شــریف

موسسه مالی

1170

تبدیل ارز

سال 21شماره1170
 24تیر 1393

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.SharifExchange.ca

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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چرا داعش این قدر موفق است؟ «با متام سرعت به سوی فاجعه
پیش می رویم!» در کشتار وعده ای نهفته است .در راه رضای خدا.
اگر از قانونش پیروی کنیم دست او با ماست .این منطق کشتار است
که پایانی ندارد 6.........................

22

چشمانداز تیرهو تار
عراق و هشدار به
مردم ایران

5

33

نادین گوردیمر،
برنده جایزه نوبل
ادبیات درگذشت

کانادا:آیامیزبان
جام جهانی
میشویم؟!

13

ادامـۀحمالتمرگباراسـرائیل
حماس
های
ی
پران
ک
موشـ
و
7

پیتزاکوپتر؛پهپـــادهاییبرای
حمل پیتـزا! 11 ............................
«با من از دريا بگو»آخرین فیلم
رضا عالمهزاده به جشنواره
مونترال راه یافت10 .......

کـتنه
ماریا ُ
>> 36

ژنرالهایفوتبالآملانچهارستاره
شدند | هلند سوم شد | خستگی
میزبانی بر تن بــرزیلیها ماند!

تیم ملی فوتبال آلماندر فینال نفسگیر جام جهانی
 ،۲۰۱۴آرژانتین را با یک گل از پیش برداشــت و
برای چهارمین بار قهرمان جهان شد .جالب اینکه
آلمان آخرین بار هم با شکســت آرژانتین در جام
جهانی  ۱۹۹۰ایتالیا قهرمان جهان شده بود.
ســرانجام در دقیقه  ۱۱۳انتظار هواداران آلمان به
پایان رسید .آندرله شورله که پس از ورود به زمین
با دوندگی بارهــا ضربه نهایی را زده یا همقطاران
خــود را صاحب توپ کرده بود ،توپ را از ســمت
راست دروازه آرژانتین به گوتسه رساند .گوتسه هم
که مانند شورله با تعویض به میدان آمده بود ،توپ
را با ســینه مهار کرد و با ضربه رو پا به تور دروازه
رومرو چسباند ...و اینگونه  31روز هیجان بی وقفه
پایان یافت...

متــرجم رمسی

عباسشفیعی

)Abbas Shafiee (B. Comm.

Tel.: (514) 806-0060

صرافیخضر
انتقال فوری ارز

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

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

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


با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

>> مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

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

Tel.: 514-889-8765

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

Mobile: 514.567.3169
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

nsarvaran@hotmail.com

صرافی  5ستاره

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

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

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
ProFusion Realty RF

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

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

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

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

وحید خلجی

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

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

fhemmatiyan@sutton.com

Real Estate Broker

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

Cell.: (514) 816-4080

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

نینوسگیورگیزنیا

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

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

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

و South shore

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

نغمه سـروران عضو رمسی اجنمن مترجمان کبک

   مطمئنترینروش

انتقــال ارز
   درکمترینزمان

       بهترینبها


Tel.: 514-620-5551

شهبازخنعی

>> 36

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

www.sutton.com

•15760 boul Pierrefonds
Strategic Advice & Execution

امیرسام:
امالک

6

Cell: (514) 827-6364

Tel.: 514-485-4744
West Island:

>> 5

>> راهاندازی موســسه بزرگ اسالمی در مونتریال

فیروزهمتیان

•6170NDG:
Sherbrooke W.

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

2
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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

4

 سال  21شماره  24  1170تیر 1393

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 21  no.1170  July 15, 2014

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؟!

در حالــی که بمباران بی وقفه ی گذشته آغاز شد.
ساکنان بی دفاع و غیرنظامی غزه طی روزهای گذشته هیچ شهروند
توســط ارتش اسرائیل ادامه دارد ،اسرائیلیدر پی حمالت موشکی از
روز یکشنبه  13جوالی بیش از غزه کشته نشده است.
 ۱۳۰موشک نیز از غزه به اسرائیل سازمان ملل متحد پیشتر گفته بود
پرتاب شــد .اغلب این موشک ها  ۴هزار نفر از شمال غزه گریخته
به هدف اصابت نمی
و در پناهگاههای موقت
ملل
سازمان
کند و توسط سیستم
اســکان داده شدهاند.
ضدهوایی اســرائیل خواهان آتش اما خبرگــزاری رویترز
منهدم می شوند.
ســاعتی پیش از قول
بس شد
در عین حال شــمار
یکی از ســاز و کارهای
کشتهشدگانعملیات
امدادرســانی ملــل
اسرائیل نیز -به گزارش خبرگزاری متحد گفت دستکم یک چهارم
فرانسه -به  200نفر رسیده است . .از ساکنان شــهر  ۷۰هزار نفری
شمار زخمیها نیز به  ۱۲۳۰نفر بیتالیها ،از آن گریختهاند.
رسیده است.
روز شنبه  ۱۵عضو شورای امنیت
روز شنبه بدترین روز برای مردم دربیانیهایخواستارکاهشتنشها
غزه بــود و  ۵۶قربانــی در میان و از ســرگیری مذاکرات مستقیم
فلسطینیها برجای گذاشته است .بین اسرائیل و فلسطینیها برای
عملیات ارتش اسرائیل با نام «مرز رسیدن به توافق جامع صلح برپایه
بازدارنده» از عصر سهشنبه هفته اصل تشکیل کشور فلسطین در
کنار اسرائیل شدند.
بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر
اسرائیل ،گفته است فشارهای
بینالمللی تاثیری بر عملیاتی
کــه او هدف از آن را برقراری
صلح و آرامش نامیده ،ندارد.

•

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

ایر ان...

شمال غزه خالی و ویران تر می شود!

اخبار روز :بمباران بی وقفه ی مردم
بی دفاع غزه توسط ارتش اسرائیل
همچنان ادامــه دارد و حکومت
اسرائیل از ســاکنان نواره شمالی
غزه خواســته است این منطقه را
ترک کرده و به سوی نقاط جنوبی
تر غزه بروند.
هفــت روز پس از آغــاز عملیات
گسترده ارتش اســرائیل در نوار
غزه که گفته می شــود در پاسخ
به موشکپرانیهای شبهنظامیان
حماس صورت می گیرد ،بیش از
 200فلسطینی کشته شدهاند.
گزارشها حاکــی از گریز هزاران
نفر از ساکنان مناطق شمالی غزه
در پی هشدار به افزایش عملیات
اسرائیل است.
اسرائیل و حماس با وجود خواست
شورای امنیت و مقامهای جهانی
برای ایجــاد آتشبس به حمالت
علیه دیگری ادامه دادهاند.
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@Shahbaznakhai8
gmail.com

معنـایاعتـدال!

18تیرماه 1393
برتراند راسل ،اندیشمند
مشــهور انگلیســی
درکتاب "قدرت" خود
(نقــل بــه مضمون)
می نویســد که ازمیان
انــواع حکومــت های
اســتبدادی ،حکومت
نظامــی بهتریــن و
حکومــت مذهبــی
بدترین است .دلیلی که
راسل برای اثبات نظر
خود می آورد این است
که تکلیف مردم با حکومت نظامی
روشن است :اسلحه ای در دست
دارد و به اتکای آن از مردم اطاعت
و تبعیــت می طلبــد .مردم هم
این پیام گویا و واضح را درک می
کنند ،تا زمانی که اسلحه در دست
حاکم نظامی است از او اطاعت می
نمایند و در کمین می نشینند تا
آن را ازدستش گرفته و سرنگونش
سازند.
درمورد حکومت مذهبی وضعیت
کامال متفاوت است :حاکم مذهبی
خود را جانشین خدا بر روی زمین
و رسالت و مأموریت یافته از جانب
او معرفی می کند  -یا می پندارد
 و هرگونــه مخالفت یا نافرمانیرا ضدیــت و جنگ با خدا قلمداد
می کند .حاکم مذهبی می تواند
شیادی باشد که بر موج باورهای
مذهبــی توده های ســاده لوح و
خرافه پرســت سوار می شود و یا
روان پریش توهم زده ای که خود
نیز به برگزیدگی از ســوی خدا و
داشتن رســالت و مأموریت باور
داشته باشد.
آیت اهلل خمینی حاکم مذهبی نوع
اول بود ،یعنی خود به آنچه می

گفت باور نداشت و هدفش سوار
شدن بر موج احساسات مذهبی

توده مــردم بود .گواه این مطلب
اعتراف صریح اوســت که زمانی
کــه از او درباره وعــده هایش در
پاریسدرمورد آزادی ودموکراسی
پرســش شــد ،با صراحت گفت:
«خدعه کردم».
سیدعلی خامنه ای حاکم مذهبی

نوع دوم است ،یعنی خود نیز باور
کرده که به راستی جانشین خدا
بر روی زمین اســت و رسالت و
مأموریتی ویژه برای تحقق احکام
و وعده های الهی دارد.
ســخنرانی ســیدعلی خامنه ای
در مراســم افطار روز دوشنبه 16
تیرماه  ،1393به روشنی این توهم
زدگی را به نمایش می گذارد .او
در حالی که منظورش از "شــما"
خودش است می گوید« :شما مثل
ناخدایی هستید که دارد کشتی
را می راند ،مثل خلبانی هســتید
که دارد هواپیما را سیر می دهد.
مسئله ی شــما فقط مسئله ی
حفظ جان خودتان نیست .فرق
می کنید با آن کســی که سوار
اتومبیل شخصی خودش است و
تنها دارد در جاده حرکت می کند.
مسئولیت او فقط مسئولیت جان
خودش است .شما نه ،جماعتی با
شما هستند .اینهاست که کفه ی

مسئولیت را و لزوم تعهد رادر مورد
این مسایلی که ذکر شد سنگین تر
می کند».
ســیدعلی خامنه ای
درحالی از "مسئولیت"
سخن می گوید که به
هیچ وجــه و در هیچ
مورد حاضر به پذیرفتن
آن و پاســخگویی
نیســت و همــواره
عواقب کارهایش را به
دشمن ،شیطان و جن
و انس ربــط می دهد
تا مســئولیت سنگین
خود درمورد خسارت
های بســیار سنگینی
که به کشور وارد کرده
را لوث کند .او در بخش دیگری از
سخنان خود می گوید:
«مراقــب باشــیم که دســتگاه
محاســباتی ما به وسیله شیطان
هــای انس و جن دچــار اختالل
نشــود ...امروز نبــرد جمهوری
اسالمی با استکبار  -که با انقالب
آغاز شــد و همچنان با قوت ادامه
دارد  -همــان نبــرد پیغمبران با
طواغیت زمان ،با شیاطین انس و
جن است» .برای این خود پیغمبر
پنداشــته ی توهم زده ،چه باک
اگر در این "نبرد" دون کیشــوت
وار کشوری آباد و ثروتمند به فقر
و ویرانــی و غارت و فســاد دچار
شود زیرا او به زعم خود رسالت و
مأموریتی الهی دارد و هرکس هم
به مخالفت با او برخیزد ،به محاربه
با خدا برخاسته است!
در دنباله ی این تعیین مأموریت
برای خود ،سیدعلی خامنه ای از
آرمان های بلند خود ســخن می
گوید ،بدون این که اشاره کند که
در  35سال گذشته کدام پیشرفت
حتی کوچک را در زمینه هایی که
برمی شمرد داشته است:
{>> ادامه در صفحه}12 :

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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خاورمیانه...
آن که قادر بر مرگ و
زندگی ست!

جنگجـــویان جوان چه انتظاراتی
از خالفت دارند؟

•

گفتگوییباحامدعبدالصمد*
روزنامه ی دیسایت
برگردان :گلناز غبرایی

دیســایت :در عراق اعالم خالف
کردهاند .این به چه معناست؟
حامد عبدالصمد :جنگجویان خود را
پیرو ابوبکر خلیفهی اول مســلمین،
پس از محمد میدانند که برای نجات
اسالم به جنگهای خونبار متوسل شد.
اسالمیســتها خود را در شــرایط همان دوره
میبینند .اما از این بدتر رو آوردن مســلمانان
معمولی به خالفت است که دین و دولت را یکی
میداند .من انتظــار دارم همهی مراکز اجتهاد
جهان اسالم اعالم کنند ،خالفت اینزمانی نیست
و موجب اعمال خشونت بر دگر اندیشان خواهد
شد.
•

سایت :در قران اما سورههایی که مسلمانان
را به مــدارا با «ایمان نیاورده گان» دعوت
میکند ،هم داریم.
عبدالصمد :اینها ســورههای مکی و مربوط به
آغازدعوت پیامبر به اسالم است .بعد این سورهها
در ســایهی ســورههای جنگ طلبانهی مدنی
قرار میگیرد .در مدینه شــعار این بود :کفار را
بکشید! این برنامهی یک حکومت اسالمی ست.
کسی که به اسالم ایمان نیاورد و یا سیادت آن را
نپذیرد ،باید به قتل برسد .بسیاری از نمایندگان
اسالم سیاســی در اروپا خود را در فاز مکی می
بییند و به دوســتی ســخن میرانند ،اما هدف
نهایی برقراری خالفت است.
•

سایت :چرا داعش چنین موفقیتی به دست
آورده است؟
عبدالصمد :داعش که حاال خود را دولت اسالمی
میخواند نماینــدهی «اتوپیای رهایی» به مدد
مذهب است .ایده ای که در زمان و مکان مناسب
امکان رشد سریع به دست آورده .سوریه و عراق
کشورهای ورشکستهای هستند کهدر آنهادیگر
ناسیونالیسم و پان عربیسم خریداری ندارد و در
عین حال دمکراســی هم قادر به بازکردن جای
پایی در آنها نشده است.
درست همین جا این تئوری ماقبل تاریخی
شانس نشو و نما بدست میآورد :بازگشت
به دوران صدر اسالم.
پس از انقالبات اخیر عربی امکان رهایی توده به
دست خود ممکن شد .همان تودهای که از مرض
مزمن تحقیرشدگی توسط غرب در عذاب بود و
خود را درطول تاریخ قربانی همیشگی برخوردی
ناعادالنه از سوی آنان میدید .حاال داعش پاسخ
مناسب را در اختیارش گذاشته.
•

سایت :بازگشت به ریشههای اسالم؟
عبدالصمد :بازگشــت به ابتدا .بسیاری از اعراب
خود را در شرایط پیش از ظهور اسالم می بینند.
پراکنده ،متفرق و اســیر در دست قدرت های
بزرگ جهانی .در قرن هفتم این عوامل سرکوب
قدرتهــای بیزانس و ایران بودند و حاال غرب و
روسیه .خیلی از مسلماناندولتهایشان رادست
نشاندهمیشناسند.
•

سایت :و حاال داعش باید آنها را آزاد کند؟
چطور میشود به سپاهی چنین ناچیز ایمان
آورد؟
عبدالصمــد :زیرا محمد هم با ســپاهش تمام
عربستان را به زانو در آورد .این آرزوی کهن حاال
در عراق و ســوریه دوباره زنده میشود :سپاهی
خـرد که پیشرویش را میشود به چاقویی داغ در
ُ
کـره تشبیه کرد!
دل َ
•

سایت :با این که داعش برخوردی خشونت
بار با مســلمانان دارد ،چرا از محبوبیت
بیشتری نسبت به القاعده برخوردارست؟
عبدالصمد :القاعده یعنی اساس و بنیان.
نامی دنیوی برای گروهی که در اصل حیطهی
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عملــش را به انتقــام جویی از غــرب محدود
کرد .داعــش در عوض پیام آور وعدهی مقدس
اســت .نظم جهانی باید دوباره به دست خدا و
نه انگلیســیها ،فرانســویها و یا امریکاییها
برقرارشود.
جهاد ابعاد دیگری به خود گرفته است .داعش

میخواهد از موضع تدافعی خارج شــود.

داعش نتیجه ی منطقی اســام سیاسی ست.
تصورش این است :اسالم جوانترین دینی است
که یکتاپرســتی را تبلیغ میکند .به بیان
دیگر آخرین حرف خداســت از زبان یک
بشر .حال برماست که جهان را با اسالم به
رستگاری و رهایی برسانیم.
•

چرا داعش این
قدر موفق است؟

بودید .در آغاز انقالبات عربی هنوز
به پیروزی اسالم و شریعت اعتقاد
داشتید؟
عبدالصمد :نه خیر .کتاب زوال جهان
اسالم سه ماه پیش از انقالب عربی به
چاپ رسید .من اخطار کردم که همان
جنگ داخلی که در الجزایر و سومالی
شــاهدش بودیم ،بزودی در سوریه،
مصر و اردن آغاز خواهد گشت.
اما وقتی حــال و هوای انقالب حاکم
گشت ،نخواســتم به تئوری خود باور
کنم و امید بــه رهایی در من هم به
وجود آمد.

سایت :رهایی با جنگ؟
عبدالصمــد :داعش گمــان دارد که خدا
وعدهی پیروزی راداده و یک کاتالوگ کامل
از دالیل این پیش بینی را هم ارائه میکند:
در میــدان حتریر برعلیــه مبارک
ســورههایی از قران ،تجربیانی از زندگی
تظاهرات کردم و دیدم
کشتار
در
پیامبر و فتوح تاریخی اسالم .جنگجویان
که جوانان زندگی دیگری
ای
وعده
داعش بشدت از سنت پیروی میکنند،
میخواهنــد .همان ها
است.
نهفته
رسانند،
چه آن وقت که کفار را به قتل می
ولی حاال یا به اسالمیستها
رضای
راه
در
آورند
ی
م
چه وقتی شهری را به اشغال در
میپیوندند و یا دوباره به ارتش رو
اگر
خدا.
منبر
به
اشغالی
و یا وقتی که در مناطق
میآورند .چون آلترناتیوی میانی
قانونش
از
میروند .این ســنت نه فقط بنیادگرایان
وجود ندارد .دمکراتها فقط حرف
کنیم
پیروی
بلکه تمام مسلمین را به هم پیوند میزند.
هــای گنده گنده زدنــد .حزبیت،
با
او
دست
بــه همین دلیل ســپاهی بــا  ٨۰۰۰تا
آزادی و قانون اساسی برای تودهها
ماست.
بیفتد
 ۲۰۰۰۰هزار سرباز می تواند به راه
مقولهای انتزاعی و غیرقابل لمس
منطق
این
و متحدان خود را پیدا کند .چون خیلی ها
باقی ماند .اسالمیستها دست به
است
کشتار
آرزوی دیرینه ای در سر دارند.
عمل زدند.
•

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 ّ

که پایانی
ندارد...

•

ســایت :وقتی داعش شهری را به
سایت :اعمال خونین!
اشغال خود در میآورد ،درجا اعالم
عبدالصمد:در کشتار وعده ای نهفته
دارد؟
خالفت میکند .چنین چیزی امکان
اســت .در راه رضای خدا .اگر از قانونش پیروی
را
الهی
عبدالصمــد :بله ،آن هــا فوراً قوانیــن
کنیم دست او با ماست .این را فقط اسالمیست
کشند،
ی
برقرار می کنند .سیگارها را به آتش م
ها نمیگویند .حرف بسیاری از اهالی معمولی
نمازنخوان هارا به شــاق مــی بندند ،نزول
این که در قرن بیست و یک،
خواران را مجازات می کنند و به این ترتیب
مــردم را در حال و هوای قیام قرار میدهند .سپاهی کوچک این همه پیشروی
داشته ،مبهوت کننده است.
این طور به نظرمیرســد که تا دیروز مفسده
حاکم بود و حاال نظم و عدل.
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه
منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

ســنت اســت که در مدارس و مساجد تعلیم
دیده اند .برای بسیاری از مردان جوان در اختیار
داشــتن زندگی یا مرگ دیگران بسیار جذاب
و تحریــک کننده اســت .در میان افراد داعش

مسلمانانی از مصر ،آملان و دیگر کشورهای اروپایی
به چشم میخورند که در کشور خودشان به حساب
منیآمدند .حاال درشهرهای کوچک عراق برای

خود دولتمردانی شــدهاند و چون یک سلطان
حکم میرانند .امیری با اختیار بخشیدن زندگی
و گرفتن آن .چه قدرت بهت آوری!
•

سایت :اعتقاد دارید که با این ابزار داعش
امکان پیروزی در کشورهای سوریه و عراق
را دارد و در ایــن صورت قادر به حفظ این
مناطق خواهد بود؟
عبدالصمد :نه .اما میتوانند کنترل بعضی مناطق
ســنی نشین را بدســت گیرند .در بخش های

{>> ادامه در صفحه}13 :

آگهی :پیوند

514-996-9692
-------------------
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•

سایت :برای مسلمانان
چنین احکام سنگین و
حتی قتل چه جاذبه ای
می تواند داشته باشد؟
عبدالصمد :فراموش نکنید
کــه با ســقوط صــدام و
انقالبــات عربی ،امنیت به
میزان زیادی ضربه خورد.
پس از دیکتاتوری ،هرج و
مرج حاکم گشت و حتی
شــاهد تجاوز در مالء عام
بودیــم و همچنین تاخت
و تاز باندهای خشــمگین
جانــی .مردم بــه این جا

•

سایت :اما کار به قطع
دست دزد خاتمه پیدا
نمیکند؟
عبدالصمد :قانون خودسرانه
عمــل خواهد کــرد .این
منطق کشــتار اســت که
پایانی ندارد.
•

سایت :شما خودتان از
اعضایاخوانالمسلمین

info@paivand.ca

www.paivand.ca
■ 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.

•

رسیدند که شاید دیکتاتورها
خیلی هم بد نبودند و دلشان
برای نظم و ترتیب تنگ شد.

به همیــن دلیل مصریها
به اخوان المســلمین رأی
دادند و بازهــم به همین
دلیل بعضی پیروزی داعش
را در موصل و راکا جشــن
میگیرنــد .آن هــا ثبات
میخواهند .اسالمیست ها
میگویند :چرا از قانون خدا
میترســید؟ مگر جنایتی
مرتکب شدهاید؟ ما تا دزد
نباشــید ،دســتی را قطع
نخواهیمنمود.

Email:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

no.

•

•

• •

■ توضیــح مهم:

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

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

•

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

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

•

Distributed Free

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

طرح روی جلد :پیوند

لوگــوی پیوند ®

کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)

www.aliasgharmassoumi.net
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اطالعیه..

حمله مجدد اسرائیل به نوار غزه و کشتار بیمحابای
غیرنظامیان را شدیدا محکوم میکنیم!

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one

ما خواهــان توقف فوری حمالت ارتش
اســرائیل به غزه ،موشک پرانی حماس،
آتش بس فوری از ســوی اســرائیل و
حماس ،پایان دادن به خشونت و کشتار
در منطقه هستیم!
حملۀ سازمان یافته و غیر انسانی دولت
اســرائیل به نوار غزه ظاهرا پاسخی به
موشک پرانیهای حماس به مناطقی از
اسرائیل است که بنا به آمار خود اسرائیل
حتی یک کشته نداشته و حداکثر چند
زخمی داشته اســت .اما حمالت دولت
اســرائیل تا کنون بیش از  ۱۶۰کشته
و صدها زخمی برجای گذاشته است و
زندگی بخش مهمی از جمعیت متراکم
یک و نیــم میلیونی غــزه را دوباره به
مخاطره انداخته است .دولت اسرائیل بر
ادامه این کشتار تا قطع پرتاب موشک
از سوی حماس به خاک اسرائیل تاکید
کــرده و در تدارک حمله زمینی به غزه
نیز هست .از طرف دیگر رهبری حماس
همچنان به شلیک موشــک به خاک
اسرائیل ادامه میدهد .درخواست آتش
بس شــورای امنیت ســازمان ملل نیز
بیجواب مانده است.
در پی توافق دولت خودگردان فلسطین
با حماس برای تشــکیل دولت وحدت
ملی ،روند امور میتوانســت به ســوی
تعدیل رفتار افراطی حماس نیز بیانجامد.
اما دولت نتانیاهــو مخالف این رویکرد
بود و به بهانۀ قتل بیرحمانۀ سه نوجوان
اســرائیلی و نسبت دادن آن به حماس،
جوی متشنج را جهت ممانعت از تشکیل
دولت واحد فراهم کرد .زیرا چنیندولتی
میتوانست تسهیل کنندۀ روند مصالحه
در چارچوب طرح دو دولت باشد .این جو
از یک سو به قتل فجیع و انتقام جویانۀ
نوجوان فلسطینی منجر شد و ازدیگرسو
زمینۀ حملۀ نامتقارن ارتش اسرائیل به

بهانۀ موشــک پرانی گروههای افراطی
فلسطینی در غزه را فراهم کرد.
اکنون سال هاســت که دولت اسرائیل
توگو با
تحت رهبری نتانیاهو به جای گف 
فلسطینیها ،به هر بهانهای متوسل شده
است ،تا اشغال و تصاحب سرزمینهای
آنان را توجیه کند ،عمال حق فلسطینیها
در تشکیلدولت ملی خود را به رسمیت
نشناسد و هر از گاهی با بهانه قرار دادن
اقدامــات جریانات افراطــی ،از جمله با
واکنشــی افراطی و نامتناســب نسبت
به موشــک پرانیهای حمــاس و دیگر
گروههای تندرو فلسطینی ،تالشهای
بین المللی بــرای ادامه روند صلح را به
شکست کشــانده و با ریختن خروارها
بمب بر ســر مردم فلسطین و تخریب
خانه و کاشانه آنها ،فضای جنگی را احیا
کند .بنا به گفته سازمان ملل  ۷۵درصد
قربانیان حمالت اخیر نیز از غیر نظامیان،
از جمله کودکان و حتی معلولین بودهاند.
دولت اسرائیل اگر خواهان صلح و تامین
امنیت برای مردم خود باشد ،نمیتواند آن
را با بمباران خانه و کاشانه فلسطینیها و
دامن زدن به جنگ و خشونت در منطقه
به دســت آورد .ادامه راه حل نظامی که
برای دولت فعلی اسرائیل ظاهرا با توجه
به توان نظامی ارتش این کشور و به یمن
حمایت تسلیحاتی ایاالت متحده آمریکا
و غرب ،تاکنون تنها گزینه بوده است ،راه
به جائی نخواهد برد .تنها امکان تامین
امنیت و صلح و آرامش ،بازگشت بر سر
میز مذاکره ،گردن نهادن به قطعنامههای
ســازمان ملل ،پایان دادن به اشــغال

فلسطین و به رسمیت شناختن دولت
فلسطیندر کناردولت اسرائیل بر اساس
قطعنامههای سازمان ملل است.
آنچه که مسلم است حملۀ سازمان یافته
و غیر انســانی ارتش اسرائیل به فرمان
نتانیاهو به نوار غزه که بدون استثنا قائل
شــدن میان نظامی و غیرنظامی
اعــم از پیــر ،زن و کودک صورت
ایـــران
میگیرد ،مصداق مجازات جمعی
ســاکنان یک منطقه اســت .ما
کاربرد قهر لگام گسیخته نظامی،
نامتناســب و بیاســتثنا از سوی
اسرائیل در نوار غزه ،که به کشتار
غیرنظامیان انجامیده است را شدیدا
محکوممیکنیم.
اتحاد جمهوریخواهان ایران حمالت
هوائی گســترده و مجدد اسرائیل به گــزارش خبرگزاری ایرنا ،شــعبه ۲۸
به نواره غــزه ،به بهانــه ربودن و دادگاه انقالب ،به ریاســت قاضی ُمقیسه،
قتل ســه نوجوان یهــودی ،هم هشت جوان فعالدر فیسبوک را مجموعا
چنین موشک پرانیهای حماس به  ۱۲۷سال زندان محکوم کرد.
به مناطق مســکونی اسرائیل را به اتهامات این هشــت نفر مواردی از قبیل
شــدت محکوم میکند ،خواهان اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی ،فعالیت
توقــف فوری این حمــات و نیز تبلیغی علیه نظام ،توهین به مقدســات،
شلیک موشــک از سوی حماس ،توهین به ســران قوا و توهین ذکر شده
رعایت آتش بس از ســوی هر دو است.
طرف است .ما عمیقا اعتقاد داریم این هشت نفر ،که از شهرهای یزد ،شیراز،
که تضمین امنیت دولت اسرائیل ،آبادان ،کرمان و تهران هســتند ،از سال
هم چنین تشکیلدولت فلسطین،
گذشــته مورد پیگرد قرارگاه ثارالله قرار
راه حل نظامی نــدارد ،تحقق این
اهداف تنها از طریق بازگشــت بر داشته و سپسدستگیر شدهاند.
سر میز مذاکره ،تالش برای تقویت بنابر همین گــزارش ،این حکم به دادگاه
راه حلهای صلح آمیز و تشــدید تجدیدنظر ارسال شده است.
اقداماتدیپلماتیک میسر است.

_______________
هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
 ۲۲تیر  ۱۳ - ۱۳۹۳ژوئیه ۲۰۱۴

"هشت جوان فعال
در فیسبوک مجموعا
به  ۱۲۷سال زندان
محکومشدند"

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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دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
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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

کانـــادا...
راهاندازی
موســسه
بزرگ اسالمی
در مونتریال

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
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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

به گزارش خبرگزاری بینالمللی
قرآن(ایکنــا) به نقل از نشــریه
«،»journaldemontrealمونتریال،
بهزودی شــاهد راهانــدازی اولین
مرکز بزرگ اسالمی با نام موسسه
کانادایی فرهنگ اسالمی()ICCI
خواهد بود.
ایــن مرکز که با هــدف آموزش
و ترویج اســام از ســوی انجمن
اسالمی کانادا ( )MACراهاندازی
شــده اســت ،یــک موسســه
چندمنظوره اســت کــه عالوه بر
ارائه آموزشهای اسالمی ،خدمات
دیگری را نیز برای همگان فراهم
میکند.
یکی از اعضای انجمن اسالمی کانادا

( )MACضمن اعــام این خبر
گفت :مــا میخواهیم موسســه
کانادایی فرهنگ اسالمی مانند پلی
برقرارکننده ارتباط میان مسلمانان
و غیر مسلمانان باشد تا هم زمینه
شناخت بیشتر از اسالم را فراهم
کند و هم تفکرات غلط رایج درباره
این دین مبین را از میان بردارد.
وی همچنین ادامه داد :فعالیتها
و خدمات متفاوتی برای این مرکز
در نظر گرفته شده است تا بتواند
پاسخگوی نیاز همگان از مرد و زن
و کودک و مسلمان و غیر مسلمان
باشد و همه در آن احساس راحتی
کنند.

قاطعـــانه "نه" بگوییـد!

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
½
½
½
½
½
½
½
½

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

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

  نیم
ه وقت

  
ر
ا
ی
گ
ا
ن

ساعات کار:

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

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

Tel.: (514) 362.0177

Tel.: (514) 932-2953

ساختمان این موسسه کهدر مرکز
شــهر مونتریال واقع شده است،
شامل چندین سالن همایش ،یک
سالن ورزشی ،یک نمازخانه و یک
سالن غذاخوری خواهد بود.
این ساختمان پس از بازسازیهای
الزم ظرف چند ماه آینده پذیرای
 150دانشجوی رسمی خواهد بود.
یاری رساندن به دانشجویانی که
بهتازگی به مونتریــال مهاجرت
کردهاند و با اصول زندگی کردن و
کار در این شهر آشنایی ندارند ،از
دیگر اهداف راهاندازی این موسسه
عنوان شده است.

•

در فرودگاه

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

>> خــدمات ما شامل:

8

پیوند کامران

 86ایرانی تنها در کشور مالزی در
انتظار اعدام هستند.
این ،سوای ایرانیان دیگری است
که در ســایر نقاط جهان به ویژه
آذربایجان ،ژاپن ،امارات و ترکیه به
زندان افتاده و برخی نیز محکوم به
اعدام شده اند.
گفته می شــود تعــداد ایرانیان
زندانی در خارج از کشور ،از 3000
نفر فراتر رفته است.
اتهام اغلب ایــن افراد ،حمل مواد
مخدر است و واقعیت نیز این است
کــه اکثر آنها ،این جرم را مرتکب
شده اند و در این که باید مجازات
شوند ،تردیدی نیست.
نکته مهمی و غم انگیز ماجرا این
است که
برخی از این افراد ،از ســر حسن
نیت و انسان دوستی
و به طــور ناآگاهانه مرتکب جرم
نابخشودنی حمل مواد مخدر شده
اند و اینکدر آستانه مرگ هستند.
یکی از مسووالن سازمان تعاون
زندانیان  -که بــرای بهبود وضع

اشتغال زندانیان و کمک به خانواده
های آنان فعال است  -می گفت
که موارد متعددی بوده که افراد در
فرودگاه بار دیگران را حمل کرده و
به دام افتاده اند.
این نوشتار ،هشداری است به همه
ما که ممکن اســت روزی از سر
انسان دوستی ،بی آن که مرتکب
جرمی شده باشیم ،درگیر زندان و
حتی اعدام شویم.
ناگفته نماند کــه آنچه ذکر می
شود مختص پروازهای بین المللی
نیست بلکهدر پروازهایداخلی هم
باید مورد توجه باشد.
حتی در ســفرهایی که با قطار یا
اتوبوس و سایر وسایل نقلیه صورت
مــی گیرد نیز احتمــال بروز این
مشکالت وجود دارد.
 - 1مســافران پروازها معموالً از
ساعت ها پیش در فرودگاه حاضر
می شوند و این ،فرصت مناسبی
برای آشنایی مســافران و گپ و
گفت های بین آنهاست .کسانی
که می خواهند محموله مواد مخدر

 حتی در حد  10گرم  -را به خارجببرند ،در این مدت طعمه خود را
انتخاب و با او دوست می شوند.
ما ایرانی ها ،نوعاً مردمانی هستیم
که زود در رودربایســتی گیر می
کنیم .بنابراین وقتی کســی که
ساعتی با ما همکالم شده و مث ً
ال
با هم آب میوه ای هم خورده ایم،
به ما می گوید که یکی از چمدان
هایش باعث می شــود اضافه بار
بخورد و خواهــش می کند بار او
را روی بلیت ما ثبت کنند ،نمی
توانیم "نــه" بگوییم! غافل از این
که ممکن است  -حتی در حد یک
درصــد  -داخل آن چمدان ،چند
گرم ماده مخدر یا هر ماده ممنوعه
دیگر وجود داشته باشد.
اگر پلیس ایران یا کشــور مقصد،
آن ماده را کشــف کرد ،چون بار
به اسم ما ثبت شده ،ما درگیرش
خواهیم بود و او ،هیچ مسوولیتی
را بر عهده نخواهد گرفت .اما اگر
کسی متوجه نشــد ،در آن سوی
گیــت های فــرودگاه مقصد ،در
حالی که در دل به ساده لوحی ما
می خندد ،بــارش را تحویل می
گیرد و خداحافظی می کند.
یادمان باشد که قاچاقچیان مواد
مخــدر ،مانند آنچه در فیلم های
سینمایی نشــان داده می شوند،
آدم هایی با قیافه های ترســناک
و صداهــای نخراشــیده و احیاناً
دارای جــای زخمــی در صورت
نیســتند .آنها می توانند افرادی
کام ً
ال باکالس ،مــؤدب و مهربان
باشــند که با سر و وضعی مرتب
در فرودگاه نشسته اند و می گویند
که شــرکتی در مالزی دارند و در
کار ITهستند یا در لندن تدریس
می کنند.
{>> ادامه در صفحه}20 :
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کبک و کانادا...

• سرویس حرفه ای
•  % 100محرمانه

آیافروشگــاههایکانادا
قیمتها را پایین میآورند؟
 17خرداد -روزنامه :اخیرا گزارشی
منتشرشدهکهحاکیازپایینآمدن
احتمالی قیمتها در فروشگاههای
زنجیرهای (خردهفروشی) در این
کشور است.
طبــق گــزارش Canadian
 Retail Insightکــه توســط
امریکناکسپرس (شــرکت ارائه
کارت اعتباری) منتشــر شــده،
 ۴۸درصد از فروشگاهها در کانادا
مشــغول بررســی برنامه کاهش
قیمتهایشــان هســتند تــا با
تشدید رقابت ،خریداران بیشتری
را جــذب کننــد .همچنین ۸۳
درصد از فروشــگاهها در کانادا به
صورت جدی روی ارائه تخفیف و
همچنین ارائه آفرها و پروموشنها
متمرکزشدهاند.
این گزارش بــر مبنای تحقیقی
نوشته شده که در فاصله  ۱۷مارچ
تــا  ۳آوریل از کســب و کارهای
مختلف در کانادا بــه عمل آمده
اســت .اکثر این کسب و کارها به
بخش فروش مواد غذایی ،پوشاک،
خواروبار و همچنین دارو و سوخت
مربوط بودهاند.
اکسپرس
جنیفر هاوکینز از امریکن
ِ
کانادا در این خصوص میگوید:
«مساله جذب مشتریان جدید و
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ترغیب مشتریان قبلی به
تداوم خرید ،نکتهای است
که بسیاری از صاحبان فروشگاهها
در کانادا را به خود مشــغول کرده
است».
این گزارش تا حد زیادی نشــان
میدهد که رقابت با فروشگاههای
بزرگ و قوی و همچنین رقابت با
ارائهدهندگان خریدهای آنالین به
مسالهای مهم تبدیل شده است.
شرکتهایی که در این رقابت کم
بیاورند ،چارهای جز محدودکردن
فعالیت خود نخواهند داشــت و
این همان اتفاقی اســت که برای
بوتیکهای  Jacobدر کانادا افتاد و
باعث تعطیلی آنها شد.
شرکت  Searsهم فروشگاههایش
را در برخی نقــاط کانادا تعطیل
کرده است.
داگ اســتفنز بنیانگذار شــرکت
 Retail Prophetدر این خصوص
نظر دیگری دارد.
او میگوید پایینآوردن قیمتها
کار آسانی اســت ،اما باعث ایجاد
یک مــوج در بازار میشــود زیرا
بوضوح نشان میدهد آن فروشگاه
تحت فشار مالی قرار دارد.
به اعتقاد استفنز،دودسته از برندها
در این بازار میتوانند موفق بمانند:

تسلسل
محمودمسائلی
(آتاوا)
هر او نشان بزرگی و آدمی دارد
زجام باده و سودای خم دمی دارد
صدای سازی و سوزی و ساغر وساقی
انیس و مونس و غمخواروهمدمی دارد
اگر طریق محبت به کنج دنیا داد
نگین لعل درخشان خاتمی دارد
هزار مرتبه او را اگر بیازاری
هزار لولی فتان به عالمی دارد
ببین چگونه چو باران عشق می بارد
به یاد هر گل پژمرده ماتمی دارد
در آن دمی که وزد باد سرد پاییزی
به باغ سبز چمن تار شبنمی دارد
به شــب که فتنه گران در کمین ما
باشند
سپهر و اختر و سهراب و رستمی دارد
در این سراچه بازی هر او سری دارد
سفیر بی سر سردار چون منی دارد
دلم گرفت خدایا ز کیش طراران
غالم همت آنم که مرهمی دارد
اگر چه تشنه به کام آمد از بر صافی
برای تشنه لبان آب زمزمی دارد
گریز گوشه رندی به کار خود محمود
کنون که دور تسلسل دمادمی دارد

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

xlon38@gmail.com

عباسشفیعی
آنهایی که از موضــع خود کوتاه
نمیآینــد و قیمتهــای خود را
همیشــه باال نگه میدارند (مثل
 )Michael Korsو یــا آنهایی که
کال متمرکــز بر ارائــه تخفیف و
کاهش قیمتها هســتند (مثل
.)Dollarama
اما برندهایی که بخواهند جایی در
میانه برای خودشان پیدا کنند ،با
مشــکل جدی مواجه میشوند و
احتمال شکستشان باالست.
ایناظهارنظرهادربارهفروشگاههای
کانادا در حالی مطرح شــده که
اداره آمــار کانادا اخیرا اعالم کرده
که هزینه زندگی در کانادا در ماه
آوریل به باالترین سطح خود در دو
سال اخیر رسیده است.
قیمت بنزین در یک سال گذشته
به میزان ۶.۶درصد افزایشداشته،
قیمت گاز طبیعی  ۲۶درصد باال
رفته و قیمت برق هم  ۴.۶درصد
افزایش داشته است .قیمت مواد
غذایی دو درصد باال رفته و قیمت
پوشــاک ،کفش و اثاثیه خانه هم
تقریبا ثابت بوده است.

•

مذاکره ایران
باهواپیماسازی
«بمبـــاردیه»
برای خرید هواپیما

بــه گــزارش خبرگــزاری
دانشــجویان ایران (ایسنا)،
محمد سعید شرفی ،مدیرکل
دفتر حقوقی و امور بین الملل
سازمان هواپیمایی کشوری
اظهار کرد :نماینده شرکت
هواپیماســازی بمباردیه در
شــمال آفریقا و خاورمیانه
به اتفاق چند تن از شرکای
ایرانــی با رییس ســازمان
هواپیمایی کشوری دیدار و
گفت و گو کردند.
وی افــزود :در ایــن دیدار
نمایندگان بمباردیه ضمن
معرفــی انــواع مختلــف
محصــوالت این شــرکت
اعــام آمادگــی کردند در
راستای تامین هواپیماهای
مسافربری ،تامین قطعات و
انتقال تکنولوژی به ایران با
سازمان هواپیمایی کشوری
همکاریکنند.
شــرفی گفت :در این دیدار
رییس ســازمان هواپیمایی
کشوری نیز ضمن اشاره به
شــرایط خاص جغرافیایی
ایران ،تعدد فرودگاهها و نیاز
کشور به بیش از  400فروند
هواپیما برای یک دهه آینده،
ایران را بازار مناســبی برای
هواپیماهای ساخت شرکت

بمباردیه اعالم و از حضور این
شرکتدر بازار ایران استقبال
کرد.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور
بین الملل سازمان هواپیمایی
کشوری خاطرنشــان کرد:
شــرکت هواپیماســازی
بمباردیه نیز ضمن استقبال
از همکاری با صنعت حمل
و نقــل هوایی ایــران اعالم
آمادگــی کــرد در صورت
فراهم آمدن شرایط برای
حضور در بــازار ایران،
نسبت به ورود هواپیماهای
نو ،دســت دوم و جت های
تجاری به بــازار ایران اقدام
کند.
وی تصریــح کرد :شــرکت
کانادایی بمباردیه از شرکت
های معتبر و مهم دنیاست
کــه ســاخت هواپیماهای
 CRGمشتمل بر  99صندلی
به عنوان یکی از موفقترین
هواپیماهای میــان برد این
شرکت در دنیا به شمار می
رود و تاکنون  1600فروند از
این هواپیماها توسط شرکت
مذکور ساخته و به بازارهای
بین المللی وارد شده است.

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

آموزشگاهحرفهایرانندگیکامیون«دیان»
بهترین موقعیت شغلى براى مهاجران

اسپشیالعالی

-----فقط ماه جوالی
 30 )1ساعت آموزش
رانندگی فقط999 :
دالر  )2آموزش بدون
محدودیت تا زمان
گرفنت گواهینامه فقط
 2500دالر

• )1تضمین گرفتن گواهینامه
در مدت  3تا  5هفته.
• )2آموزشگاه حرفه ای ماشین های
Professional Truck
سنگین با مدیریت ایرانی.
Driving School
• کلیه خدمات حسابداری
به رانندگان شامل:
5253 DECARIE ,
، IFTA ، US DOT
SUIT 204 MONTREAL
دوره آموزشى ویژه
دریافت کلیه مجوزهای
(QC) H3W 3C3
براى flatbed
کانادا و آمریکا،
Tel.: 514-482-9494
آمریکا
و
کانادا
صدور بیمه
Cell: 514-953-8013
درآمد ساالنه تا  90هزار دالر
جهت رانندگان جدید
Toll free: 1-844-482-9494

مسکن در ونکوور هفتمیلیوندالری میشود؟!

اگــر قیمت مســکن در
ونکــوور مثل ده ســال
گذشــته باال برود ،قیمت
یک خانه مستقل معمولی
در وســتونکوور ممکن
اســت تــا ســال ۲۰۲۴
میالدی حتــی به هفت
میلیون دالر هم برسد.
به گزارش پراوینس ،این یافتهای
اســت که از تحقیقــات Altus
( Groupیک شــرکت ارزیابی و
پیشبینی) به دست آمده است.
این شرکت میگوید از تحقیقاتی
که در ده سال گذشته در ونکوور
انجام داده بــه چنین نتیجهای
رسیده است .روند افزایش قیمت
در این دهه به صورت مشخص
مورد توجه قرار داشــته و قرار بر
این بوده که مشــخص شود آیا
تاریخ در ونکوور تکرار خواهد شد
یا نه.
در ســال  ،۲۰۰۴قیمت خانه
مســتقل غیرنوســاز در
وســتونکوور حدود ۸۳۵
هزار دالر بود.
اما ماه مارچ امســال قیمت
متوســط چنین خانهای به
 ۲.۴۸میلیون رسید!
همچنین قیمت خانهای با شرایط
مشــابه در ایستونکوور در سال
 ۲۰۰۴حدود  ۴۱۶هزار دالر بود
اما قیمت کنونی آن حدود ۹۴۲
هزار دالر است.
پدرو تاوارس نویســنده گزارش
 Altus Groupدر مــورد وضع
مســکن ونکوور مینویسد« :اگر
روند به همین ترتیب پیش برود،
قیمت متوسط خانه غیرنوسازدر
ایستســاید بیش از دو میلیون
دالر و در وستســاید هفــت
میلیون دالر خواهد بود».

البته تاوارس تاکید کرده که نتایج
بهدستآمده را نباید پیشبینی
تلقی کــرد بلکــه آنهــا صرفا
محاسباتی ریاضی هستند که با
توجه به روندهای دهه گذشته به
دست آمدهاند.
اما خیلیها اصال با چنین نتایجی
موافقنیستند.
مثال تزور ســامرویل کارشناس
اقتصاد شهری و امالک میگوید
تحقیق انجامشده عمال بر افزایش
شدید قیمت مسکن ونکوور در
فاصله سالهای  ۲۰۰۴تا ۲۰۰۸
متمرکز بوده اســت اما احتمال
ندارد که چنان افزایش شدیدی
دوباره رخ بدهد.
ســامرویل معتقد اســت که با
بررسی روند کلی افزایش قیمت
مســکن در ده ســال گذشته
(بیــن  ۲۰۰۴تا  )۲۰۱۴میتوان
پیشبینی کــرد که قیمتها در
لوئر مینلند در ده ســال آینده،
احتماال دو برابرشود.
اما اگر این بازه زمانی را کوچکتر
کنیم و تنها روی فاصله سالهای
 ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۴متمرکز شویم،
آنگاه  ۲۲ســال طــول خواهد
ت مسکن در لوئر
کشــید تا قیم 
مینلند دو برابر شود.
یکی از عواملی که قیمت خانهها
در وستونکوور را باال برد ،تخریب
خانههای قدیمی منطقه و ساخت
خانههای جدید و مدرن بود .این

خانهها عموما بزرگ بودند .حاال
کارشناســان میگویند ظرفیت
منطقه وســتونکوور آنقدر باال
نیســت که تا ده سال آینده هم
فضا برای خانــه جدید و بزرگ
داشــته باشد .پس این نکته هم
ممکن اســت در عــدم افزایش
شدید قیمت در آن منطقه در ده
سال آینده تاثیر بگذارد.
این تحقیق و واکنشها نسبت به
آن در حالی مطرح میشــود که
خانههای مستقلدهساله یابیشتر
در وستونکوور در سهماهه اول
سال  ۲۰۱۴شــاهد کاهش ۱۵
درصدی قیمت بودهاند و متوسط
قیمت آنها از  ۲.۹میلیون دالر به
 ۲.۴۸میلیون دالر رسیده است.
این مهمتریــن تحول در قیمت
خانههای غیرنوســاز در منطقه
بوده است .این در حالی است که
بزرگترین افزایش قیمتدر بازار
این خانهها در منطقه بین ۲۰۰۴
تا  ۲۰۰۵رخ داده و حدود چهل
درصد بوده است.
همچنین بر اساس آمار موجود،
قیمتخانههایغیرنوسازمستقل
در ایســتونکوور در سهماه اول
ســال  ۲۰۱۴حدود پنج درصد
افزایش پیدا کرده است.
منبع روزنامه.نت (ونکوور)
•
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"با من از دريا بگو" ،آخرین فیلم رضا عالمهزاده آژانس
به جشنواره مونترال راه یافت
هواپیمایی
اسکای الن

فيلم "با من از دريا بگو" ساختهی
تازهی رضا عالمهزاده ،و محصول
"بنياد سينمائی برداشت
 "٧به تهيهکنندگی بيژن
شاهمرادی و با موسيقی
اسفنديار منفردزاده برای
شرکتدر جشنواره جهانی
فيلم مونترال انتخاب شد.
معرفی "با من از دریا بگو"

با من از دریــا بگو ،بازی
فیلمســاز در دو قلمــرو
واقعیت و خیال و روایتی
است از زندگی دو مادر و دو دختر
آنها .رویا و دریا شــخصیت هایی
خیالی هستند که ماجراهایشان
از روی خاطــرات و افــراد واقعی
برداشت شده است.
مــادر و دختر دیگــر (آذر و نینا)
واقعی انــد و در فیلــم در نقش

خودشــان ظاهر می شوند .رویا و
آذر همبندنــد .رویا نقاش جوانی
اســت که در
روز گشــایش
اولین نمایشگاه
نقاشــی اش با
حضورنویسنده
مورد عالقه اش
غال محســین
ســا عد ی
د ر تهــر ا ن
دســتگیر و
زندانی می شود.
همبند او آذر ،مادرکردتبار جوانی
است که با دخترکوچکش ،نینا در
همان سلول در اوین زندانی است.
بخش داستانی فیلم ،روایت هایی
واقعــی از زبان بازیگــران نقش
کسانی است که حاضر نشده اند

جلوی دوربین فیلمبرداری یکبار
دیگر بازگوکننده تجربه های "تلخ
و هراســناک" خود از اعدامهای
گسترده ،شکنجه های جسمی و
روحی باشند.
ایــن بخش بــا صــدای گلنار و
میرعلی حســینی و موســیقی
اسفندیارمنفردزاده ازبخش های
دیگر فیلم ،از جملــه فیلم های
مستند تاریخی کمتر دیده شده
جدا می شود.
با من از دریــا بگو گاه گفت و
شنودی است با نسل جوان ایران
امروز و گاه نقبی است بهدرون خود
فیلمساز و شاید به صورتی نمادین،
بهدرون "انسان روشنفکر"ی کهدر
آن دوران حامی آیت الله خمینی و
انقالب اسالمی بوده است.

سودآورترینشرکتهایکانادا

 17تیر -ایرانتو :ده شرکتی که در
این لیست آمده اند از میان شرکت
هایی که بیشترین حجم دارایی را
در میان بنگاههای کانادایی داشته
و ســهام آنها در بازار اوراق بهادار
قابل مبادله می باشد برگزیده شده
اند .این رده بندی بر اســاس سود
پس از پرداخت مالیات این شرکتها
در آخرین ســال مالی شــان می
باشد .سود و درآمد این شرکتها بر
اساس دالر کانادا محاسبه گردیده
است.
میزان سود 8/3 :میلیارد
میزان درآمد 35 :میلیارد
تعداد کارکنان 74 :هزار

میزان سود 6/6 :میلیارد
میزان درآمد 30 :میلیارد
بیشترین ارزشدر بازار 88 :میلیارد
تعداد کارکنان 78 :هزار

•
 .6بانک جتاری امپریال کانادا

میزان سود 3 :میلیارد
میزان درآمد 42 :میلیارد
بیشترین ارزشدر بازار 55 :میلیارد
تعداد کارکنان 14 :هزار

میزان سود 3 :میلیارد
میزان درآمد 17 :میلیارد
بیشترین ارزشدر بازار 35 :میلیارد
تعداد کارکنان 43 :هزار

میزان سود 6 :میلیارد
میزان درآمد 28 :میلیارد
بیشترین ارزشدر بازار 76 :میلیارد •
 .7بیمه مانیوالیف فاینانشنال
تعداد کارکنان 83 :هزار
میزان سود 3 :میلیارد
•
 .4بانک مونترال
میزان درآمد 18/9 :میلیارد
میزان سود 4 :میلیارد
بیشترین ارزشدر بازار 38 :میلیارد
میزان درآمد 20 :میلیارد
تعداد کارکنان 28 :هزار
بیشترین ارزشدر بازار 46 :میلیارد •
 .8امپریال اویل (نفت)
تعداد کارکنان 45 :هزار

کتاب

میزان سود 2/8 :میلیارد
میزان درآمد 33 :میلیارد
بیشــترین ارزش در بــازار40 :
میلیارد
تعداد کارکنان 5 :هزار نفر

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

یامسین

Tel.: 514-594-0344

شادی محمدی

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135

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

shadim.sky@gmail.com

است که به تازگی در کانادا منتشر
شــده اســت .این کتاب ماجرای
جالبی دارد و دربــاره بیخانمان
شهر کلگری کانادا است که سیل
سال گذشــته در این شهر حتی
پســتترین جاهای ممکن برای

مادری که نوزاد
 7ماهه اش را
در ماشین تنها
گذاشته بود،
جریمه شد!

بعدازظهر پنج شنبه،دهم جوالی
پلیس مونتریال نوزاد  7ماهه ی
تنهایی را در یک ماشــین پارک
شده در مرکز خرید راک کند پیدا
کرد .مامور پلیس پس از تحقیقات،
پنجره ماشین را شکسته ،نوزاد را
بیرون می آورد.
نوزاد  7ماهه ،توســط تیم کمک
های اولیه در محل حادثه مراقبت
شده و برای آزمایش های پزشکی

بیشتر ،بعدا به بیمارستان منتقل
می شود.
به گفته دنی ریشــر ،سخنگوی
 ،SPVMنــوزاد بــرای حداقل
چهل دقیقه در ماشین تنها رها
شــده بود؛ این درحالی است که
ترک کردن بچه زیر  7سال ،در
اتومبیل بدون سرنشین و بدون
سرپرست ،غیرقانونی است.
مادر  29ساله نوزاد ،توسط پلیس

میزان سود 2/5 :میلیارد
میزان درآمد 26/5 :میلیارد
بیشــترین ارزش در بــازار 32/7 :وضعیت تاسف بار آنها به گونهای
میلیارد تعداد کارکنان 21 :هزار
بــود کــه عــدهای از هنرمندان
• کانادایی که گروهی با نام «جامعه
هنری شــهر من» دارند از این بی
خانمانها بخواهند برای رساندن
صدایشان به دولت و مردم کانادا،
شــعرها و داســتانها و ماجرای
زندگیشان را برایشان بنویسند تا
در قالب کتابی منتشر شود و نتیجه
این درخواســت کتاب «داستان
اقامت و وسایل اندکشان را نیز از سیل» شده است که نویسندگان
آنها گرفت و آنها رادست خالیتر از بیخانمان آن با زبانهای گوناگون
گذشته رها کرد.
از زندگی سخت و دشوار خود در
تعدادی از بیخانمانهای این شهر زیر پلها و اتفاقاتی که بعد از سیل
بعد از مدتی توسط مراکز خیریه بر سرشان آمده گفتهاند.
غیرانتفاعی اسکان داده شدند اما در ایــن کتاب عالوه بر شــعر و

داستان ،تصاویری به دست بعضی
از ایــن افــراد برای نشــان دادن
وضعیت زندگیشان کشیده شده
است.
تهیــه کننــدگان ایــن کتــاب
معتقدند این کتاب به کسانی که
نمیخواهند بیخانمانهای کانادا
را ببینند کمک میکند تا آنها را
دیده و وضعیت واقعی و ناعادالنه به
وجود آمده برای آنها را درک کنند.
قرار است هزینه فروش این کتاب
صرف کمک بــه بیخانمانهای
شهر کلگری شود.
•

•
 .9راه آهن ملی کانادا

میزان سود 2/6 :میلیارد
میزان درآمد 10/6 :میلیارد
بیشــترین ارزش در بــازار50 :
میلیارد
تعداد کارکنان 23/7 :هزار
•
 .10گریت وست الیفکو (بیمه)

زیر پوست کانادا با کتاب غمانگیز «داستان سیل»
خبرگزاری فارس« :داستان سیل»
عنوان کتابی اســت که به تازگی
در کانادا منتشر شده و شرح حال
بیخانمانهای شهر کلگری کانادا
در قالب شعر و داستان است.
«داســتان ســیل» عنوان کتابی

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

MONTREAL

•
 .5سانکور انرژی

•
 .3بانک نووا اسکوشیا

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

ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

•
 .1رویال بانک کانادا

•
 .2بانک تورنتو دومینیون

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

بازجویی شــده ،متعاقبا جریمه
دریافت کرد.
مبلغ جریمــه  60دالر گزارش
شده است.
(گازت ،برگردان :نیلوفر قزنشاهی )

_______________
عکس :خرده شیشه های پنجره
شکسته اتومبیل را در پارکینگ
نشان می دهد.

آموزشگاه
موسیقی

دنیــــای هنر
آموزش کلیه سازها و
آوازتوسط اساتید برجسته
آموزش موسیقی برای
کودکان از  2تا  8سال،
مدیریت:
علیــرضا فخـاریان

جلسه اول رایگان

514-996-1620
azfeb1514
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کانـــادا...
«اصالحات شهروندی»؛ تعریف جدیدی
از کانادایی بودن؟!
ایرانتو:در آستانه اول جوالی جشن
روز کانادا ،اصالحات اخیر در قانون
شــهروندی ،تعریــف جدیدی از
کانادایی بودن را می دهد.
موافقــت دولت محافظــه کار از
اصالحات بیل ســی  ۲۴به طور
قابل توجهی موارد نیاز به رسیدن
به شــهروندی کانادا را تغییر می
دهد.
دولت آن را "تقویت شــهروندی
کانادا" نامیده است.
دولــت بر این باور اســت که این
تغییرات ارزش شهروندی بودن را
افزایش می دهد و در افراد تازه وارد
آمادگی بیشتری برای پیوستن به
یک باند قوی تر با جامعه کانادایی
ایجاد می کند.
منتقدان ،از جمله سازمان عفو بین
الملل ،انجمن وکالی پناهندگان و
وکیل ،روکو گالتی ،که این قانون را

کــه یــک روزنامه
به چالش کشیده ،بر این
حقوق
«تغییرات
نگار مصری اســت
باورند که این تغییرات
حقوق شــهروندی را شهروندی یک که بــه تازگــی به
به یک امتیــاز تبدیل امتیاز است که به جــرم تروریســم در
می کند که میتواند به دخلواه پس گرفته مصر محکوم شــده،
می شود!»
خطر از دســت دادن
دلخواه پس گرفته شود.
شهروندی را دارد.
در قانون جدید متقاضی
شهروندی می بایستی حد اقل ( ۴دفتر نخست وزیر روز پنجشنبه 3
ســال در کانادا در  ۶سال حضور جوالی گفت که قصد لغو تابعیت
داشته باشد ،و حد اقل  ۱۸۳روز در وی را ندارد).
هر سال در داخل کانادا بوده باشد .این الیحه جدید همچنین به وزیر
همچنین در الیحه جدید آزمون مهاجرت قدرت لغو شــهروندی
زبان انگلیسی برای متقاضیان سنی کسانی که در ارتش های خارجی
و یا ســازمان هایی کــه در برابر
 ۶۴-۱۶اجباری است.
از دیگر تغییرات بحث برانگیز:
نیروهای کانادایی مبارزه می کنند
دولت قدرت لغو تابعیت کانادایی از را می دهد.
تبعــه دارای تابعیت دو گانه را که هزینه پرونده های شهروندی نیز
محکوم به فعالیت های تروریستی از  ۱۰۰دالر به  ۳۰۰دالر افزایش
و یا خیانت به کانادا است ،را دارد .یافته است.
•
با توجه به مورد باال ،محمد فهمی

از میان نامه ها

کانادا« :قانون مسخره» :فروش سکس قانونی
است ولی خرید آن غیر قانونی!
شایستهالهامی
( مونتریال)

روز شنبه  ۲۸ژوئن متنی را نوشتم
و به پیوند فرستادم که متاسفانه
بدلیل تعطیالت روزنامه زودتر از
ی زیر چاپ رفته بود
موعد همیشگ 
و نوشته من چاپ نشد.
این هفته باز آقای پیتر مککی ،وزیر
دادگستریMinister of Justice ،
 and Attorney Generalدســته
گل دیگری بــه آب داده که آنهم
مورد بحث روزنامهها و تلویزیون ها
قرار گرفته است.
در خبر صفحه  ۵روزنامه «مترو»
۸ژوئیه آمده اســت :که آقای مک
کی از پروژه جدید قانون مربوط به
روسپیاندفاع کرده و تایید و تاکید
کرده است که این طرح بر اساس
ی نوشته شده است.
قانون اساس 
برای اینکه مطلب طوالنی نشــود
فقط بــه چند بخــش دیگر این
خبر اشــاره میکنــم و آن اینکه
روســپیگری در کانادا در گذشته
ی بوده و در ضمن بنظر دادگاه
قانون 
ی این قانون امنیت این افراد را
عال 
که در منشور تضمین شده بخطر
خواهد انداخت.
موضوع این قانون بنظر مســخره
میرسد .در این قانون گفته شده
است که فروش ســکس قانونی
است ولی خرید آن غیر قانونی!
نمیدانم در کجای دنیا میشــود
چنین طرح غیــر منطق 
ی را حتا

مطرح کرد چه برسد به اینکه آنرا
بصورت قانون نوشت و از آن دفاع
کرد.
تا آنجا که مــن دنبال میکنم در
کانال  CBCدوشنبه  ۷ژوئیه افراد
زیادی راجع به آن صحبت کرده و
از وزیر خواسته اند که این قانون را
ی ایشان گفته اند که
ملغی کند؛ ول 
همزمان با شنیدن نظر افراد آماده
هستند تا این پروژه را اصالح کنند
ی واضح اســت که محدودیتی
ول 
برای ایــن اصالحیه وجود خواهد
داشت.
این مســاله مــرا یــاد موضوعی
انداخت.
در اوائــل دهــه  ۱۳۵۰و قبل از
انقالب به دلیل رشــته تحصیلم
درسی داشتم که مجبور شدم با
همکالسهای دانشکده پروژه یی
داشته باشم .موضوع آن تحقیق از
 ۱۰۰زن روسپی در محلّه شهرنو و
علل برگزیدن این شغل بود.
بدلیل خطرناک بــودن آن محله
کار مصاحبه بگردن هم کالسیهای
پســر افتاد .نتیجه تحقیق بعد از
آماده شدن و تکمیل گزارش این
بود که از آن  ۱۰۰فرد نگونبخت
س ه یا چهار نفری با خواست خود
به این کار روی آورده بودند؛ بقیه
آنها بخاطر فقر مادی و یا معنوی
به آن طرف رانده شده و محکوم به
ی و بدنبال آن مرگ
ادامه آن زندگ 
با فالکت و بدبختی بودند.

(یاد آوری میکنم در اول انقالب
این محلــه را اراذل و اوباش تار و
مار کردند و باعث شدند که بسته
بشود .هر چند که آیت الله طالقانی
به این مساله شدیدا معترض بود و
با آن مخالفت کرد).
امیدوارم تمامــی جوامع روزی به
آن درجه از شعور و درک و آگاهی
برسند و در عین حال توانایی هم
داشته باشند کهدر مقابل تکرویها
و تصمیمهای مستبدانه بایستند و
اجازه ندهند که قبل از اینکه بریشه
دردها رسیده و آنها را درمان کنند؛
قوانین و رفتارهای اراذل و اوباشی
در آن حاکم بشود.
اگر این مســائل و مشــکالت و
دردهــای جامعه کــه در رابطه با
قانونهای عجیــب و غریب این
حاکمان پیش میاید مطرح نشود و
آنها به چالش گرفته نشود ،میترسم
که چشــم باز کنیم و ببینیم که
دیگر فردایی در این کشور نداریم.
اضافــه میکنم که ایــن قوانین
معموالً برای طبقه فقیر جامعه و
حتا متوســط می باشد وگرنه ده
درصد باالی هر جامعه یی راه گریز
از قانون را دارند و میدانند چگونه از
آن خود را رها کنند.
با سپاس

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

223-3336
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ماریاکُـتنه

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

• 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 www.mariacottone.com 18

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

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
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فنــاوری....
پیتزاکوپتر؛پهپادهاییبرایحملپیتزا

نیمااکبرپور
هوای گرم مرداد ماه بســیاری را
به کنار دریاچهای کشانده که در
دل جنگلها قرار گرفته اســت.
ساعت  ۲بعد از ظهر با استفاده از
گوشی موبایل چند پیتزا سفارش
میدهم تا همراه دوســتانم رفع
گرسنگیکنیم.
یک ربع بعد پیامی روی گوشیم
ظاهــر میشــود کــه میگوید
سفارش شما در راه است و تنها
نیم ساعت پس از سفارش ،صدای
چرخشآرامملخهای"پیتزاکوپتر"
را میشــنوم که کنارم به زمین
مینشــیند و پیتزاهــا را تحویل
میدهد و به مغازه برمیگردد!
هر چند هنوز چنین چیزی را عمال
تجربه نکردهام ،اما این یک داستان
تخیلینیست.
پهپادهــا و انــواع پرندههــای
بیسرنشــین کــه در طول چند
سال گذشته تنها برای سرگرمی
ساخته میشدند ،پس از سبکتر
شــدن دوربینهای فیلمبرداری
و بــاال رفتن کیفیــت ضبط آنها
کمکم مورد اســتفاده فیلمسازان
قرار گرفتند تا ضبط نماهای زیبای
هوایی را با کمترین هزینه برای
ساخت فیلمها فراهم کنند.
امــروزه اما به تدریج ســر و کله
انــواع بالگردهــا و پهپادهــا به
ســرویسدهندگان و صاحبــان
کسبوکارهای متنوع کشیده شده
است.
اخبار استفاده شرکتهایی چون
آمــازون و  DHLاز پهپــاد برای
تحویل کاالها و بستههای پستی
به سفارشدهندگان ،سال گذشته
مورد توجه بسیاری از عالقمندان
قرار گرفت.
اما اســتفاده از پهپاد حتی به این
موارد هم محدود نمیشود.
اخیرا ارائه خدمات تحویل غذا در
محل با استفاده از این پرندههای
کوچک هم مورد توجه قرار گرفته
است.
برخی از شــرکتهای غذایی به
روش تحویل هوایی غذا عالقمندی
نشــان داده و در حــال آزمایش
چنینراهکارهاییهستند.
ســال گذشــته وبســایتها و
وبالگهای زیادی از «تاکوکوپتر»
صحبت میکردند و شایعات زیادی
پیرامون این پهپاد مطرح میشد
که قرار بود تاکو را (که نوعی لقمه

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

مکزیکی است) به دست مشتریان
برساند.
ویدئوی تبلیغاتــی پیتزا دومینو
هم سال گذشته در فضای مجازی
بسیار محبوب شد.
"دومیکوپتر" نام پهپادی است که
قرار اســت در آینده وظیفه پیک
هوایی و رســاندن پیتزاهای این
شرکت را به مشتریان ایفا کند.
این هلیکوپتر که از راه دور هدایت
میشود ،شبیه پهپادهایی است که
در بــازی "کال آو دیوتی" به کار
گرفته شــده با این تفاوت که به
جای مسلسل ،پیتزا حمل میکند.
حاال اما یکی از پیتزاپزیها روسی
به نام "دودو" با انتشــار ویدئویی
در یوتیــوب میگوید که خدمات
حمل پیتزا به مشتریان را در شهر
سیکتیوکار روسیه آغاز کرده است.
غذاخوریهایی که خدمات ارسال
غذا به محل را نیز ارائه میدهند،
برای رساندن غذا به مشتریان خود
عمدتا با چند مشکلدست و پنجه
نرم میکنند.
نخستین مساله رســاندن غذا در
زمان مناسب به مشتری است به
شیوهای که گرم بماند؛ اما راههای
پــر پیچ و خــم یــا راهبندانها و
مسیرهای شلوغ این مهم را دشوار
میکند.
از سوی دیگر چنین کاری نیاز به
سامانهای قوی از پیکهای موتوری
آشــنا به منطقــه دارد که عمدتا
میتواند هزینه نیروی انســانی را
افزایــش دهــد و در نهایت بهای
تماشده غذا را باال ببرد.
اما پیتزاکوپتر میتواند بسیاری از
این مسائل را حل کرده و مشکالت
را تا میزان زیادی از میان بردارد.
حمل پیتزا در جعبه یا کیســهای
ویژه کــه در زیر ایــن پهپاد قرار
گرفتــه ،انجام میشــود که گرم
نگهداشتن غذا را ممکن میکند.

شهباز :معنـای اعتدال!...
«مادنبال آرمان های بلند هستیم،
دنبال تشــکیل جامعه اسالمی،
نظام اســامی ،کشــور اسالمی،
امت اسالمی و تحقق بخشیدن به
آرزوهای بزرگ پیامبران و صدیقان
و شهیدان [هستیم]» .این گونه
سخن گفتن ،آن هم از سوی کسی
کــه در کارنامه اش کمترین نمره
مثبتی وجود ندارد و هرچه هست
جز خطاهای مکرر ،خیره سری و
خودرایی بیمارگونه نیست ،نشانه
توهم زدگی حاد و پرمدعایی هم
مرز با روان پریشی است.
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پیش از این اســتفاده از پهپادها
تنها بــرای مصارف نظامی بود اما
کاربردهای تجاری میتواند تعداد
این وسایل پرنده را زیادتر کند.
سرمایهگذاری شرکتهای تجاری
برای اســتفاده بیشتر از این گونه
وسائل میتواند قیمت نهایی آن را
پایین بیاورد و از سوی دیگر تعداد
آنها را افزایش دهد.
ایدههایــی این چنیــن آیندهای
متفاوت را به پیش چشــمانمان
مــیآورد کــه چندان هــم دور
از دســترس نیســت اما چنین
پیشرفتهایی همواره نگرانیهایی
را نیز در کنار دارند.
بخشــی از این نگرانیها اختالل
احتمالی در ســامانههای هوایی
است .سال گذشته سازمان هوایی
آمریکا نام شــش ایالت را در این
کشور اعالم کرد تا استفاده تجاری
از پهپاد در آنها آزمایش شود.
این پایگاهها جزئی از برنامه توسعه
ایمنی و مقررات عملیاتی پهپادها
هستند که تا سال  ۲۰۱۵میالدی
اجرا میشود.
اداره فدرال هوانوردی آمریکا برآورد
میکند ظرف پنج ســال نخست
قانونیشــدن پرواز اشیای پرنده،
 ۷۵۰۰دستگاه از این پرندهها در
سرتاسر آسمان آمریکا به پرواز در
آیند.
استفاده از فناوریهای نو زندگی را
برای مردم سادهتر و سود بیشتری
به جیــب صاحبان کســبوکار
سرازیر میکند.
از ســویی مشــکالت احتمالی
چون هک کردن این ســامانهها،
سوءاســتفاده از آن در حمــات
تروریستی و ســرقت محمولهها
میتوانــد تنهــا گوشــهای از
نگرانیهای این سناریو باشد.
)(BBC

>> ادامه از صفحه5 :

مقام معظــم رهبری ،درحالی که
سیاست های ویرانگرش کشور را
به ورطه ی مهلــک انواع خطرها
از جمله امکان تجزیه کشــانده،
با قاطعیتی تعجــب برانگیز  -که
گویی عالوه بر دنیای اسالم زمام
تشــخیص صالح و صرفه دشمن
را نیز در دســت دارد  -می گوید:
«حمله نظامی به جمهوری اسالمی
برای هیچ کشوری مقرون به صرفه
نیست»!
بــرای موجه جلــوه دادن چنین
اظهارنظر قاطعــی ،طبعا دلیل و
برهان نیز الزم است .منتها،دلیل و

برهان های سیدعلی خامنه ای نیز
ازهمان قماش ادعای پیغمبری و
رسالت و مأموریت الهی داشتننش
است:
«محاسبات ما را نمی توانند عوض
کنند .محاسبات جمهوری اسالمی
از روز اول براساس منطق عقالنی
بوده است ،براســاس یک قوه ی
عاقله ای بوده است .عناصری که
این محاســبات را شکل می داده
اینهاســت :اول ،اعتقاد به خدا و
سنن آفرینش ،دوم ،بی اعتمادی
به دشمن و شناخت او».
ولی مطلقه فقیه پس از این تبیین

LAWYER

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

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

________________________________________________Tel.: 514-303-2977
Fax: 514-303-6522

 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

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

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

مواضع فروتنانه ،در نقش تحلیلگر
سیاسی ظاهر می شود:
«نگاه به اوضاع سیاســی جهان و
منطقه نشــان می دهد که ما در
مقطع حساسی هستیم ،به معنی
واقعی کلمه ،امروز یک پیچ تاریخی
است».
در اینجا نیز جای این توضیح خالی
است که چرا ما با سیاست هایمان
خود را دچــار وضعیتی کرده ایم
که ناگزیر از "نرمش قهرمانانه" و
پذیرش خفت بــار "ترکمانچای
هسته ای" شویم؟!
به جای توضیح ،که ناگزیر باید با
قبول خطا و قصور همراه باشــد،
ســیدعلی خامنــه ای به مظلوم
نمایی می پردازد و بدون کمترین
اشــاره به اشتباه های مکررش در
پرونده فاجعه بار هسته ای ،با نادان
فرض کــردن مخاطبان می گوید

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

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
که جمهوری اسالمی «بدون این
که از کسی دزدی کند ،بدون این
که با کسی ساخت و پاخت کند،
توانسته این علم را ،این دانش را،
این فنــاوری را برای خود فراهم
کند».
صرف نظر از صحت تشخیص در
ضرورت "فراهــم" کردن فناوری
هسته ای به بهایی چنین گزاف،
تنها فــردی با میــزان وقاحت،
فریبکاری و خودفریبی مقام معظم
رهبری می تواند "ساخت و پاخت"
در خریــد فناوری غنی ســازی
اورانیوم از عبدالغدیرخان پاکستانی
 که او نیز خــود آن را از هلندیها و پاکســتان "دزدیده" بود  -را
نادیده بگیرد و به عنوان بخشی از
کرامات خود آن را «فراهم کردن
علم ،دانش و فناوری» جا بزند!
درســال هــای میانــی دوران

ریاســت جمهوری ســید محمد
خاتمی ،هنگامی که بدون تعریف
"اصالحات" مدام دربــاره آن داد
ســخن داده می شــد ،سیدعلی
خامنه ای (نقل به مضمون) گفت
که اگر منظــور از اصالحات مثال
بهتر ساختن جاده باشد من نیز با
آن موافقم! در سخنرانی اخیر نیز
همین کار را بــا "اعتدال" کرده و
می گوید« :این "اشداء علی الکفار
رحماء بینکم" اعتدال است" .قتلو
الذین یلونکم من الکفار" اعتدال
است .امر به معروف و نهی از منکر
اعتدال اســت .اعتدال اینهاست
دیگر»!
خوب شد نمردیم و معنای اعتدال
را هم فهمیدیم!

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

•

13

 سال  21شماره  24  1170تیر 1393

PAIVAND: Vol. 21  no.1170  July 15, 2014

www.paivand.ca

13

کــانــادا...

آیا میزبان جام جهانی میشویم؟

ظاهرا مسئوالن ارشد فوتبال
در کانادا به دنبال این هستند
که میزبانی جام جهانی  ۲۰۲۶را
نصیبکشورشانکنند.
طبق گزارشها ،شرکتدادن کانادا
در رقابت برای کسب میزبانی جام
جهانی  ۲۰۲۶حاال در دستور کار
چهار ســاله Canadian Soccer
 Associationقرار گرفته است.
روند انتخاب میزباندر فیفا با قواعد
کمیته بینالمللــی المپیک فرق
دارد .فیفا سیاست نوبت چرخشی
را برای انتخاب میزبان جام جهانی
در نظر میگیرد .وقتی کشوری از
یک قاره میزبان جام جهانی شود،
در دور بعــدی جــام جهانی باید
میزبان از قاره دیگری باشد.
این بدان معنی است که کشورهای
اروپایی تا سال  ۲۰۳۰نمیتوانند
متقاضی میزبانی جام جهانی باشند
چون روسیهدر سال  ۲۰۱۸میزبان
جام جهانی است.
از سوی دیگر ،قطر در سال ۲۰۲۲
میزبان جام جهانی است و بنابراین
کشورهای آسیایی حداقل تا سال
 ۲۰۳۴میالدی متقاضی میزبانی
نخواهند بود.
اســترالیا یکی از متقاضیان مهم
اســت اما اختالف زمانــیاش با
کشورهای غربی باعث میشود که
شبکههای بزرگ تلویزیونی چندان
روی خوشی به این میزبانی نشان
ندهند؛ همان اتفاقی که در زمان
المپیک  ۲۰۰۰سیدنی افتاد.
نکتهدیگر هم این است که استرالیا

تازه به کنفدراسیون فوتبال آسیا
پیوسته و تا سال  ۲۰۳۴نمیتواند
تقاضای میزبانی بدهد.
مـانـد کشورهای آفریقایی
پس می َ
و آمریکای جنوبی ،کانادا ،مکزیک
و آمریکا.
در مــورد آفریقا مشــکالت مالی
احتماال دردسرساز میشود .شاید
تنها کشوری در آفریقا که از پس
سرمایهگذاری و هزینههای عظیم
جام جهانی برمیآمــد ،آفریقای
جنوبی بود کــه نوبتش هم تمام
شــد .فیفا در جریان آمادهشدن
تجهیزات برزیل برای جام جهانی
امسال هم با حاشیههایی روبرو بود
و به نظر نمیرســد که با پذیرش
میزبانی کشورهای آفریقایی،دوباره
به تکرار این وضع تمایل داشــته
باشد.
بنابراین احتمالش هست که سه
کشــور کانادا ،مکزیــک و آمریکا
گزینههای نهایی میزبانی باشند.
در این میان ،هزینه زیرساختها
و اســتادیومهای الزم بــرای جام

جهانی و نیز تامین امنیت عمومی
آن به مسالهای بزرگدر کشورهای
میزبان تبدیل شده است.
مثال جــام جهانــی  ۲۰۰۶برای
آلمــان هزینه خیلــی هنگفتی
نداشت چون زیرساختها از قبل
در این کشور موجود بودند.
اما جام جهانی  ۲۰۱۰در آفریقای
جنوبی و جام جهانی امســال در
برزیل هزینه زیادی برداشــت که
بخشــی از آن هم بــه دلیل عدم
مدیریت و نیز برنامهریزی نامناسب
در اختصاص هزینهها بود.
همچنین قطر کــه میزبان
جام جهانی  ۲۰۲۲است۲۲۰ ،
میلیارد دالر در این راه هزینه
کرده و با حاشیههای بسیار زیادی
هم مواجه بوده که جامعه جهانی
را به انتقاد از انتخاب این کشور به
عنوان میزبان جام جهانی واداشته
است.
اما اگر کانادا بخواهد میزبان جام
جهانی شود چه؟
طبق قوانین فیفــا ،باید حداقل

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

هشت استادیوم برای میزبانی جام
جهانی ساخته شود .برای کشوری
بــه وســعت کانادا ،هم ســاخت
استادیوم مطرح است و هم انتخاب
شهرها و نیز راههای حمل و نقل
کوتاه بین آنها.
همچنیــن در جریــان انتخاب

اکبر» .به مراسم
داعش« :با متام سرعت به سوی فاجعه پیش می رویم!» >> ...ادامه از صفحه6 :
گــردن زنی در
عراق و ســوریه
جهان بینی نبرد و کشورگشــایی به
شیعه نشین شانسی ندارند ،حتی اگر میکند.
به بغداد یا کربال برسند ،نمیتوانند از در ســوی دیگر نسلی از جنگجویان کشــورهای حــوزه ی خلیج فارس نگاه کنید .تبدیلدگراندیشان به کافر
مسلمان ایســتاده ،که چیزی برای نگران باشــیم .آن جا دسترســی به راه را برای اعمال خشونت باز میکند.
عهدهی حفظش بر آیند.
از دســت دادن ندارد .اختالف را  ۶۵سالح های مدرن و منابع مالی بسیار •
•
ســایت :تا حدی آرامش بخش در صد جمعیت پایین ســی ســال آسان است .تشــکیالت سلفیها در سایت :چه چیزبیش از همه این
کشورهای مسلمان شدیدتر میسازد .اروپــا را هم که برای بازگشــتگان از تفکر را ب ّرا و روئین تن میکند؟
است.
عبدالصمد :همین که در قرن بیست هیچ وقت سربازگیری به این سادگی عراق امکانات ایجاد میکند ،خطرناک عبدالصمد :این که غیرقابل دســت
و یک ،ســپاهی کوچــک این همه نبوده است .در جنگ افغانستان تک به نظر میآیــد .بنیادگرایان در اروپا بردن اســت .چون سرمنشــاء آن نه
سالهاست که جوانان را جذب نموده بشــر ،بلکه قادر متعال است .تفکری
پیشــروی داشــته ،مبهوت کننده تک می آمدند و حاال هزار هزار.
و برعلیه جامعهی خود میشورانند و که نه سیاسی و نه پراگماتیستی بلکه
است .ترکیه هم نقش مشکوکی بعهده •
ما سر برمیگردانیم و خود را به ندیدن اتوپیایی ست .باید به الله ایمان داشت
گرفته .مسیر سفر بیشتر جنگجویان سایت :از مرگ نمی ترسند؟
و الله برای اداره ی جهان قوانینی دارد
اروپایی از ترکیه میگذرد .به نظر من عبدالصمد :این ها جنگ را به آیینی میزنیم.
و تو هم مجــری آن بر روی زمینی.
اسالمیستها ابعادی جهانی به خود عبادی بــدل نمودهاند .تبلیغاتچیان •
و این با شــیعه گری و مسیحیت در
گرفتهاند و این هم یکی از نشانههایش داعش سربازان انتحاری منیخواهند ،سایت:چرا؟
بلکه آرزوی سپاهی پیروزمند را در سر عبدالصمد :چــون ظاهراً تحلیلگران تضاد اســت .این همــان نظریه ی
است.
می پرورانند .این همان اصلی ســت اســام همه چیز را بــی خطر جلوه آخرالزمانیعهدعتیق(آلتهتستامنت)
•
سایت :چچن ها هم در عراق دیده که آنها را از القاعده جدا میســازد .میدهند .من بعضی از اسالم شناسان اســت که قران دنبالــهاش را گرفت.
جهادیهــای جوان بــه قصد مردن را مســئول عــدم درک درســت از برای مســیحیت قرن بیست و یک
شدهاند.
عبدالصمد :و بوسنیها در افغانستان .نیامدهاند .میخواهنددنیا را فتح کنند ،سلفیسم میدانم .آن ها دارند تئوری اما عهدعتیق مفهوم سیاســی کامال
داعش محل تجمع بنیادگرایان جوان چون گمان میکنند که از چنگشان خشونت را ترویج میکنند .حتی اگر متفاوتی با قران در نزد مسلمانان دارد.
است که همه به یک وعده لبیک گفته در آورده انــد .برای آنان نتیجه برد ـ هنوز اعالم جهاد ننموده باشــند ،اما اگر کســی در اروپای امروز بر طبق
اند .حاال چه اهل قاهره باشــند ،چه برد اســت .اگر در این نبرد بمیری به جامعه را به دو دســته مومن و کافر قوانین عهد عتیق زندگی کند ،براستی
بغداد ،چه صنعا ویا دویسبورگ :باید بهشت میروی و اگر پیروز شوی اجر تقسیم کرده اند و کافر هم طبق نصح نام بنیادگرا را بر او می گذاریم .اما اگر
صریح قرآن کسی ست که خدا را نفی یک مسلمان همین کاررا بکند فقط
فقط از رسول خدا پیروی کنیم تا دنیا دنیویت به جای خود محفوظ است.
مســلمانی مومن به شــمار میرود.
در برابرمان به زانو در آید و کاری را که مخصوصــاً برای بچه هــای مهاجر نموده وریختن خونش مباح ست.
مسخره ست.
آن گروه کوچک در مدینه آغازگرش این رویای قدرت پوشــیده در قالب •
مذهــب بهترین راه عــاج عقده ی سایت :بســیاری از مسلمانان •
بود ،به اتمام برسانیم.
خود کم بینی که بدلیل شکست در لیبرال طور دیگری فکر میکنند .ســایت :چطور شد که به اخوان
•
سایت :شما اســام را بعنوان عرصهی اجتماعیدچارش شدهاند ،به عبدالصمد :اما این نتیجهی اســام المسلمینپیوستید؟
کفـار را عبدالصمد :جاذبــه ی اولیهاش برایم
آخرین اتوپیا معرفی میکنید .حساب میآید.
سیاسی ست .وقتی که قران ّ
پست تر از حیوانات میبیند ،این سوال عضویت در گروهــی بود که مذهب
یعنی آزادی جاذبه اش را از دست •
سایت :باید غربیها هم به وحشت پیش میآید که ما با یک حیوان چه اعضایش را به هم پیوند زده است .اما
داده است؟
میکنیم؟ سوارش میشویم ،به بازار فرامین بی معنــی که باید ارادهی ما
عبدالصمد :ما درغرب شاهد سومین بیفتند؟
و بلکه چهارمین نسلی هستیم که در عبدالصمد :در کوتاه مدت نه .ســپاه میبریم و میفروشیم و یا سر میبریم .را در هم میشکســت ،مرا در موضع
صلح و آزادی متولد شــده و در عین اسالم به این زودی ها بهدروازه ی وین همین روش را باید با کفار هم پیش دفاعی قرار داد .حس میکردم تحقیر
حال بسیار کم از این دو پدیده دفاع یا رم نخواهد رسید .اما باید از سرایت گرفــت .و در هنگام عمل گفت «الله شــدهام .ما درغرب باید از ترویج این

میزبان جام جهانی گاهی عوامل که مقامات کانادایی بادرنظرگرفتن
بیرونی هم تاثیرگذار میشوند .این مسائل مختلف خواهند گرفت و
مساله در زمان انتخاب قطر بسیار باید دید در نهایت فوتبالدوستان
حاشیهساز شد.
در جام جهانــی  ۲۰۲۶روانه این
به هــر حال بــرای کاناداییهای کشور آمریکای شمالی خواهند شد
فوتبالدوست چارهای جز انتظار یا نه.
•
وجود ندارد .این تصمیمی اســت
عقیده که اسالمیســتها اسالم را بد
فهمیدهاند،دست برداریم:

القاعده ،بوکو حرام ،داعش ،اخوان
املسلیمن ،آخوندها و حتی اردوغان.

پس چه کســی اســام را درســت
فهمیده اســت؟ چند تــا خبرنگار
خبرگزاری تاس؟!
•

سایت :آن ها که در بی خطر نشان
دادن اسالم اصرار میورزند ،چه
هدفی را دنبال میکنند؟
عبدالصمد :بعضی میترسند که ُمهر
دشمنی با اسالم به پیشانیشان بخورد.
در کنارش منافع اقتصادی هم هست.
وقتی که رابطهی تجــاری با ایران و
صادرات ســاح به عربستان سودآور
اســت ،پس باید چهرهی دوستانهای
هم از اسالم سیاسی تحویل داد.
از اینها گذشته روشنفکران مسلمانی
هم هســتند که میخواهند تصویر
خوبی از اســام ارائه دهند .یک بار از
نوید کرمانی پرسیدند :چه هدفی در
زندگی دارد؟ و او پاســخ داد :خدمت
به خدا .با توجه به فجایعی که روزانه
بر سرمان آوار میشود ،با تمام وجود
آرزو میکنم روشنفکران مسلمانی به
میدان بیایند که حاضر باشند واقعیات
را همان طور که هست بگویند .چون
ما با تمام سرعت به سوی فاجعه پیش
می رویم .بنابراین آقای کرمانی عزیز
به جای پناه بردن بهدامان شعر کمک
مان کنید!
•

سایت :برعلیه شما فتوا داده اند.
چرا با این همــه این طور علنی
درباره ی اسالم حرف میزنید؟
عبدالصمد :ترس را به عقب میرانم،
در غیر این صورت مجبور به سکوت

خواهم شد.

 ۲۰۰ســال پس ازولتر ۷۰ ،سال پس
از شکست فاشیســم و  ۲۵سال پس
از فروریخنت دیوار برلین روا نیســت
که عقیــدهام را در اروپا پنهان کنم.

نمیخواهممردمبگویندکهعبدالصمد
حق دارد .آزادی را این طور فهمیدهام
که حقیقت مطلق معنی ندارد .فقط
میخواهم نظــرم را بگویم .به همین
دلیل اروپا را برگزیــده ام.حاال اما به
ترک این جا فکر می کنم.
•

منبع :روزنامه ی دیسایت شماره ی  ۲٨سوم
جوالی ۲۰۱۴
مصاحبه گر اِِولین فینگر
_______

درباره ی حامد عبدالصمد
 :۱۹۷۲در قاهره متولد گشت .پدرش
امام جماعت اهل ســنت بود۱۹۹۱ .
به اخوان المسلمین پیوست و سپس
از آنان جدا شد .امروز یکی از اعضای
کنفرانس اسالم و منتقد این مذهب
است.
 :۱۹۹۵بــه آلمان رفت و به تحصیل
علوم سیاسی پرداخت.در کنار فعالیت
های دیگر به تدریس در رشــته ی
اسالم شناسیدانشگاه ارفورت مشغول
شد و در دانشگاه مونیخ کرسی تاریخ
یهود را آن خود ســاخت .در ســال
 ۲۰۱٣امامــان مصری فتوای قتل او
را صادر نمودند و او در ســال ۲۰۱۴
کتاب فاشیسم اسالمی ـ یک آنالیز را
منتشر نمود که به بررسی جهان بینی
جنگجویان داعش می پردازد.
____________________
•
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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
در قلب NDG
>> ساعات کار:

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!

514-299-8841

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 برنامه دانستنی های پزشکی و
بهداشت عمومی توسطدکتر عطا انصاری ساعت
 6تا  7بعد از ظهر به وقت شرق کانادا
• سه شنبه ها برنامه ناگفتنی ها (طنز سیاسی)
توسط پیر گدای خراسانی
ساعت  7تا  8بعد از ظهر به وقت شرق کانادا

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

www.maryamtavaf.com

www.mihantv.com

Sunyouth

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

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

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

ـسرا
ک
با
�
Maison De Kebab

La

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

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

933-0-933

514

هر یکم و پانزدهم ماه

ایرانیکاازآنهمهماست

آموزش طراحی و نقاشی

Tel.: 514-894-8372

Iransocialist@gmail.com

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

پیرگدایخراسانی

>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

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

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

برنامه تلویزیونی دریچه

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

(514) 274-8117

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

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1
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دیدگاه :از نامه های رسیده ...

دهمینکنفرانسدوساالنهانجمنبینالمللی
ایرانشناسیدرمونتریال
شرم تان باد!
The International Society for Iranian Studies
)(ISIS
The Tenth Biennial Iranian Studies Conference
Montréal: Hilton Bonaventure Hotel

خجستهقامسلو(مونتریال)

Wed. Aug. 6, - Sun August 10, 2014

www.iranian-studies.com
یادمان یاد یاران

شنبه  6سپتامبر 2014
به یاد خاوران ها در جای جای ایران
و در همراهی با مادران خاوران که مبارزه و پایداریشان
در گذرگاه زمان طنینی جهانی یافته است.
تمام قد و پرتوان برعلیه کیفر اعدام و شکنجه
در مبارزه با رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

جزئیات برنامه بزودی اعالم خواهد شد.
تلفنآگاهی:
)514( 216 8065
----------------------koshtaredahe60@gmail.com
http://www.massacreiniran.com

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

جنگ های ناخواسته ،از
بین رفنت مرزها و آوارگی
میلیون ها و ...از کجا آب
می خورد؟

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

بعد از سالها بی قلمی و بیماری
العالج (که هنوز گریبانم است)
دیگر طاقت نیــاوردم و گفتم
بنویسم.
سالها قبل در محل کارم مردی
موقر با دخترش وارد شده خود
را معرفی کرد گفت که همراه
دختر خود آماده که او را کمک
کند تا مکانــی برایش پیدا که
دختــر وارد تحصیل شــود .از
اوضاع ایران پرســیدم! سپس
دهان باز کرد و گفت که دوستی
در ایــران که یکی از وزراء زمان
شاه بود و پســر  17-18ساله
اش را روانه انگلســتان کرد که
تحصیل کند قبل از عزیمت از
ایران پدر این پسر (همان وزیر
سابق) تلفنی به یکی از دوستان
انگلیسی خودکه لرد بنامی هم
بود تلفنی سفارش کرد که پسر
من در آنجا تنهاســت و هر از
گاهی به او ســری بزن .تعریف
می کرد که روزی جناب لرد به
پسر زنگ می زند و احوالپرسی
مــی کند و مــی گوید که من
امروز راننده ام را می فرستم که
ترا پیش ما بیــاورد و در منزل
ناهاری با هم بخوریم .پسر وارد
منــزل لرد می شــود و بعد از
احوالپرسی غذا حاضر می شود.
جناب لرد ویســکی بدست به
جوانک هــم تعارفی می کند و
پسر هم قبول می کند .بعد از
کوتاه زمانی پســر رو به جناب
لرد کرده و می پرســد که شما
انگلیســی ها چرا دست از سر
ما برنمی دارید؟! جناب لرد در
جواب می گوید که چه سئوال
خوبی کــردی و حــاال گوش
بده .مملکت ما توان  60درصد
اقتصــادی دارد و اگر ممالکی
مثل شــماها و امثالهم نباشد
تکلیف 40درصد بقیه چه می
شود؟ پس برای گرسنه نبودن

مردم و مالحظــات اقتصادی
مملکت باید از حلقوم شــماها
درآورده ،بداد خودمان برسیم!!
حاال فهمیدی پسر جان؟!
القصه اوضاع سیاسی دنیا را کم
و زیاد دنبــال می کنیم ،قورت
میدهیم ،کمی می نالیم ،گاهی
امیدوار و تمام این محاسبات یا
باعث خط خطی شدن اعصاب و
یا در این فکر فرو می رویم که
جوامع دنیا به کجا می روند؟ آیا
سرنوشت بشر بدست خودش
اســت یا خداوند و یا طبیعت
ظالم؟ ما بعنوان یک ملت شاهد
بسیاری از نامالیمات سیاسی،
فقر سیاه ،ثروت های باد نیاورد،
خونریزیها وووو ...هستیم.
حمله های سبعانه ،جنگ های
ناخواسته ،از بین رفتن مرزها و
آوارگی میلیــون ها از کجا آب
می خورد؟
هر علتی را معلولی است که من
شخصا به گردن حرص و طمع
و چشم داشت دولت ها به آب و
خاک و ثروت های طبیعی می
دانــم .روی این نکته تکیه می
کنم که چگونه تحمیل جوامع
بشری می شود ناخواسته.
بطور خالصه با این قلم بی
رنگ از شما می پرسم:
•

کشور افغانستان در
-1
زمان محمد ظاهر شــاه آرام تر
بود یا حاال؟ بن الدن ها و طالبان
و القاعده ها را مسلح کردید که
روســها را بیرون کنند و قول
دادید که زمین های آنها را زیر
کشت و زرع ببرید که نکردید و
نکردید .مدارک نشان می دهد
که کشت خشخاش نسبت به
قبل  90درصد بیشتر شده که
هیچ آزادی مردم افغان را هم از
آنها گرفتید و جامعه را بدست
مشتی الت متعصب سپردید و
الفرار ....شرمتان باد.
•

همسایه پاکستان فی
-2
المثل در زمان ژنرال ایوب خان
آرام تر بود یا حاال که پای طالبان
و گــروه های متعصب مذهبی
و بی رحم را برای این کشــور
همواره کردید! شرمتان باد.

•

عراق همسایه دیگر
-3
در زمان صدام حسین کافر -آرام
تر و پیشرفته تر و مدرن تر بود
یا حــاال؟ چاه های نفتی آنها را
محافظــت کردید و در موزه ها
را باز گذاشتید که تاریخ قدیمی
این کشور بدست ناپاک دالالن
عتیقه بیفتد که حاال در بازارها
به فروش برود .شــما عالوه بر
تجاوز ملتی را به خاک و خون
کشــیدید ،این هــا آب و برق
داشتند و حاال ندارند ...شرمتان
باد.
•

سرهنگ قذافی را
-4
که شما (جهان اول) دیکتاتور
می دانستید ،مدت  40سال با
او رفت و آمد داشــتید .جناب
رامزفیلد دست در دست قذافی
و ُعنق در عنق ســالهای سال
عشق بازی کردید تا ناگهان آقای
دیک چینی معــاون جنایتکار
بوش جانی تر چشم به چاههای
نفت و گاز دوخت تا جائی که با
چاقو اوباشان محلی وارد ماتحت
او کردند .لیبی که مردمانش در
رفاه بودند تحصیالت و پزشکی
مجانیداشتند ووو ببینید که به
چه روزی انداختید! شرمتان باد.
•

سوریه در 40-50
-5
سال گذشــته در زمان حافظ
االسد (دیکتاتور) آسایش داشت
یا حاال؟ شما هستید که تادندان
اوباش را مسلح می کنید و فقط
برای منافعتان .شرمتان باد.
•

از تونس ،الجزیره،
-6
مراکش می گــذرم که آرامش
آنها را هم بهم ریختید .شرمتان
باد.
•

خطه یا قاره آفریقا
-7
(شــرقی و مرکزی) مردمی با
منابع بیکران را مســلح کردید
که به جان هم بیفتند مردمی
که قادر به ساختن یک سوزن
نیســتند پابرهنه ولی تا دندان
مسلح و به جان یکدیگر .آفرین
به شما که کارخانه های اسلحه
سازی شما چه ها که نمی کند
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و چــرخ های آن نمــی خوابد.
شرمتان باد.

•

مصر باستانی را به
-8
زباله دانی تبدیل کردید ،یهودی،
مسیحی ،مسلمان با هم سازش
داشتند ســی ســال و اندی.
حســنی مبارک را شما آقایان
بوش هــا ،پدر و پســر (و روح
القدس) دست بگردن بودید ولی
ناگهان حسنی مبارک دیکتاتور
و ضد بشر شد؟ شرمتان باد.
آقایان جهان اول روی سخن با
فرد فرد شماست ،دم از حقوق
بشــر نزنید ،دفاع از هیچ ملتی
نکنید مــا را به خیرتان امیدی
نیست ،شما خونخوارهای نفتی
(بقول بوش) گفت ما معتاد به
نفت هستیم .شرمتان باد.
آقای ســر کوزی ،رئیس دولت
فرانســه که بعد از کشته شدن
کلنل قذافی خودت را با سرعت
به تریبونی رساندی و در جمع
یک مشت مردم افسار گسیخته
کالمت را با بســم اله الرحمن
الرحیم شــروع کــردی که ای
کاش اشــهدان الالــه االله می
گفتی نفت و گاز فرانسه و دیگر
همسایگانت را تامین کردی به
چه قیمتی؟ بــه قیمت ویران
کردن یک ملت و یک مملکت.
شرمتان باد.
شــما هموطن عزیــز من می
گوئیــد که خوب این نوشــته
توضیح واضحات اســت راست
هم می گوئید ولی همیشه بیاد
جمله حرص و طمع بشر باشید
که نه فقط در حکومت ها ،بلکه
در برزن و خانه ها هم دیده می
شــود ولی آن بسیار گسترده و
قابل تعمق است.
ماحصل کالم به قــول پژمان
بختیاری که گفت:
ای دکل(*) بخشکی کز تو این
بلندی ناله ها بخیزد!
(*) دکل اشــاره بــه چاه نفت
است.
اگــر فرصتی داشــتید کتاب
کمیته  300را هم مطالعه کنید
تا متوجه شوید که دنیا دست
کیست؟
کردارتان نیک

کافهخاطــرات

آقای ابراهیم نوروزی

پنجشنبه  17جوالی 2014
 18:30تا 20:30

جوامع بشری همواره در جستجوی ابزاری
برای شنا خت و تعریف هویت خود میباشند
که خاطرات مشترک اعضاء انها یکی از این
ابزار ها اســت .با توجه به روابط دو جانبه
خاطرات فــردی و جمعی  ،تبادل بین آنها
یکــی از راه های بوجــود آوردن خاطرات
مشترک و نگهداری از آن است .خاطرات
مشــترک در تبیین و تــداوم هویت نقش
اساســی دارند و این نقش در جوامع پویا
و بخصــوص مهاجر از اهمیت بســزایی بر
خورداراست و میتواند شکاف بین نسل ها
را پر کند و ضامن هویتی مداوم و پویا باشد.
------------------آقــای ابراهیــم نــوروزی دارای مــدرک
کارشناســی مهندســی صنایع غذایی از
دانشگاه ایران در سال  1351و مدرک فوق
لیسانس مهندسی شیمی و مواد غذایی از
دانشگاه مک گیل در سال . 1357ایشان از
سال  1987در دانشگاه مک گیل به عنوان
محقق و مدیر صنایع غذایی ،در دپارتمان

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایـران در مونتریال

شیمی ،کشاورزی و صنایع
غذایــی مشــغول کار و
تدریس بودنــد .از دیگر
فعالیت های ایشــان می
توان به موارد زیر اشــاره
کرد:
- BOG members in
MBMAA, BCRSP,
Centraide, Baie
d’urfe Rescu

 تدریس در موسســه های داخلی و بینالمللی
 موسس اولین کمیته ی بهداشت و ایمنیکار در  IFSTAایران
 اولین دریافت کننده جایزه ارزشمند سفیرایمنی از دانشگاه مک گیل
 برنده جایزه کارکنان کلیدی از دانشــگاهمک گیــل در ســالهای 2004و  2005و
2006
 جایزه ملی داوطلبانه از انجمن حرفه ایایمنی کانادا
 جایزه ملی ایمنی مواد غذایی از پانزدهمینکنگره صنایع غذایی ایران در سال 2004

 اولین ایرانی در دنیا صاحبعنوان دانشمند علوم غذایی
توسط موسســه بین المللی
گواهینامه های علوم غذایی
از آمریکا.
آقای ابراهیم نوروزی به عنوان
عضوی از جامعه ایرانی مقیم
کانادا نیز بیش از چهل سالدر
زمینه های مختلف فرهنگی،
ورزشی فعالیت هایی داشته

اند:
 تاســیس انجمن ایرانیان کبک در سال1982
 مدرسه زبان فارسی برای کودکان برپایی فعالیت های ورزشی شامل پینگپنگ و والیبال و فوتبال
 برپایی جشن نوروزتاریخ :پنجشنبه  17جوالی  2014زمان:
 18:30تا 20:30
Westmount Library:
4574 Sherbrooke W. (West)mount

U N I O N MONDIALE

Tel.: 514-937-5192
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وقتی که ما به هر دلیلی به عیســی مسیح
توجه می کنیم و شخصیت او را در اناجیل
مورد بررســی قرار می دهیم ،متوجه می
شویم که او حامل یک پیروزی بزرگ است.
گاهی دیگران از ما می پرسند که چرا باید
عیسی مسیح را قبول کرد؟
ما هم خدا را می شناســیم ولی واقعأ چرا
فقطدر نام عیسی مسیح حیات جاوید است.
وقتی به فلیپیان  ١١-١٠ :٢نگاه می کنیم
که می گوید:
« تا اینکه همۀ موجودات در آســمان و
روی زمین و زیر زمین با شــنیدن نام
عیســی زانو بزنند .و همه برای جالل
خدای پدر ،با زبــان خود اعتراف کنند که
عیسی ،مسیح ،خداوند است…»..
واقعأ چرا باید هر زانویی در برابر عیسی خم
شود .هر چند که در فلیپیان در آیات باالتر
توضیح خوبی داده شده است ،ولی وقتی در
مکاشفه  ٢-١ :٥متوجه می شویم که کتابی
بر دست راست تخت نشین است و مکتوب
به  ٧مهر و فرشــته ای می پرســد که چه
کسی می تواند آن را بگشاید و مهر هایش
را بردارد.
در مکاشفه  ٥:٣خبر می دهد که:
«اما هیچ کس در آسمان یا روی زمین و یا
زیر زمین قادر نبود که طومار را باز کند و یا
به داخل آن ببیند»
واقعأ هیچ کس نتوانسته مسئله گناه بشر
را حل کند .هیچ کس پیدا نشده که بتواند
شیوه ای را پیدا کند که بطور واقعی موضوع
گناهکار بودن انسان و طبیعتا سزاوار مجازات
بودن او را حل کند.
انســان با توجه به گناهانی که مرتکب می
شود همیشه از عواقب فشار و استرس ناشی
از ارتکاب گناهانش در اضطراب است .شاید
کسی احساس گناه را در خود عمیقا درک
نکرده .ولی وقتی بــا او صحبت می کنیم
احساس کم خوابی و افسردگی و غیره را در
او می بینیم.
این چیزها در زندگی بشــر به صورت یک
حالت اپیدمــی (بیماری عالمگیر) در آمده
است .چرا اینگونه است؟
آیا نه این که عکس العمل کار انسان بر روی
روح و روان و جسم او تأثیرات منفی گذاشته
اســت و او را آزرده خاطر ساخته  .شریعت
موسی هم به یهودیان گناه را نشان داد و هم
پیشــگویی های در باره کسی که می تواند

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 :

)

شریعت را به کمال اجرا کند میدهد .پولس
در رساله رومیان  ٤:١٠می گوید:
زیرا مسیح هدف و تمام کنندۀ شریعت است
برای هر که ایمان آورد و به این وســیله در
حضور خدا عادل شمرده شود».
بلی عیسی مسیح حامل پیام ومژده ای
برای ما است.
او توانسته کاری را که هیچ کس نتوانست
انجام دهد به اتمام رســاند .او خودش فدیه
گناهان بشر شده نه این که راه را به ما نشان
می دهد ،بلکه راه حل مناسب خود او است
او خودش راه است.
چه کسی جرأت می کند برای گناهان کسی
دیگر بمیرد؟ بشر گاهی به تعارف می گوید
الهی من قربان تو شوم! ولی این بشر تا چه
انــدازه روی حرفش می ماند .آیا تا به موت
آنهم از نوع صلیبش.
وقتی که در رساله فلیپیان گفته می شود
هر زانویی خم می شود به این حقیقت توجه
دارد که کاری را که عیســی انجام داده که
مستحق این سخنان است .هیچ انسانی با
عدالت خویش پارسا شمرده نشده است.
بشری که اخالقیاتش و روحیاتش وجسمش
تحت تأثیر گناه مریض است ،امروز بوسیله
پذیرش عملی عیسی آرامی می یابد.
عیســی گفت بیائید نزد مــن ای تمامی
زحمتکشان و گرانباران من شما را آرامی می
دهم.
آیا عیسی این لیاقت را دارد که به ما آرامی
دهد؟ و دیگر گناه عواقب آنرا در زندگی خود
نبینیم .هر کــس در طول زندگی خود بر
روی زمین فرصت انتخاب دارد که عیسی
را بپذیرد یا او را رد کند  .هر انسانی که خدا
را قبــول دارد حتما در طول عمرش تجربه
پرستش خدا را دارد او شاید دعا می کند و
شاید گاهی خدا را شکر می کند.
شــاید امروز باشند کسانی که عیسی را
قبول نکنند .ولی آنها در گناهان شــان می
میرند چون گناه با آنها می ماند و کسی گناه
آنها را بر نمی دارد .عدالت خدا آنها را تنبیه
می کند آنها عیسی را خواهند دید .شاید
امروز پیش عیسی زانو نزدند ولی عدالت خدا
را در عیسی مسیح را خواهند دید که برای
رسیدگی به داوری آنها می آید و آن روز زانو
های آنها خم می شود بر این حقیقت که
گناه کارند و قاصر آمده نتوانستند پاسخگوی
مدعیان خود باشند .در نتیجه مرگ بر آنها
پیروز می شود.
این حقیقتی است که عیسی را برتر از همه
کس در زمین و آسمان و زیرزمین و در هر
جا به ما معرفی می کند .چرا باید همیشه
منتظر وقتی باشیم که کار از کار گذشته و
همه چیز تمام شده و زانوهای ما برایداوری

خم شود؟
چرا با عیسی همراه نشویم؟
چرا روبروی خواسته های گناه آلود ما زانو
بزنیم؟ و تسلیم بدی ها شویم!
عیسی مســیح به جهان آمد و یک الگو و
نمونه برای زندگی ما گذاشت .این نمونه از
کجای زندگی ما بر روی ما باید قرار بگیرد.
آیا عیسی نمونه ای از زندگی گناه آلود را در
انجیل به ما نشان داده ما به عنوان یک پیرو
مسیح که از عیسی الگو برداری می کنیم ما
باید نمونه ای برای دنیای گناهکار باشیم .ما
در این راه الگوی زندگی عیسی را بر کجای
زندگی خود منطبق می کنیم؟
آیا بر آن قسمتی که هنوز مثل سابق گناه
می کند .ما باید از گناهان خود جدا شویم و
الگو را باید بر روی آن قسمتی بگذاریم که با
تولد تازه در عیسی شروع می شود.
کسانی که پیروی مســیح را بدون تولد
تازه می خواهند چطور می توانند از عیسی
که تمام ٌا با طبیعت گناهکار انسان مخالف
عمل می کند هم الگو شوند .اگر ما به عنوان
یک پیرو مسیح برایدنیای گناهکار الگویی
از زندگی عیسی مسیح نباشیم.چگونه می
توانیم عطر خوشبوی نجات باشیم.
این ما هســتیم که می توانیم با زندگی ما،
به جهان گناهکار نشان دهیم که چرا باید
به مسیح ایمان آورد و چرا هیچ راهی بجز
عیسی مسیح برای نجات وجود ندارد .البته
عیسی بدون ما هم کارش را انجام می دهد
ولی برکت خدمت از ما گرفته می شود.
یکی از دالیلــی که گاهی افراد نمی توانند
مژده نجات را بدهد این است که:
خودشان تولد تازه از مسیح ندارند .ولی برای
ما چه می شــود آیا خون عیسی مسیح ،ما
را از ضمیر مرده پاک نمی کند تا با خداوند
باشــیم .پس بیایم به خون مسیح که ما را
برای نجات خریده به حیات جاوید امید وار
باشیم.
در رساله عبرانیان ٩:١٤آمده:
«خون مسیح چقدر بیشتر انسان را پاک می
گرداند .او خــود را به عنوان قربانی کامل و
بدون نقص به وسیلۀ روح ابدی به خدا تقدیم
کرد .خون او وجدان ما را از اعمال بی فایده
پاک خواهد کرد تا ما بتوانیم خدای زنده را
عبادت و خدمت کنیم».
وقتی که ایمان ما کم رنگ است امید ما را
هم کم رنگ نشان میدهد و رسوا می شویم،
چرا که کم محبتی ما نمایان می شود.
می خواهم بگویم که ایمان آن طالی نابی
است که پیمانه اش محبت است وقیمتش
امید.
•
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مریم رحیمی
(مونتریال)

خانواده :در سرزمین نو...

بچهها،ورودبهاجتماع
و کالس های ورزشی...

وقتی پای صحبــت فرزندانمان
بنشــینیم ،درمیابیم که یکی از
نگرانیهای بزرگشــان عدم تسلط
کافی به زبان محاوره ی کشــور
جدید و ورود به گروه همساالن و
یافتن دوست و همبازی جدید در
کشوری است که هیچ از فرهنگ و
آداب و رسومش نمیدانند.
از این رو آن عده از فرزندان که از
نظر احساسی و یا جسمانی ،اندکی
ضعیف تر هســتند ،بعد از مدتی
گوشه گیر و کم حرف و یا بالعکس
پرخاشجو و عصبی میشوند و اگر
این امر به درســتی بررسی نشود
مشکالت بزرگتریدر شکل گیری

ــــــــ
8 things to
do every
day that will
make you
happier

1) Thank someone
2) Spend money — on
someone else

3) Give 5 hugs
4) Do stuff you’re good at
5) Do 5 little nice things
for others
6) Create something to
look forward to
7) Spend time with friends
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شــخصیت آنها در آینده به وجود
خواهد آمد.
یکی از راه حل های مفید خصوصا
در این فصل ســال ،شرکت دادن
فرزندان در کالســهای ورزشی و
هنری است.
تقریبا اکثر کالسهای ورزشی در
اینجا به صورت تفکیک شده برای
دخترها و پســرها و در هر رده ی
ســنی مشــخص برگزار میشود
و زمان بســیار مناســبی است تا
با انتخاب یک محیط مناســب،
راه را بــرای ارتبــاط فرزندمان با
همساالنش هموار کنیم.
در کنار این امر او با فرهنگ و زبان
جدید در قالب یک فعالیت ورزشی
هدفمند آشنا میشود و از آنجا که
در کشــور خودمان هدف بیشتر
والدین ،تنها پر کردن اوقات فراغت
فرزندان در تابستان بود و گاه دیده
میشد که فرزندیدر چندین رشته
ی ورزشی دوره های کوتاه مدت
و موقت را گذرانده ،بدون آنکه به
سرانجام مشخصی رسیده باشد،
میتوان در این سرزمین جدید از
این فرصت پیش آمده به بهترین
نحو اســتفاده کرد و با یک برنامه
ریزی بلند مــدت و هدفدار ،یکی
از رشــته های ورزشــی که مورد
عالقه اش باشــد ،انتخاب نموده
و او را برای رســیدن به هدف در
همان مسیر هدایت کرد .نتیجه ی

این امر هم در دوره های
باالتر مانند دبیرستان
به چشم می آید.
وقتــی فرزندمان می
بیند که دیگر همساالنش
هر کــدام در یک رشــته
ورزشی و یا هنری مهارت
کافی را کسب کرده اند.
این امر عالوه بر تشویق او
به ورود به جمع همساالن
اعتماد به نفــس او را نیز
افزایــش داده و بــا انرژی
مثبتی که از این فعالیتها
نصیبش میشود ،با اشتیاق
بیشتری به فراگیری علم
خواهد پرداخت.
معموال سن چهار تا هشت سالگی
زمان مناسبی است برای تشخیص
اینکه فرزندمان به چه رشــته ی
هنری یا ورزشی عالقه مند است.
با بررسی عالقه مندی هایش در
زمان صحیح میشود مکان مناسبی
برای رشد و شکوفایی استعدادش
پیدا کرده و او را تا انتهای مســیر
حمایت نمود.
در مونترال کالســهای فــراوان
ورزشی و هنری دایر است .اما اگر
به دنبال به ثمر رســاندن نهایی
استعداد فرزندانمان هستیم ،باید
بررســی دقیق تری برای یافتن
کالس مناسب انجام دهیم .حتی
با صرف هزینه ای بیشتر از همان
مبلغی که به حســاب فرزندمان
واریز میشود ،آنها را در مرکز اصلی
همان رشته ی ورزشی دلخواهش
ثبت نام کنیم و بسیار دیده شده
فرزندانــی که از ســنین کم یک
رشته ی ورزشــی مشخص را در
این مکانها دنبال کرده اند ،در هر
رده ی ســنی با کسب سابقه ی
ورزشــی و گرفتن مدرک ،آینده
ی روشن تری پیش رویشان قرار
گرفته است.
امید که از فرصت هــای تازه ،در
این ســرزمین جدید ،برای آینده
ی روشــن تر فرزندانمان استفاده
نماییم.
•

www.paivand.ca

8) Before bed, write
down three good
things that happened
today

هر یکم و پانزدهم ماه

Paulo Coelho
excepts from te post by
Barking up the wrong tree

را بر روی سایت بخوانید

بستا

پارکانگرینیون
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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

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

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

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

ایـــران

محمدی گیالنی ،رئیس سابق دادگاههای
انقالب درگذشت
محمد محمدیگیالنــی ،حاکم
شرع و رئیس ســابق دادگاههای
انقالب اسالمی در سن  ۸۶سالگی
دربیمارســتان درگذشت .وی به

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

facebook.com/paivand.montreal

علت بیمــاری مدتها بود که در "آی.سی.یو" بیمارستانی در تهران
بیمارستانیدر تهران بستری بود .بســتری بود .به گفته رسانههای
محمــدی گیالنــی بــه "دلیل داخلــی ،محمــدی گیالنی در
مشــکالت ریــوی" در بخــش بامداد روز چهارشــنبه ( ۱۸تیر۷/
ژوئیه) درگذشــت .در
مــدت اقامــت وی در
ان رئیس
بیمارســتان ،بسیاری که از وی در بیمارســتان عیادت از ماركسیست و مذهبی ،از جمله بهسزا داشــت و به همین خاطر
بعنو
یالنی در دهه  ۶۰کم اعدام
از مقامــات جمهوری کرده بود.
نوجوانان و زنان باردار را صادر کرد .در ســال  ۱۳۸۸از سوی محمود
گ
،ح
ادگاههای انقالب نوجوانان
د
ز از جمله
اســامی بــه دیــدن محمــدی گیالنــی در دهه  ۶۰گفته می شود وی همچنین حکم احمدینژاد بــه دریافت باالترین
نفرا
ادر کرد.
هزاران ردار را ص
محمدیگیالنــی رفته تحت عنوان حاکم شرع خمینی اعدام دو فرزند خود را كه از اعضای افتخار نظام والیت فقیه "نشــان
و زنان با
بودند.
و رئیس دادگاههــای انقالب ،در ســازمان مجاهدین خلــق ایران درجه یک عدالت" مفتخر شد!
عبــاس امیرانتظــام ،دادگاههای فرمایشی چند دقیقه بودند ،امضا کرده بود.
وی ســه دوره نماینــده مجلس
سخنگویدولتبازرگان ای ،حکــم اعــدام هــزاران نفراز گیالنی یکی از چهرههای کلیدی خبرگان و در مجمع تشــخیص
که به حکم گیالنی به مخالفین جمهوری اسالمی از اعضا دستگاه قضایی جمهوری اسالمی مصلحت نظام و شورای نگهبان نیز
حبس ابد محکوم شده و هواداران سازمان مجاهدین خلق بود و در صدور احکام شدید علیه عضویتداشت.
بود ،از جمله کسانی بود ایران ودیگر گروههای سیاسی اعم مخالفان جمهوری اسالمی نقشی

		

به ما بپیوندید!

20

 سال  21شماره  24  1170تیر 1393

www.paivand.ca

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic

دکتر ریموند رضایی
Centre-Ville

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس
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

 پزشک خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

پزشکان خانواده:

بدون وقت قبلی
Family Physician

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق
و بینی ،قلب ،جراح عمومی،متخصص
زنان،جهازهاضمه،انکولوژیست،
جراح کلیه و مجاری ادرار،
بیماری های عفونی و...

 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:

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

7روز
هفته

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

www.paivand.ca

هر یکم و پانزدهم ماه

فرودگاه :بگویید نه! ...
اگر کســی در فرودگاه از شــما
خواســت مســوولیت بارش را به
عهده بگیرید ،با یادآوری خطری
که ممکن است زندگی تان به کلی
به فنا بدهد ،قاطعانه "نه" بگویید.
بگذارید کسی که چنین انتظاری
بی جایی از شما دارد،
از دست تان ناراحت شود.
جمالتی مانند "نگران نباشــید،
هزینه اضافه بار زیاد نیســت" یا
"با متصــدی کانتر صحبت کنید
شاید جریمه تان نکند"" ،عذر می
خواهم ولی من به خودم قول داده
ام بار دیگری را قبول نکنم و نمی
خواهم قولم را بشــکنم" و البته
کلمه "نــه" به تنهایی ،می توانند
جان تان را نجات دهند.
•

 - 2گذشــته از افــرادی کــه
همسفرتان هستند ،گاهی اوقات
افرادی که خودشــان ســفر نمی
کنند ،به کسانی که در صف سالن
ترانزیت هستند مراجعه می کنند
و می گویند :ببخشید! آیا ممکن
اســت این کتاب را هم با خودتان
ببرید؟ دخترم یا پســرم در آنجا

را بر روی سایت بخوانید

>> ادامه از صفحه8 :

دانشجوســت و در فرودگاه این
کتاب را از شما خواهد گرفت.
خیلی ها ممکن است کتاب یا هر
بسته کوچک دیگری را بپذیرند،
با این نیت که کمکی به هموطن
شان کرده باشند و ای بسا دوستی
در آنجا بیابند.
یادتان باشــد که شما هیچ تعهد
قانونی ،شرعی و حتی اخالقی برای
این کار نداریــد .آنها می توانند
بسته هایشان را پست کنند .هزینه
پست یک کتاب به خارج ،گاهی
اوقات کمتر از هزینه ایاب و ذهاب
افراد به فرودگاه است.
شــما از کجا مطمئن هستید که
داخل جلــد کتاب چند گرم مواد
مخدر صنعتی به طرز ماهرانه ای
جاسازی نشده است؟
از کجا می دانید که در متن کتاب،
کدهای یک اقدام تروریستی وجود
ندارد؟
از کجا می دانید که در بســته ای
که حمل می کنید ماده ای وجود
ندارد
که ممکن است در ایران آزاد باشد
ولی در کشور مقصد ممنوع؟!

کلینیکدندانپزشکیآریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری
Dr. Mehri Heidari D.M.D.

جراح دندانپزشک

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.

)(Without Appointment

پزشکان متخصص:

Guy Concordia
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"عذر می خواهم" ؛ این تنها جمله
ای اســت که بایــد بگویید و به
کار خودتان مشغول شوید .شما
دو عمر ندارید کــه یکی را برای
خودتان داشــته باشید و دیگری
را بــرای دیگران به زندان یا باالی
چوبه دار ببرید.
•

- 3در فرودگاه بادقت تمام مواظب
چمدان هایتان باشید تا کسی با
چمدان های مشــابه جابجا نکند
یا داخل شــان چیزی نگذارد یا
چیزی بدانها نیاویزد و الصاق نکند.
مواظب همراهان تان هم باشــید.
ممکن اســت بــه بهانه بــازی با
فرزندتــان ،چیزی درون لباس یا
کیف یا عروســک او بگذارند و آن
طرف ،بردارند .ازکسانی که برای
نفع شخصی شــان حاضرند افراد
بی گناه را به "چوبه دار در غربت"
بسپارند ،هیچ کاری بعید نیست،
حتی کارهایی که به عقل جن هم
نمی رسد.
این خود شــما هســتید که باید
مواظب خودتــان و همراهان تان
باشید.

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
 درمان ریشه Root Canal
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال
 گذاشتندندانهای مصنوعی
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
CEREC AC Bluecam 

1834 Ste Catherine W. Suite 200
)(Metro: Guy

قبول کلیه
بیمه های مدیکال
و بیمه های دانشجوئی

Montreal, Qc H3H 1M1

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

Elegance

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

یا اتومبیل خود
برای اولیــن بار
با
کمپانی ما از مزایای

اتومبیلموتورمسکونی/جتاری

 % 10ختفیف
بهره مند شوید!

برترین سرویس کمترین بها


با اقساط ماهیانه

CAR
HOUSE
MOTO

COMMERCIAL
_________________

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

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

فیل
ک ه ،چنج
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از ایران رسید

اسپ

شی
ـالماه:

روغن 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...

ما به ف

کر سالمتی شما هستیم؛
شماچطور؟!

ویزا و
مسترکارت
پذیرفتهمی
شود

ذبح اسالمی :حـــــالل

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
ایرا
ن
ر
س
ی
د
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فروشلوازملپتاپ

به قیمت های رقابت ناپذیر
!We Sell Laptop Accessories

انتشـــاراتفرهنــگ
Maison du Graphique Full printing service

سرویسكارهاىچاپ،گرافیک،فروشكتاب

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

( كتابهاى على میرفطروس رامى توانید از طریق انترنیت خریدارى منوده )

Fax: 514-507-2029

Special
Business card

Office: 514-507-0773

خدماتمهاجرتی

22

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
Super Special
1000 Business card
یكرنگ  39.99دالر

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

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی
فاطمه خامن و آقای
وزیر پیتر مک کی(!)

در صفحه  ۶روزنامه مترو  ۲۵ژوئن
مطلبی راجع به آقای پیتر مک کی
(وزیر سابقدفاع و وزیردادگستری
فعلی دولت محافظه کار) نوشته
شده بود که نظر مرا جلب کرد.
همزمان شــدن آن با گفتههای
اخیر خانم فاطمــه آلیا نماینده
مجلس شــورای اســامی ایران
ی باشد.
میتواند تصادف جالب 
ترجمه مطلــب روزنامه مترو این
است:
آقای مککی در بهار امسال از زنان
و مــردان وزارتخانــه اش دو نوع
ی مختلف کرده اســت :در
قدردان 
ماه می به مادران وزارتخانه تبریک
گفته و یادآوری کرده است که آنها
دو شغل تمام وقت دارند یک 
ی در
اداره و دیگری در
خانه.
ایمیلــی کــه که
بمناسبت روز مادر
بوده هیچ مناسبتی
بــا آنهــا در مورد
آینده نسل بعدی
نداشته است.
مک کی نوشــته:
"قبــل از اینکه به
اداره بیایید شــما
پوشــک بچــه را
عوض کرده اید؛ غذا را آماده کرده؛
دنبال اتوبوس مدرسه دویده اید و
بچهها را در مهد کودک گذاشته
و حتا در مورد شام هم فکر کرده
اید!"
این ایمیل آقای مک کی از طرف
وســائل ارتباط جمعــی واکنش
چندانی نداشــت؛ تا اینکه نوشته
مربوط به روز پدر آشکار میشود.

از میان نامه ها:

مک کی برای روز پدر او نوشــته نازنین افشین جم -مککی همسر
است:
آقــای مک کــی به داد ایشــان
"نیاز به گفتن نیســت که شاید رسیده ،از گفتههای وی حمایت
توجه شگرف و نفوذ بسیار زیاد ما کرده ،اضافه کرد ایشــان (نازنین)
که روی زندگ 
ی طوالنی فرزندانمان با خواســت خود خانه نشینی را
خواهیم داشت ،از جمله گفتار ما و انتخاب کرده تا فرزند خود را بزرگ
رفتار ما و روش بزرگ کردن آنها کنند.
کــه در پیش خواهیم
در ضمن یادآور شده که
فاطمه آلیا
گرفت؛ همه این عوامل
آقای مک کــی در خانه
منایندهمجلس
در ساخت شخصیت
کمک میکنــد از جمله
جمهوری
آنها م ّوثر خواهد بود.
اینکه خیاطی میکند که
اسالمی :
به این نظر آقای مک
از مادربزرگش یاد گرفته
"کار زن
کی اعتراضات زیادی
و لباس ها را در ماشــین
بچهداری و
شد.
لباسشویی میریزد و شبها
تربیت فرزند
جالب توجه این جاست
بــرای فرزنــدش کتاب
و شوهرداری
که بیشــتر از خانمها
میخواند.
است نه دیدن
آقایان به این مســاله
یاد آوری میشود که خانم
مسابقهفوتبال
اعتراض کــرده اند در
افشین جم در گذشته و
و والیبال!"
این چند روز گذشته،
قبل از ازدواج فعالیتهای
اعتراضات مختلف 
ی هم
زیادی برای احقاق حقوق
در روز نامه مترو نوشته خانمهای ایرانی و براندازی حکومت
شده است که فقط به ایران کرده است و بارها و اخیرا هم
یک بخش کوتاهی از با آقای رضا پهلــوی و آقای رضا
نوشته خانم جودیت مریدی جلساتیداشته اند.
لوســیه (که هر هفته اینجا نظر خانم فاطمه آلیا را می
در صفحه تریبون مترو نویسم که مقایسه بشود اینکه مغز
مطلب مینویسد) اشاره با چادر و بــدون چادر و مکان در
میکنم.
عقیده افراد هیچ فرق 
ی بوجود نمی
او در  ۲۶ژوئن نوشته :آورد زمانی کــه این مغز متحجر
"میگویند کسان 
ی که باشد:
پیر شــدن را انکار می در فیسبوک خانم میالنی خواندم
کنند از سندروم «پیتر که خانم آلیا فرموده اند:
َپـن» رنج میبرند .حاال میتوانیم از "کار زن بچه داری و تربیت فرزند و
ســندرم پیتر مک کی(!) صحبت شوهرداری است نه دیدن مسابقه
کنیم در شرح و وصف کسان 
ی که فوتبال و والیبال!"
کنار گذاشتن ارزشهای  ۱۹۵۰را البته به او جواب داده اند که ما از
ر ّد میکنند".
فاطمه آلیا میخواهیم همین فردا از
یس 
یب 
در کانال س 
ی هم بحثهای مجلس استعفادهد و "فقط" به کار
زیادی در گرفت.
شوهرداری و بچه داری بپردازد.
شایستهالهامی مونترال
تــا اینکه جمعــه  ۲۷ژوئن خانم

سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد
ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها

Tel.:514-234-3399

Fax.:514-685-3168

www.loadextransport.com

خدماتآرایشـی

%70
OFF

ویژه برای هموطنان عزیز
سوزاندن موهای بدن با لیزر

(تا  30آگوست )

-------بندو ابرو رایگان

info@loadextransport.com

LASER SPA

INSTITUT LEA
Estheticienne & Technicien
LASER | Diplome cidesco
internations du paris
-------------

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

Tel.:(514) 772-5787
(514) 620-3622

ادبیات

گوردیمر ،نویسنده اهل آفریقای
جنوبی و برنده جایزه نوبل ادبیات
در  ۹۰ســالگی در ژوهانسبورگ
درگذشت.

این نویسنده که یکی از چهرههای
سرشــناس ادبیات جهــان علیه
آپارتاید بــود ،به گفته خانوادهاش
پس از بیماری کوتاهی در خانهاش

نادین
گوردیمر،
برنده جایزه
نوبل ادبیات
درگذشت
درگذشت.
از او بیش از  ۳۰کتاب منتشر شده
که "دختر برگر"" ،خانواده ژوئیه" و
"سرگذشت پسرم" از جمله
شناخته شــدهترین آنها
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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

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

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

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

نادرخاکسار

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 Paymen R9مواجه هستید؟
  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 کند.
ما بهترین راه حل را با ضمانت کمترین هزینه به شما ارائه می کنیم.

________________
Improve & Fix Credit Counsellor

Reza Ahmadi

Tel. :514-573-3550

Fax :514-416-4889 improvefixcredit@gmail.com

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری

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

سالن آرایش VIVA
خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

Cell.: (514) 207-9000
اسپشیال ماه:

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
هستند.
او در سال  ۱۹۷۴برای
رمــان "محافظه کار" برنده
جایزه بوکر شد و در سال ۱۹۹۱
برنده جایزه نوبل ادبیات شد.
کمیته نوبــل در آن زمان گفت
که این جایزه را برای نوشتههای
"عالی و حماسی" او اهدا می کند
که "کمک بزرگی به بشردوستی"
بوده است.
گوردیمر نوشــتن را خیلی زود
آغاز کرد و نخستین اثر منتشر
شــده او در  ۱۵ســالگیاش در
مجلــهای در ژوهانســبورگ به
چاپ رسید.
موضوع بیشتر داستانهای او که
در قالب رمان و داســتان کوتاه
منتشر شــده ،آپارتاید ،تبعید و

غربت است.
خانواده گوردیمر میگویند که
برای او بیش از هر چیز "آفریقای
جنوبی ،مردمــش ،فرهنگش و
دشواریهای همیشگیاش برای
درک دمکراسی اهمیت داشت".
او کــه از اعضای ارشــد کنگره
ملــی آفریقا بود ،ســالها برای
آزادی نلسون ماندال (که بعدها از
دوستان نزدیک هم شدند) تالش
کرد.
آخریــن اثر او "هیچ زمانی مثل
امروز" که در سال  ۲۰۱۲منتشر
شد نیزدرباره مبارزه علیه آپارتاید
است.

•

www.agaterealtygroup.com

آموزشگاه
موسیقی

دنیــــای هنر
آموزش کلیه سازها و
آوازتوسط اساتید برجسته
آموزش موسیقی برای
کودکان از  2تا  8سال،
مدیریت:
علیــرضا فخـاریان

جلسه اول رایگان

514-996-1620
azfeb1514

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

با مدیریت بهاره

در خدمت هموطنان عزیز در

downtown Montreal

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



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

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

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

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

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

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
ساعات کار :هر روز هفته 20-11
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www.ilsmontreal.org
the Iranian Literary Society
)of Montreal (Canada
Société littéraire iranienne
)de Montréal (Canada

175
با سپاس از همیاری
کافه خاطرات مونتریال

 سخنران:

دکتر احمد
کاظمی موسوی

فرم بیان در شعر حافظ
چگونه معنا می آفریند

 سخنران مهمان:

دکتر رسول نفیسی
معرفیکتاب:

حضر نامه ابر قو

 یکشنبه 8آگوست2014

ساعت  6/30تا  8/30بعدازظهر

 کتابخانه وست مونت

4574 Sherbrooke W,
Westmount, QC H3Z 1G1
Tel.: (514) 989-5300

خوشمزهترینکباباینتابستان،درجمعدوستان داغداغ

درطبیعتزیبایمونتریالنوشجانکنید!

بزرگ
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تـاریخچـــهروزکـانـادا

ایرانتو :اول جوالی هر
سال ،که به عنوان «روز
کانادا» نامگذاری شده
و یکــی از مهمترین
تعطیالت این کشــور
بوده ،به یادبود تشکیل
کنفدراســیون کانادا
اختصــاص دارد و بــا
رژه خیابانی گروه های
مختلف ،آتشــبازی،
کنسرتهای موسیقی و پارتی های جدید التأســیس عالقمند بودند
مختلف همراه است.
اول جوالی را بــه روز یادبود این
در ایــن روز کانادا به یک کشــور کنفدراسیون اعالم کنند و باالخره
سلطنتی تبدیل شــد و با قانون در سال  1879موفق شدند به این
اساســی ای که تصویــب کرد ،هدف خود جامه عمل پوشانده و
خودمختــاری قابــل توجهی از با تصویب قانونی فــدرال این روز
انگلستان به دست آورد.
را به روز ملی کشور و تعطیلی ای
البته اســتقالل کامل کانــادا از عمومی تبدیل کنند.
انگلســتان تا سال  1982به وقوع اولین بزرگداشت رسمی ای
نپیویست.
که برای این روز برگذار گردید
«روز کانادا» یادبودی اســت برای در سال  1917و در پنجاهمین
روزی که نواسکوشیا ،نیو برونزویک سالگرد تولد کانادا بود.
و "ایــاالت کانادا" آنــروز (ایاالت در همیــن روز بود کــه فرماندار
اونتاریو و کبک فعلی) در ســال کل کانــادا کلنــگ ســاختمان
 1867با تصویب قانون اساســی کنفدراسیون در خیابان ولینگتون
ای "قلمرو کانادا" را به عنوان یک اوتاوا را بر زمین زد.
کشور متحد تأسیس کردند.
در ســال  1968هم دولت برای
با اینکه در آن ســال کانادا عمال نخستین بار برنامه های کنسرت
به کشوری مســتقل تبدیل شد ،ویژه ایــن روز را در ســاختمان
بســیاری از شــهروندان آن خود پارلمان برگذار کرد .با اینحال هنوز
را شهروندان انگلستان تلقی می جشن های روز کانادا در آن سالها
کردند.
قابل مقایسه با امروز نبود.
با این وجود نمایندگان فدراسیون تنها در سال  1980بود که دولت

بستا

ایران
ی
ا
ن
م
و
ن
ت
ر
یال

بزودی...

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

تصمیم گرفت حوزه جشــن
های این روز به فراتر از منطقه
اوتاوا هم گسترش دهد؛ و به
همین منظور دولتهای محلی
را تشویق کرد تا جشنواره های
ویژه این روز را برنامه ریزی و
اجرا کنند.
در پی آمد این سیاست بود که
پانزده شهر اصلی کشور برنامه
های مختلف از جمله آتشبازی
های باشکوه را آغاز کردند.
و در همیــن حدود یعنی دقیقا از
سال  1982بود که این روز به نام
"روز کانادا" نامگذاری شد.
بسیاری از وقایع تاریخی کشور در
این روز رخ داده است .اولین رادیو
سراســر کشور که توسط راه آهن
ملی کانادا بنیان گذاشــته شد در
اول جوالی سال  1927کار خود
را آغاز کرد.
همچنیــن اولین پخــش رنگی
تلویزیــون در کانادا هم در چنین
روزی و بــه ســال  1967انجام
گردید .سرود "او کانادا" هم در اول
جوالی سال  1980به عنوان سرود
ملی کانادا اعالم گردید.
امــروز "روز کانــادا" نــه تنها در
سراسر کشور ،بلکه در بسیاری از
کشورهای دیگر جهان هم جشن
گرفته می شود.
•

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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گروه همبستگی گزارش جشن روز کانادا

اعضای گروه همبســتگی بیاری
یکدیگرآنچه را کهدر توانداشتند،
بکارگرفتند تا ایران جایگاهش را
آنگونه که شایسته است  -بهمراه
سایرکشــورها  -در این همایش
بزرگ به نمایش بگذارد.
در دو سوی خیابان سنت کاترین
انبوهی از مردم برای تماشا وتشویق
آمده بودند .زمان حرکت آغاز شد و
ایران با پالکارد نقاشی شده بزرگی
از کاخ و سرباز هخامنشی که نشان
فروهراین باور ریشــه ای و درونی

ما ایرانیان برروی آن نقش بســته
بود به همراه پرچــم ایران وکانادا
و دختران خردســال با لباسهای
زیبا و رنگارنگ شــان که در جلو
قرار داشــتند .پخش آهنگ های
شــاد ایرانی تمامی تماشاگران را
در فضای خیابان سنت کاترین به
شادی و رقص تحت تأثیرقرارداده سپــاس
که با تکان دادن دست همسویی و اعضای گروه همبســتگی بدین
پشتیبانی خود را نشان می دادند .وسیله از تمامی شرکت کنندگان
شــرکت کننــدگان بــه همراه دراین همایش وهمچنین جناب
فرزندانشان با لباســهای زیبایی فرشاد تپش دیجیتال که همواره

دوشنبه  30ماه جون ،شب پیش از
«کانادا-دی» ،جمع بزرگی از ایرانیان
(عمدتا جوان!) مونتریال ،بر کشتی
«مونتریاله» گردهم آمدند ،و ساعات
خوشی را ،تا چند قدم به طلوع
خورشید ،بر امواج آرام و زیبای سن
لوران درکنار هم به شور
و شادی گذراندند.
عکس ها گوشه ای از رقص،
پایکوبی ،دوستی و نوشخواری(!)
دوستان را نشان می دهد.
کپی رایت :با سپاس از عکاس
کشتی«مونتریاله»
___________
یادداشت :متاسفانه یک مشاجرۀ
لفظی در پایان برنامه (زمان
پهلوگیری کشتی) به یک درگیری
فیزیکی بدل شد و صفای مهمانی
شاد و زیبا را به زهر بی مهری
و بی مرامی آلود.
در جامعه ی ایرانی در برنامه های
فرهنگی و تفریحی سال ها بود
شاهد این چنین برخوردهای
سخیف و زشت نبودیم .جای بسیار
تاسف دارد که یک نفر ،تنها بخاطر
نوشیدن بیش از ظرفیت خود،
شادی شب پرخاطره را اینچنین بر

از شــهر هــای کوناگــون ایران،
شیراز ،بلوچ ،بختیاری ،لرستان،
بندرماهشهر ،خوزستان ،ترکمن،
خراسان و افرادی که با ابتکار خود
نمادی از ایران را برتن داشــتند،
رقص کنان مسیر این همایش را
پیمودند.

هموطناندیگر
حرام کند.
یادآوردنی
است موضوع
درگیری و
شکایت ،از
سه جانب -
کاپیتان،خدمه
و مسووالن
کشتی
«مونتریاله»،
پلیس مونتریال (کبک) و همچنین
پلیس «پورت» (کانادا) -
تحت پیگیری است.
>> ازتمام عزیزانی که در برپایی
برنامه در کنار ما بودند ،بویژه از
فرشادفضلیعزیز(تپشدیجیتال)،
آذرخش شریف ،ابی درویشعلی
(مجری برنامه) ،دی جی الکاپون
و بانوپرچم (توران نژاد) و...
صمیمانهسپاسگزاریم؛
از تک تک شما بخاطر حضور گرم
تانممنویم؛
>> از تک تک شما بخاطر
آن لحظه ها و دقایق پایانی
ضدایرانی شرمنده ایم.
ّ
پیوند

پشــتیبان و همیــار جامعه
ایرانیســت ،جناب رحیمیان
نشریه پیوند برای درج آگهی ها،
جناب رفعت پناه که تمامی هزینه
این همایش را پشتیبانی نمودند،
جناب زرین و یکایک شما گرامیان
که در دو ســوی خیابان شرکت
کنندگان را مورد مهر وتشویق خود
قراردادید سپاسگزاری می نمایند.
مهر ورزیــده نگرها (نظــرات) و
خرده گیری های (انتقادات) خود
را باما در میان گذاشته ،باشد که
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صویر>> :
ه روایت ت
ب
گویاترند!
عکس ها
می باشد را
در ایــن جایگاه ،که از
آن تمامی ایرانیان است با همیاری
و پشــتیبانی یکدیگر در فضایی
که راهگشــای همبستگی بیشتر
و یگانگی ایســت گام برداشته ،تا
بتوانیم آنچه را که در بخش های
گوناگون بنام فرهنگ ایران زمین

به فرزندان مان وکشوری که درآن
زندگی می کنیم بشناسانیم
--------------گروههمبستگی
تلفن پیوند باما:
514 – 325 - 3012
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دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

گوناگون ...

بخشش:

گ
Å Åگرهی كه با دست باز میشه /

نباید با دندان باز كرد

Å Åگفت پیغمبر كه چون كوبی دری /

عاقبت زآن در برون آید سری!

Å Åگفت  :چشم تنگ دنیا دار را /

یا قناعت پر كند یا خاك گور[سعدی]

Å Åگفت  :چشم تنگ دنیا دار را /

یا قناعت پر كند یا خاك گو ر[سعدی]

Å Åگفتند :خرس تخم میذاره یا بچه؟ /

گفت  :از این دم بریده هر چی بگی بر میاد!
Å Åگفتند  :خربزه و عسل با هم نمیسازند .
گفت  :حاال كه همچین ساخته اند

كه دارند منو از وسط بر میدارند

Å Åگفتند  :خربزه میخوری با هندوانه ؟ گفت  :هر دودانه

Å Åگفت  :نوری خونه است ؟ گفتند  :عالوه بر نوری

دخترش هم خونه است  .گفت  :نور علی نور

Å Åگل زن و شوهر را از یك تغار برداشته اند
Å Åگله گیهات بسرم ایشااله عروسی پسرم
Å Åگنج بی مار و گل بی خار نیست /

شادی بی غم در این بازار نیست[مولوی]

Å Åگنجشك امسال رو باش

كه گنجشك پارسالی را قبول نداره

Å Åگنجشك با باز پرید افتاد و ماتحتش درید

Å Åگنجشك با زاغ زوغش بیست تاش یه قرونه،

گاو میش یكیش صد تومنه

Å Åگندم از گندم بروید جو ز جو /
از مكافات عمل غافل نشو[مولوی]

Å Åگندم خوردیم از بهشت بیرون مان كردند
Å Åگوساله بسته را می زنه

Å Åگوسفند امام رضا را تا چاشت نمی چرونه
Å Åگوسفند بفكر جونه ،قصاب به فكر دنبه!
Å Åگوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من/

آنچه البته بجائی نرسد فریادست[یغمای جندقی]

Å Åگوشت جوان لب طاقچه است

Å Åگوشت را از ناخن نمیشه جدا كرد
Å Åگوشت را از بغل گاو باید برید

Å Åگوشت رانم را میخورم منت قصاب رو نمی كشم
Å Åگوهر پاك بباید كه شود قابل فیض/

ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ مرجان نشود[حافظ]

Å Åگه جن خورده

Å Åگیرم پدر تو بود فاضل /

از فضل پدر تو را چه حاصل[نظامی]

Å Åگیرم كه مار چوبه كند تن بشكل مار /

كو زهر بهر دشمن و كو مهره بهر دوست [خاقانی]

Å Åگیسش را توی آسیا سفید نكرده
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کینه ها و
تلخی ها را
دور بریزید!

وقتی کسی کهدوستشدارید اذیتتان
میکند ،میتوانید خشم ،عصبانیت و
حس انتقامجویی از او را در دلتان نگه
دارید  --یا اینکه او را ببخشید و از آن
ماجرا بگذرید.
تقریباً همه آدمها بــا رفتار یا حرف
کسی ناراحت شدهاند .شاید مادرتان
از ســبک بچهداری شما ایراد گرفته
باشد ،همکارتان در یک پروژه از شما
سوءاســتفاده کرده و یا همسرتان به
شــما خیانت کرده باشد .این زخمها
ممکن است احساســات عصبانیت،
تلخی و یــا حتی کینــه و انتقام را
همیشــه در قلب شــما نگه دارد اما
اگر بخشش را تمرین نکنید ،ممکن
است کسی که بیشتر آسیب میبیند
خودتان باشید.
با تمرین بخشش ،میتوانید آرامش،
امید ،قدرشناسی و لذت را نیز تجربه
کنید .بخشــش به شــما در مسیر
سالمت جسمی ،احساسی و معنوی
کمک شایانی میکند.
•
بخششچیست؟

فشارخونپایینتر
 عالئم افسردگی کمتر خطــر کمتر بــرای روی آوردن بهمشروبات الکلی و موادمخدر
•

چرا کینهورزی اینقدر آسان است؟

وقتی کســی به شــما صدمهای زده
اســت ،بخصوص کسی که دوستش
داشــتهاید و برایتان عزیز بوده است،
ممکن اســت عصبانــی ،ناراحت یا
ســردرگم شــوید .اگر مــدام به آن
اتفاق فکر کنید ،کینه توام با خشم و
دشمنی در شما ریشه میدواند .اگر
اجازه بدهید که احساسات منفی بر
احساسات مثبت در شما غلبه کند،
متوجه خواهید شد که پُر از تلخی و
حس ناعدالتی شدهاید.
•
کینه نگه داشنت در دل چه تاثیراتی
دارد؟

اگر نتوانید ببخشــید ،با ایجاد خشم
و تلخــی در همه روابط خود و حتی
تجربههای جدیدتــان ،هزینه آن را
پرداخــت خواهید کــرد .زندگیتان
آنقدر درگیر آن عمل اشتباه خواهد
شد که دیگر نخواهید توانست از زمان
حال خود لذت ببرید.
ممکن اســت مضطرب یا افســرده
شوید .ممکن است احساس کنید که
زندگیتان فاقد معنا و مفهوم است و
حتی اعتقادات معنوی خودتان را هم
زیر ســوال خواهید برد .ممکن است
ارتباطهای باارزش خود با بقیه را هم
از دست بدهید.
•

به طور کلی ،بخشــش تصمیم برای
رهاکردن خشــم و افکار انتقامجویی
است.
عملی که باعث آزار و اذیت شما شده
است همیشه بخشــی از زندگیتان
خواهد ماند اما بخشــش فشار آن بر
شما را کمتر کرده و کمکتان میکند
بر قسمتهای مثبت زندگی متمرکز
شوید .بخشش حتی میتواند منجر
به احساس درک ،همدردی و محبت
برای فردی باشــد که به شما آسیب
رسانده است.
بخشش به این معنا نیست که تقصیر
و مســئولیت آن فرد برای آســیب
زدن به خودتــان را انکار میکنید و
یا کار اشتباه او را توجیه کرده یا کم چطور میتوانید به درجه بخشش
میشــمارید .میتوانید بدون توجیه برسید؟
عمل آن فرد ،او را ببخشید .بخشش بخشش تعهد به فرایند تغییر است.
آرامشــی به همراه دارد که کمکتان برای شروع باید:
 ارزش بخشــش را درک کــرده ومیکند به زندگیتان ادامهدهید.
متوجه اهمیت آندر زندگیتان شوید.
•
بخشیدن کسی چه فوایدی دارد؟
 به واقعیتهای آن اتفاق فکر کنید،دور ریختــن کینهها و تلخیها راه را اینکه چطور واکنش دادهاید و اینکه
برای محبت و آرامش باز میکند.
همه اینها چه تاثیــری بر زندگی و
بخشش فواید زیر را برایتان به دنبال سالمتتان گذاشته است.
خواهدداشت:
 وقتی آماده بودید ،خودتان انتخاب•
کنید که فردی کــه موجب آزارتان
روابط سالمتر
شده است را ببخشید.
 سالمت روانی و معنوی باالتر نقش خودتان بعنوان یک قربانی را -اضطراب ،استرس و دشمنی کمتر فراموش کنید و نفوذی که آن فرد با

تپـش دیجیتال
تبدیل سیستم های
ویدیوئی

عمل اشتباه خود بر زندگیتان داشته
است را از بین ببرید.
 وقتی کینهها را دور میریزید ،دیگرزندگی تان را با آســیبی که دیدهاید
تعریف نمیکنید .حتی ممکن است
حس درک و محبت پیدا کنید.
•
اگر نتوانیم کسی را ببخشیم چه
میشود؟

بخشش کار دشواری است مخصوصاً
اگر کسی که به شما آسیب رسانده،
اشــتباه خود را نپذیرفته و احساس
پشــیمانی نکند .اگر تصور میکنید
که نمیتوانید ببخشــید ،از چشــم
طرفمقابل به آن موقعیت نگاه کنید.
از خودتان بپرسید که چرا باید چنین
رفتاری کرده باشــد .ممکن اســت
خودتــان هم اگر جــای او میبودید
همانطور رفتار میکردید .همچنین
سعی کنیددیدتان بهدنیا را گستردهتر
کنید .نقصهای آدمها را قبول کنید.
بد نیســت به زمانهایی که خودتان
باعث آزار دیگران شدهاید و آنهایی که
شما را بخشیدهاند فکر کنید .نوشتن
خاطرات،دعا و نیایش و مدیتیشن هم
میتواند کمکتان کند .حتی میتوانید
بــا فردی عاقل و بامحبت هم در این
رابطه حرف بزنید.
•
آیا بخشش تضمینکننده آشتی دو
طرف است؟

اگر این ناراحتی از طرف کســی که
برایتان بسیار ارزشــمند است بوده
باشد ،بخشش میتواند منجر به آشتی
شــود .اما همیشه اینطور نیست .اگر
آن فرد مرده باشــد یا نخواهد با شما
ارتباط داشته باشــد ،آشتی ممکن
نخواهد بود .در خیلی موقعیتها هم
اص ً
ال آشتی کاردرستی نیست .با همه
این حرفها ،شاید آشتی کردن گاهی
ممکن نباشــد ،اما بخشش همیشه
امکانپذیراست.
•

اگر مجبور باشیم با کسی که اذیتمان
کرده ارتباط برقرار کنیم اما اینکار را
دوست نداشته باشیم ،چه؟

اگر به درجه بخشش نرسیده باشید،
نزدیک بودن به کســی که اذیتتان
کرده است بسیار سخت و استرسزا
اســت .برای کنار آمــدن با چنین

www.tapeshmontreal.com

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

موقعیتهایی ،به خاطر داشته باشید
کــه میتوانید از بعضــی جمعها و
موقعیتهــا دوری کنید .به خودتان
احتــرام بگذاریــد و کاری را انجام
دهید که درستتر است .اگر تصمیم
میگیرید که در موقعیتی که آن فرد
حضور دارد شرکت کنید ،اص ً
ال از بروز
حس فشــار و اســترس ناشی از آن
تعجب نکنید .همه تالشتان را بکنید
که فکر و دلی باز و روشــن داشــته
باشید .شاید آن موقعیت کمکتان کند
زودتر به درجه بخشش برسید.
•
اگر کسی که او را بخشیدیم تغییر نکند
چه؟

هدف بخشش این نیست که آن فرد
را مجبور به تغییــر رفتار و اعمالش
کنید .بخشش برای تغییر دادن خود
شــما و زندگیتان با آوردن آرامش،
شــادی و التیام احساسی و معنوی
است .بخشش میتواند نفوذ و تاثیری
که آن فرد و عمل او بر زندگی شــما
داشته است را از بین ببرد.
•
اگر خودمان نیاز به بخشش داشته
باشیم چه؟

اولین قدم این است که اشتباهتان و
تاثیری که بر دیگران داشته است را
فهمیده و آن را ارزیابی کنید.
همچنین نباید خیلی ســختگیرانه
خودتان را قضاوت کنید .شــما هم
انسان هستید و ممکن است اشتباه
کنیــد .اگر واقعاً بخاطــر حرفی که
زدهاید یــا کاری که انجــام دادهاید
پشیمان هستید ،باید آن را برای کسی
که به او آسیب رساندهاید اقرار کنید.
درمورد پشیمانی و ناراحتی خود با او
حرف بزنید و از او بخشش بخواهید
 البته بدون اینکه بــرای کاری کهکردهاید بهانه بیاورید یا سعی کنید آن
را توجیه کنید.
ضمناً یادتان باشــد کــه نمیتوانید
دیگران را مجبور به بخشیدن خودتان
کنید .آن فرد خودش باید تصمیم به
بخشیدن شما بگیرد .نتیجه کار هر
چه که شد ،سعی کنید با دیگران با
محبت و احترام رفتار کنید.
mardoman.com
•

www.paivand.ca
هر یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

آيا دانش منهاي دين ممكن است؟

يک��ی از مباحث مهم در روزگار کنونی تعامل و يا تعارض بين علم و دين
اس��ت که از روزگاران گذشته در انديش��ه عالمان و فرزانگان ساری و جاری
ترس��يم
حرارت زيادی مطرح و
بوده که ميتوان گفت در عصر ما با حدت و
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نظريات و يافتههای خويش
ش��ده و موافقان و مخالفان از هر قشری به ايراد
پرداخت��ه و به ش��دت از آن دفاع و يا به اثب��ات و رد ديگر نظريات هم رأی و
متض��اد ميپردازن��د ،اما حقيقتی در پس اين آرا و نظري��ات موافق يا متضاد
را دارد درآمد کسب می کنند و
وجود داشته که نمیتوان آن را تماماً و يکسره لغو دانست لذا اين موضوع که
برای
معنویدرآمد را
توانند این
روحی)
(جسمی و
میمادی و
بعدبعد
س��اختار اصلی و اساسی انس��ان از دو
نخواهد داشت
نداشته و
حديقف
تش��کيل يافته يعنی بعد روحی که ميزان و
خرج کنند.
اینترنت
مراجعه به
هزینهدر اين
تواننــداس��ت.
روزه دنيوی
والدیــنچند
و بعد مادی و جس��می ک��ه ملزم به زندگی
مــی
مي��ان آدمی با توجه به هر دو نياز مبرم روحی و معنوی و مادی و جس��می
استفاده کودکان از اینترنت دسترســی به هر وبســایت را
سعی در ترسيم و تشريح خويش با توجه به هر دو بعد و رسيدن به کمال و
اســت .او
بــهنظرافزایش
رو
کنند.
نمايد(عواملتعیین
ژنتيکی و اجتماعی و س��اختار
مختلف
خويش مي
غايت مد
زیادی
عواملتعداد
افزود":من با
توانند وب
مثــال
مي به
آدمی گاه
میتشريح
ترسيم و
عنواناين
باش��ند) ،در
تأثيرگذار
تربيتی جزو
گرفتن قوا
يافته و با در
سایت تام
رغبت مادی
ميل و
بهازصرف
کنم
جس��میمی
بعد صبحت
والدین
اختيارارزانتر
آموزشــی را
های
و م��اده الموادی نهفته در کره ارض زندگی چند روزه ميلياردها نفر از نفوس
و مهمترین نگرانی آنها فن و وب ســایت های تفریحی را
را به سوی زندگی سهلتر و کمتر مواجهه يافتن با مشکالت سوق داده است.
اســت
جدید
آوریهای
تجربیقیمت
گرانتــر
کنند.دانش
گــذاریو ايجاد
موجب ايج��اب
که مبادی
وقوف به
بش��ری
حيات
ل��ذا در
اصطالحاً
نخواهد
زودیهاکهحل
به
علمااست
ممکن
بنابراین
در ديگر
تعاريف
کودکانالبته
ميشود که
علم ناميده
اینگرديده
بش��ری
خودابتدا تا
که از
باش��د
مي
کلی
دانش
مدنظر
که
دارند
علوم
از
نيز
تری
خاص
و شد".
زمان خرج کردن امتیازهای
مختلف
اعصار
و
قرون
در
متعدد
خطاهای
و
آزمون
و
تجربه
به
بش��ر
امروز
به"اما به نظر می رسد که کار ترکیبی از وب سایت های گرانتر
بدان دست يافته است.
جدید کمی
این
اغراق و ارزان تر را انتخاب کنند.
معنویت
رآوتردین و
نسبت
امروزنظر
اســت .به
میوگوید
اینایرآوتر
طراح
وسیلهکه در
انسانی بوده
معنوی
صبغه
منفطرت و
دارای
شــده ازل تا به
بشر از
آوریهــایآرامش
فــندر امنيت و
بيماریازها و يا
گرفتاریه��ا و
س��ختیها و
اعم از
همه حال
صدای
کودکان و
گفتگو با
اختراعــی او
اســتکه به
بودند افرادی
بين
اين
در
لذا
گرديده
خوي��ش
باطنی
فطرت
به
معط��وف
والدین حتی اگر خود آنها موجــود در بازار موثرتر
صبغه و س��احت صرف انسانی توجه کرده (اومانيسم) مسائل و غوامض بشری
اذعانونداشته
در این
را به
اینترنت
انس��انيت چون
دربودند
ميان
دسترســیبازبهدر اي��ن
مط��رح نمودهاند و
مسالهانس��ان
چارچوب
بسیار
ذاتیقطع
منزل را
سراســر
کند.تفضل
میاند به
توانسته
معنوی و
بیشتریو کش��ش
جهت خوی
تاثیرکه به
باشند،هايی
انس��ان
بیکران
صانع
که توسط
جايی رسانند
خويش را
اخیرا در آمریکا یــک «رآوتر» است که در آینده نزدیک «اپ» رویالهی قوابل
استعدادوالدین
کودکانو دارد.
برای
ايشانبازار
موجود در
روشهای
بایدبه در
بایدترسيم
انسانی
دنيای
روزه
چند
برای
را
روشی
و
راه
خويش
رحمانيت
جهت
(رهیاب) مخصوص ساخته شده  APPیا نرم افزارهای مربوط به در به
مورد
تمام عرصه های زندگی قطع دسترسی به اینترنت
و مش��خص و مبرهن فرموده تا آزادگان عالم انس��انی خود را به اصل و اساس
که فقط پــس از انجام کارها و انجــام ورزش و فعالیت بدنی را
فرزنــدان بازخــود
افزار
یک نرم
نحوه در
ویژهدر اين
اند) و
فرموده
کامپیوتربيان
هربرای دين
مختلفی را
جملهمعانی
رساننداز (علما
خويش
تکالیف روزانه به کاربران اجازه نیز در این دســتگاه بگنجاند و
آوریهای
استفاده از ابزارها
در برخی
شــود و
منهيات ونصب
موارد را در
شخصیازخويش
روانی و
عقدههای
فنای که
يکسونگریوعده
ميان
اینفراهم
تواننددين
حوزه علم و
دو
در
را
عديده
تعارضات
و
نموده
دخيل
دين
و
علم
ذات
میدهد که به اینترنتدسترسی از این طریــق والدین بتوانند با جدید ،مقررات محکم و درعین کودکان زیــرک می
حقيقت و
باطنبهعلم و
حقيقت
تعارض در
ميرس��د
که به
احتساب این نوع از فعالیت های حالمیآورند
پیدا کنند!
نظراجرا
ای را
منصفانه
اینترنت
دور وزده و
موانع را
کنند".اص ًال نوع
باطن دين وجود ندارد و اين موضوع تنها در غرب و يا شرق عالم نيست بلکه
ایــن رآوتر بــا اســم تجاری کودکان به آنها دقایق بیشتری
والدین با
ریثگونهگفت
شوند.
مختلف بهوصل
جلوهگری مينمايد.
صوری
که امکنه
گون در
جودیافراد
در
دقتی که بر
شکل
کودوسو
روتر
وسیلهجهت
آدمی در
درالهی
هم و
انس��انی
فطرت
استفادهخوی و
نحوهبر مبنای
دانش��ی که
"کودوسو" به والدین امکان می از دسترسی به اینترنت را پاداش همان علم و
آينده) مد
دل (حال و
اعصار
قابل قرون
ای طول
انسانها در
اینترنتچند روزه
تس��هيل زندگی
دهد فهرستی از تکالیف روزانه دهند.
نظارت می
کودکان از
کامپیوترها
نصبودر
افزارعلوم و
واضع
دانش��مندان
عاقبت
و
عافيت
و
خير
دانش
آن
گي��رد
بایدقرار
نظ��ر
را بــرای فرزنــدان خود تعیین یک کارشناس تربیت کودکان کنند
روش و میزان استفاده و هــم به عنوان یک نــرم
فنون حقه خواهد بود.
ادامهگوناگون
کــرده و در ازای انجام هر یک گفت که این فــن آوری کمی خود از اینترنــت را نیز کنترل برای نصب در روترهای
درصفحه 14

13

اول مشــق بعد اینترنت!

قت نزول حقيقت
انسـانصعـود انسـان
و
از این کارها زمان مشــخصی از
دسترسی به اینترنت را به آنها
بدهند.
امیدوار
یکسازنده
طراح و
وسیله شرح
این با دو
جدول
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ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود

اغراق شده و بیش از حد پیچیده
است.
جــودی ریث اضافــه کرد که
نگرانی والدیــن در مورد نحوه
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افقي:
 -1در صورتي كه – مسن
 -2ب��ه صورت جدي و برابر با مقررات 1
و7
تشريفات – تصفيهخانه بدن انسان 2
يكدنده
–
3
3مؤسسه نيكوكاري – بت جاهليت
-3
4
– الزم
5
 -4نظ��ر – باالرفت��ن آب دري��ا – 5
نزديكبين – نوردهنده ،درخشان
6
 -5پ��ول ژاپ��ن – مرك��ز كان��ادا – از
7
پادشاهان ساساني
 -6مث��ل و مانن��د – عرصه بوكس – 8
آزاده كربال
9
 -7نوعي بازي – جعبه دنده خودرو را
10
گويند – تو سري خور چكش
 -8نظارت بر حسن اجراي سياستهاي 11
كلي نظام از اختيارات ايش��ان است – 12
قربانگاه مكه – كناره دريا
13
 -9مدرك – از س��بزيهاي معطر –
14
بيهمدم ،واحد
7
–
كننده
تأس��يس
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يک��ی از مباحث مهم در روزگار کنونی تعامل و يا تعارض بين علم و دين
اس��ت که از روزگاران گذشته در انديش��ه عالمان و فرزانگان ساری و جاری
بوده که ميتوان گفت در عصر ما با حدت و حرارت زيادی مطرح و ترس��يم
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نظريات و يافتههای
قشری به
 هر
مخالفان از
موافقان و
پرداخت��ه و به ش��دت از آن دفاع و يا به اثب��ات و رد ديگر نظريات هم رأی و
متض��اد ميپردازن��د ،اما حقيقتی در پس اين آرا و نظري��ات موافق يا متضاد
وجود داشته که نمیتوان آن را تماماً و يکسره لغو دانست لذا اين موضوع که
س��اختار اصلی و اساسی انس��ان از دو بعد مادی و معنوی (جسمی و روحی)
تش��کيل يافته يعنی بعد روحی که ميزان و حديقف نداشته و نخواهد داشت
خشونت و
تهدیداين
اس��ت .در
مادی و جس��می ک��ه ملزم به زندگی چند روزه دنيوی
حلن و بعد
قاطع!
باشد.مادی و جس��می
مي��ان آدمی با توجه به هر دو نياز مبرم روحی و معنوی و
وقتی کودک اشتباه
کمال و
سعی در ترسيم
رسيدن بهآرام و
لحن و تشريح خويش با توجه به هر دو -بعدباو لحنی
بایستیمدبا نظر خويش مينمايد(عوامل مختلف ژنتيکی و اجتماعی و س��اختار
کرد غايت
محکم
و
قاطــع
صحبت
قاطع بــا او
عوامل تأثيرگذار ميباش��ند) ،در اين ترسيم و تشريح آدمی گاه
تربيتی جزو
کنید.قوا
صحبــت گرفتن
کرد :به صرف بعد جس��می ميل و رغبت مادی تام يافته و با در اختيار
اســت
الموادی نهفته در کره ارض زندگی چند روزهبهتــر
نفوس
ميلياردها نفر از
 به وم��اده بروید
سمت او
است.
مشکالت سوق
را به سوی
لحــندادهرا با
زندگی سهلتر و کمتر مواجهه يافتن با این
همــاندر جا
حياتکهبش��ری وقوف به مبادی تجربی موجب ايج��اب و ايجاد دانش
و از ل��ذا
تهدید
عصبانیت
ایستاده اید
سرش که اصطالحاً علم ناميده ميشود که البته علما تعاريف ديگر
بر گرديده
بش��ری
تطمیع
معامله تا
باش��دوکه از ابتدا
خاص تری نيز از علوم دارند که مدنظر دانش کلی مي
فریاد و
نزنید.
نگیرید.مختلف
اشتباه و اعصار
اندازهبه تجربه و آزمون و خطاهای متعدد در قرون
بهبش��ر
امروز
به
 خم شویدبدان دست يافته است.
بهآرامیروشنیوآمرانهبگوییدشوید
او
همقد
ای که
نسبت دین و معنویت
نگاه چه کار خطایــی کرده".اجازه
هایش
 مستقیم درامروز دارای فطرت و صبغهای معنوی و انسانی بوده که در
چشمتا به
بشر از ازل
میخوام
بزنیدرازت
نداری وکسی
آرامش
امنيت و
بيماریروها و يا
کنید .همه حال اعم از س��ختیها و گرفتاریه��ا
تکرار
خوي��شکه
نکنی".که به
بودند افرادی
دیگهبين
اینکارودر اين
گرديده لذا
فطرت باطنی
معط��وف به
برگرداند
رویش را
 اگر خواستبشری
غوامض
گهیمسائل و
(اومانيسم)
صبغه و س��احت صرف انسانی توجه کرده
آرام و
صــدای
بدانید که
او
به
و
بگیرید
را
دســتهایش
بودند
شمااي��ن ميان
باز در
نمودهاند و
را در چارچوب
کافیست.
کودک
مط��رحبرای
انس��ان و انس��انيتقاطع
انس��انبمن
بگویید "لطفا
کن!" خوی و کش��ش معنوی و ذاتی توانسته اند به تفضل
نگاهبه جهت
هايی که
نزنید:.
برچسب
خويشازرا به  -به
صانع بیکران
ايشان
کودککه توسط
جايی رسانند
استعداد اثری
قوابل وشــما
الهیلحن
 نباید دربد !"
روزه دنيای انسانی ترسيم
"بچهچند
به جهت رحمانيت خويش راه و روشی را برای
و مش��خص و مبرهن فرموده تا آزادگان عالم انس��انی خود را به اصل و اساس
خويش باز رسانند (علما معانی مختلفی را برای دين بيان فرمودهاند) و در اين
ميان يکسونگری عدهای که منهيات و عقدههای روانی و شخصی خويش را در
ذات علم و دين دخيل نموده و تعارضات عديده را در دو حوزه علم و دين فراهم
میآورند که به نظر ميرس��د اص ً
ال تعارض در حقيقت و باطن علم و حقيقت و
باطن دين وجود ندارد و اين موضوع تنها در غرب و يا شرق عالم نيست بلکه
در افراد گونهگون در امکنه مختلف به صوری جلوهگری مينمايد.
علم و دانش��ی که بر مبنای خوی و فطرت انس��انی و الهی آدمی در جهت
تس��هيل زندگی چند روزه انسانها در طول قرون و اعصار (حال و آينده) مد
نظ��ر قرار گي��رد آن دانش خير و عافيت و عاقبت دانش��مندان واضع علوم و
فنون حقه خواهد بود.
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«شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
حلدوکرده و
دارای
ايرانمداد
ها را با
روزنامه
از شرح
جدول
جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
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 15 14 13 12 11 10 9 8هن��دي – شستوش��وي سرس��ري –
توشه
 -8برتر و شايس��تهتر – لغزان – نوعي
پارچه
 -9گاو نر – با محبت – پايتخت لتوني
 -10رودي در فرانسه – وسيع و پهن –
تنبل و كمكار در گويش لري
 -11ناشناستر – غوغا – همراه آشغال
 -12تمام ،همگي – كشور آفريقايي –
حرف نفي ابد – لباس
 -13گل��ي معط��ر – ن��ام دختران��ه –
داراييها
 -14ش��بهاي ع��رب – در پن��اه –
نغمهخواني
 -15به آهس��تگي كاري را انجام دادن
– س��ريالي به كارگرداني محمدمهدي
عسگرپور
عمودي:
 -1ديوار متحرك – عنوان مهمترين اثر
آدام اسميت
 -2هيدرومت��ر – مهراس – نام كوچك
آبيدال بازيكن مس��لمان فرانس��وي كه
افقي:
بيش��تر اي��ن فص��ل را به خاط��ر درمان
و
زيبا
بناي
–
تايلن��د
بومي
اي
مي��وه
-1
سرطان كبد از دست داد
باشكوه
 -3مرك��ز چ��ك – خط��اي فرنگ��ي –
 -2نام��وس ،اعتب��ار – حش��رههاي ريز رغبتها
زهردار – رشته فلزي
 -4آويخته – روگرداني – كمربند طبي
 -3ه��ادي برق – با س��نگهاي قيمتي – كشور
سرو كار دارد – از ورزشها
 -5ويرايش – نوعي كشتي مخصوص –
–
حيوانات
بعضي
 -4مارك كاال – عضو
عدد گلر
سوسمار
شبيه
عروس – جانوري
 -6نفس س��وزناك – جايگاه – بيماري
نوعي
–
كاش��ان
حومه
 -5نوعي گياه –
تورم وريد در ساق پا
خودرو
 -7چينهاي ريز موي س��ر – سرافراز –
نخستين
–
متكا
–
تماشاخانه
بازيگر
-6
بخشنده
نت
 -8حامل – هواپيماي روس��ي – شهري
 -7انديش��مند و سياس��تمدار واقعبين
در استان كرمانشاه
حل جدول ويژه شماره 5123
 -9ب��ه ص��ورت جمع��ي –
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1تفتيش – باران ريزه
 1ت ن گ س ت ن
ج ي ن و ب س ت ر  -10هوله – اندوه – سايه
ا س خ
ر
 2ب ا ي ر
ت و ك ي و  -11چ��رك زخم – چاقوي
س ا ي ت
ا ن ا
ر
 3ب و ت ي ك
ه ن ر كوچك دستهدار – عرض
ر ي س ه
ا ب
 4ر ب ي
د  -12گلو فشرده – خودسازي
ت م ن ا
د ت
ح س ا
 5ف ر
ن ا س ك
ن ا ت ن ي
 6ك
ن ا – كم جرأت – طريقه
ت ر
و ب ر
م
ا
 7ي م
ل و م  -13مرك��ز كان��ادا –
8
ر ي ا ت ي ك
د
ر ي ا ي ا
د
ا ي س ن ق ر س زيارتكنن��ده – رودي در
ب ش
ر س
 9و
ا جمهوري آذربايجان
ك ت ي ب ه
م
ا
ك ه
 10ي ك
ا ي و ل
ر
ل
م ن ا
 11ن
ل ك  -14خدمت��كار م��رد –
ت ت ا
ك ا
م و س و
 12ت ر س
) Tel.:(514ر يكششم – سهولت
772-5787
و
ش ن ا
ت ف ن ن
ا ن
 13ي و
) (514ي س ن ا  -15رودي در استان كرمان
 620-3622م و ت
ي
 14ا س ي م ه
ا
ه
 15ن ي ل و ف ر
گ ر ا ف ي ت – ورم چشم

خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه
برای هموطنان عزیز
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ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند هک سخت باشد قطع امـیدواران
همکار ارجمند و دوست دیرین

جناب آقای خشایار شادانلو،
خانواده های محترم سوگوار

اندوه ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیست.
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تان
تسلیت عرض می نماییم .درگذشت

زنده یاد خامن سهیال شادانلو

در ایران ،به دشواری به باور مینشیند ،ولی در برابر تقدیر
چارهای جز تسلیم و رضا نیست .این ماتم جانگداز را به شما و
خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده،
برای شما عزیزان آرامش و شکیبایی و تندرستی آرزو داریم.
__________________________

از طرف مدیریت و کارمندان
تاکسیاطلسی

سپاسگزاری
شد ز غمت ـخاهن ی سودا دلم
ردطلبترفتهبرهجادلم
مرگ در ذات خود پدیده ای ست ناخوشایند،
مرگ و از دست دادن مادری عزیز و فداکار
واقعه ای ست تلخ و بس دردناک
از یکایک شما دوستان،آشنایان و اقوام بزرگوار و ارجمند
که علیرغم مشغله و گرفتاری های بسیار،
درمراسم خاکسپاری مادر دلبند و مهربان مان

شادروان بانواقدس بیگم صمیمی (مهدوی)

حضور بهم رساندید؛ و نیز با ارسال پیام های تسلیت از طرق گوناگون و
تماس های تلفنی با ما همدردی نموده ،مایه التیام و کاهش اندوه ما گردیدید،
صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی نموده،
خود را مدیون مهر و محبت بی پایان تان میدانیم.
برای شما و عزیزان تان تندرستی ،شادکامی ،سرور
و درازای عمر پر برکت آرزو داریم.

دکتر عطیه ،علیرضا ،حسین ،لیلی صمیمی
و سایر خانواده های سوگوار

ه
مدردی
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دال دیدی که آن فرزانه فرزند

چه دید اندر خم این طاق رنگین

به جای لوح سیمین در کنارش
فلک بر سر نهادش لوح سنگین
همکار ارجمند و دوست دیرین

جناب آقای خشایار شادانلو،
خانواده های محترم سوگوار

ما نیز درگذشت جانگداز خواهر عزیزتان،

زنده یاد خامن سهیال شادانلو

را در ایران ،به شما و دیگر بستگان صمیمانه تسلیت گفته،
برای فرد فرد شما عزیزان بهروزی و شکیبایی آرزو می کنیم.
ما را در کنار خود همراه بدانید.
__________________________

دوستان و همکاران شما
در فرودگاه پی یر الیوت ترودو

ه
مدردی

دوست دیرین و ارجمند،

جناب آقای خشایار شادانلو
خانواده های محترم سوگوار

در اندوه درگذشت جانگداز خواهر مهربان و دلبندتان

زنده یاد خامن سهیال شادانلو

با شما و دیگر بستگان صمیمانه همدردیم.
برایتان آرزوی آرامش ،شکیبایی و تندرستی داریم.
__________________________

محمد امساعیل شایان و خانواده
ایرج انصاری و خانواده

همدردی

سرکار خامن دکتر عطیه صمیمی،
خامن لیلی صمیمی ،خانواده های محترم سوگوار
در اندوه از دست رفتن مادر ارجمند و عزیز دلبندتان
در مونتریال ما را نیز شریک بدانید.
برای فرد فرد شما شکیبایی ،آرامش
و بهروزی آرزومندیم.

خانوادهای ابی و آرمان درویش علی
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سپاسگزاری

نم
رهگز ـیردآنهکدلشزندهشدهبعشق
ثبتاستربـجریدهعالمدوامما
از تمامی دوستان ،سروران ،یاران،
عزیزان و بستگانی که در ایام بسیار سخت
سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن
همسر ،پدر و عزیزی بی جانشین و دلبند

زنده یاد مهندس

حمیدرضا فالح طوسی

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

خانواده های

همدردی

فالح طوسی ،محمدی

خامن فالح  ،نازگل ،علی و محمد عزيز
درگذشت همسر و پدر عزيز و مهربان تان را
به شما از صميم قلب تسليت گفته،

برای شما آرزوی صبر و تحمل از خداوند داريم.

ما را در غم و اندوه جانگداز خود شريک بدانيد.
از طرف دوستان شما

مهران و الدن محموديان
و علی بهنوش مطلوب

همدردی

سرکار خامن شکوفه محمدی ،نازگل و علی عزیز،
خانواده های محترم سوگوار
در غم پیوستن همسر ،پدر و عزیز دلبندتان

زنده یاد مهندس حمیدرضا فالح طوسی

به غبار خاطرهها ،با شما دوستان خوب همراه هستیم.
روح پدر آزاد و شاد؛ دعای خیر آن مسافر ابدی
بدرقه ی زندگی پر بار شما باد.
برایتان آرامش ،بقای عمر و تندرستی آرزو می کنیم.

خانواده های محبی ،خنعی
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از شمار دو چـشم یک تن کم

شـم
وز ار خرد زهاران شیب

سرکار خامن شکوفه محمدی،
نازگل و علی عزیز
زنده یاد جناب آقای مهندس حمید فالح

از میان ما پر کشید...
در سوگ آن عزیز ،کو واژه ای برای تسالی شما.
خود را در این مصیبت داغدار احساس می کنیم.
دوست ما الهام بخش دوستی ها و گردهم آوری ها
از میان ما بظاهر رفت...
روح بزرگ و نیات خوب او را
به اتفاق خانواده عزیز و دوستان او زنده نگاه می داریم.

خاندان تقی زاده ،فامیلی ،علیزاده ،شریف
نائینی ،منفرد ،قربانیان ،رفعت پناه ،امیری،
اسدیان ،نادرشاهی ،نصیری،

سپاسگزاری

بگذ ار ات بگریم چون ارب رد بهاران

کز سنگ گرهی خیزد روز وداع یاران

از تمامی دوستان ،عزیزان و بستگانی که
روزهای سوگواری و اندوه بزرگ از دست رفتن
پدر و پدربزرگ ارجمند و پدر همسر بزرگوار،

زنده یاد آقای حمید پیدا

در مونتریال ،با حضور مهربان و پرمهر خود
در مراسم خاکسپاری و یادبود،
و همچنین با ارسال گل و با درج پیام های همدردی
در نشریات ،و نیز از طریق پیام های تلفنی،
ایمیل و فیس بوک و...
با ما همراه بودند ،متشکریم.
برای شما عزیزان آرزوی تندرستی،
بقای عمر و بهروزی داریم.
با سپاس

خانوادهپیدا،
دکترمحمدملکی
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دوست ارجمند ،آقای علی چنگیزی عزیز
خانواده های سوگوار محترم
در اندوه از دست رفتن برادر بزرگتان

شادروان آقای اصغر چنگیزی

در ایران خود را شریک می دانیم و برای شما
و فرد فرد بازماندگان محترم
آرزوی آرامش و بهروزی داریم.
__________________
یوسف تیزهوش ،عبداله خیامی،
فریدون مودت ،دکتر طهمورث طوسی،
محمد شکیب نیا ،بهمن ناصری ،حسین ناصری،
کاظم اسدی ،مسعود جهانگیری ،تقی حجازی،حسین
صمیمی ،محمدرحیمیان و دیگر دوستان شما

همدردی

دوست دیرین ،جناب آقای علی چنگیزی
سروران و عزیزان سوگوار

درگذشت برادر عزیز و مهربان شما،

شادروان آقای اصغر چنگیزی

در تهران ما را متاثر کرد .ما را در غم از دست رفتن
آن بزرگوار شریک بدانید.
آرامش و طول عمر برای تک تک اعضای خانواده
عزیزتانآرزومندیم.

پرویز چنگیزی و خانواده

مدیریت و کارمندان گاراژ اتوکلیفتون

همـــــــــــــدردی
جناب آقای حسین صمیمی عزیز ،خانواده های سوگوار
در اندوه از دست رفنت مادر و عزیز دلبندتان با شما شریکیم
و برای شما و همه ی سوگواران آرامش آرزو می کنیم.

حیدر اسدی و خانواده

همــدردی

جناب آقای حسین صمیمی ،وابستگان و عزیزان سوگوار
من نیز در غم از دست رفتن مادر دلبندتان،
خود را شریک می دانم و برایتان آرزوی آرامش و بهروزی دارم.

بیژن احمدی

همدردی
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ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند هک سخت باشد قطع امیدواران

دوست دیرین و ارجمند،
جناب آقای علی چنگیزی

عزیزان و خانواده های سوگوار
در اندوه از دست رفتن برادر بزرگ و دلبندتان

شادروان آقای اصغر چنگیزی

در تهران خود را شریک می دانیم و برای شما
و همچنین فرد فرد بازماندگان محترم آرزوی آرامش و
بهروزی داریم.
__________________

لعیا و جالل چنگیزی،
فرانسواز کلر و یوسف تیزهوش،
سوسن میرفصیحی ،مونا صاحلی،
گیوم اکرل ،النا و شاهین شفیع پور
و لیلی اعلمیان

همــدردی

دوست عزیز و گرامی ،جناب آقای علی چنگیزی

ما نیز در غم از دست رفتن برادر عزیزتان در تهران شریک می دانیم و
برای شما و برای فرد فرد بازماندگان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

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

ه
مدردی

دوست ارجمند ،آقای علی چنگیزی عزیز
خانواده های سوگوار محترم
در اندوه از دست رفتن برادر بزرگتان

شادروان آقای اصغر چنگیزی

در ایران خود را شریک می دانیم و برای شما
و فرد فرد بازماندگان محترم آرزوی آرامش و بهروزی داریم.
__________________
خانواده های

بخشی ،مشعوف ،شکرایی ،خدیر

همدردی با مادر...

سرکار خامن لیال صا دقی ،وابستگان و عزیزان سوگوار
درگذشت دختر عزیز و دلبندتان ،زنده یاد نازنین شادی وکیلی،
ما را بسیار اندوهگین کرد .تسلیت ما رابپذیرید.
برای شما و تمامی وابستگان صبر و سالمتی آرزو می کنیم.

محمد رحیمیان (پیوند مونتریال )
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iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

>>

آزادی های یواشکی
یواشکی" حمایت
چرا باید از "آزادی های
کرد؟
منیرهکاظمی

وقتــی ســخن از حکومــت و
حاکمیت به میان میاید یعنی که
محکومانی نیز موجودند.
زمانی که گفته میشود حکومت
اســامی و از نوع شــیعه اثنی
عشری اســت و امور اجرایی آن
بر اســاس فقه اسالمی و قوانین
منشــعب از آن اداره میشــوند،
یعنی که محکومان آن با نام امت
باید به عنوان توده ای یکدست و
فارغ از کوچکترین نشانی از فردیت
تابع اوامری باشند که از احادیث و
سنت اقتباس شده اند .در جامعه
مردساالر ،مردمحور و ایدئولوژیزه
شده ایران نیز زنان می بایست با
حفظ یکدست و یکفرم بودن تحت
کنترل و تابع تصمیمات و قوانینی
باشند که مردان قانونگذاربرای آنان
در نظر گرفته اند.
در چنین مناســبات و ساختاری
اســت کــه زن ،تنها بــه صرف
جنســیت اش ،حاوی پتانســیل
معترض به "نظام" بودن و یا برهم
زن "نظم" شناخته میشود.
همانگونه کهدر یک جامعه آپارتاید
نــژادی مانند افریقــای جنوبی
سیاهان به دلیل رنگ پوستشان
خودبخود در دسته معترضین قرار
داشتند و می بایست در «گتو»ها
و مناطق مجاز اجازه حضور و رفت
آمد می داشــتند و سیستماتیک
بوســیله نیروهای حافظ "نظم"
تحت کنترل میبودند.
دقیقا به همین خاطر است که در
ایران ابراز وجــود "زنی متفاوت"
بودن و طرح مسائل عمومی زنان
حتی از سوی مردان -به سرعترنــگ و بوی سیاســی بــه خود
میگیرد.
حکومت برای اینکه تســلط خود
را به مخاطره نیاندازد میبایســت
که نظم و نظارت مدیریتی خود را
بازتولید ودر جامعه نهادینه ساخته
و حتــی آن را از طریق به خدمت
گرفتــن محکومــان دیگر تحت
کنترلداشته باشد.
و از همه مهمتر در هر نقطه زمانی
و مکانی به محکومان یادآور شود
که نمــی توانند پای خــود را از
خطوط قرمز فراتــر نهاده و مبادا
به سرشــان بزند که به فضاهای
ممنوعه قدم بگذارند.
در رسیدن به این اهداف یعنی از
یکسو همکار و همراه کردن بخشی

کمپینگ سالیانه اجنمن زنان
بیاییــد تا به همراه دوســتان و
خانواده ،چند روزی را در دامان
ی بگذرانیم.
طبیعت به خوش 
کوهپیمایی ،والیبــال ،قایقرانی،
ی و...
برداشت توت فرنگ 
• زمان 3،2،1 :ماه اوت 2014
Camping du Lac Lyster
385 ch. Séguin
Coaticook (Qc) J1A 2S4

بها :هر نفر  $۸برای یک شب

از محکومان با حاکمیت و بخش
دیگر را وادار ساختن به یادآوری
در اجبــاری بودن اجــرای اوامر،
هیچ ابزاری مناسب تر از حجاب
نمیتوانــد خدمتگــزار حکومت
اسالمی و قوانین آن باشد.
وقتی الهه کوالیی ،نماینده اصالح
طلبان بــا مانتو و روســری وارد
مجلس میشود  ،مرضیه حدیدچی
(دباغ) در روزنامه آفتاب امروز می
گوید:
«اگر نماینده ای بدون چادر وارد
مجلس شود کتک می خورد».
بالفاصله پــس از روی کار آمدن
دولت موقت مهدی بازرگان ،آیت
الله خمینی به موازات دستوراتش
در امر اعدامهای دست اندرکاران
رژیم گذشــته اعالم کرد که زنان
نباید بدون حجاب به ادارات وارد
شوند همانطور که اعدامها بدور از
بستری حقوقی و تنها به خواست
کسانی که دستی در قدرت جدید
داشتند انجام میشد ،اعالم حجاب
اجباری نیز بدور از ظوابط و موازین
قانونی و به دلخواه صورت گرفت.
به دنبال انعکاس این گفتهء آیت
الله خمینی بود که اولین تظاهرات
اعتراضی در ایران پس از پیروزی
اسالمیســتها از ســوی زنان  -و
دست بر قضا  -در روز بین المللی
زن صورت گرفــت .چرا که زنان
محصل ودانشجو و شاغل (و حتی
غیر شاغلین و باحجاب مرسوم آن
زمان) به مخاطــره افتادن اجازه
حضور در فضاهای انتخابی خود را
احساس کردند.
ایــن اعتراضات کــه در روزهای
آغازین حکومت اســامی در بعد
وســیعی در تهران و چند شــهر
دیگر زنان را به خیابان کشــاند،
دولت موقــت را مجبور به عقب
نشــینی کرد .پس از برپایی همه
پرسی "آری و نه" به جمهوری
اسالمی ،با محکم شدن پایه های
قدرت اسالمیستها و به خصوص
با شــروع جنگ ایران و عراق بود

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.

که رفته رفته روحانیون با همکاری
ارگانهای دولتی از طریق دستورات
و بخشــنامه های اداری موفق به
اجرای طرح حجاب اجباری شدند.
امــا برقــراری این اجبــار بدون
همراهی قســمت بزرگی از بدنه
جامعه نمیتوانســت به سرانجام
برسد.
در بررســی عــدم مقاومــت در
مقابل این تجاوز آشکار به حقوق
دموکراتیک زنانــی که معتقد به
حجاب نبودند و یــا اقلیت های
مذهبی دالیل زیــادی را میتوان
برشــمرد ،ولی یک مــورد کامال
روشن است و آن نبود درک روشن
و شــفاف از آزادی هــا و حقوق
دموکراتیک شــهروندان در میان
حتی فعالین سیاسی و اجتماعی
در آن مقطع زمانی بود.
عدم شــناخت از رواداری ،فقدان
تحمل نظر اقلیت مخالف و نبود
آمادگی در پذیرش رعایت حقوق
شهروندان اقلیت در میان رهبران
و اعضای ســازمان ها و گروه های
سیاســی آن زمان -که از قدرت
بسیج نیرودر بطن جامعه برخوردار
بودند -از طریق الویت بندی های
نامفهوم ودست و پاگیر باعث خلع
سالح شــدن آنها در مقابل گفتار
غالب شد.
انقالب ایران در روزهای سرنوشت
سازش با شــعار استقالل ،آزادی،
جمهوری اســامی (که در موارد
زیادی به خصوص از سوی رهبران
روحانی به جای جمهوری اسالمی،
حکومت اسالمی خوانده می شد)
به پیروزی رسید.
بــدون آنکــه تعریف و تفســیر
روشنی از "اســتقالل"" ،آزادی"و
"جمهوری اسالمی" وجود داشته
باشد .در حقیقت هدف این قیام
در مخالفت با سلطنت و در مقابله
با حکومت پهلوی ها بود .البته آن
زمان احزاب ،گروها و افراد با انگیزه
هرکســی از ظن خود شد یار من
همرا آن شور و حال غالب گشتند.
اما به موازات نگاه عموم به مقوله
حجاب اجباری ارزیابی آن حتی از
سوی روشــنفکران و اقشار مدرن
جامعــه نیز بار منفی بــه همراه
نداشت .برای نمونه میتوان به گفته
های مندرج هما ناطق و سیمین
دانشــور در آنزمــان مراجعه کرد
مدتی نیز نگذشت که آکادمیسین
های ایرانی و یا خاورمیانه ای مقیم
کشــورهای غربی با بزرگ کردن
بعــد دیگری از حجــاب اجباری
نقش سرکوب آنرا در داخل کشور
و در پی آن در اذهان عمومی غربی
کمرنگ ساختند .آنها معتقد بودند
که پذیــرش رعایت حجاب برای
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داشتن فعالیتهای اجتماعی زنان
دلیلی خواهد بود تا زنان و دختران
خانواده های مذهبی که تا آنزمان
از اجازه حضور در فضاهای عمومی
برخوردار نبوده اند ،قدم به عرصه
اجتماعیبگذارند.
در حقیقت این نگاه خیل عظیم
زنانی که در رده های باالی شغلی
و آموزشی فعال بوده و مجبور به
خانه نشینی و یا ترک وطن شدند
را ندیده گرفت .زنانی که وجودشان
میتوانســت تاثیــری مثبت در
ناخودآگاه قشرهای مختلف زنان
دیگر از خود باقی بگذارد.
زنان محجبه وابسته به خانواده های
مذهبی نیز عمدتا نه برای پیشرفت
های شغلی که زنان را مستقل از
مردان میسازد ،بلکه در اکثر موارد
برای تبلیغ نقش مادری و همسری
(زن خوب فرمانبر پارســا) از نوع
تفکر حاکم به میدان آمدند.
در این میان شاید بتوان گفت یکی
از دالیلی که باعث شــد کمپین
"یک میلیون امضــاء برای تغییر
قوانین تبعیضآمیز" در جلب توده
زنان ناراضی از حجــاب اجباری
ناکام بماند ،همین نگاه به همکاری
با زنان مذهبی و بعضا حکومتی بود
که از سوی بخش بزرگی از فعالین
آن نمایندگی می شد.
الزم به ذکر اســت کــه البته می
بایســت بحث و ارزیابی دســت
آوردهای این کمپیندر جایدیگر
و در ظرف مناسبی صورت بگیرد،
و در اینجا تنها بررسی آن از یک
زاویه مشخص مد نظر است.
با این حال زنــان ایرانی در تمام
دوران حاکمیت جمهوری اسالمی
در هر شرایطی دســت از مبارزه
فردی و بدون ســازماندهی شده
در مقابل حجاب یک فرم ،متحد
و دیکته شــده برنداشتند .اگرچه
در مواردی تنها تاکید بر خواست
سلیقه فردی بوده است تا مقابله با
حجاب اجباری .این تداوم مبارزه
نیز باعث میشــود کــه حکومت
مخارج هنگفتی از درآمد کشــور
را برای به انقیــاد در آوردن زنان
مخالف و یا به رخ کشاندن اقتدار
خود هزینه کند .در خارج از کشور
هم تا مدتها بار مخالفت آشکار با
حجــاب را بعضا زنان جدا شــده
از سازمانهای سیاســی به دوش
کشــیدند .که البته آنها نیز باز به
دالیل مختلفی نتوانستند آنطور
که باید و شــاید حتی در محیط
های اطراف خود مؤثر واقع شوند.
عمده فعالیتهای آنان به برگزاری
سخنرانیها و جلسات بحث و گفتگو
که اکثرا به فارسی و در محیطهای
محدودی بود خالصه می شد.
حجاب اما به خاطر سیاسی بودنش
عهــده دار نقش هــای متفاوت
دیگری نیزدر جامعه ایران میباشد.
مهمترین آنها آرایش و بزک کردن
اســامی چهره حکومتی فاسد و

31

تهیه وسیله حملو نقل ،خواب و
خوراک به عهده شرکت کنندگان
میباشد ،
• اگــر هنر و حرفه یــی دارید،
حتما آن را توشه راه سازید.
تلفن های اطالعات:
514-402-6267
514- 856-1160
@iwamontreal
gmail.com

با امید به دیدار شما

و  $۱۶برای ۲شب
• کــودکان  ۱۲ســال به پایین
رایگان میباشد.
ناالیق در همه مــوارد اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،علم و صنعت،
حفاظت از محیط زیست و منابع
طبیعی است.
به معنی دیگر نظــام قادر خواهد
بود روی همه مشکالت معیشتی،
کمبودها ،زیانها ،بازی با منافع ملی
و کشاندن کشور به ورطه تحریم و
جنگ را با یک سرپوش (حجاب)
بپوشاند.
با همین شــگرد نیز هســت که
حکومت میتواند بخش ســنتی و
مذهبی را با خــود همراه کند .تا
آنجا که حتی اقشاری (برای نمونه
کشاورزان حوزه زاینده رود) که به
علت اعمال برنامه های سیاسی،
اقتصادی حکومت اســامی زیان
دیده انــد و در بخش مخالفان به
حساب می آیند ،در مورد حجاب
اجباری همــراه با گفتمان حاکم
میشوند (با توجه به مشاهدات و نه
از روی آمار و ارقام).
این مورد روشن میسازد که حجاب
میتواند ابــزاری کارســاز جهت
تحکیم قدرت در دست حکومتی
که از پایگاه مردمی برخوردار نبوده
قرار گیرد.
دیگر اینکه حجاب وســیله اندازه
گیری وابســتگی شــهروندان به
حاکمیت نیز به شــمار میرود .در
این زمینه اما فقط این وابســتگی
زن نیســت که مورد ســنجش

قرار میگیرد بلکه وابستگی مردان
خانــواده نیز با نــوع حجاب زنان
خانواده سنجیده میشود.
این مورد به خوبی نشانگر این است
که حجاب زن نه تنها ابزار کنترل
زن بلکه مردان نیز هست .کاربرد
دیگر آن حتی فراتر از روابط خانه و
خانوادگی است.
بــرای مثال میتوان نــکات زیر را
بشمرد.
• تحت فشــار قرار گرفتن زنان
و دختران نوجــوان یک محله از
ســوی ســاکنین دیگر آن محله
که به حکومت (قدرت) وابستگی
(ایدئولوژیک و اقتصادی)دارند،
• ترس از محروم شدن از تحصیل
و طی مدارج تحصیلی
• نگرانی از عدم دستیابی به شغل
و منبع درآمد به خصوص در میان
اقشار آسیب پذیر
با توجه به زوایایی که در باال مطرح
شــد ،روشن است که هر حرکتی
که از ســوی هر نیرو ،شخص ( با
هر جنسیتی) که بخواهد حجاب
اجباری را به زیر ســوال ببرد و یا
کوچکترین خدشه ای به آن وارد
سازد ،با مخالفت جدی و خشن از
سوی ســردمدارن قدرت در ایران
روبرو خواهد شد.
{>> ادامه در صفحه}38 :

دیدگـــــاه

درپیام همــدردی پیوند:

دریغ و درد که مادر نادیده اما دریغ و درد که او نادیده انگاشته
شده بود .
انگاشته شده بود...
این داســتان مرا بیاد اتفاق دیگری
-----انداخت ،در کنفرانسی وسیع یکی
چه خیال باطلی!
ازســخنرانان در محکــوم نمودن
االهه شکرائی مونترآل قتلهای زنجیره ای از همه آن عزیزان
چه خیال باطلی  ،فکر میکردم که نام بــرد ،ولی پس از نــام زنده یاد
پس ازسالیان دراز بســر بردن در داریوش فروهر به یکباره نام پروانه
اسکندری را از یاد برد،
کشوری پیشــرفته ،ما
تا کی بعلت
وقتــی بــه او اعترض
هم کم کم بــا فرهنگ
پدر/مردساالرمان فاصله زن بودن مان شد که چه اتفاقی در
میگیریم .هر چند واقفم نادیده گرفته مغز انسان رخ میدهد
که میتوان نظام سیاسی می شویم؟!
که تصادفا نام کســی
که بیش از دیگران به
را در مــدت زمانی کوتاه
تغییر داد ولــی زدودن زنگار های وحشیانه ترین شکل تن بیمارش
فرهنگی قرنها میتواند زمان بطلبد  .مثله شده بود ،از قلم میافتد؛ او به
چندی پیشدر آخرین شماره پیوند یک عذرخواهی بسنده کرد.
توجهم به دو آگهی تســلیت جلب ولی دوســت داشتم بدانم در بطن
شــد که خطاب به پدر آن عزیز از سلولهای مغزی ما چه میگذرد؟
دست رفته و خانواده سوگوار او بود .تا کی باید شــاهد آن باشــیم که
بعلت زن بودنمــان نادیده گرفته
آه از نهادم بر آمد.
در از دست دادن شادی نازنین همه شــویم؟ درست اســت که ادعای
ما ســوگوار بودیم ولی آن کس که مخالفت با نظام زن ستیز را داریم،
بیش از همه در ایــن غم جانگداز بادیکتاتوری و بی عدالتی و تبعیض
دلســوخته تر بود ،کسی جز مادر و نابرابــری مخالفیم؛ ولی آیا نباید
فداکار او لیــا صادقی نبود ،که ایــن ادعا در زندگی روزمره مان باز
نه تنها  9مــاه مانند هر مادری در تاب داشته باشد؟ گیریم که امروز
درونش او را پرورانده بود ،در تربیت حکومت تغییر کرد ولی این سوی
و به ثمر رســانیدن او نقش فعال تغییرات اجتماعی مائیم که زمینه
داشته به کنار ،در مدت این  15سال ساز فرهنگ انسانی ،برابری طلبانه
بیماری به شهادت همه اطرافیان ،او و آزادی خواهانه ایم؛ ولی این رویه
اتوماتیک نیست ،باید مرتبا و آگاهانه
از جان مایه گذاشته بود.
فقط باید مــادر بود تا حال و روز او با خود بر خورد کنیم.
•
را دریافت.
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

یافته.
جام جهانی  2014برزیل • فدراســیون فوتبال بــرای هر بازیکن
• یک بازیکن فوتبال اوروگوی بنام لوئی
دانستنی های جالب به مــدت روزهائی که در جــدول بازی
سوآرز از فرط عصبانیت بازیکن ایتالیائی را
• تیم فوتبال ایران با این همه عشــق و خود را انجام داده انــد  750دالر در هر
گاز گرفت ،که بسیار خبرساز شد .سوآرز
شور هیجان در تاریخ  16جون ،نیجریه روز پرداخــت می کند .قبال این مبلغ به
البته تنبیه شد و از فوتبالیست ایتالیائی
 21جون با آرژانتین و  25جون با بوسنی فدراسیون های مربوطه پرداخت می شد.
معذرت خواست؛ وی قول داد پسر خوبی
در جدول  Fمســابقات خود را انجام داد اما فدراسیون این مبلغ را به هزینه های
باشد و دیگر از این کارها انجام ندهد!
ولی متاســفانه امتیازی بدست نیاورد و دیگر می کردند.
• بنابر اظهار روزنامه ورزشی گازتادیو و
حذف شــد؛ این تیم تنها توانست پیوند • حقوق مسئولین فدراسیون بین المللی
مجله آلمانی  Siegelبر اســاس شهادت
خود را با جامعه فوتبــال جهانی برقرار فیفا  100000به  200000یورو افزایش
یک بازیکن تیم کامرون می بایستی در
بکند.
گروه  Aدر مقابل تیم کراســی باید
• مربــی تیم ایــران آقــای کارلوس
 4بر صفر ببازد! فدراسیون فوتبال
درگذشــته یکی از بهتریــن قهرمانان
کامرون درخواست کرده که به این
فوتبال پرتغال بود.
موضوع رسیدگی شود.
تیم ایــران در ســال  1987آرژانتین،
• قبل از مســابقه برزیل با شیلی
 1998فرانســه 2006 ،آلمان شرکت
طرفداران تیم برزیــل گفته بودند
داشته.
اگــر تیم برزیــل به شــیلی ببازد
به امید موفقیت بیشــتر شرکت تیم
روزقیامــت(!) ظهور خواهد د .ولی
فوتبال ایران در جام آسیا ،ژانویه 2015
برزیل توانســت شــیلی را  3بر 2
در استرالیا.
مغلوب کند .مردم برزیل تا ساعت ها
• در جام جهانی برزیل  32تیم از میان
در خیابان ها جشن و پایکوبی می
 203تیم بهترین آن انتخاب شده بود.
کردند.در این بازی تماشاچیان بلیت
یادمان باشــد فقط  1تیم برنده و بقیه
های خود را از دست دالل ها تا 500
بهر شکلی که تصور می شد ،مثل تیم
دالر خریداری کرده بودند.
اسپانیا که قبال  5بار برنده کاپ جهانی
• خانم مارتا دســیلوا ،بازیکن تیم
بوده و در مقابل هلند  5بر  1شکســت
ملی برزیل به عنوان گرانترین بازیکن
خورد ،راه به جایی نبردند.
تاریخ فوتبال زنان است .وی تاکنون
• آلمان با بازی بسیار قوی و حمله های
 5بار عنوان برترین فوتبالیست زن
پی در پی ،تیم میزبان ،برزیل به خاک
دنیا شناخته شده.
سیاه نشاند؛ پیشتر تیم پرتغال را  4بر
• رونالــدو ،ملی پــوش پرتغالی،
صفر مغلوب کرد ،آرژانتین را  1بر  0برد،
اسپانسر Fly- Emiratesشده؛ معاون
و جام را به خانه برد.
پخــش ارتباط تبلیغاتی شــرکت
• راجع به ماندن یا نماندن مربی تیم
هواپیمائی اظهار داشت که رونالدو
ایران شایعات زیادی است ولی ماندن او
امــروز در ســطح دنیا
به نفع ایران است؛ چرا
بهترینبازیکنشناخته
که بــاال و پائین فوتبال
شده.
ایران را خوب شناخته.
• پیش بینی رونالدو
او بهتر می داند در آینده
در مــورد جام جهانی
چــه کار مثبــت تری
 :2014مدعیــان این
انجام بدهــد خیلی ها
جام برزیل -آرژانتین-
می خواهند او برود؛ چرا
اسپانیا و آلمان!
که ماندن کارلوس ضرر
• در متــرو برزیــل
منافع آنها است.
چندیــن واگــن
• دکتر محمد احسانی
مخصوص برای خانم
عضــو کمیتــه فنــی
ها در نظر گرفته شده.
فدراسیون توافق جامع
علت آن؟ مردها نتوانند
و کاملی براین شــد که
زن هــا را مــورد تعرض
قــرارداد کارلــوس را تــا
جنسی خود قرار بدهند.
دهد.
مســابقات آسیایی 2015
• در کانــادا قانون C-36
در استرالیا را تمدید بکنند.
بهدنبال پیشرفت های پیدر اوژنــی در ایــن مســابقه بــرای زنــان خودفروش
• کارلــوس کیــروش
پی اوژنی بوشار ،توانست خود  1724068دالر بدست آورد .هنوز مورد بحث اســت؛
برای
 1/800000یــورو
را به جدول فینال ویمبلدون کمپانی کوکاکوال با اوژنی یک امــا در برزیل ایــن قانون
یورو
1500000
خودش و
قرارداد سه ساله امضاء کرده وجود ندارد .برای زن های
برای دستیارانش خواسته انگلیسبرساند.
است.
خودفروش یک دوره کوتاه
ولی وزارت ورزش هنوز به طبق اظهار پدر اوژنی ،آقای
او نه تنها تمام دوســتداران فشرده گذارده اند .روزنامه
این قرارداد جواب نداده.
سالگی
میشل از سن  5تا 18
ورزشــی کانادایــی را تحت محلــی کوری تیا اشــاره
درخواست
• فیفا می گوید
برای دخترش  400هزار دالر الشعاع خود قرار داده ،در سن کرده حتی زنها همراه خود
بلیت
میلیون
خریــد 11
سرمایه گذاری کرده.
 20ســالگی در اثر موفقیت یک دســتگاه الکترونیک
فقط
ولی
کــرده؛
دریافت
همچنین کلوپ تنیس مینا هــای پی در پــی و زیبایی دارند؛ مشتریان می توانند
اختیار
در
بلیت
میلیون
3
از ســال  2005تا  2007به
با دادن  NIPمبلغ خود را
و خــوش اندامــی خاصش،
داشته.
اوژنی81 ،هزار دالر مساعده
پرداخت بنمایند .در هتل
کمپانی های تبلیغاتی و رسانه
•  100درصد بلیت ها به
ها در محل توالت و دوش
اهدا کرده>> هزینه ها :مربی
فروش رفتــه ولی متوجه
ســاعتی  100دالر ،خریــد های مختلف ورزشیدنیا را به یک صابــون کوچک یک
درصد
شــده اند کــه 97
خود جذب کرده است.
شیشه شــامپوی کوچک
وســائل تنیس ،پول کرایه
شده.
استادیوم اشغال
زمین در ســال حدود 7هزار محبوبیت اوژنی حتی از تایگر و یک کاپوت بسته بندی
دالل
گوید
• فیفــا مــی
وود ،گلف بــاز معروف ،وین بغلدستشوئی گذاشته اند.
هایی که بلیط خریده بودند دالر و غیره.
گرتســکی ،بزرگترین هاکی • در برزیل اکثر مردم در
نتوانسته اند بلیت ها را به اوژنــی بعضی اوقــات می
باز کانادا ،ژل ویل نوو ،قهرمان دوران بازنشســتگی هیچ
قیمت گران بفروشند.
بایستی در ایام زمستان برود
اتومبیل رانی نیز بیشتر است .کمک مالی ماهیانهدریافت
برای
• یــک اســرائیلی
فلوریدا و تمرینات خود را در او در مســابقات یک چهارم نمی کننــد .ولی برگزاری
همراه
تماشــای فوتبــال
آنجا انجام دهد.
فینــال فرانســه  578288کاپ جــام جهانی فوتبال
آمده
برزیــل
پســرش به
در ورزش تنیس به فیزیکی دالر؛ در یک چهارم استرالیا برای آنها افتخار بزرگی بود.
قبال
بلیت
عــدد
بــود4 .
قوی و اســتقامت باالی نیاز
توانستند آنرا با بهترین و
 509141دالر بدست آورد.
خریداری کــرده بود .دو
هســت .بعضی مســابقات
زیباتریندر برنامه افتتاحیه
این تابســتان در مونترتیل
نفر از همراهان نتوانستند
اجراء کردند .مردم برزیل
می تواند سه تا چهار ساعت
بیاینــد به برزیــل .آقای
طول بکشد .اوژنی مثل یک کاپ راجرز برگزار می گردد؛ عشــق زیادی به فوتبال،
 Amiadموقــع ورود بــه
ستاره است که در هر مسابقه در قسمت بانوان  40بازیکن کنــار دریا ،رقص ســامبا
استادیوم متوجه می شود
زن شرکت می کنند.
و لبخنــد دائمــی دارند.
یک پسر بچه  8ساله بنام درخشان تر می شود.
او از ردیــف  302خود را به در ســال  2013از  1تا  10برزیلی ها در ســال های
کالودانتا یک تابلو در دست
اوت جمعــا  213760نفــر  1964تا  1985زیر فشار
دارد و نوشته به من کمک ردیف  7رسانده؛ وی دو یا سه
مسابقات تنیس راجرز تماشا یک رژیم دیکتاتوری قرار
بکنید تا بتوانم بادیدن این سال دیگر شــاراپوآ را پشت
گرفته بودند .در آن زمان
کرده اند.
مسابقه خوابم را به حقیقت
سر می گذارد .او در مسابقه صدای آمریکا گفته است که اشخاصی که مخالف رژیم
در بیــاورم .مرد کلیمی با
اخیر ،وی توانست انتقام خود اوژنی در  12مسابقه تنیس دیکتاتوری به انحاء مختلف
وجود اینکه می توانســت
رادر یک چهارم فینال از الیزه اخیــر خود توانســته جای ناپدید می شدند .تا به امروز
دو بلیــت را به قیمت باال کورنت قهرمان فرانسه بگیرد
مردم نتوانستند بدانند چه
سرنا ویلیامز ،قهرمان مشهور
بفروشد ،دو بلیت خود را و  7-5و  7-6او را شکســت
بالئی بر سر این اشخاص
بگیرد!
را
آمریکا
تنیس
داد به آن پسر بچه  8ساله.
مبارز و گم شده آمده است.

تنیس بانوان کانادا
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ای که نامت هست سرآغاز
بی نام تو مقاله هرگز نکنم باز.
ســتایش مخصوص خدای را که آسمانها
و زمیــن را آفرید و روشــنی وتاریکی را
مقّررداشت.
در پردۀ اسرار خدا کسی را ره نیست؛
از ساعت مرگ و قیامت کسی آگه نیست.
با ســام برهرآن کس که شایستۀ سالم
است و درود برخوانندگان (اهل خرد) ،که
شایستۀدرودند.
• شــرق در آتش جنــگ وغرب
درآتش نفت می سوزد!
این روزها اینقــدر حادثه و اینقدر ظلم و
ستم در جهان زیاد شده که ،هم این حقیر
از نوشــتن آن عاجز هستم وهم سردبیر
پیوند ازخواندن و چاپ آن عذاب خواهد
کشید.
ا ّما بد نیســت به چند رویداد م ّهم اخیر
جهان نگاهی انداخت .ا ّولین و م ّهم ترین
خبر ،خبری که ســوخته میباشد ،خبر
حذف تیم ملی فوتبال و سرشکستگی
دولت حســن روحانــی از بازیهای جام
جهانی بود .بچه ها متشکریم!
• خبردوم ،خبــر حملۀ گروهی نادان و
ناآگاه بنام داعش درقتــل وعام برادران
خوددرعراق می باشد .جدیداً نیز رهبراین
گروه بنام ابوبکر البغدادی خود را خلیفۀ
مسلمین جهان میداند.
جالب این جاســت که چه کسانی وچه
دولتهائیدرپشت این جنایتها می باشند؟
ا ّول کلیدداران خانۀ خدا ،یعنیدولت فاسد
آل سعود وپیروانش.
د ّوم ،ابرقدرت جهان که یکی ازطرفداران
ســفت وســخت وپشــتیبان حقــوق
بشــردرجهان می باشــد ،یعنی شیطان
رجیــم وپیروانش .خیلی تعجــب آورتر
وبسیار شــگفت انگیزترازاین که جناب
حسن روحانی عزیزرئیس جمهورمحبوب
کشورمان ازشیطان رجیم طالب کمک و
یــاری ،و اجازۀ صدورفرمان دخالت ارتش
ایران درخاک عراق را خواســته بود ،که با
مخالفت فرماندهان سپاه و ارتش مواجه
شــد .اگر من جای روحانی بودم( ،خدا را
شکرکه نیستم) ازشــیطان رجیم طلب
کمک ویاری نمی کردم.
جناب حسن روحانی بزرگواربگذارید مردم
مسلمان عراق خودشــان برای خودشان
تصمیم بگیرند و مشکالت خودشان را با

دولت (دست نشانده ونوکرغرب و شرق)
مدتهاست
یعنی حکومت مالکی که ّ
ظلم وستم برمردم اهل ُسنت عراق
میکند،پایان دهند .شــما بپردازید
بــه امورداخل کشــوریعنی (امربه
معروف ونهی ازمنکر)؛ که ریسمانش
از دســتهایتان خارج شده میباشد.
جناب روحانی بترســید ازبالئی که
چون فرارسد ،تنها مخصوص ستمکاران
وظالمان نباشــد ،بلکه ظالمان را عذابی
سهمگین فرا رســد و دولتی را که (ترک
امربه معروف ونهی ازمنکر) کرده میباشد
بالئی ناگهانی فرا رســد .از طرفی باراک
حسین او -باما ازطریق فیس بوک به حسن
روحانی دالور جــواب داد ،اص ً
ال صحبت
مداخله را نکن که اقتصادتان بیشترازاین
که هســت ویران خواهد شــد وآن چند
نفری هم که طرفدار باقی مانده اند ازدست
خواهید داد .اگرمن جــای روحانی بودم،
الحمدالله نیستم ،دست نیازبه طرف
که ّ
دشمنان خدا نمیکردم .ا ّما ناگفته نماند؛
که تالشهای شــبانه روزی دولت حسن
چرچیل در بازگشــائی سفارت انگلستان
بی پاداش نماند .اگرمن جای روحانی بودم
که نیستم -دربازگشائی سفارت انگلیسامیدواری نمی
دلشاد نمی شدم واحساس ّ
کردم .درعــوض دولت انگلیس هم یک
میلیون پوند غرامت حمله به ســفارت را
خواسته می باشد.
ســخنگوی وزارت خارجه دولت حســن
روحانی ابراز امیــدواری کرده که بزودی
سفارت بریتانیا درایران بازگشائی خواهد
شــد .چه شــد که حمله کردید و ویران
ساختید (سفارت خانۀ کشورملکۀ جهان
را) وچه شــد که آباد خواهید کرد وتاوان
وامیدوارخواهید بود!
پرداخت خواهید کرد ّ
ما هم ا ّمیدواریم کــه بزودی وزیرخارجه
محترمکشورمانجنابظریفدربازگشائی
ســفارت خانــۀ آمریکا (کــه زمانی النۀ
جاسوســی بود) در ایران تالشهائی کرده
باشد .ان شــاءالله هرچه زودتر سفیران
شیطان رجیم همدرتهران با ُ
گل وشیرینی
و سالم وصلوات مورد پذیرائی صفیرمحترم
دولت اسالمی حسن روحانی قرارگیرد.
درضمن برای خوشــحالی ایرانیان کانادا،
ســفارت جمهوری ایران در اوتاوا نیز به
دستور ملکۀ عزیزمان انشــاءالله بزودی
بازگشائی خواهد شد!

• چهارمین خبر ،خبری
که نیم سوخته می باشد
وخالی ّ
ازلطف نیست که
بخوانیــد .چندی پیش
باالخره یکی ازنمانیدگان
مجلس خبــرگان بنام
قربانعلی دری نجف آبادی
شهامت پیدا کرد که بگوید:
انشاءالله (بعدازیکصد وبیست
ســال دیگه) ،باید بفکرجانشــین برای
آیات الله خامنه ای باشــیم .این نماینده
رهبرمعظم را بفکر فروبرد که باید پشت
به دنیا ،پشــت به خویشاوندان ،پشت به
هواداران وپشت به مقام رهبری کند.
آقای نجف آبادی این سخنان را درتوضیح
اهمیت انتخابات مجلس خبرگان عنوان
ّ
کــرد کــه کمترازیک ســال ونیم دیگر
برگزارخواهد شــد .واضافه کرد آیت الله
خامنــه ای  75ســال دارد .ا ّما وی پایان
دورۀ بعدی مجلس خبرگان ایشــان 80
ساله خواهند شد ،درنتیجه این احتمال
وجــود دارد که مجلــس خبرگان بعدی
باید به فکرجایگزین خامنه ای باشد .بعد
ازســخنان آقای نجف آبادی ؛ امام جمعه
موقت تهران درنمازجمعه با صدای بلند
که حالت فریاد داشــت ،رسماً به دولت
حسن روحانی گفت :ای کسانی که بزبان
ایمــان آورده اید چرا بزبان می گوید ما با
(کفار) یعنی روسیه وآمریکا وانگلیس رابطه
ای نداریم ولی درمقــام عمل خالف آن
میکنید .بترسید ازاین دروغ که بسیارخدا
را به خشم وغضب آورد.
• پنجمین خبر ،خبرحملۀ نیروهای ستاد
مشترک (باری تعالی) ،یعنی طوفانی غضب
(درست
ناک و خشــمگین بنام آرتور که ُ
درروزچهارم جوالی) روز استقالل آمریکا؛
باعث شد مردم پشت به استقالل کنند و
پا به فرارگزارند .وقتی که برگشتند،دیدند
خانه هایشان بوسیلۀ خشم طوفان با خاک
یکسان شده دراین روز آمریکا  238ساله
شد.
ماه مبارک رمضــان ،ماه ضیافت خداوند
برهمۀ مسلمان در سراسر جهان مبارک
باد.
محمدی و جمعی از
از طرف علی اصغر ّ
مسلمانان و پیروان راه ّحق .التماس شفا
مونترال تابستان داغ 2014
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چشمانداز تیرهو تار عراق

نیستند.دولتهای عربی منطقه نیز
که حامی و پشتیبان آنها هستند،
تجزیه عراق را لطمهای سنگین به
موقعیت و منافع خود میدانند.
تضاد و منازعه قدرتهای منطقهای

و
ه
ش
د
ا
ر
ب
ه
م
ر
دم ایران

کنا ر
گذاشتن گروههای متحد
خود در قدرت ،تمام قدرت
نیز مانــع از آن خواهد
را در دست خود متمرکز
شــد که قدرتهای امپریالیست
ســازد و با زور ســرنیزه،
بتوانند راهحل تجزیــه را به عراق
بر این بحــران غلبه کند.
دیکتهکنند.
اما این تــاش ،نتیجهای
مسئله بسیار مهمدیگردر این است
معکــوس به بــار آورد و
که اگــر در یکطرف این درگیری
بحران را تشدید نمود.
مالکی و جمهوری اسالمی است که
بحران،
در پــی تشــدید
میتوانند مورد مذاکره و سازش قرار
تجمعــات
اعتراضــات و
گیرند ،در سوی دیگر این درگیری
سوی
از
آمیزی
مســالمت
نه طرف مشــخصی برای گفتگو و
شهرهای
از
تعدادی
مردم
ســازش وجود دارد و نه حتا دولت
عراق به بی حقوقی خود
آمریــکا میتواند بــر داعش تأثیر
صــورت گرفــت .مالکی
بگــذارد و این گروه را
دولتهایی به علــت بنیادگرایی و حمایت همهجانبــه بهویژه از گروه
برای فرونشــاندن
به ســازش وادارد .در
پاناسالمیسم در خود نهفته داشت حــزب الدعوه نوری مالکــی را در این اعتراضات به سرکوب مقصر دولت آمریکا ،جمهوری اسالمی
خارج از این چارچوب
البتــه واقعی بود ،امــا این تضاد از دستور کار داشت ،مدافع سسخت نظامــی و کشــتار مردم
ایران و گروههای بنیادگرای اسالمی
نیز تمام تالشهایی
زاویه منافع و اهداف امپریالیسم ،نه سرکوب جمعیت سنی مذهب عراق متوســل گردیــد .دولت
که دولــت آمریکا و
شیعی عراقی هستند...
جدی بود و نه آشتیناپذیر .از همین و محروم ســاختن آنها از حقوق اســامگرای شــیعی
برخی گروههای داخل
روســت که بهرغم کشمکشها و و آزادیهایی بود که میتوانســت عراق بــا ایــن اقدامات،
طرفهای اصلی درگیری که خود عراق برای ایجاد سازش و تشکیل
اختالفات میان جمهوری اسالمی موقعیت گروههای اسالمگرای شیعه
تمــام زمینههای عینــی را برای را در گروههای اسالمگرای شیعه و یک ائتالف شیعه و سنی میکنند،
ایران و امپریالیسم آمریکا ،وقتیکه را به خطر اندازد.
آمریکا به عراق حمله نظامی کرد ،این سیاســت جمهوری اسالمی با تصرف نیمی از عراق توســط گروه سنی سازماندادهاند ،طرفدار چنین اکنون دیگر بیثمر اســت .چراکه
نهفقط جمهوری اسالمی در نقش سیاست دولت آمریکا انطباق داشت اســامگرای داعــش و گروههای تجزیهای هســتند و نه قدرتهای قدرت در بخش وسیعی از عراق در
متحد آمریــکا ظاهر شــد ،بلکه که مردم عرب ســنی مذهب عراق متحد او فراهم ساخت .حدود  ۸تا منطقهای و بینالمللی حامی آنها .دست گروههایی است که تابع هیچ
گروههای اسالمگرای شیعه عراقی را مخالفین اشغال نظامی و طرفدار  ۱۰گروه نظامی که قدرتمندترین دفاع ســران حکومت خودمختار دولت و ائتالفی نیســتند .بنابراین
آنها گروه داعش ،شــورای قبایل کرد،از تجزیه عراق نیز ،در واقعیت بهدشــواری میتوان تصور کرد که
که فراکسیونهایی از بورژوازی عراق رژیم بعث میدانست.
را نمایندگــی میکردند ،متحدین لذا برای تثبیــت موقعیت خود به عراق و گروه نقشبندی هستند و یک تاکتیک تبلیغاتی برای گرفتن راهحلی مســالمتآمیز برای پایان
اصلی داخلی آمریکا از کار درآمدند بیرحمانهترین سرکوب علیه آنها نظامیان رژیم بعثی صدام در همه امتیــاز از طرفیــن درگیر و حفظ دادن فوری به جنگی یافت شود که
و نقش برتر در دولت دستنشانده و حتا بمباران شهرهای سنی نشین آنها حضور فعال دارند ،با یکدیگر مناطقی اســت که اخیراً به تصرف اکنون آشکارا به یک جنگ فرقهای
با بمبهای فسفری ،متوسل گردید .متحد شــدند و با تکیه به حمایت خود درآوردهاند .چراکه آنها این را شیعه و سنی تبدیلشده است.
نیز به آنها واگذار گردید.
تودههای مردمی که از ستم بیکران
در یک چنین جنگی که قدرتهای
حتا اقدام تروریســتی بنیادگرایان اتحاد امپریالیسم آمریکا ،جمهوری دولت مالکــی جانشــان به لب بهخوبی میدانند که
اوالً -امکان شکلگیری یک کشور منطقهای و بینالمللی پشت آن قرار
اسالمی در  ۱۱ســپتامبر در خود اســامی و گروههای اســامگرای
آمریکا نیز ،نتوانســت تغییری در شیعه عراق در ســرکوب مقاومت رســیده بود ،توانستند با یکرشته مستقل با جمعیتی بسیار محدود ،دارند ،نه گروههای بنیادگرای شیعه
حمــات نظامی برقآســا ،نیروی
محــاط در مرزهــای میتوانند به پیروزی قطعی دست
این استراتژی پدید آورد .استراتژی تودهای مردم علیه اشغال
خشــکی چهار کشور یابنــد و نه گروههــای بنیادگرای
تضاد
تقویــت اســامگرایان در منطقه نظامی ،به تشــدید
خاورمیانه و اتحاد گسســت ناپذیر سنی و شــیعه در عراق این سرآغاز درگیریهای نظامی خونباری با دولتهای دشــمن ،سنی ،از نمونه داعش ،قادر است بر
گروههای شیعه بهویژه در مناطق
ارتجاع امپریالیســتی و اســامی انجامیــد .از درون ایــن است که هیچ چشمانداز کوتاهمدتی برای محال است.
ثانیاً -باوجود جمهوری جنوبی عراق چیره شود و بر سراسر
پایان آن متصور نیست.
تضاد بود کــه گروههای
بهجای خود باقی ماند.
اســامی ایــران و عراق تسلط یابد.
این اســتراتژی بار دیگر در جریان بنیادگرای اسالمی ُسنی
دولت ترکیه و در کل ازاینروســت کــه عراق امــروز با
انقالبات کشورهای عربی خاورمیانه شــکل گرفتند و تقویت
نظامی  ۶۰هزارنفره مالکی مستقر سیاســت قدرتهای منطقهای و چشماندازی تیره و تارتر از سالهای
و شمال آفریقا ،در تالش همهجانبه شدند.
امپریالیسم برای به قدرت رساندن گروههاییکهدشمنی با اسالمگرایان در این مناطق را متالشــی کنند و بینالمللی بــرای حفظ جغرافیای گذشــته روبهروســت .این جنگ
گروههــای اســامگرای اخــوان شــیعه ،جزء الیتجزای استراتژی بر بخش وســیعی از عراق مسلط سیاســی موجود ،کشــور مستقل فرقهای میتواند ســالها به درازا
شوند .امپریالیسم آمریکا و جمهوری
بکشد و میلیونها انسان را قربانی
کردستان حرفی عبث است.
المسلمین خود را نشــان داد .در آنهاســت .این گروهها از حمایت
اینجا نیز آشکار شد که سرمایهداری و پشــتیبانی مالی و تســلیحاتی اســامی و بلندگوهای بینالمللی اسالمگرایان شیعه و سنی عراق کند.
در مرحلــه گندیدگــی و احتضار ،دولتهای عربــی رقیب جمهوری وابســته به آنها برای فریب مردم بهعنوان دو طرف اصلی نزاع ،نه ایــن واقعیــت نیز هنــوز ناگفته
متحدی پابرجاتر از ارتجاع اسالمی ،اسالمی در منطقه بهویژه عربستان جهان و سرپوش گذاردن بر نقش در پی تجزیه عراق ،بلکه در پی مانده اســت که درگیرهای درونی
جنایتکارانــه خود در عــراق ،به
گروههــای شــیعه و ســنی و نیز
در کشورهایی که باورهای مذهبی سعودی ،قطر ،امارات متحده عربی انتشار اخبار جعلی متوسل شدند نابود کردن یکدیگرند.
گروههای اسالمگرای شیعه ،بهویژه درگیریهایدرونی گروههای متحد
اســامی در میان مردم نفوذ دارد ،نیز برخوردار شدند.
برای نجات خود و مقابله با ســیر نتیجــه ایــن تشــدید تضــاد و تا چنین وانمود کنند که گویا تمام گــروه مالکی تــاش میکنند از داعش ،بهاضافهی کشــیده شدن
درگیریهــای فرقــهای ،افزایش ماجرا در این اســت که یک گروه طریق ســازماندهی مجدد خود با درگیریهای نظامی به درون اقلیم
بالنده تاریخ ندارد.
در عراق پس از اشغال ،نقش اصلی روزافزون درگیریهای نظامی ،ترور بنیادگرای اســامی با یک نیروی حمایت و پشتیبانی دولت آمریکا و کردستان ،میتواند اجزایدیگری از
را در به بند کشیدن مردم ،کشتار ،و بمبگذاریهایــی بود که بهویژه نظامی  ۵تا  ۱۰هزارنفره به شهرهای جمهوری اسالمی ،مجدداًشهرهایی رویدادهای آتی عراق باشد.
سرکوب و ویرانگری ،دولت آمریکا و در دو ،سه سال اخیر سیر صعودی عــراق حمله کــرده و مناطقی را را کــه داعش و گروه های متحد او متأسفانه طبقه کارگر عراق هم که
جمهوری اسالمی متحدا عهدهدار جهشــی به خود گرفت و همهروزه اشغال کرده است .تردیدی نیست به تصــرف خود درآوره اند ،باز پس در پی اشــغال نظامی و ویرانی این
که در میان گروههایی که اکنون در
کشور ،ازهمپاشــیدگی بنیانهای
دهها تن از مردم به نام شیعه و سنی حال جنگ با نوری مالکی هستند ،گیرند.
شدند.
جمهوری اســامی که بازنده اقتصادی و صنعتی و سیاستهای
و
معلول
تن
صدها
و
رسیده
قتل
به
تأمین
برای
دولت
دو
هــر
این
گروه ارتجاعی بنیادگرای اسالمی اصلی تحوالت اخیــر عراق ســرکوبگرانه و فرقهگرایانه مالکی،
شدند.
مصدوم
خود
سیاسی
و
اقتصادی
منافع
و به حاشــیه راندن تضادهای آنچــه ایــن مخاصمــات فرقهای داعش ،سازمانیافتهتر و قدرتمندتر است ،پیشــبرد این سیاست را از لطمات شــدیدی متحمل شد و
اصلی ،تضاد شــیعه و سنی را را به درجه بیســابقهای تشــدید از تمام گروههای دیگر است .اما اگر سوی گروههای اسالمگرای شیعه ،بهشدت تضعیف شــده است ،در
نمود ،بحران ســوریه و مداخلهی حمایت تودههای مردم این شهرها مسئلهای حیاتی برای تحقق اهداف موقعیتی نیســت که بتواند نقشی
تشدیدکردند.
جمهوری اســامی کــه تقویت قدرتهای امپریالیستی و منطقهای نبود و میلیونها تن حتا با چوب و توسعهطلبانه خود ،نهفقط در عراق ،در این میان برای نجات تودههای
گروههای اســامگرای شــیعه و نظیــر ترکیه ،جمهوری اســامی سنگ برای بیرون راندن ارتش عراق بلکه در لبنان ،ســوریه و فلسطین مردم عراق ایفا کند .ســازمانهای
ایران ،عربستان سعودی از شهرها به پا نمیخاستند ،از تمام میداند .سلطه اسالمگرایان سنی بر بهاصطــاح چپ و حتــا آنهایی
و قطر به نفــع یکی از این گروهها حتا تصرف یک شهر نیز بخش شمالی عراق ،به معنای قطع که خــود را کمونیســت میدانند
ساخته نبود.
انتقال رضا شهابی به
پیوستگیخطوطارتباطیجمهوری ازآنجاییکــه نقشــی در مبارزات
مردم
که
نیســت
معنا
ن
طرفهای درگیر بود که این اما بدا 
مردم عراق در چندین سال گذشته
اسالمی با این کشورهاست.
ن نتیجه دســتبهنقد آن
بیمارستان برای ادامۀ درما 
عمده شدن تضاد شیعه این شــهرها طرفدار داعش و دیگر ازاینرو مســئله نه بر ســر تجزیه نداشــتند ،حتا برخی با اشغالگران
بعد از حدود  40روز اعتصاب غذا ،رضا و سنی و قدرت گیری گروههای اســامگرا ،برای استقرار عراق ،بلکه پیــروزی بر گروههای نظامی عراق و اسالمگرایان شیعه
شهابی ،کارگر زندانی ،به بیمارستان گروههــای بنیادگرای یک دولت دینی بنیادگرای ســنی رقیب اســت و از همین روست که حاکم کنار آمدنــد ،ناتوانتر از آن
در عراق هستند .تاریخ یکصد سال
هستند که بتوانند مستق ً
ال اقدامی
امام خمینی منتقل و بستری شد.
سنی ،از نمونه داعش و اخیر مردم عراق این را نشــان داده جمهوری اسالمی ،مالکی را تشویق
به ایستادگی میکند و میکوشد با انجــام دهند .سرنوشــت آنها در
انتقال به بیمارســتان برای ادامه ی النصره بود.
است.
حمایت همهجانبه و مداخله نظامی تحــوالت کنونی و آتــی عراق نیز
بحران
تحوالت،
درمان تنها یکی از خواســته هایی با این
است که رضا شهابی برای آن دست به ســوریه به درون عراق اکنون اگــر یک گــروه ارتجاعی و سیاسی آشــکار و پنهان ،همان چیزی جز این نخواهد بود که زیر
نیز بســط یافت .دولت اســامگرا از نمونــه داعــش هم سیاستی را که در سوریه پیش برد ،پرچم این یا آن دارو دسته اسالمگرا
اعتصاب غذای تر زده است.
تالش میکند ،با سرکوب ،کشتار
و ناسیونالیست قرار گیرند و البته
سه خواسته ی دیگر رضا ،برگشت به نوری مالکی که در تمام و اختنــاق ،دقیقاً همــان کاری را در اینجا نیز ادامه دهد.
گروه بنیادگرای ســنی داعش نیز خطر داعش هــم میتواند توجیه
دوران زمامداریاش در
زندان اوین ،تجمیع مدت محکومیت و عراق جز تشــدید فقر انجام دهد که جمهوری اسالمی در نهفقط خواســتار سلطه بر سراسر مناسبی برای کار آنها باشد.
آزادی است .تعدادی از فعاالن کارگری و بدبختــی تودههای ایران کرد و دولت اســامی خود را عراق است ،بلکه ادعاهایی فراتر از وضعیت اسفبار کنونی عراق و مردم
و اجتماعی در بیمارســتان حضور مردم عــراق ،اشــاعه بر پا کند ،مقصر نه تودههای مردم مرزهای عراق دارد .داعش ،کپی نوع آن ،بایــد درس بزرگی برای طبقه
داشتند و همراهی و همبستگی خود فســاد و دزدی ،دامن عراق ،بلکه دولت آمریکا ،جمهوری سنی اسالمگرایان شیعه حاکم بر کارگر و مردم ایران ،ســازمانهای
زدن بــه جنگ فرقهای اسالمی ایران و گروههای بنیادگرای ایران است.داعش همانند جمهوری کمونیست ،چپ و دمکرات باشد.
را با رضا شهابی اعالم کردند.
و ســرکوب میلیونها اسالمی شیعی عراقی هستند که با اســامی داعیه رهبــری «جهان این مســئله بهویــژه ازآنرو حائز
وی،
برای
ما ضمن آرزوی ســامتی
تن از مردم عراق به نام سیاستهای ارتجاعی و ضد مردمی اســام» را دارد .در رویــای یــک اهمیت جدی اســت که احتمال
فوری
و
وشرط
خواستار آزادی بی قید
سنی ارمغانی نداشت ،خود ،زمینههای رشد و قدرت گیری امپراتوری اسالمی به سر میبرد و گسترش این بحران به درون ایران
او هســتیم تا بتواند به درمان خود
امثال داعش را فراهم ساختند.
سرکرده این گروه خود را خلیفه همه نیز وجود دارد و هرلحظه این خطر،
با یک بحران سیاســی
بپردازد.
همهجانبهروبهروگردید .با تحوالت سه هفته اخیر در عراق ،مسلمین میداند .ناسیونالیستهای مردم ایران را تهدید میکند .دالیل
کانون مدافعان حقوق کارگر او بــرای نجــات از این اکنون این کشــور به ســه بخش متحد این گروه نیز به چیزی کمتر آن نیز بر کسی پوشیده نیست.
شنبه  21تیر  1393بحران ،تــاش نمود با تقسیم شده است .دولت مالکی در از تســلط بر سراســر عراق راضی هماکنون یک پــای اصلی جنگ
یــک
بخش حکومت میکند ،داعش
و گروههــای متحــد او در بخش
دیگری حاکماند و کردهای عراق در
منطقهکردستان.
اما این نه پایان ماجرا و تقسیم شدن
و تجزیه عراق به ســه بخش ،بلکه
تازه ســرآغاز درگیریهای نظامی
خونباری است که هیچ چشمانداز
کوتاهمدتی نیز برای پایان آن متصور
نیست.
بهجــز کردها که خواهــان تجزیه
عراق و ایجاد ســه کشور مستقل
از درون ایــن تجزیه هســتند ،نه

مــردم عراق در آتــش یک جنگ
داخلــی ارتجاعی گرفتارشــدهاند.
البته این جنگی جدید نیســت که
تازه آغازشده باشد ،سالهاست که
ادامه دارد .آنچه جدید است ،در پی
تحوالت سیاســی اخیر این کشور،
سیمای جنگی کام ً
ال فرقهای میان
شیعه و سنی به خود گرفته است.
از روزی که امپریالیســم آمریکا به
همراهدیگر قدرتهای امپریالیست،
کشور عراق را به اشغال نظامی خود
درآورد ،مــردم عراق لحظهای روی
آرامش و امنیت را به خود ندیدهاند.
در طول تمام ایندوران ،کمتر روزی
بدون کشتار مردم سپریشده است.
ارمغــان آمریکا برای مــردم عراق
چیزی جز ویرانی این کشــور ،فقر،
بیــکاری و ســیهروزی میلیونها
کارگر و زحمتکش ،بمباران شهرها،
کشتار دهها هزار تن از مردم ،ناامنی،
آوارگی میلیونها عراقی و درنهایت
برافروختن جنــگ میان فرقههای
شــیعه و سنی ،از طریق حمایت از
گروههای اسالمگرای شیعه وابسته
به جمهوری اســامی ایران و قرار
دادن آنها در رأس قدرت سیاسی
عراق ،نبود .اینکه امپریالیسم آمریکا
متحدین ثابتقدم خود را در میان
گروههای اسالمگرای شیعه یافت و
به قدرت گیری آنها یاری رســاند
و در رأس قدرت قــرارداد ،چیزی
خلقالساعه نبود .بلکه بر پایه یک
استراتژی قرار داشت که از سالها
پیش ،ازدوران جیمی کارتر و مشاور
عالی امنیت ملی او ،برژینسکی ،در
دستور کار طبقه حاکم آمریکا قرار
گرفت.
بر طبق این اســتراتژی ،راه مقابله
با کمونیســم ،جنبش کارگری و
جنبشهای چپ ،در کشــورهایی
با جمعیــت مســلمان بهویژه در
خاورمیانــه کــه خرافــات دینی
ریشــههای عمیق و تاریخی دارد،
تقویــت گروههــا و جنبشهــای
ارتجاعی اسالمی و به قدرت رساندن
آنها ،قرار گرفت.
نخستین مولود کثیف این استراتژی
امپریالیسمآمریکا،جمهوریاسالمی
در ایران بود ودر پی آن سازماندهی
گروههای تروریست بینالمللی
متشــکل از بنیادگرایان اسالمی
و گــروه طالبان در افغانســتان،
با همکاری عربســتان سعودی،
پاکستانوشیخنشینهایمنطقه
خلیجفــارس .در هر دو مورد نیز
این اســتراتژی ،اهــداف دولت
آمریکا را تأمین نمود.
در ایــران ،بنیادگرایــان پــان
اسالمیست شیعه ،تحت رهبری
خمینی نهفقط توانستند انقالب
تودهای مــردم ایــران را در هم
شکنند و ارتجاع اسالمی را بهجای
آن بنشــانند ،بلکــه بزرگترین
کشتار و ســرکوب تاریخ ایران را
علیه کمونیستها و آزادیخواهان
سازماندادند.
این دقیقــاً همان چیزی بود که
قدرتهای امپریالیست و در رأس
آنها ،دولــت آمریکا خواهان آن
بودند .در افغانســتان نیز دولت
آمریکا موفق شد ،دولت طرفدار
روسیه را سرنگون کند و بهجای
آنیک دولت مذهبی اسالمی را
مستقر سازد.
تضادی که اســتقرار یک چنین
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و فرقهگرایی مذهبــی ،جمهوری
اسالمی است کهدردرگیری گروهها
و دولتهای شیعهمذهب منطقه با
گروههای بنیادگرای سنی مذهب،
حضور مستقیم و غیرمستقیمدارد.
این واقعیت بهوضوح در
ســوریه ،لبنان،
عراق خــود را
نشــان داده
است.
بــا تشــدید
جنگ داخلی در عراق ،این دخالت
مســتقیم جمهوری اسالمی ایران
علیه گروههای اسالمگرای سنی و
به نفع گروههای اسالمگرای شیعه
افزایــش خواهد یافت .پوشــیده
نیســت که دفاع پوشیده برخی از
کشــورهای عربــی از بنیادگرایان
سنی مذهب نیز با تشدید مداخالت
جمهوری اسالمی ،شکلی علنیتر
به خود خواهــد گرفت .هماکنون
نیز گروه داعش به پشــت مرزهای
ایران رســیده اســت و این خطر
مدام جدیتر میشود که درگیری
به درون ایران کشــیده شود .آنچه
ابعاد این خطر را وخیمتر میکند،
نارضایتی گســترده میلیونها تن
از مردم ســنی مذهب ایــران در
چهارگوشه مناطق مرزی ایران است
که عالوه بر بــی حقوقی عمومی
مردم ایران ،از ستم و تبعیض ملی
و مذهبی نیز رنج میبرند .بنابراین
زمینه مســاعد گسترش بحران به
درون ایران نهفقط به علت دخالت
جمهوری اســامی در کشورهای
دیگــر و نزاع گروههــای بورژوایی
شــیعه و ســنی ،بلکه بــه علت
سیاستهای ارتجاعی داخلی علیه
خود مردم ایران ،ازجمله تبعیض و
ستم بر مردمی که باورهای مذهبی
سنی دارند ،فراهم است.
اگــر مقابلهای جدی بــا این خطر
نشود ،دیر یا زود ،این بحران ایران را
نیز فراخواهد گرفت و آنگاه فاجعه به
بار خواهد آمد.
تودههای مردم ایران ،بهویژه کارگران
و زحمتکشان نباید اجازه دهند که
ایران نیز به سرنوشت سوریه و عراق
گرفتار آیــد .راه پیشگیری از این
فاجعه نیــز چیزی جز این نخواهد
بود که بــه دخالتهای جمهوری
اسالمی در کشورهای دیگر ازجمله
در سوریه ،عراق و لبنان و حمایت
از این یا آن فرقه اســامگرا ،پایان
داده شود .حقوق و آزادیهای مردم
ایران به آنها باز پس داده شود و به
ستمگری و تبعیض از هر نوع آن،
مذهبی ،ملی ،جنسی و نژادی پایان
داده شود.
نخستین شرط تحقق این هدف نیز
برانداختن دولت مذهبی جمهوری
اســامی و استقرار دولتی در ایران
اســت که به شــکلی رادیــکال و
قطعی هرگونه رابطهای را با مذهب
گسسته باشد ،دین و دولت بهکلی
از یکدیگر جدا باشــند ،هیچگونه
امتیازی برای یــک دین و مذهب
وجود نداشته باشــد ،برابری تمام
اعضای جامعه به رسمیت شناخته
شود و به عموم مطالبات تودههای
کارگــر و زحمتکش ایران پاســخ
دهد .یک چنین دولتی که بخواهد
نجاتبخش مردم ایــران از فاجعه
جنگ فرقهای و ویرانی کشور باشد
و راه را بر پیشــرفت و ترقی جامعه
و تودههای مردم ایران بگشاید ،تنها
میتواند یک دولت شــورایی باشد
کــه از طریــق آن تودههای کارگر
و زحمتکش حکومــت کنند و بر
سرنوشت خود حاکم گردند.
از هماکنون وظیفه هر جریان مدافع
آزادی و سوسیالیســم است که به
تودههای مــردم ایران جدی بودن
خطر را یادآوری کند و هشدار دهد
کــه در دام فریبهــای جمهوری
اسالمی برای درگیر شدن در نزاع
فرقهای گرفتار نشوید و تالشهای
ارتجاعی رژیم را برای کشاندن مردم
ایران به یک جنگ کثیف فرقهای
نقش بر آب کنید.
بایــد هشــدار داد کــه چنانچه
تودههای مــردم ایــران نتوانند با
رژیم ارتجاعی حاکم تسویهحساب
کنند و سرنوشت خود را به دست
بگیرند ،جمهوری اسالمی شرایطی
وحشتناکتر از جنگ  ۸ساله را به
آنها تحمیل خواهد کرد.
به نقل ازنشریه کار شماره ٦۷٢
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www.paivand.ca

فنگویندگی

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

فرزانگانمونتریال

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

Tel.: (514) 775-6508

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

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

Tel.: 514-575-8525
Tanaz
?oncepaypaljune15UP

استخدام

استخدام

به یک نفر برا ی کار در
نمایشگاه اتومبیل های
دست دوم،
 با گواهینامه رانندگی -فورانیازمندیم.
لطفاباشمارهتلفن
زیرتماسبگیرید:

منایشگاهاتومبیل

Tel.: 514-249-4707

@hondashopcanada
gmail.com

azjuly

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:

(613) 265-5899

azmay2013hoomanfree

سالنروزالین
ابرو  10دالر >> بند رایگان
پدیکور  30دالر
>> مانیکور رایگان
>> کاشت ناخن  -شلک
 -مخصوص بانوان --نزدیک متروGuy :
در خیابان Maisonneuve

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

TESOL CANADA/TESOL
USA/TESOL TRINITY London

azjuly1540UP

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

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

www.facebook.com/EnglishCollocationsForIelts

یونسحــامتی

نی

Tel.: 514-833-3848

ایرا دام
خ
است ید!
کن

514-827-6329
514-620-3255

آمــوزش زبان انگلیسی

با۱۲سال سابقه تدریس در موسسه کیش تهران
عضو رسمی

Tel.: 514-560-5445

College,University
High-Shool

az mai2014 Pendofjune

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

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

باایرانی
کــار
کنید!

Tel.: 514-975-2644

jalilh2001@yahoo.com az may1

عکاسیرز

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

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

Tel.: 514-484-8072

Tel.: 514-885-4775

مترجم رمسی

محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک

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

باایرانی
کــار
کنید!

514-889-8765

گلفروشی
وحید

nsarvaran@hotmail.
com

مترجم رمسی

شهریاربخشی

رضانوشادجمال

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

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

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


since
1990

استخدام

اجارهآپارمتان

نغمه سروران

Tel.: 514-266-1355

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

Tel.: 514-419-8872

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

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

azmai

Email: infokasra @yahoo.ca

مترجم رمسی

استخدام

freeazmar

پذیرش با تعیین وقت قبلی

• 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 :
 %20ختفیف تازه واردین |  %10ختفیف دانشجویی

abediasjune15

514-717-9117

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

خاطرهحتویلدارییکتا

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

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

مدیر و مسئول :حسین فرجی

مترجم رمسی

اجاره آپارمتان

نگهــداری
ازساملندان

خدمات امور کنسولی
کســری

azmayshiraz

toendofmay2010P

فروشکاندودرمرکزشهرمونتریال

 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

514-833-8684

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

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.

مونتریال-اوتاوا
اوتاوا-مونتریال

توسط :رضا هومن

ایرا دام
خ
است ید!
کن

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

 2بـاردرروز

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

نی

مدرسهفارسیزبان

اوتــاوا

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

نیازمندیهای
ایرانی
ب
خرید!
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مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080

514-624-5609
514-889-3243

Uazjune2011

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

اجارهصندلی

ارژنگ

Chair Rent

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

سالن آرایش وزیبایی
شهرزاد:

(نبش خیابان دکاری )

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

Tel.:514-489-6901
azfeb1514

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

 -2نوازش -كيش ،رسم -كتلت
 -3سرمش��ق -بيش��تر
صندليها دارند -داراييها
 -4بلندتري��ن ضلع مثلث
1
قائمالزاوي��ه -وزن��ي در
2
طالفروش��ي -اب��ر رقيق-
3
4
جعبه ميز
5
شاعران-
 -5س��خنوران و
6
فروغ -برگ برنده
7
 -6عالم��ت مصدر جعلي-
8
9
محل نگه��داري ن��وزادان
10
بي سرپرست
11
 -7انبار كش��تي -مواد زائد
12
خون -نوعي نارنگي
13
 -8راهنماي��ي ك��ردن-
ع��زم ك��ردن ،بيتغيي��ر-
15
14
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 حل جدولهای ویژه و عادی:

از صفحه 28

ساندویچی
و
اغذیه فروشی
ایرانی

«اِلدا»

________________

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

ارژنگ

شریف

ارز

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

نگهداریفرزند
وساملنــد

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

514-451-8840
farahazdec13fr

__________Coiffure
سالن آرایش

با نزدیک به  20سال سابقه
(با مدیریت سابق علی )
•کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :دالر
خانم ها 18-16-14 :دالر
• بند صورت 12 :دالر
• بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
• رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...
>> کالس آموزش آرایشگری
در مدت  3ماه ،با تضمین

997 Decarie, Suite208
روبروی مترو
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
azfeb14
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آموزش پیانو

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

514-996-1620
azfeb1514

آموزشگاهموسیقی
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

www.paivand.ca

آپارمتانسابلت

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)

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

توسط شادی
678-6451

)(514

جویای کار

خدماتمالیاتی

azjune12104

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

جویایهمخانه

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

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

روبروی 3

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

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

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

kd_1010@hotmail.com azjune15>akvn west isl

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
az mai 1

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

از 8صبح تا 8شب

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

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؟...

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

•
•
•
•
•

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

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

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

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

(514) 294-2306

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

sep13fulyr

ساختمان

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

فروش رستوران (وست آیلند)

azoct0113UP

نیازمنــدیها



azJLY01Ponce

514-983-4828

بل سنتر

بهیکآشپزایرانی،
خانم یا آقا ،برای كار در
رستوراننیازمندیم.

azmay13U

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

استخـدام

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

NikpourPendssep14

Tel.: 514-341-1640

azoct1

ازدواج

MMUNITY

و ورق

استخدام آمـــوزش
اخوانوستآیلند زبانفرانسه

Tel.: 514-620-5551

PARTICIPATE in our
CO

قابلتوجهخامنها

کاندولوکس

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

MARIA khanoum
Federal Skilled Workers
We all know that May 1,
2014 a new list of 50 eligible occupations came out
under the Federal Skilled
Worker Category, 25,500
new Federal Skilled
Worker applications will
be accepted overall. This
includes a cap of 500
applications from PhD
students. There are also
sub-caps of 1,000 for each

of the 50 eligible occupations. The caps do not
affect people with valid
job offers. Please not that
these are the last applications Citizenship and
Immigration Canada will
accept under the current
system before the Express
Entry launches in January
2015.
As of July 11, 2015, below

36
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www.paivand.ca

is a list of the 50 eligible
occupations and the number of complete applications they have received to
date, this information can
be found on the Citizenship and Immigration
website, applications received are updated on the
Immigration website on a
weekly basis.

امیرسام

وضعیت بازار وام مسکن کانادا

.) میباشدposted rate(
متوسط تخفیف میان نرخ مذاکره
) و نرخnegotiated rate( شــده
موسسات مالی
ٔ اعالم شده توسط
، ســاله۵ ) برای نوعposted rate(
. درصد گزارش شد۱.۹۵
 درصد از۷۲ ،طبق این گــزارش
،کاناداییهای دارای وام مســکن
 درصد۷۵ مقدار وام شان کمتر از
.ارزش کل ملک میباشد

and Immigration Canada will only handle
complete and solid applications, I have had
clients coming to me after they have done
their own Federal Skilled Worker Application and was returned indicating incomplete.
Interested new comers who wish to start
a new life in Canada need to make sure
their application is complete, that there
are no loop holes, no missing documents,
no doubts from the immigration officer
accessing the application. I cannot express
the importance of an application being
complete. Clients who come to me after
the application has been returned to them
ask me to appeal the decision, you cannot appeal a decision of a Federal Skilled
Worker application when the application is
incomplete and missing the required documents, it can be anything that is missing, in
any case, it will be considered incomplete
and returned and the only thing you can do
is re-apply with the proper documents and
forms requested.
Give our office a call, we are there to help,
we aim for success. Our offices has moved
location, we are no longer downtown, our
new office is now located at 6621 Sherbrooke
Street East, Suite 103, Montreal,
As you can see from the
Quebec H1N 1C7,
above list, there is still
Happy Anniversary
we are right across
lots of room, Citizenthe Langelier Metro
PAIVAND!
ship and Immigration
located on top of the
will be accepting 1,000
I want to take this opportunity to
Laurentian Bank.
applications per eligible
wish Mr. Mohammad Rahimian
occupations. What
Happy Anniversary on 21 successful With this said, hope
everyone is enjoying
is meant by accepting
years of Paivand Newspaper.
summer, it’s been a
1,000 applications per
Keep up the great work
great one so far, the
eligible occupations
Mr. Rahimian! Congratulations
weather is warm, sure
is that an application
on 21 years of great success and
humid at times, but
needs to be complete,
many many more years to come.
it’s summer in Monsolid and no documents
treal, better this then
missing, if any of the
our
long
winter
months
.
documents are missing the application is
Keep safe, stay healthy and make sure
then considered incomplete and returned to
laughter is in your everyday life.
the client. Potential new comers do not realize the importance of an application being
-------------complete, it is of the upmost importance the
Maria Cottone
application is complete and meets all the reRegulated Canadian Immigration
quirements requested by Citizenship and Im- Consultant
migration Canada. One missing document,
mariacottone@hotmail.com
or language test, or a week application will
www.mariacottone.com
be returned no questions asked, Citizenship

انجمــن متخصصیــن معتبر وام
 جدیدترین آنالیز،مســکن کانادا
.خود را در ماه می منتشر ساخت
تمرکز این گزارش که بر اســاس
 کانادایی انجام۲۰۰۰ تحقیــق از
 انتخاب، به نرخ پایین بهره،گرفت
نوع بهره و پارامترهای مرتبط با وام
.مسکن بود
 تا۶۲۵۰۰۰ طبق این گــزارش
۲۰۱۳  کانادایی در سال۶۵۰۰۰۰
اقدام به خریــد ملک نمودند که
 نفر از وام۵۷۵۰۰۰ از بین آنهــا
.مسکن استفاده نمودند
 در این مدت. را انتخاب نمودنــد۱۸۰۰۰۰ همچنیــن تقریبــا
صاحبخانــه کانادایی در ســال متوسط نرخ بهره برای خرید و یا
 درصد۳.۲۴ ، وام مسکن خود را بطور تجدید وام مســکن،گذشــته
.کامل باز پرداخت نمودند
.بود
 این۲۰۱۳ این گزارش نشان داد که در سال در گزارش پائیز ســال
۳.۵  متوســط نــرخ بهره، درصد خریداران برای انجمن۵۵ گذشته
 این تحقیق همچنین.اولین مرتبه صاحب خانه شــدند درصد بود
.)frist Time Buyer(
،۲۰۱۳ نشــان داد کــه از ســال
 از متوســط نرخ بهره ثابت مذاکره،۲۰۱۴  تا می۲۰۱۳ بین ژانویه
 کاناداهای
) در حدودnegotiated rate( ی که وام مسکن دریافت شده
 درصد ثابت ماند که خیلی۳.۳۷  درصــد نــرخ بهره۷۴ ،نمودنــد
 درصد نرخ بهره متغیر پایین تر از نرخ اعالم شده بر روی۲۰ ،ثابــت
  درصــد ترکیب۶ و
موسسات مالی
ٔ ی از هر دو نوع ســایت اینترنتی

کاهش جزئی در میزان واحدهای اجار ه نرفته
) در ساختمانهای استیجاریvacancy rate(
درصد افزایش نســبت به آوریل
. دالر در ماه رسید۷۰۹  به۲۰۱۳
بــه طور دقیق تر در کالن شــهر
مونترال که تعــداد آپارتمانهای
 کل۳/۲ اســتیجاری در آن
آپارتمانهای اســتیجاری اســتان
 درصد۳.۲ ،کبک را شامل میشود
افزایش در قیمت متوســط اجاره
.مشاهده شد
 تنهاGatineau ،در طرف مقابــل
کالنشــهر در استان کبک بود که
بهای اجاره متوسط در آن کاهش
. درصد) پیدا نمود۰.۸(

 شــهر کبک،ی ایــن تحقیق
ط
پایینترین میزان واحدهای اجاره
)vacancy rate  درصد۱.۸( نرفته
.را برای دومین سال پیاپی دارا شد
بعد از آن کالنشــهر مونترال بود
 درصد۲.۷ که این مقــدار در آن
.گزارش شد
 وGatineau تنهــا دو کالنشــهر
 بودنــد که این میزانSaguenay
 درصد و۲.۲ در آنها (به ترتیــب
۲۰۱۳  درصد) نسبت به سال۱.۸
.افزایشداشت
بهای متوســط اجــاره آپارتمان
۲.۶ خوابه در اســتان کبــک با۲

 شــرکت وام و مسکن،در ماه می
) نتیجــه بــرCMHC( کانــادا
ی بازار اجاره در بهار ســال
 رســ
 در استان کبک را منتشر۲۰۱۴
نمود؛ که بر اســاس آن متوسط
ی در
 میــزان آپارتمانهــای خال
 واحد در۳ ســاختمانهای بیش از
 درصد رســید؛ که۲.۹ آوریل به
 درصد کاهش نسبت به۰.۲ مقدار
.آوریل سال گذشته نشان میدهد
 دلیــل ایــن کاهش راCMHC
افزایش میــزان عرضه و تقاضا در
 ماه گذشــته در بــازار امالک۱۲
.استیجاری عنوان نمود

:وام بــاز

موسسه
پرداخت باقیماندٔه وام با
ٔ
.مالی به مذاکره بپردازد

وام مسکن

(Open Mortgage)

بازپرداخت این نوع وام به صورت
جزئی و یا کلی و بنا به صالحدید
فرد متقاضــی وام بدون پرداخت
هیچ گونه جریمه ای امکان پذیر
.میباشد
معموالً بهره ایــن وام باالتر از نوع
.بسته آن میباشد
ٔ
(Closed mortgage)

•
:وام بسته

با پرداخت تمام یا قسمتی از این
،نوع وام قبل از فرا رســیدن مدت
) مشمول جریمه خواهیدTerm(
ًشد و معموال
جریمه آن نیز معادل
ٔ
ســه ماه بهره وام و یا تفاوت نرخ
بهره شما با نرخ بهره روزمیباشد
).(هر کدام که رقم باالتری باشد

•
وام با بهره قابل تبدیل
(Convertible Rate)

}38 :{>> ادامه در صفحه

•
:وام مسکن با بهره ثابت
(Fixed Rate)

 آگاهی از انواع،هنگام خرید ملک
وام مســکن کمک بســزایی در
تصمیم گیــری و انتخاب نوع وام بهــره و پرداخت این نــوع وام در
طول مدت قرارداد ثابت خواهد بود
.مسکن می نماید
،بنا بر ایندر این قسمت توضیحاتی و نوسانات و تغییرات در نرخ بهره
در رابطــه با انواع وام مســکن و تٔاثیری بر این نــوع وام (در طول
.اصطالحات مربوط به آن ارائه می مدت قرارداد) نخواهد داشت
•
.کنم
:وام مسکن با بهره متغیر
(Variable Rate)

 بهــره وامی که،در ایــن نوع وام
توســط فرد متقاضــی پرداخت
میشود ثابت نمیباشد بدین معنی
کــه بازپرداخت وام بــا توجه به
افزایش و یــا کاهش نرخ بهره در
 افزایش یا کاهش،طول مدت وام
.خواهدداشت
این نوع وام در نگاه اول جذاب به
نظر میرسد چرا که بهره آن نسبت
. کمتر میباشد،به نوع ثابت

Term

•
:مدت

مدت زمان وام مســکن به تعداد
ماهها و یا سالهایی گفته میشود که
موسســه مالی بسته
قرارداد وام با
ٔ
، ماه۳ می شود و این مدت میتواند
 و۱۰، ۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱ ، ماه۶
. سال باشد۲۰ یا حتی
 وام گیرنده،در پایــان این مــدت
میتواند که تمام یا قسمتی از وام
را بدون جریمه پرداخت کند و یا
• اینکه بعد از اتمام این مدت برای
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آموزشعکاسیبهزبان ...
عکس های توریستی و
سوژه های عکاسی در
هنگامسفر

یکی از مواقعی که باید از دوربین عکاسی
استفاده کنیم هنگام سفر و گشت و گذار
است .برای جاودانه کردن خاطرات سفر
و بیاد آوردن آن لحظات خوب ،تصاویر را
ثبت میکنیم تا از به یاد آوری آن لحظات
دوباره لذت ببریم.
در سفر ،هر سوژه ای که در محل زندگی
خودمان وجود نــدارد ،میتواند برایمان
جالب توجه باشــد .سوژه های زیادی در
هنگام سفردردسترسمان هستند که باید
از آنها به بهترین وجه استفاده کرد.
اولین مورد ،ثبت چشم اندازهای طبیعی
مثل کوه ،جنگل ،دریا ،رودخانه و  ...است.
در صورتی که زیر نور مستقیم خورشید
عکس میگیریم ،بهتر اســت که از یک
فیلتر ُپـالریزه استفاده کنیم تا زنندگی نور
به حداقل برسد .با استفاده از یک لنز واید،
میتوان زاویه دید را فراخ تر کرد.
اگر جیب پــر پولی داریــد ،حتما یک
گشــت هوایی بــا هلیکوپتــر بخرید و
عکسهای هوایی تهیه کنید!
چنین عکســهایی از آنجا که زاویه دید
متفاوتی دارند ،حســابی بیننــده ها را
شگفت زده خواهند کرد.
اگر هزینه گشــت با هلیکوپتر و «سیر
آفــاق و انفس» را ندارید ،با اســتفاده از
چشــم اندازهای بلند مرتبه ،از روی کوه
و یا حتی برجهای توریستی که به همین
منظور ساخته شده اند ،تصاویر متفاوتی
تهیهکنید.
نشان دادن زیبایی های معماری محلی
که بازدید میکنید ،میتواند سوژه درجه
یک دیگری باشد .از آثار تاریخی و اَبنیه
قدیمی گرفته تا ساختمان های مدرن و
امروزی .همه اینها میتوانند رهاورد خوبی
از ســفر شما باشند .برخی ابنیه تاریخی
معموال در شبانگاهان نیز نور افشانی می
شوند .با استفاده از یک سه پایه میتوانید
همان بنا را بــه گونه دیگری به نمایش
بگذارید.
به نظــر نگارنده ،ناب ترین سوژه های
عکسهای توریســتی ،عکسهای
«فوتوژورنالیستی»هستند.
منظور از آن ،عکســهایی هســتند که
دورنمــای زندگی روزمــره مردم کوچه
و خیابان را به تصویر میکشــند .ویژگی
اصلی این عکسها این است که سوژه ها
در مکانهای عمومی ،بدون توجه به حضور
دوربین ،کارهای عادی خود را انجام داده
و کامال طبیعی و بکر هستند.
بنابراین الزم اســت که این عکســها ،از
فاصله دور و بدون جلب توجه ســوژه ها
تهیه گردند .کادربندی صحیح در تهیه
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چنین عکسهایی بسیار حائز اهمیت بوده
و سوژه ها باید کامال در محیط خودشان
به نمایش گذاشــته شــوند تــا اصالت
بیشتری داشته باشد .به عنوان مثال اگر
از یک سفالگر در کارگاه عکس میگیریم،
ضمــن تاکید بر روی شــخصیت اصلی
تصویر ،باید گردونه ســفالگری ،ابزارها و
ســایر ظروف سفالی دیگر نیز در تصویر
مشخص باشند .پر مســلم است که در
تهیه چنین عکسهایی ،برای حفظ اصالت
تصویر ،بهتر است که از یک لنز «تله زوم»
استفاده کنیم تا مجبور نباشیم در چند
سانتی متری سوژه قرار بگیریم و بتوانیم
از فاصله دور عکاسی کنیم.
عکاســی از هنرمندان و صنعتگرانی که
هنوز به روشهای کهن ،کاالهایی را تولید
میکنند نیز یکیدیگر از سوژه های جالب
عکاسی هست.
بهترین حالت در این گونه عکســها این
است که با نور طبیعی این مکانها عکس
برداری کنیم تا همــه چیز در وضعیت
عادی خود باشد.
اســتاد «کوچک زاده» ،یکی از بهترین
عکاسان ایرانی کهدر روستای «کپورچال»
حوالی بندر انزلی زندگی میکند ،معتقد
است که برای تهیه عکسهای ناب و
درجه یک ،باید چند روز با سوژه ها
زندگی و اعتماد آنها را جلب نمود.
پس از آنکه به عکاس خو گرفتند ،نسبت
به دوربیــن بی توجه شــده و کارهای
عادی خودشان را انجام میدهند .ایشان
عکسهای بسیار زیبایی را به ثبت رسانده
اند که در نوع خود بی نظیر هستند.
چند مورد از کارهای ایشــان در نشریه
معروف «نشــنال جئوگرافیک» منتشر
شده است.
گاهی اوقات به جاهایی ســفر میکنیم
که صورت و ویژگیهای فیزیونومی افراد،
بسیار متفاوت و جالب توجه بوده و می
توانند موضوع عالی دیگری برای عکاسی
باشند.
نکته بسیار مهمی که در تهیه کلوز آپ از
صورت افراد باید حتما مد نظر قرار گیرد،
رضایت کامل فرد اســت .باید با صداقت
برای سوژه توضیح بدهیم که چه استفاده
ای از عکس خواهیم کرد.
در صورت عــدم رضایت افــراد ،باید از
آن صرفنظر کنیم .در هنگام عکاسی از
کودکان ،حتما باید رضایت کامل والدین را
جلب کنیم؛ و گرنه احتمال بروز مشکالت
و حتی پیگرد قانونی نیز وجود دارد.
و اما از ســوژه های خوشــمزه در سفر
میتوان از ثبت تصاویر غذاها و روش تهیه
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ماه مبارک رمضان :اوقات شرعی

اطعمه و اشربه  -حالل و حرام -نام برد که
بسیار توصیه میگردد!
مثال در هنگام بازدید از ســوئیس ،حتما
باید از کارگاههای سنتی تهیه پنیر و تولید
سوسیس و کالباس محلی و مراحل دودی
کردن آن عکس تهیه کرد.
اگر به چنین جاهایی دسترســی نداشته
باشــیم ،نهایتا میتوانیم از بشقاب غذای
خودمان در یک رســتوران محلی عکس
تهیهکنیم.
در برخی بازارها و مرکز برخی شــهرها و
روستاها ،افرادی اقدام به تهیه مواد خوراکی
در مقابل چشمان مشتریان کرده و کاالهای
خود را همانجا به فروش میرسانند که این
هم به نوبه خود ،میتواند تصاویر زیبایی را
به آلبوم ما بیفزاید.
لباســهای محلــی و رقصهــای
فولکلوریک هم کشش بسیار باالیی
برای عکاسی دارند.
مخصوصا اگر بخت با ما یار باشد و
در زمان اجرای فستیوالهای مختلف
در آن مکان حضور داشته باشیم.
عکاسی از مراســم و آداب و رسوم
«واجب عینی» است!
مختلف هم
ِ
شــاید برای بعضی ها خنــده دار

بنظر برسد ولی عکاسی از کسانی که
در بازارهای تره بار و میوه ،محصوالت
کشاورزیی را که خودشان تولید کرده
و به فروش میرســانند نیز برای یک
عکاس خوش ذوق ،میتواند سوژه جالب
دیگری باشد.
اگر اهل غواصی هستی و در دنیای زیر
آب نیز تردد میکنی ،عکاسی از صخره
های مرجانی و آبزیان هم منبع دیگری
برای تهیه عکسهای خارق العاده است.

•
وسایل تکمیلی الزم در عکاسی
توریستی:

فیلتر ُپـالریزه حلقوی و «یو وی» برای
محافظت از لنز ،گری فونگ ،لنز تله ،لنز
واید ،کیت ضد باران ،سه پایه ،باتری برای

در جلسات مجانی آموزش عکاسی
استودیو «فوتوبوک» شرکت نمایید.
برای اطالع از زمان این جلسات در بزرگترین
گروه فیسبوکی ایرانیان مونترآل ،یعنی:
«همه چیز در مورد مونترآل»
Info pratiques sur Montréal
عضو شوید .تلفن استودیو فوتوبوک:
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM

پیج استودیو فوتوبکدر فیسبوک:
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1

فالش ،کیت واتر پروف برای عکاسی زیر
آب.

«همهچیزدرموردمونترآل»
Infos pratiques sur Montréal

مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل

اطالعاتبهدردبخورواخبارمفیدبرایدانستنهمهچیزدرموردمونترآل.ویژهمهاجرانقدیموجدید
اینگروهفعالبا 10750عضو،پویاترینگروهفیسبوکیجامعهفارسیزبانانکبکبوده
و هیچ گرایش سیاسی ،مذهبی و حزبی ندارد .در این گروه مردمی عضو شوید.

•
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برجن مرغوب پری

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

معمولی

زنان »:آزادی های یواشکی...
و همینجاست که اهمیت صفحه
"آزادی های یواشــکی" و موج
برخاسته از آن در راستای مبارزات
زنان ایرانی در برخورداری از حق
پوشش آشکار میگردد.
به همین خاطر به نظر میرسد که
این حرکت زمینه مناسبی را برای
مخالفان حکومت اسالمی ،فعالین
و مدافعین حقــوق زنان آنهم در
بُعدی فراجناحی آماده ســاخته و

این نــوع وام ،وام بســته متغیر
میباشد با این تفاوت که متقاضی
وام این امکان را دارد که در طول
مدت قــرارداد و بنا به صالحدید
خود آن را به وام ثابت تبدیل کند.

•
وام عــرفی
)(Conventional Mortgage

به وامــی اطــاق میشــود که
وام گیرنده حداقــل  ۲۰درصد به
عنوان پیش پرداخت خرید ملک
پرداخت کند.

•
وام بیمه شده:
)(Insured Mortgage

در ایــن نــوع وام ،خریدار مبلغی
کمتر از  ۲۰درصد به عنوان پیش
پرداخت میپردازد.
در ایــن حالت موسســه مالی به
موسســات که
طور اتوماتیک از ٔ
این نوع وامهــا را بیمه مینمایند

دودی

www.akhavanfood.com

>> ادامه از صفحه31 :

خوب اســت که از آن پشتیبانی
شده و در تبلیغ آن کوشید.
این حمایت میتواند اهداف زیر را
دنبال کند:
• مهمتریــن نکتــه قابل توجه،
خدشه و شکافی است که در دیوار
تفکر حقنه شده "حجاب ،هویت
زن ایرانی" ایجاد میشود .این مورد
هم کاربرد داخلی دارد و هم کاربرد
خارجی .در داخل کودکان دختر از

امیرسام :بازار امالک درکانادا...

سیال

همان سنین مهد کودک میاموزند
که پوشش زنان همین است که به
آناندیکته میشود.
آنان اجازه داشــتن شک و تردید
در مورد پذیرش حجاب اجباری را
نداشته و به مرور زمان اول به آن
عادت کرده و بعدها نیز به عنوان
هویت در آنها نهادینه میشود .چه
جانهایی که پس از مدتها ترک و
دوری از ایران به خاطر نداشــتن

>> ادامه از صفحه36 :

مانند  CMHCو یــا Genworth
و ...درخواســت بیمه می نمایند و
در صورت واجد شرایط بودن ،این
موسسات درصدی از بهره وام را به
ٔ
عنوان حق الزحمه بیمه از متقاضی
درخواستمینمایند.
به این نکته باید توجه داشت که
در هنگام اخذ وام مسکن مجبور
نیستید از بانکی که در آن حساب
دارید تقاضای وام بنمایید؛ بلکه از
هر بانک و موسسه مالی میتوانید
ایندرخواست را بنمایید.
از طرف دیگر هر موسســه مالی
معیارهــا و سیاســتهای خاص
خودش را در عرضه وام مســکن
دارد.
به عنوان مثل ممکن است شخصی
برای اخذ وام مســکن به بانک
رویال مراجعه نماید و بر حســب
شرایط فرد متقاضی ،بانک رویال
قادر به پرداخت وام مسکن به این

شخص نباشد؛ ولی همان شخص
با همان شــرایط به بانک مونترال
مراجعــه نمایــد و ایــن بانک بر
اساس معیارها و سیاستهای خاص
خودش قادر به پرداخت وام مسکن
به این شخص باشد.
بنابراین برای دریافت وام مسکن
بهتر اســت که با مشــاور امالک
و مشــاور وام مســکن مشورت
نمایید؛ چرا که این افراد به دلیل
تجربــه کاری و رابطــه نزدیک با
موسسات مالی و بانکها از سیاستها
ٔ
و معیارهای بانکها برای پرداخت
وام مسکن آشناییدارند و میتوانند
طبق شــرایط شــما ،وام مسکن
تان را از بانکی که با شــرایط شما
مطابقتمینمایدتقاضانمایند.
شاد و سربلند باشید
•

حجابدر فضاهای عمومی و حتی
در کابوسهای شبانه نلرزیده است.
کاربرد خارجی آن نیز زمانی کامال
محســوس میگردد که با وسعت
استقبال افکار عمومی غیر ایرانی از
این حرکت روبرو میشویم.
زن ایرانی در اذهان عمومی غربی
پس از برپایی حکومت اسالمی از
سویی به خاطر تبلیغات حکومت و
از سوی دیگر به مدد وسایل ارتباط
جمعی همیشــه با حجاب (اکثرا
هم با چادر ســیاه) معرفی شده و
در اکثر موارد عادی و طبیعی تلقی
میشود.
تا کنــون زمانی که فعالین ایرانی
مقیم خارج از کشور به مخاطبین
غربی به اجباری بودن حجاب در
ایران اشاره میکردند ،همیشه سوال
پیش میامد که اگــر اجباری در
کار است پس چرا مقاومتی وجود
ندارد .در پی انعکاس وسیع صفحه
آزادی های یواشکی در رسانه های
غربی است که همبستگی وسیعی
در اذهــان عمومی غیــر ایرانی با
زنان ایرانی موجب شده و میتوان
همکاری هــای آتی را نیز متصور
شد.
• با افزایش انعکاس عکســهای
بدون حجــاب در داخل ایران ،در
وهله اول به زنان و دختران نوجوان
دیگری که مخالف حجاب اجباری

سنتی

بوده (حتی محجبه) ولی تا کنون
تصوری از چگونگی ابراز نظرشان را
نداشته اند ،نشان داده میشود که
در وهلــه اول آنها اقلیت کوچکی
نبــوده و در مرحلــه بعدی باعث
میشود که شجاعت ابراز مخالفت
شان را نیز پیدا کنند.
موضــوع دیگری که بایــد به آن
پرداخت،گردانندهاینصفحهیعنی
خانم مسیح علی نژاد میباشد.
مهم این نیســت که چه شخصی
آنرا پیشنهاد داده و تا به امروز آنرا
سازماندهی کرده است .چرا که اوال
مبارزه با حجاب اجباری امری فرا
جناحی است و دوما آیا اداره کردن
این صفحــه و برخورهایی که از
جانب حکومتیان ،تمامیت خواهان
و اصالح طلبان به همین خاطر با
او شده اســت ،دلیلی نخواهد بود
تا مرزها رفته رفته شــفافتر شده
و فاصله او را از تمایالت سیاســی
(گذشته ) خود بیشتر سازد؟
آیا فعالیتهای ژورنالیستی ادمین
این صفحــه در زمینه های دیگر
(برای نمونه مسند سازی در مورد
کشته شدگان سال  ،88زندانیان
و خانواده هــای آنان و  )....موجب
متفاوت بودن او از جریان موسوم
به اصالحطلب نمیشود؟
و آیا همین فعالیت موجب گسترده
و عمیق تر شــدن شکاف مابین

آنها و نیروهای دیگر اصالحطلب
(مخالف و موافق حجاب اجباری)
نمی شود؟
چرا باید پس از سپری شدن زمان
و کمرنگ شدن تعلقات سیاسی
گرداننــده این صفحه هنوز او را با
برچســب اصالح طلبی شناخته،
چشــم بر روی کارهــای دیگر او
ببندیم و تیشــه به ریشــه یک
اقدامی روبه جلو زد؟ بخصوص که
اصالح طلبان دولتی و غیر دولتی
مخالفتی با حجاب اجباری ندارند.
سخن پایانی

به نظر میرســد کــه عمده ترین
مانع بر راه اســتقبال تــوده ای از
این حرکــت مجازی بودن و آنهم
در محدوده فیســبوک است ،که
باید برای از ســرراه برداشتن این
سد چاره اندیشی شود .حال باید
دید که مخالفین حکومت اسالمی،
فعالیــن و مدافعین حقوق زن در
خارج از کشــور چگونه میتوانند
به گســترش این حرکت و طرح
ابعاد جدید برای مبارزه با حجاب
اجباری به زنان داخل یاری رسانده
و با نیروی ابتکاری و حمایتی شان
موجب دلگرم ساختن زنان داخل
ایران شوند تا فضا برای برداشتن
قدمهای بعدی مهیا شود.

www.paivand.ca

هر یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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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

PAiVAND
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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

Tel.: (450) 676-9550

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

سفـرۀعقدشیرین

______________

طراحیواجرایسفرههایعقدشام. .
Tel.: 514-624-2669
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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

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

www.sofrehaghd-montreal.com

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
  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


بهمدیریت:
بیژن احمدی
GUY
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____________________________________
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Cell.: 514-944-3279
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|

Tel.: 514-937-5192

NDG
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 نان نازو
ک ارمنی
ن
ان خشک
با دان
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گالبی محصول
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>> 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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