شــریف

موسسه مالی

1182

تبدیل ارز

سال 21شماره1182
 9مهر 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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ایران :فاجعه بی آبی!

«جمهوری اسالمی» آتش به جان
آب ایران زده است .خشک شدن
دریاچههای ارومیه و بختگان و
گاوخونی و هامون و حاال لتیان و
الر ،و رودهای زایندهرود و کارون،
تنهامعدودیازجلوههایمشهور
بحرانوشواهدملموسفاجعهاند.
این ،شاید اوج هشدار باشد.
7..........

یکی از شگردهای رایج فریبکاری آخوندها این است که ابتدا دروغی می
گویند ،با تکرار آن را جا می اندازند و سپس با دروغی دیگر آنها را به هم
می بافند و موجه جلوه می دهند .یکی از عرصه هایی
که تاکنون بسیار درباره آن دروغ
مقدس»!
فته «دفاع
به هم بافته و به خورد
ز :ه
ود دروغ!
مردم داده شده "جنگ شهبا ی از تار و پ
ردای
تحمیلی"و"دفاع
مقدس" است7 ................. .

•6170NDG:
Sherbrooke W.

 ص4:

Tel.: 514-485-4744
West Island:

•15760 boul Pierrefonds

کانادا-انتخــابات ثابت :زمان تعیین شده برای
انتخابات باید رعایت شود! 11

Tel.: 514-620-5551

.....

.

 ص2 :

یلئوناردکوهن،
80سالگ باآرامشاندوه. .
صدایی

ایران« :جتاوز» عامل اصلی ابتالی کودکان خیابانی به «ایدز» است؟! 6.................

12

اکتبر

روحانی در « :UNما در
ایران زندانی عقیدتی
و روزنامه نگار زندانی
نداریم!»  ص5:
 ص13 :

>> ص6:
اید کمی
ب
رم
بمی راندیشه
ه
میان ود ایرانیها در میان خطرناکترین
راهپیمایی جهانی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی
شکنجهب
رانندههای جهان!
 ص12 :
شتار بود
وک
روزجهانیگردشگری:
و همه
ای بد من
یاده
سهمترکیه،بیسهمیایران!
 ص9:
....
..... 6 .....
اندامی ظریف و کشیده ،کمر
«زنده باد داعش خودمان!» داعشی که در بستر تاریخی ایران
ی
ی باریک با انحناها و برجستگ
های
معاصرسربرکشید،غریبهنیست،ازکشوردیگرینیامده!
 80سالگ
چشمگیر با گامهای خوشخرام؛
.
.
سوفیا لورن.
چشمان درشت "وحشی" ،نگاه
کارنامهدولتروحانی:افزایشفقر،بیکاری،سرکوب
گیرا و عمیق ،ابروهای کمانی،
لبان برجسته و دهان و
مهاجرت:
کبک/کانادا
شهباز
سوسهانگیزباعشوهها
ماریا
 ص25:
ع.ا.شادپور
خنعی
و خندهها و ناز
>> 36
>> 11:
>> 5
و غمزههای زنانه...

درتازهترینفهرست ۸۰۰دانشگاهبرترجهان،فقطدودانشگاهایرانیوجوددارد.سهمترکیهوعربستان
 ۱۰و ۸دانشگاه است .در این ردهبندی آمریکا با ۱۴۷دانشگاه جایگاه نخست را به خود اختصاص داده ...

13

Almost Like
The Blues

Strategic Advice & Execution

بردهدارینوین

درقطر...

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

عباسشفیعی

)Abbas Shafiee (B. Comm.
Real Estate Broker
Groupe Imm. Premium Inc.
Montrealvr@gmail.com

Tel.: (514) 806-0060

(خضر)
الیت
صرافی

31

33

فارکس

انتقال فوری ارز

انتقـال ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات
لیسانسدر رشته مدیریت مالی
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
کاندیدای انجمن حسابداران CGA

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

صرافی  5ستاره

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

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

فیروزهمتیان

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Cell: (514) 827-6364
www.sutton.com

Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc. H8R 2M9

fhemmatiyan@sutton.com

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحید خلجی

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

ان
تقـال ارز

UNION MONDIALE

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک


GUY

بهمدیریت:
بیژناحمدی

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

Cell.: 514-944-3279

   مطمئنترینروش

انتقــال ارز
   درکمترینزمان

       بهترینبها


حمیدصدیقکاغذچی

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

|

Tel.: 514-937-5192

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
H3G 1M6
info@expertfx.ca

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

ProFusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

Montreal Qc. H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

1155 Rene Levesque W. #2500

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.

Agence Immobilière

مریم خالقی

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

Maryam Khaleghi

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com

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 بیش از  15سال سابقه
عضو اتیاک ()OTTIAQ
عضواجنمنمترجمینرمسیکبک،انتاریو
و دادگستری ایران
www.yektatranslation.ca
4055 Ste-Catherine O. Suite 132

Tel: 514-439-8501

نادرخاکسار

آرزو حتویلداری یکتا
Atwater

بدون وقت قبلی

Cell.: 514-969-2492
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 اکتبر12

یک

شنبه

:مونتریال

 شب8 ساعت

Maison de la culture de Côte-des-Neiges
5290 Chemin de la Côte-des-Neiges,
Montréal, QC H3T 1Y2
بلیتد
:رتپش
36
23-33
514-2

Metro:Côte-des-Neiges
info: 514-996-9692

1393  مهر9  1182  شماره 21 سال

www.paivand.ca

آژانس
مسافرتی

کاسپین

بهترینسرویس
نــازل تـرین بهـا

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی
• Special deals on air tickets
به ایران و سراسر جهان
to IRAN and around the world.
• 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
کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما

Fax:514-421-0112
info@caspiantravel.com
________________________________________

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

 قبــل از
هرگونهسفر
با ما متاس
!بگیرید

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

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

%
0
Financing
وام با نرخ بهره

for certain
cars only

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

2
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

:• قیمت شروع
 دالر۳۴۳۰۰۰ از
) مالیات+(

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

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

Drummond وDe la Montagne بین

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

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

Model Unit
H3G 2T3

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

3
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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

2100 Blv. Du traversier
pincourt QC J7V 0K8

توجه :اینک >> هر شنبه

از ساعت  10صبح تا  4بعدازظهر
در خدمت شما

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

4
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های ديکتاتوری فرمودند" :مساله
علی کشتگر حقوق بشر هر کشوری بايد مربوط
آقــای حســن روحانــی رئيس به آن کشور و در چارچوب فرهنگ
جمهوری اسالمی ايران در نشست آن کشور مورد بررسی و بازبينی قرار
خبری خود در آمريکا بکلی منکر گيرد".
وجود روزنامه نگار زندانی در ايران و در اثبات رضايت مردم از وضعيت
شــدند و گفتند ":فکــر نمی کنم حقوق بشردر ايران روزنامه نگاران را
فردی به خاطر روزنامه نگاری و يا به پرسش از مردم ايران حواله دادند.
فعاليت رســانه ای در ايران زندانی از اين گذشته آقای روحانی از نحوه
شده باشد" ايشان نقض حقوق بشر کارکرد دســتگاه قضايی ايران که
در ايران را منکر شدند،
صدها نفر از فعاالن سياسی،
گزارش گزارشگر ويژه «ما در ایران روزنامه نگاران ،وکالی مدافع
کميسيون حقوق بشر
حقوق بشر ،وبالگ نويسان
زندانی
ســازمان ملل را دارای
و دگرانديشان را به اتهامات
عقیدتی
ارزش مالک قرار گرفتن و روزنامه واهی به زنــدان افکنده ،نيز
ندانســتند و بــا تکرار نگار زندانی دفاع کردند و تلويحا مدعی
گفتمان مرســوم رژيم
شدند
نداریم!»
{>> ادامه در صفحه}30 :

شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

ردایـی ازتاروپوددروغ!

2مهر  :1393یکی از شــگردهای
رایج فریبکاری آخوندها این است
که ابتدا دروغی می گویند ،با تکرار
آن را جا می اندازند و ســپس با باشد.
دروغیدیگر آنها را به هم می بافند تحریک های کینه توزانه آیت الله
و موجه جلوه می دهند.
خمینی در آغاز انقالب ،تهدید او
یکی از عرصــه هایی که تاکنون به "صدور انقالب"  -که کشورهای
بسیار درباره آن دروغ به هم بافته عرب همســایه می توانســتند
و به خورد مردم داده شده "جنگ نخســتین هدف های آن باشند -
تحمیلی" و "دفاع مقدس" است .و فراخــوان او به ارتش عراق برای
واقعیت آشــکار و عیان این است تمرد و نافرمانی و بــه ویژه اقدام
که اگرچه صدام حسین در حمله زشــت و نابخردانه گروگان گیری
به کشورمان متجاوز بود و جنایات کارکنان ســفارت امریکا  -که بی
بسیاری مرتکب شد ،ولی درمورد گمان نقش موثری در دادن چراغ
"تحمیلی" بودن جنگ  -به ویژه سبز امریکا به برای حمله به ایران
پس از بیرون راندندشمن متجاوز داشت  -از جمله ایندلیل ها است.
از خاک کشور  -دلیل هایی وجود دانشــنامه "ویکی پدیا" (که نقل
دارد که مــی تواند تردید برانگیز قول های این نوشتار از آن است)
دراین مورد می نویسد:
بهنامآفریدگارعشق
«پیــش از آغاز جنگ روابط دو
و
عشق
گره خواهیم زد دل ها را با
کشور به شدت تیره شده بود که
زندگی را با مهر
خصومت شخصی صدام حسین
مجری مراسم زیبای
و روح اللــه خمینی رهبران دو
کشور و مهم تر از آن جاه طلبی
های سیاسی و اختالفات مرزی
و ایدیولوژیکی دالیل اصلی آن
و کانادائی
بودند».
سفرۀ
درمورد نادرســت بودن ادعای
ع عقد
روس
"دفاع مقدس" ،به ویژه پس از
بیرون رانــدن نیروهای متجاوز
لیلیصمیمی
عراقــی از خاک ایران در خرداد
(با مجوز رمسی از ایالت کبک)
 20( 1360مــاه پــس از آغاز
514-825-3170
تجاوز صدام حسین) نیز "ویکی

هفته «دفاع مقدس»!

عقد ایرانی

پدیا" می نویسد:
«آزادی خرمشهر نشان از پیروزی
قریب الوقوع ایراندر جنگداشت.
شرایطی فراهم شده بود که ایران
بتواند غرامت قابل توجهی از عراق و
متحدین عرب او (به ویژه عربستان
سعودی) که به شــدت ترسیده
بود دریافت کنــد ...مقامات ایران
این پیشنهاد را ردکرده و خواهان
بازگشت یکصدهزار شیعه عراقی
که توسط صدام اخراج شده بودند
به کشور عراق شده بودند ...شرط
دوم ایــران پرداخت  150میلیارد
دالر غرامــت به جای  70میلیارد
دالر پیشنهادی عربستان و شرط
سوم برکناری صدام از قدرت بود».
بنابرایــن ،پس از بیــرون راندن
دشمن متجاوز از خاک ایران و به
ویژه پس از ورود نیروهای ایرانی به
خاک عراق ،جنگ دیگر نه "دفاع"
بود و نه "مقدس".
روز چهارشنبه دوم مهرماه ،1393
پایــگاه اطالع رســانی دفترمقام
معظم رهبری اعالم کرد:
«رهبر معظم انقالب اسالمی صبح
روز (چهارشنبه) در دیدار جمعی
از فرماندهان عالی رتبه نظامی
و انتظامــی ،دوران دفاع مقدس
را مایه ی آبــرو برای ملت ایران
دانستند و تأکید کردند:
تجربه هشت سال دفاع مقدس
نشان داد که باوجود همه تنگناها
و فشارها و نبود اعتبارات مالی و
مشکالت فراوان ،می توان با عزم
راســخ و توکل برخدا ،درمقابل
زورگویی و توقعــات بی جای
قدرت های جهانی ایستاد»!

درهمین فراز  40 - 30کلمه ای،
چندیــن و چنــد دروغ و گزاره
نادرست وجود دارد:
خنســت این که چنان که درباال
توضیح داده شد تمام مدت جنگ
 8ساله "دفاع مقدس" نبود و پس
از خرداد  1361که دشمن متجاوز
{>> ادامه در صفحه}37 :

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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روزجهانیگردشگری...

سهمترکیه،

بیسهمی ایران!

"گردشگری حالل!"

حــدود چهــار دهه پیــش ۲۷
سپتامبر (پنجم مهر) "روز جهانی
گردشــگری" نامیده شد .بیش از
 ۱۵۰کشــور عضو سازمان جهانی
گردشگری ســازمان ملل متحد
( )UNWTOهستند؛ گرچه سهم
همه کشورها از این صنعت پردرآمد
یکساننیست.
مقایسه گردشــگری در دو کشور
ایران و ترکیه ،که تقریبا جمعیتی
برابر دارنــد و به لحاظ فرهنگی و
جغرافیایی بیشــباهت نیستند،
تفاوتها را آشکارتر میکند.
درآمد ترکیه از گردشگری در سال
 ۳۲ ،۲۰۱۳میلیارد دالر عنوان می
شود .سهم ایران از این بازار "بسیار
ناچیز" است.
ترکیه در میان ده مقصد برتر
گردشگران

سازمان جهانی گردشگری در یکی
از تازهترین گزارشهای خود اعالم
کرد شــمار گردشــگران در نیمه
نخست سال جاری میالدی ۵۱۷
میلیون نفر بوده و نسبت به مدت
مشابهدر سال پیش نزدیک به پنج
درصد افزایش داشته است.
این سازمان پیشبینی میکند روند
رو به رشــد گردشگری همچنان
ادامه یابد و شمار گردشگران برغم
نوسان در کشورهای مختلف ،هر
سال به طور متوسط حدود ۴درصد
افزایش یابد.
در سال گذشته به دلیل ناآرامیها
در خاورمیانه تعداد گردشگرانی که
به این منطقه سفر کردهاند چهار
درصد کاهش داشته است.
از سوی دیگر در همین زمان ترکیه
موفق شــده با جذب  ۳۶میلیون
گردشگردر جایگاه هفتمین مقصد
سفر گردشگران جهان قرار گیرد.
مطابــق آمــار ســازمان جهانی
گردشــگری این کشــور در سال
گذشــته  ۲۶میلیــارد دالر از این
محل درآمد کسب کرده است.
متوســط درآمد مستقیم کشورها
به ازای هر گردشــگر حدود هزار
دالر برآورد میشود اما این میزان
در کشــورهای مختلف به نسبت
هزینهها میتواند کمتر یا بیشــتر
باشد .در سال  ۲۰۱۳آلمان از ۳۰
میلیون گردشگری که از این کشور
بازدیــد کردند  ۳۸میلیــارد دالر
درآمد داشته و از این لحاظ چهار
پله باالتر از ترکیه قرار میگیرد.
مبداء افغانستان ،مقصد ایالم

بررســی وضعیت گردشگری در

ایران به دلیل نادقیق بودن آمار و
مخدوش بودن اظهارات مسئوالن
کار دشواری است.
خبرگزاری فارس اسفند ماه ۱۳۹۱
از قول منوچهــر جهانیان ،معاون
وقت گردشگری ســازمان میراث
فرهنگی نوشــت در شــش ماه
نخست سال  ۲میلیون و  ۴۷۰هزار
گردشگر خارجی وارد ایران شدهاند
و چهار و نیم میلیارد دالر نصیب
کشور کردهاند.
مطابــق ایــن ادعــا ،هر یــک از
گردشگران خارجی به طور متوسط
 ۱۸۰۰دالر در ایران خرج کردهاند.
این در حالی اســت که میانگین
درآمد ترکیه از هر گردشگر اندکی
بیش از  ۷۰۰دالر است!
افزون بر این ،اغلب گردشــگران
ترکیــه از کشــورهای ثروتمند
اروپایــی هســتند ،امــا چنانکه
جهانیان میگوید یک میلیون نفر
از توریســتهای ایران شهروندان
عراق ،افغانستان و پاکستان بودهاند.
در این فهرســت نام هیچ کشــور
اروپایی و کشورهایی چون چین و
ژاپن که بیشترین گردشگران جهان
از آنها هستند ،به چشم نمیخورد
و شهرهایی چون شیراز ،اصفهان
و یزد نیــز در میــان مقصدهای
گردشگری جایی ندارند.

www.paivand.ca

ایران:

«تجاوز» عامل
اصلی ابتالی
کودکانخیابانی
به «ایدز» است
 19سپتامبر -بی بی سی :رئیس
مرکــز تحقیقات ایــدز در ایران
میگوید بیشــتر کودکان کار و
خیابان به دلیل "تجاوز" به ایدز
مبتال شدهاند.
مینو محرز که دربــاره کودکان
خیابانی و ایــدز در ایران تحقیق
کــرده ،بــه ایســنا ،خبرگزاری
دانشجویان ایران گفته است:
بیشــترین راه ابتال ،تجــاوز به
کودکان ،هم بیــن دختران هم
پســران بوده اســت و در میان
کودکان ســنین باالتر هم اعتیاد
یکــی دیگــر از راههــای انتقال
ویروس است.
بر اساس تحقیقی که انجام شده،
بیشترین میزان شــیوع ایدز در
کودکان کار و خیابان بین  ۱۰تا
 ۱۸سال است.
او کــه پیشتر بر روی یک نمونه
هزار نفری کودکان کار و خیابان
در تهران تحقیق کــرده ،به این

{>> ادامه در صفحه}12 :

نتیجه رســیده که چهار تا پنج وزارت کار و زیرمجموعــه آن،
درصد این کودکان ،ناقل ویروس سازمان بهزیســتی ،مسئولیت
اچآیوی ،عامــل بیمــاری ایدز کــودکان خیابانی را بــه عهده
هستند.
نمیگیرند.
خانم محرز میگویــد بعضی از  ۴۵برابر جامعه!
این کودکان افغان و بعضی ایرانی تیرماه امســال ،حسن قاضیزاده
هستند؛ گروهی از این کودکان به هاشمی ،وزیر بهداشت ایران گفته
دلیل اعتیاد پدر و مادر در خیابان بود میزان شیوع ابتال به ایدز
در بین کودکان خیابانی ۴۵
دستفروشیمیکنند.
'هیچ نهادی مسئولیت نمیپذیرد' برابر کل جامعه است.
رئیــس مرکــز تحقیقــات ایدز او در بازدیــد از یک مرکز خیریه
میگوید :اول باید سازمان مسئول درمانی مخصوص کــودکان کار
در زمینه کــودکان کار و خیابان و خیابان ،از خیرین خواسته بود
مشخص شود تادر مرحله بعد این که از کودکان کار بیشتر حمایت
کودکان و وضعیت خانوادگی آنها کنند.
مســئوالن وزارت کار میگویند
شناسایی و ساماندهی شود.
به گفته خانم محرز ،باید یک نهاد  ۲۴درصــد کودکان کار خیابانی
مســئول از "روند افزایشی" ابتال هرگز مدرسه نرفتهاند و تنها ۳۴
به ایدز در میان کودکان خیابانی درصد آنان در حال حاضر مشغول
تحصیلهستند.
جلوگیریکند.
•
فعاالن حقوق کودکان میگویند

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب سی ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ
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پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

اعتراف به جعلی بودن آمار
گردشگری

بــا روی کار آمــدن محمــود
احمدینــژاد در ســال  ۸۴دولت
تصمیم گرفت شــمار گردشگران
خارجی را مدام افزایش دهد.
این کار با آمارســازیهای ناشیانه
دســتکم در ادعا انجام شده و در
دولت حسن روحانی ادامه دارد.
وجــود آمار دقیــق و قابل اعتماد
از ضرورتهــای غیرقابــل انکار
هرگونه برنامهریزی برای توســعه
زیرســاختهای الزم و رونــق
گردشگری محسوب میشود.
تناقضها و اغتشاش آشکار در آمار
ارائه شده توسط مسئوالن ایرانی،
عمال راه هر اقدام موثردر این زمینه
را ناهموار میکند.
مسعود سلطانیفر ،رئیس سازمان
میراث فرهنگی در دولت یازدهم،
فروردین امســال در یــک برنامه
تلویزیونی اعتراف کرد کهدر  ۸سال
گذشــته هیچ اقدامی برای جذب
گردشــگران خارجی انجام نشده
و آمار ارائه شــده توسط مسئوالن
جعلیهستند.
سلطانیفر آمار اعالم شده توسط
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم:

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

اسپشیال روزانه ما:
دوشنبه :زرشک پلو مرغ
سه شنبه :خورش کرفس
چهارشنبه: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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شبیه اندوه

لئونارد کوهن ،آلبوم
«مشکالتعامهپسند»

شعـروترانه...

عدهای را دیدم که گرسنه بودند
کشتار و تجاوز بود
روستاهای آنها در آتش میسوخت
عدهای در حال گریز بودند
نمیتوانستم به چشمهایشان نگاه کنم
به کفشهایم خیره بودم
مثل اسید سوزناک بود ،غمناک بود
شبیه اندوه بود
باید کمی بمیرم
میان هر اندیشه مرگآلود
و وقتی اندیشیدن تمام شد
باید بیش از پیش بمیرم
شکنجه بود و کشتار بود
و همه یادهای بد من
جنگ ،کودکاندلتنگ خداوند
شبیه اندوه بود
میگذارم قلبم منجمد شود
تا از پوسیدن در امان بماند
پدرم گفت من انتخاب شدهام
مادرم گفت من نشدهام
من به داستان آنها از
کولیان و یهودیان
گوش دادم
خوب بود
کسالتبارنبود
شبیه اندوه بود
هیچ خداییدر بهشت نیست
و هیچ جهنمی در فرودست
این را استاد بزرگ هر آنچه
دانستنیست گفت
اما من دعوتی داشتم
که یک گناهکار
نمیتواند آن را رد کند
چیزی شبیه رستگاریست
شبیه اندوه است
(ترجمه :ف.س)
متن انگلیسی در ص8 :

ایران محیط زیست...
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جمهوریاسالمی؛
آتش به جان آب

«جمهوری اسالمی» آتش به جان آب ایران زده است .خشک
شــدن دریاچههای ارومیه و بختگان و گاوخونی و هامون و
حاال لتیان و الر ،و رودهای زایندهرود و کارون ،تنها معدودی
از جلوههای مشهور بحران و شواهد ملموس فاجعهاند.
این نوشته بیآنکه بخواهد از مسئولیت یکیک شهروندان
ایرانــی در ایجاد بحران فاجعهبــار و در حال تعمیق آب در
ایران ،و نیز جایگاه موثر آنان در کمک به کاســتن تدریجی
ف نظــر کند ،بر عرصهای
از بحران و پیشــگیری از آن صر 
تمرکز مینماید که نقشی متمایزدر وقوع بحران و نیز تعدیل
عوارض آن و غلبه بر فاجعه دارد :حکومت.
در بحرانی که فراگیرشونده و در حال تعمیق ،معاون رئیس
جمهور را واداشــته که بگوید« :مردم باور کنند که مشکل
داریم» ،نقش حکومت ممتاز و متمایز است .این ادعا ،تنها
دهه  ۹۰اشاره ندارد؛
به جمهوری اسالمی امروزین و ابتدای ٔ
نقطه
مراد
کارنامه حکومتی اســت که وضــع را به چنین ٔ
ٔ
فاجعهخیزی کشانده است.
مدیران ارشدی که بهویژه پس از پایان جنگ هشت ساله ،و
ورود ایران به حوزٔه بازسازی و توسعه ،در مقاطع گوناگون ،و
در حوزههای مختلف ،زمام امور رادر اختیارداشتند ،بیتوجه
به اهمیت نگاه سیســتمی و برکنار از نگاه کلنگر ،هر یک
کارنامه کاری
به توفیق زودهنگام خویش ،یا افزایش صوری
ٔ
خود ،و البته هزینهکرد «دالرهای نفتی» نظر داشتند .و این،
مستقل از اشاره به سوءاستفادهها وداوریدر مورد انگیزههای
اقدامهای پرهزینه و تخریبگر محیط زیست است.
از هزینه ـ فایدٔه سدسازیهای پرهیاهو و پرخرج و بیمطالعه
گرفته تا عدم مدیریت و نظارت بر حفر چاههای عمیق ،و از
بیاعتنایی به ترمیم و بازسازی لولههای فرسودٔهدر شهرهای
بزرگ کشــور ـ و بهویژه پایتخت ـ تا عدم مهار سیالبها و
اســتفاده نکردن از پسماندههای آب و فقدان بهرهبرداری از
سآبهای صنعتی ،جملگی فهرست مطولی را
فاضالب و پ 
شکل میدهد که در جای جای آن ،فقدان مدیریت علمی و
کالننگری که رویکردی سیستماتیکداشته باشد ،ملموس
است .شواهد در این راستا ،کم نیستند؛ دو گواه تأملبرانگیز
ناند:
چنی 
خنست ،ارزیابــی وزیر نیرو؛ او تصریح میکند که «در چند
سال گذشته در سدسازی افراط کردیم چون تمام این سدها
بالغ بر  ۷۶میلیارد متر مکعب آب را میتوانند تنظیم کننددر

حالی که میزان آب موجود در
این سدها ۴۶میلیارد مترمکعب
است».
و دیگر ،اظهار نظر ســخنگوی
کمیســیون انرژی مجلس؛ او در
گزارشــی تکان دهنده ،میگوید:
«بعد از انقالب سود کشور از تولید
پســته اســتان کرمان چیزی در
حدود  ۳۰میلیــارد دالر بوده؛ اما
برای تولید این میزان پســته ۸۰
میلیارددالر منابع آبی مصرف شده
است».
مدیریتهای جزئینگر ،تنها خود
را در سدســازیهای بیمطالعــه
دریاچه چیتگر در
نشان نمیدهد؛
ٔ
کنار تهران ،یکی از نمونههای عدم
تعادل و فقدان نگاه سیستمی در
جمهوری اسالمی است.
در کنار شواهد پیشگفته میتوان
به شــاخصهای مهــم دیگری
تغذیه
اشاره کرد؛ از جمله اینکه
ٔ
سفرههای زیرزمینی از آب حاصل
از مهار ســیالبها در صدها هزار
هکتار زمین ،هنوز که هنوز است به
خدا رها شده ،و این در حالی
امان 
رویه آبهای
است که استخراج بی ٔ
زیرزمینی و عمیقتر شدن چاهها
ادامه دارد؛ چاههایی که شمار موارد
«غیرمجاز» آن افزون بر  ۶۵۰هزار
حلقه برآورد شده است.
قابل اشاره است که از حدود ۶۰۹
دشــت در کشــور ،حدود ۲۹۸
دشت با بیالن منفی آب زیرزمینی
مواجه هستند؛ یعنی مقدار آبی که
توسط بارش وارد زمین میشود ،از
مقداری که برداشت میشود کمتر
است.
همزمان ،برپایی و احداث پرسر و
مطالعــه کارخانهها در
صدا اما بی
ٔ
شــهرهای بزرگ کشور ،بر بحران

کارنام ٔه حکومت وضع را به چنین
نقط ٔه فاجعهخیزی کشانده است.

آب در کشــوری کــه
متوسط بارش ساالنه در
آن ،یک چهارم متوسط
جهانی است ،تأثیری غیرقابل انکار
بجای نهاده است .و این مستقل از
پیامدهای افزایش نرخ شهرنشینی
و گسیل روستاییان و شهروندان
ساکن شهرهای کوچک به مراکز
استانهاســت .آنجا کــه ابعاد
حاشیهنشینی را تنها در مشهد ،به
رقمی فراتر از میلیون رسانده است.
ســوءمدیریت در حوزٔه آب ،کار را
بدانجا رسانده که حتی در استانی
مانند چهارمحــال و بختیاری که
از بارش مناسبی برخوردار است،
نیز در حال حاضر در  ۲۱۷روستا
از این اســتان آب با تانکر جابهجا
میشود و در  ۱۰شهر این استان
نیز جیرهبندی آب رخ داده است.
در کنــار این همــه ،نمیتوان از
پیامدهای اقتدارگرایی حاکم یاد
نکرد .آنجا که شــکاف میان ملت
و حکومت ،موجــب عدم اعتماد
مــردم به مســئوالن ،و درنتیجه
ناهمسویی در مواجهه با بحرانها
(ازجملــه بحران آب) میشــود.
تمکین نکردن بخــش مهمی از
جامعه به نصیحتهای حکومتی
و توصیههای مقامهای مســئول،
ریشه در همین شــکاف و قهر و
بیاعتمادی دارد.
چنین است که معاون اول روحانی،
همزمان با گزارش کردن این خبر
تلخ که «آب لتیان و الر چند روز
دیگر تمام میشود» ،تاکید میکند:
«مردم باور کنند که مشکلداریم».

جهانگیری را «بــاور» نمیکنند.
بحرانیکه عیسی کالنتری ،وزیر
اسبق کشــاورزی و رئیس کمیته
احیای دریاچه ارومیه را وامیدارد
بگوید« :مشــکل اصلــی که ما را
تهدید میکند و از اسرائیل و آمریکا
و دعواهای سیاسی و ...خطرناکتر
است مسئله زندگی ملت است .این
است که فالت ایران دارد غیرقابل
سکونت میشود و کسی به این فکر
نیست .آبهای زیرزمینی تحلیل
رفتهاند و بیــان منفی آب بیداد
میکند و کسی به فکر نیست.
اگر وضعیت اصالح نشود ایران ۳۰
سال دیگر کشــور ارواح میشود
چون همه کشــور تبدیل به کویر
میشود».
این ،شــاید اوج هشــدار باشــد.
هشداری که اگر گوش شنوایی در
حکومت ندارد ،شهرونداندلنگران
ایران ناگزیر به توجه به آن هستند.
زمانه حاکمیت
در متن بحران ،ودر ٔ
اقتدارگرایی و عوارض بیکفایتی و
ســوء مدیریت ،این جامعه مدنی
اســت که باید به داد ایران و خود
برسد.
بــرای مقابله با فاجعــه ،گریزی
نیســت جز ایجــاد فشــار افکار
مطالبه مدیریت بحران
عمومی و
ٔ
در حکومت ،و نیز همزمان ،رعایت
آب .فرهنگســازی برای مصرف
بهینه آب اگر از حکومت اقتدارگرا
ٔ
برنمیآیــد ،میتواند کــه از دل
کنشــگران ایراندوست و جامعه
بخش مهمی از مردم اما هنوز ـ و مدنی بجوشد.
بر همان شکاف پیش گفته
مبتنی 
مرتضیکاظمیان
•
و عدم اعتماد به حکومت ـ گزارش

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

7

8

داروخـانه
 سال  21شماره  9  1182مهر 1393

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

www.paivand.ca

کلیسای

فارسیزبان
مونتریال

کشیش
رضا بناساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

 یکشنبه ها

عصر

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

تو جــه:
نشانی جدید

از  2بعدازظهر

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

نشانیکلیسا:

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

Grace Ministry
1345 Rue Lapointe
 QC H4L 1K4وSaint-Laurent

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

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

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

نشانیجدید:

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

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

½
½
½
½
½
½
½
½

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

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

  نیم
ه وقت

  
ر
ا
ی
گ
ا
ن

ساعات کار:

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

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

Tel.: (514) 362.0177

Tel.: (514) 932-2953
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“popular problems” album

مونتریال...

Almost Like The Blues
by Leonard Cohen

لئونارد کوهن ،صدایی
با آرامش اندوه

I saw some people starvi
ng
There was murder, there
was rape
Their villages were burni
ng
They were trying to escape
I couldn’t meet their gla
nces
I was staring at my shoes
It was acid, it was tragic
It was almost like the blu
مدت مجموعاً  ۳۶دقیقهes ،

 ۳۰شهریور ۱۳۹۳
یکشــنبه ( ۲۱ســپتامبر  ۳۰ /کوتاه به نظر میرسد .در
I have to die a little
شهریور) لئونارد کوهن ،خواننده ترانهها عناصری از موسیقی
Between each murderou
s thought
And when I’m finished thi
کانادایی  ۸۰ساله شد .تنها چند یهودی ،موسیقی فولکلور
nking
روز پیش از ایــن ،آلبوم جدید او ایرلنــدی بهویژه ســبک I have to die a lot
’There’s torture and there
«مشکالت عامهپسند» « popularبلوز» و همچنین موسیقی s killing
And there’s all my bad rev
محلی آمریکا وجود دارندiews .
 songsنیز معرفی شد.
The war, the children mi
در سیزدهمین آلبوم استودیویی کوهن با ترکیب این عناصر ssing
Lord, it’s almost like the
نیــز این خواننده صــدای گیرا و نشان میدهد که در مسیر blues
قدرت کالم ترانههای خود را حفظ هنری خود هنوز دســت از
So I let my heart get fro
zen
کرده.
تجربههای جدید برنداشته To keep away the rot
My father said I’m chosen
لئونارد کوهن ،خواننده ،ترانهسرا است.
و آهنگســاز کانادایی با وجود پا در آلبوم جدید نیز کوهن با My mother said I’m not
I listened to their story
گذاشتن به سن  ۸۰سالگی ،هنوز لحن آرام و شناختهشــدهای
Of the Gypsies and the Jew
در اجراهایش با چهرهای شاداب و که بســیاری در آهنگهای s
It was good, it wasn’t bo
ring
حالتی دلنشــین میکروفون را در او میشناســند ،ترانههــای
It was almost like the blu
es
دســت میگرداند و با همان کاله گفتارگونهاش را میخواند.
There is no G-d in Heave
شــاپوی معروف و آهنگ صدایی با وجود ایــن ،صدایش کمی n
And there is no Hell bel
که بــه خواندن ترانههای مذهبی شکســتهتر از دوران جوانــی ow
So says the great professor
میمانــد ،روی صحنــه
بــه گوش
Of all there is to know
عمق واژگان،
هنرنمایی میکند .او
هنوز
ی
م
رســد.
But I’ve had the invitatio
سادگی ملودی،
n
میتوانــد ترانههای قوی و
« کمــی That a sinner can’t refuse
ریتم ترانه و صدای
And it’s almost like salvat
طور
دلربا بنویســد ،همان
اندوه»
شبیه
ion
که با تازهتریــن آلبومش آرامشبخش کوهن ( It’s almost like the blues Almost
به آثار او فردیت و
«مشکالت عامهپسند» این
Like The
برجستگیخاصی
ویژگی را بار دیگر نشــان
 )Bluesشاید
میبخشد...
داده.
غمگینترین و خواننده مشخص میشود.
این مجموعه تنها دو سال
در عیــن حال تنها  ۲۶ســال دارد که در جزیره
بعد از آلبوم اســتودیویی
از گیراتریــن هیدرا در یونان برای خود خانهای
دوازدهم او« ،ایدههای قدیمی» ،به آهنگهای آلبــوم جدید کوهن میخرد .در آنجا با ماریان ،عشق
بازار آمد.
پرشور دوران جوانی خود که زنی
باشد.
ً
هنری
سیر
جز «باب دیلن» ،تقریبا خواننده-
نروژی بوده ،آشنا میشود.
ترانهســرای دیگری نمیتواند با خواننده ،شــاعر و ترانهسرا در  ۲۱مادربزرگ این زن زمانی پیشبینی
واژههــا اینطور عمیــق و دقیق سپتامبر  ۱۹۳۴در مونترال به دنیا کرده که ماریان در آینده با مردی
آمد.
برخورد کند.
آشنا میشــود که زبانی طالیی
گذشته از این ،ســادگی ملودی ،او از فرزنــدان معروفتریــن دارد .کوهن ،یکی از معروفترین
ریتم ترانــه و صــدای طالیی و خاخامهای کانادا است .در بچگی آهنگهایــش را با نــام «بدورد،
آرامشبخــش کوهن بــه آثار او بــا پدربزرگش خاخام ســاالمون ماریــان!» ،نیز به معشــوق خود
فردیــت و برجســتگی خاصی کلینتسکی-کالین در مورد تورات تقدیم کرده است.
میدهند .او با صدایش به ترانهها بحــث و جدل میکرد .جالب این
عمق و با کالم خود به آنها تأثیر که ملودی ترانــه معروف او «چه قاطعیت و خوددوستی
کســی با آتش» ( )Who by Fireکوهن در سال  ۱۹۶۷به نیویورک
میدهد.
میرود ،سرزمین رویایی هنرمندان
جدید این خواننده نیز به دعایی یهودی برمیگردد.
آلبوم
که درست به گفت ه کوهــن ،او هنگام مرگ بــزرگ و جایی برای جنون انجام
قبــل از پدرش برای نخســتین بار قدرت کارهای بزرگ .در اوج شــهرت ،او
تولــد  ۸۰کلمات را حس کرده است .او کهدر حتی قاطعیت فردی خودشیفته را
آن زمان تنها  ۹سال داشته ،پس از برای دنبال کردن کارهای هنری از
مراسم خاکسپاری ،کراواتی را از خود نشان میدهد.
ســالگیاش کمد لباس پدرش برمیدارد ،آن گاهیدر استودیو بین اعضای گروه
منتشر شده ،با را میشکافد و یادداشت کوتاهی موسیقیاش ،مخدر «ال اس دی»
 ۹ترانه با این جمله در آن میگذارد« :چه پخش میکند ،صحنهای شــبیه
به کسی میگذرد؟ و -من میپرسم -مراسم معروف «شام آخر» مسیح
چه کسی [او را] صدا میزند؟» بعد و حواریون .بهزودی با شــهرت در
این کراوات را با همان یادداشت در آنجا ،میان زنــان هم محبوبیت
بیشتری پیدا میکند.
باغدفن میکند.
کوهن در ابتدای سیر هنری خود کمی بعد عاشــق زنی به نام نیکو
به عنوان نویسنده فعالیت میکند .میشــود ،اما او جیم موریسون،
در همان سالهای جوانی تبدیل به نویسنده و کارگردان آمریکایی را
ستاره جوان فضای ادبی مونترال به کوهن ترجیح میدهد.
پس از رابطه عاشقانهای با جنیس
میشود.
شیوه بیان او در همان زمان به جاپلین ،خواننده راک آمریکایی،
پختگی میرســد و پس از آن کوهن آهنگ «هتل چلسی» را به
تصمیم میگیرد بــا الهام از او تقدیم میکند.
بایرون
باب دیلن ،خواننده ،شــاعر و کمکم به کوهن لقب «لرد
ِ
آهنگساز آمریکایی ،شعرهای راک اند رول» را میدهند.
خــود را با نواختــن گیتار کوهن در مورد محبوبیت خود و
صدایش برای زنان به کنایه گفته
بخواند.
با ارائه ترانه «ســوزان» ،اولین اســت« :بخاطر چند آهنگی که
آهنگ از اولین مجموعه او در سال
{>> ادامه در صفحه}30 :
 ،۱۹۶۷مسیر آینده وی به عنوان
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حقوق بشر. ..
بردهدارینویندرقطر

گلی امیری
براســاس اطالعات منتشر شده،
در سال گذشته هر قطری بالغ بر
 ۱۰۲هزار دالر درآمد داشته است
و این میانگین درآمد ،شهروندان
قطــری را در راس پردرآمدترین
مردم دنیا قرار داده است.
این در حالی اســت که کارگران
مهاجر در این کشــور و با چنین
ســرمایه هنگفتی ،در شــرایطی
ناعادالنه و غیرانسانی کار میکنند.
«این غیر قابل بخشش است کهدر
ثروتمندترین منطقه دنیا کارگران
خارجی به بیگاری کشیده شوند.
دستمزد و پول آنها دزدیده شود
و آنها را در شرایطی قرار دهند که
برای زنده ماندن مبارزه کنند».
این انتقادی است که در پایان سال
گذشته میالدی ســلیل شیتی،
دبیرکل سازمان عفو بین الملل در
زمان ارائه گزارش  ۱۵۳صفحهای
تحقیق خــود در دوحه قطر بیان
کرد.
گزارش شلیلدرباره سوء استفاده و
بهرهکشی از کارگران خارجی است
که در ساخت و ساز و آمادهسازی
برای برگــزاری مســابقات جام
جهانی  ۲۰۲۲در این امیرنشــین
منطقه خلیج فارس به کار گرفته
میشوند.
گزارش ســازمان عفو بینالملل
نشــان میدهد کارگران خارجی
در امیرنشین قطر که بیشتر آنها از
کشورهای آسیای شرقی و جنوب
آســیا هستند در شــرایط وخیم
کاری و زندگی قرار دارند.
«کار اجبــاری»« ،توهیــن» و
«خشــونت جســمی و جنسی»
ازجمله مواردی هســتند که این
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اقتصــادی خودش را بــه دالل یا
کارفرما میدهد تــا بتواند اجازه
اقامت و کار در این کشــور داشته
باشد .بدین منظور باید گذرنامه
خود را به کارفرما یا دالل تحویل
دهد واجازه ندارد برای فردی دیگر
کار کنــد و چنانچه تخلفی کند،
کفیل آنها اجازه تنبیه و اخراج آنها
را دارد.
در این شــرایط خطــر اخراج و
بازگشت به کشــور زادگاه بدون
پرداخت حقــوق و پــول برای
کارگران بهخصوص کارگران زن
زیاد اســت .چراکه با اســتفاده از
اتهاماتی چون «ارتباط جنســی
غیر شرعی یا خارج از چهارچوب
ازدواج» و «تــاش بــرای فرار»
میتوان آنها را پس از مدتی کار،
مجازات و برای همیشه از آن کشور
اخراج کرد.
بر اســاس گزارش عفو بینالملل
برخی از زنان که در خانه قطریها
کار میکنند اغلب تا  ۱۰۰ساعت
در هفتــه بدون حتــی یک روز
استراحت کار میکنند .آنها اجازه
ندارند خانه را ترک کنند و ماهها
حقوق آنها پرداخت نمیشود.
برخی از این زنان به گزارشگرعفو
بینالملل گفتهاند کــه در خان ه
برخی از قطریها کتک میخورند،
موهایشان کشیده میشود ،از پله
به پایین پرتاب میشوند و گاهی
به آنها تجاوز میشود .بدین ترتیب
قوانین دینی پوششی است برای
ناشناخته ماندن مشکلی که زنان
کارگر در این کشور دارند.

کارگــران در خان ه مــردم قطر و
در پروژهــای ساختمانســازی
این کشــور ،به طور روزانه تجربه
میکنند.
فعاالن حقوق بشر مدارک زیادی
را جمعآوری کردهاند که نشــان
میدهد شرایط اقامت و بهداشتی
اغلب کارگران مهاجر در وضعیت
فاجعهبار و غیر قابل تصوری قرار
دارد .محل اقامت آنها برق ندارد.
در گرمای طاقتفرسا تا  ۱۲ساعت
در روز بایــد کار کنند و اغلب در
حین کار ،حتی آب آشامیدنی برای
آنها در دسترس نیست.
تاکنــون صدها نفــر از این
کارگران به علت ایست قلبی
جان خود را از دست دادهاند.
جمعیت قطر حدود دومیلیون
نفر اســت که یک میلیون
و چهارصدهزار نفــر آنها را
کارگــران مهاجر تشــکیل
میدهند و بــه این ترتیب قطر
باالترین درصــد مهاجران کار در
جهان را در خود جا میدهد .این
مهاجران مشاغلی را انجام میدهند مرگ ماهیانه  ۲۰کارگر
که خود شــهروندان قطری مایل در فوریه سال جاری میالدی شاران
به انجام آن نیســتند .براســاس بورو ،نایب رئیس اتحادیه جهانی
تحقیقات محلی انجام شدهدر خانه سندیکاها (ایتوک) از استادیوم در
هر قطری دو تن برای کار نظافت و دست ساخت «الوکره» در نزدیکی
بچهداری و یک نفر به عنوان راننده دوحه ،پایتخت قطر دیدن کرد.
بــورو در زمــان این بازرســی،
کار میکنند.
اتاقهای کوچکی را در زیر سکوی
زنان ،قربانیان چندجانبه
تماشاچیان پیدا کرد کهدر هرکدام
سیستم «کفالت» که در قطر برای حداقل ده کارگر مرد از کشورهای
کارگران مهاجر وجود دارد ابزاری هند ،نپــال و تایلند بــا امکانات
برای ســوء استفاده بیشتر از آنان محدود و در شرایط غیر بهداشتی
است.
زندگی میکردند.
•
بر اســاس این سیســتم ،کارگر
خارجی اختیار حقــوق فردی و
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بازار پررونق
صادرات
ابزارهای
شکنجه در
چین
چین با صادرات وســیع ابزارهای
شــکنجه به آفریقا و آسیا حقوق
بشر را نقض میکند .سازمانهای
حقوق بشــری "عفو بینالملل"
و "اومگا ریســرچ فاندیشــن" در
گزارش اخیر خود با اعالم این امر،
از دولت چین خواســتهاند که هر
چه زودتر تولید و تجارت ابزارهای
شــکنجه را در این کشور ممنوع
کند.
این دوســازمان حقوق بشــری
از کشــورهای اتحادیــه اروپا نیز
خواســتهاند قوانین ســختتری
برای تجارت ابزارهای شــکنجه
وضع و اجرا کننــد .گرچه تولید
و تجارت این گونــه ابزار برطبق
قوانین ضدشــکنجه اتحادیه اروپا
ممنوع اســت ،اما تولیدکنندگان
چنین کاالهایــی در اتحادیه اروپا
هنــوز میتواننــد از نقاط ضعف
و اســتثناهای موجود در قوانین
استفاده کرده و به تبلیغ و تجارت
چنین ابزارهایی بپردازند.
در گزارش منتشــر شده از طرف
این دوسازمان از جمله آمده است
که  ۱۳۰شرکت چینی ابزارهایی
برای سازمانهای امنیتی بسیاری
از کشورهای جهان تولید میکنند
و به این ترتیب به نقض شــدید
حقوق بشر در این کشورها کمک
میکنند.
در گزارش آمده است که دوسال
پیش شــمار چنین شرکتهای
تولیــدی که در چیــن ابزارهای
شکنجه میساختند ،از ۲۸عدد

ایران
۳۷۰میلیارد تومان است.
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تجاوز نمیکرد.
بســیاری از این ابزارهای شکنجه
چــون دســتگاههای وارد کننده
شوک الکتریکی ،باطومهای فلزدار،
زنجیرهای ســنگین برای بستن
دست ،پا و گردن ،بسیار غیرانسانی
و مخوفاند و تولید و تجارتشان
باید هرچه زودتر ممنوع شود.
دولت چین وسایل دیگری چون
گاز اشک آور ،تفنگهای با گلوله
پالســتیکی ،یــا زرهپوشهای
مخصوص کنترل تظاهرات را ،که از
آنها به طور رسمی از طرف مقامات
امنیتــی کشــورها در تظاهرات
استفاده میشــود ،به کشورهایی
میفروشد که حقوق بشردر آنها به
شدت نقض میشود.
ماتیاس جان ،کارشناس تجهیزات
نظامی ســازمان عفــو بینالملل
در آلمان در ایــن باره گفت« :در
چین عالقمندی به بازار پرفروش
ابزارهای شــکنجه افزایش یافته
اســت .ابزارهایی کــه فقط مورد
استفادهشان نقض کرامت انسانی
شــهروندان اســت و شرکتهای
تولیدکننده این ابزارهای شکنجه
به این ترتیب به نقض حقوق بشر
در سراسر جهان کمک میکنند».
کارشناستجهیزاتنظامیسازمان
عفــو بینالملــل در ادامه گفت:
«تجارت این ابزارهای شــکنجه
به این دلیــل رونق فراوانی یافته،
زیرا قوانین چیــن فروش چنین
کاالهایی را بــه دولتهایی که به

نقض حقوق بشر مشهورند ،ممنوع
نکرده است».
چین تنها کشــور جهان است که
باطومهایی میســازد که در تمام
بخشها یا فقط در بخش انتهایی
دارای فلز است .این گونه باطومها
فقط برای شکنجه انسانها به کار
میروند .گفته میشود این باطومها
در کامبوج ،تایلند و نپال از طرف
ماموران امنیتی مورد استفاده قرار
میگیرند.
بر طبق تحقیقات این دو سازمان
حقــوق بشــری  ۲۹شــرکت
تولیدکننده باطومهای فلزی چین
حتی برای فروش ایــن ابزارهای
شــکنجه تبلیغ هــم میکنند.
ســازمان عفو بینالملــل اعالم
کرده که دستگاههای واردکننده
شــوک الکتریکی ساخت چین از
طرف پلیس گانا ،سنگال ،مصر و
ماداگاسکار استفاده میشوند.
ماتیاس جان ،کارشناس تجهیزات
نظامی ســازمان عفــو بینالملل
خواستار منع تولید و تجارت هرچه
سریعتر این ابزارهای شکنجه شده
و دلیل آورده که هیچ بهانهای برای
تولیدوفــروش این ابزارها که تنها
برایشکنجهبیرحمانه،غیرانسانی
و اهانتآمیــز شــهروندان بوجود
میآید وجود ندارد.
عکــس :چند نمونــه از ابزارهای
شکنجه
•

فروش کلیه بلیت
برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در تپش
دیجیتال

223-3336

514-

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
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کانادا و کبک....

www.skylawn.net

«کبکی ها همچنان باالترین میزان مالیات را
در آمریکای شمالی پرداخت می کنند!»
Fraser institute

روزنامــه گازت مونتریــال25 ،
سپتامبر بنا به تحقیق انجام شده
توسط مؤسســه «فریزر» که در
تاریخ  25سپتامبر  2014منتشر
شــد ،اهالی کبک در واقع بیشتر
از ســایر افراد در آمریکای شمالی
مالیات پرداخت می کنند.
بر اساس تحقیقات جدید منتشر
شــده توســط مؤسســه فریزر،
اندیشکده سیاست گذاری عمومی
کانادا ،اهالی کبک به واقع همچنان
بیشــترین میزان مالیــات را در
آمریکای شمالی پرداخت می کنند
که از این بابت هر چه گفته شود باز
هم کم است.
این تحقیق تحت عنوان "قابلیت
رقابت مالیاتی کبک :مانعی بر سر
راه موفقیت" به مقایسه نرخ مالیات
های شخصی ،شرکتی و مالیات بر
حقوق اهالی کبک با سایر استان
های کانــادا و ایالتهای آمریکا در
سال  2014پرداخته و تأثیر آن بر
عملکرد اقتصادی استان کبک طی
ده سال گذشته را مورد بررسی قرار

می دهد.
به گفته «شان اســپیر» ،یکی از
نویسندگان این تحقیق و دستیار
مدیر مرکز مطالعات مالی مؤسسه
«فریــزر»" :در سرتاســر مقیاس
درآمدی ،اهالی کبک به واقع بیش
از سایرین در کانادا و ایاالت متحده
مالیات پرداخت می کنند".
بعنوان مثال ،آندسته از اهالی کبک
که درآمد ســالیانه آنها 50 000
دالر است 16.37 ،درصد مالیات
بــر درآمد اســتانی پرداخت می
کنند که باالترین نرخدر بین کلیه
استانهای کانادا و ایالتهای آمریکا
می باشد.
در صورتی که آن دســته از اهالی
کبک که سالیانه  150 000دالر
کسب درآمد می کنند ،به میزان
 20.97درصد مالیات می پردازند
و این نرخ ،از نظر باالبودن در طبقه
بندی درآمدی مذکور ،در جایگاه
دوم قرار دارد.
عالوه براین ،نرخ مالیات شرکتی
کبک (11.9درصد) نیزدر مقایسه
با استان هایی چون آلبرتا ،بریتیش
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کلمبیا و انتاریو بیشتر است.
بر طبق تحقیق انجام شده ،فقدان
رقابت پذیری مالیاتی کبک ،بویژه
برای افراد ،باعث عملکرد نســبتا
ضعیــف اقتصــادی در طی دهه
گذشته شده است.
تحقیق فوق سخن از آن دارد که
باال بودن نــرخ مالیات باعث پس
انداز کمتر پول توسط افراد ،ایجاد و
تاسیس تعداد کمتر مشاغل جدید،
استخدام افراد کمتر توسط مشاغل
موجود و باالخــره محدود کردن
میزان سرمایه گذاری توسط آنها
می گردد.
اسپیر اظهار داشت" :شکی نیست
که مالیات نقش اساسی و حیاتی
در جامعه بازی می کند ،اما برای
بهبود چشم انداز اقتصادی کبک
و رقابت پذیــری آن در آمریکای
شمالی ،باید بار مالیاتی اهالی کبک
و مشــاغل این استان را سبک تر
نمود".

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

با همکاران ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای سفر
به تمامی نقاط دنیا
 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.

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

433 Chabanel West, #111 Montreal, Qc H2N 2J3

Tel.: 514-388-1588

مترجم:دارالترجمه رسمی یکتا
(آرزو تحویلداری یکتا)

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

شادی محمدی
shadim.sky@gmail.com

توزیع ثروت در کانادا چطور است؟

Broadbent Institute

همواره گزارشهای زیادی درباره
خوببودن وضعیت طبقه متوسط
در کانادا منتشــر میشود و حتی
گفته شــده که طبقه متوســط
کانادا جزء ثروتمندترین طبقههای
متوسطدردنیا هستند.
اما این اخیرا گزارشی منتشر شده
که نشان میدهد اختالف طبقاتی
در کانادا به شــدت رو به افزایش
است و طبعا روی وضعیت طبقه
متوسط هم تاثیر زیادی میگذارد.
این گزارش را انستیتو برادبنت
منتشــر کــرده و در آن آمده که
10درصد فقیر جامعــه کانادا از
سال  ۲۰۰۵تاکنون وضعیت بدتر
و بدتــری را تجربــه کردهاند؛ اما
10درصــد ثروتمند جامعه کانادا
وضعشان بهتر و بهتر شده است.
بــرای توضیح این وضعیت باید با
مفهوم دارایی خالص ()net worth
آشنا شد.

دارایــی خالــص ،ارزش و قیمت
دارایی و موجودی منهای بدهیها
است.
طبق گــزارش برادبنــت ،دارایی
خالص طبقه فقیــر در این مدت
 ۱۵۰درصد افت کــرده و این در
حالی است که ده درصد ثروتمند
جامعه کانادا در مدت مشابه شاهد
افزایش  ۴۲درصدی دارایی خالص
خود بودهاند.
دارایی خالص طبقه فقیر جامعه
کانادا به صورت متوسط
منفی  ۵۱۰۰دالر است:
یعنی میــزان بدهی آنها به میزان
 ۵۱۰۰دالر بیشــتر از میــزان
داراییهایشان است.
امــا دارایی خالص طبقه ثروتمند
کانادا مثبــت  ۶۲۰هزار دالر بوده
است.
با این حساب ،توزیع ثروتدر کانادا
به صورت غیربرابر صورت گرفته

10

روزگار سخت حقوقبگیران کانادایی

است .به نوشته هافینگتنپست،
گــزارش برادبنــت درواقــع این
نتیجه را مطرح کرده که مســاله
«ثروتمندتر شــدن کاناداییها»
که در گزارشهای مختلف مطرح
میشود ،اصوال صحت ندارد.
در ایــن گــزارش همچنین آمده
که 10درصد ثروتمند جمعیت
کانادا درواقــع  ۴۷.۹درصد
از ثروت را در این کشــور در
اختیار دارند.
آنها در ســال  ۲۰۰۵حدود ۵۰.۹
درصد از ثروت کشور را در اختیار
انجمن حقوقبگیــران کانادایی
داشتند.
اطالعاتــی دربــاره ثروتمنــدان ( )CPAدر گزارش تازه خود اعالم
بریتیشکلمبیا هم منتشــر شده کرده اوضاع مالــی کاناداییهای
اســت :تمرکــز ثــروت در میان شاغل سال به سال کمی سختتر
10درصد ثروتمند این اســتان ،میشود.
باالتر از استانهایدیگر کاناداست CPA .هر سال با بررسی وضعیت
طبقه ثروتمند بیسی (ده درصد هزاران حقوقبگیر کانادایی گزارش
طبقه باالی جمعیت) عمال  ۵۶.۲مشــهور خود را منتشر میکند.
درصد از ثروت را در این اســتان در گزارش امســال آمــده درآمد
در اختیار دارند .این رقم در میان تعداد کاناداییهایی که درآمدشان
استانهای آتالنتیک کانادا (کبک ،فقط تا آخــر مــاه دوام میآورد
نیوبرانزویــک ،جزیــره پرینس ()paycheque to paycheque
ادوارد و نووا اسکوشــا) پایینتر از بیشتر شده و اکثرا آنطور که باید
استانهای دیگر کاناداست ،یعنی پسانداز نمیکنند و از بازنشستگی
در زمان مقرر دورتر میشوند.
تنها  ۳۱.۷درصد.
البته وضعیت کانادادر عرصه توزیع
ثروت از آمریکا بهتر است.
در آمریــکا  ۵۴.۴درصد از ثروت
تنها در اختیار 3درصد از جمعیت
این کشور است!
www.rouznameh.net

Tel.: 514-660-7135

بنا بر این گزارش بیش از نیمی
از حقوقبگیــران ( ۵۱درصد)
ق ماهانهشــان
میگویند اگر حقو 
یک هفته دیر شود دچار مشکل
مالی میشــوند .میانگین تعداد
چنین کسانی در سه سال گذشته
 ۴۹درصد بود.
اوضــاع حقوقبگیــران  ۱۸تا ۲۹
ســال از این هم سختتر است و
۶۳درصد آنها با تاخیر یکهفتهای
حقوقدچار مشکل میشوند.
در ایــن میــان یکچهــارم
پاســخدهندگان  ۲۶ -درصــد -
میگوینــد اگر ماه آینــده دچار
وضعیتی اضطراری شوند و نیازمند

 ۲۰۰۰دالر باشــند احتمــاال
نمیتوانند آن را تهیه کنند.
بیش از نیمی از پاسخدهندگان
میگویند فقط  ۵درصد یا کمتر
از درآمد ماهانهشان را پسانداز
میکنند.
در حالی کــه متخصصان مالی
معتقدنــد باید دســتکم ۱۰
درصد درآمد ماهانه را پسانداز
کرد۷۹ .
درصــد حقوقبگیران گفتهاند
انتظار دارند بازنشستگیشان تا
بعد از  ۶۰سالگی به تاخیر بیفتد.
(میانگین تعداد چنین کسانی
در سه سال گذشته ۷۰درصد بود).
بنا بر گــزارش  CPAایــن افراد
علــت اصلی بــه تاخیــر افتادن
بازنشستگیشــان را «ناتوانی در
پسانداز ســرمایه کافــی برای
بازنشستگی» عنوان کردهاند.
این گزارش نتیجــه میگیرد که
عالوه بر سختشــدن پسانداز،
کاناداییهــا بــه دنبــال دوران
بازنشستگی راحتتر و مرفهتری
هستند و همین باعث عقبافتادن
بازنشستگیمیشود.

مدرسه فارسی دهخدا
• کــالس فارسی :از ساعت  13تا 16:30

4976 Rue Notre Dame W,
Montréal, Quebec H4C-1S8

Tel: 514-258-8186

www.dehkhodaschool.com

•
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______
علی اشرف
شــادپور

کانادا و کبک....
_______
زمانتعیینشدهبرایانتخاباتبایدرعایتشود!
(سرمقاله روزنامه گازت مونتریال
 24سپتامبر ) 2014
همچنان که یکی از کنسرواتورها
هم می گوید ،فراموش کردن تاریخ
تعیین شده برای انتخابات و اعالم
یک انتخابات ضربتی زودرس ،به
منظور احتراز از دردسر حاصل از
یک پرونده قضائیدردادگاه ،کاری
خواهد بود "لکــه پذیر" و نگران
کننده.
از زمانی که محاکمه سناتور مایک
دافی ،در مورد اتهام تقلب ،برای
روز  7آوریل  2015تعیین شده،
چنین شــایعاتی ،مخصوصا در
همین هفته ،در اطراف محوطه
پارلمان به گردش درآمده.
انتخابات بعدی ،که قرار است
کانادایــی هــا در آن بــه پای
صندوق رای بروند ،برای روز 19
اکتبر  2015تعیین شده است.
اما نزدیکی روز محاکمه یادشده با
زمان انتخابات آینده ممکن است
برای کنسرواتورهای حاکم ناراحت
کننده باشد ،مخصوصا اگر استیون
هارپر جهت ادای شهادت احضار
شود ،یا این که افشاگری سناتور
دافی به ضرر حــزب قدیمی وی
تمام گردد.
واهمه از این که نخست وزیر مجبور
شود در جای شهود حاضر شده و
درباره چک 90هــزار دالری ،که
بین رئیس دفتر سابق او و سناتور
دافی مر ّدد مورد بحث اســت ،به
سواالت جواب دهد کابوس بدی
برای برنامه ریزان انتخاباتی شده
است.
بنابراین ،رفتن بــه پای صندوق
رای در فصل پائیز مورد توجه قرار
گرفته است.
اگر هارپر زیر آب پارلمان را بکشد،
با مساله صالحیت و اعتبار روبرو
خواهد شد .زیرا ،در سال ،2008
او یک بار با درخواست از فرماندار
کل وقــت خانــم میکائــل ژان،
برای انحالل قوه مقننه ناکارآمد،

مانع این شــد که
انتخابات در موعد
مقرر برگزار شــود.
در آن زمان ،گروه
ناظر بر دموکراسی،
برای اعتراض بهدور
زدن قانون از سوی
هارپر ،بــه دادگاه
عالی فدرال متوسل شد.
اما ،این دادگاه از تصمیم نخست
وزیــر حمایــت کــرد و دادگاه
تجدیدنظر هم آن را تایید نمود.
به ایــن ترتیب می توان گفت که
قانون خلع سالح شــد .اما هنوز
اصول آن باقی است و باید رعایت
شود.
تعیینزمانمشخصبرایانتخابات
بیدلیل نیست.
اعمال نفــوذ برای تغییــر زمان
انتخابات ،با حکم حکومتی ،یقینا
بــه نفع دولت وقت اســت .تاریخ
نشان داده است که این کار برای
منظورهــای سیاســی انجام می
شــود .برگزاری انتخابات زودرس
کاری اســت که باید از آن پرهیز
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شود ،مگر آن که ضرورت مهمی
پیش آید  -مثال وقتی که در یک
پارلمــان ،دولت اقلیت نتواند رای
اعتمادبگیرد.
از ســال  ،2001ده اســتان و
تریتوری ،که دولت فدرال هم یکی
از آنهاست ،قوانینی تدوین کرده
اند که بر مبنای آنها ،انتخابات در
هر چهار سال برگزار شود .دلیلی
که پشــت این تصمیمات است
عبارت است از یک خواست و اراده
عمومی برای حصول اطمینان از
سالمتانتخابات.
البته کنسرواتورهای فدرال،
در به فراموشی سپردن این
مقررات ،تنها نیستند.
دولت پیشــین اقلیت خانم
پولین مــاروآ هم ،زمانی که
نظرســنجی ها نشــان می
داد که حزب وی اکثریت را
خواهد برد ،انتخابات زودرس
برگزار کرد.
در اونتاریــو هــم ،وقتی که
حزب اپوزیسیون اعالم کرد
به بودجه دولت رای نخواهد
داد ،یــک انتخابات زودرس
برگــزار گردید ،بدون آن که
برای مصالحه کوششــی به
عمل آید.
بنابراین ،مساله انتخابات زودرس
به حفظ آبرو بستگی پیدا می کند.
ولی ،پــل مارتن ،نخســت وزیر
فدرال پیشین ،با این که گزارش
«گومــری» در مورد مســوولیت
حزب وی در رســوایی مالی برای
حزب چندان خوشــایند نبود؛ به
مقررات وفــادار ماند و از برگزاری
انتخابات زودرس پرهیز نمود.
هارپر یک بار بــا این کارت بازی
کرده است .اســتفاده دوباره از آن
در حکم یک بی احترامی به رای
دهندگان کانادایی خواهد بود.

ماریاکُـتنه

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک
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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 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

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
آدرس جدید ما روبروی درب مترو Langelier؛ طبقه باالی  Laurentian Bankمی باشد:

6621, Sherbrooke Street East, Suite 103,
Montreal, Quebec, H1N 1C7

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

Tel: 514-656-8178

•

بازارکارکانادــا
درسراشیبرکود
 16ســپتامبر -ایرانتــو :مجلــه
"بیزینس در کانــادا" گزارش می
دهد که بــازار کار کانادا در حال
ســر خوردن به حوزه رکود است.
"لوکاس کاوا" ســردبیر این مجله
طی مقالــه ای در مورد وضعیت
کنونی بازار کار کشور نوشته است
که جمعیت نیــروی کار کانادا در
ماههای اخیر رشــد سریعتری از
مشاغل ایجاد شده داشته است.
او می نویسد "در یک اقتصاد سالم،
انتظار میرود که نرخ ایجاد مشاغل
از میزان رشد جمعیت نیروی کار
فراتــر رود" و اضافه می کند که
مشاغل تمام وقت در سال گذشته
تنها  %1رشدداشته که تنها بخشی
از مشــاغل مورد نیاز برای حفظ

تناسبمیزان
اشــتغال با
ا فز ا یــش
جمعیت را
تشکیل
می دهد.
آژانس "آمار
کانادا" در آخرین گزارش بیکاری افزوده شده است اما گمان می رود
خود نشان می دهد که  118هزار بسیاری از آنها فاقد درآمد با ثبات
به گمان نویســنده مقاله کانادا به
فرصت شــغلی بخش خصوصی می باشند.
در ســال جاری از دست رفته که این آمار بد اما به این معنا نیست مانند اواسط دهه  1990در میانه
بزرگترین شمار این آمار در تاریخ که اقتصاد کانادا دچار رکود شده یک شیب کاهنده ایجاد مشاغل
یا در آستانه ورود به آن است ،اما قــرار دارد ،در حالــی که اقتصاد
می باشد.
البته طی همیــن مدت  87هزار نشان می دهد که بیکاران کشور کشوردر حال رشد است فرصتهای
شغلی افزایش چندانی نمی یابند.
نفر بر تعداد "خود-اشــتغال ها" گزینه های محدودتریدارند.

نــرخ کار در کانادا طی ســالهای
اخیر روند کاهنده مستمریداشته
است.
اما اقتصاددانان بر سر اینکه علت
آن به دلیل بازنشستگی کارکنان
ســالمند بوده یا به دلیل کمبود

فرصتهای شغلی می باشد اختالف
نظر دارند .آمار اخیر نشان می دهد
که هر دو این عوامل مؤثر بوده اند.
•
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محیط زیست...

راهپیمایی جهانی برای مقابله
با تغیــیرات آب و هوایی
از ملبورن تا نیویــورک؛ پیش از
برگزاری نشستهای سازمان ملل،
در سراســر جهان صدها هزار نفر
برای حفاظــت موثرتر از اقلیم به
خیابانها رفتند .سازماندهندگان
ایــن جنبــش ،از "بزرگتریــن
راهپیمایی زیست محیطی تاریخ
سخن"میگویند.
برگزارکنندگان راهپیماییهای
جهانی مقابله بــا تغییرات آب و
هوایی میگویند ،تنها در شــهر
نیویــورک بیش از  410هزار نفر
در این راهپیمایی شرکت کردند.
بان کیمون ،دبیر کل ســازمان
ملل ،لئوناردو دی کاپریو ،بازیگر
هالیــوود ،الگور فعــال محیط
زیســت و معاون رئیس جمهور
ایاالت متحده تا ســال  ۲۰۰۱و
همچنین شهردار نیویورک هم
از دیگر شرکتکنندگان در این
راهپیماییبودند.
ســازماندهندگان از راهپیمایی
نیویورک به عنــوان "بزرگترین
راهپیمایــی اقلیمــی تاریخ" نام
میبرند.
برنام ه نیویورک نقط ه اوج جنبشی
جهانی بود .جنبشــی که منجر
بــه برگــزاری  ۲۷۰۰تجمع در
 ۱۵۸کشــور جهان شد .به گفته
برگزارکنندگان ،در سراسر جهان
 ۶۰۰هــزار نفــر با درخواســت
حفاظــت موثرتــر از اقلیــم به
خیابانها رفتنــد و اعتراض خود
را به بیتوجهــی در مورد افزایش
گازهای گلخانهای ،گرمایش زمین
و تغییرات زیستمحیطی ناشی از
آن نشان دادند.
در پایتخت آلمان هم بیش از ۱۰
هزار نفر در راهپیمایی شــرکت
کردند و خواستار حفاظت کارآمدتر
از اقلیم و استفاده از انرژیهای نو یا
تجدیدپذیر شدند .جمله"در نجات
جهان عجله کنید" ،شعاری بود که
بررویپالکاردهایتظاهرکنندگان
برلین به چشم میخورد.
راهپیمایان هدفون بر گوش ،برای
حفاظت بیشتر از اقلیم،در سکوت

رقصیدند .شــمار
دوچرخهســوراران
و بچههایــی که در
راهپیمــای پدر و
مادرشان را همراهی
میکردند ،کم نبود.
شروع این حرکت

www.paivand.ca

از روز سه شــنبه ( ۲۲سپتامبر)
نیویــورک میزبان نشســتهای
ســازمان ملل و اجالس اقیلم این
ســازمان بود .مقامــات بلندپایه
کشورهای شــرکتکننده در این

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

  قراردادها
 Contract Law
  امورخانواده
 Family Law
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
 Commercial Lease
  جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise Law
 فرانچایز
 Immigration Law
) Rental Board (Régie du logement
  مهاجرت
 Representation before: Québec
  دعاوی استیجاری
Court, Superior Court
در نیوزلنــد و ملبــورن بــود .در اجالس دربــاره اتخاذ تدابیری به
ملبــورن بیش از  ۳۰هــزار تن از منظــور کاهش انتشــار گازهای
فعاالن محیط زیست و شهروندان گلخانهای در جو به بحث و تبادل
اســترالیایی به خیابان
نظر خواهند پرداخت.
رفتند .خواســت آنها از
راهپیمایی نتایــج قطعــی ایــن
دولت؛ "عمــل کردن به نیویورکنقط ه رایزنیهــا در اجالس
جای حرف زدن".
اوج جنبشی ســال  ۲۰۱۵بــه بار
انتقادهــای راهپیمایان جهانی بود خواهد نشست.در پایان
استرالیایی بیش از همه
سال  ۲۰۱۵در اجالس
متوجه عملکــرد تونی
آب و هوایی ســازمان
ابوت ،نخست وزیر این کشور بود ملل که در پاریس برگزار خواهد
که اجرای مقررات تعیین حد مجاز شــد معاهده جهانی که از سال
انتشار دی اکســید کربن توسط  ۲۰۲۰اجــرای آن الزامآور خواهد
مصرف کنندگان بزرگ انرژی در بــود ،تدوین شــده و به تصویب
این کشور را متوقف کرده است.
میرسد.
سازماندهی بزرگترین راهپیمایی بــرای رســیدن به اهــداف این
آب و هوایی را سازمان ( )Avaazبه معاهده ،همکاری آمریکا و چین
عهدهداشت.درخواستنامه آنالین هم که در برابر کاهش انتشار دی
این سازمان را تاکنون بیش از  ۱/۷اکســید کربن مقاومت میکنند،
میلیون نفر کاربر از سراسر جهان ضروری است .تظاهرکنندگان در
امضا کردهاند.
نیویورک ودیگر شهرهای جهان از
این تظاهرات و اعتراضها تنها چند دولتها خواستند تا تالش خود را
روز پس از آن انجام شد که سازمان برای کاهش آالینده های ناشی از
ملی امور جــوی و دریایی ایاالت مصرف سوخت های فسیلی انجام
متحده اعالم کرد ماه اوت ســال دهند و برای تدوین معاهده جهانی
جاری ،گرمترین ماه "ثبت شده" پاریسدر سال  ۲۰۱۵تالش کنند.
•
در طول تاریخ بوده است.

جورج کلونی ازدواج کرد

 27ســپتامبر -بی بی
ســی :جــورج کلونی
هنرپیشــه معــروف
آمریکایی در ســن ۵۳
سالگی با نامزدش امل
علمالدیــن وکیل و
فعال حقوق بشــر ۳۶
ســاله در ونیــز ایتالیا
ازدواج کرده است.
استن روسنفیلد ،وکیل
جــورج کلونــی خبر
ازدواج او را اعــام کرده اســت.
مراسم ازدواج این دو نفر به طور
خصوصی برگزار شد.
زمانی کــه ایــن زوج وارد ونیز
شدند ،گروهی عکاس و خبرنگار
منتظرشان بودند و تاکسی آنها
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را هم که یک قایــق بود ،دنبال
کردند تا تازهترین تصاویرشان را
ثبت کنند.
گفته شــده اســت بــرد پیت،
آنجلینا جولی ،ســاندرا بوالک و
مت دیمــون از جمله مهمانان

سرشناس عروسی این
دو هستند.
نامــزدی جورج کلونی
و امل علمالدین در ماه
آوریل امسال اعالم شد.
خانــم علمالدیــن
لبنانیتبــار اســت و
نزدیک به دو ماه پیش،
روزنامــه دیلیمیل در
گزارشی نوشت که مادر
او به دالیل مذهبی ،با
ازدواجش با جورج کلونی مخالف
بوده و گفته اســت که دخترش
میتوانسته ازدواج بهتری کند.
این گزارش ،بعدا تکذیب شــد و
روزنامه دیلیمیل رسما از آقای
کلونی عذرخواهی کرد.
•

  وکیل دادگاه کبک،
و دادگاه «سوپریور»

_______________
1010 de la Gauchetière, Suite 1315
Montréal (Québec) H3B 2N2

Tel.: 514-574-4540
________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

Fax: 1-855-698-8872

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

روزجهانیگردشگری >> ...ادامه از صفحه6 :
معاون این سازمان را نیز ساختگی گذشته گزارش دادهاند که ایرانیان
خواند و گفت ،تعداد "توریستهای پس از روسها و آلمانیها بیشترین
واقعی" در ســال  ۹۱حدود یک مسافران به کنارههای مدیترانه در
میلیون نفر بیشتر نبوده است.
این کشور بودهاند .در سال ۲۰۱۳
حدود  ۳میلیون روس و  ۲میلیون
تبلیغ ناخواسته برای آنتالیا
آلمانی تعطیالت خود را در آنتالیا
واکنش غیرمعقول مقامهایدولتی گذراندهاند.
به افزایش سفر ایرانیان به آنتالیای
ترکیه نمونهی دیگری از رویکرد "امر به معروف" گردشگران
آنها به مقوله گردشگری و یکی از خارجی!
علتهای ناکامــی ایران در جذب یکــی از علتهــای ناکامی ایران
گردشــگران خارجی را به نمایش در جــذب گردشــگر خارجی به
محدودیتهــای گوناگون در این
میگذارد.
در نخســتین ماههای عمر دولت کشور مربوط میشود .کارشناسان
نهم ،وزیــر راه وقت به هواپیمایی معتقدند فرار از این محدودیتها
جمهوری اســامی دســتور داد یکی از علتهایی افزایش ســفر
تمام پروازهای مستقیم به آنتالیا ایرانیان به کشورهایی مانند ترکیه
را لغو کند .دلیل این اقدام گاهی است.
کمبودها در ناوگان هوایی و گاهی به تازگی طرحی در کمیســیون
خروج نیم میلیارد دالر ارز از کشور فرهنگی مجلس شورای اسالمی
عنوان شد .برخی از مسئوالن هم در دست بررســی قرار گرفته که
معتقد بودند ،سفر به آنتالیا "محض مطابق آن "گشــت ارشاد" شامل
خوشگذرانی" است و این سفرها گردشگران هم میشــود و زنان
هیچ گونه توجیه سیاسی ،فرهنگی خارجی پیش از سفر به ایران باید
درباره حجاب و قوانین مربوط به
و اقتصادیای ندارد.
پس از مدتی ســفر بــه آنتالیا از آن آموزش ببینند.
راههای غیرمستقیم ادامه یافت و کنارههــای دریای خــزر و خلیج
بحثهایی کــه این محدودیت به فــارس بــه علــت محدودیتها
دنبال داشت این منطقه توریستی جاذبهای برای گردشگران خارجی
در کنار دریای مدیترانه را بیش از ندارند.
پیش در میان گردشــگران ایرانی افزون بــر این ،آلودگی شــدید
میکروبی ،انباشت زباله در ساحل
معروف و محبوب کرد.
از طــرف دیگــر ،محدودیــت و جادههــای پر ازدحــام و ناامن
شرکتهای هواپیمایی ایرانی برای منتهی به شــمال حتی رضایت
پرواز مستقیم به آنتالیا راه را برای خاطر گردشگران بومی را نیز فراهم
شــرکتهای ترکیهای باز کرد و نمیکند.
به آنهــا امکان داد در غیاب رقیب چند ســال پیش سازمان جهانی
ایرانی جا به جایی هزاران مسافردر گردشگری" ،گردشگری حالل" را
شاخهای از صنعت توریسم معرفی
این مسیر را بر عهده بگیرند.
رســانههای ترکیه در ســالهای کرد که محور آن تدارک سفرهای

تفریحی برای مسلمانان با توجه
به آداب شــرعی معتقدان به این
مذهب است.
مسئوالن سازمان میراث فرهنگی
که در عمل امکان جذب گردشگر
خارجی را بسیار ضعیف میبینند،
از ســال " ۸۹گردشگری حالل"
را به عنوان حالل مشکالت خود
تلقی کردند و طرحهای متفاوتی
برای رونق آن ارائه دادند.
جمهوری اســامی در این زمینه
نیز ناکام ماند و میدان را به رقیبان
خود در ترکیه ،امارات ،قطر ،مالزی
و سنگاپور واگذار کرد.
ســادهترین علت ناکامی ایران در
این نهفته بود که این کشور ادعا
میکند از  ۳۵سال پیش مطابق
قوانین اسالم اداره میشود و بر این
مبنا "حرام"ی وجود ندارد که الزم
باشــد "حالل" را هم در کنارش
عرضه کرد.
بسیاری از کشورهایی کهدر زمینه
گردشــگری برنامهریزی مطالعه
شــده دارند ،خیلی زودتر از ایران
تمایل مســلمانان معتقد به سفر
تفریحی با رعایت آداب شرعی را
متوجه شــدند و زمینههای آن را
فراهم کردند.
بیدلیل نیســت که نخســتین
همایش بینالمللی گردشــگری
حالل در اســپانیا برگزار شد .این
کشور از سالیان پیشدر ردیف پنج
مقصد محبوب گردشگران جهان
قرار دارد و ســال گذشته میزبان
بیش از  ۶۱میلیون گردشگر بوده
است .جمعیت اسپانیا کمتر از ۴۷
میلیون نفر است.
اکنون "گردشــگری حالل" یکی
از شــاخههای صنعت
گردشــگری است که
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ایــران..
ایرانیهادرمیانخطرناکترین
رانـــندههایجهـان!
بنابر اعالم سازمان جهانی بهداشت
( ،)WHOســاالنه بیــش از یک
میلیون و  ۲۰۰هزار نفر در جهان
در سوانح رانندگی کشته میشوند
که این رقم در کشورهای در حال
توسعه یک کشته در هر  ۲۵ثانیه
است.
به گزارش ایســنا ،ساالنه بیش از
یک میلیــون و  200هزار نفر در
جهان بر اثر سوانح رانندگی جان
خود را از دست داده و بیش از 20
میلیون نفر نیز مجروح میشوند که
این آمار باال حوادث رانندگی را به
هشتمین عامل اصلی مرگ و میر
در جهان تبدیــل کرده ب ه طوری
که میزان تلفات حوادث رانندگی
بــا تلفات بیماریهــای مرگبار و
واگیــردار (نظیر ماالریــا) برابری
میکند.
بنابرپیشبینیهایسازمانجهانی
بهداشــت در صورت عــدم اتخاذ
تصمیمات مناسب ،سوانح جادهای
تا سال  2030میالدی به پنجمین
عامل اصلی مــرگ و میر تبدیل
خواهند شد.
اما وقتی صحبت از قوانین رانندگی

5

بــه میــان میآید ،هیــچ یک از
کشورها در این زمینه به هم شبیه
نیســتند و قوانین رانندگی آنها با
یکدیگر متفاوت است.
به عنــوان مثال در لبنان ،عالئم و
چراغهای راهنمایی و رانندگی به
صورت سنتی و با هرج و مرج نصب
شدهاند؛ به طوری که در این کشور
با وجود قوانین و مقررات متعدد،
تعداد تابلوهای راهنمایی و رانندگی
کم است.
در برخی کشــورهای جهان نیز
رانندگان وقتی در میدان در تردد
هستند ،حق تقدم با آنهاست در
حالی کهدر برخی کشورهایدیگر
حق تقدم با رانندهای است که وارد
میدان میشــود .برای افرادی که
با این قوانین آشنایی ندارند ،این
مساله میتواند گیج کننده باشد.
بنابراین اگر قصــد دارید در نقاط
مختلف جهان رانندگی کنید باید
مراقب برخی جادههای خطرناک و
رانندههای خطرناکتر باشید.
به گزارش «ریچســت» ،سازمان
جهانــی بهداشــت (،)WHO
اطالعات مربوط بــه تمام عوامل

Maison de Voyages
مرتبط با سالمت جامعه از قبیل
نرخ ســوانح رانندگی که منجر به
مرگ میشــوند را نیز جمعآوری
میکند.
بنابر اعالم این سازمان ،کشورهایی
که بیشترین میزان تلفات جادهای
را دارند به ترتیب شامل موارد ذیل
میشوند:
 کشور ایرانجزیرهای نیووی  -نیجریه
 جمهوری عراقدومینیکن
 گینه بیسائو تایلند عمان ونزوئال چادبخش مربوط به ایــران را در زیر
باهم می خوانیم.

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
½سفرهای تفریحی با قیمت ارزان اینک با
 23سال جتربه کاری! نشـــانی:
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

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

ایران

ایران از نظر جغرافیایی شــباهت
بسیاری با کشــور همسایه خود
عراق دارد .میانگین ســن در این
کشور  28سال است و  10درصد
از جمعیــت آن را نیز افراد باالی
 55سال تشکیل میدهند .اما تنها
شــباهت ایران با عراق ،وضعیت
جغرافیایی نیســت بلکه این دو
کشــور از نظر تلفات رانندگی نیز
وضعیت تقریبا مشابهی دارند .نرخ
تلفات حوادث رانندگی در ایران به
ازای هر  100هزار نفر 34.1 ،نفر
برآورد شده است.
•

ترکیه برابرایران"دانشگاهبرتر"دارد
در تازهترین فهرست  ۸۰۰دانشگاه
برتر جهان ،فقط دو دانشگاه ایرانی
وجود دارد.
سهم ترکیه و عربســتان  ۱۰و ۸
دانشگاه اســت .در این ردهبندی
آمریــکا با  ۱۴۷دانشــگاه جایگاه
نخست را به خود اختصاص داده
است.
موسســه ردهبندی  QSاز حدود
دو دهه پیش به بررســی کیفیت
دانشگاهها و موسسههای آموزش
عالی جهان میپردازد و هر ســال
نتیجهی این بررسیها را به صورت
فهرست منتشر میکند.
در تازهترین فهرست این موسسه،
ایــاالت متحــده آمریکا همچون
ســالهای گذشــته با فاصلهای
چشمگیر نسبت به دیگر کشورها
در صدر قرار دارد.
در ردهبندی ســال  ۲۰۱۳بیش
از نیمی از  ۲۰دانشــگاه نخست
جهــان آمریکایی و  ۶دانشــگاه
بریتانیایی هستند .موسسه فناوری
ماساچوستدر جایگاه نخست قرار
دارد.
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دانشگاهمنطقه
در تازهترین میشود .جمعیت ترکیه
آمریــکا و بریتانیا ،به فهرست  ۸۰۰با ده دانشگاه برتر اندکی
ترتیب بــا  ۱۴۷و  ۷۳دانشگاه برتر کمتر از جمعیت ایران
دانشــگاه برتر دارای جهان ،فقط دو است و عربســتان با ۸
بهترین موسســههای دانشگاه ایرانی دانشگاه در این فهرست،
آموزش عالی در جهان وجود دارد .جمعیتــی حــدود ۲۸
محسوب میشوند .در
میلیون و  ۵۰۰هزار نفر
میان  ۸۰۰موسسهای
دارد.
کــه در تازهتریــن ردهبندی  RSاسرائیل نیز با  ۵دانشگاه در میان
قرار دارند  ۲۲۴دانشــگاه آسیایی  ۸۰۰دانشگاه برتر جهان حدود ۸
هستند.
میلیون و  ۲۰۰هزار نفر جمعیت
در این ردهبندی ۳۰۰ ،دانشــگاه دارد ۳ .موسسه آموزش عالی این
آخر در گروههــای پنجاهتایی جا کشــور در بین  ۲۰۰دانشکاه اول
گرفتهاند .دانشگاه صنعتی شریف جای دارند.
در دامنه  ۶۵۰-۶۰۱و دانشــگاه در میان دانشگاههای آسیایی رتبه
تهران در دامنــه  ۷۰۰-۶۵۱قرار نخســت متعلق به دانشگاه ملی
دارند.
ســنگاپور اســت که در رتبه ۲۲
بر اســاس این ردهبندی وضعیت جهانی قرار گرفته .دانشگاه هنگ
آمــوزش عالی در ایــران حتا در کنگ و دانشــگاه توکیــوی ژاپن
قیاس با برخی از کشورهای منطقه جایگاههای بعدی آسیا را به خود
نیز کاستیهای قابل تاملیدارد.
اختصاص میدهند و در ردهبندی
دانشگاههای برتر آسیا
جهانی در پلههــای  ۲۸و  ۳۱جا
با در نظر گرفتن نسبت جمعیت گرفتهاند.
به تعداد دانشگاههای برتر ،تفاوت کره جنوبی یکیدیگر از کشورهای
میان کشورهای یاد شده آشکارتر آسیایی اســت که پس از ژاپن و

آموزش عالیدر ایران به لحاظ کمی
بسیار گسترش یافته اما مسئوالن
ارشد حکومت نیز اعتراف میکنند
که کیفیت آموزش متناسب با این
گسترش نبوده است.
مطابق آمار دفتر گسترش وزارت
علوم ،بیش از  ۲۵۰۰دانشــگاه و
موسســه آموزش عالی ثبت شده
در ایران وجود دارد که تنها ۳۱۸
تای آنها وابسته به این وزارتخانه
هستند.
دانشــگاه آزاد بیش از  ۴۰۰شعبه
و موسســه پیام نــور حدود ۵۷۰
شعبه در شهرها و شهرستانهای
ایران دارند .رئیس جمهور ،حسن

روحانی چندی پیــش در دیدار
با مســئوالن آموزش عالی کشور
ضمن انتقاد از وضعیت کنونی ،بر
ضرورت ایجاد توازن میان کیفیت
و کمیت تاکید کرد.
ماجرای هزاران بورسیه غیرقانونی
دورهدکترادردولت قبلی گوشهای
از بحران موجود در آموزش عالی
ایران را برمال میکند .افشای این
ماجرا یکی از علتهای استیضاح
وزیر علوم ،رضا فرجیدانا محسوب
میشود.
«کسب مرجعیت علمی جهان»
همزمان با انتشــار گزارش ایسنا
دربــاره ردهبندی دانشــگاههای
جهان ،رهبر جمهوری اســامی،
علی خامنهای سیاستهای کلی
علم و فناوری را ابالغ کرد.
نخستین بند این سیاستها "جهاد
مســتمر علمی با هدف کســب
مرجعیــت علمی و فنــاوری در
جهان" بــا تاکید بر "تبدیل ایران
به قطب علمــی و فناوری جهان
اسالم" است.
در یکی دیگــر از بخشهای این

ابالغیه تصریح شــده کــه برای
"تحقق دانشگاه اســامی" الزم
استدر نظام آموزش عالی "مبانی،
ارزشها ،اخالق و موازین اسالمی"
حاکم شود.
یکیدیگرازهدفهایسیاستهای
جدید آموزش عالی "تربیت اساتید
و دانشــجویان مؤمن به اســام،
برخوردار از مکارم اخالقی ،عامل
به احکام اسالمی ،متعهد به انقالب
اســامی و عالقمند بــه اعتالی
کشور" عنوان شده است.
رهبر جمهوری اسالمی در پایان
هدفگذاری سیاستهای ابالغی
خود را چنیــن توصیف میکند:
«تبدیل ایران به مرکز ثبت مقاالت
علمی و جذب نتایج پژوهشهای
محققان ،نخبگان علمی و نوآوران
سایر کشورها بهویژه جهان اسالم».
این سیاســتها در حالــی ابالغ
میشــود که بازار خرید و فروش
پایاننامه و مقالــه در ایران چنان
رواج گرفته که این کار به صورت
علنی و جلوی دانشگاه تهران انجام
میگیرد• .

حدود یک هــزار و  ۲۰۰میلیارد
دالر اعالم شــده اســت .برخی از
رسانههای ایران چندی پیش سهم
این کشــور از درآمد گردشگری
جهان را حدود نیم درصد گزارش
کردند.
اگر صحبتهای معاون گردشگری
ســازمان میراث فرهنگی درباره
گردشــگران ورودی در ده ماه اول
سال گذشته درست باشد ،در سال
 ۹۲حدود سه میلیون خارجی به

ایران ســفر کردند که با توجه به
میانگین ارزآوری گردشــگران در
ترکیه حــدود دو میلیارد دالر در
ایران خرج کردهاند.
به بیــان دیگر حتی اگــر ادعای
پر تناقض مســئوالن نیز مالک
قرار گیرد ،ســهم ایران از درآمد
گردشگری جهانیدر سال گذشته
خیلی کمتر از نیــم درصد بوده
است.
بــرای دریافتــن نقــش درآمد

گردشــگری در رشــد اقتصادی
کشورها میتوان در نظر گرفت که
درآمد ترکیه از گردشگری از کل
درآمد صادرات غیــر نفتی ایران
بیشتر است.
بنا بر گزارش گمــرک ایران ،این
کشور در سال گذشته  ۴۱میلیارد
و  ۶۰۰میلیــون دالر "کاالی
غیرنفتی" صادر کرده اســت .در
واقــع  ۴۰درصــد این صــادرات
میعانــات گازی و محصــوالت

پتروشیمی بودهاند که در تعریفی
گســتردهتر محصــوالت نفتــی
محسوبمیشوند.
با این حساب درآمد واقعی ایران از
صادرات غیر نفتی  ۲۲میلیارددالر
و حدود  ۴میلیــارد دالر کمتر از
درآمد مستقیم ترکیه از گردشگری
بوده است.
____________

گردش مالــی آن در
ســال  ۲۰۱۳مطابق
برآورد "شورای جهانی از ســالیان پیش گردشــگری به
سفر و گردشــگری" حدود  ۱۴۰دلیل رونــد رو به افزایش گردش
مالی آن و نقشی که در اشتغال و
میلیارد دالر بوده است.
کارشناسان پیش بینی میکنند بهبود زیرساختها بازی میکند،
در چند سال آینده نیمی از درآمد به عنوان یک "صنعت" به رسمیت
حاصل از گردشگری حالل نصیب شناخته شده است.
کشورهای ترکیه ،امارات متحده در آمار سازمان جهانی گردشگری
درآمد مســتقیم حاصــل از این
عربی ،قطر و مالزی بشود.
صنعت در ســال گذشته میالدی
سهم ایران ،کمتر از نیم درصد

چینبیشترین سهمازدانشگاههای
برتر جهان را دارد .شــماری از ۲۵
دانشگاه برتر کرهجنوبی در میان
 ۵۰دانشگاه نخست قرار دارند.
با توجــه به جایگاه دو دانشــگاه
شــریف و تهران ،کیفیت آموزش
عالــی در ایران نســبت به برخی
دیگر از کشورهای آسیایی نیز در
موقعیت نامطلوبی قراردارد.

گسترش کمیت به ضرر کیفیت

•
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در شهــر

دکتربهمن فصیح پور

خانه ایران مونتریال :فراخوان

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

جمعه  17اکتبر 2014
ساعت  6عصر

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

با کمک طب سوزنی

3021, Ste-Catherine Est # DSR-515

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)
Integrative Clinic Dr. Bita - WESTMOUNT
iLife Health Care Center – WEST ISLAND
Alfa Care Health Center - LAVAL
Centre Medical Mira - BROSSARD

_____________________
Tel : (514) 267-3454

هیــات مدیــره خانه ایــران در
مونترال بدینوسیله از تمامی اعضاء
،دوســتدارن و ایرانیان عالقمند
برای شــرکت در مجمع عمومی
سال  2 014این نهاد دعوت بعمل
میآورد

•
•
•
•

دستور جلسه بشرح زیر خواهد
بود:

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

تاریخچه
یکم  -ارایه گــزارش از
ٔ
چند ساله خانه ایران :دوران شروع،
دوران تعطیل یــا توقف حرکت،
و دوران بــاز گیــری فعالیتهای
ی
موضعــی و دوران زمینــه چین 
گسترش آینده.
دوم  -ارایه گزارش مالی جامع

بهروزباباخانی

ی خانه ایران
از طرفی ،مجمع عموم 
هر ســال به طور مراتب تشکیل
نشده .در حل حاضر ،بر سر آینده
این نهاد و ضرورت گسترش یا حتا

هیات مدیره خانه ایران

سخنرانی :دکتر نادر وهابی

behrooz@babakhani.ca

جامعه شناسی بخشش
یا مجازات اعدام و زندان
در دوران گذار

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

سر

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

پرسش های فوق موضوع سخنرانی دکتر نادر وهابی،
جامعه شناس از پاریس است که تالش دارد به آنها در
این برنامه پاسخ دهد.

زمان  :شنبه  18اکتبر 2104

اگر جامعه ایران در آستانه گذار قرارگیرد ،با مقاماتی
که در هنگام زمامداریشان مرتکب اعدام دگراندیشان
شــدند چه باید کرد؟ باید آنها را اعدام کرد؟ به زندان
ابد مجکوم کرد؟ یا بخشید؟ مختصات زمانی بخشش
چیســت ؟ آیا هنگامی اســت که مجرمین خواهان
بخشش شده اند؟ آیا بخشش را می توان در چارچوب
علم حقوق بررسی نمود یا مقوله ای است اساسا جامعه
شناختی و سیاسی در دوران گذار؟

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

نان سنگک

سفره شما!

ساعت  ٦:٣٠عصر
(برابر با  26مهرماه  1393خورشیدی)

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

کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما تقدیم می کند:

شبی در جمهوری وحشی شرنگستان
با پرزیدنت حسین شرنگ

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

زمان  :شنبه  25اکتبر 2104

>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

کتابخانهنیما

Tel.: 514-894-8372

Tel.: 514-485-3652

U N I O N MONDIALE

www.cafelitt.ca

ـسرا
ک
با
�

Tel.: 514-937-5192

Maison De Kebab

La

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

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

514

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

جمــعه  ۱۷اکتبر
ساعت  ۱۹تا ۲۱

Leacock Building,RM232
McGill University
855 rue Sherbrooke W.
H3A 2T7

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

چهارمین برنامه «کافه موفقیت»
میزبان آقــای ابراهیم نوروزی
خواهــد بــود .وی دارای مدرک
کارشناســی مهندســی صنایع
غذایــی از انســتیتوی صنایــع
غذایی ایــران ( )۱۹۷۲و مدرک
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
و مواد غذایی از دانشــگاه مک گیل
( )۱۹۷۸است.
وی در رشته های مهندسی ایمنی،

ساعت  ٦:٣٠عصر

5206 DECARIE #3

کافـــه لیت

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایـران در مونتریال

933-0-933

ســوم  -تبادل نظر در مورد آینده
خانه ایران  :گسترش ،مکان یابی،
پیوند و هماهنگی بادیگر نهادهای
ایرانی یا پایان دادن به فعالیتها و
انحالل
چهــارم  -در صورت لزوم انتخاب
هیات مدیره جدیــد  :تبادل نظر
در مورد اولویتهــا و نحوه ادامه و
شناسایی نیازها برای برنامهریزی
آتی

استمرار آن ،دید همگون در هیئت
مدیره وجود ندارد.
از طرف دیگر ،دوســتان جدیدی
با نفــس تازه ،و نگرشــی جدید،
آمادگی نشان داده اند در گسترش
کار خانه ایران یاری کنند.
با این نگرش به واقعیت ،و با توجه
بــه اهمیت این گــرد هم آیی در
ی اعضا
سرنوشت این نهاد ،از تمام 
خانــه ایران دعــوت میکنیم در
این مجمع عمومی ،برای تصمیم
گیری ،شرکت کنند .هم چنین،
صمیمانه از سایر نهادهای فرهنگی
و اجتماعی ،و از ایرانیان ســاکن
مونترال درخواســت میکنیم ،با
شــرکت در این جلســه ،اعضای
و گردانندگان خانــه ایران را در
تصمیماتــی که در پیش اســت
راهنماییکنند.

کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما تقدیم می کند:

Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
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شــیمی ،صنایع غذایی ،مهندســی
بهداشــت و ایمنی محیط زیســت
تجربه های شغلی مختلفی در دولت
و صنعت داشــته اســت و از ســال
 ۱۹۸۷در دانشگاه مک گیل به عنوان
محقق و مدیر صنایع غذایی در بخش
شــیمی و مهندســی صنایع غذایی
دانشکده کشاورزی
و علــوم محیــط
زیست مشغول کار
و تدریس بوده است.
مجموعــه فعالیت
هــای حرفــه ایش
جوایز گوناگونی برای
او به ارمغان آورده که
از آن بین می توان
موارد زیر اشاره کرد:
  -اولین ایرانی و جزو نخستین برندگان
عنوان «دانشمند خبره صنایع غذایی»
از طرف انســتیتوی فناوری غذایی

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

آمریکا ()۲۰۱۳؛
 اولین جایزه سفیر ایمنی مک گیل()۲۰۱۲؛
 جایزه کارکنان کلیدی دانشگاه مکگیل ()۲۰۰۶؛
  -جایــزه ملی انجمــن متخصصین
بهداشت و ایمنی محیط زیست کانادا
()۲۰۰۵؛
 جایزه ملــی ایمنی مــواد غذاییپانزدهمین کنگره صنایع غذایی ایران
(.)۲۰۰۴
از دیگــر فعالیت هــای وی در ۲۷
سال گذشته می توان مشاوره برنامه
ریزی شغلی برای دانشجویان و فارغ
التحصیالن را برشمرد .در این برنامه
بــا او به گفت و گویی دوســتانه می
نشینیم و از خاطره ها و تجربه های
حرفه ای اش می شنویم.
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از ژان پل سار تر تا قیصر و از فاطمه زهرا تا مرلین مونرو؛ سفر از سنت به
مدرنیسم ،منایی از
زندگی ایرانیان در غربت
دانش جاهد

شناسنامهمنایش

خالصه داستان:

کارگردان :حسین افصحی

بازیگــران :پروانه ســلطانی در نقش
منیژه ،حسین افصحیدر نقش بیژن
نوع نمایش :کمدی اجتماعی در2پرده
زمان نمایش :معاصر
مــکان نمایش :جایــی در غرب ،در
غربت پهناور
نمایش غیرتدر غربت با طنز شیرین
هادی خرســندی بار دیگــر پس از
دوسال اجراهای موفق در شهرهای
اروپا و کانــادا مجددا در اروپا به روی
صحنه رفته است .دو بازیگر نمایش
پروانه سلطانی و حسین افصحی که
هر دو از بازیگران حرفه ای و پرکار در
خارج از کشور هستند.داستان زندگی
زن و شــوهری ایرانی و روشنفکر را
باز ســازی و به تصویر میکشند که
زندگیشــان در داالنهای تــو در تو و
پیچیده زندگی در غربت و در جدال
سنت و مدرنیســم دچار اغتشاش،
پریشانی و بحران شده و عشقشان به
تاراج رفته است.
این نمایش کهدر واقع تصویردربدری
و تنهایی آدمها در غربت است ،گیج
ســری و تناقض زندگی این زوج را با
طنزی گزنده و شــجاعانه به تصویر
میکشاند .و مسئله ای را مطرح میکند
که مســئله مهمی در خانواده های
مدرن ایرانی چــه در داخل و چه در
خارج از ایران اســت .داستان خانواده
های مهاجــر در این نمایش با زبانی

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

آغاز  28اُمین
سال فعالیت

دوشنبه تا جمعه:
از  ٥:٣٠تا  ٨:٣٠بعد ازظهر
در هر چه غنی تر شدن
کتابخانه

به ما یاری کنید!

• کتاب های خــود را برای
استفاده دیگران به کتابخانه
نیما اهدا کنید.
• اگر به ایران می روید برای
کتابخانه کتــاب به ارمغان
بیاورید.

صا د قا نــه
و تــازه بــا
همر ا هــی
همــه

 ص2 :

شخصیتهایی
که در ساخت زندگی ما ایرانیان نقش
دارند ،چون دکتر هالکویــی و  ....با
زبانی طنز آلود به تصویر کشیده شده.
حسین افصحی کارگردان این نمایش
که یکی از پرکارترین هنرمندان ایرانی
در خارج از کشــور بوده با وسواس و
دقت خاص خودش همه تالشش را
به کار برده تا تئاتری کامل را به روی
صحنه ببرد .طراحی لباس دو بازیگر
و دکور صحنه کامــا فضای تحول
زندگی دو شــخصیت اصلی قصه را
در دوپرده به نمایش می گذارند .نور
پــردازی با وجود امــکان کم صحنه
کامال فضای شــاد ،افسرده و گیجی
دو شخصیت نمایش را به تماشاچی
منتقل میکنند ،میزانسنها به جا است
و متنوع و دکــور نمایش در دو پرده
کامــا گویای روح قصه و دوگانگی و
تحول زندگی شــخصیتهای نمایش
است .و موســیقی نمایش که جا به
جا از آن اســتفاده شده بسیار گویای
موقعیت و حســهای شخصیت زن
قصه اســت وبا تماشاچی به خوبی
ارتباط برقرار میکند.
در زمانــه ای که هنر واقعی گوهری
سخت کمیاب است ،این دو بازیگر که
شیفتگی و ارادت خودشان را به هنر
تئاتر با پر کاریشان ارائه داده اند ،اینبار
نیز با ارائه شیوه ای کامال طبیعی در
نوع بازیگریشان بهدو شخصیت اصلی
قصه جان میبخشند .بازی ها بسیار
طبیعی و قابل باور است و هیچگونه
غلو اجرایی نــدارد .و پرده از صورت
ظاهریدو شخصیت ایرانی برمیدارند.

مونتریال 12 :اکتبر
تناقضات روحی دو شخصیت قصه و
بین آنچه که میخواهند باشند و آنچه
که با آن بزرگ شــده اند و جدال دو
شیوه از تفکر قیصر و ژان پل سارتر در
مرد نویسنده و روشنفکر و تناقض دو
چهره فاطمه زهرا و مرلین مونرو در
شخصیت زن قصه تامل برانگیز است.
نمایشی که تنها نمایش برای نمایش
نیســت و حرفی برای گفتــن دارد،
نمایشــی که صمیمی و آشناســت
و بــا وجود اینکه فقــط دو بازیگر بر
روی صحنه هستند تماشاچی شاهد
دیدن شــخصیتهای دیگــری نیز
هســت که به نمایش جان میدهند.
نمایشی شیرین ،جدی و سراسر طنز
با دیالوگ هایی که چفت و بســت
محکمی دارند و حرفشان تازه است
و داستانی را بازگو میکند که داستان
امروزه بسیاری از ایرانیان و زندگیشان
چه در ایران و چه در خارج از کشور
است .البته قضاوت نهایی را تماشاچی
میکند ولی پس از پایان نمایش من
شاهد رضایت تماشــاچیان از دیدن
یک نمایش خــوب بودم .و دیدم که
زندگی ایــن زوج ایرانی در غربت در
روی صحنــه لحظات خنــده داری
را به وجود می آورد و تماشــاچی را
هم به فکر وامیداشت و هم حسابی
میخنداند .نمایشی که دیدن دوباره
آن هنوز هم برایم شیرین بود•.

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
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 دیدگاه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش  12ساعت بعد خواهد بود).
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

مریم رحیمی
(مونتریال)

خانواده :در سرزمین نو...

نقدی بر نمایش غیرت در غربت

بیژن نویسنده و روشنفکری است که
پس از اینکه زندگی و قلمش در ایران
ممنوع میشــود همچون بسیاری از
نویسنده ها ی ایرانی همراه با همسر و
دو فرزندش از کشورش ایران به یکی
از شــهرهای اروپا پناهنده میشود و
در اروپا زندگیش همراه با همسرش
منیژهدرداالنهای تودر تو ی فرهنگ،
سنت و مدرنیســم و زندگی جدید
دچار بحران ،اغتشاش و تحول میشود.
غیرت در غربــت برگرفته از نمایش
زوج آزاد نمایشنامه نویس ایتالیایی
داریوفو ،برنده جایزه ادبی نوبل است
که با کمک هادی خرســندی طنز
پرداز ایرانی بازنویسی شده است.
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چگونه
فرزندان مان
را برای ورود
بهدبیرستان
خصوصی
و یا اینترنشنال
آماده کنیم؟
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دبیرستان
خصوصیویا
اینترنشنال

در این ســایت نمونه ای از کتب مربوطه را با
آماده کــردن فرزندان برای توجه به ســن فرزندتان می توانید مشاهده
ورود به دوره ی دبیرســتان ،کردهو در کتاب فروشیها جستجو کنید و اگر
همیشــه و در همه جا یکی مورد تاییدتان بود خریداری کنید.
_http://www.amazon.ca/s/ref=nb_sb
از دغدغه های اصلی والدین
=noss_1/176-0901415-8434661?urlاســت و تفاوت نمیکند در
&search-alias%3Dstripbooksایران باشــند یا در کشوری
field-keywords=canadian+curricuدیگر .اما بــا توجه به اینکه
lum
باید عدم آشــنایی کامل با
_http://www.amazon.ca/s/ref=nb
فرهنگ و رسوم اینجا را نیز
sb_noss_1?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keyبه این مهم اضافه کرد ،توجه
و دقت بیشتری را می طلبد =words=brain+quest+workbook&rh
تا فرزندانمان از یک آموزش n%3A916520%2Ck%3Abrain+ques
t+workbook
پیشــرفته و بهتر ،بهره مند
http://brissonlegris.qc.ca/
شــوند و آینده ی درخشان
تــری را دور از وطــن برای این نیز لیســتی از مراکزی و منابعی است در
مناطــق مختلف مونترال برای آماده ســازی
خویش رقم بزنند.
از آنجــا که ثبت نــام اکثر فرزندان برای آزمون ورودی دبیرستان :
+Academie Eureka
دبیرســتانهای خصوصــی
514-717-5954
در ماه اکتبر اســت ،باید از
academie-eureka.com
برای
آمادگــی فرزندانمــان
------------آنها
ورودی
شرکت در آزمون
Carolyn Melmed & Associates
اطمینان کامل داشته باشیم.
514-497-9895
improvingstudyskills.com
رقابــت در مــدارس خوب
----------------و ایــده آل گاهی به شــدت
Elite College
باال اســت و مطالعه و وقت
514-303-8237 or 514-812-6555
بیشتری را میطلبد تا از پس
elitecollege.ca
آن به خوبی برآیند .از آنجا که
-----------موفقیت در دوران دبیرستان
Enfant et Compagnie
راه را برای ورود آســانتر به
514-327-8484
دانشگاه مهیا می سازد باید
enfantetcompagnie.com
در انتخاب دبیرستان خوب و
------------J.C. Academy
مورد پسند ،وقت و مطالعه ی
D.D.O. • 514-675-1828
بیشتری صرف کرد.
Lasalle • 514-368-7070
آزمونهــای ورودی ایــن
jctutorials.com
دبیرســتانها عمدتا شــامل
---------------مهارت های منطق ،مشاهده،
Lansdowne Tutoring Centre
بــدون
اســتدالل اســت و
514-487-6516
وقــت
دادن
تجدیدنظــر و
thelansdownecentre.org
مجدد و عموما چند گزینه ای
--------------Learning Associates of Montreal
است و شامل بخش هایی در
514-989-9360
خواندن زبان فرانسه و نوشتن
learnmtl.org
و همچنین به همین صورت
----------------به زبان انگلیســی و ریاضی
Mme. Hébert - French Fluency
است .به عنوان مثال:
514-695-6000
ریاضیاتشاملعملیاتاصلی
-------------اعشار ،کســر ،اندازه گیری
Oxford Learning Centres
زاویه ،مناطق و حجم و...
D.D.O. • 514-696-0606
زبان فرانسه شــامل صرف،
N.D.G. • 514-481-4441
St. Laurent • 514-333-4988
امال ،دســتور زبان ،مهارت
Vaudreuil • 450-510-5473
خواندن ،فرهنگ لغت و نقطه
oxfordlearning.com
گذاری و...
----------تابســتان بهتریــن فرصت
Stepping Up Resources
طالیی برای آماده ســاختن
438-380-3635
فرزندان برای ایــن آزمونها
steppingup.net
اســت اما اگر فرصــت را از
----------------دســت داده ایــد ،در اینجا
Strategic Learning Centre
برخی کمپانی ها و موسسات
Montreal • 514-739-0075
Pointe Claire • 514-631-9745
مشــغول به کار هستند که
strategiclearning.ca
همانند موسسه قلم چی و...
-----------در کشور خودمان ،با معرفی
Superkids Learning Centers
و کار بــا کتابهای مخصوص
Dorval • 514-636-0360
فرزندان را برای این آزمونها
Greenfield Park • 450-466-3213
آماده می ســازند .عالوه بر
Montreal • 514-866-8168
دبیرســتانهای
آن برخی از
St. Laurent • 514-748-8288

خصوصی خودشان کتاب های
دیگری را نیز برای شرکت در
آزمون معرفی میکنند.
 +در این سایت شما میتوانید با
خرید آنالین ،تست های طبقه
بندی شدهدبیرستانها را ببینید
و اطالعــات مفیدتری را نیز از
همین سایت کسب کنید.
http://steppingup.net
در این موسسه نیز دوره های
آماده ســازی خوبــی برگزار
میشــود که باز برای کســب
اطالعات بیشتر می توانید به
سایت مربوطه مراجعه کنید.
http://academie-eureka.com
مدیر یکی از این موسســات
معتقد اســت" بهترین زمان
برای شــرکت در این کالسها
پایه پنجم اســت ".تا فرزند به
دور از تنــش و اســترس و در
محیطــی آرام ،یادگیری خود
را کامل کرده و به ثمر برساند.
اما از آنجا که شــرکت در این
کالســها خود مستلزم صرف
هزینه است شاید برخی ترجیح
بدهند ،در منزل فرزندان خود
را آماده کنند .برای این امر هم
کتب بسیاری در زمینه آموزش
و آماده ســازی بــرای ورود به
دبیرستان در کتاب فروشی ها
موجود است که میتوان با صرف
هزینه کمتر آنها را تهیه کرد و
در ساعاتی از روز که فرزندمان
در آرامش بیشــتری است از
او بخواهیم ایــن کتب را هم
مطالعه وکرده و تمرین هایش
را انجام دهد .حتی اگر انتخاب
شما دبیرستانهای دولتی بدون
آزمون ورودی باشد ،باز هم این
کتابهای کمکدرسی می تواند
به رشد و پیشرفت بهتر بچه ها
در زمینه های زبان و ریاضی و..
کمک مفیدی باشد.
فراموش نکنید همان قدر که
آماده ســازی فرزندان ما برای
ورود به محیطی که از بسیاری
از ملیتهــا بــا فرهنــگ های
گوناگون در آن به چشــم می
خورند ،مهم و قابل تامل است،
به همان میزان فشــار بیش از
حد و غیر اصولی و خارج از توان
فرزندان در پروســه ای کوتاه
مدت هــم نتیجه ی معکوس
به همراه خواهد داشــت .پس
با اندکی صبوری و صرف وقت
بیشتردر منزل میتوان فرزندان
را از ابتدا همراهی کرد تا بدور از
حس غربت و تنهایی و با اعتماد
به نفس بــرای ورود به جامعه
ای بزرگتر از لحــاظ روحی و
جسمی آماده شوند.
________

•
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ماجرای بشــر با خدا گاهی به این
می ماند که پــدر ی فرزند نوپایش
را در محیطــی کمی دورتر قرار می
دهد ،و خودش درورتر می ایستاده
میشود تا او به سمتش بیایید .تا به
این طریق راه رفتن را بیاموزد .نه تنها
راه رفتن را بیاموزد ،بلکه راه رفتن به
سمت محیطی امن را نیز فرابگیرد،
زیرا پدر در رو به روی او می ایستاده
او را صدا می زند .خوب همه اطفال
در این مسیر شاید به درستی حرکت
نکنند .یکی ممکن است شروع کند
به داد زدن و گریــه کردن در عین
حال هم به ســمت چپ و راســت
برود ،دیگری ممکن است که شروع
کند به اســتدالل و بگوید چرا پدر
این گونه عمل می کند و شاید پدر
او را دوست ندارد ،و در همین افکار
زمین بخورد ،و در جایش بنشیند ،و
سومی هم شاید با گریه و داد و فغان
و استدالل و به طرف پدر نرود بلکه
به طرف بخاری و آتش یا بطرف یک
چیز خطرناک دیگر برود که خود را
در معرض خطر بگذارد ،البته عمل
چهارمی هم هست که کمی بعد به
آن می پردازم.
در هــر حال هر ســه ایــن اطفال
میخواهند که از پدر کمک بگیرند.
ا ّما وقتی به زندگی انسان ها و ادیان
دروغین نگاه می کنیم بشــری که
به علت دوریش به خدا  ،خود را در
تنهایی و بی کســی می یابد دست
به دامن فلسفه و استدالل های پوج
میزنند ،فکرش به بیراهه می رود و
خدای خود ســاخته را می پرستد.
گاهی هم به ســمت ادیان دروغین
مــی رود و در منجالب آنها در گیر
می شود.
البته گاهی هم برعلیه
همه هستی خود به
علت عدم درک ،خدا
ی خــود را انکار می
کنــد  ،البته حکایت
موفــق هــم در این
داستان وجود دارد من
می گویم آن کودکی
که در عین سختی با
چشمانی نگران و با
لبی خندان از ترس
و محبت و هیجان به

قربانی
حیات
دهنده

سمت پدر گام بر می دارد راه رفتن
را یاد می گیرد ،او به محیطی امن در
آغوش پدر می رســد و یک رضایت
خانوادگــی با پدر را تجربه می کند،
بلی هستند کسانی که خدا را آنطور
که می خواهد پیروی می کنند.
یعنی به شباهت عیسی مسیح ! اگر
داستان پیدایش را در فصل 1 :22تا
 4بخوانیم ،ابراهیم هم همین مسیر
را می پیماید .مدتی بعد خدا ابراهیم
را امتحان کرد و به او فرمود  :ابراهیم
ابراهیم جواب داد  :بلی ،خداوندا.
خدا فرمود  :پسر عزیزت اسحاق را که
خیلی دوســت می داری ،بردار و به
ســرزمین موریا برو ،آنجا او را بر سر
کوهی که به تو نشان می دهم برای
من قربانی کن.
روز بعد ،ابراهیم صبح وقت برخاست.
مقداری هیزم برای قربانی تهیه نمود
و آن را بر ســر خر بار کرد .اسحاق و
دو نفر از نوکران خود را برداشت و به
طرف جائی که خدا به او فرموده بود،
براه افتاد.
روز ســوم ،ابراهیم آن محــل را از
فاصلۀ دور دید .وقتــی این آیات را
می خوانیم گویی ابراهیم از این واقعه
تعجب نکرده بلکه با کمال فروتنی
اطاعت می کنــد؛ چرا که در تمدن
اور و همچنین کنعان در هالل سبز
قربانی انســان چیــز عجیبی نبود،
خدایان یا همان بت های هالل سبز
خدایان خونخواری معرفی می شدند،
که در این ادیان انسان ها برای قربانی
مصرف می شدند .مث ً
ال مقبره ای که
از ملکه ای در دوره اورکلدانیان باقی
مانده استخوانهای افرادی را با ملکه
در خود دارد که قربانی شده اند.
اگر به قوم مایا هم نگاه کنیم قربانی
های انسان را در این ادیان دروغین
می یابیم شاید این تصور در قوم مایا
بود که وقتی مصیبت پیش می آید
خدایان شان تشــته خون یا حیات
بشری شده اند و آنها پیش از پیش
این عطش را برطرف می کردند ،البته
با قربانی آدم ها  ،با این تفاســیر که
آدم هایی را که باید بمیرند خودشان
انتخاب می کردند تا بالیی به قربانی
کنندگان نرسد و زودتر خدایان شان
از خون آن آدم ها سیر شوند و
با آنها کاری نداشته باشند.
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ولی چرا خدا از ابراهیم خواست که
چنین کند؟
آیا خدا از قربانی شــدن انســان ها
راضی بود؟ یا می خواست این رسم
حفظ شود!
جواب این است که البته خدا از هالک
شدن انسان ها راضی نبود و نیست.
تمــام خدایان بت راضــی به مرگ
توصیف شــده اند .مــرگ آدم های
زیردست برای آدم های باالدست.
ا ّما داستان ابراهیم و اسحاق چه می
گوید .آنگاه ابراهیم به خادمان خود
گفت شــما در اینجا بمانید تا من با
پسر بدانجا رویم و عبادت کرده نزد
شما باز آییم.
پس ابراهیم هیزم سوختنی را گرفته
بر پسر خود اســحاق نهاد و آتش و
کارد را به دست خود گرفت و هر دو
با هم رفتند.
اســحاق پدر خود ابراهیم را خطاب
کرده گفت ای پدر من ابراهیم.
گفت لبیک پسر من.
گفت :اینک آتــش و هیزم لکن بره
قربانیکجاست؟
ابراهیم گفت :ای پســر من خدا بره
قربانــی را برای خــود مهیا خواهد
ســاخت .و هر دو با هم رفتند .چون
بدان مکانــی که خداونــد بدو امر
فرموده بود رسیدند.
ابراهیم در آنجــا مذبح را بنا نمود و
هیزم را برهم نهاد و پسر خود اسحاق
را بسته باالی هیزم برمذبح گذاشت و
ابراهیم دست خود را دراز کرده کارد
را گرفت تا پسر خویش را ذبح نماید.
در حال فرشته خداوند ابراهیم را از
آسمان ندا در داد و گفت:
ای ابراهیم! ای ابراهیم!
عرض کرد لبیک.
گفت :دست خود را بر پسر دراز مکن
و بدو هیچ مکن زیرا که االن دانستم
که تو از خدا می ترسی چونکه پسر
یگانه خود را از من دریغ نداشتی.
آنگاه ابراهیم چشــمان خود را بلند
کرده دید که اینک قوچی در عقب
وی در بیشه ای به شاخهایش گرفتار
شده پس ابراهیم رفت و قوچ را گرفته
به آن را در عوض پســر خود برای
قربانی سوختنی گذرانید (پیدایش

5 :22تا .)14
خدا درسی به ابراهیم داد.
البته این درس به همه قوم هایی که
انســان را قربانی می کردند هم بود.
این درس آن بود که خدا از هالکت
انسان راضی نیست از این که انسان
ها ،انسان ها را هم قربانی کنند هم
راضی نیست.
او راضی نیســت که کسی از کسی
فرصــت حیات را بگیــرد .او قربانی
نیابتــی را اینگونه بــرای ابراهیم و
اسحاق گذاشــت که قوچی قربانی
شــود تا اینکه زمان کفــاره و فدیه
واقعی برسد.
خدا می دانســت بشر یک مشکل
بزرگ را برای خود درســت کرده و
آنهم مشکل گناه است .بشر گناهکار
نابودی را برای خود می خرد ،وقتی
کهدردامان گناه می خوابد .او پسرش
را برای فدیه گناه بشر فرستاد ،پسر
خدا ،عیســی مسیح فدیه گناه بشر
شده.
در جایــی که ادیان بت پرســت و
امروزی مرگ را به بشــر هدیه می
دهند .ولی عیســی مسح با مرگش
برای ما حیــات را برای ما به ارمغان
آورده.
فرق خدای حقیقی را با خدایان
دروغین و مذاهب دروغین همین
است.
هنوز در قرن بیستم ادیان دروغین
خون می گیرند ،جان می گیرند ،و
هنوز همدر قرن بیستم عیسی مسیح
حیات می دهد ،و جانش را برای گناه
بشر برصلیب خود میخکوب شده می
بیند ،خدا حیات را به ما هدیه کرد
و مرگ پســرش را به ما نشان داد؛
محبتی که برتر از هر دین و آیینی
است.
تمام ادیان انسان را قربانی مطالبات
خود می کنند ،در مســیحیت خدا
فدیه حیات و مطالبات انسا ن شده.
اگر به ســمت پدر با خوبی بروی از
مزایای یک آغوش گرم با امنیت ابدی
برخوردار می شوی .پس عجله کن.
_____________
•

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 :
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کالسهای
کارآموزیحرفهای

مددیارافراددرخانه

انگلیسیوفرانسوی
رایگانبیاموزید!
تحصیالت عمومی

آینده ای درخشان در انتظار شماست

7484

هم اکنون نامنویسی کنید:
ظرفیت کالس ها محدود است

17
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کافه و قنادی
افتتاح شد
صبحانه و ناهار
___________

سرویسکیترینگ
___________

پخت روزانه در محل

اتواولتیماکس

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

Tel. 514-487-0009

t,
s
e
بزرگترینومجهزتریننمایشگاهاتومبیل
g
g
i
B
e
در غرب مونتریال با مدیریت حمید پازوکی مهر ! The Best,Th
The erhouse
اتومبیل نو و اوکازیون  :با  20سال سابقه
Pow

طسهل
اقسا 2nd
&
chan 3rd
cred ce
it

بدون
پیش
قسط

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

بیش از 80
اتومبیلهرهفته

ائطاستثنائى
شر
> براى اعتبار
>
تازه واردين

ا
عتبارندارید؟
>>
مشكلى نیست
امكا
ناعتبارآسان
ب
راىهموطنان

 (١ب ام دبليو مدل  M3سال  ٢٠١١كوپه ،با  ٨٣٠٠٠كيلومتر ........................................................................................ ....................................... .................................................... .................................................... .................................................... .................................................. $٤٦٥٠٠يا  ٣٤٣دالر هر  ٢هفته
 )٢سوبارو  outbackسال  ٢٠١٠با  ١٢٨٠٠٠كيلومتر  AWDاتوماتيك كولر شيشه برقى الستيك اضافه زمستانى ،كامال مجهز  ...................................................................................... ....................... $١٢٩٠٠يا $١١٢دالر هر  ٢هفته
 KIA )٣مدل اپتيما سال  ٢٠١٢با  ٨٠٠٠٠كيلومتر ،گارانتى كامل تا  ٢٠١٨اتوماتيك ،شيشه برقى ،كولر ،كامال مجهز  $١٢٩٠٠دالر  .................................................................................... ..................................يا  $٩٥دالر هر  ٢هفته
 )٤پورش كايان  AWD ٢٠٠٨كامال مجهز با  ١٢٢٠٠٠كيلومتر $٢٢٩٠٠دالر  .................................................................................... .................................... .................................................... ......................................................... .................................................... ....................................يا  $١٩٨دالر هر  ٢هفته
 )٥ب ام دبليو  X3مدل سال  ٢٠٠٧با  ١١٣٠٠٠كيلومتر  AWDكامال مجهز ،چرم داخل ،اتوماتيك ،كولر ،شيشه برقى  $١١٩٠٠دالر  ...................................................................................................... ..................يا $١٠٣دالر هر  ٢هفته
 )٦تويوتا مدل ماتريكس با  ١٠٤٠٠كيلومتر ،اتوماتيك ،شيشه برقى ،كولر ،كامال مجهز  $١٠٥٠٠دالر  ........................................................................................... ............... .................................................... .................................................... ....................يا  $٩3دالر هر  ٢هفته
 )٧مرسدس بنز  GLKسال  ٢٠١٠با ١٢٥٠٠٠کیلومتر ،سقف كشويى  AWDكامال مجهز ،يك سال گارانتى كامل $١٩٩٠٠ ،دالر  ...................................................................................... .................................................يا  $١٧٣دالر هر  ٢هفته
 INFINITI-٨مدل  FX35سال  ٢٠١٠سيستم  GPSدوربين كامل اطراف ،كولر ،صندلى گرم و سرد ،تلويزيون  DVDبا  ١٣٠٠٠٠كيلومتر  $٢٤٥٠٠دالر  .................................. ...........يا $٢١٤دالر هر  ٢هفته

تسهیالتعالی درپرداختماهانه
ویژه هموطنانگرامی

ارزان ترین و بهترین اتومبیل های اوکازیون

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

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

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

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

Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

صرافیالیت

اتوسرویس

فارکس

شمیران

انتقـال ارز

تعمیر و خدمات انواع خودرو

• فروش و تعویض
• عیب یابی
الستیک ،روغن
کامپیوتری
و باطری
• جلوبندی • ترمز

• جلوگیری از
زنگ زدگی
• لوازم یدکی

ختفیف ویژه به مناسبت افتتاحیه به مدت یک ما ه )اکتبر )2014
نو و دست دوم

تعویضروغن
معمولی
5W20-5W30

باطری نو و دست دوم
از  6تا  60ماه گارانتی

انواع باطری

Re-Conditioned

کارخانهای
نصفقیمتاوریجینال

34.95
$29.95
تعویضروغن
Synthetic

5W20-5W30

69.95
$59.95

به مدیریت یحیی هاشمی پور
انتقال فوری ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

باالنس4چرخ

+
تعویض الستیک

( 6ماهگـارانتی)

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری

(13و14و 15اینچ)
48.00

 23سال سابقه خالـصاهن ما بی ردیغ رد خدمت شماست ؛
قـب
تصمیم
ل از ره ی با ما مشورت کنید.

$39.95

________________
جنب کارواش هما
Auto Shemiran
5755 Maisonneuve W. Montreal, Quebec H4A 2A1

(514) 487-6262
www.autoshemiran.com

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
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic

کلینیکدندانپزشکیآریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

دکتر مهبد مظفری دانا جراح دندانپزشک
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahbod Mozafari Dana D.M.D.

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

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

(Metro: Guy)

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

قبولکلیه
بیمه های مدیکال
و بیمه های دانشجوئی

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

E
X
C
H
A
N
G
E

انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

 ساعت24 در کمتر از
)(حتی پس از ساعات اداری
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان
  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


Centre-Ville

 سالگی6
-

Dr Jean

بدون وقت قبلی
Family Physician
(Without Appointment)

 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

روز7
هفته

ختنه ک

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده

:پزشکان خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
گوش و حلق،روانپزشک،جراح ارتوپدی
Dr. DAVID PATTERSON
متخصص، جراح عمومی، قلب،و بینی
Dr. ZIAD SUBAI
،انکولوژیست،جهازهاضمه، زنانDr. FARIDA TURQUI
،جراح کلیه و مجاری ادرار
Dr. ianning yang
...بیماری های عفونی و
Dr.
Xiao Yisu
__________________

:پزشکان متخصص

 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Naji Wakil (spécialité
CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow
 MALADIES INFECTIEUSES

Dr. A.-F. Doss
 PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER:
Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE:
Dr. Ata Ansari
 NUTRITRITIONISTE:
Nasim Saberi, RD (Counseling
Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

Tel.: (514) 933-8383
1253 Rue Guy

Guy Concordia

Montreal, Qc. H3H 2K5

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

SHAHRZAD BEAUTY SALON
سالن ویژه برای خانم های با حجاب

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

Cell.: 514-944-3279

دکترریموندرضایی

Bourque

 پزشک خانواده

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

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

 سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی30 با بیش از
____________________________________ GUY
1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc)

|

0 :ودکان

louis

:بهمدیریت
بیژن احمدی

Tel.: 514-937-5192

20

هر یکم و پانزدهم ماه

2: ص

 اکتبر12
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

آژانسمسافرتی

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد

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

21

بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

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

مسعودهاشمی

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

Immo-Plus

MASOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

دکترالهــامخیاط
«پزشک خانواده»

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

ا
ج
ن
ا
س
م
ت
ن
و
ع
و
ت
ا
ز
ه از ایران رسید
ابستان زیبا
آخر ت
روزهای ت ندهید!
را از دس پیک نیک
ه وسائل
کلی کباب پزان
و
ن لوران !
در س

اسپشی
ـالماه:
رو

غن ه
 2لی سته انگور
تر
ی9/99 :

پذیرش تعداد محدودی بیمار
هر روز ساعت 8 -12
 درخدمت متامی فارسی زبانان و كلیه هموطنان گرامی
Dr. Elham Khayat
Clinique Medical Plein Ciel
475 Boul. de la Cote Vertu
Cote Vertu

Tel : 514-337-3171

 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

حلوا ارده
در  2نوع

ساده و پسته ای
از ایران رسید

محــلفروش

محصوالت آریو،
رزومانیان و پارسیان
آ
ما
هیسفید
همچون مدیترانه،
ما
شمال هیسفید
ای
ن
ر
را سید
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اینترنت،تلویزیون ،تلفنخانگی

>> سرویس فیبر نوری
________________

بدون قرارداد | بهای مناسب

Internet, TV, home phone
Fibe services,
No contract,
Reasonable prices

Behrooz davani
Account manager
Behrooz.davani@bell.ca

M: 514-258-4168
بهروز دوانی :درخدمت ایرانیان عزیز

خدمات مهاجرتی پارسیس
مشهد ،ایران

هیپنوتیزم :زیر نظر استاد علی سلیمی

جهان
قادری

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری

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

زیباییهیپنوتیزموخودهیپنوتیزمرافقطکسانی
میتواننداحساسکنندکهتجربهکردهباشند.

• ناراحتی های بی دلیل و مبهم • بی میلی به کار و
تحصیل و فعالیت کردن • عدم تمرکز فکر • فراموشی و
ضعف حافظه • سستی وتنبلی مزمن و مداوم • خستگی
های فکری و بی میلی به کار و زندگی • ضعف اعصاب و
خستگی های عصبی • یأس ونا امیدی به تحصیل و غیره
• رفع هیجان و التهاب • رفع سردرد مزمن و موقتی
خودهیپنوتیزم تکنیکی است که می تواند این آرزوهای شما را برآورده کند
(ختفیف ویژه برای دانشجویان و دانش آموزان)
Center medicale colombus:
1140 Jean Talon East Montreal.Qc.H2R.1V9

Tel: 514.347.4353
WEBSITE: www.hypnohelpelio.com

Westmount
Impeccable and elegant detached house. 5 bedrooms, 3 full bathrooms, 1 powder room. 1 garage. Bathed in sunshine due to the
corner location and abundant fenestration. Modern and functional
kitchen. Spacious renovated basement with separate exit door,
perfect for teenagers or professionals. Many improvements.
Located close to everything
1 495 000 $

______________________
Ms Jahan Ghaderi Real Estate Broker | Remax Du Cartier inc.
1257 blvd. Laird Mount-Royal QC H3P 2S9

C 514.994.7653
F 514.731.8998

|

O 514.731.7575, ext. 3208

EMAIL:ga_salimi@hotmail.com

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

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

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

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

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

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

Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری

سالن آرایش VIVA
خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

اسپشیال ماه:

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

WHAT MATTERS

عامر مورو
Amer Niyonzima

Cell.: 514-891-3378

• پیش تاییدیه
• وام مسکن برای مهاجرین جدید
• وام مسکن برای صاحبان بیزنس
• وام اعتباری
• وام برای احداث ساختمان

(Gholam) REZA NEJAD
Group Immobilier
courtier immobilier
Real Estate Broker
Tel: 514-700-1060

Cell: 514-865-7146
nejad@agateimmo.com
Fax: 514-313-5777
• عضو رمسی اجنمن مشاورین امالک
• همراه و همگام با شما برای تصمیم گیری
بهترین خرید و فروش امالک جتاری،
بیزنس ،مسکونی و مزرعه
• کمک در تهیه انواع وام های مسکونی و جتاری
• ارزیابی ملک شما جهت خرید و یا فروش
• آماده پاسخگویی و برآوردن
خواسته های شما در امور امالک

در خدمت جامعه ی ایرانیان گرامی
___________________________
www.agaterealtygroup.com
4030 Boul.de la Cote-Vertu, Suite 111, Saint-Laurent, Qc H4R 1V4

VANCOUVER . TORONTO . MONTREAL . CALGARY

با مدیریت بهاره

در خدمت هموطنان عزیز در

downtown Montreal

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

رضا نژاد

CIBC mortgage advisor
- pre approval
- switch and refinancing
- new immigrants
- home equity line of credit
- self employed program
- new construction
Tel./Fax: 514-700-1060

info@loadextransport.com



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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حراجباورنکردنیلباس

مخصوص
کودکان:
شروع سال
حتصیلی

لباس
زمستانی
برای
کودکان،
خامن ها
و آقایان

انواعلبـاس:مخصوصهمه خانواده

جین مردانه

باکیفیتمرغوب
جین
کشی
زنانه

انواع جوراب

شلوار خواب

کت
و شلوار
شیک
مردانه

ست لباس
کودکان

انواع ملحفه
با کیفیت عالی
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هنر و نوستالژی...

سوفیالورن،هشتادسالگی
ستارهسالهایطالییسینما

او دختری بود الغر و نحیف و سبزه داغ مجالت شد .به خاطر قوانین
به نام سوفیا ویالنی شوکولونه که رسمی ایتالیای زیر سلطه کلیسای
روز بیســتم ســپتامبر  ۱۹۳۴از
رابطهای "خــارج از ازدواج" در رم
به دنیــا آمد و در شــهر کوچک
پوتسولی نزدیک ناپل بزرگ شد.
مادرش ،که مثل بیشــتر دختران
فقیر ســالها با آرزوی هنرپیشه
شــدن زندگی کرده بــود ،دختر
خامــوش و خجالتــی را مدام به
مسابقات زیبایی و "انتخاب دختر
شایسته" میفرســتاد ،تا این که
تالش و پشتکار او سرانجام نتیجه
داد و دختر چهارده ســالهاش در
مسابقهای نفر دوم شد.
با این "پیــروزی" توجه مجالت
مصور به دختر جلب شد .در چند
فیلم سیاهلشکر بود و از همه مهمتر
توجه تهیهکننــدهای ثروتمند را
جلب کرد به نــام کارلو پونتی،
که از او  ۲۲ســال بزرگتر بود ،اما
میتوانست در سینما را به روی او
باز کند .تهیه کننده بانفوذ سینما
ظرف دو سه ســال از او ستارهای
آفرید به نام سوفیا لورن.
حدود سال ۱۹۵۵
کاتولیک ،کارلو پونتی نمیتوانست
و
پنهان
عشق
پرماجرای
داستان
از همســر پیشین خود جدا شود،
ازدواج آشکار سوفیا لورن با کارلو مگر احتماال با ترفندهایی یادآور
پونتی به ســرعت از ســوژههای "طالق به سبک ایتالیایی" (فیلمی

دلنشین از پیترو جرمی).
کارلو پونتی و ســوفیا لورن پس
از ماجراهای طوالنی سرانجام در
سال  ۱۹۶۶به شکل رسمی ازدواج
کردنــد ،آن هم پــس از گرفتن
تابعیت فرانسه ،که اینجا هم باید
از فیلم "ازدواج به سبک ایتالیایی"
یاد کرد.
تکه جواهری از ناپل و حومه

ویتوریو دســیکا ،کارگردان "دزد
دوچرخــه" و چــزاره زاواتینی،
فیلمنامهنویس نامــدار او ،پس از
دردســرهای فیلم نئورئالیستی
"اومبرتو د" از فشــار سانسور به
ستوه آمده بودند و قصد داشتند به
جای "سیاهنمایی" فیلمی کمدی و
سبک با مایههای اجتماعی بسازند.
کارلو پونتــی که به همراه دینو د
لورنتیستهیهکنندگانفیلمبودند،
بر آن بودند که نقش اول داستان
اصلی را به سوفیا لورن بدهند.
این فیلــم به نام "طــای ناپل"
به نمایش در آمــد و با موفقیت
تجارتی بزرگی روبرو شد .دسیکا
در هنرپیشــه جوانی که ناگهان
"ستاره" شــده بود به دو استعداد
کمیاب پی برد.
نخست آن که سوفیا لورن تجسم
چیزی بود که "زیبایی ایتالیایی"
خوانده میشود:
اندامــی ظریف و کشــیده ،کمر
باریک با انحناها و برجستگیهای
چشمگیر با گامهای خوشخرام؛
چشمان درشــت "وحشی" ،نگاه
{>> ادامه در صفحه}28 :

برجن مرغـوب پری

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

معمولی

دودی

سیال

سنتی

www.akhavanfood.com

بزرگ

پارکانگرینیون

25

بستا

صویر>> :
تت
به روای گویاترند!
عکس ها
پیک نیک  14سپتامبر ایرانیان
مونتریال :به روایت تصویر

پس از استقبال بی نظیر پیک نیک
قبلی ،جمع بزرگی از ایرانیان مونتریال،
روز یکشنبه  14سپتامبر،در سومین
پیک نیک پیوند و تپشدیجیتال ،در
پارک انگرینیون گرد هم آمدند و در
آغوش طبیعتی (نه چندان سخاوتمند !)
ساعاتی را به شادی و تفریح گذراندند.
آفتاب ،موسیقی شاد ،بوی خوش کباب و
طعم آشنای آش رشته رستوران کبابسرا
و حضور در جمع هموطنان ،همه را به
شور و وجد آورد و یاد و خاطره خوشی
برجا گذاشت.

سپاس...
سپاس و تشکر صمیانهداریم از تمامی
دوستانی که بی هیچ چشمداشت مالی،
تنها به دلیل دمی حضور در جمع مهربان
ایرانیان ،آستین باال زدند و در برپایی
این پیک نیک از هیچ کوششی فروگذار
نکردند.
دست همه تان را می فشاریم:
آقای فرزاد موالیی و داریوش عزیز :تیم
کبابسرا و با سپاس ویژه از دوستان
دیرین بنیاد فرهنگی و کتابخانه نیما،
فرهادزاهدی -تالش و فداکاری بی دریغ
او بزرگترین حمایت ما بود؛ بانو پریچهر
اقبال بختیاری (زاهدی) سرکار خانم

تینا فرشادگهر ،زری و جواد رستمی
(شاد و باروحیه و خستگی ناپذیر) آقای
علی داوری و سرکار خانم مریم رحیمی،
بیژن اسکندری بامعرفت و همهدوستان
کمیته «یادمان» ،ابیدرویشعلی (مجری
همیشگی برنامه)  ،علی آقا اجزاچی،
فریبرز گرائیلی ،رضا جلدی ،وحید ظفر،
دی جی شاد و پرشور الکاپون (تیمور
عزیز) ،علی آقای فتوبوک عزیز! ،یحیی
هاشمی ،رضا بناساز و جهان عزیز ،یوسف
تیزهوش ،آقای علی ایزدی ،محمد
سمندریان ،و ...و؛ هنوز ...با یاد شیرین
مهدیمحمدیان...
با سپاس ویژه از اسپانسر های برنامه:

دوچرخه سوارها فرشادروحانی

کمپانی بل کانادا ،فروشگاه اخوان ،محسن
زکی (ماهی سن لوران) خانم آرزو
تحویلداری ،کلیسای ایرانیان ،گوشت
بینو و...
ما را بخاطر همه کمبودهاببخشید.

ما نهایت
سعی خود
را خواهیم
کرد در برنامه های بعدی جبران کنیم!
دیدار بعدی 13بدر!

و خسته نباشید جانانه! برای همه دوچرخه سواران تور
دوچرخه سواری «امید» در مونتریال
(به نفع کودکان متبال به سرطان در ایران)
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دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

سالمت...
عللبروزبیماریهایدیسککمروسیاتیک
 Å Åنابرده رنج گنج میسر نمی شود /
مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد
Å Åناخوانده بخانه خدا نتوان رفت
Å Åناز عروس به جهازه
Å Åنازكش داری ناز كن/
نداری پاهاتو دراز كن
Å Åنبرد رگی تا نخواهد خدای /
اگر تیغ عالم جنبد ز جای ...
Å Åنخود توی شله زرد
Å Åنخودچی توی جیبم میكنی /
اونوقت سرم را میشكنی ؟
Å Åنخودچی شو دزدیده
Å Åنخود هر آش
Å Åندید بدید وقتی بدید به خود برید
Å Åنذر میكنم واسه سرم خودم
میخورم و پسرم /
Å Åنردبون ،پله به پله
Å Åنردبون دزدها

Å Åنزدیك شتر نخواب تا خواب آشفته نبینی
Å Åنزن در كسی را تا نزنند درت را
Å Åنسیه نسیه آخر به دعوا نسیه
Å Åنشاشیدی شب درازه
نشـستهپاكه
ُ ÅÅ

Å Åنفسش از جای گرم در میاد
Å Åنكرده كار نبرند بكار
Å Åنگاه بدست ننه كن /
Å Åمثل ننه غربیله كن
Å Åنوشدارو بعد از مرگ سهراب
Å Åنوكر باب ،شیش ماه چاقه ،شیش ماه الغر
Å Åنوكر بی جیره و مواجب تاج سر آقاست
Å Åنوكه اومد به ببازار كهنه می شه دالزار
Å Åنون اینجا آب اینجا /
كجا برم به از اینجا ؟
Å Åنون بدو ،آب بدو /
تو بدنبالش بدو
Å Åنون بده ،فرمون بده
Å Åنون بهمه كس بده ،اما نان همه كس مخور
Å Åنونت را با آب بخور منت آبدوغ نكش
Å Åنون خونه رئیسه ،سگش هم همراهشه
Å Åنون خودتو میخوری /
حرف مردم و چرا میزنی ؟
Å Åنون خود تو میخوری
حلیم حاج عباسو هم میزنی ؟/
نون را به اشتهای مردم نمیشه خورد
Å Åنون را باید جوید توی دهنش گذاشت
Å Åنونش توی روغنه
Å Åنونش را پشت شیشه پنیر می ماله

خطری که همه را تهدید می کند؛
افرادی که در طول زندگی براساس
یک برنامه تمرینی منظم و به صورت
اصولی ورزش میکنند دچار دیسک
کمــر و دردهای عصب ســیاتیک
نمیشوند امادر این مورد ورزشهای
غیرعلمی و ســنتی نتیجه عکس
دارند تا آنجا که حتی یک ورزشکار
حرفــهای را نیز مبتال به دیســک
پیشرفته کمر کرده و در نهایت وی
را مجبور به عمل جراحی میکند.
در کل خطر ابتال به دیســک کمر
و ســیاتیک خیلی از افراد را تهدید
میکند از جمله کارمندان و پشت
میزنشینها.
"دیســک" عبــارت اســت از
بالشــتکهای غضروفی پر از مایع
كــه دارای خاصیــت ضربه گیری
و ممانعــت از کشــش زیــاد روی
مهرههاست و در بین استخوانهای
ستون مهرهای قرار دارد.
دیسکهمچنینحالتانعطافپذیری
دارد .هردیسکدارای هستهای مایع
و ژلهای است که پوشش حلقهای و
تعدادی رشته ،آن را محاصره کرده

برآمدگیدیسک بین مهرهها یا رباط
و اعصاب و عضالت • ،ناهنجاریهای
مادرزادی • ،حاملگی • ،عفونتها،
• سرطانها • ،فشــارهای روحی و
عصبی • ،اختالالت مغزی و طناب
نخاعی و ...همگی از عواملی هستند
که منجر به بروز بیماریدیسک کمر
و سیاتیک میشوند.
در کتاب "ورزش،درمان بیماریها"،
دکتر لطفعلی پورکاظمی تاکید کرده
کهدیسکهای بین مهرهها به میزان
ت و پنج درصد از ستون فقرات
بیس 
را تشکیل میدهند و تنهادر صورتی
حرکات ما بین مهرهها امکان پذیر
اســت که دیسکها ســالم و قوی
باشند.
بنابراین باید کاری کرد که در طول
زندگی به مرور زمان دیســکها در
معــرض تخریــب و برآمدگی قرار
نگیرند.
اگر هم دیســک آزرده تحت درمان
قرار نگیرد مشکلساز میشود ،زیرا
ریشههای عصبیدر طرفین مهرهها
و کانال نخاعی در وســط ســتون
مهرهها (از مغز تا دومین مهره کمر)
ادامه دارد و پیامهای درد را از کمر به
ستون مهرهای و پاها منتقل میکند.

اســت .این حلقه در ناحیه پشت و
اطراف دیسک ضعیفتر است و در
اثر ضربه و فشار زیاد دچار بروز فتق در کل دردهای ناحیه کمر و پا مانند
دیســک و برآمدگی و فشار بر روی دیسک و سیاتیک یکی از مشکالت
عمده افراد به ویژه در سنین باالتر از
اعصاب ستون مهرهها میشود.
دیســک حالت کمک فنــر را در  40سالگی است که در بیشتر موارد
اتومبیل دارد و ســبب میشــود تا سبب ناتوانی شغلی شده و ناراحتی
مهرهها با هم اصطکاک پیدا نکنند و روحی و جسمی را هم به دنبال دارد.
بنابراین باید تا حد امکان از ابتال به
ساییدهنشوند.
"سیاتیک" چیست؟
آنها جلوگیری کرد.
به هم پیوستن تعدادی از رشتههای برای پیشــگیری از بروز اختالالت
عصبی که طرفین مهرههای پشت استخوانی و دیسک مهرهها ،باید از
و کمر و لگــن به هم میپیوندند و انجام کارهای شدید جسمانی و بلند
از ناحیه پشــت ران به طرف ساق کردن اشیا سنگین پرهیز شود.
پــا میآیند و به دو شــاخه تبدیل ضمن اینکه برای جابهجا کردن یا
میشوند و به طرف کف پا میآیند .برداشتن لوازم از سطح زمین بهتر
پس در حقیقت تمــام افراد دارای است زانوها را نیز خم کرد و از حالت
سیاتیک ودیسک هستند.
نشسته اشیا را برداشت.

• چاقی • ،برداشــتن اشیا سنگین
از زمین • ،نشســتن نامناسب روی
زمین و صندلی • ،نامناسب نشستن
روی صندلــی
اتومبیــل هنــگام
ZONYCHO
رانندگی • ،ایستادن
داروی درمان طبیعی
در حالت نامناسب،
ناخن های قارچی،
• جــای خــواب
زرد رنگ وخراب شده
نامناسب • ،ورزش
مخلوطی از روغن های
نکــردن و ضعــف
اساسی ،با  69درصد
ستون اسکلتی• ،
آمار درمانی درمدت
خم شــدن و کش
 10سال مطالعه
آمــدن ناصحیح• ،
ZACHE
تصادفات و سقوط،
داروی طبیعی پای ورزشکار
• فعالیت جسمانی
(قارچ الی انگشتان پا و پاشنه های ترک خورده) زیاد و ناجور • ،بروز
مخلوطی از روغن های اساسی حل شدهدر کره کاریته پارگی و رگ به رگ
شدن یا دررفتگی و
ARTHODEX
مسکندردهایعضالنیومفصلیدارویطبیعی
مخلوطی از چند روغن اساسی حل شدهدر کره کاریته
محل فروش در مونتریال:

تپشدیجیتال:

چکار کنیم
بتالنشویم
م

•
چه کنیم؟

•
علل بروز بیماریهای دیسک کمر و
سیاتیک

Tel.: 514-223-3336
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•
ورزش عامل بازدارنده است یا عامل
ابتال؟

افرادی که در طول زندگی براساس
یک برنامه تمرینی منظم و به صورت
اصولی ورزش میکنند دچار دیسک
کمــر و دردهای عصب ســیاتیک
نمیشوند.
اما متأسفانه به کرات شاهد ورزش
غیر علمی و سنتی هستیم که حتی
یک ورزشــکار حرفهای را نیز مبتال
به دیسک پیشــرفته کمر میكند
تا جائیکــه او وادار به عمل جراحی
میشود.
•
این ورزشها مانع از دیسک کمر و
سیاتیکمیشوند

ورزشهــای مــداوم و منظــم از
قبیل پیــاده روی ،نرمش ،دویدن،
کوهنوردی ،و شنا در دوران جوانی
سبب تقویت عضالت و استخوانها

و اعصاب و دیسک کمر میشوند و
در نهایت از ابتال فرد به بیماریهای
دیسک کمر و سیاتیک جلوگیری
میکنند.
سیگار کشــیدن نیز یکی از عوامل
بســیاری از بیماریهــا ،و به ویژه
بیماری دیســک کمر و ســیاتیک
است ،زیرا سیگار کشیدن شریانها
را تنگ میکند و این باعث میشود
میزان اکســیژنی که باید به پاها و
سایر نواحی بدنبرسد ،کمتر شود.

•
چه میشود که پشت میزنشینها
دیسک کمر و سیاتیک میگیرند؟

افرادی که شغل پشت میز نشینی
دارند ماننــد کارمندان یا خانمهای
خانــهدار حتی با بلنــد کردن یک
کپســول گاز پر یا جعبه نوشابه و
دیگر اشیا ممکن است فشار ناگهانی
از طریق ستون فقرات به مهرههای
کمر و دیســک بین مهرههای خود
وارد میکننــد .این کار باعث ایجاد
نوعی فتق در دیســک بین مهرهها
شــود و در نتیجه درد شدید ناحیه
کمر و پشــت ران و طرفین ساق پا
به وجود آید؛ یعنی فشــار بر عصب
سیاتیک.
از آنجا که عصب سیاتیک از اعصاب
مجاور مهرههای کمر شروع میشود
و از پشت ران به طرف ساق پا و کف
پا حرکت میکند و از قطر آن کاسته
میشــود ،از همین مسیر است که
دردهای سیاتیکی میتوانند منشا
فشار مهرهها و دیســک و اعصاب
کمری شوند .در افراد چاق ،شیوع و
شدت دردهای کمری بیشتر است
زیرا بزرگی شکم و تجمع چربی در
اطراف و ســطح مهرهها و عضالت
سبب فشــار روی اعصاب و دیسک
مهرهای میشود و فاصله مهرهها را
کوتاهترمیکند.
در کل آرتروز کمر و زانوها و شانهها
در افراد چاق و به خصوص کسانی
که روش نشستن بر روی صندلی و
خم شدن و دراز کشیدن را به خوبی
انجام نمیدهند ،بیشتر است.
پورکاظمی در کتاب "ورزش ،درمان
بیماریها" همچنین آورده اســت
که نشســتن روی صندلی باید به
گونهای عمود باشــد که زاویهای در
ناحیه کمر تا شــانه نسبت به بدن
و صندلی ایجاد نشــود و به حالت
شــل و خمیده روی صندلی نباید
نشست در صورتی که بادکردگی و
فتق دیسک در ناحیه جلو یا عقب
مهرهها و نخاع شوکیدر حد خفیف
باشد میتوان با استراحت مطلق و
سپس نسبی و عدم انجام کارهای
سنگین و استفاده ازداروهای مسکن
و ضد التهاب و فیزیوتراپی و کشش
و کمربند ،بیماری را بهبود بخشید
یا درمان کرد اما در صورت شــدید
بودن نیاز به جراحی یا بیهوشی برای
برداشتن و یا ترمیم دیسک آسیب
دیده است
 ( Torontoایرانیان تورنتو )
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می
کمک
اتفاق كردهاند.
بیشتركردهاند.
اتفاق
•
شــود به
اگ��ربدن می
صامتطوالنی هورمونی در
ناطق ومدت
هضم برای
این روند
نامك��ه چگونه از طريق قرآن ناطق و صامت
درك
بخواهيم به اين
طريق قرآن
• اگ��ر بخواهيم به اين درك ك��ه چگونه از
هاي مختلفي وجود دارد كه
برس��يم ،راه
به كنيم،
برقرار
ارتباط
با خداوند
وجود دارد
مختلفي
بههاي
برقرار كنيم ،برس��يم ،راه
ارتباط
با)۴خداوند
اجنیر
برخی ) ۹
حلوایی
کــدو
که بنا
کولسیستوکینین،
سیری مكهیدهد
احساس
انسان
(ع)
ائمه
اس��ت.
صاعد
قرآن
عنوان
به
نيايش
و
دعا
آنها
بهترين
از
يك��ي
(ع)
ائمه
اس��ت.
صاعد
قرآن
عنوان
به
نيايش
و
دعا
آنها
بهترين
يك��ي از
وزن
درصد
۸۸
پختن،
از
پس
حتی
و میــزان قند خــون را ثابت نگاه از گزارش ها ،حس سیری به انسان انجیر تازه یا خشک سرشار از الیاف
نيايشه��ا و دعاهاي فاخري دارند اما ادعيهه��اي حضرت علي (ع) در
نيايشه��ا و دعاهاي فاخري دارند اما ادعيهه��اي حضرت علي (ع) در
دهد.
تشکیل
كميل،را آب
کدوحلوایی
۱۰۰
متفاوتگرم در
میزان ۴
است ،به
كوفهاهل
مس��جد که
عالوه ،کسانی
میدهد.
دارد.
س��اير می
هردر ماه
اس��ت و
ادعيه
و ...با س��اير
به كميل،
دعاي
متفاوت اس��ت و در ماه
ادعيه
ی با
كوفهمو...
مس��جد
دعاي
كنار •
قرآنودرجای
س��هکرده
اينرا پر
معــده
کلســیم
همچنین
انجیر
کالری.
هستند
گيرند و دعاهاي
قرار مي
يكديگر
کلی در كنار
طورقرآن
اينبهس��ه
خوردنرمضان
آجیلمبارك
يكديگر قرار ميگيرند و دعاهاي
بنابراینرمضان
مبارك
برایطول
افتتاحکهو ...در
افطار،
از اين
شلغـمو ...در طول يكديگر
دع��اي)افتتاح
هــایس��حر،
دعاهاي افطار،
کمــیچون
اين ماه
اضافی ۶
برای کالری
يكديگرو
ســوخت
دع��اي دارد
س��حر،زیــادی
خورند
دعاهايی
چونآجیل نم
ماه که
کســانی
مبارك
ماه
در
موقعيت
بهترين
خداوند
به
رس��يدن
براي
شود.
مي
واقع
مبارك
ماه
در
موقعيت
بهترين
خداوند
به
رس��يدن
براي
شود.
مي
می
ساز بدن بسیار مفید است .انجیر
واقعگذارد .از آنجا که  ۳درصد آن را شلغم جزو ســبزیجات ریشهای کمتر چاق می شوند.
رمضان براي همگان فراهم ميشود.
رمضان براي همگان فراهم ميشود.
•
برای
مفید
مغذی
ماده
سه
که
است
منبع
پس
دهد،
ی
م
تشکیل
الیاف
طباطباييرا
مصرف قند
به
اشتیاق
ضمن
در
٭ استاد علوم قرآني و حديث دانشگاه عالمه
٭ استاد علوم قرآني و حديث دانشگاه عالمه طباطبايي
خوبی برای کسب الیاف مورد نیاز کم کردن وزن را یک جا داراست ) ۸ :گــالبی
کاهش میدهد.
تلفن گروه دين و انديشه88761257 :
تلفن گروه دين و انديشه:
•
88761257و ویتامین ث .تنها گالبی سرشــار از الیاف و مملو از
الیاف ،کلسیم
بدن است.
•
الیاف موجود در شــلغم (بیش از ویتامین ث اســت .نتایج گزارش

سالمــت ...
ذاییکهکمر
مادهغ
 ۹ماده
کمرد
یکن
غذاییککهم 
آسماني
ي
ی
ر
ا
ب
ا
ر
را باریک میکند
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•
 ) ۱سیب

هر ســیب به اندازه تقریبی
یک شــیرینی کوچک کالری
دارد و بــه همان انــدازه نیز از
الیاف برخوردار است.دانشمندان
برزیلی طی پژوهشــی دریافتند
افرادی که در روز فقط سه سیب
میخورند بیش از کسانی که روزانه
فقط سه شــیرینی سالم مصرف
ی کنند .اما
می کنند ،وزن کم م 
پوست سیب نباید کنده شود .این
پژوهشها نشان می دهد که بین
اسید اورسولیک موجود در پوست
ســیب و خطر چاقــی رابطهای
معکوس وجود دارد.

ان

خوراکیهای سالم فصل پائیز
هیــچ غذا یا خوراکــی نمیتواند
چربی بــدن را آب کند ،اما این ۹
ی مقوی و پرانرژی جلوی
خوراک 
اشــتها برای غذاهای پرچربی را
دكتر عباس اشرفي
علي اكبر ميرزايي
گرفته ،قند خون را متعادل کرده،
متابولیسم را افزایش میدهند.

یک جدول با دو شرح

5130

•
 ) ۲شاهبلوط

شاهبلوط از همه خواص آجیلها
برخوردار است ،بی آن که کالری
یا چربی موجود در آنها را داشته
باشد .شــاهبلوط همچنین منبع
علي خراساني
خوبی بــرای پروتئیــن ،الیاف و
ویتامین  Eاست .اما برخالف دیگر

قرآن صامت ،قرآن ناطق ،قرآن صاعد
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یک جدول با دو شرح
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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
کرده و
دارای دو
مداد حل
روزنامهباايران
شرحها را
جدول
جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

جدول عادي

جدول عادي
جدول ويژه

افقي:
 -1ضمير جمع – دستگاهي مكانيكي
1
كه در آشپزخانهها استفاده ميشود
 -2وحشت – سوره بدون بسماهلل – 2
بلندنظري
3
 -3نوع��ي خواهر و برادر – جايگاه –
4
مخفف ليكن
 -4كشت به اميد باران – اسب آذري 5
– خاك متبرك – چنين نامي هرگز
6
فراموش نميشود
 -5ع��دد خيطي – پژوه��ش – ابزار 7
باغباني
8
 -6س��ياه زخم – بسنده ،به اندازه –
9
بوي ماندگي
 -7بازتابيده ،انعكاس يافته – س��قز 10
جويدني – حيوان مفيد
 -8واح��د وزن – گن��اه ب��زرگ – 11
توزيعكننده
12
 -9معب��ود ،اي��زد – درم��ان – عيد
13
ايرانيان
 -10مظه��ر الغ��ري – ش��هري در 14
استان يزد – خودرأي
15
 -11گوارا – شهري در استان اردبيل
– واحد دارويي
 -10پرده روي قلب – مشكل – سنگ
كم
بيم��اري
–
س��ينمايي
 -12ب��رش
آسياب
خوني – نوعي خطكش – ثروتمند
 -11ده��ان – عم��ل دم و ب��ازدم –
 -13نهيب ،پرخاش – پارس��نگ ترازو پيامدها
– خبرچين
 -12نوعي پوش��اك گشاد بيآستين –
 -14س��زاوار – س��رود و نغمه – سنت چه كس��ي؟  -جاي��زه معروف – تنگي
و خلق و خو
نفس
 -15طب��ق اين اصل صفات و ش��رايط  -13عكسالعم��ل – محافظين ويژه –
قاضي طب��ق موازين فقهي به وس��يله بسياري
قانون معين ميش��ود – ح��رف دهان  -14واژه توضي��ح كالم – ناممك��ن –
كجي
قضاوت
عمودي:
 -15هنوز بيگانه – نوعي زراعت كه در
 -1شاخهاي از علوم فني – ديروز
آن همه مراحل تقويت زمين ،كاشت و
 -2نش��ان دادن – رنگ آسمان – رود برداشت با استفاده از نهادههاي طبيعي
مرزي
باشد
 -3كوچكترين ذره – لهيب
حل جدول عادی شماره 5129
– شخص بزرگ و ممتاز
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -4پي��ر – مرك��ز كش��ور
ز
ا
ر
د
ه
د
ا
و ج
ز
ه ب ا
ا
 1ر
آذربايج��ان – مخفف ماه –
و
ر
ه
ا
ر
م
ا
م ر
ل
 2و ب ا
نهر بزرگ
ر
د ي ا
د م ي ت
ا
 3ز ي ر
 -5مددكار – مرغ س��خنگو
د خ
ا
م ر
ن ي
ر
 4ش ا پ و
– امر به رفتن
ا
م ب ا ش ر
ت خ م ه
 5م ر
 -6پراكندگي – سبزي نقلي
6
و ن
ه
ت ص ر ف
ل
ا
م ر
ا
ا ن ه
ت ر
ا ب
م ح ر
 7ر خ ش
– خانم خانهدار
8
و
و
ه
ا ب
و ل
د
د
ا
ز
 -7روز ع��رب – ن��ام قديم
ر س ا
ح ي ه
ن ا
و ت
ه
ا
 9م
مشهد – آزاد شده
ر
س م ن د
ا ب
ج و
 10ا ن ي
روي
زش��ت
 -8گياه��ي –
و
ا
ش ت ا ب
ر ف ل ك س
 11ه
قصهه��ا – در امان��ت روا
ن ي ر ن گ
ك م
ا ي ل
 12ي س
نيست
و ت و
ل
ا
م و
ا
ا ن
 13گ م
 -9آش��كار ش��دن – نوعي
س ي ر ي
ا
ا ك ر
و س
ر
ا
 14ل
ا ن ه
و
ه ن د
و
د
 15ي ك د س ت و
دسر – صداي گربه

افقي 15 14 13 12 :شباهت
5 4 3 2 1
11 10 9 8
 -1ضمير جمع – دستگاهي مكانيكي -8م��واد زائد خون – تارنما – پس��ر
1
كه در آشپزخانهها استفاده ميشود گيالني
 -2وحشت – سوره بدون بسماهلل –2 -9خان��ه – مرك��ز كهگيلوي��ه و
بلندنظري
بويراحمد – شهري در استان فارس
3
 -3نوع��ي خواهر و برادر – جايگاه – -10تاك – از ظروف آزمايشگاهي –
4
مخفف ليكن
حركتي در جودو
 -4كشت به اميد باران – اسب آذري5-11نوع��ي آبگوش��ت – پراكنده –
– خاك متبرك – چنين نامي هرگزحيله و فن
فراموش نميشود
6-12دف��ع كنن��ده – تندرس��ت –
افزوني – كشتي جنگي
 -5ع��دد خيطي – پژوه��ش – ابزار 7
باغباني
8-13فلك – س��ودمند – پدر صنعت
 -6س��ياه زخم – بسنده ،به اندازه –سينما
بوي ماندگي
9-14بلندتري��ن قله دنيا – سيس��تم
موتورهاي روغني – نام پاستور
 -7بازتابيده ،انعكاس يافته – س��قز 10
جويدني – حيوان مفيد
 -15دانش��ي كه به مطالعه طبيعت و
 -8واح��د وزن – گن��اه ب��زرگ – 11
بررسي تنوع زيستي زمين به منظور
توزيعكننده
حفاظت از اكوسيستمها ،زيستگاهها
12
 -9معب��ود ،اي��زد – درم��ان – عيدو گونهه��اي زيس��تي ميپ��ردازد –
13
ايرانيان
كوچك
 -10مظه��ر الغ��ري – ش��هري در 14
عمودي:
استان يزد – خودرأي
نوع��ي عفون��ت ت��ك ياختهاي –
-1
15
 -11گوارا – شهري در استان اردبيلزيادهجويي
افقي –:واحد دارويي
اروپاي��ي–  -پول
-10زبان
 -2م��ادر
مشكل – سنگ
هايروي قلب
پرده
كم
بيم��اري
–
س��ينمايي
-12
ادعا
–
آلمان
آسياب
ب��رش– فيلم��ي از فريال
خ��اك
 -1پش��ته
نيوشاكش –
نوعي خط
زردآب –
بستني –
مددكار ب��ازدم –
عم��ل دم و
ده��ان –
ثروتمند -3نوعي-11
ضيغمي
خوني با– بازي
بهزاد ()1390
پرخاش
 -13نهيب،
معصي��ت – واژه تمجيد –
ترازوپ��ور –
پارس��نگ -4
پيامدها
بازيكن– س��ابق
كف��ش –
 -2خ��وراك
خبرچين
ماهيگيري
قالب
 -12نوعي پوش��اك گشاد بيآستين –
فرانسه – كشوري در
تيم ملي –فوتبال
جاي��زه– سوره
واداش��تن
سنتبه كارچهزش��تي
 -14س��زاوار – س��رود و نغمه – -5
معروف – تنگي
كس��ي؟ -
جنوب آفريقا
خلق و
و
نفسمازني
گياهخوگ��ون – گدايي – دهم – آتش
محص��ول
-3
ييالق كرج
عكسشتر –
 –-13بچه
ش��رايطمانع آب
تاجريزي -15طب��ق اين اصل صفات و -6
محافظين ويژه –
العم��ل –
خي��س فقهي
طب��ق موازين
قاضي
شستن لباس – مجموعهاي
يزدي –به -7
وس��يلهظرفبسياري
ماه��ي –
 -4نوع��ي
دهان
خوب – قانون
كالمبه– هم
توضي��ح ك��ه
واژهو پابندها
-14بن��د
دو ري��ل
زنبيل معين ميش��ود – ح��رف از
ناممك��ن –
قضاوتنصب روي بس��تر خط
كجيدرخ��ت – هض��م غذا – متص��ل و براي
 -5جن��گل
ستون خيمهعمودي:
خودروي
راهآهن آماده
زراعت كه در
است ––نوعي
ش��دهبيگانه
 -15هنوز
دستگاهفني –
خانهاي– از علوم
ميز–-شاخه
 -6يار 1
نساجيديروز روسي آن همه مراحل تقويت زمين ،كاشت و
چين��ي– رنگ
نش��ان دادن
 -7از -2
هاي طبيعي
فاضالباز –نهاده
العم��ل با–استفاده
رودعكسبرداشت
موجود در
خودروه��اي
ش��هر
آسمان –-8
مرزي
ح��روف يوناني – پس��وند زادگاه باشد
اي��ران – از
موسيقي سبك «بلوز»
لهيب
–
ذره
كوچكترين
-3
–
صائب
ادبي
س��بك
-9
شماره  5129حل جدول عادی شماره 5129
ويژه ممتاز
جدولبزرگ و
حلشخص
–
راز و نياز – نام بتي
مرك��ز 10 9
– 8 7
پي��ر 6
5 4 -4
3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 315 214 113 12 11
كش��ور
آب
را
م��رد
–
لجوج
-10
ا
ا ن گ ي ر ج ه
 1ج ه
ز
ا
ر
د
ه
د
ا
و ج
ز
ن گ 1ي ر ر ا ي ه ب ا
–
ماه
مخفف
–
آذربايج��ان
2
ا
ا
د
ا
ل
ر م ل
و
ر
ه
ا
برگزيده ر
م
كند –ا
ل ديده م ر
و  2ل و يب ا ا
 3ان س انهر بزرگ
ا
ر
ك ي ا
ر
ماه ي ا
گذرنامه – د
دلير –م ي ت
د
 -11ا
ا  3ه ز ا ي ير
مرغ س��خنگو
مددكار –
-5
ر
و
م
 4د ي ن ا
د خ
ا
م ر
ميالدي ن ي
ر
م گ ر  4ش ن ا وپ و
5
ا  5نم ر ن
ل م
ا
رفتنن
به ا
امر ر
ا ن – ك
ا
م ب ا ش ر
ت خ م ه
 -12مهمترين منبع مواد
نقلي
ر
سبزي ه
پراكندگي – گ و
و غ
 -6ر
ف
 6ر
و ن
ه
ت ص ر ف
ل
ا
 6ا ا س دم ر
هنري ر–
نق��ش
قن��دي ر–
ر
دار ا
خانه د
– خانمت و
 7و ك ر
ا ن ه
ت
ا ب
م ح
ك ج  7ا ر و خ هش
دوستي
ن��ام اقديم ز  8م ر ز ا د آبكي د–
8
ع��ربب – ن م
ش
و
و
ه
ا ب
و ل
ل و -7رروز
-13
د ي ن ه
 9م ي ن ا
روسيه – ر س ا
در ي ه
ش��هري ح
ن ا
و ت
 9ن م ا ا به
مشهد ب– آزاد اشده
ر
گواليدن س م ن د
چك و– ا ب
ج
ه س ت 10ي ا ن و ي
غ ي
ي ا
ز
 10ي و
گياه��ي –ي زش��ت روي
-8
و
ا
ش ت ا
لر ف ل ك س
ش ا ت ل 11ه ا
ه ت ا ك
 11ر
ورزشبها
سرعت – از
-14
روا
امان��ت
 12ا د قصهاه��ان ر– در
ن ي ر ن گ
ك م
ا ي ل
ا 12يي كس و
ه
چ و
غيرمذهبي
 13گ م ا ن –
نيست
و ت و
ل
ا
م و
ا
ا ت م
ر م
م ت و
 13ب ن ا ب
وف��ادار –
 -15پرن��ده
س ي ر ي
ا
ا ك ر
و س
نوعي ح 14م ل ي ا تر
– ت
ش��دن و
آش��كار ن خ
د
 -9و
 14ا ي م
ا ن ه
و
«پرندگان» د
ه ن
و
نويسنده د
گربه ي ر ن ج 15ا ي وك ر د س ت و
ا
صدايه
دسرت – ا ن
ا س
 15د

 جدولهای ____________________ ویژه وعادی ____________________
1
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5
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خدمات ارزی

7

514-844-4492
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 15 14 13 12 11 10 9 8شباهت
 -8م��واد زائد خون – تارنما – پس��ر
گيالني
 -9خان��ه – مرك��ز كهگيلوي��ه و
بويراحمد – شهري در استان فارس
 -10تاك – از ظروف آزمايشگاهي –
حركتي در جودو
 -11نوع��ي آبگوش��ت – پراكنده –
حيله و فن
 -12دف��ع كنن��ده – تندرس��ت –
افزوني – كشتي جنگي
 -13فلك – س��ودمند – پدر صنعت
سينما
 -14بلندتري��ن قله دنيا – سيس��تم
موتورهاي روغني – نام پاستور
 -15دانش��ي كه به مطالعه طبيعت و
بررسي تنوع زيستي زمين به منظور
حفاظت از اكوسيستمها ،زيستگاهها
و گونهه��اي زيس��تي ميپ��ردازد –
كوچك
عمودي:
 -1نوع��ي عفون��ت ت��ك ياختهاي –
زيادهجويي
 -2م��ادر زبانهاي اروپاي��ي  -پول
افقي:
 -1پش��ته خ��اك – فيلم��ي از فريال آلمان – ادعا
 -3نوعي بستني – زردآب – مددكار
بهزاد ( )1390با بازي نيوشا ضيغمي
 -2خ��وراك كف��ش – بازيكن س��ابق  -4پ��ور – معصي��ت – واژه تمجيد –
تيم ملي فوتبال فرانسه – كشوري در قالب ماهيگيري
 -5به كار زش��تي واداش��تن – سوره
جنوب آفريقا
 -3محص��ول گياه گ��ون – گدايي – دهم – آتش مازني
 -6مانع آب – بچه شتر – ييالق كرج
تاجريزي
 -4نوع��ي ماه��ي – خي��س يزدي –  -7ظرف شستن لباس – مجموعهاي
از دو ري��ل بن��د و پابندها ك��ه به هم
خوب – زنبيل
 -5جن��گل درخ��ت – هض��م غذا – متص��ل و براي نصب روي بس��تر خط
راهآهن آماده ش��ده است – خودروي
ستون خيمه
 -6يار ميز – خانه – دستگاه نساجي
روسي
 -7از خودروه��اي چين��ي موجود در  -8عكسالعم��ل – فاضالب – ش��هر
اي��ران – از ح��روف يوناني – پس��وند زادگاه موسيقي سبك «بلوز»
 -9س��بك ادبي صائب –
حل جدول ويژه شماره 5129
راز و نياز – نام بتي
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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 12ا
– غيرمذهبي
)Tel.:(514
772-5787
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) (514ح م ي ت  -15پرن��ده وف��ادار –
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 14ا ي م و
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 15د ا س ت ا ن ه ا ي ر ن ج ا و ر نويسنده «پرندگان»

خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه
برای هموطنان عزیز
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پند سعدی ()2

گنج ادب...
•

این ضرب املثل ها هر یک مصراعی است از یک
بیت؛ آیا می توانید آنها را کامل کنید:

PAIVAND: Vol. 21  no.1182  Oct. 01, 2014

به اهتمام

محمد فرحی
(مونتریال)

ادامه دار

 )1دلق ریا به آب خرابات بر کشیم
 )2غارت کنیم باده و شاهد به بر کشیم
 )3روزی که رخت جان به سرای دگر کشیم
 )4پای از گلیم خویش چرا بیشتر کشیم

 )1آنجا که عیان اســت چه حاجت به بیان
است
•
 )2فواره چون بلند شود سرنگون شود
مهر مادر
 )3کلوخ انداز را پاداش سنگ است
مادری پیر و پریشان احوال
 )4زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد
سن او بود فزون از پنجاه
 )5نه بر مرده بر زنده باید گریست
زن بی شوهر از حاصل عمر
 )6عالج واقعه قبل از وقوع است
یک پسر داشت شریر و خود خواه
دیده بود او به بر مادر خویش
•
یک گره بسته ی زر گاه به گاه
اشعاری نغز از شعرای بزرگ:
روزی آمد که ستاند آن زر
این اشعار سروده ی کیست؟
تا کند صرف عملهای تباه
 )1از من بگوی عالم تفسیر گوی را
مادر از دادن زر کرد ابا
گر در عمل نکوشی نادان مفسری
گفت رو رو که گناه است گناه
 )2برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی
این ذخیره است مرا ای فرزند
که در نظام طبیعت ضعیف پا مال است
بهر دامادی ات انشاء الله
 )3ناله را هر قدر کوشیدم ک پنهانش کنم
پسر افشرد گلوی مادر
سینه میگوید که من تنگ آمدم فریاد کن
آن چنان که رخ او گشت سیاه
 )4در نگاه تو ندانم که چه رازی ست نهان
نیمه جان پیکر مادر بگرفت
که من آن راز توان دیدن و گفتن نتوان
بر سر دست و بیفتاد به راه
رفت و در چاه عمیقی افکند
•
کز جنایت نشود کس آگاه
پرسش:
پیشش آمد پسر بد کردار
این مصراع
تا نماید به سر چاه نگاه
«عشرتکنیمورنهبهحسرت
آخرین گفته ی مادر این بود
کشندمان»
آه فرزند نیفتی در چاه
با کــدام یک از مصاریع زیر یک بیت کامل

برادر که در بن ِد خویش اســت ،نه
برادر ،و نه خویش است.
•

هر کس را که َزر در ترازوست ،زور
در بازوست.

•

هر که در زندگــی ،نانش نخورند،
چون بمیرد ،نامش نبرند.
•

ســر دلــداری و
چیســت دانــی ّ
دانشمندی
آن روا دار که گر بر تو رود بپسندی
•

سر گرگ باید هم اول برید
نه چون گوسفندان مردم درید
•

اندیشه کردن به این که چه بگویم،
بهتر است از پشیمانی از این که چرا
گفتم.
•

مبخشای بر هر کجا ظالمیست
که رحمت بر او جور بر عالمیست
هر آنکس که بر دزد رحمت کند
به بازوی خود کاروان می زند
جفاپیشگان را بده سر به باد
ستم بر ستم پیشه عدل است وداد
•

بـرد
خدا کشتی آنجا که خواهد َ
اگر ناخدا جامه بر تن درد

مردی نه اینســت که حمله آورد،
بلکه مردی آنست کهدر وقت خشم
خــود را بر جای بدارد و پای از حد
انصاف بیرون ننهد.
•

آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد
هر کسی را آنچه الیق بود داد

کمتر شنیدههاییاززبانفارسی
بد نیست بدانید...


واژههای زیر را همگی فرانسوی هستند
و در فارسی جاافتاده اند:

آسانســور ،آلیاژ ،آمپول ،املت ،باسن،
بتون ،بلیت ،بیسکویت ،پاکت ،پالتو،
پریز ،پالک ،پماد ،پوتین ،پودر ،پوره،
پونز ،پیک نیک ،تابلو ،تراس ،تراخم،
نمبر ،تیراژ ،تــور ،تیپ ،خاویار ،دکتر،
دلیجان ،دوجین ،دوش ،دبپلم ،دیکته،
رژ ،رژیــم ،رفوزه ،رگل ،رلــه ،روبان،
زیگزاگ ،ژن ،ساردین ،ساالد ،سانسور،
سرامیک ،سرنگ ،ســرویس ،سری،
سزارین ،سوس ،سلول ،سمینار ،سودا،
سوسیس ،سیلو ،سن ،سنا ،سندیکا،
سیفون ،ســیمان ،شــانس ،شوسه،
شوفاژ ،شیک ،شیمی ،صابون ،فامیل،
فر ،فالسک ،فلش ،فیله ،فیبر ،فیش،
فیلســوف ،فیوز ،کائوچو ،کابل ،کادر،
کادو ،کارت ،کارتــن ،کافه ،کامیون،
کاموا ،کپســول ،کت ،کتلت ،کراوات،
کرست ،کالس ،کلوب ،کلیشه ،کمپ،
کمپرس ،کمپوت ،کمد ،کمیته ،کنتور،
کنسرو ،کنسول ،کنکور ،کنگره ،کودتا،
کوپن ،کوپــه ،کوســن ،گاراژ ،گارد،
گاز ،گارسون ،گریس ،گیشه ،گیومه،
الستیک ،المپ ،لیســانس ،لیست،
لیموناد ،مات ،مارش ،ماساژ ،ماسک،
مبل ،مغازه ،موکــت ،مامان ،ماتیک،
ماشین ،مانتو ،مایو ،مبل ،متر ،مدال،
مرسی ،موزائیک ،موزه ،مین ،مینیاتور،
نفت ،نمــره ،واریس ،وازلیــن ،وافور،
واگن ،ویترین ،ویرگول ،هاشور ،هال،
هالتر ،هورا و...


آیا میدانستید که
بســیاری از واژههای عربــی در زبان
فارسی در واقع عربی نیستند و اعراب
آنها را به معنایی که خود میدانند در
نمییابند؟
ایــن واژههــا را ســاختگی (جعلی)
ساخته ترکان
مینامند و بیشترشان
ٔ
عثمانی است.
از آن زمرهاند:
ابتدایی (عرب میگوید :بدائی)،
انقالب (عرب میگوید :ثوره)،
تجاوز (اعتداء) ،تولید (انتاج)،
تمدن (مدنیه)،
جامعه(مجتمع)،
جمعیت(سکان)،
خجالت (حیا)،
دخالت (مداخله)،
مثبت (وضعی)،
مسری (ساری)،
مصرف (استهالک)،
مذاکره (مفاوضه)،
ملت َ
(ش َعب)،
ملی (قومی)،
ملیت (الجنسیه) و ...

بســیاری از واژههای عربــی در زبان
فارســی را نیز اعراب در زبان خود به
معنیدیگری میفهمند ،از آن زمرهاند:
رقیب (عرب میفهمد :نگهبان)،
شمایل (عرب میفهمد :طبعها)،
غرور (فریفتن)،
لحیم(پرگوشت)،
نفر (مردم)،
وجه (چهره) و...

•

می شود:

سوفیا لورن ،هشتاد سالگی ...

•
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>> ادامه از صفحه25 :

گیرا و عمیق ،ابروهای کمانی ،لبان (...)۱۹۶۳
برجســته و دهان وسوسهانگیز با
عشوهها و خندهها و ناز و غمزههای در سال ۱۹۵۹
ســوفیا لورن ،شاید برخالف تنها
زنانه...
و به همین اندازه پراهمیت ،استعداد رقیب نامدارش جینا لولوبریجیدا،
مــادرزاد ســوفیا لــورن در جان تنها زیبا و "بانمک" نبود ،بلکه از
بخشیدن به نقشهایدشواری بود عهده نقشهــای جدی و تراژیک
که از دنیای "ستارگان" بس دور هم به خوبی بر میآمد.
هستند ،به ویژه نقش زنان ساده و باید اشــاره کرد به فیلمهای "دو
زن" ( )۱۹۶۰و "گوشهنشــینان
عامی.
در "طــای ناپل" ســوفیا لورن آلتونا" ( )۱۹۶۲هردو به کارگردانی
هنرپیشهای  ۱۹ساله و کمتجربه ویتوریودسیکا.
اســت ،هرچند با پیکر درشــت سوفیا لورن در فیلم "دو زن" نقش
و انحناهــای برجســته بزرگتــر مادری ساده و بینوا را ایفا کرد که
مینماید ،امــا در ایفای نقش زن در جریان جنــگ جهانی دوم به
کارگر پیتزاپزی ،مهارت و پختگی همراه دختر سیزده سالهاش مورد
تجاوز سربازان نازی قرار میگیرند.
بیحدی نشان میدهد.
پس از پایان فیلمبرداری "طالی (فیلم در ایران به نمایش در آمد و
ناپل" کارلو پونتی فیلمی کمدی فیلمنامه آن هم به فارسی ترجمه
تهیه کرد به نام "حیف که تو آدم شده است).
بی سروپایی هستی" ( )۱۹۵۴در سوفیا لورن با این فیلم به افتخاری
این فیلم نقش مقابل سوفیا لورن بزرگ دســت یافت به عنوان تنها
را هنرپیشهای جوان به نام مارچلو هنرمندی که اسکار بهترین فیلم
غیرانگلیسی را برای بازیدر فیلمی
ماسترویانی ایفا کرد.
در این فیلم ویتوریو دسیکا نقش غیرامریکاییدریافت کرد .این البته
پدر کالهبردار دختر را ایفا کرد و در کنار دهها جایزهای اســت که
کارگردانی به عهده الساندرو بالزتی سوفیا لورن طی نزدیک نیم قرن
بود .با این فیلم ســوفیا و مارچلو کار در سینما برنده شده است.
محبوبترین زوج هنــری اروپا را بــر همیــن روال باید بــه بازی
ساختند و در چندین فیلم کمدی هنرمندانه او در فیلــم "یک روز
اجتماعی ظاهر شدند ،از "ازدواج بخصوص" ( )۱۹۷۷اشاره کرد به
به ســبک ایتالیایــی" ( )۱۹۵۴کارگردانی اتوره اسکوال.
تــا ملودرامهایی ماننــد "گلهای در فیلم او زنی ساده و خانهدار است
آفتابگردان" و "دیروز ،امروز ،فردا" که در دوران تســلط فاشیسم با

همسایهاش ،مردی همجنسگرا
با نقشآفرینی مارچلو ماسترویانی،
دوست میشود.
هدیه چینهچیتا به هالیوود

و بــه خوبی از عهــده آن بر آمد؛
فیلمهایی "پرشکوه" مانند "سقوط
امپراتوری رم" و "ال سید" هردو
محصــول  ۱۹۶۱بــه کارگردانی
آنتونی مان.
در همین رده باید از فیلم "مردی
از المانچــا" ( ،)۱۹۷۲یاد کرد که
سوفیا لورن در برداشتی دیدنی از
رمان "دون کیشوت" به کارگردانی
آرتور هیلر نقش دولسینه را ایفا
میکند.

در این فیلمهــا او زنی خاموش و
باوقار است که در لحظاتی شور و
جوشش درونی او زبانه میکشد،
ماننــد آتشفشــانی خاموش که
التهاب و حــرارت درونی آن برای
هر کس ،دستکم برای هر مردی،
محسوس است.
سینمادوســتان یکی از آخرین و
دلنشــینترین بازیهای سوفیا
لورن را در فیلم "لباس حاضری"
( )۱۹۹۴بــه کارگردانــی رابرت

از شهرت ســوفیا لورن در ایتالیا
مدت زیــادی نگذشــته بود که
تهیهکنندگان هالیوود به ســراغ
او رفتنــد .او بــرای شــماری از
سینماگران سرشــناس هالیوود،
از هنری هاثاوی تا اســتنلی دانن
بــازی کرد و در برابــر بزرگترین
هنرپیشههای هالیوود از کالرک
گیبــل و جان وین تا پل نیومن و
چارلتون هستون نقش ایفا کرد.
در بیشــتر فیلمهــای امریکایی
ســوفیا لورن ،از ظاهر "جنوبی" و
مهــارت او در کمدی بهرهبرداری بسیاری از والدین همواره با مشکل اما محققان درنهایت
شده است .او در بیشتر فیلمهایی رســاندن بچهها به مدرسه مواجه یک نتیجه تقریبی را
مانند "شهر گمشدگان" ( ،)۱۹۵۷هســتند و در عین حــال تمایل اعالم کردهاند:
"خانه قایقــی"" ،خانم میلیونر" ندارند بچهها را تنها راهی مدرسه بچههــا تا قبــل از ۹
تــا "آرابســک" ( )۱۹۶۶در کنار کنند.
ســالگی به همراهی
گریگوری پک ،زنی زیبا و سرزنده ونکوورسان در این مورد گزارشی والدین نیــاز دارند و
از جنوب اروپاست که در گیرودار چاپ کرده و به بررسی این مساله از آن پــس (تقریبــا
ماجراهای عاشــقانه بــه آمریکا پرداخته که چه ســنی برای تنها از کالس چهــارم)
میرسد.
فرستادن بچهها به مدرسه مناسب میتوانند تا حدودی
شاید بهترین اثر در این رده ،فیلم است.
از عهــده خودشــان
"کنتسی از هنگ کنگ" ( )۱۹۶۶میــزان درک و توجــه در میان بربیایند.
آخریــن کار ســینمایی چارلی بچههای مختلف خیلی متفاوت دان ووکلندر از مرکز
چاپلین،باشد.
است و البته مسیر حرکت آنها به کنتــرل و تحقیقات
ســمت مدرسه هم از هر محله به آســیبدیدگی در
در آستانه هشتاد سالگی
محله دیگر فرق میکند .بنابراین آلبرتا در این خصوص
اما سوفیا لورن به بازیدر فیلمهای نمیتوان پاســخ کامال واضحی به میگویــد« :بچههــا
تراژیک یا تاریخی هم دعوت شد این سوال داد.
در ســن  ۹سالگی به

آلتمن به یاد میآورنــد ،به ویژه
آنجا که سوفیا و مارچلو ،که سن
و سالی از آنها گذشته ،صحنهای از
فیلم قدیمی "دیروز ،امروز ،فردا"
را بازسازی میکنند ،اما این تنها
"اســتقبال" هنرمندانه از فیلمی
کالسیک نیســت ،بلکه مرثیهای
بر عمر از دســت رفته اســت ،با
بزرگداشــت از دو هنرپیشــه که
دیری اســت از تمناهای پرشــور
جوانی دور شدهاند.

بچهها را تنها به مدرسه بفرستیم یا نه؟

•

قابلیت شــناختی
بهتری میرسند و
تاحدی خطر را در
محیط اطراف خود
تشخیص میدهند.
بنابرایــن میتوانند
گزینههای امنتری
را در مسیر خود پیدا
کنند».
پیشــتر گزارشــی
منتشر شــده بود
که نشــان میداد
بچههای زیر  ۹سال
دارای ویژگیهایی
هســتند که آنها را
در خیابــان
و پیــادهرو
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ه
مدردی

کز سنگ گرهی خیزد روز وداع یاران...

همدردی

دوستان گرامی،
سرکار خامن لیال عدل
جناب آقای دکتر حسین صادقی نژاد
سرکار خامن فاطی صادقی نژاد،
خانواده های محترم صادقی نژاد ،عدل،
جباری،خسروشاهی،جهانگیری
عزیزان سوگوار

خانواده محترم وکیلیان،
سرکارخامنوکیلیان(سلیمی)
آقایان دکتر سیاوش وکیلیان
و سورنا وکیلیان
و سایر وابستگان
درگذشت

در اندوه بزرگ درگذشت
پدر و همسر و عزیز خاندان شما

زنده یاد جناب آقای محمد وکیلیان

استاد عالیقدر داسون کالج را ،به شما دوستان و نازنینان
ازصمیم قلب تسلیت می گوئیم
و در این روزهای سخت در کنارتان هستیم.

زنده یاد جناب دکتر هوشنگ صادقی نژاد
پزشک و جراح عالیقدردر مونتریال،
با شما عزیزان ارجمند صمیمانه همدردیم
و برایتان سالمتی و آرامش آرزو می کنیم.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.

خانواده های :آفاقی ،ایزدی،
چوپانی ،کردلوئی و لوژاندر

لوئیز داداش زاده ،محمدتقی حجازی،
بنفشه حجازی ،مهرداد نیکی راد،
بابک حجازی ،پریسا سرندی

هـم

همــدردی

ــــــ دردی ــــــ

خامن خنعی عزیز ،خانواده های سوگوار

در اندوه از دست رفتن غم انگیز مادر دلبندتان
خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان
آن عزیز از دست رفته ،آرزوی آرامش و بهروزی داریم.
فرشاد فضلی (تپش دیجیتال)

خانواده های محترم صادقی نژاد ،عدل ،عزیزان سوگوار
ما نیز درگذشت

زنده یاد جناب دکتر هوشنگ صادقی نژاد

این طبیب و جراح حاذق را به شما و دیگر کلیه بازماندگان صمیمانه تسلیت می
گوییم و برایتان بهروزی و بقای عمر آرزو داریم.
محمد رحیمیان و همکاران در پیوند مونتریال

 ...هک ایام غم نخواهد ماند

همــدردی

کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما
درگذشت برادر گرامی آقای خسرو وزیری را
به ایشان تسلیت می گوید.

آســیبپذیر میکنــد:
کوچکبــودن ،میــدان
دید محدود ،عدم تشــخیص
کامل جهــت صداها و همینطور
محدودیــت هماهنگی دســت و
چشم.
محققــان همچنیــن میگویند
بچههای زیر  ۹سال غیر از مشکل
در تشخیص سرعت و فاصله آدمها
و ماشینها ،مســاله دیگری هم
دارند :اینکه در مواجهه با ماشین
در لحظه اول فقط توجهشــان به
رنگ آن جلب میشود.
در این میان ،بسیاری از والدین هم
مسائلدیگری را مطرح میکنند:
ترافیک و خیابانهای خطرناک.

اما ماجرای تنها فرستادن بچهها
به مدرسه جنبه دیگری هم دارد.

بســیاری از بچههای امروزی یاد
نمیگیرند که مسئولیت خودشان
را به عهده بگیرند و این مساله در
آینده برایشان گران تمام میشود.
محققان موسســه «مردم ســالم
و ایمن و فعــال در همه جا» که
با عنوان  SHAPEهم شــناخته
میشود راه حلی برای این موضوع
دارند .آنها اعالم کردهاند« :والدینی
که همراه فرزندشــان پیادهروی
میکننــد ،این فرصــت را دارند
که نکات ایمنــی را به او آموزش
بدهنــد و در عین حال ،قضاوت و
تصمیمگیری و واکنشهای او در
برابر آنچــه در خیابان میگذرد را
بررسی کنند».
واقعیت این اســت کــه بچههای
امروزی ۴۰درصد کمتر از بچههای
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سی ســال قبل فعالیت میکنند.
آمار نشان میدهد که  ۶۲درصد از
والدین کانادایی ،فرزندان  ۵تا ۱۷
ساله خود را تا مدرسه میرسانند
و فرصت یادگیری برخی نکات در
خیابان را از آنها میگیرند.
توصیهای کــه در نهایت در مورد
تنها رفتن بچهها به مدرسه مطرح
میشود این اســت :اگر در فاصله
معقولی نسبت به مدرسه زندگی
میکنید و فرزندتان عقلرس شده،
بهتر اســت او را تنها به مدرســه
بفرستید .برخی موهبتهای دیگر
این کار این است که فرزندتان قبل
از رسیدن به مدرسه هوا میخورد
و انرژی صرف میکند و با اجتماع
هم بیگانه نخواهد بود.
•

ه
مدردی

دوستان دیرین و ارجمند ،
جناب آقای شایسته بزرگ،
سرکار خامن زری شایسته (خنعی)
خامن زهره شایسته  ،کامبیز سعیدی
آقای عباس شایسته و خامن آذر حسین زاده
ملودی ،ملدا ،مایای نازنین،
شهباز و علی خنعی مهربان ،
خانواده های محترم شایسته ،خنعی ،سعیدی
عزیزان سوگوار

در اندوه بزرگ درگذشت غم انگیز
همسر ،مادر ،مادر بزرگ ،مادر همسر و عزیز خاندان شما

زنده یاد بانو فاطمه طاملی (شایسته)

در مونتریال ،با شما دوستان گرامی صمیمانه همدردیم؛
برای شما عزیزان و کلیه وابستگان صبر و آرامش آرزومندیم.

زهره منافیان ،محمد رحیمیان
و همه دوستان شما در پیوند
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>> ادامه از صفحه5 :

بگير وببندهای مرسوم جمهوری
اسالمی هستند مستقيما از رهبر
جمهوری اسالمی فرمان می گيرند
و مامــور اجرای منويات ايشــان
هستند.
به اين اعتبار در جمهوری اسالمی
که بــه قول روزنامه کيهان رئيس
واقعی آن شــخص رهبر است و
نبايد امر به رئيس جمهور انتخابی
مشتبه شــود ،از آقای روحانی در
اين زمينه کار چندانی ســاخته
نيست.
و هرچنــد در ســاختار حقوقی
جمهوری اسالمی رئيس جمهور
مسئول اجرای قانون اساسی است
اما در ســاختار حقيقی آن ،آقای
روحانی اختياردفاع از حق زندانيان
سياســی که اتفاقا اغلب آنان به
نظام جمهوری اسالمی وفادار و يا
دست کم ملتزم هستند ،ندارد .اما
آيا ايشــان اختيار زبان خود را نيز
ندارد؟
آيا زبان و وجدان ايشــان نيز
در اختيــار " رهبر معظم"
جمهوری اسالمی است؟
از زمان روی کار آمدن آقای روحانی
نه رويهدستگاههای امنيتی عوض
شده و نه رفتار سرکوبگرانهدستگاه
قضايی و سپاه و نيروهای انتظامی
تغيير کرده اســت .وضع زندانيان
سياسی و عقيدتی و نگاه حاکميت
به حقوق بشر در مفهوم کلی آن
نيز اگر بدتر نشــده بهبود نداشته
است.
با ايــن همه اين توهم که باالخره
آقــای روحانی به موقع و در زمان
مناســب به وعده های انتخاباتی
خود عمل خواهد کــرد در ميان

مونتریال
:
2
1
ا
ک
ت
ب
ر

زیسنت با مخاطبان

زندگینامــه تصویــری وی با نام
«لئونارد کوهن ،هنوز جوان» ،که
اخیراً به مناسبت تولد  ۸۰سالگی
ایــن هنرمند به زبان انگلیســی
منتشر شده ،دربرگیرنده تصاویر
عکاسان مختلف از اوست.
این تصاویر بازتابی از زندگی کوهن
از آغــاز جوانی ،دوران شــاعری
و عاشــقی وی گرفته تــا دوران
کنونی اســت .در یکی از عکسها
او کنار یک ماشین تحریر در اتاقی
خالیست .در عکســی دیگر او با
ماریان ،عشــق دوران جوانیاش،
ســوار بر االغ در کوههای جزیره
هیــدرا در یونان دیده میشــود.
تصویری دیگر او را در دهه ۱۹۹۰
نشان میدهد ،جلوی آینه ،با پای
برهنه و ســیگاری در دست ،در
حالی کــه به فکر فرورفته .در این
کتاب مصور عکسهایــی نیز از
ســالهای اخیر کوهن به چشم
میخورند.
یکی از شکستهای کوهن آن بوده
که مدیر کاریاش ،به تدریجدارایی
او را از آن خود میکند.
به این ترتیب کوهن که در دورهای
دار و ندارش را از دســت داده ،بار
دیگر برای کسبدرآمد به مسافرت
میرود و کنسرت برگزار میکند.
او در آســتانه  ۸۰سالگی پس از
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

>> ادامه از صفحه8 :
اجرا ،در یکی از کنسرتها در برابر
مخاطبانش زانو زد و آنها نیز به
او ادای احتــرام کردند .کوهن در
همین حین گفت« :من با معلمم
مشروبی نوشــیدم .او حاال ۱۰۲
سالدارد .وقتی لیوانهای مشروب
را برای سالمتی به هم زدیم ،او به
من گفت :معذرت میخواهم که
هنوز نمردهام .من هم امروزدر برابر
شما همین احساس را دارم».
بعد از چنین کنسرتهایی است
که هــواداران این هنرمند گاهی
در شبکههای اجتماعی و اینترنت
پیامهایی منتشر میکنند که چرا
«درســت بعد از خداوند» ،او برای
آنها بهترین است.
وی تا کنون  ۱۳آلبوم استودیویی
منتشــر کرده که بعضی از آنها
در صدر آثــار پرفروش زمان خود
بودهاند .اودو رمان «بازی محبوب»
و «بازندههای زیبا» را نیز نوشته که
به فارسی ترجمه نشدهاند .از میان
آثار نوشــتاری کوهن ،گزیدهای
از اشعار او با نام «کتاب اشتیاق»
به قلم احسان مهتدی به فارسی
ترجمــه شــده اســت .بعضی از
ترانههای او نیز به فارسی ترجمه
شدهاند.

•

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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 ص2:

لئونارد کوهن ،صدایی با آرامش اندوه

در آنها از راز زنها گفتهام ،آنها
همیشه با من بسیار مهربان بودهاند
و تا همیندوران کهنسالیام ،جایی
پنهاندر زندگی پرمشغلهشان پیدا
میکنند و مرا به آنجا میبرند».
او در سال  ۱۹۷۴یوشو ساساکی
روشی ،اســتاد ژاپنی ذن خود را
همزمان با ضبط یکی از کارهایش
به محل دعــوت میکند .یک روز
هنگام صرف صبحانه این اســتاد
مکتــب ذن بودایی بــه او توصیه
میکند که غمگینتر بخواند.
در این میان ،پس از یک دهه کامل
افســردگی ،کوهن دوباره خواندن
تلمود را شروع میکند .آلبوم او با
نام «کتاب رحمت» در سال ۱۹۸۴
بازتابی از پشیمانی او از زندگیاش
مانند «مردی بیخدا و بیشرم» در
پایان دهه  ۱۹۶۰است.
به گفته خودش وقتیدر سالهای
دهــه  ۱۹۹۰در یک صومعه ذن
در شــمال لسآنجلــس بعد از
نوشیدن فراوان مشروب همراه با
استاد کهنسال ذن خود به خلسه
فرو میرود ،زندگیاش را «رویای
نیمــروزی» بــزرگ و عظیمــی
میبیند .او در این دوره با احساس
پشیمانی دســت به گریبان بوده
است.

کسانی که به اصالحات حکومت
محور و بدون مبــارزه مدنی باور
دارنــد و هرگونه تالش و فعاليت
سياســی جامعه محور را تندروی
تلقی می کنند ،هنوز بسيار قوی
است.
اين توهمات امــا به جای تقويت
جايگاه نهــاد انتخابی رياســت
جمهوری ،موضــع مقام واليت و
ايادی تحت فرمان او را تقويت می
کند و انبوه مردم و جوانانی که به
اميد يک دم هوای تازه سياســی
به روحانی رای دادند را به ســود
نهاد واليــت نوميد و منفعل می
کند .حقيقت آن اســت که ميان
ميرحسين موســوی و کروبی با
روحانــی و ميان گفتمان جنبش
ســبز با گفتمان دولت "تدبير و
اميد" تفاوت از زمين تا آســمان
است.
روحانــی فراموش کرده که با رای
طرفداران جنبش سبز و فراخوان
برخی از زندانيان سياسی و برخی
از نهادهای مدنی مدافع منشــور
جهانی حقوق بشــربه رياســت
جمهوری رسيده است.
انکار بيدادگری دستگاه قضايی و
نقض حقوق بشر در ايران از جانب
آقای روحانی مجلس اســامی را
چنــان به وجد آورد که همه آنها،
حتی اعضای جبهه پايداری نيز به
حمايت از وی برانگيخت .اما بعيد
است که آقای روحانی در متقاعد
کــردن روزنامه نــگاران ،و افکار
عمومی مردم ايران و جهان موفق
عمل کرده باشد.

وست آیلند

که در ايران کســی بــدون طی
تشــريفات قانونی و حق داشتن
وکيل و محاکمات عادالنه زندانی
نمی شود.
اگر آقای روحانی پيش از انتخابات
خــرداد ۹۲چنين فرمايشــاتی
داشــتند و مثال به جوانانی که در
ميتينــگ های ايشــان گرد می
آمدند همين را می گفتند ،احتماال
مردم ميان ايشان با آقايان جليلی
و قاليباف تفاوت چندانی قائل نمی
شدند.
وقتی ايــن فرمايش آقای روحانی
را شــنيدم پيش از آن که به زهرا
رهنورد ،ميرحســين موســوی و
مهــدی کروبی فکر کنــم به ياد
آقــای تاج زاده افتــادم که با چه
صداقت و صراحتی از درون زندان،
خيرخواهانــه از آقــای روحانی
حمايت می کند و بيدادگری های
دستگاه قضايی کشور را برای ايشان
باز می گويد .نمی دانم تاج زاده و
ســاير زندانيان سياسی وعقيدتی
پس از شــنيدن اين سخن آقای
روحانی چه احساسی داشته اند؟
آقای روحانی پيش از رســيدن به
مقام رياســت جمهوری اسالمی،
زمانی کــه "حقوقــدان" بودند،
اذعان داشتند که ما زندانی رسانه
ای وسياســی داريــم و وعده می
دادند که بــرای آزادی زندانيان و
حصر شدگان تالش خواهند کرد.
اين که آن وعده هــا برای آزادی
زندانيان بتدريج به گرد فراموشی
سپرده شد شايد قابل فهم باشد.
دســتگاههای امنيتی و قضايی و
ماموران نظامی و امنيتی که مجری
ســرکوب منتقدان و مخالفان و
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بسمه تعالی
پناه میبرم به فرماندۀ کل قوای هستی«الله
عظیم» که به مکر دولت های کل زمین،
یقیناً آگاه اســت وهم سیستم اطالعات
امنیتی یکایک کشورهای جهان راشنود
میکند ونیزدرنابودی اقتصاد جهان دست
دارد.
ازسربازگمنام (معلول) امام زمان (عج)؛ به
فرماندۀ سپاه قدس برون مرزی؛ سرتیپ
قاسم سلیمانی (امیرسمت چپ) وجان
نثار ،بزرگ ارتشداران سردارجعفری مقدم
فرماندۀ کل سپاه قشــون اسالم و(امیر
سمت راست)..
آنهایی که به آمدن دولت حسن روحانی
ا ّمیدوارشــدند با رفتنش سخت نا امید
ومایوس گردند..
با ســام به روزرستاخیز ،روزجدایی ّحق
از باطل و ســام به روز محشــر و سالم
به بهشت ودوزخ وهمچنین درود برشما
خوانندگان اهل علم ودانش.
جهان درهفته ای که گذشــت شــاهد
خبرهای ناگوارو حوادث تلخ و شیرین بود.
پروستات آقا و...

یکی ازپرسروصداترین خبرها ،خبرعمل
ّ
رهبرمعظم بود که به
پروســتات مبارک
قوۀ الهی و با دعای عاجل اصالح طلبان
بحمدالله فعــ ً
ا بهبود حاصــل گردید.
دستمال یزدی های ابریشمی گلداربود
تبرک
که توسط مسئوالن حکومتی برای ُ
به محل پروســتات رهبر م ّعظم ارسال
می شد .دراین میان سیدمحمدخاتمی
ننه مــرده ازمالش قهرمانانه پروســتات
آقا محــروم مانــد .رهبرعالیقدرحجت
الله اســام والمسلمین ولی مطلقاً فقیه
سیدعلی خامنه ای ،قبل ازعمل بیضه گاه
مبارکشان دریک سخنرانی تاریخی که
همراه وزیرسمت چپ پروستاتشان ،یعنی
برادر سرتیپ قاســم سلیمانی فرمودند؛
من به فرماندهان و مسئولین کشورگفته
ام برای مبارزه با گروهک داعش با ارتش
آمریکا همکاری کنند!
ا ّما بعــد ازعمل موفق آمیز پروســتات
مبارکشــان دریک ســخنرانی جداگانه
که این باربه همراه وزیر ســمت راســت
ارتشبد جعفری
پروستاتشان ،یعنی برادر ُ
مقدم فرمودند؛ آمریکای جهانخوار چندین
بار از دولت ایران درخواســت کرده است
برای حمله به داعش به کمک سپاه قدس
نیازمند است( .سپاه قدسی که تا دیروز از
دیدگاه غرب تروریست نامیده می شد!)

حتماً فردای روزاز شیح حسن نصراله
هم کمک خواهنــد گرفت؛ تعجب
نکنید .در جواب حســین اوباما؛ آقا
هم پروستات های مبارکش را حوالۀ
باراک اوبامــا کرد و به عقیده خود
باقی ماند که آمریکا هنوز شیطان
بزرگ است.

جو در آمریکا...

در میان این جنگ و دعوای قهرمانانه
رهبر با شــیطان رجیــم ،مافیای دولت
حسن روحانی به فرماندهی سردارمحمد
جو ظریف ،یواشکی وارد سرزمین شیطان
شدند( .در کشور آمریکای حرامخوار به
جواد میگویند جو!)
جو ظریف دریک گفت گوی تلویزیونی
با کانــال  NBCدرنیویورک میگفت که
«آمریکا از زاغه نشــینان سیلی خورده
اســت؛ اسرائیل از روی نقشه جهان باید
محو شود؛ ای لشگر صاحب زمان آماده
شید آماده شید را» لولو برد!
وی در ادامه اضافه کرد:
ما همه سرباز توایم حسین جان!
گوش به فرمان توایم حسین جان!
هرچی حســین اوباما جان بگوید بروی
تخم چپ چشــم مان قبول داریم ...به
شرطی که آقا خبردارنشود.
آفرین و صد آفرین به سازمان جاسوسی
آمریکا ،همان ســیا معــروف که ازبین
فرزندان انقالب چه فرزند شریف و ظریفی
انتخاب کرد.
خانم شــرمن مســئول امور هسته ای
اتحادیه اروپا و آمریکا از جواد خواســته
اســت که به دولت روحانی بگوید ،ایران
باید شــفاف عمــل کند و اجــازه دهد
ماموران  1+5از اتاق خوابهای مسئولین
هسته ای ایران بازدید به عمل آورد! زیرا
اسرائیل جهان را به وحشت انداخته که
شــاید دولت ایران کالهک هسته ای را
درداخل خانه هایشــان مخفی کرده اند!
هنوز نتانیاهو براین باور است که حسن
روحانی گرگیست درلباس میش و به آقا
هم اعتماد ندارد.
سرلشــگر جعفری مقدم ،فرماندۀ سپاه
پاســداران نیز در جواب نخســت وزیر
اسرائیل گفته ،به پروستات چپ! آقا که
اعتماد ندارید و اگــر آقا اجازه دهد یک
شبه از هوا وزمین ودریا به کشوراسرائیل
غاصب حمله میکنیم و قدس را از جایش
کنده و به تهران می آوریم!
روحانی در نیویورک...

هر ساله ســران فاســد جهان در شهر
نیویورک گردهم می آینــد .در این ماه

عزیــز ســران نوکرصفت
حلقه بگــوش برای عرض
احترام به شیطان بزرگ
رهســپارآمریکا شده و
برای فریب مردم ،نقشه
ها می کشند.
امســال اتفاقاً حســن
روحانی نیزعازم نیویورک
میباشد که به حسین بگوید
دولت و پیروان من در بســت
مخلص هستم و هر چه شیطان رجیم امر
کند همان است.
عجــب! وای و صــد وای بــه این دولت
دنیاطلبان؛ چنین نیست کهدولت حسن
روحانی پندارد؛ قســم به آفتاب تابان و
هنگام رفعتش ،قسم به ماه که پیرو آفتاب
است ،قســم به تاریکی شب که عالم را
درپردۀ سیاهی فروبرد وقسم بروزهنگامی
که جهان را روشن سازد ،قسم به رسوالنی
که ازپی هم برخیروسعادت مردم فرستاده
شدند و قسم به مامورانی که بسرعت تند
باد به انجام حکم حق میشتابند .قسم به
همۀ اینان که آنچه بشما دولتهای ظالم و
فریبکار وعده داده اند البته واقع خواهد
شــد ،چه وقت؟ وقتی کــه ماهوارهای
جاسوسی کشــورها همه بی نور و محو
شوند و آسمان بشکافد و کوهها پراکنده
شوند.
اکثریت دولت حســن روحانی رابطه با
آمریکا را دوست دارند ،چرا که تحریمها
برداشته شــود وبانکهای جهانی پولهای
بادآوردۀ دولت ایران که درزمان احمدی
نژاد بلوکه شده بود آزاد کند ،اموال و دارائی
های اعلیحضرت خدایــگان محمدرضا
پهلوی شــاه معدوم خدابیامرز به ایران
برخواهد گشت و داللهای جنایتکار نفتی
بار دیگربه ایران اســامی سرازیر شوند.
بعید نیســت بزودی کارناوال دگرباشان
درخیابانهای تهران برگذارشود و کم کم
خون اصولگران رادر شیشه کنند ،و طولی
نکشد که درهای لطف و رحمت شیطان
رجیم بروی دولت حسن روحانی بازشود.
دنیاطلبان اصالح طلب دنیای نقدعاجل
را انتخاب کرده وبکلی کارآخرت و نشانۀ
قیامت را واگذاردند.
درایــن میــان اصولگرایــان؛ بخصوص
مادرمرده نمایندۀ
حسین شریعتمداری
ُ
رهبرم ّعظم ،یک پا ایــن ور ویک پا اون
ورمانده اند ونمی دانند به کجا پناه برند؛
اگر بــه طرف اصالح طلبــان روند ،تف
سرباالست؛ اگر نروند آقا تنها و غریب می
ماند.
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«زنده باد داعش خودمان!»

رفتــه بودنــد تــوی الک
دادگســتری نوین ایران که
یادگار داور و دیگر همفکران
اوست  .جمعی که دادگستری
نوین ایران را بر پا داشــتند،
خصم قوانین داعشــی بودند.
نقاب را پس نزدیم تا زیر آن،
داعــش را ببینیم و قوانین داعش
مهرانگیزکار
را ببینیم که خنجری است روی
نمی شود داعش را سرزنش نکرد .شــریان هر آن کس کــه از آنها
نمی شــود سر بریدن و به صلیب نیست.
کشیدن آنهائی را که مثل داعش وقتی به این غفلت پی بردیم که
نمی اندیشند با استناد به آیات و دیگر شــاهرگ مان زیر تیغ شان
روایات و احادیث ،توجیه کرد.
بود.
نمی شــود جنایــات داعش را به داعش خصم آئین دادرســی
اسالم و اهل ســنت نسبت داد و است.
این همانی با صدر اسالم و صحابه آئین دادرســی هم پلی است که
را در قرن بیست و یکم میالدی ،عصر ســیاهچال و مجازات های
زمینه ساز آن دانست و دهها عامل بی محاکمه را از عصری که در آن
را ناگفته گذاشت و گذشت.
"حقوق متهم"در مراحل تحقیقات
اما می شود وارد عرصه ی جستجو و رســیدگی تضمین شده است،
شــد و پاره هائــی از داعش را در جدا می کنــد .داعش های ایران
قوانین کشــورهائی که داعش را بالفاصله پس از  22بهمن 1357
سرزنش می کنند ،بازیافت.
خصومت با آئین دادرسی و پیش
فزون بر آن می شود تجویز اعدام شرط های محاکمات منصفانه را
و قتل بی محاکمه ی مردم را در در مصوبات شورای انقالب که در
اظهار نظرها و گاهی فتاوی آقایان جای پارلمان دولت موقت کار می
پیدا کرد .منظورم آقایانی اســت کرد ،به صورت آئین نامه و مصوبه
که بر ما حکومت می کنند و این گنجاندند.
روزها به روی خودشان نمی آورند مقــرر شــد دادگاههائی بــه نام
کــه داعش بوده و هســتند و در دادگاههای انقالب فورا ایجاد
پوشاک روزآمد تجددگرائی چنان بشود تا بگیرد و ببندد و شکنجه و
در صفوف انقالبی خودنمائی کردند تعزیر و مصادره کند ودغدغه خاطر
که یادمان رفت زیر نقاب شان را نداشته باشد از قیود و مقررات آئین
ببینیم .بهدرستی آنها را ندیدیم .دادرســی کیفری که تحقیقات و
نقاب آن داعشــی کــه نهادهای حق دفاع در تمام مراحل و تاکید
قضائی ما را تسخیر کرد ،از جنس بر اصل برائت و محاکمات علنی و
پارچه ی ســیاهی نبود که نقاب منصفانه را دستور می دهد.
جانیان داعش امروز اســت .نقاب دادگاههای انقالب تا سالها حتی
آنها مدرن بود و پر جاذبه و فرنگی .از لحــاظ شــکل ظاهــری ،بی
رودربایســتی داعشی
بودند.
مــی گرفتنــد و می
کشتند و مصادره می
زمان 5 :اکتبر  ۲۰۱۴ساعت  ۱۱صبح
کردند و گوشی بدهکار
درباره بر چسب اختالالت روانی بر زنان؛
حقوق متهم و زندانی
بیماری یا پاسخ به الگوهای فرهنگ مردساالر
به گفتگو خواهیم نشست.
نداشتند.
همه شما
با امید به دیدار ٔ
تــازه از ســال 1373
8043 St Hubert,
شدند پاره ی تن قوه
Montréal, QC H2R 2P4
قضائیه و آئین دادرسی
)(Metro: Jarry

جلسه اجنمن زنان

مدتی نگذرد که روزنامۀ کیهان خواهد
نوشت ،ما اهل کوفه نیستیم آقا تنها
بماند! ُحکماً بــه دنبال آقا خواهند رفت
و عقاید دیروز خــود را زیرپا گذارند ،که
مصلحت نظام چنین اســت .حســین
شــریعتمداری بــه ســورۀ مبارکه قلم
ســوگند ،اگر قلمت در راه ّحق نباشــد
درروز رســتاخیزخداوند سبحان جفت
قلم پاهایت را خواهد شکست .درآن روز
رهبرم ّعظم قادر نیســت برایت تره خرد
کند.درآن روزدستهایت را تا آرنجدردهان
فرو کرده وافسوس وندامت سردهی.
بارالها توبخوبی آگاه هســتی که دولت
روحانیدرهای میخانه ببستند
خدایا مپسند که درهای تزویرو ریا را به
روی مردم بگشایند.
تندباد الهی...

یکیدیگرازخبرهای م ّهم  -و بسیارابلهانه!-
این بود که دولت آمریکا هزارســرباززبان
بســته را آماده کــرده بود کــه جلوی
عذاب الهی را که ( تند بادی وحشتناک

وخشــمگین به ســرعت  200مایل در
ساعت بود) بایستند و رفع بال کنند .ارتش
آمریکا اگربتواند شلوار خودش را باال کشد،
شاهکار کرده.
بزودی دولت حســین اوباما وکشورش
شاهد آیات سنگین وسهمگین ازجانب
خداونــد خواهد بود که این عذاب بخش
عظیمی ازاقتصاد آمریکا وجهان را نابود
خواهد کرد وســیاهی و ظلمت همه جا
را فرا گیرد .وقت خداحافظی همیشــه
وقتش کوتاه است ،برای همین است که
قول داده ام که کوتاه بنویسم و وقت شما
خوانندگان عزیز را بیش ازاین نگیرم.
بارالهــا ما را ازشــروفتنه ایــن فتنگران
محفوظ گردان و بمــا روی خندان ودل
شاد و ایمانی راسخ عطا کن.
پــرودگارا ما را از قهر خــود در آن روزی
که ازرنج وسختی آن رخسار خلق درهم
پیچد وعبوس گردد ،درامان دار.
والسالم.
درپایان همگی شما دوستداران پیوند را
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داعشی که در بستر
تاریخی ایران معاصر سر
بر کشید ،غریبه نیست،
از کشور دیگری نیامده!

را کشف کردند برای کسب وجاهت
در محافل حقوق بشر جهانی که به
آنها فشار می آوردند تا تکلیف این
دادگاههای بی در و پیکر را روشن
کنند .اما آنها در ماهیت داعشــی
ماندند و مانده اند و نزدیک چهار
دهه پس از انقــاب به رفتارهای
داعشی خود افتخار می کنند.
گاهــی متهم را به تمســخر می
گیرند و می گویند درســت است
که ما آئین دادرسی داریم ،ولی چه
کنیم که به آن عادت نداریم.
وقتی بنــد ناف مــا را بریدند ،از
آئین دادرسی کیفری اثری نبود.
همانطوری بزرگ شــدیم و نظام
مقدس را حفــظ کردیم .با آئین
دادرسی که نمی شود نظام به این
مقدسی را حفظ کرد.
چرخ روزگار بدجوری به کامداعش
های جهان می چرخد.
اگر نمی چرخید که داعش های
ما نمی توانستند مدت  35سال از
قانون ابزاری بسازند و تیغ خود را
زیر پوشش دادگستری نوین ایران،
پنهان کنند .
نزدیک به هشتاد سال از تولد آن
دادگستری و قانونگذاری به شیوه
مدرن می گذرد .شگفتا که جمعی
از حامیان دادگستری نوین ایران
پشت ســر داعش نماز خواندند و
پس از آن دیگر نتوانستند بیعت
خود را باز پس بگیرند .اگر پس می
گرفتند ،خوارج می شدند .جمعی
که دل به دریا زدند و خوارج شدند،
صلیب خود را تا باالی تپه بر شانه
کشیدند  .هنوز هم گروه گروه در
این راه افت و خیز کنان صلیب بر
دوش دارند.
باری ،داعش های ما فقط نمی
زنند .فقط نمی کشند ،غنیمت
هم بســیار گرفته اند و می
گیرند.
وزیــر نفت به راحتــی می گوید
ومعین به خدای مهربان
تــا وقتی معلوم ّ
می سپارم.
همین روزها شــیطان نعره کشد ،آدمی
روحانی به من نشان دهید که به او سجده
کنم (دکترعلی شریعتی)
خیام
و چه زیبا گفت عمر ّ
عمرت تــــا کـی بـــه خودپرستی
گــذرد
یا در پـــی نـــیستی و هستی
گــذرد
می خور که چنین عمــر که غم در پی
اوست
آن بـــه کـــه بخواب یا به مستی
گذرد
اصغرمحمدی و جمعی
از طرف علی
ّ
ازمسلمانان و پیروان راه ّحق.
حق نگهدارتان.
پائیزی سرد
در 2014 /9 /23مونترال.

میلیارد ها دالر گم شــده .رقم ها
در حافظــه ی ریاضی ما دیگر جا
نمی گیرد .وزیر دادگستری که در
هدم و حذف شهره است می گوید
بابک زنجانی همکاری نمی کند
تا بفهمیم پولها را کجا قایم کرده
است.
مانده ایم حیران ،این وزیر که اگر
رستم دســتان هم به تورش می
خورد ،از او اقرار می گرفت ،هشت
ماهی هســت که با بابک زنجانی
ســروکار دارد و هنوز دست خالی
است.
راستی چرا؟
خودش با بابک ســر و سری دارد
یا به راستی بابک پهلوان پهلوانان
است .اگر بابک تا این اندازه مقاوم
است ،دم اش گرم و به درد ملتی
می خورد که از بس اقاریر زورکی
در آرشــیو امنیتی ها تلنبار شده،
اعتماد به نفس از کف داده و نمی
خواهد با داعش مثال متمدن شده
و تثبیت شــده در بیافتد .ایکاش
حوصله ای باقی بــود و از داعش
 35ساله خودمان که زبل است و
خوش شانس و شرایط جهانی هم
در تمام سالها کمک به حالش بوده
است ،بیشتر می گفتیم.
ایکاش سخنانداعش های متمدن
شده ی خودمان را گاهی مرور می
کردیم و نمی گذاشتیم حافظه ی
تاریخی فرسوده بشود.
 35ســال با داعش های خودی
همزیستی داشــته ایم  .اندکی به
راهشــان آورده ایم و تازه از ترس
فــرو افتــادن در دام داعش های
بیگانه ،به هر زبان می گوئیم:
"زنده باد داعش خودمان".
هرچــه باشــد مصاحبــه های
مطبوعاتی ترتیب می دهند .یک
گام پیش رفته اند و از ترجیع بند
"ضد انقالب" به "فتنه" رسیده اند.
کم پیشرفتی نیست.
سخنگو دارند تا سر بریدن و شالق
و قطع عضو و فساد را توجیه کند.
کم پیشرفتی نیست .زن ها را سریع
به غنیمت نمی گیرند .ذره ذره کار
را پیش می برند .زنان مجلس شان
دارند ترتیــب کار را می دهند تا
قانونگــذاری کنند به گونه ای که
زنان در خانه ها به غنیمت گرفته
بشوند .کم پیشرفتی نیست.
ریاست قوه قضائیه به ریاست قوه
مجریه که هماندولت تدبیر و امید
است ،توصیه می کند سکوالرها را

از خود دور کند .رهبر به ریاســت
دولت تدبیر و امید دستور می دهد
یکی دو خط قرمز را مراعات کنند
و حامیان فتنه را دور بیاندازند.
تازگی ها عموما شیک و پیک شده
اند .قاره امریکا را هم کهدارنددوباره
کشــف می کنند .فرزندانشان در
بهترین دانشگاههای جهان بدون
صنــار وام دانشــگاهی درس می
خوانند .اخیرا مثل بلبل انگلیسی
حرف می زنند .در محافل جهانی
از ضرورت برخــورد با داعش می
گویند .اصال به روی مبارک نمی
آورند که با جان و مال و شرافت و
کرامت انسانی این مردم چه اندازه
داعشی برخورد کرده اند .سرزمینی
را به مالکیت خــود در آورده اند
که فرد فرد ایرانیان نسبت به آن
مالکیت مشاعدارند .به این مالکیت
مشاع بی اعتنا بوده و هستند.
از پشــت بام مردم باال می روند تا
دیش هــا را جمع آوری کنند .در
پاسخ به یک پرسش حقوقی که
چــرا وارد حریم مالکانه مردم می
شــوید ،با وقاحت می گویند این
بخش های ساختمان مشاع است.
نمی فهمند مفهوم مشاع این است
که مثال پله ها و آسانسور و پشت
بام برای مالکان همان ملک حکم
مشــاع را دارد ،نه برای دیگران و
دزدان و راهزنان و متجاوزان.
داعشی که در بستر تاریخی ایران

معاصر سر بر کشید ،غریبه نیست،
از کشور دیگری نیامده.
حکومت شام را در همین سرزمین
که زاده شده بنا نهاده است.
این همه لشگریان داعش خودی
که جهاندیده و درس خوانده هم
شده اند ،نسبت به قوانین داعش
داخلی نقدی ندارند و اساسا نمی
پرســند "قانون مجازات اسالمی"
که همــان قوانین داعش اســت
و مثــل تیغ داعش روی شــریان
روزنامه نویس است.
چرا زیر و زبر نمی شود؟ به خیال
شــان هم نمی گــذرد که عقل و
منطــق حکم می کنــد تا پیش
از ورود بــه جنگ بــا داعش که
در ســوریه فربه شــده ،سر وقت
قانونگذارانداعش مسلک خودمان
برویم .به نظر می رســد ،حساب
ســود و زیان را کرده اند و به این
نتیجه رســیده اند کــه جنگ با
داعش خودمان ،تلفاتش بیشتر از
تلفات جنگ باداعش بیگانه است.
شاید همین روزها بیرق هوا کنیم و
شعار سردهیم:
زنده باد داعش خودمان ،مرگ
بر داعش بیگانه!
چرخ روزگار عجب ناجوانمردانه می
چرخد.
اوت  >>>2014منبع:
www.mehrangizkar.net

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.

یادآوری

با درود و سالم،
روزنامه پیوند ،به شمارٔه  ،۱۱۷۶برابر با  ۱۰شهریور
 ،۱۳۹۳در
صفحه  ،۳۱در مقال ه نوشته شده توسط
ٔ
خانم االهه شکرایی ،اشــتباها ،محل اخذ دکتری
خانم مریم میرزاخانی را بهدانشگاه استانفورد نسبت
دادهاند.

مونتریال:
 12اکتبر

•

خانم مریم میرزاخانی ،دکترای خود را از دانشــگاه
هاروارد ،زیر نظر دکتر Curtis McMullenکه خود
نیز ازدریافت کنندگان مدال فیلدز میباشد،در سال
 ۲۰۰۴میالدی ،دریافت کردند.
پیروز باشید .وحدت احمدپور
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موسیقی..

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

زندگی :ازنازی بپرس!...

موسیقیمحلی /مردمی

«مرگ نه با سالخوردگی
كه با فراموشی سرمیرسد»!

نامه خداحافظی من به متام
دوستدارامن-گارسیامارکز
اگر خداوند برای لحظه ای فراموش
میكرد كه من عروسكی كهنه ام و
تكه كوچكی از زندگی به من ارزانی
میداشت احتماال همه آنچه را كه
به فكرم میرسید نمیگفتم بلكه به
همه ی چیزهایی كه میگفتم فكر
میكردم.
كمتر میخوابیدم و بیشــتر رویا
میدیدم .چــون میدانســتم هر
دقیقه ای كه چشــممان را بر هم
میگذاریم شــصت ثانیه ی نو را از
دست میدهیم.
هنگامی كه دیگران می ایســتند
راه میرفتم و هنگامی كه دیگران
میخوابیدندبیدارمیماندم.
هنگامی كــه دیگــران صحبت
میكردند گوش میدادم و از خوردن
یك بستنی شكالتی چه لذتی كه
نمیبردم .کینه ها و نفرت هایم را
روی تکه ای یخ مینوشتم و زیر نور
آفتابدراز میکشیدم.
اگــر خداوند تكــه ای زندگی به
من ارزانی میداشــت قبایی ساده
میپوشیدم و طلوع آفتاب را انتظار
میكشید..
با اشكهایم گلهای سرخ را آبیاری
میكردم تا درد خارشــان و بوسه
ی گلبرگهایشان در جانم بخلد و

هــر روز غروب
خو ر شــید
را عاشــقانه
مینگریستم.
خدایا اگر تكه
ای زندگــی
مید ا شــتم
نمیگذاشتم حتی
یك روز بگذرد بی آنكه به مردمی
كــه دوستشــان دارم نگویم كه
دوستشاندارم.
بله تا جایی که میتوانستم به آنها
میگفتم که دوستشــان دارم .هر
لحظه .به همه ی مــردان و زنان
میقبوالندم كه محبوب منند و در
كمند عشق زندگی میكردم.
به انسان ها نشان میدادم كه چهدر
اشتباه اند كه گمان میبرند وقتی
پیر شدند دیگر نمیتوانند عاشق
باشند .به آدمها میگفتم که عاشق
باشند و عاشق باشند و عاشق.
به هر كودكــی دو بال میدادم اما
رهایش میكردم تا خــود پرواز را
بیامــوزد و به ســالخوردگان یاد
میدادم كه مرگ نه با سالخوردگی
كه با فراموشی سر میرسد.
به انســانها یاد آوری میکردم که
در قبال احساســی که به یکدیگر
میدهندمسئولند.
آه!! انسانها ،از شما چه بسیار چیزها

آموخته ام.
مندریافته ام كه همگان میخواهند
در قله كوه زندگی كنند بی آنكه
بدانند خوشبختی واقعی جاییست
که سراشیبی به سمت قله را می
پیماییم.
دریافته ام كه وقتــی طفل نوزاد
برای اولین بار با مشت كوچكش
انگشت پدر را می فشارد او را برای
همیشه به دام می اندازد.
دریافتــه ام كه یك انســان فقط
هنگامی حق دارد به انسان دیگر از
باال به پایین بنگرد كه ناگزیر باشد
او را یــاری دهد تا روی پای خود
بایستد.
من از شما بسی چیزها آموخته ام
اما در حقیقت فایده چندانی ندارد
چون هنگامی كه آنهــا را در این
چمدان میگذارم بدبختانهدر بستر
مرگ خواهم بود.
اما شما این را بخاطر بسپارید .چون
هنوز زنده اید.

چند سخن نغز و جاودانه از گابریل گارسیا مارکز
------------------مارکز کلمبیایی برنده جایزه نوبل
ادبیات است و نویسنده :صدسال
تنهایی ،طوفان بــرگ ،پاییز پدر
ســاالر ،زیســتن برای باز گفتن،
زائران غریب ،ساعت نحس ،خانه
بزرگ ،وقایع نــگاری یک قتل از
پیش اعالم شده،یادداشــت های
روز تنهایی ،خاطرات فاحشه های
غمگین من و ...
-------------------

•

انســان تنها زمانی حــق دارد به
انسانی دیگر از باال به پائین بنگرد
که ناگزیر است او را یاری رساند تا
روی پای خود بایستد.
•

•

دوستت دارم نه بخاطر شخصیت انســانها همه میخواهنــد در قله
تو ،بلکه بخاطر شخصیتی که من کــوه زندگی کنند ،بــی آنکه به
خوشبختی آرمیده در دست خود
هنگام با تو بودن پیدا میکنم.
•
نگاهی انداخته باشند.
اگر کســی آنطور که میخواهی •
دوستت ندارد ،به این معنی نیست خود را به فرد بهتری تبدیل کن و
که تو را با تمام وجودش دوســت مطمئن باش که خود را میشناسی،
قبــل از آنکه شــخص دیگری را
ندارد.
•
بشناسی و انتظار داشته باشی او تو
دوســت واقعی کســی است که را بشناسد.
دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو •
 10درصــد از زندگی چیزهایی
را لمس کند.
•
است که برای انسان اتفاق می افتد
بدترین شکل دلتنگی برای کسی و  90درصد آن اســت که چگونه
آن اســت که در کنار او باشــی و نســبت به آن واکنش نشان می
بدانی که هرگز به او نخواهی رسید .دهند.
•
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•

هرگز لبخنــد را ترک نکن حتی کتاب بهترین دوســت انسان و
وقتی ناراحتی ،چون هر کســی پیروی کورکورانه بدترین دشمن
امکان دارد عاشق لبخند تو شود .وی است.
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شیـدا
قره چه داغی

برای آشنائی و است
فاده از دنیای عظیم
و زیبای موسیقی ک
السیک ،بهترین راه
اینســت که در
Folklore
سال ساز زد .کودکی و جوانی چند
ر
اه
دو
م:
با
دقت و مرتبا به
موسیقی مردمی -محلی قدیمی اغلب گام ها ،ریتم موسیقی کالسیک
گوش داد .لذا برای
ترین موســیقی هر ملت اســت .و نوع آوازخوانی آن کسانی که عالقه
دارند و نمی دانند از
موســیقی ای اســت کــه در هر در موسیقی اروپایی کجا شروع کنند را
هنمائی های کوتاه و
راهگشا در روزنامه
فرهنگ ریشه دارد .موسیقی مردم وجود نداشت.
پیوند ارائه می دهم.
خ
وا
نن
ده
گر
ام
ی
چ
عادی و ســاده اســت ،که نوشته امــا بــا پیدایش
نانچه سوال و کمک
نشده .سازنده ی آن معلوم نیست تکنیــک ضبط بیشــ
تر
ی
ال
زم
دا
ری
د
ل
طفا با آدرس
و سینه به سینه از نسلی به نسل صــوت راحــت LOGUE
 DIAتماس بگیرید:
ail.com
دیگر به ارث رسیده است .آوازهای تر جمــع آوری،
Sheida.g@hotm
محلی حکایت از زندگی مردم می ضبط و نگهداری
کند و تاریخ آن معلوم نیست.
می شود .نه فقط موزیکولوگ
هنــر ( Primitivبدوی) و مردمی ها ،بلکه جامعه شناســان و
که جــز آداب و رســوم فرهنگی روان شناسان و نویسندگان
اســت در درجه ی اول ،منظور و هم در تحقیقــات خود از آن
هدف آن کارایی آن بوده اســت .استفاده می کنند.
در صورتــی که هنر کالســیک در آغاز رقص از موسیقی جدا
همیشــه در جستجوی "زیبایی" نبوده اســت و نقش مهمی
بوده است .مردم آواز می خواندند در آداب و رســوم ملل دارد.
چــون در زندگی روزمــره به آن شاید اولین فرم هنر است که
احتیاج داشتند .مثال الالیی برای روی زمین پیدا شــده است.
خواباندن بچه های کوچک؛ افسانه رقص و آواز ابتدایی ریشــه
ها برای مشــغول کردن بچه ها؛ در مراسم مذهبی و جادویی
آوازهای عاشقانه مثل  Serenadesداشــته اســت .هنری است
برای اظهار عشق؛ آوازهای دسته غریزی و جهانــی که آیینه
جمعی برای هماهنگ کردن ریتم خلق و خو و روحیه ی مردم است .زیــادی آهنــگ و آواز محلی از
کار و هم برای کم کردن خستگی؛ چنانچه تفــاوت روحیه ی مردم روستای ایران جمع آوری و برای
 Balladesاول برای همراهی رقص مناطق مانند موســیقی و رقص آموزش تنظیم کردیم.
بود ،اما بعدا داستان های عاشقانه ( Flamencoاسپانیا)  Tarantelleاغلــب آهنگســازان موســیقی
و جنگها و زندگی مردم را حکایت (ایتالیــا) -رقص پر هیجان مردان کالســیک در آثار خود از ملودی
می کرد.
روسیه می بینیم.
های فلکوریک استفاده کرده اند.
 Ethno- musicologyعلمی است کارل ارف و سلطان کودای ،آهنگ مثل هایدن ،مــوزارت ،بتهوون،
در مورد موســیقی نوشته نشده سازان معروف معاصر هر کدام پایه شــوپن ،لیت ،ســمتانا ،بارتوک،
 Folkloreتحقیق میکند.
گذار متد بســیار جالب آموزش کودای ،برامس ،چایکوفســکی،
نه فقط در اروپا ،بلکه موســیقی موسیقی هســتند که بنیاد آن را شتراوس،
مردمــی و محلی جوامع دنیا .این بر آهنگ ها ،آوازها ،داستان های -------
تحقیقات نسبتا جدید یعنی از قرن محلی و قصه ی کودکان نهاده اند قطعاتپیشنهادی:
(پیانو) :
 18شروع شــده است و کوشش و امروز در تمام دنیا مورد استفاده
Chopin: Polonaises
بر این است که با تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
Mazurkas
آوازهــای قوم های بــدوی امروز روبیک گرگوریان اولین کسی بود
رقص های مجار (پیانو) Liszt:
سرچشمه ی موسیقی را بیابند.
که در ایــران اقدام به جمع آوری
 Ethno- musicologyعلــم و تنظیم آنها برای آوازهای جمعی رقص های مجار (پیانو) Brahms:
جدی ای اســت که در قرن اخیر کرده است .در سالهای  1970که رقص های رومانی (پیانو) Bartok:
سنفونی وطن من Smetana:
پیشرفت زیادی کرده است .در آغاز بخش آموزش موسیقی رادر کانون
•
جمع آوری و به نت درآوردن این پرورش فکری کودکان و نوجوانان
موسیقی بسیار مشکل بود؛ چون من پایه گذاشتم ،با همکاران تعداد

رمز خوشبخت زیســتن ،در آن
نیست که کاری را کهدوستداریم
انجام دهیم بلکه در این است که
•
کاری را که انجام می دهیم دوست •
تو ممکن است در تمام دنیا فقط تصمیمات کوچک را باید با مغز
داشته باشیم
•
یک نفر باشــی ،ولی برای بعضی گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب.
•
ترسوی حقیقی از پرواز نمی ترسد ،افراد تمامدنیا هستی.
بلکــه آن کس که با ترس پرواز را •
بدون عشق می توان ایثار کرد اما
یاد میگیرد ،ترسو است.
هرگز وقتت را با کسی که حاضر بدون ایثار هرگز نمی توان عشق است به رشــد و کمال خود ادامه هیچکس لیاقت اشــکهای تو را •
•
می دهــد و به محض آنکه گمان ندارد و کسی که چنین لیاقتی دارد
نیســت وقتش را با تــو بگذراند ،ورزید.
•
همیشه افرادی هستند که تو را می
کرد رسیده شده است ،دچار آفت باعث اشک ریختن تو نمیشود .
مرگ از پیری نمــی آید ،بلکه با نگذران.
•
•
آزارند،با این حال همواره بهدیگران
فراموشی می آید!
زندگی مســاله در اختیار داشتن می شود.
آینده چیزی نیست که انسان به کارتهای خوب نیست بلکه خوب •
•
زیاده از حد خود را تحت فشــار اعتماد کن و فقط مواظب باش به
برای عشق مبارزه کن ولی هرگز ارث ببرد ؛ بلکه چیزی اســت که بازی کردن با کارتهای بد است.
دوست داشتن و مورد محبت قرار نگذار ،بهترین چیزهــا در زمانی کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد
•
گدایی نکن.
خود آن را می سازد .
گرفتن بزرگترین لذت دنیا است  .اتفــاق می افتد کــه انتظارش را نکنی.
•
•
•
•
انسان تا وقتی فکر می کند نارس
نداری.
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حکومت اسالمی هر بار با حیلهای سعی میکند تودههای
ناراضی را با نشان دادن کورسویی امید بخشد و آنها را موقتا
ساکت کند؛ در نتیجه اینگونه به عمر خود تداوم میبخشد.

دموکراسی شورایی

کارنامهدولتروحانی:افزایشفقر،بیکاری،سرکوب

از آغاز بــه کار دولت روحانــی بیش ازیک
سال میگذرد ،دولتی که با وعدههایی بسیار
و در راس آنهــا بهبود وضعیت معیشــتی
تودهها ،بخشهایی از آنها را (با میدانداری
خردهبــورژوازی مرفه) به پــای صندوقهای
رای کشاند .اما همانطور که انتظار میرفت
نه تنها هیچکدام از وعدههای روحانی تحقق
نیافت ،بلکــه دولت او با ادامهی محوریترین
سیاستهایدولتهای گذشته از جملهدولت
احمدینژاد ،شرایط وخیمتری رادر عرصههای
اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی به کارگران و
زحمتکشان ایران تحمیل نمود.
وعدههای روحانی پیش از رســیدن به مقام
ریاست جمهوری را میتوان به  ۳گروه اصلی
تقسیم کرد.
گروه اول که مهمترین وعدهی وی نیز بود،
بهبودی وضعیت مادی و معیشتی مردم را در
بر میگرفت .وعدهی دوم او باز کردن فضای
سیاسی و بهبود حقوق زنان ،اقلیتهای ملی و
مذهبی و نیز آزادی بیان و اندیشه و تشکالت
صنفی را شامل میشد و در نهایت وعدهی
سوم او حل بحران در سیاست خارجی و رفع
تحریمهایبینالمللیبود.
امــا از آن جایی که در طول این یک ســال
در عمل شــرایط حتا وخیمتر از گذشته شد،
روحانی برای فــرار از وعدههایی که داده بود،
آشکارا به روش احمدینژاد و دروغپردازیهای
او در مورد دســتآوردهای دولت  -بویژه در
عرصهی اقتصادی  -پناه آورده است.
در زمینهی آزادیهای سیاســی  -اجتماعی
و روابــط خارجــی نیــز او تــاش دارد تا
شکستهای خود را به گردن رقیبان داخلی و
سنگاندازیهای آنها و نیز -زیادهخواهیهای
قدرتهایامپریالیستی-بیاندازد.
اما واقعیت ماجرا چیست؟!
روحانیدر سفر خود به استان خراسان چندین
بار سخنرانی کرد ودر هر کدام از آنها مطالبی
را مطرح کرد که تنها اثبات آنچیزیست که
در باال آمد.
وی در در دیدار با آخوندهای اســتان با بیان
چندبارهی اینکه تــورم را کنترل کرده و به
 ۲۰درصد رســاندهایم ادعا و بهعبارت دیگر
دروغ شــاخدارتری را نیز بر زبــان آورد .وی
گفت" :آمار و ارقام سه ماهه اول امسال نشان
میدهد اقتصاد کشــور نه تنها از رکود خارج

شده ،بلکه اکنون کشور با رشد  ۱ /۸درصدی
بدون احتساب نفت و با رشد  ۲ /۵درصدی با
احتساب نفت همراه است".
این ادعا بهقدری پوچ و مسخره بود که صدای
بسیاری را درآورد و از جمله جمشید پژویان
به اصطالح اقتصاددانی که از جمله برنامهریزان
اصلی اجــرای طرح حذف یارانههــا بود ،در
روزنامه «فرصت امروز» با اشــاره به سخنان
روحانی در رابطه با خارج شــدن از رکود ،به
شباهتهای احمدینژاد و روحانی در ارائه آمار
اشاره نمود.
رونامــه کیهان نیز نوع آماردهی روحانی را به
چالش کشــیده و نوشت" :برخی از مدیران و
مقامــات اجرایی ،با اتکا به آمار و ارقام غلط و
روشهای ابداعی ،سعی در اعالم کاهش تورم
آن هم در حد بسیار باال دارند".
برای روشنتر شدن موضوع کافیست تنها به
نمونههایی از آمارهایی اشاره کرد که برخالف
ادعاهای روحانی وضعیت وخیم مالی دولت و
عمق بحران اقتصادی را به تصویر میکشند و
هر از گاهی از زبان برخی از مقامات حکومتی
و یادر رسانهها انتشار مییابند.
پیــش از هر چیز ،الزم به توضیح اســت که
در ایران به دلیل نقش گســتردهی دولت در
اقتصاد ،بحران مالی دولت و حتا سیاستهای
آن میتواند بر تشدید بحران و رکود اقتصادی
اثر بسیاری بگذارد.
بهگفتهی مدیرکل اقتصــادی بانک مرکزی،
نقدینگی در تیرماه سال  ۹۳نسبت به تیرماه
ســال  ۹۲با  ۳۱درصد افزایش به  ۶۲۹هزار
میلیارد تومان رسیده است .این در حالیست
که رشد نقدینگی در سالهای  ۹۱ ،۹۲و ۹۰
یعنی در دوران احمدینژاد به ترتیب معادل
 ۲۹ ،۲۲و  ۱۹درصد بوده است.
براســاس همین آمار تنها در ماه تیر (یعنی
یک ماه) نقدینگی  ۳ /۹درصد رشــد داشته
است!! و کیســت که نداند در اقتصادی که با
رکود و بویژه رشد منفی روبروست ،افزایش ۳۱
درصــدی نقدینگی نتیجهای جز انفجار تورم
بههمراه نخواهدداشت.
اقتصاد ایران براســاس آمارهای دولتی و در
اثر تشــدید رکود ،در طی سالهای  ۹۱و ۹۲
حدود  ۱۰درصد کوچک شده اما نکته عجیب
این اســت که بر میزان نقدینگی طی این دو
ســال بیش از  ۵۰درصد افزوده گردیده و این
را فقط میتوان به عجایب هفتگـانه اضافه کرد.
ودر این حالت ،یعنی زمانی که اقتصاد تنها طی
دو سال ده درصد کوچکتر شده است و اخبار

همگی از تداوم رکود،
تعطیلی کارخانجات و
بیکار شــدن کارگران
حکایت دارند ،روحانی
از خارج شدن اقتصاد
از رکود سخن میگوید
که البته این سخن او
در عجایــب هفتگانه
نیز نمیگنجــد چرا
که از آنها نیز بسیار
عجیبتر است.
بررســی واقعیتهای
اقتصادی که بیشک از
چشمان شیادی چون
روحانی پنهان نیست
مــا را برای درک بهتر
موضوع بیشتر کمک
میکنــد .بهگفتهی
وزیر کشور هم اکنون
 ۱۰۰۰شهر ورشکسته
هستند ،وی میگوید:
"در حال حاضر هزار و  ۲۳۰شــهر داریم که
نزدیک به هزار شهر ورشکسته هستند ودرآمد
با هزینهها نمیخواند و ترازشان منفی است".
این سخن وی به معنای عقبافتادن پرداخت
دستمزد به کارگران شــهرداریها ،افزایش
بدهی به پیمانکاران ،کاهش خدمات اجتماعی
ی عمرانی در اکثریــت بزرگی از
و طرحهــا 
شــهرهای ایران اســت که از جمله تمامی
شهرهای بزرگ را شامل میشود.
براســاس آمار بانک مرکزی ،در سه ماهه اول
سال جاری ،تعداد چکهای برگشت خورده
نســبت به سال گذشــته  ۱۸درصد افزایش
داشته است  -که رقم بسیار باالیی میباشد و
نشانهی رکود و آشفتگی اقتصادی کشور را بر
پیشانیدارد.
همچنین آمارها حکایت از افزایش بدهیهای
دولت دارد که بر این آشفته بازار دامن میزند.
در حالیکه وزیر اقتصاد میزان بدهی دولت به
بانکها را  ۶۰هزار میلیارد تومان اعالم کرده
بود ،براســاس آماری که بهتازگی در سایت
رسمی بانکمرکزی انتشار یافته ،میزان بدهی
دولت به شبکه بانکی از  ۶۴هزار میلیارد تومان
در خرداد  ۹۲بــه  ۸۵هزار میلیارد تومان در
خرداد  ۹۳رســیده است که نشانهی افزایش
 ۳۲/۸درصدی بدهیدولت به بانکها در طول
یک سال میباشد!!
همین وضعیت اقتصادی و ورشکستگیدولت

بیانیه مشترک درباره مقابله با مخاطرات احتمالی
در روند تحوالت آتی در ایران

جنــگ داعش و جریانــات همجبهه آن با
نیروهــای دولت مرکزی عراق ،گســترش
درگیریهای نظامی به مناطق کردنشین،
جامعه عراق را در بحــران فاجعهباری فرو
برده است .حاصل این جنگ در همین مدت
قتل عامهای فجیع شهروندان ،ترور و ارعاب
گسترده زنان ،آوارگی میلیونی مردم مناطق
جنگزده ،تحمیل عقبگرد شدید سیاسی
و مدنی و فرهنگی بر جامعه ،تشدید تفرقه
مذهبی و قومی و ازهمگســیختگی بیشتر
شیرازه جامعه است.
این آشــفتهبازار مرگبــار ،ماحصل دو بار
لشکرکشــی آمریکا و متحدانش به عراق،
دوازده سال محاصره اقتصادی و یازده سال
دخالت مستمر آمریکا و جمهوری اسالمی
ایران برای سرهمبندی کردن یک استبداد
مذهبی به جای استبداد رژیم بعث ،تحمیل
آن به جامعه و نهایتاً نهادینه کردن شکاف و
تفرقه مذهبی و ملی در میان مردم جامعه
عراق است.
جنــگ جاری در عــراق به مــوازات ادامه
جنگ در سوریه و دخالت قدرتهای جهان
و منطقه در هــر دو جنگ ،خاورمیانه را به
وضعیت پیچیده و پرمخاطرهای سوق داده
است.
دخالت مستقیم جمهوری اسالمی در این
جنگها در جدال قدرت با دولتهای دیگر،
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موجب شده اســت که ایران هم در معرض
مخاطرات احتمالی و بروز کشــمکشهای
مذهبی و ملی فاجعهبار قرار گیرد .عالوه بر
اوضاع بحرانزده منطقه ،جمهوری اسالمی
خود یک منشأ اصلی تفرقه و شکاف مذهبی
و قومی و ملی در ایران و منطقه است .ایران
در برابر چنین مخاطراتی مصونیت از پیشی
ندارد.
آنچه ابعاد این خطر را وخیمتر میســازد،
سیاســتهای ارتجاعــی داخلــی رژیم و
نارضایتی گســترده میلیونها تن از مردم
اســت که از ستم و تبعیض ملی و مذهبی
رنج میبرند .بنابراین جنگ فرقهای فاجعهبار
عراق ،میتواند به جامعه ایران نیز ســرایت
کند.
ما امضاکنندگان زیر بر اســاس مسئولیت
اجتماعی و تعهد به دفاع از منافع کارگران
و زحمتکشان در قبال مخاطرات احتمالی،
پایبندی خود را به موازین زیر اعالم میکنیم:
•

 )۱با توجه به مخاطرات احتمالی ناشــی از
سرایت جنگ فرقهای فاجعهبار به ایران و بروز
جنگ و جدال مذهبی و ملی در ایران ،یگانه
راه مقابله با آن را سازماندهی طبقه کارگر و
عموم تودههای زحمتکش میدانیم.
•

)۲درباره این مخاطرات احتمالی به تودههای

مردم ایران هشــدار میدهیم و شهروندان
را از هر گونه آســوده خیالــی ،ناآمادگی و
غافلگیر شدن در برابر آن برحذر میداریم.
از هماکنون به تودههای مردم ایران هشدار
میدهیمدردام فریبهای جمهوری اسالمی
برای درگیر شــدن در جنگ و نزاع فرقهای
گرفتارنشوید.
•

 )٣خــود را موظف به آگاهگــری جدی و
گسترده به عنوان گام اول ایجاد آمادگی در
برابر سرایت این بحران و وقوع جنگ و جدال
فرقهایدر مسیر تحوالت آتی ایران میدانیم.
•

 )٤برای جلوگیری از وقوع چنین مخاطراتی
متعهد به تالشهای همه جانبه هستیم و
تاکید میکنیم ،یگانه راه مقابله با فاجعهای
که مردم ایران را تهدید میکند ،سرنگونی
جمهوری اســامی به عنــوان اصلیترین
منشأ تفرقه مذهبی ،ملی و قومی و ناامنی
اجتماعی ،با اراده انقالبــی کارگران ،زنان،
جوانان و مردم آزادیخواه ،برچیدن بســاط
دولت مذهبی ،و استقرار یک دولت کارگری
است.
سازمان فداییان (اقلیت)
حزب کمونیست کارگری ایران -
حکمتیست
 ۲مهر  ۲۵ -١٣٩٣سپتامبر ٢٠١٤

تلویزیون دمکراسی شورایی

اطالعیه

برنامههای تلویزیون دمکراســی شورایی از
اول اگوست ١٠ ،مرداد ماه از کانال تلویزیونی
دیدگاه بــر روی ماهواره یاه ســت پخش
میشود.
ساعات پخش برنامههای تلویزیون دمکراسی
شورایی بدین قرار است:
روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته:
ساعت نه و نیم شــب بهوقتایران ،ساعت
هفت شب بهوقت اروپای مرکزی به مدت یک
ساعت پخش میشود.
تکرار برنامهها در روزهای  ٣شنبه و  ۵شنبه
هر هفته ساعت نه و نیم صبح بهوقتایران،
ســاعت هفت صبح بهوقت اروپای مرکزی
خواهد بود.
اگر به تلویزیون ماهوارهای دسترسی ندارید،
میتوانید از طریق آدرس اینترنتی ســایت
دیدگاه و جی ال ویز بهطور زنده و همزمان
برنامههای تلویزیون دمکراســی شورایی را
مشاهدهکنید:
http://www.didgah.tv/fa

است که منجر به افزایش بیکاری
گردیده.
در شمارهی گذشته نشریه کار به
معضل بیکاری پرداخته و نوشته
بودیم که رقم بیکاری برخالف
آمارهای دولتی که  ۲میلیون و
پانصد هزار نفر است ،حداقل  ۸میلیون
نفر را در بر میگیرد.
در روزهای اخیر وزیــر کار برای اولین بار به
وجود  ۶میلیون بیکار اعتراف کرد.
وی در کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس از بیــکاری  ۶میلیون نفــر و اضافه
شدن  ۷میلیون نفر دیگر در سالهای آینده
به تعــداد بیکاران خبر داده و اعالم کرد برای
مقابله با این معضل به رشد اقتصادی حداقل ۷
درصدی نیاز است.
براساس آمارهای منتشره تا سال  ،۹۱تعداد
خانوارهای بدون فرد شــاغل به  ۲۳ /۳درصد
رسیده اســت که نشانهی رشــد حدود ۶۰
درصدی این خانوادهها در طی  ۹سال است.
این آمار واقعیت تلخی را نیز آشکار میکند و
آن این که از حدود  ۲۲میلیون خانوار ایرانی
و در صورتــی که -در حالتی خوشــبینانه و
البته محال -بر درصد خانوارهای بدون شغل
افزوده نشده باشد ،در حدود  ۵میلیون خانوار
ایرانی هیچ فرد شــاغلی وجود ندارد و این در
کشوریست که بیکاران فاقد هر گونه خدمات
اجتماعیهستند.
اینها همهی عمل روحانی در طول یکسال
و نتیجهی آن برای کارگران و زحمتکشــان
است و شکی نیست که هیچدروغی نمیتواند
چــارهی درد جیبهای خالی ،شــکمهای
گرسنه ،بیماران رها شده و رنجور و کودکان
سرگردان در خیابان گردد.
اما جدا ازهمه رنجی که کارگران و زحمتکشان
میکشند ،سرنوشــت وعدههای روحانی در
ارتباط با حقوق سیاسی و اجتماعی آنها به
کجاانجامید؟!
در این عرصه نیز جدا از شعارهای عوامفریبانهی
روحانی که در تمامی سخنرانیهای اخیرش
تکرار میکند ،تنها چیزی کهدر عرصهی عمل
شاهد آن هســتیم افزایش اعدامها ،افزایش
زندانیان سیاســی و ادامــهی نقض حقوق و
آزادیهای سیاســی  -اجتماعــی کارگران،
زحمتکشان ،زنان و اقلیتهای ملی و مذهبی
میباشد.
واقعا از دولتی که سخنگوی آن «بیحجابی»
را «بیماری» میداند چه انتظاری میتوان در
مورد حقوق سیاسی و اجتماعی مردم داشت؟!!
در همیــن روزهای اخیــر  ۴کارگر کارخانه
پتروشــیمی رازی تنها بــه دلیل نمایندگی
کارگــران در جریان اعتصاب ،به  ۶ماه زندان
و ۵۰ضربه شالق محکوم شدهاند.
در حالی که روزبروز بر تعداد کودکان بازمانده
از تحصیل به دلیل شــرایط اقتصادی افزوده
میشود ،دولت روحانی بهجای ارائه راه حلی
برای رایــگان کردن واقعی تحصیل کودکان،
به گفتهی مدیر کل «قــرآن ،عترت و نماز»
وزارت آموزش و پرورش ،اجرایی کردن "سند
جامع تقویت و تعمیق فعالیتهای اقامه نماز
در مدارس کشــور" که به امضــای روحانی
رسیده ،محوریترین اقدام آموزش و پرورش
در سال تحصیلی پیشارو میباشد که در آن
از جمله اجباری شدن نماز جماعت در تمامی

مدارس پیشبینی شده و به این منظور هزاران
نفر در حوزههای علمیه در حال آموزش برای
برگزاری نماز جماعت در مدارس هســتند و
قرار اســت هزینهی همهی اینها از بودجهی
نحیــف آموزش و پرورش پرداخت شــود .به
عبارت دیگر دغدغه دولت روحانی نه کودکان
بازمانده از تحصیل که گسترش حضور مذهب
در مدارس و از این طریق کنترل و مراقبت از
فضای سیاسی مدارس است.
حکومت اســامی هر بار با حیلهای ســعی
میکند تودههای ناراضی اما متفرق را با نشان
دادن کورســویی امید بخشد و آنها را موقتا
ساکت کند .در این میان بخشهایی از تودهها،
تودههایی که در اوج نارضایتی و در عینحال
ناامیدی بســر میبرند ،به همان کورسو دل
میبندند ودر نتیجه حکومت اسالمی اینگونه
به عمر خود تداوم میبخشــد۸ .سال دولت
خاتمی و در حالی کــه نارضایتیها از دولت
رفســنجانی در حال اوجگیری بود ،بر همین
پایه شــکل گرفت .احمدینژاد کارت بعدی
حکومت اسالمی بود که وظیفهداشت با روشی
دیگر عمر حکومت را تداوم ببخشد و هنگامی
که عمر این روش نیز به پایان رسید ،نوبت به
روحانی رســید تا با ظاهری دیگر اما با همان
هدف یعنی تداوم حکومت اســامی  ۸سال
پست ریاستجمهوری را تحویل بگیرد.
بهنظر میآید که اکنون نتیجهگیری در مورد
سرنوشــت وعدههای روحانی و چشــمانداز
سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی کشور روشن
باشد .تداوم شرایط گذشته و حتا بدتر شدن
آن از تمامی جهات یکبــار دیگر ثابت کرد
که روحانی بهعنــوان نماینده طبقهی حاکم
(سرمایهدار) نه میخواهد ،نه میتواند و نه قادر
است به خواستهای کارگران و زحمتکشان
پاسخ مثبت بدهد .پس چه باید کرد؟
تمام آنچه که تاکنون مطرح شــد یک روی
سکه است و این سکه روی دیگری نیز دارد که
آن تودهها هستند .اگر در دوران خاتمی چند
سالی طول کشید تا تودههای متوهم به ماهیت
خاتمی پی ببرند ،و اگر در دوران احمدینژاد
باز به شکلیدیگر این توهم مدتی ماندگار ماند،
اما یکسال کافی بود تا توهم نسبت به روحانی
و عمل به وعدههای وی فرو بریزد .اعتراضات
کارگری یک نمونهی آن هستند کهدر ماههای
اخیر بر میزان آن افزوده شده.
واقعیت این است که تنها یک راه برای خروج
از این شــرایط برای کارگران و زحمتکشان
وجود دارد و آن سرنگونی جمهوری اسالمی و
برقراری سوسیالیسم است .جامعهای که آزادی،
عدالت اجتماعی و لغو مناســبات ظالمانهی
سرمایهداری در سرلوحهی برنامههای آن قرار
دارد .جامعهای که در آن مردم بر سرنوشــت
خود حاکم هستند و نه عدهای سودپرست و
جنایتکار .براستی چگونه میتوان کشوری را
با این همه سرمایه ملی به چنین فقر هولناکی
کشاند؟
نشریه کار شماره ۶۷۷
•

34

 سال  21شماره  9  1182مهر 1393

PAIVAND: Vol. 21  no.1182  Oct. 01, 2014

www.paivand.ca

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

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

رز

نیازمندیهای

 عکس های پاسپورت ،سیتی زن،
مدیکال کارت ،و کارت PR
 عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی

نی

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

ایرا دام
خ
است ید!
کن

ایرانی
ب
خرید!

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

استخدمآرایشگر
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مسلط به امور آرایش
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مونتریال (سه روز در هفته)
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آموزش فرانسه

آموزش زبان فرانسه
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توسط کارشناس ارشد زبان
فرانسه ،با بیش از  10سال
سابقه تدریس در موسسه
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سفـارش
كيـک

آموزش نقاشی

Tel.: 514-965-1358
aug-oct60PD

آموزش
طراحی و نقاشی

تدریس فارسی

هالــهافخــمی

سفارش همه گونه کیک
برای همه اوکازیون ها
با کیفیت عالی و بهای
مناسب (بانوی ایرانی)

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

Tel.: 514-670-3031
azaugfree

نی

azoctfri

استخدام

منایشگاهاتومبیل

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

Tel.: 514-675-4405

ایرا دام
خ
است ید!
کن

Tel.: (438)401-8546

abaee:azsepfree

توسط :رضا هومن

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

Conversation -IELTS -TOEFL

www.facebook.com/EnglishCollocationsForIelts

یونسحــامتی

Tel.: 514-833-3848
az mai2014 25eachPendofjuly

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

Tel.:514-482-9494
Toll free: 1-844-482-9494

استخدام

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

Cell: 514-953-8013

اجارهآپارمتان
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

Tel.: 514-885-4775

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!

• 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 :

مترجم رمسی
نغمه سروران

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

514-889-8765

شهریاربخشی
دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

مونتریال-اوتاوا
اوتاوا-مونتریال

کلبــه
عموجان

از غروب خورشید لذت ببرید وطبیعت زیبا و هوای سالم
آپارتمان دو اتاق خوابه درWEST ISLAND
در نزدیکی رودخانه
آماده برای فروش و یا اجاره است
مجیدکفــــایی

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

(1613) 521-7345

از غروب خورشید لذت ببرید!

azoct2013

azmay2013hoomanfree

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

514-624-5609
514-889-3243

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!

مترجم رمسی

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

خدمات امور کنسولی
کســری

مدیر و مسئول :حسین فرجی
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

پذیرش با تعیین وقت قبلی

Email: infokasra @yahoo.ca

از صفحه 27

Tel.: 514-419-8872
شريك ،همدست -بالين
 -3حرف همراهي -انديشه،
س��گال -يار مداد -رس��ول
خ��دا صل��ياهلل علي��ه و آله
فرم��ود :از ...اجتناب كنيد،
بدرس��تي كه آن ش��رك به
خداست
 -4از رش��تههاي ورزشي-
جمع وكيل -پژمرده
 -5الگ��و -اندوه ،مش��قت-
مرتجع جدول
 -6فرم��ان توقف -س��الح
جنگج��وي قدي��م -دليل و
حجت
 -7بعض��ي ب��ه خش��خاش
گذارند -جانشينان -به دنيا
آمدن
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 حل جدولهای ویژه و عادی:

• اگر گواهی نامه کالس پنج کانادا یا پایه  2ایران را برای بیش
از سه سال دارید
• اگر خواهان درامدی باالی  90000دالر در سال هستید
• اگر به دنبال کاری  100در  100همیشگی هستید...
>> با آموزشگاه رانندگی ماشین های سنگین دیان متاس بگیرید

خاطرهحتویلدارییکتا

 2بـاردرروز

514-833-8684

بهترینموقعیتشغلى
براى مهاجران

مترجم رمسی

514-983-1726

(613) 265-5899

Professional Truck Driving School

nsarvaran@hotmail.
com

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

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

آموزشگاهحرفهایرانندگی
کامیون«دیان»

azmayshiraz

گلفروشی
وحید

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...

برگزاری کالس های خصوصی و نیمه خصوصی
با شهریه مناسب  :برای مهاجرین

jalilh2001@yahoo.com az may1

freeazmar

فنگویندگی

TESOL CANADA/TESOL
USA/TESOL TRINITY London

Tel.: 514-266-1355

514-717-9117

azjuly

با۱۲سال سابقه تدریس در موسسه کیش تهران
عضو رسمی

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

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

azmai

آمــوزش زبان انگلیسی

استخدام

نگهــداری
ازساملندان

@hondashopcanada
gmail.com

عکس های ما تضمینی و
متناسب با درخواست های
ادارات مربوطه می باشد

(نبش دکاری )

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

مدرسهفارسیزبان

عکسپاسپورتی
کانادایی:اندازهسرحتما
بایستیرعایتشود
_______
عکسسیتیزنی
اندازه عکس و جزئیاتدیگر
بایستیدقیقباشد
_______
عکس
کارتPR

34

باپیوندهمکاریکنید

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

Tel.: 514-996-9692

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمیایرانیان

ساعــاتکار:
روزهایدوشنبه لغایت شنبه
از ساعت  11لغایت 17
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.

)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب
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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

Tel.: 514-692-8090
azoct01UP

اجاره آپارمتان

آپارتمان دو خوابه ،تمام نوسازی شده،
در قلب پالتو مونت رویال ،نزدیک
مترو شربروک و مونت رویال ،نزدیک
پارک مونت رویال و خیابان سندنی
رستوران و کافه و...
 1050در ماه )(JAY

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

514-266-1355
sep13fulyr

اجــاره
آپارمتان

با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002
@gmail.com
sep13fulyr

استخدام

استودیو  1و نیم 200 ،فوت مربع
نوساز ،در پالتو مونت رویال:
مبله،شاملهمهچیز:
وسایل برقی خانگی نو +
آب گرم ،تهویه مطبوع و اینترنت
امکان اجاره کوتاه و یادرازمدت
 625در ماه )(JAY

به یک نفر

پیتــزامیکر

باتجربهفورانیازمندیم.

514-266-1355

Tel.: 514-944-1559

sep13fulyr

azsep15 abresiros@yahoo.ca

فوری  :فروش وسائل منزل

اوکــازیون فروش کلیه وسائل منزل
بهترین کیفیت ،نازلترین بها
عالی
 -به دلیل مسافرت --شامل فرش های نفیس ،مبل ،میرناهارخوری ،تلویزیون،
بوفه های آنتیک  ...و بسیاری دیگر

اوکــازیون
عالی

Tel.: 514-836-6275
mohebiaz sep

آمـــوزشزبانفرانسه

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

514-623-7075

Tel.: 514-620-5551

tillnov1Pd

داروخانه

آموزشگیتار

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

4084 St Laurent
Tel.: (514) 288-4864
Fax: (514) 288-4682

رضارضـائی

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

از 8صبح تا 8شب

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

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

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

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ازدواج

ساختمان

کالسیـکوپاپ

لوئیزداداش زاده

13076 boul.Pierrefonds

azjan’12paid60+120ak

آموزشختصصی

اخوانوستآیلند

به چند كارگر ساده براى كار
در كارواش نیازمندیم .
وستآیلند:

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

azjune12104

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

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

Tel.: 514-341-1640

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

CARWASH

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

514-812-5662

PARTICIPATE in our
CO

کاندو برای فروش

استخدام

خدماتمالیاتی

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)

azmar14

شیرینی
سـرو

www.paivand.ca

آپارمتانسابلت

514-867-1756
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استخدام

کاندو3،ونیم،یکخوابه،
ساخت،2003طبقه اول،
 ،sqf 820پارکینگ داخلی و
بیرونی،جاکوزی/فایرپلیس،
%100آفتابگیر،ایرکاندیشن،
سیستمحرارتی+وسائل
اضافیدیگر 4،دقیقهپیادهتا
متروانگرینیون(رضانیک)
 229 --هزار دالر --
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AKHAVAN
FOOD

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

استخـدام

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

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

azJLY01Ponce

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

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

Tel.: 514-575-8525
Tanaz
?oncepaypaljune15UP

ا
ا یرانی
ستخ

انی
ر
ای د

ری
خ ید!
کن

دام
کنید!

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

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

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.

نیازمنــدیها



بهیکآشپزایرانی،
خانم یا آقا ،برای كار در
رستوراننیازمندیم.

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 ماخذ -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
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

فیروزهمتیان827-6364 ....................... ،
امیرســام 702-2309 ....................................
مسعودهاشمی 298-4567 .........................
مینواسالمی 967-5743................................
مریم خالقــی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
نینوس گیورگیزنیا 816-4080.....................
مسعودنصر 571-6592...................................
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

ش

ماره شما در
این لیست نیست؟

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 .....................
نغمه سروران 889-8765 .............................
خاطره یکتا 675-0694 ................................
محمودایزدی 745-0318 .............................
شهریاربخشی 624-5609 .............................

چاپ

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

حسن انصاری735-0452 ............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
ســرورصدر 777-3604 .............................
حسینخردبین242-6034...........................
عباسشفیعی806-0060..............................

حمل و نقل

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

با ما متاس بگیرید.

(رایگان برای آگه
ی دهندگان پیوند )

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

azjuly13free

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

Tel.: 514-365-7321
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افخم هادی 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

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

کتابفروشی

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

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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The new Citizenship act B-C24

price cannot be put on
Canadian citizenship –
it cannot be bought – and we
must ensure that our policies
respect and strengthen that
value. The measures in the
Strengthening Canadian Citizenship Act include changes
to the residence requirements for citizenship.
This Act lengthens the
residence requirement from
three out of four years in
Canada to four out of six
years before applying for
citizenship, and would clarify that “residence” means
having an actual physical
presence in the country.
Requiring physical presence
in Canada for this length of
time better supports the integration of newcomers into
Canadian society. It enables
prospective citizens to develop a stronger connection to
Canada, encourages their
sense of belonging here, and
fosters their full participation
in Canadian life.
Again, these changes
would reinforce the value
of citizenship by requiring
applicants to demonstrate
and reaffirm their commitment to Canada. But they are
not the only measures in Bill
C-24 that would reinforce
the value of citizenship.
This will ensure that more
prospective citizens can have
an acceptable grasp of either
English or French when they
apply for citizenship, enabling their full participation
in Canadian life. We also
want to ensure that a larger
group has a satisfactory
knowledge of Canada – our
rights, values and freedoms.
To that end, another measure
in this Bill requires citizenship applicants aged 14 to 64
to meet more stringent language requirements and to
pass a knowledge test in one
of our two official languages. Currently only applicants
aged 18 to 54 are required to
meet language and knowledge requirements.
This Act also extends
citizenship to more of the
so-called “Lost Canadians”.
These are people who either
lost their Canadian citizenship or never received it in
the first place because of
outdated provisions in previous citizenship legislation.
In 2009, amendments to the
Citizenship Act restored or
gave citizenship to most of
the “Lost Canadians”, but a
small number of people born
before 1947, and their children born outside Canada in
the first generation, did not

benefit from those changes.
Bill C-24 gives citizenship to
many of these people.
The Act also ensures that
we have stronger tools to
counter citizenship fraud
and, more broadly, to bolster
the integrity of the system.
For example, there are provisions to deter unscrupulous
citizenship consultants.
While we have already taken
some action to crack down
on crooked consultants, this
Act proposes tougher penalties for those who abuse
the system and will also
create a system to monitor
and oversee the activities of
citizenship consultants.
“One proposed change to
the Citizenship Act protects
our country from individuals
who have been convicted
of a foreign crime banning
them as citizenship applicants.
For those who obtain their
citizenship fraudulently,
our government will revoke
their citizenship and they
will face the full force of the
law”.
We have heard from those
who say that the citizenship
process is too long, and we
are taking steps to make the
process easier. With this legislation, we will move from
a three-step to a one-step
decision-making process.
his means that by 20152016, the processing
time for citizenship applications will be under a year.
This change will also reduce
duplication of work, which
will ensure taxpayers’ dollars
are spent more wisely.
Canada wants to acknowledge those individuals who
devote their lives to serving
Canada and making it the
great country we know and
love. One of these provisions
will fast-track citizenship
for permanent residents
serving our country with the
Canadian Armed Forces.
Another provision would
extend citizenship by descent
to the children of those who
were born or adopted abroad
to Canadian Crown servants
and members of the Canadian Armed Forces.
nd finally, measures in
Bill C-24 would provide
the authority to revoke Canadian citizenship from dual
citizens who were members of an armed force or
an organized armed group,
engaged in armed conflict
with Canada, and to deny
citizenship to permanent
residents similarly involved
in such actions. Dual citizens
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and permanent residents
convicted of terrorism, high
treason, treason, or certain
spying offences are not
welcome, and the Bill will
prevent these individuals
from acquiring citizenship.
As someone who has had the
good fortune of seeing many
corners of the world – both
the good and the less so – I
recognize how truly special
it is to have the mix of
nationalities we do here. We
are indeed stronger for it.
And it reinforces that Canadian citizenship is our most
precious commodity.
It is valued and desired by
millions of people from
around the world.
ur Government expects
new Canadians to take
part in democratic life,
economic potential, and the
rich cultural traditions that
are involved in becoming a
Canadian citizen. In recognition of this, the Government is committed to doing
everything it can to protect
and strengthen that value.
We are tabling this Act
with the conviction that we
must do everything within
our power to preserve what
works well in the citizenship
process and to introduce improvements where there are
existing shortcomings.
These are the first comprehensive reforms to the
Citizenship Act in more than
a generation.
Bill C-24, the Strengthening Canadian Citizenship
Act, is designed to ensure
that Canadian citizenship
will continue to be the envy
of the world for generations to come.
The above information is
a news release from the
Minister of Citizenship and
Immigration Canada Chris
Alexander, which can be
found on the CIC website.
The reason for Bill C-24
is that many permanent
residents do not meet their
residency in Canada let
alone the requirements for
citizenship.
ou may contact our
office for more information on Bill C-24 a member
of our office staff will be
available to answer any of
your questions or concerns.
Happy Thanks Giving
everyone, whether you are
enjoying with friends or
family, let us be thankful for
all that we have in Canada,
a country in harmony, glory,
and an abundance of richness and most of all how we
live in a multicultural society
in which we learn so much
from one another.
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in your
everyday life.
________________

O

Y

Maria Cottone
Regulated Canadian
Immigration Consultant
Registered with the Government of Quebec
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

هر یکم و پانزدهم ماه

•

رکوردجهانیمرگپناهجویاندردریاشکستهشد

 موج جدیدی،موسوم شد
 هزار40 ملل متحد کشتن این گروه را
«قتل عام» نامیــد و از مصر و
از پناهجویان را به آبهای
مرگ
کشورهای اروپایی خواست به
.مدیترانهسپرد
سرعت در این زمینه تحقیق و پناهجویان غرق شــدن پناهجویان
 حــدود۲۰۰۷ در ســال
مرتکبان را دستگیر و محاکمه ازسال
.کنند
. نفــر بوده اســت۶۳۰
2000 پناهجویان در بندر دمیاط در
افزایش این تعداد بسیار
مصر ســوار قایق شده بودند و
نگران کننــده توصیف
 ســه شده و نشاندهنده آن است که افراد،قاچاقچیان در عرض چهار روز
 بار بیشتری به دالیل مختلف نیاز دارند.بــار قایق آنها را عــوض کردند
 وضعیتدشوار. قاچاقچیان آنها را مجبور کردند خود را به اروپا برسانند،آخر
 اما جنگی در خاورمیانه و در کشورهایی،ســوار قایق بسیار کوچکی شوند
 عراق و فلسطین یکی از،پناهجویان به شرایط بد قایق اعتراض مانند سوریه
. قاچاقچیان با دالیل افزایش تعداد مهاجران است، در این زمــان.کردند
 نفر۶۰۰۰  نفر در سمت دیگر جهان نیز۵۰۰  تمام این،واژگون کردن قایق
 که۲۰۱۳  تا۱۹۹۸ را در آبهــای مدیترانه به حال خود بین ســالهای
.رها کردند تا غرق شوند
قصد عبور از مکزیک و ورود به آمریکا
.کمتر از یک سال پیش نیز غرق شدن راداشتند ناپدید شده و از بین رفتهاند
 مهاجر غیرقانونی۱۰۰ دو قایق دیگر از پناهجویان در حوالی ساالنه حدود
 که قصد ورود به استرالیا را دارند نیز۴۰۰ جزیره المپدوزا در ایتالیا بیش از
.کشته برجای گذاشت
.در اقیانوس غرق میشوند
» ماه «ســازمان بینالمللــی مهاجرت۹ به این ترتیب اکنون با گذشت
 رکورد مرگ میگوید آمــار واقعی مــرگ و میر، میالدی۲۰۱۴ از سال
و میر پناهجویان در دریای مدیترانه پناهجویان باید بســیار باالتر از این
.شکسته شده است
 اما به دلیل آنکه بسیاری،ارقام باشد
بیشــترین آمــار مربوط به کشــته از آنها در نقاط دور افتاده میمیرند
، و مرگ آنها نیز گزارش نمیشــود۲۰۱۱  نفر در ســال۱۵۰۰ شــدن
 تحوالت سیاسی و اجتماعی در نمیتوان با قاطعیت در مورد آن اظهار.بود
.کشورهای عربی که به «بهار عربی» نظر کرد

IOM »«سازمان بینالمللی مهاجرت
 صفحهای۲۱۶ در گزارش جدیــد و
 میالدی۲۰۰۰ خود میگوید از سال
 هزار پناهجو در۴۰ تاکنون بیــش از
مســیرهای خطرناک مهاجرت جان
خود را از دســت داده و از این میان
 هزار نفر از آنان در حال مهاجرت۲۲
.به اروپا بودهاند
 رییس،به گفته ویلیام السی سوینگ
 اینک زمان آن رسیده،این ســازمان
تــا بیش از شــمردن جنازهها و آمار
 اقدامی جدی برای،کشتهشــدگان
متوقــف کردن خشــونت علیه این
.انسانهای بیپناه صورت گیرد
این گزارش جدیــد به فاصله اندکی
 نفر۵۰۰ از خبــر غرق کردن بیش از
پناهجو در دریای مدیترانه توســط
.قاچاقچیان انسان منتشر شده است
 نفره از پناهجویان در۵۰۰ این گروه
بندری در مصر ســوار بر قایق شده
بودند تا خود را به اروپا برســانند اما
قاچاقچیان انســان در میانه راه قایق
۱۱  تنها.آنهــا را در آب غرق کردند
.نفر از آنها نجات یافتهاند
 اعالم،پناهجویانی که زنده پیدا شدند
 نفر حداقل۵۰۰ کردنــد در میان آن
 کودک نیز بوده که همه آنها در۱۰۰
.آب غرق شدهاند
کمیســر عالی حقوق بشــر سازمان

... ورزشــــی
گلــف

یوسفتیزهوش

 در ساعت های بیکاریTHERIEN
.در گلف الوال بازی می کنند
مطلب جالب در اســکاتلند در شهر
 سال پیش260  درST_ANDREW
ورود گلــف بازان زن به کلوپ قدغن
.بود
 مسابقه بدون شرکت28 در آن تابحال
3400 یک بازیکن زن انجام شده بود؛
.بازیکن مرد وجود دارد
 (یک روز2014  سپتامبر18 از تاریخ
قبل از رفراندوم برای جدایی اسکاتلند
 درصد اعضای کلوپ75 )از انگلستان
رای دادند که خانم ها هم می توانند
.در آن کلوپ بازی کنند
ایران

گلــف در ایران با وجــود اینکه یک
ورزش اعیانی می باشــد؛ بازیکن زن
.هم می تواند بازی بکند
زمین گلف در کوه های البرز با داشتن
 سوراخ روی زمین مورد استفاده12
.قرار می گیرد
همچنین در جزیــره ی کیش یک
27 زمین برای گلف بازان در داشتن
ســوراخ روی زمین در حال ساختن
 سرمایه گذاری این زمین.می باشــد
.هزار دالر می باشد200  میلیارد و2
1200  بازیکن لیسانسه و418 تابحال
 درصد28 بازیکن ثبت نام کرده اند؛
.آن بازیکنان زن می باشد
سرمایه گذاری آن کلوپ توسط یک
 پروژه.ایرانی مقیم آلمان انجام میگیرد
ی آن زیر نظــر متخصصین آلمانی
 جزیره ی کیش در طول.می باشــد
سال یک میلیون نفر توریست برای
.تعطیالت می آیند به آن جزیره
 گلف زنان در تهران؛ تایگر: عکس هاوودز

مسابقات گلف فقط در تابستان انجام
.می شود
زمین گلفدر حدود سی یا چهل هزار
.متر مربع می باشد
 فدراسیون گلف بوجود1900 ســال
 بازیکنان این بازی به2010  سال.آمد
. میلیون رسید82
حق عضویت یــک بازیکن در حدود
: بدون قیمت ساعت بازی- دالر2200
18  دالر فقط برای150  تا50 بیش از
.سوراخ روی زمین
 دالر هم برای ماشــین40  تــا20
 ساک باتونهای گلف را،کوچک گلف
.به محل بازی می برد
بهای بازی گلف در شــمال لورانتید
 روز7  دالر؛1100  روز5 ،مونتریــال
 دالر1300
کبک

 کلوپ300 در اســتان کبک حدود
.گلف وجود دارد
کلوپ گلــف الوال تابحال در حدود
 دالر به حساب موسسه ی516000
.بچه های بی بضاعت کمک کرده
 گاردن،کلوپ هــای گلف اپیفانــی
، ســلین دیون، گلف میراژ،ســیتی
 گلف میرابل با،الوال روی رودخانــه
 یک،داشتن یک تراس بسیار قشنگ
 به ظرفیتB.B.Q بار مجهز و غذای
. نفر برای جشنها250
بازیکنان بســیار معروف هاکی مثل
MICHEL-  وCARY-PRICE

ورزش مخصوصــی اســت پــر از
 دقت و، کنترل اعصاب،هوشــیاری
 آرنج و بازو،کنترل عضالنی مچ دست
برای ضربه زدن به توپ؛ ایستادن روی
پــا با کفش مخصوص که تعادل پا را
نگهداری می کند؛ ضربه زدن به توپ
با یک باتون متالیک سبک برای دور
یا نزدیک فرستادن توپ گلف استفاده
.می شود
بــازی گلف در یک محیط طبیعی و
 فرستادن توپ.آرام برگزار می شــود
بعضی اوقــات از یک رودخانه یا یک
زمین خاکــی باید عبــور کند و در
نزدیکی های سوراخ روی زمین بیاید
.پایین
بازیکنان ماهر مثل آقای تایگر وودز
گاهــی اوقات توپ را مســتقیما در
.سوراخ روی زمین می اندازند
 ســاله33 آقای بهترین بازیکن گلف
.آمریکایی
»بنابر اظهار مجله ی فرانسوی «فوربز
2009  اکتبر1  در ســالFORBES
آقای تایگــر ود در چندین تورنمنت
.شرکت کرده
 حتی از.او اعیان ترین ورزشکار است
کریستیان رونالدو بهترین فوتبالیست
دنیا از کشور پرتغال؛ روژه فدرر (بهترین
)بازیکن تنیس از کشــور ســوییس
 قهرمانSCHUMACHER شوماخر
معروف اتومبیل رانیدنیا؛
 ســال13 آقــای تاگرود تابحال در
. میلیارد دالر بدست آورده40 گذشته
گلف از ورزشهای بسیار قدیمی است
که برای اولین بار در اسکاتلند بوجود
.آمد
در شانزدهمین و هفدهمین قرن در
. برگزار شدKIRK شهر
،بازی گلف مثل ورزشــهای فوتبال
 بسکتبال و تنیس به سرعت،راگبی
.مورد توجــه عالقمندان قرار گرفت
 اولین مسابقه ی گلف در1297 سال
کشور هلند برگزار شد و در انگلستان
پنجاهمیــن ســال گلف را جشــن
.گرفتند
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آموزشعکاسیبهزبان ...

www.paivand.ca

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
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بارعایتاینچندنکتهساده،قادرخواهید
برای باال بردن سطح
عکاســی خود ،حتما
بودتصاویربسیارزیباتریخلقکنید
از یک عکاس باتجربه
•
•
بخواهید که ایرادهای
که
باشید
داشته
یاد
به
همیشــه
د
خو
دوربین
راهنمای
کتابچه
حتما
بی
را
شما
عکسهای
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
بهتریــن هوا برای ثبــت تصاویر را تا انتها مطالعه کنید .با این کار تعارف به شما بگوید.
پیج استودیو فوتوبکدر فیسبوک:
WWW.FACEBOOK.COM/
پرتره ،هوای ابری است که نور به از کارکرد تمام قسمتهای دوربین بــا نقــد او ،خواهید
STUDIOPHOTOBOOK1
طور کامال یکسان بر روی صورت و مطلع خواهید شــد و به تدریج از توانســت به سادگی
بدن سوژه ها پخش میشود.
تمام امکانات دوربینتان استفاده مهارتهــای خــود را
مخصوص دوربیــن ،در روزهای •
کنید .مشــاهده خواهید کرد که
جنس این نور به گونه ای اســت خواهید کرد.
افزایشدهید.
بارانی هم عکاســی کنید تا از هر یکی از مهمتریــن توصیه ها این رتوش و تصحیح خیلی از عناصر
که ســایه ایجاد نکرده و چین و •
•
آب و هوایی عکس داشته باشید .است که دائما در وضعیت ایستاده تشکیل دهنده تصویر ،به راحتی و
چروک صورت افراد را میپوشاند .در زمان عکاســی پرتره در شب ،اگر تنهایی حال و حوصله عکاسی فراموش نکنیــد که هیچ چیزی عکس نگیرید .همیشــه زوایای با کیفیت باالتر امکان پذیر خواهد
به بیان دیگر ،نور هوای ابری به نور مخصوصــا زمانی کــه از فالش رفتن را ندارید ،حتما در گروههای نمیتواند مانع فعالیتهای هنری یک عکس خود را تغییردهید .عکاسی بود.
فالشهای بزرگ استودیو یا «سافت استفاده میکنید ،ســرعت شاتر عکاسی شرکت کرده و به صورت عکاس خوش ذوق بشود.
در وضعیتهای خوابیده ،نشسته• ،
باکس» شبیه است.
دوربین را پایین بیاورید تا زمینه اکیپی از سوژه های مختلف عکس عکاســی از قطــرات آب باران بر روی زانو و رو به باال را تمرین کنید .تمام مراجع تقلید عکاسی در این
بر عکس ،هوای ابری بهترین نور عکس ،سیاه نشود .با این تکنیک بگیریــد .ایــن روش در آموزش روی پوشش گیاهی ،زیبایی خاص خواهیددید که عکسهایتان چقدر زمینه با هم متفق النظر هستند
برای عکاسی از مناظر نبوده و جلوه قادر خواهید بود عکسهای بسیار تکنیکهای عکاســی ،بیشــترین خودش را دارد .هر جا که میروید ،تغییرمیکنند.
که بهترین زمان برای ثبت تصاویر
ای «نوستالژیک» به عکس میدهد .روشنیدر شب تهیه کنید.
بازدهی را دارد .به کمک عکاسان دوربین خود را همراهداشته باشید• .
زیبــا ،لحظات ملکوتــی طلوع و
•
•
دیگر ،به ســادگی عکسهای خود •
در زمــان عکاســی در فضای باز غروب خورشید میباشند!
کادر بندی صحیح ،یکی از اصول در لحظه چکاندن دکمه شــاتر ،را اصالح خواهیــد کرد و متوجه اگر بودجــه محدودی برای خرید و طبیعت ،برای داشــتن بهترین •
مهم کمپوزیســیون یک عکس حتما به جــای ثابتی تکیه داده و خواهید شد که اشکال کارتان از دوربیــن و لوازم عکاســی دارید ،چشم انداز ،سعی کنید از باالترین اگر لکه یا نقاط مبهم و سیاهی را
خوب است .طوری عکس بگیرید نفس خــود را حبس کنید .با این کجا است.
سعی کنید اولویت را به خرید چند مکانهــا عکس بگیریــد تا به کل بر روی همه عکسهایتان میبینید،
که ســوژه اصلی ،دقیقا در وسط تکنیک ساده ،وضوح عکس شما •
لنز خوب اختصاصدهید .تقریبا با منظره احاطه داشته باشید .اگر به احتماال سنسور داخلی دوربینتان
عکس نباشد.
چند برابر شده و مقدار لرزه های چشــمها در عکــس خیلی مهم هر دوربینی میشود عکسهای زیبا منزل دوستی دعوت میشوید که کثیف شده است .برای تمیز کردن
ســوژه اصلی را در سمت چپ و اضافــی دوربین به حداقل خواهد هســتند .در زمان عکاسی پرتره ،تهیه کرد به شرط اینکه لنز خوبی در برجی بلندمرتبه زندگی میکند ،سنســور دوربین ،حتمــا به یک
یا راست تصویر بگنجانید( .قانون رسید.
دوربیــن را فقط بر روی چشــم بر روی آن سوار کنید.
حتما در زمان بازدید از ایشــان ،تعمیرگاه مجهز عکاسی مراجعه
نقاط طالیی تصویر)
•
سوژه« ،فوکس نقطه ای» میکنیم• .
دوربین خود را همراه داشته باشید نمایید .برای اینکه این مشــکل
•
اگر میخواهید عکسهای متفاوت دوربین در اکثر موارد باید با چشم در منــزل از هر چیــزی عکس تا بتوانید چشم انداز متفاوتی را به برایتان بوجــود نیایــد در زمان
همیشه عکســها را با کادر افقی و زیبایی خلــق کنید ،حتما یک سوژه ،در یک راستا باشد.
بگیرید .سوژه های ساده را انتخاب تصویربکشید.
تعویض لنزهــا ،دوربین را طوری
نگیرید .برخی ســوژه ها در کادر سه پایه دوربین خریداری کنید .در عکسهای گروهی همیشهدقت کرده و در محیطی خلوت از آنها •
بگیرید که لنز آن رو به پایین باشد.
عمودی بهتر می گنجند.
با هزینه کمــی ،قادر خواهید بود کنید که چشمان همه سوژه ها باز عکاســی کنید .از میــوه جات و اگر دوربین تــان با فرمت RAW
•
•
در هــر وضعیت و نــور ضعیفی ،باشند.
ظروف تزئینی منزل گرفته تا دانه عکس میگیرد ،حتما از آن استفاده
در زمان عکاسی از مناظر ،خط افق عکسهای هنری بگیرید .سه پایه از •
های حبوبات و جواهرات،
رادر بخش یک سوم باالیی یا پایینی آن وسایلی است که میتوان آن را بهتریــن زمــان و موقعیت برای همه و همه ســوژه های
تصویرقراردهید.خطافقنبایددقیقا به صورت دست دوم هم تهیه کرد .عکاسی از کودکان ،لحظاتی است جالبــی برای عکاســی
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در وسط تصویر قرار بگیرد.
•
که بــدون توجه بــه دوربین ،در هستند .سعی کنید حتی
مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل
حال بــازی و فعالیت المقدور ،دوربین با سوژه
بوده و وضعیتشــان هــا در یک ســطح قرار اطالعاتبهدردبخورواخبارمفیدبرایدانستنهمهچیزدرموردمونترآل.ویژهمهاجرانقدیموجدید
اینگروهفعالبا 13600عضو،پویاترینگروهفیسبوکیجامعهفارسیزبانانکبکبوده
کامال طبیعــی و بی بگیرند و همیشه از باال به
و هیچ گرایش سیاسی ،مذهبی و حزبی ندارد .در این گروه مردمی عضو شوید.
توجه به دوربین است .پایین عکس نگیرید.
استفاده از یک لنز «تله
زوم» و همچنین سه
پایه ،کمک زیادی به
تهیه عکسهای زیبا از
کودکان خواهد کرد.
•
همیشه دوربین خود
را از گرد و غبار ،آب و
ضربه محافظت کنید .قطعنامه را سرکشیده ام»!
نرم از سفره مردم "خوش به حال" در اینجا هم نتیجه مورد نظر آماده
در عین حال ،با خرید از فحوای کالم مقام معظم رهبری ایران ،با "با اعتقاد راسخ" به کشتن کردن ذهن ملت که قرار است باز
یک روکش پالستیکی چنیــن برمی آید کــه گرفتار در یا به کشــتن دادن مــردم خود خوشا به حالشــان شود است که
خود را برای یک معامله پرسود از
تنگنای خودکرده های بی تدبیر ،مشغولند!
درپی آن است که بار دیگر "خوشا پوشــاندن یک دروغ با دروغی قماش "هشت سال دفاع مقدس"
به حال ملت!" شود.
دیگــر از تخصص های آخوندی آماده کنند:
شهباز :ردایی از تار و پود دروغ! >> ...ادامه از صفحه5 :
مقام معظم بدون آن که کمترین است.
«با وجود آن که هزینه های مادی
از خاک ایران بیرون رانده شــد« ،روحانیت حاکم برایران عالقمند "سرکشیدن جام زهر" و "معامله اشاره ای به عواقب ویرانگر جنگ مقام معظــم رهبری بدون آن که و معنوی جنگ تحمیلی باال بود،
تداوم جنگ با سردادن شعارهایی به تــداوم و گســترش جنگ و کردن آبرو با خدا" توسط آیت الله کند و بخشی از مسئولیت خیانت برای دروغ پیشــین خود سند و اما دســتاوردهای ملــت ایران در
چون "جنگ ،جنگ تا رفع فتنه اســتفاده از آن برای دستیابی به خمینی منجر شد که در مورد آن ها و خطاهای به درازا کشاندن آن مدرکی ارایه کند می افزاید:
هشت سال دفاع مقدس ،دربرابر
از عالــم"" ،راه قدس از کربال می مقاصد سیاسی خود بود».
فریبکارانه چنین روضه خوانی کرد :را بپذیرد ،با بی شرمی دروغ به هم «خاطــرات و واقعیات درس های هزینه ها بسیار عظیم است»!
گــذرد" و ...کامال خــاف منافع دروغ چهارم" :نبود اعتبارات مالی" « ...خوشا به حال آنان که با شهادت می بافد که:
هشــت ســال دفاع مقدس ،یک تا اینجا صورت مســئله واضح و
ملی ایران و تنها در جهت مطامع است:
رفتند! خوشــا به حــال آنان که «به واسطه ایستادگی ملت ایراندر فرهنگ سازی جاری و سرچشمه روشن است :اگر درگذشته معامله
سیاسی خمینی و یارانش از جمله «براســاس آمارهای بین المللی ،دراین قافلۀ نور جان باختند! خوشا هشت سال دفاع مقدس ،بسیاری ای است که اگر به درستی درک و ای پرســود بوده  -که بنابر گفته
مقام معظم رهبری بود.
جنگ برای ایــران  637میلیارد به حال آنهایی که این گوهرها رادر از شــخصیت های اثزگذار و ذهن فهم شود قطعا به سود ملت ایران و غیرقابل تردید مقام معظم رهبری
دو دیگر ،ازآن زمان به بعد ،جنگ دالر هزینــه داشــته و همچنین دامن خود پروراندند! خداوندا ،این های فعال در کشورهای اسالمی آینده کشور خواهد بود».
"هشت سال دفاع مقدس" چنین
نه تنها "مایه آبرو برای ملت ایران" بازســازی خرابی های ناشــی از دفتر و کتاب شهادت را همچنان به و غیراســامی ،به دفاع مقتدرانه البته ،به ســود مخاطب است که اســت  ،-چرا نباید آن را تجدید و
نبود ،که با رد و نقض  8قطعنامه جنگ  644میلیارد دالر برآورد می روی مشتاقان باز و ماراهم از وصول با دســت خالی اعتقاد پیدا کرده در صحت فرمایــش مقام معظم تکرار کرد؟ آنچه می ماند نظر ملت
مصوب شورای امنیت سازمان ملل ،شود ...هزینه غیرمستقیم ناشی از بــه آن محروم مکــن .خداوندا ،اند»! البته کسرشأن مقام معظم رهبری تردید نکند ،زیرا عالوه بر ایران است که آیا بازهم می خواهد
کشورمان را در انظار بین المللی به کاهش درآمدهای نفتی و تولیدات کشــورما و ملت ما هنوز در آغاز رهبری اســت که به خود زحمت تحمل عواقب داغ و درفش و زندان از منافع سرشار آن معامله پرسود
عنوان یک کشــور یاغی و متمرد کشــاورزی برای ایــران نیز  637راه مبارزه اند و نیازمند به مشعل دهد و نمونه ای از این "شخصیت و شــکنجه ای کــه درپی خواهد برخوردار شود یا نه؟!
معرفی و منزوی و بی آبرو کرد.
میلیارد دالر برآورد شده است».
شهادت ،توخود این چراغ پرفروغ های اثرگذار و ذهن های فعال در دشت ،پیشــاپیش نیز از جانب او به عبارت دیگــر ،آیا کارگاه دروغ
ســه دیگر ،ادامه جنگ پس از دروغ پنجم :تــداوم بیهــوده و را حافظ و نگهبان باش .خوشا به کشورهای اسالمی و غیر اسالمی" به نداشتن "درک و فهم درست" بافی والیت مطلقه فقیه می تواند
متهم می شود!
خرداد  ،1361هیچ دلیل معقول پرخسارت و تلفات جنگ برخالف حال ملت! خوشا به حال شما زنان را معرفی کند!
با فریبکاری و پنهان کردن حقیقت
و خردگرایانه ای نداشت و خمینی ادعــای مقام معظــم رهبری نه و مردان! خوشا به حال جانبازان البد مقصود مقــام معظم افرادی برکسی پوشیده نیست که رهبر بار دیگر ردایــی از تار و پود دروغ
و یارانــش از آن تنها برای تثبیت تنها موجب ایستادگی "در مقابل و اسرا و مفقودین و خانواده های چون بشار اسد ،سیدحسن نصرالله ،معظم ،حکیم و فرزانه انقالب هیچ ببافد و برتن ملت کند؟!
•
حکومــت خودکامه خود ســوء زورگویــی و توقعــات بــی جای معظم شهدا! و بدا به حال من که خالد مشعل و اسماعیل هنیه است حرفــی را بدون مقصــودی برای
استفاده کردند:
قدرت های جهانی" نشد ،بلکه به هنوز مانده ام و جام زهرآلود قبول که با برداشتن لقمه های چرب و نتیجه گیری نمی زند.

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

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

در سالن جشن های «رزبول»
در قلب NDG
Salle de Quilles Rose Bowl
6510 St Jacques
Montréal, QC H4B1T6
نبش سن ژاک و کاوندیش
(مترو :واندوم ،اتوبوس )90

 رقص و پایکوبی ،شور و نور
 شب زیبای دیگری در کنار هم...
 همراه با مسابقات هیجان انگیز رقص
 بازی ها ،قرعه کشی و ...جوایز نفیس،
 به بهترین کاستیوم جایزه داده می شود.
>> غذاها و نوشیدنی های متنوع
ورودی 10 :دالر
>> در محل 15 :دالر
 شام در محل بفروش می رسد
 بلیت خود را همین امروز
از تپش دیجیتال تهیه کنید.
514-223-3336

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...

هالووین
پارتیشاد

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

تپش دیجیتال تقدیم می کند:

ل اینتاریخرابخاطربسپارید!!
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و ...بسیـــار تـرسناک!!
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

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

Email:






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

Tel.: 450-934-7744

باباخانی

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

کلینیک مدیکال آلفامدیک

Tel.: (450) 676-9550

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

 Mailing Address:

info@paivand.ca www.paivand.ca

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

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها
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کیفیت عالی و قیمت مناسب

انــواع
کارتتلفن
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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

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

خدمات ارزی

انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

بابهترین نرخ روز
1405 Maisonneuve W.
H3G 1M6
جنب دانشگاه کنکوردیا GUY
info@expertfx.ca

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


Tel.:514-844-4492

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

بهمدیریت:
بیژن احمدی
GUY

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671
وست آیلند

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

Cell.: 514-944-3279

|

Tel.: 514-937-5192

NDG

 فالو
 بس ده اخوان
تنی اک
برمشتی،

   ن
ان لواش
 نان گاتا
ی ارمنی
 نان نازو
ک ارمنی
ن
ان خشک
با دان
چای قلمی و باروتی
گالبی محصول
هندوستانرسید

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

پسته تازه،
بیسکویتسالمت،
سوهان اعال رسید

هرآنچه نیازشماست...
همه زیر یک سقف!
www.akhavanfood.com
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رمای تازه
خ
ــا َر ک)
(خـ
فیت عالی
با کی
رسید
 انواع کباب ،جوجه کباب،
چلوکباب کوبیده و...

