایش
قد و رویش مو و نیز مکملهای
بدنسازی را عمدهترین داروهای
تقلبی موجود در بازار دانست.
این کارشناس در همایش مبارزه
با قاچاقدارو ضمن اشاره به اینکه
در ایران ایــن داروها ازجمله از
کشورهای همسایه وارد می شود
گفت« :بین کشورهای همسایه،
پاکستان از نظر تقلبات دارویی
وضع بســیار نامناســبی دارد.
داروهای تقلبی در آن کشور یک
تجارت بســیار پرسود محسوب
میشــود و دولت پاکستان نیز
برخــورد قاطعی با ســازندگان
داروهای تقلبی نمیکند».
وی همچنین دربــاره رد و بدل
شدن قاچاق دارو در کشور عراق
گفــت« :بســیاری از زائران این
داروها را با خود به کشور میآورند
و الزم اســت برای جلوگیری از
این موضوع بار مســافرانی که از
کشورهای زیارتی میآیند چک و
بازبینی شود».

رویـای نامتام جام جهانی...

وقتی تخفیف می گیرند احساس
می کننــد در معامله موفق بوده
اند!
•

هفتم :اهمیت حضــور در جام
جهانی و پیوند با جامعه جهانی را
نیز نباید از یاد برد.
برخی اصرار دارند ایران از جامعه
جهانــی جــدا بیفتــد و دور از
رخدادهایدنیا روزگار گذرانیم .از
این رو حضور ما در جام جهانی
شاید به مذاق اینان خوش نمی
آمد .کافی است صفحه اول یک
روزنامه خاص در صبح یکشنبه و
در فردای بازی با آرژانتین را که
همه را غافلگیر کرد و به تحسین
واداشت با صبح امروز -پنج شنبه
 5تیر -مقایسه کنیم.
در اولــی هیچ خبــری از بازی

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

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

•

>> ادامه از صفحه6 :

تحسین برانگیز نیست ودردومی
وداع ایران با جام جهانی و تحقق
نیافتن رویای صعــود با تیتر و
عکس در صفحه نخست نشسته
است! آنها از هر جدا افتادگی ذوق
می کنند چه شکست مذاکرات
هسته ای باشد و چه پایان حضور
در جام جهانی! مقایســه این دو
صفحه خالی از لطف نیست.
•

حیدری دربــاره کنترل
شمارههاییکهبرایعرضه
دارو ازجمله در شبکههای
ماهوارهای اعالم میشود
گفت« :شماره تلفنهای
پخش داروهای قاچاق را
در دورهای تحت نظر قرار
دادیم ،متاسفانه دیده شد
این تلفنها مدام زنگ می
خورند که این نشاندهنده
استقبال مردم از داروهای
تبلیغ شــده ماهوارهای
است .البته تعداد زیادی
از سیم کارتها سوزانده
میشود».
ایرج خسرنیا رئیس جامعه
پزشکان متخصص داخلی ایران،
یکی از مهم ترین شکایت های
مــردم در محاکم قضائی و نظام
پزشــکی را مربوط بــه عوارض
مصرف داروهای تقلبی ،ماهواره
ای و اینترنتی دانســت که البته
دست شاکی در این موارد به هیچ
جا نمی رسد.
این کارشناس بر ضرورت اطالع
رسانی گسترده و هدفمند رسانه
هــا در زمینه داروهــای تقلبی
تاکید کــرد و گفــت« :یکی از
دالیل شیوع توزیع و مصرف این
نوع داروهای خطرناک ،تبلیغات
گســترده ماهواره ای و اینترنتی
اســت .به همین خاطر به مردم
توصیه می شــود بهترین محل
برای خرید دارو فقط داروخانه ها
هستند .چرا که در صورت بروز
هر نوع مشکل نیز موضوع به طور
قانونی قابل رسیدگی است».
داروهای تقلبی و ماهوارهای هیچ
نام و نشانی از محل تولید و کشور
تولیدکننده بر بسته بندی خود
ندارنــد .از این رو مردم و مصرف
کنندگان پس از بروز مشکل نمی
توانند شــکایت خود را پیگیری
کنند.
بیشتر داروهای قاچاق به دلیل
قرار نداشتن در شرایط مناسب
برای نگهداری ،تاریخ گذشته و
فاسد شــده اند و بدون عملکرد
دارویی هستند.

هشتم :بخشی از افسردگی جامعه
پس از شکست چهارشنبه شب
نه به خاطر عالیق فوتبالی همه
که به سبب برهم خوردن برنامه
جشن شادی پس از آن است .چه
بســیار جوانانی که خود را آماده
شــادی و پایکوبی در خیابان ها
کرده بودند و این فرصت را از کف
رفته دیدند .جامعه ایران بیش از

آن که مثــل برزیلی ها فوتبالی
باشد تشنه شادی است و فوتبال
نزد برخی تنها یک بهانه است .اما
همه شادی را نمی توان در ظرف
فوتبال ملی ریخت .چون شمشیر
دو دم است و نفیری که گاه ازآن
نوای شــادی برنمی خیزد .تنها
زمینه شادی یک ملت نباید بازی
های ملی فوتبال باشد .اگر ظروف
دیگری هم شناخته شوند بخشی
از فشاری که بازیکنان به دالیل
غیر ورزشــی تحمل می کنند و
مانع موفقیت آنها می شــود نیز
برداشته خواهد شد.
•

نهم :حذف ایران شگفتی نبود اما
بعید نیست شاهد شگفتی های
دیگر باشــیم  .چرا که در جهان
فوتبال باشــگاه ها بر تیم های

ملی چربیده اند .این واقعیت قابل
انکار نیست که کیفیت مسابقات
لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا
از بسیاری از تیم های ملی باالتر
اســت چون دست باشگاه ها در
انتخاب بازیکن بازتر است .همان
گونه که در اقتصاد شــرکت ها
و کمپانی ها از کشــورها پیشی
گرفته انددر فوتبال نیز باشگاه ها
اهمیت و محبوبیت بیشتر یافته
اند و دست پروردگان باشگاه های
اروپایی چه بسا تیم ملی متبوع
خود را بر مدعیان پیروز کنند.
فوتبال ایران نیز در وهله نخست
به باشگاه های معتبر نیاز دارد.
وجه مشترک تیم های موفق و
ناموفق ملی در اشتهار تیم های
باشگاهی شان است که در برخی
مانند انگلستان و اسپانیا به محل

بالیدن بازیکنانی بدل شــده که
می توانند در لباس ملی و اکنون
در انگلســتان این بحث جدی
اســت که آیا می توان در لیگ
برتر امثال ســوارز را پرورش داد
و انتظار داشــت که هنگامی که
در تیم ملی خود مقابل آنان قرار
می گیرند در پی شکســت شان
نباشند؟
•

دهم :ایران بــا جام جهانی وداع
کرد اما فوتبال همچنان جذاب
اســت و برای ما ایرانی ها از این
حیث که هیــچ موضوع دیگری
نمی توانــد توجه همه را به یک
نقطه جلب کنــد .در هر زمینه
دیگری چهدر سیاست و اقتصاد و
فرهنگ و چه موارد دیگر اختالف
نظر داشته باشیم نوبت به فوتبال

ملی که می رسد همه متوجه یک
نقطه می شوند و همین است که
حضــور و بازی در جام جهانی را
مرتبتی بیشــتر می بخشد .از
سویدیگربی تردید اکنون تصویر
ایران در جهان بهبود یافته است.
گیرم علیرضــا حقیقی در چهار
بازی چهار گلدریافت کرده باشد
اما خیلی ها در دنیا نام ایران را با
چهره های متفاوت و قامت های
رشــیدی به یاد می آورند که در
جام جهانیدیدند.
یادمان باشد از میان  203عضو
فیفا تنها  32تیم به این مرحله راه
یافتند و ایران یکی از این  32تیم
بود و از این  32تیم تنها یک تیم
قهرمان می شود و بقیه در یک
پروسه چند مرحله ای و یک به
یک کنار می روند و ما هم یکی از
این  31تیم بودیم!
•
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دکتربهمن فصیح پور

در شهــر

مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net
info@addhi.net
--------------------

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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!

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

www.maryamtavaf.com

www.mihantv.com

Sunyouth

Tel.: 514-894-8372

514-299-8841

ایرانیکاازآنهمهماست

آموزش طراحی و نقاشی

>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

Iransocialist@gmail.com

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

پیرگدایخراسانی

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

صدایی دیگر براى بى صدایان ،هیچ بودگان
گامىدر جهت تقویت بدیل سوسیالیستى
برنامه تلویزیونى اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
هر یكشنبه از ساعت  2بعد از ظهر
به وقت شرق امریكا
ساعت  8شب به وقت اروپاى مرکزی
ساعت 10:30شب به وقت ایران
پخش زنده به مدت یك ساعت
از کانال اندیشه >> باز پخش برنامه:
سه شنبه ها ساعت  6صبح به وقت شرق امریكا
برنامه های تلویزیونی اتحاد چپ سوسیالیستی را
دریوتیوب "دریچه تی وی"تماشا نمایید.

را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

WWW.IBNG.CA

در قلب NDG
>> ساعات کار:

برنامه تلویزیونی دریچه

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

(514) 274-8117

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

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

*هر شنبه ساعت  1بعد از ظهر

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش برنامه دوشنبه ها،
ساعت ۱۰صبح به وقت شرق آمریکا)
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

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.

sunyouthorg.com
514-842-6822
4251 Saint-Urbain,
Montreal Qc, H2W 1V6
info@sunyouthorg.com
donate on line a commitment to
sharing & caring

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

دهمینکنفرانسدوساالنهانجمنبینالمللی
ایرانشناسیدرمونتریال

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ،باکیفیت عالی

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

933-0-933

www.iranian-studies.com

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

514

)The International Society for Iranian Studies (ISIS

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

The Tenth Biennial Iranian Studies Conference

ـسرا
ک
با
�
Maison De Kebab

La

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1
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بازی ایران بوسنی« :واک اوت»در الگژ!
با آبرو و زندگی خود و دیگــران بازی نکنید!

از میان نامه ها

خرابترین روز غربت!
مطلبی که میخوام بنویسم
با کمال تاسف اتفاق افتاد،
برای دیدن بازی آخر ایران
تصمیــم گرفتم برم به یه
بار رستوران .رفتم اسپورت
استشن تادر کناردوستای
هموطن بــازی رو ببینم.
وقتی بازی تموم شد با دو
تا از دوســتام رفتم که با
کارت ،مبلغ غذامو حساب
کنم که خانوم گارســون
آمــد و خیلی ناراحت و با
عصبانیت گفــت دو تا از
آدمای سر میز شما بدون
اینکه «بیل» خودشون رو
پرداخت کنن رفتن!
(به این کار اصطالحا میگن
«واک اوت» کردن یعنی
در شلوغیه رستوران بدون
حســاب کردن فاکتور با
استفاده از غفلت گارسون
انجــا رو تــرک میکنن و
حکمش دقیقــا با دزدی
یکی هست ودر صورت پی
گیری در سابقه شهروندی
ثبت شده و بسیار تبعات
بــدی از جمله اخــراج از
کشــور بــرای مهاجرین
دارد) مــن کــه کامال جا
خورده بودم از گارســون
خواســتم توضیح بده که
اون هم کامالدقیق شرایط
رو توضیــح داد (باید اینا
بدونیم که این گارسونها
بسیار خبره هستن و با این
اتفاقات آشنا) .ط
بق آمار ثبت شــده توی
سیستم اون کامال درست
میگفــت و دو تــا فاکتور
پرداخت نشده بود.

من سعی کردم که به اونا
توضیح بدم که من مسئول
قبض خودم هســتم که
در یک چشم به هم زدن
دیــدم ســکوریتی غول
پیکر ،دو تا گارســون آقا
و «منیجر» رستوران مرا
احاطه کردن و گارســون
دختر از مدیرش میخواد
که به پلیس زنگ بزنه!!
(در صــورت ایــن اتفاق
گارســون مربوطه مجبور
میشه از جیبش اون پول
رو بده به رستوران و برای
اینکه اینکار رو انجام نده
ُمصر بود که پلیس بیاد).
فکر کنم خودتون میتونید
شرایط بدی که برای من
بوجود آوردن رو تجســم
کنید.
توهین به شخصیت ،نگاه
های پرمعنی و ســنگین
آدمهــا که باید نثــار اون
دوســتان بظاهــر زرنگ
میشد و اســترس درگیر
شدن با پلیس (چیزی که
حتی توی ایران هم باهاش
برخورد نکرده بودم!)
همگــی خرابتریــن روز
غربت رو برای من با لطف
دوستان زرنگ رقم زد.
بعــد از کلی اســترس و
سروکله زدن با سکیوریتی
و مدیر رستوران تصمیم به
این ترتیب شد که نفری
که ســر میز من نبوده رو
از طریق پلیس و دوربین
های موجــود پیدا کنن و
در مورد نفر دوم که ســر
میز من نشســته بوده یا
من فاکتورش رو حساب
کنم یا اینکــه با تماس با
پلیس و نگه داشتن بنده

تا امدن ایشون این مساله
حل بشه.
(پلیــس این مســاله رو
دزدی میدونــه و برخورد
خیلی شدید و همونطور
که گفتم با پرونده سازی
و فرستادن به کورت حتی
منجر به اخراج از کشــور
برای ما مهاجرین میشود).
خالصه چون دیگه تحمل
اون همه تحقیر و اعصاب
خردی و عالفی و برخورد
با پلیس خشــن اینجا و
پرونده سازی رو نداشتم؛ و
از طرفی میدونستم شرایط
این دوســت زرنگ ما با
کشیده شدن پای پلیس
بسیار وخیم خواهد شد،
تصمیم گرفتم فاکتورش
رو حســاب کنم و هر چه
ســریع تر به این افتضاح
خاتمه بدم.
قضــاوت و گرفتن نتیجه
اخالقی با خود شما.
اما من تنهــا اینا میدونم
که ما ایرانی ها با فرهنگ
غنی ایرانی با تمام سختی
ها مهاجرت کردیم برای
رسیدن به آزادی ،تساوی
حقوق بشر ،احترام متقابل
و اینکــه ســرمون رو باال
بگیریــم و به همــه دنیا
نشــون بدیم ایرانی اینه و
فرهنگ ما چندین و چند
هزار سالس نه چیزی که
پروپاگاندا میگه پس بیایم
دســت از این به اصطالح
زرنــگ بازیها بر داریم و با
آینده خودمون و دیگران
آنقدر راحت بازی نکنیم.
شاد و سالمت باشید.
عطیه ن.

بازارتابستانی
بنیادنیکو

ماز
جبــرانی
در مونتریال

forget the Charter of
!Values
Maz Jobrani, the comedy world’s
most hilarious and prolific Persian
star brings together a melange of
comics of different ethnic backgrounds (Jews! Italians! Greeks! You
get the idea…). Leave your Charter
of Values at home! All are welcome.
Hosted by Maz Jobrani
Featuring: Erik Griffin, Angelo Tsarouchas, Paul Varghese and more
;The current show dates are
Thursday July 17 – 7pm and 9:30pm
Friday July 18 - 7pm and 9:30pm
Saturday July 19, 7pm and 9:30pm
Sunday July 20, 7pm
Tuesday July 22, 7pm
Wednesday July 23, 7pm

www.hahaha.com
___________________

همانطــور که در آگهــی قبلی به
آگاهی رســید بازار تابستانی بنیاد
نیکو بزودی برگزار خواهد شد.
تاریخ برگزاری این بازار
 ١٩ماه ژوئیه  ٢٠١٤میباشد.
محل برگزاری این بازار چون سال
هــای قبل در مجاورت فروشــگاه
اخوان وســت آیلند میباشــد .از
کلیه هموطنان عزیز که تمایل به
همکاری با این بنیاد را دارند تقاضا
میشود ،جهت واگذاری وسایل خود
قبل از این زمان ،به این موسسه با
شماره تلفن های زیر تماس حاصل
نمایند.
الزم بــه یــاد آوری میباشــد که
بنیــاد نیکو با فروش وســایل نو و
دســت دومی که مردم در اختیار
ما میگذارند این بــازار را راه اندازی
میکند و عواید فروش آن را صرف
کمک به کودکانی میکند که تحت
پوشش این بنیاد در ایران قرار دارند.
شــما هموطن ایرانی برای هر چه
بهتر برگزاری این برنامه ما را یاری
کنید.
در اینجا باید از مدیریت فروشــگاه
اخوان که همه ساله با ما همراه بوده
اند ،کمال تشکر را
بنماییم  .تلفن تماس:
)٥١٤( ٦٢٤-٤٥٧٩
)٥١٤( ٨٠٤-٤٥٧٩
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تابستان مون ترامبالن و دهکده بابانوئل...

امان از این دلتنگی...

فصل گرما که از راه میرسد ،شهر حال
و هوای دیگری به خود میگیرد و با رخ
نمایی مناظری که چند ماه آزگار زیر
انبوه برف پنهان مانده بودند ،درمی
یابی که مونترال شهر عجیبی است...
و نرم نرمک که دلتنگی شمال و جاده
ی پرپیچ و خم چالوس ،مثل خوره به
جان میفتد ،چاره اش رفتن به ُمون
ترامبالن اســت( .منطقه ای تقریبا
کوهستانی در  138کیلومتری شمال
غربی مونترال(
دو ســوی جاده پوشــیده شــده از
درختان پرپشــت ،و گهگاه از فضای
ِ
خالی بین شان ،انعکاس نور خورشید
روی ســطح آب ،چشــم را میزند و
درخشــش الماس گونه اش چیزی
کم ندارد از آنچــه عمری در وصف
بهشــت خوانده اند به گوشمان ...تا
چشم کار میکند زمینهای سرسبزی
است که با فواصل مرتب در میانشان،
چوبی بی حصار بنا گشته و
کلبه های ِ
کنار هر یک قایقی شناور روی آب ،و
زندگی بسان رویاهای دست نیافتنی
کودکی هایمــان در جریان ،و دیدن
این آرامش ،مدام وسوسه ام میکند تا
پشت پا زنم به زندگی شهری و مابقی
عمر ،با دوست داشتنی هایم در یکی
از این کلبه های کنار دریاچه سپری
شود.
هرچه میخواهم دســت از مقایسه
بردارم و به گفته ی کامیال ،نیندیشم
به دیــاری کــه از آن دور مانده ام،
نمیشود که نمیشود ،آن هم زمانی که
آالیشی
می بینم با وجود سادگی و بی
ِ
زندگــی در این جاده ی جادویی ،باز
هم به فاصله هر چند صد متر ،کافه
ی تیم هورتون و پمپ بنزینی مجهز
ظاهر میشود ،تا بتوان نفسی تازه کرد
و لذت برد از ادامه ی مسیر.
چقدر آن قدیمها دلم میخواست در
جاده های بین شــهری دیار ،کافه و
رستورانی بزنم که مسافران خستگی
از تن به در کنند و مجبور به پرداخت
سکه نشوند برای استفاده از سرویس
بهداشتی نه چندان تمیز.
ِ
طبق روال بیشتر آخر هفته ها ،برای
مهربانی همین دو
بهره مند شدن از
ِ
ما ِه گرم ،با رفقا ساز و سه پایه و بساط
ماهیگیری را برمیداریم و یکی از آن
ویالهای کنار دریاچه را که پاتوقمان
شــده ،رزرو کــرده و به دل طبیعت
میزنیم .شاید این ویالهای اجاره ای،
تنها مواردی باشند که به عکسهای
اینترنتی اش میتــوان اعتماد کرد و
نهراسید از منطبق نبودن واقعیت با
تصویر...
جی پی اس ،بی دغدغه ی گم شدن،
مســیر را نشانمان میدهد و به لطف
ماشین شاسی بلند کرایه ای ،برای با
هم بودن در طول مســیر ،دیگر الزم
نیست از دو روز قبل ماشین خود را
برای چک کردن و اطمینان از ایمنی
دوالس َون...
ببریم تعمیرگاه پشت مترو َ
و چه چنگی به دل میزند شــنیدن
مجدد ترانه های نوســتالژیک دوران
جوانی در این راه سرســبز و زمزمه
کردنش با رفقا و...
امان از این دلتنگی!
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کمتر از یک ســاعت مانده تا مقصد،
ســر یکی از پیچها ،دخترک شش
ســاله ی رفیقمان که صندلی عقب
نشســته بود ،جیغ کوتاهی کشید و
گفت":بابانوئل"!
همگی به شیرین زبانی اش خندیدیم
و پدرش گفت باید چند ماهدیگر صبر
کند.
دخترک اخمهایش در هم رفت و با
التماس گفت" :خودش بود ،دیدمش
همین چند ثانیه پیش" ناخوداگاه به
عقب نگاهی انداختم ،ولی کسی نبود
و ناشــیانه به دخترک گفتم":شاید
گرســنه ای" چشــم غره ای رفت و
گریست.
رفیقمان طاقت نیــاورد و دور زد تا
مطمئنش کند کــه بابانوئلی در کار
نیســت .کمی که جلوتــر رفتیم در
کمال حیرت دیدیم بابانوئلی با همان
لباس قرمز و ریشی سفید ،نشستهدر
آن گرمــا ،در فرورفتگی جاده جایی
میان درختها ...دوبــاره دور زدیم به
سمت مسیر قبلی و کنارش ایستادیم.
دختــرک که به پهنای صورتش می
خندید ،شتابان پیاده شد و به سمت
اودوید .بابانوئل خودش را جمع و جور
کرد و دخترک را در آغوش کشید .به
راستی هم عجیب بود دیدن او در این
فصل سال! آنهم میانه ی راه!
جویای چرایی بودنش آنجا شــدیم.
پنهان از چشــم دخترک ،اشاره کرد
به ماشــین پارک شــده کنار جاده.
گویا خراب بود ...پیشــنهاد کردیم
همراهمان بیاید تا برسانیمش به آنجا
که میخواهد.
تشکرکردوپذیرفت.سپسباگذاشتن
انگشــت روی لبهایش ،خواست که
جلوی دخترک سوالی نپرسیم .اولین
جاده فرعی ،سمت راست پیچیدیم و
بع ِد دقایقی از البالی درختان بلند و
تنومند،دهکده ای کوچک و رنگارنگ
نمایان شد.
نگاههای بُهت زده مــان را که دید،
گفت":بــه نظر میرســد از وجودش
بــی اطالع بوده اید .حال که تا اینجا
آمده اید نگاهــی به داخل بیندازید.
پشیمان نمیشــوید و اگر خواستید
ورودی خانوادگی بپردازید .کلبه ی
من هم باالی تپه ی انتهایی اســت"
آنقدر کنجکا ِو دیدن این دهکده شده
بودیم که فراموش کردیم مقصد جای
دیگری است.
براستی هم بلیط فصلی اش بسیار به
صرفه بود و قرار شد همیشهدر مسیر
رفتن به ُمون ترامبالن سری هم به
اینجابزنیم.
از راهرویی چوبی گذشتیم،دیگر خود
سرزمین عجایب بود در دل جنگل.
فضایی شــاد و پر طــراوت و زمینی
پوشــیده از چمن که هر گوشه اش
وسایلی داشــت برای سرگرم کردن
کودکان .اســتخری کم عمق هم در
میانه که زاللی اش ما را هم وسوسه
کرد همراه دخترک تنی به آب زده و
پا به پای او ،بی هراس از قضاوت و نگاه
هایمالمتگر،کهعمریگریبانگیرمان
بزرگی اجباری
است ،رها شویم از این
ِ
و غلــت بزنیم روی چمنهای آن تپه
ی کوچک.
اســمش را گذاشته بودند دهکده ی

بابانوئل ،که از قرار فقط چند ماه گرم
تابستان و دو هفته ی ژانویه باز است.
دلم میخواســت همانجا دخترک را
بنشانم و او از احساسش بگوید و من
بنویسم ...چرا که برق شادی نگاهش
حتی یک لحظه هم فرو نمی نشست
بعد از ساعاتی سراغ بابانوئل را گرفت.
کلبه اش بــاالی تپه ی دیگری بود،
کنار محوطه ای که آهوهای بســیار
داشت ...بچه ها به صف ایستاده بودند
پشت در ،تا آرزویشــان را بگویند و
عکس بیندازند آن هم درســت در
دل تابستان! با این فلسفه که بابانوئل
بخاطر آنهــا در این فصل می آید تا
خواسته شان را بشنود و برآورده بکند
چند ماه بعد ...قابل تامل بود این به روز
شدن بابانوئل همراه هوشیاری نسل
جدید کودکانه ،که مدام میپرســند
چطور ممکن اســت او همه چیز را
بداند .نوبتدخترک شد وداخل کلبه
شــدیم .با دیدنمان چشمکی زد و او
را روی پاهای خود نشاند و نگاه مملو
از آرامش و شادی دخترک نیز ثبت
شد در عکسشان ...سپس در گوش او
نجوایی کرد و بابا نوئل با شنیدن آن از
جا برخاست و به سمت کمد بلوطی
رنگ کوچکــی رفت .از داخلش یک
دسته کارت بیرون آورد و به دخترک
داد و گفت":پایین همین تپه آرزویت
منتظرت است".
مانده بودیم که چه خواســته است...
بچه هایدیگر منتظر بودند و فرصتی
نشد تا بتوان بیشتر گپ زد .دخترک،
کارتها را محکم به سینه چسبانده بود
و نمیداد بــه پدرش ...همان طور که
به سمت پایین تپه میدوید فریاد زد":
دیدمش بابا .آرزویم آنجاست
طبق وعده ی بابانوئل ،پایین تپه ،اسب
پُونی زین شــده ای در محوطه ای
کوچک آماده بود برای گرداندن بچه
ها .پسرک جوان که دهانه ی اسب را
در دست داشت لبخندی زد و گفت":
به نظر میرسد بسیاردختر خوبی بوده
ای بــا اینهمه کارت ،اما برای ســوار
شدن باید یکی از آنها را بدهی به من.
دخترک یکی را جدا کرد و مابقی را
داد به پدرش ...سی کارت برای رایگان
سوار شدن اسب که هزینه اش چهار
دالر میشــد برای افراد دیگر ...و گویا
بابا نوئل خواسته بود به نوعی تشکر
کرده باشد .دخترک هم به آرزویش
رسید و هنوزدردنیای زیبای کودکانه
اش صاحب اســبی است که بابانوئل
هدیه داده و برایش نگه میدارد در آن
دهکده تا تابستان سال بعد ...کم کم
وقت تعطیل شدن آنجا بود و رضایت
داد برویم به سمت ویال.
با رفقا در حال مقایســه ی کودکی
مان بودیم و می خندیدیم به تفاوت
خوشی های کوچکمان که دخترک
بی مقدمه گفت":راستی پدرم میگوید
امروز تولــدت اســت ،کاش تو هم
آرزویت را به بابانوئل میگفتی ،بدون
شک برآورده میکرد
سکوتی عمیق حاکم شد.
باران شــروع کرد به باریدن ،آنهم در
ژوئــن و دوباره از نو دلم پَر کشــید
برای همه ی دلبستگی هایی که جا
گذاشتم در وطن...
________
•
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عیسیكیست؟

عیسیناصریبرایشماكیست؟زندگیشمادرایندنیاو
درابدیتبستگیبهپاسخشمابهاینپرسشدارد.
زندگی و پیام او موجب تغییر میگردد

هر گاه به زندگی و تاثیر عیسای ناصری از دید
تاریخ نظری بیفكنید،مشاهده خواهید نمود كه
حضور او و پیامش همواره در زندگی مردم واقوام
باعث تغییرات بزرگی گردیدهاند .هر جا كه تعالیم
او تاثیر خودرا بر جای گذاشته ،تقدس ازدواج،
حقوق زنان ،حق 5000رای ،تاســیس مدارس
و دانشــگاهها جهت تحصیالت عالیه ،وضع
قوانین بــرای محافظت از كودكان ،برچیده
شدن بردهداری و هزاران تغییر مفیددیگر به
زندگیهای شخصی نیز به گونهای برجسته
تغییر یافته است .برای مثال " ،لیوو واالس
" یك ژنرال مشهور و نابغه در ادبیات ،به عنوان
یك ملحد شناخته شده بود .برای مدت دو سال،
آقای "واالس" مشغول مطالعه در برجستهترین
كتابخانههای اروپا و آمریكا بود .او در جستجوی
اطالعاتی بود تا به وسیله آنها مسیحیت را برای
همیشه نابود سازد .هنگام نگارش دومین فصل
كتابی كه او بدین منظور مینوشت ،گریهكناندر
حالی كه زانو زده بود فریاد بر آورد  " :عیسی  ،ای
خدای من و ای خداوند من" و اینچنین مســیح
را یافت .با چنین مدرك محكم و غیر قابل بحثی
او دیگر نمیتوانست خداوندی و پسر خدا بودن
عیســی را انكار كند .بعدها " لیو واالس" كتاب
"بنهور" كه یكــی از بزرگترین رمانهای قرن به
زبان انگلیسی است و داستان آن در دوران زیست
مســیح اتفاق افتاده را به رشــته تحریر درآورد.
همینطور "ســی.اس.لوئیس" ،پروفسور دانشگاه
آكسفورد انگلستان كه از عرفای منكر وجود خدا
بود و ســالهای متمادی الوهیت مســیح را انكار
میكرد نیــز در صداقتی عقالنی پس از مطالعه
عمیق و گسترده برای یافتن دالیلی جهت اثبات
الوهیت مسیح ،پذیرفت كه عیسی همان خدا و
منجی است.

بت است

داوند مح

عیسی ناصری برای شما كیست؟زندگی شما
در این دنیا و در ابدیت بستگی به پاسخ شما
به این پرسش دارد.
به نظر شما او كیست......
برجستهترین شخص در متام ادوار؟
بزرگترین رهبر؟ بزرگترین استاد؟
كسی كه نیكوترین كارها را برای بشریت
اجنام داد؟
كسی كه مقدسترین زندگی را كه هیچ كس
هرگز نزیسته بود زیست
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امروزه بــه هر كجای دنیا كه بروید ،با پیروان هر
مذهبی كه صحبت نماییــد ،صرفنظر از اینكه
چقدر نسبت به مذهب خویش متعهد می باشند،
اگر چیــزی درباره تاریخ بدانند ،باید بپذیرند كه
هرگز كسی مانند عیسای ناصری وجود نداشته
است.
عیســی مســیر تاریخ را تغییر داد .حتی تاریخ
روزنامه صبحی كه در دســت دارید گواه بر این
اصل میباشد كه عیســای ناصری  2000سال خداوند ،دروغگو ،یا دیوانه؟
پیش بر روی زمین میزیست.
" لوئیس" در كتاب مشهورش به نام "مسیحیت
و
مسیح
( B.Cق .م) یعنی قبل از
صرف" این جمله را بیان میكند" :شــخصی كه
( A.D (Anno Dominiیعنی سالهای خداوند.
تنها یك انسان است و چیزهایی را مانند عیسی
میگوید نمیتواند یك استاد بزرگ اخالق باشد".
پیشگویی ظهور عیسی
او میتوانــد یك دیوانه باشــد -همطراز با مردی
نبوت
مقدسه
عیسی،كتب
تولد
صدها سال قبل از
كه میگوید خود یك تخممرغ آبپز است -یا باید
انبیای اســرائیل را در مورد ظهــور وی به ثبت شیطان مجسم جهنمی باشد.
رسانیدند.عهدعتیقكهبهوسیلهاشخاصبسیاری شــما باید انتخاب كنید .او یا پســر خدا بوده و
در طی مدت  1500ســال نگاشــته شده است ،هست یا یك مرد دیوانه یا چیزی بدتر از آن .شما
شــامل  300نبوت در مورد آمدن وی میباشد .یا میتوانید او را یك دیوانه تلقی كنید یا به پایش
تمامی این جزئیات و همچنین تولد معجزه آسا ،بیفتیــد و او را خداوند خود خطاب نمایید .ولی
زندگی عاری از گناه ،معجزات بسیار ،مرگ و قیام خواهش میكنم درباره او این سخن بیمعنی را
او تماماً به واقعیت پیوستند .زندگیای كه عیسی نگویید كه او یك استاد بزرگ بشریت بود .او چنین
زیست ،معجزاتی كه او كرد ،سخنانی كه او گفت ،بابی را برای ما نگشوده است.
مرگش بر روی صلیب ،قیام او ،عروج او به آسمان ،عیسی مسیح برای شماكیست؟ زندگی شما بر
همه این اصل را بیان میكنند كه او تنها یك انسان روی این جهان و در ابدیت بستگی به پاسخ شما
نبود ،بلكه بیش از یك انسان بود .عیسی اعالم نمود به این پرسش دارد.
كه "من و پدر یك هستیم ،هیچ كس نزد پدر جز تمامی ادیان توسط انسان پایهگذاری شدهاند و بر
به وسیله من نمیآید"( .یوحنا )6 :14
پایه فلسفههای انسانی ،قوانین و میزانهای رفتاری
هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

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

)

اســتوار گردیدهاند .اگر بنیانگزاران این ادیان را از ثابت كرد كه این ظاهر شدنها توهم نیستند زیرا
قوانین و نحوه پرستش آنها خارج سازید ،شاهد او با آنها غذا خــورد  ،حرف زد و آنان او را لمس
كردند ( .اول یوحنا )1:1
تغییر كوچكیدر آنها خواهید بود.
ولی عیسی مسیح را از مسیحیت خارج نمایید،
هیچ چیز دیگری باقی نخواهد ماند .مســیحیت تولدكلیسا:
كتاب مقدسی تنها فلسفهای برای زندگی نیست چهارم ،قیام تنها پاســخ مســتدل برای شروع
و نه استانداردهای اخالقی برای اطاعت از مراسم كلیسای مسیحی میباشــد .كلیسای مسیحی
مذهبی .مسیحیت واقعی بر پایهای اساسی یعنی بزرگترین بنیادی است كه تاكنوندر تاریخ جهان
رابطهای شخصی با خداوند و منجی زنده و قیام به وجود آمده است .قسمت اعظم محتوای موعظه
در اولین جلسه این كلیسا در مورد قیام بود.
كرده استوار میباشد
( اعمال  ) 36-14 :2بدون شك ،كلیسای اولیه آگاه
بود كه قیام مسیح پایه و اساس پیامش میباشد.
بنیانگزار قیام كرده
عیســای ناصری بر روی صلیب مصلوب شد ،در دشــمنان عیســی در واكنش به ایجاد كلیسا
قبری قرض شــده دفن و در روز سوم از مردگان میتوانستند در صورت داشتن بدن مرده عیسی
قیام نمود .مسیحیتدر این خصوص بینظیر است .به ســادگی با ارائه آن در هر زمان شاگردان را از
هر گونه بحثدر مورد اعتبار مسیحیت بستگی به موعظه به قیام باز دارند ولی هرگز اینچنین نشد
زیرا او بالفعل از مردگان قیام كرده بود.
اثبات قیام عیسای ناصری دارد.
در طی قرون متوالی عالمان بزرگ تصمیم گرفتهاند زندگی های تغییر یافته:
كه قیام او را به اثبات برسانند .آنها ایمان آورده و پنجم ،قیام تنهادلیل منطقی برای پاسخدر مورد
زندگیهای تغییر یافته شاگردان است .آنها پیش
اكنون نیز ایمان دارند كه عیسی زنده است.
"ســایمون گرینلیف" متصدی حقوقی ثبت در از قیامش او را ترك كردند ،پس از مرگش گرفتار
مدرســه قانون هاروارد پس از مطالعه و تفحص ترس و یاس شده بودند .آنها انتظار نداشتند كه
درباره واقعه قیام كه توسط نویسندگان اناجیل به عیسی از مردگان قیام نماید ( .لوقا ) 11-1 :24
دســت ما رسیده است ،به این نتیجه میرسد كه بعدهــا پــس از قیامــش و تجربه آنهــا در روز
"غیر ممكن است آنها بتوانند بر عقاید خود مبنی پنطیكاست ،همین مردان و زنان مایوس و بیهدف
بر قیام نكردن عیســی از مردگان اصرار نمایند .با قدرت مســیح قیام كرده  ،تغییر یافته و در نام
حقایق نقل شده در اناجیل این را اثبات مینماید عیسی مسیح جهان را شورانیدند .بسیاری زندگی
كه اگر آنها این اصل را نمیفهمند و به آن اطمینان خود را به خاطر ایمانشان ازدستدادند،دیگران به
طور وحشتناكی تحت جفایا قرار گرفتند .شجاعت
ندارند پس سایر اصول را نیز نخواهند فهمید".
كپلی " كه بعنــوان یكی از آنها و رفتارشان به خاطر درك این مسئله بود كه
"جان ســینگلتون ُ
مغزهای حقوقی در تاریخ بریتانیا شناخته شده آنها مجرمیت خود را میدانستند یعنی ایمان به
اســت چنین نظر میدهد كه" :من بسیار خوب واقعیت قیام عیسی مسیح و این اصلی ارزشمند
میدانم كه مدرك و گواه چیست و این را به شما برای مردن محسوب میگشت.
میگویم كه رویدادی مانند قیام هرگز قابل انكار در طی  40ســال كار با پیروان عقل و منطق در
دنیای دانشگاهی ،كسی را ندیدهام كه درباره این
نمیباشد".
ً
واقعه عمیقا مطالعه نموده باشد و الوهیت و قیام
عیسی ناصری برایش اثبات نشده باشد و نپذیرد
دالیلی برای ایمان
قیام هسته مركزی ایمان یك مسیحی است.دالیل كه او پسر خدا و مسیح موعود است.
متعددی برای این مســئله كه چرا كسی كه در كســانی هم كه ایمان ندارند خودشان صادقانه
مورد قیام مطالعه مینماید به واقعیت آن ایمان میگوینــد كه من وقتی را بــرای مطالعه كتاب
مقدسی و حقایق تاریخیدرباره مسیح نگذاشتهام.
میآورد ،وجود دارد:
پیشگویی:

ابتدا ،عیسی خود پیشگویی كرد كه مرده و قیام
خواهد نمــود و مرگ و قیام او همان گونه اتفاق
افتاد كه وی پیشگویی كرده بود ( .لوقا -31 :18
) 33
قبر خالی:

دوم ،قیام تنها پاسخ موجه برای قبر خالی اوست.
اینداستان كتابمقدسی نمایانگر قبری است كه
بدن مســیح را در آن گذاشته و به وسیله سنگی
عظیم مسدود و در احاطه ســربازان رومی قرار
گرفته بود.
اگر كســی ادعا مینماید كه عیسی نمرده بلكه
ضعیفشدهبود،پسنگهبانانوسنگمیتوانستند
از فرار او جلوگیری نمایند -یا از هرگونه كوششی
توســط پیروان او جهت آزاد ساختنش ممانعت
بعمل آورند.
دشــمنان عیســی هم بدن او را بر نمیداشتند
زیرا گمشــدن بدن او تنها موجب تشویق ایمان
پیروانش در مورد قیام او میشد.

خــدایی زنده:

به خاطر قیام عیسی ،پیروان راستینش نه تنها به
عنوان یــك بنیانگزار مرده اخالق به او نمینگرند
بلكه در رابطهای زنده و شــخصی با خدای زنده
بسر میبرند .عیسی مســیح امروز زنده است و
وفادارانه آنانی را كه به او ایمان دارند و از او اطاعت
مینمایند بركت میدهد.
در طی قرون متمادی بســیاری عیسی مسیح و
ارزش او را شناختهاند ،و به جمع كسانی كه جهان
را تحت تاثیر قرار دادهاند ،پیوستهاند.
فیلسوف و فیزیكدان فرانسوی "بلزپاسكال"درباره
احتیاج انسان به مسیح چنین میگوید" :در قلب
هر انسانی خالءای وجود دارد كه تنها خداوند به
وسیله پسرش عیسی مســیح میتواند آن را پر
سازد".
آیا شما مشتاق هستید كه عیسی مسیح را به عنوان
منجی زنده خود بشناسید؟

همان گونه كه این جمله نشان میدهد ،عیسی
مالقات های شخصی:
اشــتیاق فراوان دارد تا رابطــهای محبتآمیز و
به
مسیح
عیسی
ظهور
برای
پاسخ
سوم ،قیام تنها
شــخصی را با شــما آغاز نماید .عیسی تمامی
پیروانش میباشد .پس از قیامش عیسی حداقل مقدمات الزم جهت این كار را انجام داده است.
ده بار به آنانی كه او را میشــناختند و به مردم
•
بسیاری مث ً
ال  500نفردر یك بار ظاهر شد .خداوند
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یادگیری زبان دوم ...توجه داشته باشید!

مهاجرت بــرای اکثر خانواده ها،
یک حرکت بزرگ برای دستیابی
به اهدافی است که در سر دارند.
از ایــن رو همه ی تالش خود را
می کنند تا در کمترین زمان از
بدو ورود ،به این اهداف دســت
یابند.
یکــی از این هدفهــا ،تحصیل
فرزندان و یادگیری هرچه سریعتر
زبان دوم است .از این رو گاه بیش
از حد و ناخواســته آنها را تحت
فشار می گذارند؛ غافل از اینکه
این اصــرار به یادگیری ،خارج از
زمان مناســب ،در کنار همه ی
خالء های عاطفی که یک مرتبه
و در اثر مهاجرت و جدایی از اقوام
ودوستان برای فرزندان ایجاد می
شود ،تاثیرات منفی و گاه جبران
ناپذیری بر جای خواهد گذاشت.
از این رو بایــد زمانبندی دقیق
تری بــرای مهاجرت با توجه به
ســن ورود فرزندان به مدرسه،
داشت؛ چرا که بسیار دیده شده
خانواده هایی که بدون توجه به
این امردر میانه ی سال تحصیلی،

PAIVAND: Vol. 21  no.1168  July 01, 2014

مریم رحیمی
(مونتریال)

سن  7ســالگی ،آموزش زبان
دوم بایــد بطور غیرمســتقیم
و بیشــتر از طریق شــنوایی و
گســترش دایره ی لغات باشد،
هم در محیــط های اجتماعی
و هم در فضــای مهد کودک.
اما از ســن  7سالگی به بعد که
این یادگیری بطور مســتقیم
در محیط مدرســه صورت می
پذیــرد ،آن زمان مــی توان از
کالسهای آموزش زبان متفرقه
نیز بهــره برد .فصل تابســتان
فرصت بسیار خوبی است برای
شرکت دادن فرزندان بزرگتر در
این کالسها برای رسیدن به حد
مطلوب ،جهت آمادگی رفتن به
مدرسهدر سال تحصیلی جدید و
آشنایی بیشتر با فرهنگ متفاوت
محیط زندگی تازه.
همچنین شرکت دادن فرزندان
کوچکتر در کالســهای بسیاری
که با هدف ارتباط برقرار کردن
با همســاالن و آمــوزش انواع
مهارتهــای اجتماعــی در کنار
والدین ،در اینجا برگزار می شود.
در لینک زیر می توانید کلیه ی
کالسهای آموزشی و تفریحی را
کهدر مونترال برقرار است ،بیابید:

به کشور جدید وارد می شوند ،با
مشکالت بیشــتری جهت انس
پیدا کــردن فرزندان با محیط و
آشنایی با مدرسه و دوستان تازه،
روبرو خواهند شد.
تجربه نشان داده فرزندان تا قبل
از سن  7سالگی ،به دلیل اینکه
هنوز توانایی الزم برای تمرکز در
کالس درس را کسب نکرده اند،
نمی توانند بطور مستقیم و فشرده
آموزش ببینند ،و باید در پروسه
ی طوالنی تر و در محیطی آرام
و مفرح به یادگیری غیرمستقیم
زبان دوم دست یابند.
پس بایستی نگرانی های بیش از
حد را از خود دور ساخت ،چرا که
http://www.montrealfamiاگر کودکان در این سن دریابند
lies.ca/Montreal-Families/
والدیــن مدام نگران پیشــرفت
Directories/Camps
نکردنشان هستند و قادر نیستند
مطابق میل آنهــا به زبانی دیگر _______
صحبت کنند ،گاهدچار اختالالت در شــماره ی بعدی به بررسی
تکلمی شده و اعتماد به نفسشان سن مناسب جهت یادگیریدیگر
بطور قابــل مالحظه ای ،کاهش مهارتهای مخصــوص کودکان،
می یابد.
خواهیم پرداخت.
از این رو باید توجه داشت که تا

WWW.IBNG.CA

هنرنمایی گروه رقص

خورشیدخانوم
در پارک

چهارشنبهها:
 8بامداد
صبحانه و کسبوکار

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

Khorshid Khanoom in dance show
& Combination of Persian
Baroque Dance
Choreographers:
Anne-Marie Gardette
& Aram Bayat
Sunday July, 6, 2014 2.00 pm

آدرس

Moulin Fleming
9675 Boul Lasalle, LaSalle, QC
((Free Entrance

ورودی رایگان

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

انتشـــاراتفرهنــگ

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

Maison du Graphique Full printing service

سرویسكارهاىچاپ،گرافیک،فروشكتاب

كارت عروسى

Tel: (514) 931-9-931
Fax: (514) 509-2893
www.maisongraphique.com
E-mail: farhangpublisher@videotron.ca

فالیر ،بروشور ،سرنامه ،پاكت ،كارت ویزیت ،لوگوُ ،مهر ،كارت عروسى
( كتابهاى على میرفطروس رامى توانید از طریق انترنیت خریدارى منوده )

Super Special
1000 Business card
یكرنگ  39.99دالر

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

Super Special

كارت هاى عروسى جدید
با قیمت هاى بسیارمناسب
براى هموطنان عـزیز

براى اطالعات بیشتر مى توانید به وبسایت ما مراجعه كنید

www.maisongraphique.com

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

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

2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221
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کلینیکدندانپزشکیآریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.

1393  تیر10  1168  شماره 21 سال

www.paivand.ca

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic

دکتر ریموند رضایی
Centre-Ville

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده
 پزشک خانواده
بدون وقت قبلی
Family Physician
(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
www.clinique-arya.com

قبول کلیه
بیمه های مدیکال
و بیمه های دانشجوئی

20

 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

آموزشگاهحرفهایرانندگیکامیون«دیان»
Professional
Truck Driving
School

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

   بیش از  17سال سابقه

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

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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...

و بسیاری دیگر

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

بهترین موقعیت شغلى براى مهاجران
• )1تضمین گرفتن گواهینامه
در مدت  3تا  5هفته.
• )2آموزشگاه حرفه ای ماشین های
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
براى flatbed

با ضمانت عالی با قیمت های ویژه و رقابت ناپذیر

%

0

اسپشال عالی

-----فقط ماه جون و
جوالی
 30 )1ساعت
آموزش رانندگی
فقط 999 :دالر
 )2آموزش بدون
محدودیت تا زمان
گرفنتگواهینامه
فقط  2500دالر

درآمد ساالنه تا
 90هزار دالر

ف
یله ،چن
ج
ه
،
ج
کبا
وجه
باا ب بی اس
ت
خ
و
ا
نو
ست
مر خوان،
ک
و
ب
ی
د
ه
غو
استی گوشت
،
ا
ن
و
ا
ع
ک nges
 aو...

با نرخ
و ختفیف ویژه

غن ه
 2لی سته انگور
تر
ی9/99 :

 Í Íانواع دوغ:چوپان ،مشکی،
آبعلی ،اروند ،گیلکی ،ترکمن
Í Íشربت البالو
 Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل
Í Íکباب کوبیده مخصوص
Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب
Í Íدل و جگر گوسفند

با سفارش قبلی

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و...

با مشاور مجرب خود رحمت متاس بگیرید

ما به ف
کر سالمتی شما هستیم؛
شماچطور؟!
ویزا و
مسترکارت
پذیرفتهمی
شود

ذبح اسالمی :حـــــالل

• 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

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

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

ا
ج
ن
ا
س
م
ت
ن
و
ع
و
ت
ا
ز
ه از ایران رسید

اسپشی
ـالماه:
رو
با نرخ 1.9%
و ختفیف ویژه

21

ن زیبا را از
ابستا
ت تندهید!
دس
ک نیک
ه وسائل پی
کلی کباب پزان
و
ن لوران !
در س

محــلفروش

محصوالت آریو،
رزومانیان و پارسیان
آ
ما
هیسفید
همچون مدیترانه،
ما
شمال هیسفید
ای
ن
ر
را سید
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شرکت حمل و نقل بین املللی

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری

LOADEX TRANSPORT INC

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

Cell.: (514) 207-9000

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

Jaleh Hafezi: Real Estate Broker
GROUPE IMMOBILIER AGATE
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Saint-Laurent QC H4R1V4
Tel.: 514-315-2262
Tel.: 514-313-5777
jaleh.hafezi@gmail.com

ژاله حافظی

سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد
ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان

www.agaterealtygroup.com

سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها

Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

فروشلوازملپتاپ

به قیمت های رقابت ناپذیر
!We Sell Laptop Accessories

خامنها
رای
ب آقایان
و

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

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

در خدمت هموطنان گرامی
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 فر و صاف کردن دائمی با بهترین محصول طبیعی
در دنیا کنترل کنندۀ حجم مو
ویژه
مکان
و برطرف کننده خشکی و وز مو
>
های
 شینیون ،رنگ ،سشوار
> خامن
برای
 میکاپ آرتیست (گریمور عروس )
جاب
باح
 پاکسازی پوست  اپیالسیون
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو

تاتوی صورت و بدن :برای خامن ها و آقایان توسط کارشناس هنر
Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3

اتواولتیماکس

Tel.: (514) 481-6765 www.eveandm.com

بزرگترینومجهزتریننمایشگاهاتومبیل

در غرب مونتریال با مدیریت حمید پازوکی مهر

طسهل
اقسا 2nd
&
chan 3rd
cred ce
it

اتومبیل نو و اوکازیون  :با  20سال سابقه

6050 St-Jacques O.
Montreal, Qc, H4A2G4
Sans Frais: 866-946-4399

Tel. 514-487-0009

t,
s
e
g
g
Bi ,The
e
h
T Best
!
The erhouse
 Powبیش از 80
اتومبیلهرهفته

-١تويوتا كوروال  ٢٠١٠اتوماتيك ،با شيشه برقى ،كولر ،كامال مجهز  ٦٩ ....................................................................................................................................................................دالر هر  ٢هفته
-٢هوندا سيويك  ٢٠١٠اتوماتيك ،شيشه برقى و كولر  ٩٠هزار كيلومترف بسيار مرتب $٧٤...............................................................................................................دالر هر  ٢هفته
 BMW-٣مدل  535XIسال  AWD ٢٠١١توربو ٧٩٠٠٠كيلومتر ،همراه با گارانتى  originalكامال مجهز ..........................................................................هر  ٢هفته$٢٥٠
 HYUNDAI-٤مدل  TUCSANفقط با  ١٨٩٠٠كيلومتر ،گارانتى كامل  ٦سال ،اتوماتيك ،شيشه برقى ،كولر و  ...سال ٢٠١٢
مثل اتومبيل نو  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................هر  ٢هفته فقط $١١٧دالر
-٥مرسدس بنز  B200سال  ٢٠١٠فقط با  ٤٨٠٠٠كيلومتر ،اتوماتيك ،شيشه برقي ،كولر ،خيلى تميز ............................................................هر  ٢هفته فقط  $١٢١دالر
 -٦مرسدس بنز  S550مدل  4MTICبا تمام تجهيزات  AWDسيستم راهبرد  NIGHT VISIONدوربين عقب و ....از  ٣ $٢٥٩٠٠دستگاه موجود است
 ACURA-٧مدل  ZDXبا  ٩٠٠٠٠كيلومتر ،كامال مجهز سيستم راهبرد ،دوربين عقب ،روكش چرم و ...بسيار تميز ..................................فقط  $١٩٩هر  ٢هفته
 BMW-٨مدل  X3سال  AWD ٢٠١٠با  ٩٠٠٠٠كيلومتر ،كامال مجهز ،روكش چرم ،اتوماتيك ،شيشه برقى كولر و .........................فقط $١٤٨دالر هر  ٢هفته

تسهیالتعالی درپرداختماهانه
ویژه هموطنانگرامی

Fax. 514-482-0034
www.autoultimax.com
info@autoultimax.com

____________________________________________________________
ارزان ترین و بهترین اتومبیل های اوکازیون

توجه توجه :اتومبیل نو خود را از ما بخرید ارزان تر از  >> :Original Dealerگارانتی!

بدون
پیش
قسط

BMW
Mercedes
Benz
Toyota
Subaru
Acura
Honda,
Hyundai
....
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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

اوکازیون عـالی
برای زندگی و یا
سرمایهگذاری

2004 construction
ile des soeurs
$279000

2005 downtown
best view
2 bedrooms
$385000

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

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

سالن آرایش VIVA
خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

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

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
$



مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با  28سال سابقه
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان
Immo-Plus

MASOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

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

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

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

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

23
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پیک نیک  22جون ایرانیان مونتریال :به روایت تصویر

پس از استقبال بی نظیر در برنامه یکشنبه  11می ،جمع بزرگی از
ایرانیان مونتریال ،روز یکشنبه  22جون ،در دومین پیک نیک
پیوند و تپش دیجیتال ،در پارک انگرینیون گرد هم آمدند
و در آغوش طبیعتی زیبا و سخاوتمند،
ساعاتی را به شادی و تفریح گذراندند.
آفتاب ،موسیقی شاد ،بوی خوش کباب و طعم آشنای آش
رشته رستوران کبابسرا و حضور در جمع هموطنان ،همه را به
شور و وجد آورد و یاد و خاطره خوشی برجا گذاشت.
سپاس...
سپاس و تشکر صمیانه داریم از تمامی دوستانی که بی هیچ
چشمداشت مالی ،تنها به دلیل دمی حضور در جمع مهربان
ایرانیان ،آستین باال زدند و در شرایطی سخت ،در برپایی
این پیک نیک از هیچ کوششی فروگذار نکردند.
دست همه تان را می فشاریم:
آقای فرزاد موالیی و تیم کبابسرا و با سپاس ویژه از
دوستان دیرین بنیاد فرهنگی و کتابخانه نیما ،فرهاد
زاهدی -تالش و فداکاری بی دریغ او بزرگترین حمایت ما
بود؛ آقایعقوب عزیز ،خانم زری رستمی (شاد و باروحیه
و خستگی ناپذیر) جواد رستمی ،آقای علی ایزدی،
آقای علی داوری و سرکار خانم مریم رحیمی (برای
نقاشی صورت بچه ها) ،بیژن اسکندری بامعرفت و
همه دوستان کمیته «یادمان» ،ابی درویشعلی ،علی
آقا اجزاچی ،رضا جلدی ،وحید ظفر ،دی جی الکاپون
(تیمور عزیز)  ،یحیی هاشمی ،رضا بناساز و جهان
عزیز ،یوسف تیزهوش ،بانو پریچهر اقبال بختیاری
(زاهدی) محمد سمندریان ،و ...و...
و هنوز ...با یاد شیرین مهدی محمدیان...
با سپاس ویژه از اسپانسر های برنامه:

فروشگاه اخوان ،محسن زکی (ماهی سن لوران)
خانم آرزو تحویلداری ،کلیسای ایرانیان ،گوشت
بینو و...
ما را بخاطر همه کمبودهاببخشید .ما نهایت سعی
خود را خواهیم کرد در برنامه های بعدی جبران
کنیم! دیدار بعدی  24اوت

خوشمزهترینکباباینتابستان،درجمعدوستان داغداغ

درطبیعتزیبایمونتریالنوشجانکنید!

بزرگ

بستا

ایران
ی
ا
ن
م
و
ن
ت
ر
یال

یکشنبه  24آگوست

بزرگتر،بهترازهمیشه...

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

همراه

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
برای
حمایت از تداوم
این برنامه ها،
غذا و نوشابه 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

محدودیتتحصیلیبرای
دانشجویان ایرانی در بریتانیا
حتریمهای آمریکا علیه ایران

موسســه آموزشــی آمریکایــی
کاپالن میگوید دانشجویان ایرانی
نمیتواننــد در بریتانیــا علوم،
تکنولوژی ،ریاضیات و مهندسی
بخوانند.
روزنامــه گاردین با اعــام این
خبر میگوید این موسسه دلیل
اقدامش را تحریمهای آمریکا علیه
ایران عنوان کردهاست.
دانشــجویان مقیــم ایــران در
کالسهــای علــوم ،تکنولوژی،
ریاضیات و مهندسی و همینطور
کلیه کالسهای سطح تحصیالت
تکمیلی این موسســه نمیتوانند
شرکت کنند.
درخواست تعداد زیادی از متقاضیان
ایرانــی از پاییــز  ۲۰۱۳تا به امروز
برگشــت داده شــده زیرا موسسه
کاپالن پذیرفتن این دانشجویان را
زیر پاگذاشــتن تحریمهای آمریکا
میداند.
منتقدان میگویند تحریمها قرار بود

مسئولین ایران را مجازات کند و نه
مردم عادی را.
دانشجویان ایران که در موسسات
آموزشی عمومی بریتانیا تحصیل
میکنند میتواننددر این کالسها
شرکت کنند.
روزنامــه گاردیــن بــه یکی از
نوشتههایداخلی موسسه کاپالن
دسترسی پیدا کرده که میگوید
این موسسه دانشــجویان مقیم
ایران را تنها در رشتههای به غیر
از این چهار رشته ثبت نام میکند.
در این نوشت ه آمدهاست:
"شــرکتهای آمریکایــی اجــازه
ســرویس دادن به ایران و سرویس
گرفتــن از آن را ندارنــد .این بدان
معناســت که کاپالن برای پذیرش
دانشــجویان ایرانــی ،به خصوص
آنهایــی که مقیم ایران هســتند،
محدودیتهایی دارد .ما در پذیرش
دانشــجویان ایرانی که در خارج از
کشور اقامتدارند مشکلی نداریم".

فروش کلیه بلیت
برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در تپش دیجیتال

223-3336

514-

تجارت میلیاردی «اولیای دم» در برابر
«بخشش» محکومان به اعدام

تقاطع :یک وکیل دادگســتری
سرشناس در تهران میگوید که
بیشتر "اولیایدم" مقتوالن ،تنها
در برابردریافت "مبالغ میلیاردی"
و "رسانهای نشدن" این موضوع
حاضر به بخشش محکومان به
"قصاص" میشوند.
عبدالصمــد خرمشــاهی در
میزگردی با موضــوع "رضایت
اولیای دم با شــرایط خاص" که
توسط وبســایت "خبرآنالین"
برگزار شد ،با بیان اینکه امروزه
"بخشــش محکومان" به نوعی
"معامله" تبدیل شــده ،گفت که "بخش
بزرگــی" از مصالحههــا در جریان اجرای
احکام "قصاص" ،تنهــا در برابر پرداخت
«مبالــغ کالنــی» از ســوی خانوادههای
متهمان صورت میگیرد و این مبالغ،گاه
حتی به ارقام میلیاردی نیز میرسد.
وی با تاکید بر اینکه در این شرایط ،دیگر
«حرف زدن از گذشت و ایثار بیمعناست»،
تصریح کرد« :متاسفانه در چند پروندهای
که بنده وکالت آن را بر عهده دارم ،اولیای
دم مبالغ هنگفتــی را مطالبه کردهاند که
تهیه آن برای خانواده قاتل بســیار دشوار
است».
آقای خرمشاهی با اشاره به اینکه در قانون،
چیزی به نام «رضایت مشروط وجود ندارد»،
خواســتههای برخی خانوادههای "اولیای
دم" را خواســتهای "ناشدنی" و به معنای
«عدم رضایت» توصیف کرد و گفت« :مثال
 ۴میلیارد تومان برای رضایت میخواهد که
این نشان میدهد قصد همکاری و رضایت
دادن ندارد».
این وکیل دادگســتری خاطرنشــان کرد

که هرچند از لحاظ قانونــی« ،اولیای دم
میتوانند هر مبلغی را برای مصالحه طلب
کنند» اما به این ترتیب «آن فرهنگدیرینه
مقابل به مثل ،چندان تغییری نیافته است»
بلکه تنها "اخالق بخشــش و گذشت" به
"سوداگری" و "تجارت" تبدیل شده است.
به گفتهی او ،خانواده برخی مقتوالن حتی
هنگام طلب پول شــرط میکنند که «به
هیچ وجه این خواستهی آنها در رسانهها
مطرح نشود».
وی بــا تاکید بر اینکه کمتــر خانوادهای
بوده که هیچ پولی را در مقابل بخشــش
محکومان ،مطالبه نکند ،افزود« :آنچه در
برخی رسانهها مطرح میشود ،با واقعیت،
زمین تا آسمان فاصله دارد».
اظهارات این وکیل برجستهی دادگستری
در پروندههای "قتل" در خصوص دریافت
مبالــغ کالن خانوادههــای "اولیای دم"
برای اعالم رضایت در حالی اســت که در
هفتههای اخیر از موج بخشش محکومان
به اعدام از ســوی خانــوادهی مقتوالن در
شهرهای مختلف ایران خبردادهاند.

در یکی از پرســروصداترین این
موارد کــه تصاویــر آن بازتابی
جهانی یافت ،در آخرین روزهای
فروردینماه امســال قاتل جوان
فرزند یک خانواده در شهرستان
"نور" در اســتان مازنــدران ،در
حالیکه تنهــا لحظاتی با مرگ
فاصله داشت ،توسط پدر و مادر
مقتول که جوانی  ۱۷ساله بود،
بخشیده شد.
به دنبال آن ،روزنامهی "شرق"
چاپ تهران در شــماره روز ۱۷
اردیبهشت ماه خود از بخشش
 ۶محکوم به "قصاص" پای چوبهی دار در
شهرهای اهواز و بندرعباس طی یک هفته
خبر داد.
وبسایت "کلمه" نیز گزارش داد دو متهم
به قتل کــه بیش از  ۳ســال را در زندان
مرکزی همدان به ســر برده بودند ،با اخذ
رضایت از اولیایدم از اعدام نجات یافتند.
در همین ارتباط ،غالمحســین محسنی
اژهای" ،دادســتان کل کشــور" روز ۱۶
اردیبهشت ماه امسال از اعالم رضایت ۳۷۵
"اولیای دم" در سال گذشته خبر داد و آن
را یک "دستاورد بزرگ" خواند.
با این وجود ،ایران همچنان دارای باالترین
میزان اجرای حکم اعدامدر جهان نسبت به
جمعیت است به طوریکه بر اساس اعالم
"مرکز اسناد حقوق بشر در ایران" ،در سال
گذشتهی خورشیدی  ۷۶۳نفر زندانی در
ایران اعدام شدند که از این تعداد  ۳۴۱مورد
به تایید مقامات رسمی جمهوری اسالمی
رسیده است.
•
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دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

گوناگون ...

گ

شمــا در این  15مورد

Å Åگابمه و آبمه و نوبت آسیابمه

هیچ توضیـــحی به کسی بدهکار نیستید!

Å Åگاو پیشانی سفیده

 11بخاطر اعتقادات مذهبی یا
سیاسیتان به کسی توضیحی بدهکار
نیستید !

Å Åگاوش زائیده

Å Åگاو نه من شیر

چه دموکرات باشــید ،چه آزادیخواه،
مسیحی یا مسلمان و یا هر دین الهی
دیگر ،فقط انتخاب شخصی خودتان
است .برای آنچه که هستید و چیزی
که بــه آن اعتقاد دارید ،توضیحی به
کســی بدهکار نیســتید .اگر کسی
نمیتواند شــما را آنطور که هستید
بپذیرد ،مشکل اوست نه شما.

Å Åگاه باشد كه كودك نادان /

به غلط بر هدف زند تیری

Å Åگاهی از سوراخ سوزن تو می ره
گاهی هم از دروازه تو نمی ره

Å Åگدارو كه رو بدی صاحبخونه میشه

•
 12بخاطر مجرد ماندن تان به کسی
توضیحیبدهکارنیستید.

Å Åنرمی ز حد مبر كه چو دندان مار ریخت /

هر طفل نی سوار كند تازیانه اش [صائب]

Å Åگذر پوست به دباغخانه میافته

Å Åگر بدولت برسی مست نگردی مردی
بـری گوش و گر زنی دمبم /
Å Åگر ُ
بنده از جای خود نمی جنبم

Å Åگربه برای رضای خدا موش نمی گیره
Å Åگربه تنبل را موش طبابت میكنه

Å Åگربه دستش به گوشت نمیرسه میگه بو میده
Å Åگربه را دم حجله باید كشت

Å Åگربه را اگر در اطاق حبس كنی
پنجه بروت میزنه

Å Åگربه را گفتند  :گهت درمونه خاك پاشید روش
Å Åگربه روغن میخوره خانم دهنش را بو میكنه
Å Åگربه ،شب سموره

Å Åگربه شیر است در گرفتن موش /

لیك موش است در مصاف پلنگ

Å Åگربه مسكین اگر پر داشتی /
تخم گنجشك از زمین بر داشتی

Å Åگر تو بهتر میزنی بستان بزن

Å Åگر تو قرآن بدین نمط خوانی/

ببری رونق مسلمانی را[سعدی]

Å Åگر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را /

در كوی نیكنامی ما را گذر ندادند[حافظ]

Å Åگر جمله كائنات كافر گردند /
بر دامن كبریاش ننشیند گرد

Å Åگر حكم شود كه مست گیرند /

درشهرهر آنچه هست گیرند

Å Åگر در همه دهر یك سر نیشتر است /

بر پای كسی رود كه از همه درویشتر است
Å Åگر در یمنی چو با منی پیش منی /
ور پیش منی چو بی منی در یمنی
Å Åگرد نام پدر چه میگردی ؟ /

پدر خویش باش اگر مردی[سعدی]

ِ
خورند پهلوون
Å Åگرز به

Å Åگر زمین و زمان بهم دوزی /

ندهندت زیاده از روزی

Å Åگر صبر كنی ز غوره حلوا سازیم

Å Åگر گدا كاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست ؟!
Å Åگرگ دهن آلوده و یوسف ندریده!

گاهی اوقات تا جایی پیش میروند که از شــما برای تصمیماتی که
گرفتهاید یا انتخابهایی که داشتهاید توضیح میخواهند .ممکن است
احساس کنید که باید به آنها پاسخ دهید اما واقعیت این است که خیلی
چیزهای مربوط به شما به دیگران هیچ ارتباطی ندارد و شما درمورد 15
مسئله زیر ،هیچ توضیحی به کسی بدهکار نیستید؛ هرچند خودتان
فکر میکنید که هستید.

•
 1بخاطر شرایط زندگیتان
به کسی توضیحی بدهکار نیستید.

چه تنها زندگی کنید ،چه با همسر
ســابقتان ،چه با والدین و چه در این
هتل و آن هتل ،اگر از بیســت سال
به باال داشته باشید ،نیازی نیست که
به کســی توضیحی درمورد شرایط
زندگیتان بدهید .اگر خودتان آگاهی
کامــل از وضعیت زندگــی خودتان
داشته باشید ،به این معنی است که
برای خودتان دالیلی دارید که به هیچ
کس دیگری هم ارتباط ندارد.

•
 2بخاطر اولویتهای زندگیتان
به کسی توضیحی بدهکار نیستید.

 4بخاطرنیاز به زمانی برای تنهابودن
به کسی توضیحی بدهکار نیستید.

وقتــی میخواهیــد برنامههایی را
بخاطر اینکه نیاز به زمانی برای تنها
بــودن دارید ،کنســل کنید ،ممکن
است نگران باشید که در نظر دیگران
بیادب یا گستاخ دیده شوید .اما باید
بدانید که تنها وقت گذراندن مسئلهای
کام ً
ال طبیعی و الزم است که بیشتر
آدمهــا باید تجربه کنند .با اعتماد به
نفس وقت تنهایی تان را بگذرانید و به
فکردیگران کار نداشته باشید.
•
 5برای اعتقادات شخصی دیگران،
موافقتیبدهکارنیستید.

اینکه کسی اعتقادات شخصی خود
را با شــور و هیجان بیان میکند به
این معنی نیســت که مجبورید آنجا
بنشینید و همه نظراتش را تایید کنید.
اگر با او همعقیده نیســتید ،در حق
خودتان و آن فرد انصاف نیست که از
نظرات خودتان بگذرید و تظاهر کنید
که با او موفق هستید .محترمانه نشان
دادن عدم موافقتتان خیلی بهتر از این
است که به موافق بودن تظاهر کنید.

درمورد چیزهایــی که باعث آرامش
و شادی در زندگی شما و عزیزانتان
میشــود ،ایدههایی داریــد که باید
اولویت اصلی شما باشد .ازآنجا که همه
ما افرادی خاص هستیم که ارزشها،
آرزوهــا و تمایالت متفــاوت داریم،
ممکن است اولویتهای اصلی شما
با دیگران متفاوت باشــد .برای اینکه
چه چیزی را اولویت زندگی خودتان
قراردادهاید به کسی توضیحی بدهکار •
نیستید .این مسئله شخصی خودتان  6به هر چیزی که دیگران میگویند،
است نه دیگران.
پاسخ مثبت بدهکار نیستید.
هر زمان که الزم است حق دارید "نه"
•
بگویید .درواقع موفقترین افراد دنیا
 3اگر پشیمان نیستید ،هیچ
عذرخواهی به کسی بدهکار نیستید .کسانی هســتند که هنر "نه" گفتن
اگر از عمل تان پشیمان نیستید ،هنوز به هر چیزی که اولویت زندگیشان
فکر میکنید که کسی بخاطر چیزی نیست را یاد گرفتهاند .مهربانیدیگران
اشتباه میکند ،نیازی به عذرخواهی را درک کنید و برای آن قدرشــناس
کردن ندارید .خیلیها عادت دارند که باشــید اما از اینکــه مودبانه چیزی
خیلــی زود معذرتخواهی میکنند را که شــما را از رسیدن به اهداف و
و ســعی میکنند زخمهایی را التیام اولویتهایتان دور میکند رد کنید،
ببخشند که هنوز آمادگی خوب شدن واهمه نداشته باشید.
ندارند .اینکار فقط آن زخم را عمیقتر •
کرده و مشــکالت بیشــتری ایجاد  7بخاطر وضعیت ظاهریتان،
میکند .اگر از کاری متاسف نیستید ،به کسی توضیحی بدهکار نیستید.
نیازی به عذرخواهی نیست.
ممکن اســت الغر ،چاق ،قدبلند یا
کوتاه باشید .ممکن است ظاهری زیبا
•

چه بخاطر تصمیــم خودتان مجرد
مانده باشــید و چه دست تقدیر ،این
مســئله به هیچکس جــز خودتان
ارتباط ندارد .مجرد بودن یک اختالل
شخصیتی نیست .دســت خودتان
است که ازدواج بکنید یا نکنید .از این
یا خیلی ســاده داشته باشید .نیازی گذشته ،مجرد یا متاهل بودن یکی از
نیست که بخاطر ظاهرتان به کسی آن برچسبهای اجتماعی است که
توضیح دهید .وضعیت ظاهری شما نباید چندان اهمیتداشته باشد.
مســئله مربوط به خودتان اســت و •
نشاندهنده ارزش فردی شما نیست.
 13فقط به خاطر اینکه کسی از شما
•
 8بخاطر عالیق غذاییتان
به کسی توضیحی بدهکار نیستید.

خیلی از غذاها هســتند کــه اص ً
ال
دوست ندارید و این به عالیق چشایی
و مسائل سالمتی برمیگردد .نیازی
نیست که به کســی توضیح دهید
که چرا یکســری غــذای خاص را
دوســت دارید .انتخابهای غذایی
شما مســئلهای مربوط به خودتان
است .اگر کسی به شما فشار بیاورد
که چــرا یک غذا خاص را میخورید
(یا نمیخورید) ،توجه نکنید و فقط
بگویید که چون به آن غذا عالقهدارید
(یا ندارید).

•
 9بخاطر زندگی جنسیتان
به کسی توضیحی بدهکار نیستید.

فقــط در همین حد کــه مربوط به
داشتن رابطه شرعی با همسر قانونی
تــان که به این رابطــه رضایت دارد
باشد ،نیازی نیست به کسی توضیح
دهید که چرا ،چطــور ،کجا و با چه
کسی رابطهجنسی برقرار میکنید.

•
 10بخاطر انتخابهایی که در زندگی
شخصی و کاریتان دارید،
به کسی توضیحی بدهکار نیستید.

گاهیاوقات شرایط زندگی مجبورمان
میکند که بین کار و زندگی شخصی
انتخاب کنید .این تصمیم همیشه هم
آسان نیســت و ممکن است در آخر
کار مجبور شوید یکی از آنها را انتخاب
کنید ،نه به این خاطر که توجهی به
زندگی شخصی و زندگی اجتماعیتان
ندارید ،بلکه به این دلیل که کارتان
طوری اســت که امنیت آیندهتان را
به خطر میاندازد .در هر حالت ،برای
اینکه کارتان را به زندگی شخصیتان
ترجیح دادهاید (یا برعکس) به کسی
توضیحی بدهکار نیستید .مهم این
اســت که خودتان به تصمیمی که
گرفتهایدمطمئنباشید.
•

خوشش آمده ،قرارمالقات عاشقانه به
او بدهکار نیستید.

ممکن اســت یکی خیلی مهربان و
خوشظاهر باشد و حتی کمی هم به
او عالقه داشته باشید ،اما فقط به این
خاطر که او از شما خواسته است ،الزم
نیست رابطهای را با او شروع کنید .اگر
تمایلی بــه آن ندارید ،به هیچ عنوان
جلو نروید .البته باید توضیحی برای رد
کردن پیشنهاد او پیدا کنید اما سعی
کنید این توضیح کوتاه و در چارچوب
تصمیمتانباشد.
•
 14بخاطر تصمیم ازدواج تان به کسی
توضیحیبدهکارنیستید.

اینکه تصمیم بگیریــد ازدواج کنید
و بچهدار شــوید یا مجــرد بمانید و
بچه نداشته باشید ،تصمیم شخصی
خودتان اســت .حتــی مادرتان که
آرزوی نوهدار شــدن دارد ،باید درک
کند که ازدواج تصمیمی شــخصی
است و شاید برای همه مناسب نباشد.
هرچقدر هم که برایش سخت باشد،
او باید به تصمیم شما احترام بگذارد.
•
 15بخاطر انتخاب روابط تان
به کسی توضیحی بدهکار نیستید.

گاهیاوقات مردم نظرات نامناســبی
درمورد روابط عاشقانه شما میدهند
که واقعاً هیــچ ارتباطی با آنها ندارد.
ممکن اســت بارهــا و بارها نظراتی
مثل (شــما اص ً
ال به هم نمیآیید ،یا
باید کس دیگری را برای خودت پیدا
کنی) بشنوید .اما برای انتخابهایی
که برای روابط خود دارید ،فقط باید
به خودتان پاســخگو باشید .زندگی
خودتان را بکنید و هیچوقت بخاطر
حرف افــراد دیگر در رابطهای نمانید
یا بیرون نیایید .اگر الزم است اشتباه
بکنید ،اما ســعی کنید همیشــه از
اشتباهاتتاندرس بگیرید.
•
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خوردن هفت تا ده نوبت میوه و سبزی در روز
خطر مرگ را تا  ۴۲درصد کاهش میدهد!

بی بی سی :محققان دانشگاه لندن
کالج با مطالعــه روی  ۶۵۲۲۶نفر
در مدت هفت سال به این نتیجه
رســیدهاند که خوردن هفت تا ده
نوبت میوه و ســبزی در روز خطر
مــرگ را تــا  ۴۲درصــد کاهش
ارشاد میدردهد.گفتوگوی تفصيلي
اما نظام بهداشت و درمان بریتانیا
قبلی
میگوید که قصد ندارد توصیه ِ
پنج نوبت در روز را تغییر دهد.
پژوهشگران لندن کالج میگویند
کسانی که بیشــتر میوه و سبزی
می خورند کمتر از بقیه در معرض
خطر مرگ به علت هر نوع بیماری
و به ویژه مرگ ناشی از بیماریهای
قلبی ،سکته مغزی و سرطان قرار
دارند.
بنابراین توصیه رســمی در مورد
خوردن پنج نوبت میوه و سبزی در
روز بهتر است به هفت تا ده نوبت
افزایش یابد.
این تحقیق نشان میدهد که سبزی
تازه بیش از میوه در پیشگیری از
بیماریها موثر است.
امــا بر عکــس ،کمپــوت و میوه
کنســروی نه تنها به کاهش خطر
بیماریها کمــک نمیکند ،بلکه
احتمال آن را باال میبرند .آب میوه
مضر نیست ،اما سودمندی ندارد.
بــا اینحال برخــی از متخصصان
سبک
معتقدند
عواملشرح
ســای ِربا دو
یککهجدول

زندگی ســالم مثل پرهیز از
سیگار و الکل ،در کاهش خطر
مرگ تاثیر داشته و نمیتوان
آن را فقــط به خوردن میوه و
سبزی بیشتر ربط داد.
محققان دانشگاه لندن کالج
دیگر را
مبایگویند آنها
روزنامهعوامل :
هم در نظر داشتهاند با اینحال
به این نتیجه رســیدهاند که
میوه و ســبزی بیشتر خطر
مرگ را کم میکند.
دکتــر ایینلــوال ایهبــده،
سرپرست این گروه پژوهشی
میگوید" :پیام اصلی این است
که هرچه بیشتر میوه و سبزی
بخورید خطر مرگ در ســنی
که هستید کمتر میشود".
اما پروفسور تام ساندرز ،استاد
کینگز کالج لندن میگوید این
موضوع قبال ثابت شــده که
کسانی که میوه و سبزی زیاد
میخورند افرادی مســئول و
تحصیلکرده هستند و درآمد
باالتری دارند ،به همین دلیل
هم کمتر در معرض بیماری
قرار دارند.
"شما نمیتوانید از این نوع اطالعات
به یک حکم موجه برسید که مردم
چه باید بخورند".
کارشناسان دیگر هم توصیه برای
خوردن هفت تا ده نوبت ســبزی
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( )NHSاعــام کــرده که توصیه
رسمی خود را مبنی بر خوردن پنج
تا ده نوبت میوه و ســبزی در روز
تغییر نمیدهد و ترجیح میدهد
که افراد بیشــتری را به خوردن
مصرتا ازاینکه
راغبازکند
دومینسبزی
 84كش��ور جه��ان از جمله ای��ران به عنوانمیوه و
كش��ور پس
سازي
مصرفایمن
پاكس��ازي و
درگیر
تمرکز
روزانه
افزایش
نظر دارا بودن بیش��ترین حجم مین ،در حالي بر
مناطق خود هس��تند كه این سالح كش��نده درکنهرد 22.دقیقه جان یك نفر را
ميگیرد.
دکتر الیسون تدسون از موسسه
ای��ن كه بیش از  80درصد قربانیان مین كه براس��اس آخرین آمار ش��مار
انگلیــس
ســامت عمومــی
س��االنه آنها  15تا  20هزار كش��ته و مجروح در س��ال اس��ت ،غیرنظامیان و
"جالبی"
تحقیق
گوید این
كش��وري نميتواند و
متأس��فانه كودكان هس��تند ،فاجعهاي اس��ت مكهیهیچ
نتوانسته است به راحتي از كنار آن بگذرد .اســت ،اما وقتی توصیه همین
بعثيافراد
رژیمسوم
وس��یلهرا دو
ش��دهباربهدر روز"
هرچند كه اكنون از  16میلیون مین كاش��ته"پنج
مین
به
آلوده
كیلومترمربع
عراق كمتر اثري در كش��ور مانده ،اما همین 684
رعایــت نمیکنند ،تبلیغ برای
است.
كرده
هم جان بسیاري از ایرانيها را با خطر مواجه افزایش مصــرف روزانه کاری
در این میان ش��اید مهمترین مسئلهاي كه بتواند به كشورهاي در معرض
رســد:
"شــتابزده" به نظر می
خطر مین كمك كند همكاريهاي جهاني براي پاكس��ازي كش��ورهاي آلوده
در روز
بار
سادهكهپنج
"مردم پیام
مینهاي
كشورهایي
به مین باش��د و صدالبته كه نميتوان به نقش س��ایر
ترجیح می
فهمند و
ساخته شده به وسیله آنها در مناطق آلوده سایررا مــی
ما بيتوجه
دارد،
كشورها وجود
دهیم آن را همین طور ســاده
بود.
كشور مقابل مناطق
استثمار
داریم".
پر بیراه نیست; كشورهاي طرف جنگي كه بانگه
مس��ببانواین
آن را ب��ه مین آلوده كردهاند ،باید در پاكس��ازي آنها
سبزی
عنواننوبت میوه
خوردنبهپنج
اساسي
مشاركت
آنها،
دست
آلودگي و از بین رفتن ش��مار بسیاري از افراد بهدر روز ( ۸۰x ۵گــرم) توصیه
داش��ته باشند یا دس��ت كم مانعي براي این كش��ورها فراهم نكنند و در این
جهانیایفااست
بهداشت
اساسي را
سازمانها نقش
زمینه س��ازمانهاي بینالمللي در افزایش این همكاري
ها در
ی
سبز
و
ها
ه
فقطتنوع
ميكنند ،این در حالي اس��ت كه متأس��فانه نهو بر
میو و همكاريهاي
كمكها
است،سیب
نبودهاست.
توجهشده
تاکید
نوبت
هرمین قابل
بینالمللي در زمینه پاكسازي كشورهاي آلوده به
از
دوستانه
غیرانسان
بلكه گاه برخي كش��ورها با اعمال تحریمهاي سیاسي
زمینی وهم بدلیل نشاسته زیاد
نیست .به مین پرهیز
كش��ورهاي آلوده
ارائه تجهیزات و كمكهاي بشردوس��تانه به حساب
سیس��تم
افزار
نرم
به
كش��ورها
ميكنند و به عنوان نمونه مانع دسترس��ي این پروفســور ســایمون کیپول،
مدیریت اطالعات عملیات مینزدایي ميشوند.
گوید
لیورپول می
دانشگاه
هرچند این تحریمها دس��تكم در مورد استاد
نبوده
وقت كارساز
كشورمان هیچ
تقویت ونوبت
روزانه هفت
برای این
کهقطعاً با
شده ،اما
و در نهایت ایران موفق به ساخت چنین نرمافزاري
تغذیه
بتوان در
سبزی را
افزایش همكاريها در سطح بینالمللي است كهمیوه و
بسیاري
مین از
شاهد حذف
مشكل
كشورهاي رادرگیر این
خواهیم وبود .روزانه گنجانــد ،رژیم مدیترانهای
دانســته
غیرعملــی
و میــوه
اكنون به
صورت
غیر این
نبسته ،چه در
كمكها
چنداین
ایران به
البته
"ساالداینزیاد،
است:
مناسبی
الگوی
افراددلجامعه
درصد
پرسیدهاند
رسیدیم.
نمي
مین
به
آلوده
هاي
زمین
حذف
در
توفیق
همهتواننــد هزینه چنین رژیمی را زیتون زیاد ،میوه زیاد ،گوشت در
می
موارداستثنایی".
پرداخت کنند.
درمــاندوبریتانیا
بهداشــت و
•
شرح
جدول با
نظام یک

دت سياهنما نيستند
فضا را تيره میکنند
يشگانکنند
ره می

رباني گرفت
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 84كش��ور جه��ان از جمله ای��ران به عنوان دومین كش��ور پس از مصر از
نظر دارا بودن بیش��ترین حجم مین ،در حالي درگیر پاكس��ازي و ایمنسازي
مناطق خود هس��تند كه این سالح كش��نده در هر  22دقیقه جان یك نفر را
ميگیرد.
ای��ن كه بیش از  80درصد قربانیان مین كه براس��اس آخرین آمار ش��مار
س��االنه آنها  15تا  20هزار كش��ته و مجروح در س��ال اس��ت ،غیرنظامیان و
متأس��فانه كودكان هس��تند ،فاجعهاي اس��ت كه هیچ كش��وري نميتواند و
نتوانسته است به راحتي از كنار آن بگذرد.
هرچند كه اكنون از  16میلیون مین كاش��ته ش��ده به وس��یله رژیم بعثي
عراق كمتر اثري در كش��ور مانده ،اما همین  684كیلومترمربع آلوده به مین
هم جان بسیاري از ایرانيها را با خطر مواجه كرده است.
دهد .به كشورهاي در معرض
یبتواند
ايمكه
دربهاین میان
مسئلهای
مهمترینمعرکه
ش��ایدو طعم
غذاها عطر
سیر
خطر مین كمك كند همكاريهاي جهاني براي پاكس��ازي كش��ورهاي آلوده
غذای
خوردن
از
بعد
خب
اما
کرد.
کتمان
شــود
ی
نم
را
اینمین باش��د و صدالبته كه نميتوان به نقش س��ایر كشورهایي كه مینهاي
به
كشورهاکه
یشویم
تنفس م
بوی بد
دردسر
خالصیبيازتوجه
وجود دارد،
سایر
مناطق آلوده
آنها در
دچاروسیله
سیردارشده به
ساخته
بود.آسان نیست.
آن
دارچینی.مناطق
آدامسكشور مقابل
جویدناستثمار
جنگي كه با
طرف
كشورهاي
نیست;
بیراه
پر
نه مسواکزدن کارساز است و نه
آن را ب��ه مین آلوده كردهاند ،باید در پاكس��ازي آنها به عنوان مس��ببان این
طبیعی
خوراکی
شش
اخیرا
خوشبختانه
 EatingWellاز افراد به دست آنها ،مشاركت اساسي
مجله ش��مار بسیاري
بین رفتن
آلودگي و از
فراهممی
كش��ورها سیر
جنگ بوی بد
کرده که
معرفی
معمولی را
رونددرو این
نكنند و
مانعيبهبراي این
دس��ت كم
باشند یا
وداش��ته
چطور ایفا
نقشکهاساسي را
افزایش
المللي
س��ازمانازهاي
زمینه
بینی
همكاريهاداده
اینتوضیح
مجله
برند.دراین
بین م
تقریبا آن را
موجودهاي
های همكاري
كمكها و
فقط
نه
متأس��فانه
كه
اس��ت
حالي
در
این
كنند،
پلميیفنولهای موجود در این خوراکیها سولفید
بینالمللي در زمینه پاكسازي كشورهاي آلوده به مین قابل توجه نبوده است،
غیرانسانسیر را
سیر را م
بوی تند
سولفیدها هم
شکنند( .این
در
دوستانه از
سیاسي و
اعمال تحریمهاي
برخيیكش��ورها با
بلكه گاه
ناشی از
اعظمبه خواص
هم بخش
آورند
بهارائهوجود م
پرهیز
ســیر به مین
كش��ورهاي آلوده
بشردوس��تانه
كمكوهاي
یو
تجهیزات
آنهاست).به عنوان نمونه مانع دسترس��ي این كش��ورها به نرمافزار سیس��تم
ميكنند و
مدیریت اطالعات عملیات مینزدایي ميشوند.
هرچند این تحریمها دس��تكم در مورد كشورمان هیچ وقت كارساز نبوده
6خوراکی را
این
افزاري شده ،اما قطعاً با تقویت و
ساخت چنین نرم
و در نهایت ایران موفق به
نکنید :شاهد حذف مین از بسیاري
المللي است كه
بین
سطح
افزایش همكاريها در فراموش
كشورهاي درگیر این مشكل خواهیم بود.
سبز و
چای
این صورت اكنون به این
در غیر
 -۵چه
سیبایران به این كمكها دل نبسته،
 -۱البته
اسفناج
-۲
شیر
-۶
همه توفیق در حذف زمینهاي آلوده به مین نميرسیدیم.

با خیال راحت سیر بخورید

 -۳ریحان
 -۴جعفری

(هر چه پرچربتر ،بهتر!)
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«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
کرده و
دارای دو
مداد حل
ایران
روزنامهرا با
جدولشرحها
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

ویژه
جدول
جدول
جدول عادي
عادي____________________
وعادی
جدولهای ____________________ ویژه



س در جبهه نبرد حق علیه باطل
ای فراوانی بوده است .روشنی
افقي:
افقي:
 15 14 13 12 11مالمت
همکار وی به
ن بر این دیگ��ر
7 6 5 4 3 2 1
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
همس��ران دو خواهر –
نسبت
-1
 -1نسبت همس��ران دو خواهر –  -8پهن��هاي آبي در س��مت غربي
و
ش��ده
مجروح
ی نیز بش��دت
1
1
یك��ي از آثار ملي ای��ران مربوط به
اعزامای��ران مربوط به
درمانیملي
یك��ي از آثار
دریاي مدیترانه
ی مداوا به مراکز
دوره صفوي و در جنوب گرمسار
دوره صفوي و در جنوب گرمسار 2 -9مه��ار ش��تر – ی��ار خ��وش! –
2
اي
حش��ره
–
كش��اورز
–
ره��ا
-2
اي
كش��اورز – حش��ره
جا ره��ا
منفجره به -2
مأیوس – بیماري اعیان
مان��ده– از دوران
3
3
شیرین!
شیرین!
 -10عدد پیش��تاز – پسر گودرز –
ش عم��دهای از نوار مرزی بین
 -3سس��ت رأي – جس��توجو – لوح4
4
گرفته جس��توجو –
سس��تبررأي –
س��المی و -3
عراق را در
طبق دستور پزشك مصرف كنید
طبق دستور پزشك مصرف كنید  5-11با مال آید – گلزن سابق رئال
5
اشتهابرانگیز – غذاي
فهرست
رزمندگان-4
اثر چربي
 -4فهرست اشتهابرانگیز – غذاي –
دفاع مقدس
دوران
6
6
مریض – جانشین – بانگ
زدایی– بانگ
جانشین
–
مریض
 -12بی��م – نوع��ي خ��ودرو –
ف در قال��ب مراک��ز مین
7
7
 -5كوش��ش – ب��ازي مع��روف
کرده–کهب��ازي مع��روف
كوش��ش
زی این -5
ویتامیني در شلغم – حرف هشتم
مناطق اقدام
هندوان – روایتكننده
كننده
روایت
–
هندوان
یوناني
8
8
عدادی از آن��ان زخمی و یا به
خداي هندوان – كش��وري در
ت نائل می-6
 -6خداي هندوان – كش��وري در  9-13واحد پول چین – وقت گذراني
شوند.
9
آفریقا – از ویتامینها
آفریقا – از ویتامینها
– غوطهور
 -7گه��واره – متح��د ،بیگان��ه – 10
10آش��فته – قوم تركمن – یكي
 -7گه��واره – متح��د ،بیگان��ه – -14
شكوهگوي جدایيها – آموزش
شكوهگوي جدایيها – آموزش
بخشهاي اوستا
از 11
11
گفتن
 -8اسرار خود را به دیگران
 12اثري از خوان رامون خیمه نز
 -8اسرار خود را به دیگران گفتن -15
12
 -9با حرص آی��د – قوم ایراني –
 -9با حرص آی��د – قوم ایراني – اسپانیایي – سرب سیاه
جوابیه شركت بیمه دي آمده است :حق بیمه
مه
هاي
حال
13
در 13
دلیل ،باعث – گروه ویژه
شركتویژه
یكي–از گروه
بازنشستگانباعث
دلیل،
عمودي:
با
ها
كانون
از
دریافتي
اختیار
در
ماه
2
از
بیش
تأخیر
یار
در
تسریع
براي
را
كش��ور
س��طح
در
-1نوع��ي بیم��اري عفون��ي و گاهي
 -10كلم��ه ش��گفتي – از ل��وازم 14
 -10كلم��ه ش��گفتي – از ل��وازم 14
موظف
را
خود
ش��ركت
اما
گیرد،
مي
قرار
دي
بیمه
ظف
موجب
كه
فراخوان��د
هم��كاري
به
ي
آرای��ش خانمه��ا – غ��ذاي محلي كشنده ویروسي در حیوانات – مركز
آرای��ش خانمه��ا – غ��ذاي محلي
15
15
خدماترس��اني ميداند و به منظور اطالعرساني
تبریز زمینه معرفینامههاي به
اني
ازنشستگان در
الئوس
تبریز
خدم��ات درماني بازنشس��تگان اقدام ب��ه تهیه 10
روزي شد
به
باقي اصلیت
سند –
كش��تي –
نگارشویتنام –
خوردو –تا مركز
شبانهزد و
10صورت -11
گذاش��تن –
نزول –
رانندهض��د
 -11زد و خورد – مركز ویتنام – -9 -2
گذاش��تن –
باقي
نزول –
ض��د
برنامه -9 10
اسالمي افقي:
جمهوري
س��یماي
در
اي
دقیقه
مي
ش��ده
صادر
معرفینامه
هزار
70
داقل
صداي درد
صداي درد
شیمیایي فلزي سنگین – «راگو»قیمت بازاري
بازارياز اخبار سراس��ري) كرد كه -1عنصر
قیمت 1قبل
ای��ران (ش��بكه
میلیون ریال
 -12فقط
شكههر معرفینامه
جمع
-10كال –
 -3دنیا –
كردن – ستارهشناس –
-12
ستارهشناس –
رش��د30كردن –
مسئلهلحن و ش��یوه
گفتن با
س��خن
و
لحن
با
گفتن
س��خن
-10
رش��ددراز
بابالنگ
ش��یوهایران نویسنده
مورد تقدیر بیمه مركزي جمهوري اس��المي
برد.
چغندر پي
ارائه شده
ران سطح خدمات
به
توت
شهر
–
پش��تیبان
–
مخفیانه
-4
پخته
چغندر
–
مساوي
پخته
–
مساوي
خوشایند – حرف همراهي عرب
همراهيبه عرب
خوشایند –
فعالیتهاي  -2زمین خش��ك – پابرجا – مركز
اس��ت .قطعاً
حرف آگاهان
قرار گرفته
مراجعات– نیز
عزیزان
كه این
اي براي این
نه
گوالیدن
–
پس��ر
–
برق��رار
ثاب��ت،
-13
پس��ر
برق��رار
ثاب��ت،
-13
 -11از احشام – بيدین – از ظروف
ظروف
اطالع– بي
احشام
راكز بیمه دي نداش��ته باشند ،كارت بیمهاي مي-11
گذاراني ژاپن
دین –به ازبیمه
رس��اني
داننداز كه
اني
آزمایشگاهي – از انگش��تان –
تنبل خودرو  -5نوار ضبط صوت
نبي(ع) –
یعقوب
یعقوب نبي(ع) – تنبل
آزمایشگاهي
فروش��ي –
لباس
قرارداد آنان بیش از  100درصد  -3مغ��ازه
خسارت
ضریب
كه
صد
كه
شد
تحویل
و
صادر
سرپرستان
مه
نق��ل ك��ردن حدی��ث از ق��ول
-14
نساجيكشور عجایب – سمت و سو –
شانه -12
وبگاه
 -14نق��ل ك��ردن حدی��ث از ق��ول  -12كشور عجایب – سمت و سو – ایراني –
چیست.
نشانگر
است،
ها
حساب
این
به
پرداختي
مبالغ
هفته
از
رمانتیك
ش��عري
نام
–
مذك��ر
-6
امامان –
پیغمبر
همیش��هنوار– هدف مسابقه اتومبیلراني – سوره مردم
پیغمبر و امامان – همیش��ه – هدف مسابقه اتومبیلراني – سوره مردم
س��ریاني –
من و– ماه
 -4خداي
به این منظور براي اطالع بازنشس��تگان نس��بت
بت
-13سن
آلفرد تني
تیر
مرد عارف – زاپاس – قس��مي
 -13مرد عارف – زاپاس – قس��مي و تار –تیركار برجسته
به تهیه راهنماي بیمه درمان تكمیلي بازنشستگان
ق��رارداد
گ��ذار–این
بیمه
گان این ك��ه
��ه
چراغ اس��م مصدر – پارچهاي
ایراني  – 7نش��انه
غذاهاي
از
–
محصل
-15
ایراني
غذاهاي
از
محصل
-15
چراغ
 -5جع��د م��و – رش��ك ورزیدن –
اختیار
در
كه
كرد
رایگان
صورت
به
اجتماعي
تأمین
یار
و
هستند
كشور
سطح
در
نشس��تگان
-14بيخرد
گرانبها –
عمودي:
عمودي:
جن��گ و پی��كار – مؤس��س،
 -14جن��گ و پی��كار – مؤس��س ،خواهش كردن
كلیهوكانونها قرار گرفت و به همین منظور س��ایت
مردمي
سالمان تنپوش
باكي – نوعي
 -8ج��رأت،
ج��ات – كریم و
اداره– كریم
ج��ات
خودج��وشاز وصیفي
هیتش��كل -1یك��ي
مسبببي– یار
مسبب – یار سالمان
صیفيتوان
-1یك��ي–ازعابد –
 -6مقابل تني
سخيدیتاي مناسب از آنها اینترنتي راهاندازي شده و به صورت مستمر به این
اینتوقع دریافت
عروس
به
اي
هدیه
–
سخي
 -15درون ص��دف – از آثار تاریخي
 -15درون ص��دف – از آثار تاریخي  -7كبوتر دش��تي – جامعهش��ناس
عزیزان در سراسر كشور اطالعرساني ميشود.
كانونها
دریافتي از
اطالعات
پس��ر مازني –
–
آبگوش��ت
نوعي
-9
س��فت
كاغذ
–
نمونه
–
حریص
-2
س��فت
كاغذ
–
نمونه
–
حریص
مین علت -2
و دیدني اصفهان
و دیدني اصفهان
فرانس��وي – نوع��ي ش��یریني –
ط��رح بیمه مكمل درمان براي نخس��تین بار از
ر از
ضخیمكه این امر موجب
روبهرو بود
تازه
و ضخیم
دیدهاي و
با
و
اجتماعي
تأمین
بازنشس��تگان
صندوق
س��وي
ودربا
است.
شده
رساني
خدمات
فرنگ��ي آمار –
5122
ن��ام شماره
-10عادی
شماره  5122حل جدول
حل جدول عادی شماره 5122
ويژهكبود –
جدول– رنگ
حلافسون
-3
 -3افسون – رنگ كبود –
چرخیدن  2ماه تعهد بیمه دي انجام ش��ده اس��ت و ب��دون تردید
دید
كانونها مدت
راس��اس توافق با
حوض
پائین
چرخیدن
و
گردیدن
و
گردیدن
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 153 14
2 13
1 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
اقدامي
كشور
سراسر
گستره
در
پوشش
این
تجمیع
نمي
مدت
این
كه
شد
لحاظ
قرارداد
این
1
و
گ
و
د
ا
گ
ا
و
س
و
س
ا
گ
پ
–
بكت
س��اموئل
اثر
-11
پانص��د
–
پش��یماني
-4
پانص��د
–
پش��یماني
-4
ت و ت ف ر ن گ ي
 1ل ه س ت ا ن
ت و ت ف ر ن گ ي
 1ل ه س ت ا ن
میان2
بزرگا و
یان
ر
الهه ا
– ه
قدیم ا
هزار ا
ز ن
ا
این
یافت .در
كانونها به 6
2
مفاهمه ا
م و
نوع ا
ایجادر یك ك
نیازمند ك
ش ا
بسیارك ر
ا
ا
آرام م و
آهسته وك ا
همخانه –ك ر
ش ا
خورشید گ 2و ان كي را ا
خورشید
افزایشالهه
هزارماهقدیم –
م ل م ل
 3ن ي ر ن گ
3
د
ا
س و
ي و س ف
است .ي
طرفین و ن
 3ل ت
د
ا
چانهو
آب��دار – س
م��اچ س ف
 -12ي و
ش لا تت ور ن ي
به هر علت درخواست
ش��دهاي
– زخم
زخم
بیمه –
ل ب
و
 4ك د
ت ن ي ا  4بن اي دي
آگاهي و
ن م
ا
اطالع ل
دي ،ي ك
بیمه ب
ر
د
 4ببه ا
ن م و
ي ك
ر ب
رساني و
اعتقاد
خود
ميتوانس��ت
را
كاهل ل– اجد
گیالني –
زنانه – گاز
دس��تبند
بخشي 5ر ه -5
كانون– گاز
دس��تبندبهزنانه
شيداشت-5 ،
ا
ر
ب خ ا
5
ا
ف ق ي ه
ش ن ي د ن
ر
ا
ا
ف ق ي ه
ا ش ن ي د ن
ل ن 5گ اه ر
ایجاد
در
عامل
مهمتری��ن
محترم
بازنشس��تگان
به
جاد
را
خود
بیمه
حق
بابت
ش��ده
كس��ر
ه
–
باس��تاني
طایف��ه
-13
خورشید
سطح
در
موجود
خورشید
سطح
در
موجود
6
ا
ا ن د
ل
ا
س ر
د ل ت ا
ت ن ا س ا
 6ز
س ر
د ل ت ا
ا تن ن ا س ا
س ا ت 6ر ز
تبع آن دبهرهدمندي از
متقابل و به
همكاري
ات
داخل
خمیدگي
– خمیدگي كاغذ
ا
كاغذه
د
ر
ر
خدمات 7س ت– ا
ه
ت ر
ر م ه
 7ي و ي و
ه
دوات –د دریغت ر
د
پنبه م ه
ر
س و
ه  7يم ول ي
حوه
پوشش
-6پوش��ش
رداد عالوه بر
تعهداتنو نحوه8
خام ا– خ و
ابریش��م ن
ا ن
 -6م
م ه
میزان خ و
ا
از ل
بازنشستگان ا
اینكه خ و ن و
ا
8است او ل
ا خ و ن
ل
ا
خوردنن و
ا خ و
نوعي ا 8ن د اه ل
درمان –،نوعي
ابریش��م خام
9ج چو لي ها
ن ي ت
و ج
ه
ا
هزینهمكرد 9م
9
ا
ن
ب
م
ي
س
س
ن
ه
ل
چ
م
ب��رگن ا
ب
م
ي
س
س
ن
به
منجر
یابند
اط��الع
آن
از
برخورداري
وكرد
منازل
س��وزي
آتش
وبیم��ه
حادث��ه
 -14م��ادهاي در
معالجه
معالجه
ا
ز
ب ا
ض ر ب ت
 10گ س
و
ه م
ا ف
ن
ا
 10م
و
ل
ا
ه م
ا
ا
ر ن د
 10مر ا
شرایط
شود .ادر لاین
تعهدات امي
براس��اس دآن
آنان
یط
این
خصوص
در واین
 -7كه
صورت گرفت
مرد –
خدمتكار
چ��اي ف–
جلوي
–
نقص
و
عیب
-7
جلوي
–
نقص
عیب
ر
ا
د
م ر
خ د ي و
 11ا
خ ن
ز
ر
م ب ا
م
ا
ر
ا
 11ب
خ ن
ز
ر
م ب ا
م
ا
 11ب ك اد ر
شد.
خواهد
تسهیل
هم
رساني
خدمات
شك
بدون
د.
گرفت.
قرار
دراختیار
رایگان
رت
اروپا
در
كشوري
رزمي
ورزش
نوعي
–
مو
رزمي
ورزش
نوعي
–
مو
ل ي م و
و
 12ب ر
گ هد
ي ي  12اب ا
و ي
ر
ي و
ر س
ن ا
 12ا گ ه
و ي
ر
ي و
ر س
ن ا
وزین ر هانتظار
ین
مدیرعامل
مطلب از
ق��ول آدم بسیار
خویشي –
كه در این-8
ا
بسیار د
آدم ب
خویشيه –ب ي
 -8ر
ا
و
م��ي ارودد درت این 13ا
ر ش
رس��انه ن ع
ر
 13تلذاز از ا
د ت
هلن��د ا
ش��هري در ر ش
ه
 -15ع ر
ن
 13تن زك او ر
موجود،
ش��ده،و اراده
گانبیمه دي نقل
ت
آگاهي
س��ختگیر و ي ر ن
بازنشستگان 14ي و ن ي ت
و
به ب ر
بخشي ا
ب ر
یعنيكدرنمسیرن و
زمینها ن
 14م
و
یكي ازب ر
ا
تركیب و ب
ن
قن��د ربا
ج��دي ا– م 14مج ال نل ك ن–
ج��دي –
س��ختگیر
ر
خدمات و
برخورداري ازل ق ط
پ
ر
چگونگ��ي ا
منظورت ب ي ج
15به ه ف
ر
اسیدهاي رفلزي پ ل ق ط و
 15هل في ته ب ي ج ا
ا
ش و
هماهنگ ي ن گ
و ل
ا
بیمهاي 15ت ر
كس��ب رضایتمندي
ش��ركت ب��راي
اي
هماهنگ
محترم است.
گام بردارد و بیمه دي را در این مسیر یاري كند.
د.

نشستگان ناراضي از بيمه تكميلي درمان»

خدمات ارزی

514-844-4492
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صفحه ویژه
>>حل در جدول
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 15 14 13 12 11 10 9 8مالمت
 -8پهن��هاي آبي در س��مت غربي
دریاي مدیترانه
 -9مه��ار ش��تر – ی��ار خ��وش! –
مأیوس – بیماري اعیان
 -10عدد پیش��تاز – پسر گودرز –
لوح
 -11با مال آید – گلزن سابق رئال
– اثر چربي
 -12بی��م – نوع��ي خ��ودرو –
ویتامیني در شلغم – حرف هشتم
یوناني
 -13واحد پول چین – وقت گذراني
– غوطهور
 -14آش��فته – قوم تركمن – یكي
از بخشهاي اوستا
 -15اثري از خوان رامون خیمه نز
اسپانیایي – سرب سیاه
عمودي:
-1نوع��ي بیم��اري عفون��ي و گاهي
كشنده ویروسي در حیوانات – مركز
الئوس
 -2راننده كش��تي – سند – اصلیت
افقي:
-1عنصر شیمیایي فلزي سنگین – «راگو»
 -3دنیا – كال – جمع مسئله
نویسنده بابالنگدراز
 -2زمین خش��ك – پابرجا – مركز  -4مخفیانه – پش��تیبان – شهر توت
– گوالیدن
ژاپن
 -3مغ��ازه لباس فروش��ي – خودرو  -5نوار ضبط صوت – از انگش��تان –
شانه نساجي
ایراني – وبگاه
 -4خداي من – ماه س��ریاني – نوار  -6مذك��ر – نام ش��عري رمانتیك از
آلفرد تني سن
و تار – كار برجسته
 -5جع��د م��و – رش��ك ورزیدن –  – 7نش��انه اس��م مصدر – پارچهاي
گرانبها – بيخرد
خواهش كردن
 -8ج��رأت ،بيباكي – نوعي تنپوش
 -6مقابل تني – عابد – توان
 -7كبوتر دش��تي – جامعهش��ناس – هدیهاي به عروس
فرانس��وي – نوع��ي ش��یریني –  -9نوعي آبگوش��ت – پس��ر مازني –
تازه
 -10ن��ام فرنگ��ي آمار –
حل جدول ويژه شماره 5122
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1پائین حوض
 1پ گ ا س و س
و ا گ ا د و گ و  -11اثر س��اموئل بكت –
2
ر
ا
ه
ا
ز ن ا
ا
گ و ن ي ا همخانه – آهسته و آرام
ش ا ت ر
م ل م ل
 3ن ي ر ن گ
 -12م��اچ آب��دار – چانه
ن ي ي
ت ن ي ا
ل ب
و
 4ك د
ا گیالني – كاهل – جد
ل ن گ ه
ا
ر
ب خ ا
ه
 5ر
ا ن  -13طایف��ه باس��تاني –
6
س ا ت ر
ا
ا ن د
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با ختفیف ویژه
برای هموطنان عزیز

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16
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ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند هک سخت باشد قطع امـیدواران
دوست دیرین و ارجمند،

جناب آقای حسین صمیمی،
عزیزان سوگوار

درگذشت تاثرانگیز مادر ارجمند؛ و عزیز دلبندتان را
به شما و کلیه بستگان و عزیزان سوگوار،
صمیمانه تسلیت عرض می کنیم؛
برای ایشان آرامش ابدی
و برای شما عزیزان صبر و آرامش آرزومندیم.

پرویز چنگیزی و خانواده

و دوستان شما در گاراژ اتوکلیفتون

ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

همدردی

دوست بسیار گرامی
جناب آقای حسین صمیمی،
خانواده های محترم سوگوار
درگذشت مادر عزیز و مهربان تان

شادروان اقدس بیگم صمیمی (مهدوی)
را درمونتریال به شما و کلیه بازماندگان محترم
صمیمانه تسلیت گفته،
برای همه گان آرزوی شکیبایی و تندرستی داریم.
__________________________

دکتر منوچهر بهامین ،دکتر جواد مستقیمی،
دکتر مجید چرمچی ،مهندس فرزین تیموریان،
محمود دادرس ،سیاوش افشاری ،کاظم
اسدی ،دکتر فرخ وجدانی ،محمد تقی حجازی

ه
مدردی
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رسید مژده هک ایام غم نخواهد ماند

دوست دیرین و ارجمند،

جناب ناخدا حسین صمیمی،
خانواده های محترم سوگوار

همدردی صمیمانه ما بخاطر درگذشت
مادر گرامی تان بپذیرید .برای شما و فردفرد بازماندگان ،بهروزی،
شکیبایی و تندرستی آرزومندیم.
__________________________

یوسف تیزهوش ،عبداله خیامی ،حمید چوپانی ،فریدون
مودت ،طهمورث طوسی ،مجید کفائی ،دکترجوادمعین
درباری ،محمد شکیب نیا ،بهمن ناصری ،حسین
ناصری ،رضا ناظم ،کاظم اسدی ،دکتر منصورجباری،
نادر نادرپور ،وحید خلجی ،دکتر منوچهر بهامین،
محسن پرنیانی ،دکترجاوید موسوی ،دکتر پرویزعلوی،
علی مهبد ،محمدتقی حجازی ،رضا نژاد ،مسعود
جهانگیری ،محمدرحیمیان و دیگر دوستان شما

همدردی

جناب آقای حسین صمیمی،
خانواده های محترم سوگوار

ما را در غم خود شریک بدانید،
برای همه ی شما عزیزان آرزوی تندرستی و آرامش می کنیم.

همدردی

فرزاد موالیی و کارکنان کبابسرا

سرکار خامن فریبا پیدا
جناب آقای دکتر محمد ملکی
خانواده های محترم سوگوار

ما نیز خود را در غم از دست رفتن شادروان جناب آقای حمید پیدا در مونتریال
شریک می دانیم .برای همه ی شما عزیزان آرزوی آرامش می کنیم.

همدردی

فرزاد موالیی و کارکنان کبابسرا

دوست عزیز ،جناب آقای حسین صمیمی

ما نیز در اندوه از دست رفتن مادر گرامی تان با شما و دیگر عزیزان
سوگوار شریکیم و برای شما آرزوی تندرستی و آرامش می کنیم.

فرشاد فضلی و دیگر دوستان شما در تپش
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دوست دیرین و ارجمند،

جناب آقای حسین صمیمی،
سرکار خامن لیلی صمیمی
و خانواده های محترم سوگوار

در اندوه درگذشت مادر دلبند و عزیزتان،

شادروان اقدس بیگم صمیمی (مهدوی)
با شما و دیگر بستگان صمیمانه همدردیم
و برایتان آرزوی شکیبایی و تندرستی داریم.
ما را همواره در کنار خود بدانید.
__________________________

خانواده های صفری ،دارابی ،سالمی،
تیموریان ،یحیائی ،شریف نائینی

همدردی

حسین جان

www.paivand.ca

همدردی
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حسین مهربان و گرامی،
برادر خومب

در اندوه از دست دادن مادر بسیار مهربانت ،گام به گام همراهت هستم.
از زمان سود جسته درگذشت خاله همسرت هلن خانم بسیارگرامی را هم
تسلیت می گویم .آرزو می کنم در زندگی پیوسته شاد و پیروز و سربلند
باشی و باشید.

بهروز

همــدردی

یاور گرامی ،جناب ناخدا حسین صمیمی
خانواده های سوگوار
		
در اندوه از دست رفتن
مادر ارجمند و عزیز دلبندتان
در مونتریال ما را شریک دانسته،
برای فرد فرد شما شکیبایی،
آرامش و بهروزی خواهانیم.

خانوادهای ابی و آرمان درویش علی

همدردی

خامن هلن مهدوی (صمیمی) عزیز

ضمن عرض تسلیت و همدردی به مناسبت فقدان مادر عزیزتان،
از صمیم قلب برای شما و خانواده صبر و شکیبایی آرزومندیم.

درگذشت خاله عزیزتان در آمریکا

دوستان شما در گروه بسکتبال ایرانیان مونترال

را هم تسلیت می گوییم .برایتان آرامش و بهروزی آرزومندیم.

همدردی

مرغ باغ ملکوتم ،نیم از عالم خاک
قفس
چند روزی ی ساخـته اند از بدنم
سرکار خامن فریبا پیدا،
جناب آقای دکتر محمد ملکی
خانواده های محترم سوگوار
در غم از دست رفتن

شادروان جناب آقای حمید پیدا

با شما همدردیم و برای شما عزیزان آرزوی آرامش می کنیم.

یوسف تیزهوش ،عبداله خیامی ،حمید چوپانی ،فریدون مودت،
طهمورث طوسی ،مجید کفائی ،دکترجوادمعین درباری ،محمد
شکیب نیا ،بهمن ناصری ،حسین ناصری ،رضا ناظم ،کاظم
اسدی ،دکتر منصورجباری ،وحید خلجی ،دکتر منوچهر بهامین،
دکترجاوید موسوی ،علی مهبد ،محسن پرنیانی،محمدتقی
حجازی ،رضا نژاد ،مسعود جهانگیری ،محمدرحیمیان
و دیگر دوستان شما

شادروان ارجمند بانو فریده انیسی

همدردی

خانوادهای ابی و آرمان درویش علی

جناب ناخدا صمیمی گرامی،
سرکار لیلی خامن و خامن دکتر عطیه صمیمی عزیز،
ستاره ،سهیل ،سارا و امیرعلی نازنین،
عزیزان سوگوار

مادر ،مادربزرگ و عزیزدلبندتان را ازدست داده اید.
در این غم بزرگ خود را با شما و دیگر عزیزان سوگـــوار شریک
می دانیم و برای بازماندگان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

زهره منافیان ،محمد رحیمیان،
همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
!ALLO H
تا دل تنهــــایی ات تازه شود!

«کـرنر» سیاه ،من کنار تو ایستاده ام« ،بادی!»...
در این ُ
وقتی سرت فارغ شد ،به یک کاپوچینوی ارزانقیمت(!)
شب سی ساله ،مهمانت می کنم ،تو از
درکافه/کلوب تازه یتیم شده گان
تبعیدی این ِ
ِ
زخم های قدیمی حرف بزن ،من گوش می کنم؛ گریه می کنیم...سبک می شویم...
...که ایام غم نخواهد ماند.
MO
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ســــــالمت...

یک بررســی کوچک در ســال بیشــتر به پوست دارد تا به همان
 ۱۹۹۸نشان داد که افراد سالمی اندازه فرد با پوست روشن ،ویتامین
که در طول زمســتان مکملهای  Dتولید کند.
ویتامین Dدریافت کر 
دهاند ،نسبت •
به افرادی که ویتامین  Dدریافت  -۶پوست سرتان زیادی عرق
نکــرده بودنــد ،عواطــف مثبت میکند!
بیشــتری را گزارش میکنند .اما یک قرن پیش یکی از شــکایات
یک بررسی بزرگتر در زنان باالی رایج تازه مادران در هنگام مراجعه
 ۷۰سال
به پزشک عرق کردن سرشان بود.
نتوانست اثر قابلتوجه بر سالمت عرق کردن ســر یکی از نخستین
روانی با تجویز ویتامین  Dرا ثابت نشــانههای کالســیک کمبــود
کند.
ویتامین  Dبود.
•
 ۵۰ -۳ساله یا بیشتر هستید

با افزایش سن شما پوستتاندیگر
به اندازه سنین پایینتر ویتامین D
ی کلیهها هم در
نمیسازد و توانای 
تبدیل کردن ویتامین  Dبه شکل
فعال آن که در بدن مورد استفاده
قرار میگیرد ،کاهش مییابد .افراد
در سنین باالتر همچنین ممکن
است زمان بیشــتری درون خانه
بماننــد و کمتــر از تابش آفتاب
برخوردار شوند.
•
 -۴اضافه وزن دارید یا چاق
هستید

میزان تولیــد ویتامین  Dدر بدن
افــرادی کــه اضافــه وزن دارند،
تغییری نمیکند ،اما میزان باالی
چربی بدنی بــر غلظت ویتامین
 Dدر خــون تاثیر میگذارد .علت
این اســت که ویتامین  Dمحلول
در چربی است ،در نتیجه هر چه
چربی بدنی بیشتریداشته باشید،
این ویتامین به اصطالح بیشتر در
بدنتان »رقیق میشود» .افرادی
که اضافــه وزن دارنــد یا چاقند
ممکن است نیاز روزانه بیشتری به
ویتامین  Dداشته باشند تا این اثر
بروز این هفت نشــانه در شما را خنثی کند.
ممکن اســت بیانگر کمبود •
ویتامین  Dباشد:
 -۵پوست تیرهتری داریدپ
بررسیها نشاندهنده تفاوتهای
•
 -۱استخوانهایتان درد میکنند جمعیتشــناختی مشخصی در
ن Dدر میان
کمبود ویتامین  Dبه خصوص در میزان کمبود ویتامی 
زمســتانها در بزرگساالن ممکن افراد بر حســب رنگ پوستشان
است به درد استخوانها و عضالت است.
بینجامــد و همچنین خشــکی رنگدانه مالنین پوست مانند یک
صبحگاهی مفاصــل هنگام بیدار ضدآفتاب طبیعی عمل میکند.
شــدن از خواب ممکن است رخ یک کــرم ضدآفتاب بــا فاکتور
حفاظتی در برابر خورشید ()SPF
دهد.
برابــر  ۳۰توانایی پوســت برای
•
ساختن ویتامین  Dرا تا  ۹۷درصد
 -۲احساس افسردگی میکنید
ظاهــر ویتامین  Dمیــزان ناقل کاهش میدهد.
عصبی سروتونین رادر مغز افزایش فردی که پوست بسیار تیرهای دارد
میدهد و سروتونین میتواند باعث نســبت به فردی با پوست بسیار
روشن نیاز به  ۱۰برابر تابش آفتاب
بهبود خلق و خوی شما شود.
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

وست آیلند

D

هفتنشانهکمبودویتامین
همشهری :ویتامین  Dماده مغذی
است که برای سالمت استخوان،
سالمت پوست و سالمت روانی ما
ضروری است.
 ۸۰تــا  ۹۰درصــد از ویتامین D
مورد نیاز ما میتواند از تابش نور
خورشید به پوست ما در بدنمان
ســاخته شــود و برخالف تصور
عمومی حتی با یک رژیم غذایی
سالم ممکن اســت مقدار کافی
ویتامین  Dرا دریافت نکنید.
حتی بهترین منابع غذایی ویتامین
 Dممکن اســت نتواند نیاز روزانه
شما به ویتامین  Dرا فراهم کند.
برای مثــال ماهــی آزاد -یکی از
بهترین منابــع ویتامین  -Dرا در
نظربگیرید:
صــد گــرم از این ماهــی حدود
 ۴۵۰واحد بینالمللی ویتامین D
دارد .امــا در یک وعده آب پرتقال
غنیشــده  ۱۳۷واحــد و در یک
وعده شیر غنیشــده  ۱۲۰واحد
ویتامین  Dوجود دارد.
میزان توصیهشده روزانه ویتامین
 Dتا یکسالگی  ۴۰۰واحد  ،از یک
تا  ۷۰سالگی  ۶۰۰واحد و در باالی
 ۷۰سالگی  ۸۰۰واحد است.
کودکان در صورتــی که به اندازه
کافــی ویتامیــن  Dاز راه مــواد
غذایی و تابش آفتاب به پوســت
دریافت نکننــد ،در معرض خطر
بیشتر بیماری نرمی استخوان یا
ریکتر قرار میگیرنــد و در مورد
بزرگساالن کمبود ویتامین  Dبه
پوکی استخوان زیاد است .کمبود
ویتامین  Dهمچنیــن با افزایش
خطر فشار خون باال و دیابت نوع
 ۲همراهی دارد.
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کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

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

•
 -۷مشکل رودهای دارید

افراد دچار بیماری کرون ،سلیاک
و ســایر بیماریهای التهابی روده
ممکن استدر معرض خطر بیشتر
کمبود ویتامین  Dباشند ،زیرا این
عوارض گــوارش بر جذب چربی
تاثیر بگذارنــد .اختالل در جذب
چربی در این چنین بیماریهایی
و سایر بیماریهای گوارشی ممکن
است به نوبه خود به جذب کمتر
ویتامینهای محلــول در چربی
مانند ویتامین Dبینجامد.
•
چگونه میتوانید ویتامین D
موردنیازتان به دست آورید؟

یک روش خــوب قــرار گرفتن
معقوالنه در معرض نور خورشید
اســت ،اما از آنجایی کــه تولید
ویتامین  Dفقط در صورت تابش
نور خورشــید به پوســت بدون
محافظ صــورت میگیــرد ،باید
مراقب آفتاب سوختگی باشید.
اگر پوســتتان طوری اســت که
پــس از  ۳۰دقیقــه زیــر آفتاب
مانــدن بــدون کــرم ضدآفتاب
دچار آقتابســوختگی میشوید،
این مدت را بــه  ۱۰تا  ۱۵دقیقه
محدود کنید و بعد کرم ضدآفتاب
بزنید .اگر بازوها ،ساقها و شک م و
پشــتتان را در معرض نور آفتاب
قرار دهید ،حداکثر تولید ویتامین
 Dدر بدنتان انجام خواهد شد.
میزان ساخته شدن ویتامین  Dبا
تابش آقتاب به عرض جغرافیایی
محل زندگیتان هم بستگی دارد.
اگر در مناطق با عرض جغرافیایی
باالتر (شمالیتر) زندگی میکنید
ممکن اســت به علــت زاویه نور
خورشید ،در مدت معینی از سال
و فقط در ساعات معینی مانند ۱۰
صبح تا ۳بعداز ظهر تابش خورشید
توانایی ساختن این ویتامین را در
پوست شما را داشته باشد.
(منبع:هافینگتونپست)
•

20 things
happy people
never do
1. They don’t ignore strangers.
2. They don’t expect anything in return
for giving.

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایـران در مونتریال

U N I O N MONDIALE

شادباش
با یاد مصاف جانانه
تیم ایران در برابر
آرژانتین
ضمن تبریك به دســت اندركاران نشــریه
پیوند به مناسبت بازی جانانه فرزندان میهن
درمقابل آرژانتین ،قطعه شعر زیر را تقدیم می
نمایم .خواهشمند استدرصورت صالحدید
برای خوانندگان چاپ نمایید .با احترام،

3. They don’t doubt themselves.

عزت اله آذرخش

5. They don’t take things personally.

شنبه وخرداد وسال نه وسه
اتفاق نادری وحادثه
پیش چشم مردم دنیا چنان
شد تعجب بهر فوتبال جهان
بچه های كورش وایران زمین
درنبردی بس شگفت جان آفرین
درمصاف نامداران جهان
كه غرورآید ازخرطومشان
تن به تن جنگیدن اما با خرد
تآخرین لحظه دقیقه نود
داوری آن یك پنالتی را ندید
تیم آرژانتین زگل خوردن جهید
شانس آورد آخرین فرصت مسی
ورنه كی میدید گلی برما كسی
آفرین بر كوششی كزتاروپود
دروجود تك تك آنها كه بود
ای حقیقی توسرت باال بگیر
افتخاریبهرایرانكبیر
هركجا ایرانی گوید یك صدا
این بود پیروزی كارشما
آن همه امكان در تیم رقیب
یك دهم بوده است شما را هم نصیب
این زمان ثابت شده باردگر
كه شدید پیروزبا خون جگر
هركه بستاند زایزد آذرخش
میرود درحاله نوربدخش

4. They don’t ignore their heart.
6. They don’t believe their fear is real.
7. They don’t hold grudges.
8. They don’t body bash themselves
or others.
9. They don’t try to change others; they
accept everyone for who they are.
10. They don’t feel obligated to do things
they don’t want to.
11. They don’t ignore their instincts.
12. They don’t resist change.
13. They don’t stay in a situation that no
longer serves them ... ever.
14. They don’t look outside of themselves to be happy.
15. They don’t ignore their dreams and
inner desires.
16. They don’t consider themselves broken or think that they need to be fixed.

Tel.: 514-937-5192
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17. They don’t judge others.
18. They don’t complain.
19. They don’t avoid risk.
20. They don’t blame others and they
take full responsibility for their lives.
by: SHANNON KAISER
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

>>

دلواپسیجناحی
از«بدحجــابی»
رضوان مقدم

[در ایران] این که با شــروع فصل
گرما عده ای سازماندهی شده و در
امنیت کامل بدون مجوزدر خیابان
ها تظاهرات موتوری و غیرموتوری
راه بیاندازند و علیه زنان شعار سر
بدهند تازگی ندارد ،زنان ایرانی از
اینها بدترش را هم دیده اند:
از تیغ کشــیدن بــه لب و
دهانشان تا کشــیدن موی
سرشــان ،انداختــن طوق
برگردانشان در کمیته وزرا به
عنوان بدحجاب و فاحشه ،بر
سنگفرشخیابانکشیدن،زیر
مشت و لگد لباس شخصی ها
خونین شدن و…
این ها تنها بخشــی از خشــونت
های فیزیکــی و تحقیر و توهین
هایی است که توسط "گروه های
فشار" به زنان ایران وارد شده ،که
صد البتــه عوارض منفی روحی و
روانی جبران ناپذیری برای زنان و
دختران بدنبال داشته است.
بخش دیگر مربوط به حتقیرهای
رمسی و قانونی اســت که دست
عوامل فشــار را در هرگونه دست
درازی به حریــم خصوصی زنان
بازگذاشــته تا در سراسر کشور،
محدودیت هایی را که شایســته
نیســت بر زنان و جامعه تحمیل
کنند .حجاب اجباری زنان ابزاری
اســت در دســت آن بخــش از
سیاستمداران بنیادگرا تا با استفاده
از آن عــاوه بر کنترل جامعه ،به
مصاف رقیبان سیاسی خود بروند
و هرگاه جناح غیرهمسو در رأس
دولت قرار گیرد ،خیابان ها را قرق
کنند و فریاد «وا اسالما» سردهند.
گرچه چند ســالی بود که وظیفه
خطیر ســرکوب و "تادیب" زنان
و دختــران را نیروهای انتظامی و
گشت های رنگ و وارنگ ارشاد به
عهده گرفته بودند ودردیوار شهر پر
از شعارهای "دندان شکن ودشمن
شکن" در حفظ حجاب شده بود،
اما حجاب باوران که همه مشکالت
را از گرانی و تورم گرفته تا ســیل
و زلزله و نیامدن باران به حســاب
"بدحجابی" زنان می گذارند ،برای
حل بحران های موجود ،تداوم راه
حل ساده ســرکوب زنان را پیش
گرفته اند و با عملیاتی هماهنگ
و با سازمانی دهی منظم و مرتب
اعتراضات و تظاهرات و تجمعاتی را
تدارکدیده که سرچشمه همه آن
ها یکی است.

در گزارشی از سایت الف (در تاریخ
 ۲۹فروردیــن  )۱۳۹۳به نقل از
خبرگزاری پارس آمده اســت[]۱
"جمعی از دانشــجویان دانشگاه
تهران بــا صدور نامهای خطاب به
فرهاد رهبر نسبت به بدحجابیها
موجود در این دانشــگاه اعتراض
کردند".
در این نامه کهدارای ادبیاتی ضدزن
است ،آشکارا ریاست دانشگاه نیز
مورد تهدید قرار گرفته است.
در این نامه نوشته اند" :آنچه اینک
پیش روی شماســت ،رنجنامهای
است از سوی جمعی از دانشجویان
دانشگاه تهراندر اعتراض به از بین
رفتن فضای مناسب برای تحصیل
و خالقیت علمی ،که بوسیله رفتار
برخی از دانشجویان ،در شکستن
حریمها و هنجارهــای اخالقی و
آداب اجتماعی ،پدید آمده اســت
و اکنون این چند کالم را خطاب
به جنابعالی تنظیــم نمودهایم تا
اتمام حجتی باشد با شما و تمام
مسئولینذیربط".
آنان همچنین در نامه خود افزوده
انــد" :گاهی بــا افــرادی مواجه
میشویم که محیط دانشگاه را با
عشرتکده اشتباه گرفتهاند" و در
ادامه می نویسند:
"آنچه جای بســی تامل ،تاسف و
ناراحتی است نه فقط این پدیده
بیغیرتی و بیعفتی ،که تساهل و
تسامح شما مسئولیندر این مساله
ساده انسانی است! و در این زمینه،
همه خواسته ما از شما و مسئولین
ذیربط این است که ضمن برخورد
صحیح قانونی و قاطع با این افراد،
که علیرغــم تعداد اندکشــان،
خسارتی بس سنگین برای جامعه
دانشــگاهیاند ،بیش از این اجازه
اشاعه فحشا را در محیطی که باید
منشا علم و ایمان باشد…"[]۲
پس از نامه مذکور رجانیوز به نقل
از خبرگزاری پارس از نامه دوم این
گروه در تاریخ  ۲۰اردیبهشت ۹۳
خبر داد.
در ایــن نامه و با همــان ادبیات
پیشــین با اشــاره به آیین نامه
شــورای عالی انقــاب فرهنگی
(مصوب سال)۱۳۶۶درباره حجاب
و عفاف در محیط های آموزشــی

جلسه اجنمن زنان
زمان 6 :ژوئیه  ۲۰۱۴ساعت  ۱۱صبح
به بحث و گفتگو پیرامون چگونگی آموزش
جنسی به کودکان خواهیم نشست
همه شما
با امید به دیدار ٔ
8043 St Hubert,

Montréal, QC H2R 2P4
)(Metro: Jarry

آمده است" :اماکن عمومی مانند
قرائتخانه ،کتابخانه و خوابگاهها
و اتاقهای غذاخــوری باید برای
زنان و مردان جدا باشد یا برای هر
جنس از نوبت جداگانه اســتفاده
شود"[.]۳
نویسندگان محترم این نامه ها،
دانشــجو یا غیردانشجو ،طوری از
آئیــن نامه شــورای عالی انقالب
فرهنگی یــاد می کنند که گویی
آیین نامه ها بر انسان تقدم دارند
و جنبه تقدس بــه آن می دهند
اما فراموش می کنند که برخی از
نویسندگان همین آئین نامه و آئین
نامه های مشابه ،خود از مغضوبین
حکومت جمهوری اسالمی هستند
و بعضاَ به کشــور های دیگر پناه
برده اند.
از طرفــی با توصیفاتی که در این
اعتراض نامه ها عنوان شده ،البد
در کشوری مثل ژاپن که این همه
در زمینه علم و تکنولوژی پیشرفت
داشته اند زنان در محیط دانشگاه
لحاف به ســر کرده اند تا برادران
دانشجو وسوسه نشوند و چشمه
خالقیت و نوآوریشان نخشکد.
معلوم نیســت کی این جماعت
می خواهند به خود بیاید که بی
اســتعدادی و افــت تحصیلی ،از
"بدحجابی" همکالس هایشــان
نیست ،بلکه شاید از تمرکز بیش از
حد خودشان روی مسائل جنسی
اســت و این نگاه شان نیز ناشی
از آن اســت که به جنس مخالف
بــه عنوان ابژه جنســی نگاه می
کنند وگرنه مگر کشور ما مردان
استثناییدارد که اگر چند تار موی
زنی بیرون بود ،آنها از خود بیخود
شده و عنان اختیار از دست بدهند
و "به گناه بیافتند"؟
در این میان ساده انگاری است اگر
تصور کنیم عده ای دانشجو پس
از  ۳۵سال ناگهان از خواب بیدار
شــده اند و به فکر "سالم ساختن
محیط دانشگاه" برآمده اند ،خیر،
قضیه چیز دیگری است و به حوزه
ی درگیری در مناسبات قدرت بر
می گردد؛ یعنی تقابل میان جناح
های حکومت و این وسط هم ،صد
البتهدیواری کوتاه تر ازدیوار حریم
خصوصی زنان و علم کردن حجاب

بنیاد پژوهش های زنان
بیســت و پنجمیــن
کنفرانس بنیاد پژوهش
های زنان با عنوان " زنان
برای تغییــر :همکاری و
مشارکت سیاسی" ازتاریخ
 11تا  13جوالی 2014
در لس آنجلــس برگزار
خواهد شد برای اطالعات
بیشت :ر
www.IWSF2014.org

ایــن فرصت پر بــار را از
دست ندهیم.
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کمپینگ سالیانه اجنمن زنان

بها :هر نفر  $۸برای یک شب
بیاییــد تا به همراه دوســتان و
و  $۱۶برای ۲شب
خانواده ،چند روزی را در دامان
ی بگذرانیم.
طبیعت به خوش 
• کــودکان  ۱۲ســال به پایین
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

زنان وجود ندارد!!
در هر حال به نظر می رســد ُدم
خروس به طرز انکارناپذیری بیرون
زده و از ایــن رو عــده ای دیگــر
چهارشــنبه ۱۷ ،اردیبهشت،۹۳
در خیابــان فاطمــی دســت به
تظاهرات علیه "بدحجابی" زدند و
خبرگزاری های فارس ،مهر ،ایرنا
و… این تظاهرات را پوشش خبری
تصویریدادند.
در این تظاهرات نوک تیز حمله،
آموزش عالی و آموزش و پرورش
بود .طرح شعار« :آموزش و پرورش
خجالت ،خجالت» نیــز در واقع
موضع سیاسی تظاهرکنندگان را
نسبت به آموزش و پرورش و قاعدتاَ
وزیر مربوطه ،بازتاب می دهد .این
جا نیز می بینیم که «حجاب خانم
ها» بار دیگر دستاویزی برای انتقام
گیری های سیاسی از رقیب ،شده
است! وگرنه چهدلیلی دارد که پس
از  ۳۵ســال که از انقالب گذشته
و با وجود انواع و اقســام قانون و
بخشنامه محرمانه و غیرمحرمانه ،و
چسباندن انواع و اقسام پالکاردها و
شعارهای رنگ و وارنگ در کرامت
حجاب زنان که به طور فراوان بهدر
و دیوار های مدارس و خیابان ها،
همچنین با وجود اخطار و اخراج و
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رایگان میباشد.
تهیه وسیله حملو نقل ،خواب و
خوراک به عهده شرکت کنندگان
میباشد ،
• اگر هنر و حرفه ییدارید ،حتما
آن را توشه راه سازید.
تلفن های اطالعات:
514-402-6267
514- 856-1160
@iwamontreal
gmail.com

با امید به دیدار شما

ترین زنان جامعه نیز رواج دارد) تا
تشکیل«کمپینمخالفتباحجاب
اجباری» ،و اینک «کمپین آزادی
های یواشکی» ،نمود یافته ،سبب
شده است که عالوه بر اختالف های
سیاسی درون حکومت ،نگرانی در
دل بنیادگرایان نیز بیاندازد ،همان
طور که قشریون ،روزی روزگاری
سوادآموزیدختران را مخالفدین
و دستورات الهی می دانستند .اما
امروز خوشبختانه یکی از افتخارات
ایران ،میــزان باالی زنان تحصیل
کرده است.
هم از این روست که به گمان من
روزی فراخواهد رســید که زنان
ایران مانند همتایان خود در دیگر
نقاط جهان ،از حق انتخاب پوشش
برخوردار باشند… آری ،آن روز دیر
نیست!
 ۲۳اردیبهشت۱۳۹۳ ,
(مدرسهفمینیستی)

تنبیه و توبیخ دختران دانش آموز
و دانشجو و… دل برادران حزب الله
هنوز خنک نشده و خواهان اعمال
فشارهای باز هم بیشترند؟
نمونه همین کارهــا پیش از این
نیز توسط همین نیروهای حزب
الهی و در زمان ریاست جمهوری
محمدخاتمی نیز انجام می گرفت.
ولی چنانچــه در دوره  ۸ســاله
احمدی نــژاد دیدیــم این گونه
تظاهرات حزب الهی ها و شــاخ و
شانه کشیدن برای مسئولین ،کمتر
شده بود.
البته عالوه بر آنچه گفته شد ،این
موضع گیری ها علیه زنان ،ممکن
است بُعد دیگری هم داشته باشد و
آن هم «دلواپسی» از انسجام زنان
در تمرد از داشتن حجاب اجباری
اســت .زنان در نافرمانی مدنی که
پس از انقالب تاکنــون بی وقفه
انجام داده اند ،مخالفت خودشان
را بــا حجاب اجباری که توهین و پانوشت ها:
[۱] http://alef.ir/vdcjmhem.uqeتحقیــر زن و مرد جامعه ایرانی را
ovzsffu.html?68916
در پی دارد نشــان داده اند .از این
رو به نظر می رســد واکنش های [ ]2وب سایت الف به نقل از خبرگزاری
زنان نسبت به اجبار و تحمیل که فارس
[۳] http://www.rajanews.com/
در شکل پوشیدن مانتو و روسری
detail.asp?id=49333
های رنگی و بیرون گذاشتن موی
ســر (که حتی در میــان عادی

سیگار ساالنه  ۱۱هزار ایرانی را میکشد

شعار این هفته که زندگی عاری از
 ۶خرداد-آرمان :دخانیات ،با خود مراقبتی نامگذاری
کاظم ندافی در نشســت خبری شده است ،گفت :سازمان جهانی
هفته بدون دخانیات با اشــاره به بهداشــت برای روز جهانی بدون

Shield
of
Athena
آیا شما و کودکان تان شاهد خشــونت های خانوادگی

بطور روزمره هستید؟
آیا برای رفع مشکالت تان احتیاج به فردی
باتجربهدر مسایل خانوادگیدارید؟
آیا مشکل زبان دارید و
بدنبال همزبان خودتان هستید
تا به مسایل شما رسیدگی کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان در خدمت خانواده های
افغان و ایرانی است و شما را گام به گام در همه مشکالت یاری می
کند .اگر آرامش خاطر می خواهید ،تلفن را بردارید و
با شماره  514-274-8117با ما تماس بگیرید.

دخانیات «افزایش مالیات بر
دخانیــات» را در نظر گرفته
است.
ندافی با اشــاره بــه گزارش
اخیر سازمان جهانی بهداشت
منطقه مدیترانه شرقی ادامه
داد :بر اســاس این گزارش،
در صورتــی که مصرف مواد
دخانی با رونــد فعلی ادامه
یابد ،مصر ،پاکستان و ایران
در  ۴۰ســال آینــده کانون
توســعه مصــرف دخانیات
قلمداد خواهند شد.
ندافــی با اشــاره به مصرف
ساالنه  ۵۰میلیارد نخ سیگار
در کشــور گفت :این تعداد
ســیگار مصرفی معادل ۱۰
هزار میلیــارد تومان هزینه
دارد .یعنی هزینــهای که دولت
امسال جهت طرح تحول سالمت
اختصاص داده است!
او ضمن هشدار نســبت به روند
افزایشــی مصرف قلیان افزود :به
طور متوســط روزانه  ۳/۵درصد
مصرف قلیان در کشــور گزارش
شــده اســت که این مصرف در
مردان از شــیوع  ۴/۷درصدی و
در زنــان از شــیوع  ۲/۳درصدی
برخوردار اســت و روند مصرف
قلیان در زنان نگران کنندهتر
از مردان است.
همچنین شهرام رفیعیفر ،رئیس
دفتــر ارتقــای ســامت وزارت
بهداشت گفت :سیگار ساالنه ۱۱
{>> ادامه در صفحه}32 :
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ورزشی :یوسف تیزهوش ...
آیا می دانستید...
بیستمین جام جهانی فوتبال 2014

 این دومین بار اســت 1950و  2014کاپ
جهانی فوتبال در برزیل
انجام می شود.
 برزیل در ســال 2007جهــت برگــزاری کاپ
جهانی  2014انتخاب شد.
 استادیوم نوســاز سائولوپولو باظرفیت  75000نفــر با وجود
تهدیدات و تظاهــرات بزرگ و
اعتصاب گــروه های اجتماعی و
افراد بی خانمان افتتاح شد.
 157000نفــر
مامور حفاظت
و ســربازهای
ا ر تــش
انتظامــات
و حفاظت
قهرمانــان
فوتبال را به
عهده گرفته
اند.
آسمان آبی و سفید
برزیــل بــا حضــور
فوتبالیست معروف،
پلـِــه ،قهرمــان
محبوب برزیل
و اولیــن
مسابقه بین
کرواسی و برزیل
با حضــور  61000تماشــاچی
برگزار شد( .برزیل  3بر  1تیم
کرواسی را شکست داد) .
 حــدود  60000نفر خارجیبرای تماشای مسابقات به برزیل
آمده اند 49000( .نفر تماشاچی
)VIP
 در ماه اوت  2013قبل از شروعمسابقات  986هزار و 600بلیت
از قبل بفروش رفته بود.
مفسرین ورزشــی راجع به تیم
ایران در جدول ( Fایران -نیجریه،
بوسنی هرزگوین -آرژانتیندرباره

www.paivand.ca

«پشه
من را نیش زده!»

تیم ایران نظر منفی داده بودند.
یادآور شــده بودند تیــم ایران
ضعیف ترین تیمی است که در
جدول  Fقرار گرفته.

چند نکته جالب
 در زمانی کــه  32تیمدر یک رقابت بین المللی
فوتبال شرکت می کنند
احتمال ســقوط غول ها وجود
دارد.
 رونالدو فوتبالیست پرتقالی درنظر دارد پس از پایان جام جهانی
 2014هنرپیشه بشود!
 یــک فوتبالیســت مکزیکیســیبیلش را به رنــگ پرچم
مکزیــک درآورده بود
رنگ ســبز ،قرمز و
سفید.
 زمانــی کــهبازیکنــان می
رســند بــه
فــرودگاه می
بایستیباتاکسی
بروند بــه محل
اقامتفاصلهفرودگاه
تــا هتل دو ســاعت با
ترافیک بــزرگ طول می
کشد.
 جمعت شهر سائولوپولو 20میلیون نفر می باشد.
 مســابقات جامجهانــی آینده
ســال  2018در
روسیه و  2022در
قطر برگزار می گردد.
 از هــم اکنــون کمپانی هایتبلیغاتی سونی ،آدیداس و ویزا
فشار آورده اند که مسابقات آینده
امتیاز تبلیغاتی را به عهده بگیرند.

 35میلیون برای قهرمان اول.
 25میلیون برای نفر دوم.
 20میلیون دالر نفر سوم
 مســابقات جام جهانی .2014دستمزد مربیان تیم فوتبال بطور
متوسط  2.5میلیون دالر است.
اســتثناء ها 11 :میلیون و 235
دالر مربــی روســیه .آرژانتین
 6میلیــون .ایتالیــا در حدود 4
میلیون ،برزیل  4میلیون و ایران
 2میلیون دالر.

موسیقی..

•
درخواست های عجیب و جالب تیم
های جام جهانی

گروه الجزایر خواستهدر تمام اتاق
های بازیکنــان باید قرآن وجود
داشته باشد.
اســترالیا درخواست بوفه ،چای،
قهوه و همچنین روزنامه ورزشی
وجود داشته باشد.
پرتقال بــرای رونالــدو و چهار
فوتبالیست محافظ خواسته اند.
فرانســه درخواست صابون مایع
به جای صابون قالبی؛ همچنین
تمام گوشت موجود برای صرف
غذا بازیکنان باید گوشت حالل
باشد چون اکثر بازیکنان مسلمان
می باشند.
احتمال بیماری هائی که توریست
های برزیل را تهدید می کند در
حــدود  60000نفر از نقاط دنیا
برای تماشا به برزیل می آیند .از
 1997تا  2013توریست هائی
که به برزیل ســفر کرده اند عده
زیادی از آنها بیمار شده اند.
تب ماالریا ،اسهال و عفونت های
پوستی بوسیله نیش پشه ها
 4اســتادیوم از  12استادیوم در
برزیل احتمال خطر بیشــتری
دارد.
ســازمان بهداشــت برزیــل به
توریســت ها یادآور شــده اند
کــه کلمــه FUI PISADO
جوایز جام جهانی برزیل:
 PERNILONGبــه معنی این
 576میلیون دالر پاداش نقدی که «پشه من را نیش زده!» وقتی
بین تیم های شرکت کننده داده می روند نزد پزشک این کلمه را
خواهد شد 15 .میلیون برای هر یادآور بشوند.
•
تیمی که در جدول یک هشتم
فینال قرار بگیرد.

سیگار ساالنه  ۱۱هزار ایرانی را میکشد...

فریبنده هدفشــان را به ســمت
جمعیت جوان تغییردادهاند.
به گفتــه او برای خرید ســیگار
۱۰هزار میلیارد تومان ساالنه در
کشور هزینه میشودو  ۲۰تا ۳۰
میلیارد تومان هم صرف درمان و
مرگ ناشی از دخانیات میشود.

شیـدا
قره چه داغی

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

ai
Sheida.g@hotm

Festival International
de Jazz de Montreal
هر سال فستیوال بین المللی جاز
مونترال با هنرمندان معروف جاز
جمعیت قابل توجه ای را از اطراف
دنیا به خود جلب می کند.
امسال :تاریخ  26ژوئن تا  6ژوئیه
2014

سیاه پوستان آمریکا جاز را آفریدند.
به تحقیق موســیقی جاز یکی از
بدیع تریــن پدیده های این زمان
است.
ســیاه پوســتان آمریکا (بردگان
قــرن  16تــا  19میــادی) به
دیانت مسیحی گرویدند .آوازهای
کلیســائی ســفید پوســتان را
آموختند .ولی چنــان آن ها را به
سبک «آفریقائی» تغییر دادند که
آن
به کلی تغییــر ماهیت داده ،از ِ
ایشان شناخته شده است.
ماننــد  Negro Spiritualدر اصل
آواز جمعی کلیســای پروتستان
اســت که دوباره بــا ریتمی قوی
ساخته شده است .طرز خواندن آن
با هیجانات که ریشــه در فرهنگ
بــدوی دارد رنــگ دیگری بخود
گرفته است.
•
:Blues

آواز سولو با متن مسائل اجتماعی
از برخورد موســیقی آفریقائی و
آوازهای مردمــی و هجرانی های
مهاجرین اروپا که به دنبال ثروت
به دنیای جدید آمده بودند پدید
آمده است.
 Negro-Spitiualو  2 Bluesفریاد
مختلف است که از یک سرگذشت
غم انگیز جامعه انسانی بلند شده
اســت .اولی آرزوی مذهبی یک
ملت تحقیر شــده است که می
خواهد خود را از زنجیر آزاد کند.
دومی ناله و شکایت همان ملتی
است که از اصل و ریشه خود کنده
شده است و حاکی از فریاد خشم و
قیام او است که احتیاج به تسکین

		

هزار ایرانی را میکشــد .سیگار و
مغز همان کاری را میکند
قلیان با 
که کوکائین و هروئین میکند.
در هر  ۵ثانیه یک نفر بر اثر مصرف
سیگار در دنیا میمیرد و اززمانی
کهمصرف دخانیات در کشــورها
کاهش یافت ،محصوالت دخانی
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دارد.
بعضــی معتقــد
هستندکهموسیقی
جاز از مراسم خاک
سپاری و عزاداری
پایه گرفته است که
در اواخــر قرن 19
در New Orleans
مرسوم بوده است:
«اول نزدیــکان
مرحــوم بدنبــال
تابــوت بــا آهنگ مالیــم گروه
نوازندگان راه مــی رفتند .پس از
دفن در بازگشــت با آهنگ طبل
تنها قدم برمی داشــتند .پس از
کمی دور شدن از قبرستان ناگاه
گــروه نوازندگان موســیقی جاز
سبک  Ragtimeبا ریتم قوی می
نواختند و می رقصیدند!
به هر حال موســیقی جاز پدیده
ای بســیار نو و جالبی بود که به
زودی از مرزهای New Orleans
و  Mississippiگذشته و جهانگیر
شد.
در آغاز فقط توسط نوازندگان غیر
حرفه ای که حتــی نت خواندن
بلد نبودند ،نواخته می شد؛ یعنی
حاصل غریزه خالص بود .در کوچه
و خیابان یاد گرفته می شد نه در
مدرســه .قابل توجه است که در
مدت بســیار کوتاهی در جوامع
متعدد با فرهنگ و اخالق مختلف
نفوذ کــرد .مهارت فــوق العاده
نوازندگان جازدر فرهنگ موسیقی
غرب بی سابقه بود .سازهای ایشان
هم مانند صدای بردگان «آواز می
خوانند»« ،صحبــت می کنند»،
«فریاد مــی زننــد»« ،گریه می
کنند».
نبض ریتمیک موســیقی جاز در
موسیقی رقص بدوی ریشه دارد؛
روی شــنونده تاثیر بسیاری می
گذارد .هر شــنونده با تمام وجود
خود آن را احساس کرده میل به
حرکت می کند.

در آغاز موسیقی جاز
را بعنوان موســیقی
 Primitiveوحشــی
می شــناختند .اما
موسیقی دانان بزرگ
عصر مثل :دبوســی،
راول،MILHAUD ،
ستراونیســکی و
بسیاری دیگر از آن
تاثیر گرفته اند.
سربازان آمریکائی در
زمان جنگ جهانی
اول ( )1914-18جــاز را بطــور
وســیع به اروپا معرفی کردند .از
آن به بعد موســیقی جهانی شد؛
سبک «جاز اروپائی» «جاز اروپای
شرقی» متولد شد که به رقابت با
استادان آمریکائی بلند شده اند.
در تابستان  1980اولین فستیوال
جاز مونترال برگزار گردید.
از آن زمان همه ساله نوازندگان و
خوانندگان معروف جهان در این
جشنواره شرکت می کنند.
پایه گــذاران آن Alain Simard
و  Andre Menardبعد از ســال
ها تالش موفق شــدند به آرزوی
دیرین خود جامه عمل بپوشانند.
در کنســرت افتتاحیــه آن Ray
 Charlesپیانیســت افســانه ای
جاز شرکت داشــت  12هزار نفر
به اســتقبال برنامه او رفتند .این
برنامه هر سال در مونترال برگزار
می شود.
-2007( Oscar Peterson
 )1925که ســالن بزرگ نمایش
دانشــگاه کنکوردیا به نام اوست،
(عکس) فستیوال مونترال جایزه
ای به نام او ترتیب داده است.
دیگــر )1934( Oliver Jones
هر دو پیانیســت جاز مونترالی،
معروفیت جهانی دارند .امســال
 6 Oliver Jonesژوئیه ساعت 8
شب کنسرت رایگان در هوای آزاد
خواهدداشت.
 23ژوئن 2014

facebook.com/paivand.montreal

دنیا ساالنه شش میلیون نفر بر اثر
>> ادامه از صفحه31 :
مصــرف دخانیات میمیرند که از
وی با تاکید بر اینکه ســاالنه  ۱۱هر چهار نفر سه نفر مرد هستند و
هزار نفر در کشور به دلیل مصرف  ۶۰۰هزار نفر سیگاری نبوده و دود
سیگار میمیرند گفت :از این تعداد سیگار را تحمل میکنند.
 ۵۰درصد در سن  ۴۵تا  ۵۴سال شــهرام رفیعیفــر ادامــه داد:
شــایعترین محصول دخانی در
قرار دارند.
بــه گفته رئیس دفتــر آموزش و بین نوجوانان ایرانی قلیان اســت
ارتقای سالمت وزارت بهداشت در که قب ً
ال به ازای هر  ۹مرد یک زن

به ما بپیوندید!

محصول دخانی مصرف میکرد .میشــود و از هــر  ۳نفر یک نفر
اما اکنون بهازایهر  ۶مرد یک زن نسبت به همسن و سال خود ۱۶
سال زودتر میمیرد.
مصرفکنندهاست.
۹۰درصد کسانی که مصرفکننده ۹۰درصد نیکوتین سیگار روی مو،
دخانیات هســتند ،از کمتر از  ۱۸پوست و محیط رسوب میکند که
سالگی و  ۹۹درصد از کمتر از  ۲۶به همراه  ۱۴نوع ماده سرطانزاست.
سالگی شروع به مصرف کردهاند.
•
از هر  ۴نوجوانــی که دخانیات را
تجربــه میکند  ۳نفر ســیگاری
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دمکراسیشورایی

ازتارنمایتلویزیون
دمکراسیشوراییدیدنکنید

فصل گرما و اعتراف به شکست
سیاست حجاب اجباری

با فرارسیدن فصل گرما ،تنور سیاست شکست
خورده جمهوری اسالمی همانند سال های
پیشین داغ شده است.
انصار چماق بدســت ،نیروهای ســرکوبگر
بســیجی ،پاســداران ذوب در والیت و زنان
ســیه پوش حزب الهی علیه بی حجابی این
روزها در خیابان ها همایش برگزار می کنند،
خطیبان و سخنرانان نمازهای جمعه نسبت
به گسترش بی حجابی در جامعه نهیب می
زنند ،حنجره های خود را می درند ،با شالق
راه ورود به "بهشــت موعود" را برای جوانان
همــوار می کنند و با زبــان داغ و درفش در
تالش اند تا معارضیــن حجاب اجباری را از
سقوط به جهنم خیالی شان باز دارند.
این سیاست جمهوری اسالمی طی بیش از
سه دهه ،ســال از پی سال تکرار شده است
و هر سال نیز با شــروع فصل گرما بر تب و
تاب مدافعان سینه چاک حجاب اجباری در
جامعه افزوده می شــود .در میان قیل و قال
مشمئزکننده سوداگران "بهشت" خیالی ،اما
روند بی اعتنایی جوانان و زنان جامعه نسبت
به پوشــش اجباری همچنان در مسیر رو به
رشــد خود پیش می رود .آنــان ،در دفاع از
حق انتخاب پوشش همه این قیل و قال های
شداد و غالظ را به هیچ گرفته اند و دیگر حتا،
بر حضور نیمه جــان و از رمق افتاده عوامل
گشت ارشــاد در خیابان ها نیز وقع چندانی
نمی گذارند.
در روند مخالفت با پوشــش اجباری ،از پی
پیشروی هر گامی که جوانان و زنان ایران می
دارند ،انعکاس آن در تشدید جدال باندهای
درونی جمهوری اسالمی بازتاب می یابد.
سخنرانی اخیر روحانی مبنی بر اینکه به زور
شالق نمی توان مردم را به بهشت فرستاد و
پس از آن واکنش شدید احمد خاتمی و احمد
علم الهدا خطیبان نمازهــای جمعه تهران
و مشهد که وقیحانه اعالم کردند ،ماموریت
حکومت اسالمی به بهشت بردن مردم است
حتی اگر به زور شالق باشد ،جملگی انعکاسی
از مبارزات جاری زنان ایران برای نفی پوشش
اجباری اســت .مبارزاتی که ،اگر چه هنوز با
اعتراضات جمعی ،همه جانبه و تشکل یافته
زنان فاصله زیادی دارد اما ،تا همین حد نیز،
نگرانی و وحشت مقامات جمهوری اسالمی را
برانگیختهاست.
آنچه مسلم است ،وحشت سرکردگان رژیم،
صرفا در پی بی اعتنایی جوانان و زنان جامعه
نسبت به عدم رعایت حجابدر جامعه نیست.
آنان به خوبی دریافتــه اند که مبارزه زنان و
دیگر اقشــار جامعه در مخالفت با پوشــش
اجباری ،عمال مبارزه ای علیه حکومتدینی و
نظام اسالمی حاکم بر کشور هست.
ســخنرانی ناطق نوری وزیر اسبق کشور و
رئیس اسبق مجلس ارتجاع جمهوری اسالمی
در جمع طالب حوزه علمیه خوزســتان به
روشــنی نشــان می دهد که دیگر حاکمان
اســامی نیز بر این امر واقف شــده اند ،که
مبارزات جاری جوانان و زنان جامعه فراتر از
مخالفت صرف با حجاب اجباری است.
روزنامه شرقدر تاریخ  ۱۳خرداد طی گزارشی
از جلسه پرسش و پاسخ ناطق نوری در جمع
طالب خوزستان ،بخشی از نظرات ناطق نوری
را انعکاس داده است .وزیر اسبق کشور در این
جلسه اعالم کرد :همچون دوران شاهنشاهی
اکنون نیز اگر جوانی بخواهد برخالف حکومت
عمل کند یا به نوعی اعتراضی نسبت بهدولت
و حکومت داشته باشــد ،اعتراض خود را با
تغییر ظاهر و بدحجابی نشان میدهد که باید
برای حل این موضع ،آسیبشناسی دقیقی
صورت گیرد و تنها به برخورد با معلول اکتفا
نکنیم .ناطق نوری رئیسدفتر بازرسی خامنه
ص مصلحتنظام در
ای و عضو مجمعتشخی 
ادامه صحبت هایش ،ضمن غلط و نادرست
دانستن مقابله مستقیم با معضالت اجتماعی
همچون بدحجابی گفت:
اینکه نیــروی انتظامی یا منکــرات بهطور
مستقیم وارد کار شده و با قلع و قمع دختران
و پسران آنها را برای ارشاد ،تنبیه یا مجازات
به مرکز مبارزه با مفاسد اخالقی ببرد ،به طور
کامل اشــتباه بوده و در برخی اوقات نتیجه
عکس و نامطلوبی نیزداشته است.
در واقع ،دعواهای جناح های رنگارنگ رژیم
اسالمی ،نه تنها هیچ ربطی به موضوع اصل
آزادی و یا عــدم آزادی زنان در حق انتخاب
پوشش ندارد ،بلکه تماما دعوا و اختالف نظر
بر سر شیوه های اعمال حجاب و حد و اندازه

تحمیل آن در درون جامعه است.
تردیدی نیست که همه نهادها و ارگان
های رژیم که به ماهیتدینی حکومت
اسالمی معتقد هستند ،الزاما به رعایت
پوشش اسالمی نیز به عنوان یک امر
مسلم دینی باور دارند .رعایت حجاب
در کل جامعه از منظر همه معتقدان
به حکومت اسالمی نه یک امر خصوصی و
شخصی ،بلکه ،یک امر اسالمی و برخاسته از
رسالت حکومت دینی است ،که باید در تمام
عرصه های جامعه رعایت شود.
تمامدعوا بر سر مصلحت نظام و نحوه سیاست
گذاری در پیشــبرد امر حجاب اسالمی در
جامعه است و نه چیزی بیش از آن.

بر کسی پوشیده نیست در حاکمیت جمهوری
اسالمی ،بیش از  ۳۵سال است که زنان ایران
بهبیرحمانهترینشکلممکن،زیربارمشکالت
متعددیکهدرجهنمجمهوریاسالمی
بر آنان آوار شده زندگی می کنند .در

چنین وضعیتی ،طبیعتا دیگر نیازی
نیست تا خطیبان نماز جمعه با زبان
شــاق زنان و جوانــان را از رفتن به
"جهنم" باز دارند.
آنان ،هم اکنون در جهنم جمهوری
اســامی زندگی می کنند و در این
میان دیگر ابایی هم از جهنم ذهنی
و خیالی حاکمان اسالمی ندارند .آنان،
طی بیش از سهدهه به تجربه آموخته
اند ،تا زمانی که جمهوری اســامی
برقرار اســت ،در بر همین پاشــنه
خواهد چرخیــد و از درون دعواهای
جناح هــای درون رژیم که تماما در
مورد نحوه چگونگی پیشبرد سیاست
حجــاب در جامعه با هــم در جدال
هستند ،رهایی از حجاب اجباری برای
زنان کشور رقم نخواهد خورد.
زنان ایــران طی بیش از  ۳۵ســال
دریافته اند که جمهوری اسالمی به
عنوان یک حکومت دینی هرگز نمی
تواند به اصل آزادی و برخورداری زنان
از حق انتخاب پوشــش پایبند باشد.
فرقی هم نمی کند که کدام دولت
بر سر کار باشد ،دولت رفسنجانی
یا محمد خاتمی .دولت احمدی
نژاد یا دولت حسن روحانی .همه
جناح های حاکمیت نسبت به ناکامی
و عدم پیشبرد امر حجاب اسالمی در
جامعه واقف و مستاصل شده اند .همه
به این باور رســیده اند که مخالفت
زنان با حجاب اسالمی ،پوششی برای
مبارزه با اصــل حاکمیت جمهوری
اســامی است .تنها فرقی که در این
میان است دولت "اصالحات" خاتمی
و دولت "تدبیر و امیــد" روحانی به
این باور رسیده اند که ،دیگر سیاست
زور جواب نمی دهد و به زور سرنیزه
نمی توان جامعه را به بهشــت برد و
لذا ،باید به دنبال شیوه های تازه و راه
حل های نوین امروزی جهت اعمال
حجــاب در جامعه پیــش رفت .در
حالی که اصولگرایان رقیب روحانی،
هنوز بر این باورند که با بگیر و ببند،
با همایش های "دلــواپسان" و حضور
باتوم بدستان نیروهای گشت ارشاد و
انصار حزب الله در خیابان ها ،کماکان
می توانند جوانان را از شادی محروم
ســازند ،زنان را در حجــاب اجباری
محصور کنند و جامعه را به سال های
دهه  ۶۰باز گردانند.
واضح است که درگیری های لفظی
جناح هایدرون رژیمدر مورد حجاب
اسالمی ،انعکاسی از مبارزات تاکنونی
جوانــان و زنان جامعه در مخالفت با
پوشش اجباری است .مبارزاتی که در
موقعیت فعلی رژیم ،بیش از هر زمان
دیگری مستعد شکوفایی و گسترش
است .اگر مبارزه ای عینی و عملی در
متن جامعه جاری نبود ،اگر جسارت
مبارزاتی زنان در مســیر رسیدن به
کشــف حجاب نبــود ،طبیعتا هیچ
بحث و جدالی نیز در درون حاکمیت
انعکاس نمی یافــت .جوانان و زنان
جامعه بــه تجربه دریافته اند که می
توانند از شکاف های درون حاکمیت
به نفع خود و برای حضوری فعال تر و
علنی تردر مخالفت با حجاب اجباری

تلویزیون دمکراسی شورایی

ســود ببرند .زنان ،دختران و پســران جوان
جامعه طی این ســال ها با توسل به اشکال
مختلف مبارزاتی بــرای بازپس گیری حق
انتخاب پوشش مبارزه کرده اند.
آنان ،در خیابان و دانشــگاه ،در اجتماعات و
میادین شهرها ،در گلگشت ها و کوه نوردی
ها و باالخرهدر هرکجا که فرصتی یافته اند ،به
صورت فردی یا جمعی تعارض خود با حجاب
اجباری را به نمایش گذاشــته و در مواردی

هم اقدام به کشــف حجاب کــرده اند .آنان
طی گذشت بیش از سه دهه با به کارگیری
شیوه های گوناگون مبارزه جهت لغو حجاب
اجباری به تجربه آموختــه اند ،که راه برون
رفت از وضعیت موجود ،مبارزه ای پیگیر و بی
امان جهت طرد حجاب اجباری و دست یابی
به حق انتخاب پوشش است.

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

(نشریه کار شماره ) ۶۷۱

نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:

http://tvshora.com

Email: shora.tv@gmail.com

یک سال پس از «انتخابات ریاست جمهوری»

یک ســال از "انتخابات ریاستجمهوری" گذشت،
انتخاباتی کــه کاندیداهای منتخــب حکومت با
وعدههای بســیار تــاش کردند ،مــردم مایوس
از حکومــت و گرفتار در فقر و بیــکاری را بهپای
صندوقهای رای بکشانند و حسن روحانی آن مرد
"خوشــبختی" بود که ناماش از صندوقهای رای
بیرون آمد .فردی که بیشترین وعدهها را در رابطه
با حل معضالتی چون بیکاری ،تورم ،فقر ،آزادیهای
سیاســی ،حقوق زنان و اقلیتهای ملی و باالخره
سیاست خارجی داده بود.
وعدهی اصلی روحانی رفع معضالت اقتصادی مردم
در کوتاهتریــن زمان بود ،یعنی مبرمترین مســاله
آنها .این جمــات روحانی که "مردم در همان ۲
ماه اول دولت تدبیر و امید آثار کارهای انجام شــده
را میبینند و برای از پیش روی برداشتن مشکالت
اقتصادی برنامه یک ماهه ۳ ،ماهه ،یک ســاله و ۴
ساله در نظر گرفتهایم" ،چه قبل از انتخابات و چه
بعد از انتخابات انعکاس گستردهای یافت ،وعدهای
که بیش از هر چیز بهوعدهی احمدینژاد میمانست
که گفته بود" :نفت را بر سر سفره مردم میآورم".
یکســال پس از انتخابات ،اما غول گرانی ،تورم و
بیکاری همچنان میتازد.دولت روحانیدر طول این
سال نه تنها برنامهای برای مقابله با این معضالت ارائه
نکرد ،و نه تنها "مردم در همان  ۲ماه اول" اثری از
بهبود در شرایط زندگیشان مشاهده نکردند ،بلکه
روند وخیمتر شدن وضعیت معیشتی مردم همچنان
ادامه یافت .براســاس آمار بانــک مرکزی تورم ماه
اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته همچنان
باالی  ۳۰درصد ( )۳۰ /۳بوده و این تازه آمار رسمی
میباشد که بیشک بسیار پایینتر از آمارهای واقعی
است.
سایهی شوم بیکاری نیز همچنان بر باالی سر
کارگران و زحمتکشان قرار دارد.
وعدهی روحانی برای راهاندازی تولید و این که تنها با
"تزریق  ۳۴هزار میلیارد تومان  ۴۹۹هزار شغل ایجاد
میکنیم" در حد شعار باقی ماند .کارگران بسیاری
بــار دیگر در صف اخراج قرار گرفتند و هیچ رونقی
در اقتصــاد ایجاد نشــد ،کارخانههای نیمه فعال و
غیرفعال بههمان صورت باقی ماندند و کارگرانشان
بدون دستمزد و گرسنه همچنان آواره .روحانی که
گفته بود:
"من عالقهای ندارم برای پیروزی در انتخابات جشن
بگیرم بلکه دوســت دارم زمانی که غمی بر چهره
کارگر ندیدم جشن بگیرم" ،تداوم حکومت اسالمی
را بر شانههای خمشــدهی کارگران در زیر بار فقر
جشــن گرفت و با تکاندادن "کلید" بر فقر بیشتر
و دردناکتر آنها خندید .او فراموش کرد که گفته
بود" :در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری،
در دولت آینده حداقل حقوق کارگران را طبق قانون
بهاندازهی تورم افزایش خواهم داد".
نه تنهادستمزد کارگران براساس همان تورم رسمی
که نیمی از تورم واقعی بود ،افزایش نیافت که عوامل
او از وزیر کار گرفته تا نوچههای ســرمایه در "خانه
کارگر" که همگی همپیالهایهای وزیر کار او بوده
و هســتند ،به اشکال گوناگون تالش کردند تا مانع
افزایش دســتمزد کارگران بــه بهانههای متفاوت
گردند.
روحانــی فاز دوم هدفمندی یارانههــا را که دولت
احمدینژاد جرات اجرا کردن آن را از ترس واکنش
مردم نداشت ،با "کلید" خود به مرحلهی اجرا درآورد
و بهجای جبران تورم و هزینههای ناشی از این طرح
بر دوش کارگران و زحمتکشان ،با شامورتیبازی از
آنها خواست که از همان یارانهی نقدی نیز انصراف
دهند.

او که وعده داده بود "امنیــت غذایی" را با "توزیع
ســبد کاالیی" تامین خواهد کرد ،به یکبار توزیع
ناقص آن با کاالهایی ناچیز بســنده کرد ،و این کار
تنها از جنبهی تبلیغیاش برای او مهم بود ،چرا که
احمدینژاد هم یکســال قبلتر و پیش از سال نو،
سبد غذایی را بین مردم توزیع کرده بود.
او که گفته بود" :دولــت تدبیر و امید بهدنبال این
است که آن چنان مردم را از درآمد سرشار کند که
اصال به یارانه  ۴۵هزار تومانی نیازی نداشته باشند".
کاسه گدایی برداشت و دست نیاز به مردم برای پس
گرفتن یارانه  ۴۵هــزار تومانی دراز کرد .او نه تنها
مردم را از درآمد سرشار نکرد که با ممانعت از افزایش
دســتمزدها به میزان تورم و در واقع کاهش واقعی
دستمزدها ،آنها را به فقری بیشتر محکوم کرد.
امــا این تنها وعدههــای اقتصــادی روحانی نبود
که توخالی از آب درآمــد .وعدههای او در رابطه با
آزادیهای سیاسی ،حقوق اقلیتهای ملی ،زنان و
دانشــجویان نیز سرابی بیش نبودند .در طول سال
گذشته زندانیان بیشتری اعدام شدند.در میان اعدام
شدگان حدود  ۳۰نفر از آنها دارای اتهامات سیاسی
بودند که در تهران ،خوزستان ،کردستان و بلوچستان
اعدام شدند .آزادیهای سیاسی همچنان در سطح
شــعار باقی ماند ،حتا چندیــن روزنام ه و مجلهی
خودی نیز تعطیل شدند.
در حالی که روحانی روز  ۱۸دی و در دیدار با گروهی
"هنرمند و نویســنده" گفته بود" :هنرمند امنیت
کشــور را به مخاطره نمیاندازد .به هنر و هنرمند
اعتماد کنیم ،نگاه امنیتی به هنر بزرگترین اشتباه
امنیتی اســت" ،ماموران وزارت اطالعات او ،مانع از
برگزاری جلسه مشورتی ماهانه کانون نویسندگاندر
روز  ۲۴دی آنهــم در منزل یکی از اعضای کانون
شدند.
روحانــی که حمایت از تشــکالت مدنی را مطرح
میکرد ،با هر گونه تالش کارگران برای ایجاد تشکل
مستقل مقابله کرد و به سرکوب تشکالت  -موجود
 کارگری و فعالین کارگری ادامه داد.او بهمانند پیشینیان خود با حمایت از تشکل دست
ســاز و قالبی حکومت (خانه کارگر) ،تالش کرد تا
آنها را بهعنوان نمایندگان کارگران ایران جا بزند.
همچنیــن واکنش دولت روحانی بــه اعتصابات و
اعتراضات کارگران برای خواستهای صنفی خود،
اخراج نمایندگانشان بود .تالش کارگران ایران برای
برگزاری اول ماه مه نیز با ممنوعیت برگزاری مراسم
و دســتگیری کارگران بهپایان رسید .در طول این
سال نه تنها کارگران زندانی آزاد نشدند که بر تعداد
آنها نیز افزوده شد .همچنین وعدهی روحانی برای
آزادی زندانیان سیاسی ،دروغ از آب درآمد ،بهغیر از
چند مورد ،حتا زندانیان اصالحطلب نیز تنها با پایان
حکمشان آزاد شــدند .اما در عوض تعداد بیشتری
بویژه از میان کارگران و دانشــجویان دستگیر و به
زندان افتادند .برخالف وعدههای روحانی نه تنها از
فضای امنیتی کاسته نشد که شاخکهای اطالعاتی
و امنیتی رژیم با فعالتر شدن تالش کردند تا هرگونه
تحرکی برای اعتــراض را قبل از این که به فریادی
تبدیل شود،در نطفه خفه کنند.
وعدههای "شــیرین" روحانی در مورد
حقوق اقلیتهای ملی و زنان نیز تنها
در حد حرف و وعدههــای انتخاباتی
که هدفی جز به پای صندوق کشاندن
آنها نداشــت ،باقی ماند .روحانی که
گفته بود" :در پنج ســال گذشته۲۳ ،
درصد از حضور زنان شاغل کاسته
شده اســت"" ،تبعیض برای
زنان ما قابل قبول نیست"

و "دولت آینده ،دولتیست که فرصت برابری برای
زنــان و مردان ایجاد میکند" ،در طول یکســال
هیچ قدمی در راستای شعارهایاش برنداشت .عدم
اشتغال و نابرابری جنسیتی نه تنها تداوم یافت که
با ابالغ سیاستهای جمعیتی از سوی خامنهای و
ســپس خود روحانی ،بر نابرابری جنسیتی تاکید
گردید و نشــان داده شد که حکومتی که نتوانسته
است برای زنان کار و اشتغال ایجاد کند ،تالش دارد
زنان را بیش از گذشته خانهنشین کند .روحانی نشان
داد که تا وقتی حکومت اسالمی برقرار است ،در بر
روی زنان بر روی همان پاشنه خواهد چرخید.
تنها وعدهای را که روحانی اما بهطور جدی پیگیری
کرد ،رفع تحریمها و بنبست در سیاست خارجی
بــود .آن هم از آن رو که رفع تحریمها و بنبســت
در سیاست خارجی بیش از آن که مساله کارگران
و زحمتکشــان باشــد ،در درجه اول مساله طبقه
سرمایهدار و حاکمان سیاسی بود .تحریمها دولت را
از منابع سرشار نفت (که هیچوقت تاثیریدر زندگی
ورفاه کارگران و زحمتکشــان نداشت) ،تا حدودی
محروم کرده بود و ســرمایهداران و خردهبورژوازی
مرفه نیز از وضع تحریمها و موانع و محدودیتهای
ناشــی از آن ناراضی بودند .برای همین نیز دولت
روحانی تمام تالش خود را از همان ابتدا برای سازش
با کشورهای امپریالیستی بر سر مسائل هستهای آغاز
کرد .اگرچه حل قطعی تضادها و اختالفات حکومت
اســامی با امپریالیســتهای آمریکایی و اروپایی
بــا موانع جدی و متعددی روبروســت ،اما این که
دولت روحانی توانست تا اینجا از تشدید تحریمها
جلوگیری  ،بزرگترین موفقیت دولت روحانی بود
و برای همین است که حکومت اسالمی به روحانی
برای این کارش بسیار مدیون است .اگرچه برخی از
جریانات درونی حاکمیت همچون "جبهه پایداری"
مینالند اما واقعیت این است که خامنهای بهخوبی
ارزش کار روحانی را میداند .درســت اســت که
معضالت جمهوری اسالمی پایانی ندارد و باز درست
اســت که وضعیت اقتصادی و وضعیت معیشتی
کارگران و زحمتکشــان بدتر از گذشته شده است،
اما تداوم راهی که دولــت احمدینژاد میرفت به
فروپاشی کامل میانجامید و دولت روحانی توانست
تاخیری در این فروپاشــی ایجــاد کند .و البته که
روحانی نیز خود مدیون سرکوب تمام عیاریست که
در دوران یکسال اخیر نیز تداوم یافت .سرکوبی که
از جمله موانع مهم شکلیابی یک آلترناتیو انقالبی،
تشکلیابی کارگران و زحمتکشان و در نهایت یک
برآمد تودهای بوده است .اگرچه در طول یک سال
گذشته بخشی از توهمات نسبت به دولت روحانی
فرو ریخت و مردم با گوش نکردن به خواست دولت
در مورد انصراف از یارانهی نقدی این رادر عمل نشان
دادند ،اما تا زمانی که یک آلترناتیو انقالبی شــکل
نگیرد ،تا زمانی که تودهها بهصورت متفرق
بوده و حاکمیت و طبقات باالی جامعه
بتوانند با استفاده از ابزارهایی که دارا
هستند ،افکار عمومی را شکل داده
و در مقاطعی همچون "انتخابات" بر
رفتار تودهها تاثیــر بگذارند ،این روال
ادامه خواهد یافت و همواره مردمانی
هســتند که دچار توهم شده و به
امید ایجاد روزنهای ،بهدنبال انتخاب
از میان "بد و بدتر" خواهند رفت.
همانطور کهدر انتخابات سال ۷۶
و  ۸۰بــه خاتمی رای دادند ،پس
از آن به احمدینژاد و ســپس به
روحانی.
نشریه کار شماره ۶۷۱
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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

--- No agents --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

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

514-827-6329
514-620-3255

Tel.: 514-641-1703
Tel.: 514-803-1845
azfeb51up atimanafi@gmail.com

toendofmay2010P

اجاره آپارمتان

فروشکاندودرمرکزشهرمونتریال

Tel.: 514-575-8525

514-717-9117
خصوصی
تدریس

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

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.

Only 165,000$

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

>> کلیه مقاطع:

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

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

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

College,University
High-Shool

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

Tel.: 514-833-3848
az mai2014 Pendofjune

نی

استخدام

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

باایرانی
کــار
کنید!

عکاسیرز

Chair Rent

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

باایرانی
کــار
کنید!

مترجم رمسی

مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080
Uazjune2011

باپیوندهمکاریکنید

azfeb1514

از صفحه 28

رضانوشادجمال

514-624-5609
514-889-3243

Tel.:514-489-6901

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

■ 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

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

ارژنگ

سالن آرایش وزیبایی
شهرزاد:

(نبش خیابان دکاری )

عضوجامعه مترجمین کبک

شهریاربخشی

اجارهصندلی

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

محمودایزدی

514-889-8765

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

مترجم رمسی

nsarvaran@hotmail.
com

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

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


since
1990

Tel.: 514-484-8072

Tel.: 514-885-4775

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

گلفروشی
وحید

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

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

نغمه سروران

jalilh2001@yahoo.com az may1

azmai

آپارتمان  3و نیم و  5نیم
در طبقه باال ،در دوپلکس،
در ناحیه کت سنت لوک،
شامل یخچال ،اجاق گاز،
ماشین لباسشویی و
خشک کن ،آماده اجاره

مترجم رمسی

Tel.: 514-266-1355

@hondashopcanada
gmail.com

استخدام

اجارهآپارمتان

 %20ختفیف تازه واردین |  %10ختفیف دانشجویی

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

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:

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 :

استخدام

منایشگاهاتومبیل

Email: infokasra @yahoo.ca

خاطرهحتویلدارییکتا

abediasjune15

ایرا دام
خ
است ید!
کن

پذیرش با تعیین وقت قبلی

مترجم رمسی

azsept'11

Tel.: 514-975-2644

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

(514) 675-0694
(438) 390-0694

آپارتمـــانتازهساز 3خوابه،
شاملیخچالوگازوماشینظرفشویی ،درمنطقه
 upper lachineایستگاه اتوبوس مقابل ساختمان،
 ١٠دقیقهپیــادهتامتروواندوم
 $ 1120.00ماهیا نه

مدیر و مسئول :حسین فرجی

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

با نزدیک به  20سال
سابقه 3 1 9
علی )4
مدیریت سابق7
( 2 8با6 5
•کوتاه
کرد ندالرمو5 6 2 8 3
آقایان110 :
)7 4Tél.: (514
9 223-6408
Tél.:
)(514
561-6408
خانم ها:
218-16-14دالردالر 4 8 7 9
5
3
1
6
• بند صورت12 :

هایالیت ،مش6و2 5 8 ...
فرزند1• 7رنگ ،فر9 3،
نگهداری4
>> کالس آموزش آرایشگری
و
ساملنــد  9در2مدت 83ماه ،با5تضمین1 4 6 7
3
 بصورت پاره وقت-تجربه
79979Decarie,
روبروی 3
2Suite208
وآشنا1 4 8 6
خانمی میانسال ،با 5
مترو
به سه زبان فارسی انگلسی
• بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1

فرانسه :در
6 2Metro:
5 Cote1 Vertu
شود.نیاز معرف8 9 4 3
صورت7
ارائه می
)9(514
3 1336-5666
5 4 7 6 8514-451-8840
2
8 7 4 3 6 2 9 5 1
farahazdec13fr

azfeb14

4

نیازمندیهای

 2بـاردرروز

خدمات امور کنسولی
کســری

2

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

اوتــاوا

و كشاورزي ملل متحد
 -3جمله دس��توري – شانه
بسر – آواره و دربهدر
 -4از جن��س ن��ي – جانور
تكسلولي – نت سوم – قدر
و مرتبه
 -5مث��ل ،نظير – حد نصاب
ورزشي – منقار مرغان
 -6سكسكه – يك ششم هر
چيز – وس��يله س��ر خوردن
روي يخ و آسفالت
 -7تكيه به پش��تي – نوعي
اينترنت پرسرعت – قسمت
باالي دست انسان
 -8هنر هفتم – نوعي خودرو
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حل جدول ويژه شماره 5123

 -7انديش��مند و سياس��تمدار واقعبين

در استا
 -9ب��
تفتي
 -10ه
 -11چ
كوچ
 -12گل
– كم
-13
زيارت
جمهور
-14
يكش
 -15ر
– ورم
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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

PAIVAND: Vol. 21  no.1168  July 01, 2014

www.paivand.ca

آپارمتانسابلت

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)

توسط شادی
678-6451

استخـدام

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

و ورق

)(514

NikpourPendssep14

PARTICIPATE in our
CO

بهیکآشپزایرانی،
خانم یا آقا ،برای كار در
رستوراننیازمندیم.

MMUNITY

Tel.: 514-466-8116
@foojanjahanian
gmail.com

azmay13U

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

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

 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.

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

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

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

514-898-1913

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

azjune2014kambizsamson

استخدام

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)

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

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

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...................................
رضانژاد 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 بشر info@addhi.net .......................
249-4684 ........................................ IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
انجمن زنان مونترال......................................
iwamontreal@gmail.com

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشک

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

تابلوسازی

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

تاکـسی

شماره شما در

گان پیوند )

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

خشکشویی

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

داروخانه

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

دندانپزشک

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

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

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

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

دندانسازی(کلینیک)

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

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

رستــوران

تدریس خصوصی
تدریس رقص

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

ترجمه

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

چاپ

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

مونتریال 442-8056 ........................................

این لیست نیست؟

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

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

تبلیغات

مرکز شهر مونتریال:

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

نیـازمنـدی هـای پیوند

azjuly15Up zagros

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

azJLY01Ponce
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هادی ،افخم 737-6363 ..................................
الدا933-4726.....................................................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
بیبلوس523-9596...........................................
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس 270-8437 ..........................................
یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

روانشناسی  /روانکاوی

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

سوپر و فروشگاه

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

کامپیوتر

کارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

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

کتابفروشی

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

کلیسا

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

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

محضر

گاراژ (درب)

گرافیک و طراحی
گرانیت

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

عینک سازی

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

وام مسکن

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

مهاجرت

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

موسیقی (جشن ها)

تپش دیجیتال 223-3336 .........................
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«همهچیزدرموردمونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان ...
عکس های «پرسنلی»
در کانادا
تهیه عکس پرســنلی برای یک
عــکاس ،کاری خســته کننده و
تکراری می باشــد .از آنجایی که
در تهیه این عکســها باید قوانین
ســختگیر دولتی را مو به مو اجرا
کرد ،معموال عکاســان حرفه ای
از این سبک عکاسی دل خوشی
نداشــته و فقط بــرای رفع نیاز
مشتری چنین عکسهایی را تهیه
میکنن .د
بنابراین عکاس به جای استفاده از
ذوق هنری و نورپردازی حرفه ای،
باید حتما قوانین مربوطه رادر نظر
بگیرد.
بعضــی از ادارات ،مثــل اداره
راهنمایی رانندگی کبک یا همان
 ،SAAQخودشــان در محــل و
خیلی فوری ،با استفاده از دوربین
های زپرتی که بر روی کانتر نصب
کرده اند و حتــی بعضی وقتها با
وســیله ای شــبیه «وب کم» ،از
مشتریان،عکسهایکلنگی(!)تهیه
کرده و بر روی گواهینامه رانندگی
نصبمیکنند.
به همین دلیل ،معموال هیچکس
از عکس روی گواهینامه خودش
راضی نیست!
(بنده هم همین طور!)
در این خــراب شــده ،بعضی از
داروخانه ها هم ناجوانمردانهدر کار
عکاسان دخالت کرده و هر نوجوان
صندوقداری نیز الزاما عکاس هنری
اســت و از مشــتریان ،عکسهای

«مکش مرگ ما» تهیه میکند!
مثال :عطاری زنجیره ای «ژان
کوتو»!
گفتنی است به علت پیچیده
بــودن تکنیــک عکاســی از
کودکان و نوزادان و دشــواری
های تهیه عکســهای پرسنلی
از آنهــا ،داروخانه ها از بچه ها
عکس نمیگیرند و مشــتریان
را به اســتودیوهای خصوصی
میفرستند.
•

شاید تهیه عکس پرسنلی در
ظاهر ساده بنظر برسد ولی در
واقــع باید تمام موارد زیر را در
در تهیه همه عکسهای پرسنلیدر
کانادا رعایت کرد:
 زمینه عکس باید حتما کامال
سفید و بدون سایه باشد.
 صورت سوژه در عکس باید به
گونه ای باشــد که هر دو گوش و
تمام قسمتهای صورت به خوبی
قابل مشاهده باشد.
 دهان شخص باید کامال بسته
بوده و هیچ حالــت لبخند و ابراز
هیچ احساسی را نداشته باشد.
 هیچ انعــکاس نوری نباید در
عینک سوژه مشاهده شود .عینک
باید به نوعی بر روی صورت باشد
که چشم ســوژه کامال در عکس
دیده شود.
 استفاده از عینکهای تیره ،مجاز
نمیباشد .همچنین ،عینک نباید بر
روی سر قرار داده شود.
 نورپردازی عکس باید به گونه
ای بــوده که نه خیلی تاریک و نه

شهباز« :فروپاشی نظامی پوسیده»!...

تپـشدیجیتال

www.tapeshmontreal.com

خیلی روشن باشــد و کنتراست
عکسدر حد متعارف و قابل قبولی
ارائه گردد.
 از آنجایی کــه زمینه تصویر
کامال سفید میباشد بهتر است که
ســوژه با لباسی رنگی و به غیر از
رنگ سفید در عکس ظاهر شود
تا کنتراست تصویر به اندازه باشد.
 بخشــی از شانه های شخص
بایددر تصویر قبل مشاهده باشند.
 صــورت شــخص باید کامال
مشــخص بوده و هیــچ چیزی،
صورت را نپوشانده باشد .بنابراین
استفاده از نقاب و روبنده و امثال
آن در عکس پرســنلی ،غیر قابل
قبولمیباشد.
 در عیــن حال چنانچه فردی
بهدالیل اعتقادات مذهبی ،موهای
خود را بپوشاند و تمام موارد فوق
را رعایت کرده باشد ،مشکلی ایجاد
نمیکن .د

>> ادامه از صفحه5 :

را به کوه یخی تشــبیه کرده که عواملی است که به افزایش آمار
تنها نوک آن پیداست ،می افزاید :اختالل های روانی در یک جامعه
"مردم چــون از انــگ خوردن دامن می زند».
می ترســند به پزشک مراجعه
نمی کنند .بنابراین ،آمار وزارت درمورد چرایی "نداشــتن امید
بهداشت خوشــبینانه است" و بــه آینده" ،خبرگــزاری دولتی
تصریح می کند که یک چهارم "ایرنا" آماری را منتشرکرده که
افرادی که به اختالل روانی دچار برمبنای آن43« :درصد جمعیت
هســتند به روانکاو و روانپزشک بیکار کشور را فارغ التحصیالن
مراجعه می کنند و در میان آنها دانشگاهی تشــکیل می دهند.
نیزتنها  10تــا  15درصد روند براســاس آمــار ...از کل بیکاران
درمان بیماری خــود را تا پایان یک میلیــون و  103هزارنفر در
گروه فارغ التحصیالن دانشگاهی
پیگیری می کنند».
با مدرک تحصیلی فوق دیپلم تا
در بخشی دیگر از همین گزارش دکترا قراردارند».
آمده اســت« :مطالعات دانشگاه خبرگزاری دولتــی "ایرنا" این
علوم پزشکی تهران درسال های واقعیــت را به ســکوت برگزار
 1378و  1387نشــان می دهد می کند که خود ایــن آمار نیز
که میزان شــیوع اختالل های ســاختگی و مخدوش اســت و
روانی درمیان ایرانیان در فاصله  9عمق فاجعه را بیان نمی کند زیرا
سال 60 ،درصد افزایش پیداکرده بنابر قاعده مصوب دردوره محمود
و به اندکی بیــش از  34درصد احمــدی نژاد  -که هنوز به قوت
رسیده اســت .بحران اقتصادی ،خود باقی است  ،-هرکس که یک
استرس یا فشار روانی پیوسته و ساعت درهفته کار داشته باشد
نداشــتن امید به آینده از جمله شاغل به حساب می آید!
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صادق الریجانی ،شــیخ نادانی
که به حکم سیدعلی خامنه ای
برمسند قاضی القضاتی حکومت
آخوندی تکیــه زده و چند روز
پیش نیز این حکم برای  5سال
دیگر تمدید شــد ،ازاین که در
قوه قضاییه بیش از  14میلیون
پرونده دردست رسیدگی است
ابراز خرسندی می کند درحالی
که این شمار خود گویای میزان
وخامت حال جامعه است .محمد
نوری زاد ،نویســنده و سینماگر
هوادار والیــت مطلقه فقیه که
مدتی است وجدانش بیدار شده
و به صف مخالفان و معترضان به
حکومت آخوندی پیوسته ،دراین
مورد می نویســد« :رسیدگی به
 14میلیون پرونده قضایی بیش
از هرچیز گویای این واقعیت است
که کل جامعه درگیر دســتگاه
قضایی یا درواقع انواع مشکالت
و نابسامانی هاست و از گسستی
بزرگ[ ،یعنی] از فروپاشی نظامی
پوسیده خبرمیدهد»!

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

•

 سوژه نباید کاله بر
سر داشته باشد ،مگر در
Infos pratiques sur Montréal
مورد پیروان ادیانی که
حتما مرد و یا زن باید
مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل
کاله و پوشش خاصی بر
اطالعاتبهدردبخورواخبارمفیدبرایدانستنهمهچیزدرموردمونترآل.ویژهمهاجرانقدیموجدید
اینگروهفعالبا 10000عضو،پویاترینگروهفیسبوکیجامعهفارسیزبانانکبکبوده
روی ســر قرار
و هیچ گرایش سیاسی ،مذهبی و حزبی ندارد .در این گروه مردمی عضو شوید.
دهند.
 عکــس
سیاه و سفید
و رنگی هر دو قابل قبول سایز عکس برای اداره
در جلسات مجانی آموزش عکاسی
اســت ولــی نباید هیچ مهاجــرت  35در 45
استودیو «فوتوبوک» شرکت نمایید.
رتوش و ترمیمی بر روی میلیمترمیباشد.
برای اطالع از زمان این جلسات در بزرگترین
کانادایی
عکس صــورت گرفته عکس گذرنامه
گروه فیسبوکی ایرانیان مونترآل ،یعنی:
بــه ابعــاد  50در 70
باشد.
«همه چیز در مورد مونترآل»
تمامی
و
بوده
میلیمتر
شخص
بدن
و
ســر

Info pratiques sur Montréal
آن
در
باید
فوق
موارد
بدون
مستقیم،
کامال
باید
عضو شوید .تلفن استودیو فوتوبوک:
انحنا ،در مرکز تصویر و رعایت شده باشد.
(514) 984-8944
بــرای کارت مدیکال،
قرینه کامل باشد.
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
 چشم شخص نباید افــراد میتوانند عکس
پیج استودیو فوتوبکدر فیسبوک:
WWW.FACEBOOK.COM/
در اثر بازگشت نور فالش ،دلخــواه خــود را در
STUDIOPHOTOBOOK1
یک اســتودیوی «کار
قرمز رنگ شده باشد.
 نگاه سوژه باید حتما به سمت درست» تهیه کرده و به
دوربین بوده و به ســوی دیگری دفتر اداره بیمه های درمانی کبک فوق در آن رعایت نشــده باشد،
ارسال نمایند .ابعاد این عکس  50از قبول عکس خــودداری کرده
منحرف نشده باشد.
و شــخص موظف است تا مجددا
 موهای سوژه نباید روی چشم در  70میلیمتر میباشد.
عکس برای اداره مهاجرت آمریکا عکس جدید و مطابق با مقررات
را پوشانده باشد.
 عکس باید توسط یک عکاس و تشکیل پرونده و مواردی از این تهیــه نماید .پس بــدان که کجا
مجاز که نام عکاســی خود را در قبیل به ابعاد  2در  2اینچ میباشد .داری میری عکس بگیری که هم
کانادا ثبت کرده است تهیه شده خالصــه مطلب ایــن که عکس تصویرت خوشگلتر و خوش تیپ
و ممهور به مهر اســتودیو و ذکر پرسنلی کلی داستان دارد و باید تر باشــه و هم مجبور بــه دوباره
آدرس و شــماره تلفن اســتودیو تمام موارد ذکر شده را رعایت کرد .کاری نشی!
در صورتــی که یک مورد از موارد
باشد.
•
 مدت اعتبار عکس  6ماه بوده
و تاریخ تهیه آن (نه تاریخ چاپ)
باید در پشت عکس مندرج گردد.
 ابعاد عکس برای هر کدام از
ادارات و ارگانهای دولتی متفاوت
بوده و باید دارای ســایز خاصی
باشد.
 تمامــی این قوانیــن برای
کودکان و حتی نوزادان نیز الزامی
و اجباری میباشد!
•

یکــی از جاهایی کــه متقاضی
باید برای تشکیل پرونده ،عکس
پرسنلی ارائه کند ،اداره مهاجرت
کاناداست.

خاورمیانه در حال جتزیه است...
آمریکا همچنین نگران اســت
کــه ایران از همــکاری در عراق
بخواهد برای کســب امتیاز در
مذاکرات هستهای استفاده کند،
در حالی که تجســم همکاری با
ایران میتواند به تشنج در میان
رژیمهای ســنی منطقه خلیج
فارس دامن بزند.
عربستان یک قدرت بزرگ سنی
در خاورمیانه است .اما ،بی ثباتی
و خشونت در زمانی در عراق اوج
میگیرد که روابط سعودیها با
ائتالف استراتژیک دیرینهشان با
آمریکا آسیب پذیرشده است.
برای عربستان ،عراق یک میدان
جنگ سرد با ایران است.
در ســالهای اخیر ،سعودیها
درخواســت آمریکا برای کمک
به ثبات عــراق از طریق گفتگو
با مالکــی را نادیده گرفتند .آنها

>> ادامه از صفحه7 :

گروهدر حال حاضر بخشهایی از
شمال و شرق سوریه را در کنترل
دارد.
در حالــی که داعش از ســوی
آمریکا در فهرست سازمانهای
تروریســتی قرار دارد ،آمریکا از
مخالفان میان ه روتر اسد حمایت
میکند .بنابراین به نظر میرسد
آقای اسد و آمریکا ،در بر خورد با
داعش در یکسو باشند.
اما نه کامــا؛ آنچه که موضوع را

از مالکــی دوری جســتند و به
پشــتیبانی از قبایــل و احزاب
سیاسی سنی ادامه دادند.
ریــاض همچنین یــک حامی
عمده مخالفان دولت اسد است،
که ممکن است برخی از آنها به
داعش پیوسته باشند.
امیرنشینهای سنی خلیج فارس
به نظر میرسد که از بنبستی که
مالکی در آن قرار گرفته خشنود
باشــند ،حتی اگر توسعه داعش
تهدیدی برای دولت و قدرت خود پیچیده میکند روابط مشکوک بین
آنها باشد.
اسد و داعش است.
جنــگ داخلــی ســوریه بطور مقامهای اطالعاتی غرب بر این
تنگاتنگی با بحران عراق در هم باورند که رژیم اســد در داعش
آمیخته اســت .داعــش دربین رخنه کرده اســت .با این اقدام،
گروههای نامتجانس ســنی در دولت اسد میخواهد نشان دهد
جنبش عمدتاً شورشــی سنی که افراطیون سنی مصمم هستند
که قصد سرنگونی دولت اسد را که دولت اقلیت علوی او را
دارد ،خطرناکترین بوده است .این سرنگونکنند.

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

37

 سال  21شماره  10  1168تیر 1393

www.paivand.ca

مونتریال...

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

مهدی رفعت پناه:
پروژۀساختمانی
Drummondville

در جلســه گذشته IBNG
آقــای مهــدی رفعت در
مــورد پروژه ســاختمانی
 Drummondvilleصحبت
کرد و بــه امتیازهای ویژه
آن اشــاره کرد که در این
پروژه برای خریــداران به
دســت می آورند تا حتی
سالها پس از پایان پروژه،
کارها برای مالکان به راحتی
و بدون هیچ هزینه اضافی
پیش برود .ایشاندر بخشی
از سخنان خود عنوان کردند" :من نفع
خریــداران را در نظر گرفتم .بخصوص
نفع کسانی را که می خواهند جایی بی
دردسر برای سرمایه گذاری امن و با رشد
معقول ومطمئن بخرند .و البته برای تازه
واردین و یا کســانی که برای اولین بار
می خواهند صاحب خانه شوند و بودجه
باالیی هم ندارند هم امتیازات ویژه در
نظر گرفته شده است .در مجموع همه
قراردادها به نفع مالکان و طوری تنظیم
شده است که شرکت مستول پروژه در
ضمن مســئول اجرای همه خدمات و
هزینه ها هم باشد.
از جمله امتیا زات این پروژه این است
که مالک می تواند  5قطعه وســایل
آشپزخانه (لباسشویی،خشک کن اجاق،
ماشین ظرفشویی و یخچال) را از یک
مارک مرغــوب و آکبند و یا معادل آن
مبلغ ( )2500دالر پول نقد هدیه بگیرد
 ،و ضمنــ ٌا هزینه دفتــر خانه به عهده
شرکت است.
شرکت مســئول پروژه را متعهد است
کــه نه تنها موظف به رســیدگی دائم
به ساختمانها و وسائل باشد ،بلکه باید
هرمــاه اجاره های مالکان را بگیرد و به
حساب آنها واریز کند .حتی یک امتیاز
خیلی جالب که برای این پروژه در نظر
گرفته شــده این است که اگر در تاریخ
مقرر که آپارتمانها حاضر شــد و مالک
می خواست تحویل بگیرد ولی نتوانست
مستاجر پیدا کند ،شرکت موظف است

ترکیــه دارای منافــع
بیشــتری ،از
جمله گسترش
منافع تجاری رو
به رشد ،بویژه در اقلیم
کردســتان عراق است.
ترکیــه همچنیــن در
نگرانی عربستان و شیخ
نشینهادرمنطقه خلیج
فارس نســبت به برنامه
اتمی ایران سهیم است.
ترکیه با این کشــورها
و آمریــکا در ســوریه
همکاری کرده اســت و
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ماهمبارکرمضان:اوقاتشرعی
ازشــما دعوت می شــود با حضور در
جلسات هفتگی  IBNGکه بطور مرتب
روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت
 8الی  9صبح در رستوران Eggsfrutti
واقع در  6710خیابان Saint Jacques
تشکیل میشود ،با اعضاء این گروه آشنا
شــده و نیازهای خود را تامین نمائید.
ضمن ٌا شما میتوانید با مراجعه به وبسایت
 IBNGبه آدرس  www.IBNG.caو با
ثبت نام در آن ،آخرین اخبار و اطالعات
مربوطه رادریافت کنید.

مالک را از پرداخت کلیه هزینه ها حتی
قســط بانک معاف کند و خودش برای
آپارتمان مستاجر مناســب پیدا کند.
امتیاز دیگر بــرای مالکان در این پروژه
این است که بعد از
شش ماه  ،دو مالیات
( تاکس) رسمی که
موقع خرید خانه باید
پرداخت شــود برای
ایــن آپارتمانها ،بعد
از شــش به حساب
مالک برمی گردد.
زمین ایــن پروژه در
وســط یک منطقه
مسکونی آباد در شهر
است و آخرین زمینی
است در آنجا ساخته می شود  .ساکنان
منطقه آرام و بیشــتر خانواده هایی با
یکی دو فرزند هســتند .زوج ها اکثرا
جوان و هردو شاغل هستند.
آقای رفعت پناه سپس خالصه ای کوتاه
از خصوصیات شهر دروموند ویل و پروژه
و موقعیت جغرافیایی اش گفت :دراموند
ویل یکی از بزرگترین شهرهای استان
کبک بعد از کبک سیتی است .دروموند
ویل شهری فرانســوی و میدل کالس
اســت ،چیزی مثل کرج سابق در کنار
تهران ،در این شــهر واحدهای تولیدی
و کارخانه های زیادی از قبیل اتوبوس
ســازی وجود دارد .فاصله دروموند ویل
تا مونترال جاده کفی و اتوبان است که
با سرعت متوسط  45دقیقه طول می
کشد و هیچ پلی هم ندارد.
پروژه ساختمانی مذکور سه فاز دارد ،هر
فاز  40واحد است که در مجموع 120
واحد مسکونی است .ساختمانها طوری
طراحی شــده اند که به همه نیازهای
شهری نزدیک باشند.دوفاز کاندومینیوم
(آپارتمان) و یک فــاز به صورت تاون
هاوس (خانه) ساخته می شوند .فاز اول
پروژه از ماه می  2015آماده تحویل به
خریداران است.
در پایان جلسه به حاضرانی که عالقه
مند به اطالعات بیشــتر در مورد این
پروژه و دیدن نقشــه ها بودند توصیه
شد به سایت پروژه maisonagora.ca
مراجعهکنند.

به عنوان یــک مخالف
اصلی اســد عمل کرده
است .ولی ترکیه متهم
به نادیــده گرفتن ورود
انبوهــی از پیکارجویان
خارجی به سوریه برای
ملحق شدن به شورشیان
از جملــه گروههــای
جهــادی ازطریق مرز با
ترکیه است.
نگرانی اولیه آنکارا آینده
کردهای عراق اســت،
که برای برقراری دولت
خودمختار در مناطقی

از ســوریه هــم تالش
میکردند.
احساسات جدایی طلبانه
در میــان کردها ممکن
اســت از عراق به اقلیت
کرد ترکیه نیز ســرایت
کند.
گمان میرود شبکههای
جهادی که منابع مالی
داعش را تأمین میکنند،
شهروندان سعودی را هم
در برگیرند.
•
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برجن مرغوب پری

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

معمولی

دودی

سیال

www.akhavanfood.com

و سنی ،جغرافیای سیاسی ایران
ایران :تلخیهای «وداع با عراق» >> ...ادامه از صفحه5 :
را یکبار دیگــر دگرگون خواهد
در پی این رویداد بود که شــمار بخــش بزرگی از ایــن منطقه ،کشور سوریه و عراق رادر بر گرفته کرد .این که به جای عراق کنونی
کشــورهای قاره ســیاه از دو به که جغرافیدانهــای غربی آن را ودر آینده نه چنداندور میتوانند سه کشــور در مرزهای غرب و
«خاور نزدیــک» نامیدهاند ،طی به لبنــان و اردن نیز کشــانده جنوب غربی ایران پا بگیرند ،به
باالی پنجاه رسید.
و سر انجام عامل سوم ،فروپاشی قرنها به امپراتوری عثمانی تعلق شوند ،نشانه آن است که طومار خودی خود وحشتناک نیست.
مو ا فقتنا مههــا ی بعد از فروپاشــی شــوروی ،سه
شوروی و فدراسیون یوگسالوی داشته که بعد از
بود که اولی به پانزده و دومی به زوالــی طوالنی طی نیم قرن گذشته «سایکس  -پیکو» ،جمهوری ارمنستان و آذربایجان
هفت کشــور تجزیه شد .بعد از در جریان جنگ شمار کشورها در جهان بعد از حــدود یک و ترکمنستاندر مرزهای شمالی
قرن ،در هم پیچیده ایران به وجود آمدند و آسمان هم
آنهم نمونههای دیگری از تجزیه جهانــی اول
چهار برابر شده!
به زمین نیآمد.
میشود.
انفرادی کشورها را شاهد بودیم فــرو پاشــید .با
ایــن کــه مرزهای در عــوض فضــای ژئوپولیتیک
موافقتنامه های
(چکسلواکی و سودان).
مجموعه ایــن عوامــل حدود محرمانــه «ســایکس  -پیکو» آتی چگونه شکل بگیرند و از دل در غرب ایران زمانی فاجعهآمیز
دویست «کشــور  -ملت» را ،به که در  ۱۹۱۶به امضا رســیدند ،کشــورهای بر آمده از فروپاشی خواهد شد که از میان سه واحد
عنوان بازیگران روابط بینالمللی ،مارک ســایکس و فرانسوآ جرج امپراتوری عثمانی چه کشور های سیاسی جانشین عراقی کنونی،
در صحنه جهانی به وجود آوردند .پیکو ،ماموران عالیرتبه انگلیس تازهای زاییده شــوند ،به هزار و کشور ســنیمذهب آتی بر پایه
طی نیم قرن گذشــته شــمار و فرانســه ،میراث بر جای مانده یک متغیر بستگی دارد که شمار پروژه سیاسی «داعش» پا بگیرد.
ایــن پــروژه
کشــورها در جهان چهــار برابر از «بــاب عالی» را ،پیش از پایان بسیا ر
به
سریع
هایی
م
گا
با
کردستان،
اقلیم
دیگر به جهاد
شــده و به روشنی پیداست که جنگ ،میان دو قــدرت اروپایی زیا دی
علیه «قدرت
فرایند تجزیه و افزایش شــمار تقسیم کردند .نقشه ترسیم شده از آنها
سوی استقالل پیش میرود
نامشروع» در
آنها در سالها و دهههای آینده در این موافقتنامهها ،با تغییراتی از دایره
ادامــه خواهد یافت .هســتند که بعدها در کنفرانس سان رمو پیشبینی و کنترل قدرتهای چارچوب مرز های ملی بســنده
آیندهپژوهانی که بعید نمیدانند ( )۱۹۲۰و چانهزنیهــای لندن جهانی و منطقه ای خارج است .نمیکند.
شــمار کشــور ها تا پایان قرن و پاریس در آنهــا به وجود آمد ،بازسازی عراق واحد ،با مرزهایی «داعش» مدعی برقراری خالفت
بیست و یکم میالدی به هزار و کشور های نوظهوری رادر منطقه کــه دیپلماتهای فرانســوی و اسالمیدر سراسر خاورمیانه است
انگلیســی در دومین دهه قرن و مهمترین مانع بر ســر تحقق
به وجود آوردند.
بیشتر هم برسد.
حتی کشــور های کــم و بیش کشــور عراق یکی از زاییدههای میالدی گذشــته ترسیم کرده این هدف را حضور شــیعیان در
عراق و سوریه و لبنان و به ویژه
بودند ،به معجزه نیاز دارد.
جا افتادهای مثل بلژیک ،ایتالیا ،این شعبدهبازی تاریخی است.
اســپانیا ،کانــادا و انگلســتان انگلستان در ژوئن  ۱۹۲۱فیصل اقلیم کردستان ،با گامهایی سریع ایران میداند .طرح «پاکسازی»
(همهپرسی آتی بر سر استقالل بن حسین را با ناو جنگی از حجاز به سوی استقالل پیش میرود و خاورمیانه از وجود «صفویان» به
اسکاتلند) هم با احتمال تجزیه به بصره آورد تا در این سرزمین چشمانداز همزیستی دو جامعه منظور بازگشت به «عصر طالیی»
مجموعهای مرکب از عربهای شــیعه و ســنی نیز که پیش از اسالم،در قلب مکتب جهادیهای
روبرو هستند.
چه کســی میتواند با قاطعیت شیعه و سنی و قبایل کرد را زیر رویدادهــای اخیر دشــوار ولی «داعش» جای دارد و شــگفت
بگوید که ،تا پنجاه ســال دیگر ،لوای پادشاهی گرد آورد و «کشور ممکن تلقی میشــد ،امروز دور آنکه هزاران جــوان عربتبار و
و دور تر میشود .این که «دولت ترکتبار و پاکستانیتبار در شهر
چین یا هند همچنان کشور هایی  -ملت» تازهای را سازمان دهد.
ولی نه سلطنت هاشمی ،که در اســامی عراق و شام» (داعش) های گوناگون اروپا نیز ،زیر تاثیر
یکپارچه باقی خواهند ماند؟
ژوییه  ۱۹۵۸با کودتایی خونین نخستین محدوده خالفت مورد مبلغانجهاد،دربیابانهایسوریه
ســرنگون شد ،و نه بعدها مشت ادعــای خود را بــدون توجه به و عراق جان خود در خدمت این
شعبدهبازیتاریخی
فرآیند جابجایی مرز ها و تجزیه آهنیندیکتاتوریبعثی،نتوانست مرزهای شناخته شده موجود در ایدئولوژی فدا میکنند.
«کشــور  -ملت» ها به منطقه بر شــکافهای مذهبی و بومی دو کشور سوریه و عراق به وجود
مدیریت بحران
خاورمیانه نیز رسیده و رویدادهای پدید آمده در طی قرون غالب آید آورده ،بسیار پر معنا است.
تبدیل محتمل عــراق واحد به بــا توجه به حضور گســترده و
خونین ســوریه و عراق یکی از و ملت واحدی بسازد.
بحرانهای خونینی که امروز دو سه کشور مستقل شیعه و کرد نیرومند طالبان ضد شیعه و ضد
نشانههای آن است.

سنتی

ایرانی در مرزهای شــرقی ایران،
پیدایش یک کانون تازه به شدت
ضد شیعه در غرب کشور رویداد
کوچکی نخواهد بود .مدیریت این
بحران تازه نیازمند دگرگونیهای
بزرگ در سیاستهای درونی و
بینالمللی ایران اســت که یکی
از مهمترین آنهــا پایان دادن به
تبعیض علیــه اقلیتهای غیر
مذهبی و به ویژه سنیها است.
ایران در شرایطی قرار گرفته که
تداوم شــکاف بین شهروندان بر
پایه «خودی» و «غیر خودی» و
پافشاری بر حفظ آپارتاید مذهبی
و سیاسی ،امنیت و وحدت ملی
آن را بر باد میدهد.
در گزارشــی که بالفاصله بعد از
رویداد های اخیر عراق انتشــار
یافــت« ،مرکــز پژوهشهــای
مجلس» هشدار میدهد که یکی
از پیامدهای ســلطه «داعش»
بر بخشهایی از خاک همسایه
غربــی «گســترش نــا امنی،
ن های مذهبی در
افراطگرایی و ت 
عراق و سرایت آن به ایران است
که تنشها و تهدیدات جدی را
داخل ایران بوجود خواهد آورد.
همچنین تجزیه عراق در نتیجه
تسلط داعش به عنوان تهدیدی
بــرای تمامیت ارضــی ایران و
یکپارچگیسرزمینیآنمحسوب
می شود کهدر بلند مدت میتواند
باعث تشدید روندهای واگرایانه
در کشور شود .پیشروی داعش
در اســتان دیاله و رسیدن آن به
حدود شصت کیلومتری مرزهای
ایران به این گروه امکان میدهد
تا فعالیتهای تروریســتی را با
ســهولتهای بیشتری به داخل
ایران گسترش دهد»...
مرکز پژوهــش های مجلس در
نتیجهگیریهــای خــود از این
وضعیت خطرناک ،ایجاد شکل

جدیدی از ائتالفها و همکاریها
را برای «حمایت از امنیت عراق
و مبارزه با تروریســم» ضروری
تشخیصمیدهد.
همین نهاد عمال مشارکتدر یک
ائتالف با سایر بازیگران کلیدی از
جمله آمریکا را پیشنهاد میکند.
به نوشته بازوی پژوهشی دستگاه
مقننه جمهوری اسالمی ،هدف از
این ائتالف همکاری با قدرتهای
تاثیر گذار در عراق است از جمله
به منظور دستیابی «به تفاهمات
بنیادینتری در مورد ساختارهای
سیاسی و نظامی  -امنیتی عراق»
که از خــود ناکارآمدی نشــان
میدهند.
آیا برای مقابله با شعلههای آتشی
که بیم آن میرود بخش مهمی
از خاورمیانه را در بر بگیرد ،بهتر
نیست این توصیه تنها به عراق
محدود نشــود و ایران نیز ،برای
حفظ امنیتش ،به اصالح بنیادین
ساختار های سیاسی و نظامی -
امنیتی و سیاست های حاکم بر
روابط بینالمللی خود روی آورد؟

تپـش
دیجیتال
تبدیل سیستم های
ویدیوئی

6162
Sherbrooke w.

Tel.: 514223-3336

•
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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

جواد ایراخنواه

Dr. Raymond Rezaie

پارتی بزرگ
درکشتی

H4A 1W6

NDG،

Tel.: 514-481-0671

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

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

30 JUNE
Tel.: 514-223-3336

____________________
5655 Sherbrooke W.
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پزشکخانواده بدون وقت قبلی

Tel.: 450-934-7744
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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
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Tel.: (450) 676-9550
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  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


Reza Rashidian
Real Estate Broker

مشاور امالک:

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

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

 سرویس رایگان
برای خریداران و
سرمایه گذاران

وست آیلند

رضارشیدیان

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

بهمدیریت:
بیژن احمدی
GUY

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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غــوره
زه ومرغوب
تا

رسید

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

