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شــریف

تبدیل ارز

Sharif

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

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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گشایش دوباره سفارت،تسهیالت برای تازه واردان،
توافق هسته ای« ،قانون سی  « ،»51قانون سی ،»24
زیرساخت ها ،فقـر ،اشتغال ،کمک به خانواده ها
و ...و...

اندیداهای حوزه ی
در گفتگوی با ک ی.جی -.وست مونت
حسین ان.د
ندرسراسرکبک

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

•15760 boul Pierrefonds

صمیمی :ابیشترینتمرکزایرانیا
ب

Tel.: 514-620-5551

514-439-8501

ص7 :
هر سال ،اول مهرماه که
فرامیرسد،الیهسنگینی
ازاندوهبردلمینشیند؛
اندوهیناشیازوضعیت
اسفبارنظامآموزشیدر
نظاموالیتمطلقهفقیه...

 ص6 :

"کابوس صندلی های کبک به خاطر تالش
خالی جلسه مناظرۀ هایش برای مبارزه با
تغییرات اقلیمی
کاندیداهایفدرال
در دعوت ایرانیان" درخور تمجید است!
 ص11 :

 ص12 :

مردم و مراسم پرتلفات حج

خبر ناباورانه و بسیار و تکاندهنده است« :شاهرخ
زمانی» فعال مقاوم کارگری که از چهار سال پیش در
ص33 :
بند ،براثر سکته مغزی درگذشت!

خاورانوبحرانپاسخگوییومسئولیتپذیریحکومت

ص31 :

4055, Ste-Catherine O.,#132
Westmount H3Z 3J8

(خضر)
الیت
صرافی

فارکس

ص10 :

کنفرانس های دکتر هالکویی
 ۳اکتــبر درمونتریال

ص26 :

www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

انتقـال ارز

اقق ززرﮔﺎﱏ
ﺎﺎﻣﻌارزٔﻪ اﺮﺮاﱏ ﺒﺒﮏ )ﺷﺎﻪ ٔﻪ ﺟﻮانن(
انتقال فوری

ص14 :

کافهخاطرات:

یادوارۀزندهیادسید

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

ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری

Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

GUY

 China-Canada Junior Chamber of Commerceو ec-Asia Law & Business Association
ضیاءالدینشادمان

ص6 :

چند و چون
انتخاباتفدرال:

سیاسی:

شهباز
>> 6

________________
انتخابات کانادا

ح .صمیمی

گفتگویکوتاهباامیرخدیر

>> 7

ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ
اقق ززرﮔﺎﱏ ﺎﺎﻣﻌ ٔﻪ اﺮﺮاﱏ
ﺒﺒﮏﮐﻨﺪ):ﺷﺎﻪ ٔﻪ ﺟﻮانن(
ه ھﻤﮑﺎری
ﻣﻨﺎظﺮ ٴﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

 China-Canada Junior Chamber of Commerceو Québec-Asia Law & Business Association

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺪرال ﮐﺎﻧﺎدا

 ص23 :

ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

حسابداری و مالیات
مهتاب ثقفی:ﻣﻨﺎظﺮ ٴه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

به قیمت های رقابت ناپذیر

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

!We Sell Laptop Accessories
Office: 514-507-0773

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

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

fhemmatiyan@sutton.com

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

Tel.:514-844-4492

GUY

H3G 1M6
info@expertfx.ca

Fax: 514.313.5660
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

Agence Immobilière

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

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

دکتر شریف نائینی:
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.

Real Estate Broker

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا
اﺻ
ﺳﻪ ﺣﺰب
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
اﺻﻠﯽﮐ
ﺳﻪ ﺣﺰبﻓﺪرال

Cell: (514) 983-5415

ﻓﺪرال ﮐﺎﻧﺎدا

زﻣﺎن
زﻣﺎن::

18:30
ﺳﺎﻋﺖ
اﮐﺘﺒﺮ،2015
 6اﮐﺘﺒﺮ
18:30
ﺳﺎﻋﺖ
،2015
6
ورودی :راﯾﮕﺎن

ورودی :راﯾﮕﺎن

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﮑﺎن ,ﺑﺮای رزرو ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ

ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﮑﺎن ,ﺑﺮای رزرو
زﯾﺮﻋﻠﺖ
ﺑﻪ

Cell.: 514-702-2309
آﻗﺎی ﺑﮭﺎدر ذﺑﯿﺤﯿﺎن

Tel :

Maryam Khaleghi

Chartered Real Estate Broker

راهنمای مشاغل ایرانیان
مونتریال

سادهمثلسالم!...
با دیده شوید...

مریم خالقی

ﻣﺠﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎظﺮه

NOTAIRE-NOTARY

www.paivand.ca

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

روز
نرخ
بابهترین
1405 Maisonneuve W.

Tel.: 514.426.7200

 Amirامیرسام
Samﻣﻨﺎظﺮه
ﻣﺠﺮﯾﺎن اﯾﻦ

محضردارومشاورحقوقی

(514) 996-9692

خدمات ارزی
جنب دانشگاه کنکوردیا

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Tel.: 514-439-1444

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

حمیدصدیقکاغذچی

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Montreal Qc. H3B 2K4

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

1155 Rene Levesque W. #2500

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتــام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

و South shore

فیروزهمتیان

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

فروش کلیه لوازم یدکی لپ تاپ :با کیفیت عالی | قیمت نازل
www.fsotech.ca | seyedsadr@fsotech.ca

صــرافی  5ستاره

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺪرالبا ﮐﺎﻧﺎدا
25سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada, Suite 750

آﻗﺎی

ﭘﺮﻓﺴﻮر ﮐﺎرل ﻣﻮر#27

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮاﻧﯽ-ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ اﺳﺘﺎد ﺑﻨﺎم داﻧﺸﮑﺪ ٴه
ﮔﯿﻞ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﺎرلﻣﮏﻣﻮر
ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﺮﻓﺴﻮر
ذﺑﯿﺤﯿﺎن
ﺑﮭﺎدر رادﯾﻮ

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮاﻧﯽ-ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ اﺳﺘﺎد ﺑﻨﺎم داﻧﺸﮑﺪ ٴه
سراسرﮔﯿﻞ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﮏ
مونتریال
رادﯾﻮ ﮐﺎﻧﺎدا مشاور امالک در

مسکونی و جتاری

زﯾﺮ ﺗﻤﺎس
ali@ccciq.caﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
Amir Sam| Director
ali@ccciq.ca
Location:
Immo-Plus CENTURY 21
1980
Notre
Dame O.
McGill University
Faculty
of Law

on: Court (Room
Montreal
Moot
100) Qc H3J 1M8
3644
Peel Street
Direct Line:
514.903-2021
University
Faculty
of Law
Montreal, QC,amir.sam@century21.ca
H3A1W9

)Court (Room 100
Peel Street www.amirsam.ca
ﻣﻧﺎظره ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻓراﻧﺳﮫ اﺟرا ﺧواھد .ﺷد .
al,
QC, H3A1W9

ﻣﻧﺎظره ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻓراﻧﺳﮫ اﺟرا ﺧواھ

 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
minoo.eslami
@century21.ca
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آژانسمسافرتیکاسپین

رستوران پرشیا

رستورانپرشیا

بهترینسرویس
نازل ترین بها

با غذا های اصیل ایرانی
• با طعم خانگی
ی آرام
 • در محیط
• پارکینگ رایگان

.آماده پذیرائی از شما و مهمانی های شما میباشد
_______________________

• Special deals on air tickets
to IRAN and around the world.
• Flight with all major Airlines,
• We Guarantee the best deals for Iranians
• Special tours around the world
• Travel Insurance.
• CARGO

Caspian Travel

:>> ساعات کار

____________

6710 St. Jacques
Montreal QC H4B 1V8
(West of Cavendish)

Tel.: 514-489-8484

: چهار شنبه، سه شنبه،دو شنبه
. بعد از ظهر6:00  صبح تا11:30 از
: جمعه،پنج شنبه
. شب10:30  صبح تا11:30 از
 بعدازظهر5:00  از ساعت:شنبه
. شب10:30 تا
. تعطیل است:یکشنبه

4684 Boul.des Sources,
bureau 001B Montreal, QC

Tel:514-421-0111

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

514-708-4722 :نرگس

narges.caspiantravel@videotron.ca

COROLLA CE 2015
STARTING AT

قبل از هر
گونهسفر
با ما متاس
بگیرید

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی
به ایران و سراسر جهان
• سفر با همه خطوط هوایی معتبر
• تورهایاستثناییبهسراسرجهان
•بیمهمسافرت
• حمل و نقل از طریق هوا و دریا
 به سراسر جهان با بهترین قیمتCARGO •
• حج عمره و پکیج های مکه
:• سرویس ویزا
دوبی و عربستان سعودی

514-814-7700 :آزیتا

azita.caspiantravel@videotron.ca

Contact Alex for additional rebates.

17 515 $

+ TAXES

COMPLETELY
REDESIGNED

RAV4 LE AWD 2015
STARTING AT

28 120 $

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

www.alixtoyota.com
Tél.: 1 877 261 2549

COMPLETELY
REDESIGNED
6807, boul. De Lorimier
Montréal, Qc H2G 2P8
Tel.: 514-376-9191

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

Lease and purchase ﬁnancing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services.
Registration, insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions, the oﬀers apply to individuals who lease
or buy a vehicle starting July 2nd till August 31st 2015 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of the terms
and conditions. The dealer may lease or sell for less. Oﬀers may change without prior notice. *Oﬀers apply to new, in-stock
2015 Corolla CE (BURCEM AA) / 2015 RAV4 AWD (BFREVT AA). MSRP of $17,515/$28,120 before taxes, dealer fees of $165
before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charges and air conditioner tax (if applicable)
included.

for certain
cars only

toyota.ca

2
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طرحی برتر ،برای زندگی بهتر

er 2 ale
Tow y on s
l
ent
r
r
u

ا بر
ج
کنون آما 2

ده ف
ر
و
ش

under
construction
• قیمت شروع:
از  ۳۴۳۰۰۰دالر
( +مالیات)

•  ۲ ،۱و  ۳اتاق خوابه
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
• در خیابان René Lévesque W

بین  De la MontagneوDrummond

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
ساعات کار:

•باشگاه ورزشی
ی
•استخر داخل 
•سالن سونا •سالن یوگا
ی
•سالن پذیرای 
•سالنسینمـا
•سالنکنفرانس
•نگهبان ۲۴ساعته و...

برای کسب اطالعات
بیشتر با ما متاس بگیرید:

• 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.

Model Unit
H3G 2T3

کی
گس
ت
حق
ق
ق
ح
م
م
ا
ی
سا ویدل و ل د د ر و شاور و ی
--------------عضورمسی کانون وکالی کبک در زمینه حقوق ایران
عضو رمسی کانون وکالی دادگستری ایران
--------------آیا تا کنون در خصوص امور حقوقی و قضایی خود
راجع به قوانین و دادگاهای ایران،احساس نیاز به یک مشاور حقوق
ایرانی و وکیل دادگستری حرفه ای و قسم خورده ،با حفظ اسرارتان داشته اید؟
• بیش از  11سال تجربه ما در وکالت دادگستری در خدمت شما خواهد بود.
شما می توانید با وکالی ایرانی خود در مونترال مالقات کنید

اما ما به جای شما و برای شما در ایران از حقوقتان دفاع خواهیم کرد.
• لطفا فراموش نکنید که ما در دادگاه های ایران مدافع حقوق تان هستیم
اما در کانادا و مطابق ضوابط این کشور پاسخگوی شما خواهیم بود.
Practical Foreign law & International Law
--------------ما می توانیم در امور زیر یاری رسان شما باشیم:
دعاوی بازرگانی :امور شرکتهای تجاری،تعهدات بین المللی و قراردادهای بازرگانی ،سهام و اداره شرکتها،ثبت اختراعات و نام تجاری و ...
دعاوی مدنی :مطالبه طلب و زیان و سایر تعهدات ،تقسیم اموال مشترک،الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به خریدار،
اختالفات بیمه ای ،قیومیت ،فرزند خواندگی ،تغییر نام و...
دعاوی کیفری و جنایی :خیانت در امانت ،کالهبرداری ،سرقت و...
دعاوی راجع به امالک و دارایی ها :دعاوی تصرفات ارگانهای دولتی و شهرداری ها ،دریافت معوض امالک ،تخلیه مستاجرین و خلع ید متصرفین
دعاوی خانوادگی :طالق ،حضانت فرزندان ،مهریه و اموال مشترک
دعاوی امور استخدامی و بازنشستگی :برقراری ودریافت حقوق بازنشستگی و اختالفات استخدامی با ارگانهایدولتی و تامین اجتماعی
امور و دعاوی ارث و وصیت :اختالفات بین وراث،تنظیم وصیت نامه ،اثبات و اجرای وصیت
4055 Rue Ste-Catherine O #132
امور ثبتی:دریافت سند مالکیت و تقسیم امالک و تفکیک آپارتمان ها
Montréal, QC H3Z 3J8, Canada
پذیرش داوری :در اختالفات تجاری و مدنی اشخاص و شرکتها ()arbitration
قرارمالقات با تعیین وقت قبلی
اظهار نظر کارشناسی :در مورد حقوق ایران در دادگاهای کانادا()Expertise
مشاوره و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی و نظارت بر اجرای آن
اداره امالک ایران :انعقاد اجاره نامه و تجدید آن ،دریافت اجاره بها و فروش اموال در ایران
امور کنسولی :تنظیم وکالتنامه حقوقی بر حسب نیاز شما و نهادهای اداری ایران ،ثبت ازدواج و طالق  ،ثبت والدت و فوت ،
دریافت شناسنامه و پاسپورت وخرید سربازی و ...

Tel. : 514-572-3744

c
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ـــــــــــ
اخذ وام بانكى
با بهترین نرخ براى
اتومبیل هاى دست دوم

از بانک هاى معتبر كانادا

ـــــــــــ

رامین عباسى

Ile perrot Toyota
2100 Blv. du Traversier
Pincourt QC J7V 0K8

Ramin Abbasi
Tel :1(877) 361-2047
Tel : (514) 453-2510
Cel: (514) 865-2594

:نامى آشنا و مورد اطمینان
در خدمت جامعه ایرانى
• قبل از امضاى قرارداد هر نوع
 با من متاس بگیریدTOYOTA اتومبیل
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی
• براى دریافت بهترین نرخ بهره
:و قیمت با من متاس بگیرید

Ile Perrot Logo_Layout 1 12-02-27 2:51 PM Page 1

ILE PERROT TOYOTA

rabbasi@ileperrot.toyota.ca

www.ileperrottoyota.com

DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592
www.masoudnasr.com
Email : info@masoudnasr.com

38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

خدمات حسابداری و دفترداری

GESTION FINANCIERE LOYALE

سرورصدر

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

5263 boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com

با ضمانت بهترین
قیمت ها برای ایران
و از ایران
به متامی نقاط جهان

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

Tel.: 514-777-3604

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

Head Office:

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

Tel.: 514-388-1588
Toll free: 1-877-SKYLAWN (759 5296)

( و شرعیCIVIL) دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی
شیـخ صـاحل سیبـویه

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

 ا جتماعی،کلیه امور اسالمی و فرهنگی

514-247-1732  و514-366-1509 :تلفن

) خیابان سنت ژاک (الشین210 :نشانی

برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
:با مشاور مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com

4
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برج فاز دوم کانادین
بزودی افتتاح می شود
• برج یگانه و بی نظیر
• لوکس پنج ستاره
• با امکان ورود از طریق کانال هوایی
به محل استادیوم هاکی سانتر بل Centre Bell
• با بسیاری امتیازات ویژه
• و با داشتن تمامی امکانات رفاهی فوقالعاده
>> برای رزرو جا ،ثبت نام و دریافت اطالعات بیشتر
هر چه زودتر باما با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید:

®
®

Hamid Sedigh
Kaghazchi B.Sc.

Maryam Khaleghi

PROFUSIONIMMO.CA • 514.935.3337

Real Estate Broker

514.928.5415

#500-1303 Greene Ave, Westmount, Qc H3Z 2A5
Profusion Realty inc • Real Estate Agency

Real Estate Broker

514.983.5415

بهترین انتخاب برای خرید تویوتای بعدی شما

THE BEST CHOICE TO BUY YOUR NEXT TOYOTA
 -تویوتا اسپینلی الشین :درخدمت شما از سال1922

 مشاوره حرفه ای با کادر مجرب گزینه های چندگانه :لیز ،فاینانس و خرید نقدی -قیمت ها و خدمات ویژه

 برنامه های ویژه برای تازه واردین و تاکسی ها -شروع نرخ ها :از صفر درصد

RAV4 Limited Edition shown

Corolla S shown

مهدیبنکدارزاده
در خدمت هموطنان عزیز

TAKE ADVANTAGE OF OUR EXCLUSIVE PROGRAMS
Mehdi Bon

MY SPINELLI
PROGRAM

Sales Representative
514-983-2444

561 Saint-Joseph blvd, Lachine (QC) H8S 2K9
514 634-7171 | www.spinellitoyotalachine.com

5
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سیـاسی...
شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

ا
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Dr. Farhang Holakouee’s Conferences

کنفرانسهایدکترفرهنگهالکویی
|||||||||||||||||||||

شنبـه  ۳اکتبر

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 ّ

م .آزرم

|||||||||||||||||||||

مونتـرآل

1234

______________________

•  ۲تا  ۵عصر

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

•  ۶تا  ۹شب

طوفان های قبل و بعد از ازدواج
و زندگی زناشویی

اول مهر :هر سال ،اول مهرماه که
فرامی رسد ،الیه سنگینی از اندوه
بردل می نشیند .اندوهی ناشی از
وضعیت اســفبار نظام آموزشی در
نظام والیت مطلقه فقیه .وضعیت
اســفباری که شــرایط نابسامان
قشــر معلم یکی از وجوه آن است.
قشری که با آن که یکی از شریف
ترین اقشار جامعه و سزاوار تکریم،
صدرنشینی و رفاه نسبی است ،در
بدترین شرایط با سختی زندگی می
کند و بنابر آمار موجود  80درصد
افراد آن زیر خط فقر قرار دارند.
قشــری که تاب و تــوان خود را از
وعده های بی پشــتوانه ازدســت
داده و وقتــی برای دســتیابی به
مطالبات حداقلی خود ،که چیزی
فراتر از تأمین حداقل یک زندگی
شرافتمندانهنیست،ناگزیربهتشکل
و سازماندهی مطالبات صنفی می
پــردازد با داغ و درفــش و زندان و
تهدید و ارعاب نهاد های ســفاک
امنیتی روبرو می شود.
در  7 - 8مــاه گذشــته معلمان با
برگزاری تظاهرات و اقدامات مدنی
دیگر درپی دســتیابی به مطالبات
صنفی خود برآمدند اما حاصل آن
چیزی جز زندانی شدن شماری از
معلمان نبوده و اکنون درخواست
آزادی معلمان زندانی نیز به فهرست
مطالبات افزوده شده است.
درپی گردهمایی هــای اعتراضی
معلمــان ،که از زمســتان ســال
گذشته آغاز شــد و در چند نوبت
تا تیرماه ســال جاری ادامه یافت،
در آستانه ســال تحصیلی جدید
"شورای مرکزی تشکل های صنفی
فرهنگیان سراسر کشــور" بیانیه
ای در اعتراض به بازداشت فعاالن
صنفی معلمان منتشر کرد .در آغاز
این بیانیه آمده است:
«دانش آموزان عزیز ،اولیای گرامی،
رســم مألوف آن است که آغاز بهار
تعلیم و تربیت را به شما شادباش
بگوییم ،اما چه کنیم که شروع سال
تحصیلی جدید با زندانی شــدن
تعدادی از بهترین و دلســوزترین
معلمان ایران آقایان بهشتی ،باغانی،
عبدی ،نیک نژاد ،بهلولی و هاشمی
و صدور حکم ظالمانه ی سه سال
حبــس مجدد برای آقای رســول
بداقی پیوند خورده است».
در بخش دیگری از بیانیه ،از حاکم
شــدن فضای امنیتی و نومیدی و

دلسردی معلمان از وعده هایدولت
سخن گفته می شود:
«این رویدادهای ناگوار کام معلمان
کشــور را تلخ و خاطر آنها را آزرده
[کــرده] و انگیــزه هــای آنها را
فروکاسته اســت! دلسرد از دولتی
که قراربــود امنیــت فرهنگی را
جایگزین فرهنگ امنیتی کند اما با
تالش معلمان برای بهبود معیشت
و پیگیری مطالباتشــان برخوردی
امنیتی داشت .دلسرد از دولتی که
با وعده رفع تبعیض و بهبود وضعیت
اقتصادی آرای ملت را دریافت نمود
اما پس از گذشت دوسال ،به دلیل
همتراز نکردن افزایش حقوق با نرخ
تورم ،عمال فشار اقتصادی بیشتری
را بــر فرهنگیان تحمیــل نموده
است».
فزون بــر تلخ کامی و دلســردی
ناشــی از شــرایط طاقت فرسای
معیشتی و بی نتیجه ماندن اعتراض
های صنفــی ،درنتیجه اعتراضات
بارســنگین دیگری نیــز بردوش
معلمان گذارده شده و آن برخورد
سرکوبگرانه با معلمان معترض است:
«آموزش و پرورش ایران،درشرایطی
به اســتقبال ماه مهــر می رود که
هفت ماه از اولین اعتراض معلمان
در اســفند ســال پیش می گذرد
اما تنگناها همچنان رو به افزایش
است ...معلمان گمان می کردند با
ســردادن صدای اعتراض شان که
تنها راه باقی مانــده برای آنها بود،
خواهند توانست از شدت مشکالت
بکاهنــد و از نابودی خــود درزیر
بار فشــارهای معیشتی جلوگیری
کنند ،اما نه تنها پاســخ منطقی از
مســئوالن دریافت نکردند بلکه با
سریال بازداشت همکارانشان مواجه
شدند».
توضیــح این نکته الزم اســت که
منظور از "هفت ماه از اولین اعتراض
معلماندراسفند ماه سال پیش می
گذرد" ،آخرین مرحله از اعتراضات
معلمان است وگرنه پیش از آن هم
سال ها است که هم اعتراض وجود
داشته و هم سرکوب و بازداشت.
هاشــم خواســتار که چند سال از
زندگی خــود را به خاطر پیگیری
مطالبات معلمان در زندان گذرانده
تنها یک نمونه است.
دستگاه قضایی سرسپرده ،گوش به
{>> ادامه در صفحه}10 :

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

___________________________________

Sat. Oct. 3
2 - 5 pm
• Success and happiness
6 - 9 pm
• Turmoil before & after marriage.
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

•
•
•
•
•
•

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

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه 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 1
آخــــرین مهلت!

برای تغییر آگهــی ها حداقل
یک هفته پیش از انتشار پیوند،
با ما تماس بگیرید.

■ توضیــح مهم 2

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 :تعطیل است)

چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
پنجشنبه:باقالیپلو باماهیچه
جمعه :خورش بادمجان و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو باماهیچه

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

•

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
سعی کنید نوشته ها از  500کلمه بیشتر
نشود .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

لوگوی پیوندو زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)

www.aliasgharmassoumi.net
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انتخابات فدرال

گشایش دوباره سفارت،تسهیالت برای تازه
واردان ،توافق هسته ای « ،قانون سی « ،»51
قانون سی  ،»24زیرساخت ها ،فقر ،اشتغال،

کمک به خانواده ها و ...و ...در گفتگو با:
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کاند
ی
د
ا
ه
ا
ی
ان دی جی حوزه ی
ومارک گارن ست مونت
و :ص26 :

از تعداد حاضرین و هر شب در گوشه و کنار شهرها
غیر ایرانــی را
ردید ،ایرانیان شرکت و در سراسر کشور انجام میشود.
حسینصمیمی کســر میگ
انگشتاندست هم این رویدادها نمایش حضور جامعه
کننده به تعداد
فعال مدنی و عالقمند به سرنوشت
می شود؟! نمی رسیدند.
ما را چه
کشــور جدید مان خویش اســت که متاسفانه و در
بــه نکته ای نیز اینجا در این
در اینجا مایلم
کمال شــفافی و کمال احترام باید بگویم ما نه به
سفانه به نوعی انتخابــات در
متا
اشاره کنم که
شود و نتیجه آن آن عادت کرده ایــم و نه عالقه
ــن مهاجرین آزادی برگزار می
بــی تفاوتی در بی
در تمام شئوون ای به فراگیری آن از خود نشان
اســت .بی برای چهار سال
ــده
ایرانی تبدیل ش
میدهیــم .غافل از آنکــه در این
گری زندگانی ما موثر خواهد بود.
تفاوتی یا شاید کم اهمیت ن
ـوان به آن بی تفاوت سوی گیتی قوانین بازی سیاسی
وهی که میتواند چگونه میتـ
به فعالیتهای گر
این چنین است ،و تا در این باری
امیونیتی ما در این شهر بود؟
معرف ک
شما موافقم بسیاری شرکت نکنیم نه از وجود مان با
عصر جمعه بیست آری منهم با
اشد.
و ایالت ب
مورد نیازتان از منابع خبر خواهند شــد و نه برایمان
به کوشش گروهی از اطالعات
و پنج سپتامبر
ردد .آیا آن منابع اهمیتی قائل خواهند گشت هر
زمان اجتماعی دیگر تامین میگ
عالقمند از چند سا
هایی که به نام ایرانی قدر هم که ثروتمنــد ،فقیر و یا
ســه مناظره ای از محدودیت
و مطبوعاتی ،جل
در مسیر سیاستها متخصص باشــیم .کوچکترین
دیداهــای محلی توسط دولتها
با شــرکت کان
ما به گونه گروهی حرکتــی کــه بــا حضورمــان
انــه در یکی از شان برای همه
از احــزاب چند گ
یا خواهد شد نیز میتوانستیم نشان دهیم ،احترام
شگاه «یوکام» نیز ایجاد شــد
دان
ســاختمانهای
به کســانی بود که خود را برای
دفاع خواهند کرد؟
برگزار شد.
تحاد و همبستگی خدمت به جامعه در مقام نماینده
ترده در فضای آیا نشان دادن ا
گســ
با تبلیغات
حامل پیامی برای مجلس ،کاندیدا نمودند .این را نیز
های اجتماعی و بــا هم بودن
مجازی و شــبکه
ینده مشــغول وضع دریغ نمودیم و این نشان از مایی
که این برنامه با آنها که در آ
بنظر میرســید
بود نخواهد شد که اســت که به چندین هزار سال
مونترال روبرو قوانین خواهند
اســتقبال ایرانیان
شود به آسانی به سابقه فرهنگی خود میبالیم ...گویا
این اقلیت را نمی
شود.
یکی از کاندیداها با مشاهده سالن
حوزه یادشده باال بازی گرفت؟
ســه کاندیدا از
ایده آل های نسل آن را تلقی بی احترامی به خویش
رای دهندگان یا شــاید اینها
با آگاهی اینکــه
است که الاقل در دانســته و می خواسته محل را
حوزه هستند کهنه و قدیمی
متعدد ایرانیدر این
یتی جایی ندارد! ترک کند که با اصرار مشــاوران
از این دعوت درون این کامیون
علیرغم ضیق وقت
تــاد و چند روز منصرف شد .و مطابق رسم ملی
برای شرکت در طول این هف
اســتقبال نمودند و
اتی ،مشــابه این مان نیز با نیم ساعت تاخیر شروع
محتوی در آنجا مبارزات انتخاب
در مناظره ای پر
دهم آیی ها با هدف کردیم ...ال اقل از دیدگاه من جای
مناظره و گر
حضوریافتند.
مورد خواسته های تاسف بسیار است ،شاید هم شما
حدود ســی و های بحث در
ــف
با کمال تاس
دگان و یا جمع آوری اصال با من موافق نباشید ،این هم
ـالن حاضر بودند .رای دهنــ
چند نفر در سـ
برای کاندیداها و فعالیتهای از مزایای دموکراسی است.
اهان سه کاندیدا ،برگزار پول
اگر همر
آنها در چهارچوب قانونی ،هر روز
کننده گان جلسه و عالقمندان

مصاحبه با جیمز هیوز :کاندیــدای NDP

این هفته با هماهنگی قبلی
با ســتادهای انتخاباتی دو
کاندیــدای اصلــی حوزه
«ان-دی-جی ،وستمونت»
صبح پنج شنبه و جمعه به
دیدار این دو نفر رفتم .در
گفتگوهایی با ایشان سعی
نمودم تا ضمن آشــنایی
بیشتر با برنامه های احزاب
آنها ،در رابطه بــا پاره ای
موضوعات که شاید دارای
اهمیت بیشتری برای رای
دهندگان ایرانی ساکن در
این حوزه انتخاباتی میباشد،
نیز نظرات آنها را جویا شوم.
آنچه در زیر می خوانید متن
پیاده شــده از نوارهای این
• حسین صمیمی :با
گفتگوهااست.
سپاس از شرکت در
این مصاحبه.در مبارزات انتخاباتیدر
پیــش رو در این حوزه دو کاندیدای
بسیار شناخته شــده و مورد احترام
با یکدیگر رقابت میکنند و مســلما
مردم حــوزه از اینکه یکــی از این
شخصیت نماینده ایشان در مجلس بعدی خواهد بود
باید خوشوقت باشند .شما مدت طوالنی مدیر «اولد
بیوری» جایی کــه از بی خانمان ها و فقرا نگهداری

میکند بودید ،شما موسس سازمان خصوصی که به
مسایل بیماران روانی می پردازد هستید ،چند سالی
معاون وزیر امور اجتماعی ایالت نیو برانزویک بوده اید
و بیســت سال پیش مرکز کاریابی برای جوانان را به
وجود آوردید یک رزومه کامل نشانگر یک فعال کامل
اجتماعی چرا فکر میکنید با حضوردر صحنه سیاسی
میتوانید مفید تر باشید.
هیوز :مساله ای که بیش از هر چیزی باعث اشتیاق و
هیجان من است این ا ست که بتوانم بسیاری از این
تجربیات حرفه ای
{>> ادامه در صفحه}8 :

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
بیش از  20سال جتربه | نامزد حسابداران کانادا CGA
Computerized Corporate and personal tax services,
Get full credits that you are entitled to give you maximum refund,
Affordable, Reliable & professional Accounting,
Over 20 years Experience & Candidate Accountants of Canada CGA

با تعیین
وقت قبلی

By Appointment only: (514) 652-7623 OR (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

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

برخی از خدمات ما شامل:

½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ثبت شرکت ها
½ تهیه وصیت نامه
½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ تهیه وکالت نامه ها
½ ازدواج ،عقد رسمی
½ تغییر نام
½ تایید امضا
و بسیاری دیگر

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225
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ژاپنی  اروپایی آمریکایی

مونتریال

Pièces d'Autos N.D.G.

رضا بناساز

حتویلدرمحل:رایگان
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57 Westpark D.D.O

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

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

وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید:
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Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine

Tel.: 514-261-6886

Montreal, QC, H4A2C2

Tel.: (514) 486-9994
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صمیمی :گفتگو با هیوز>> ...
صندوق6886-162 -)415( :7
صفحه.:
ادامهدرازپایléT
را در ســطح کشور پیاده کنم .در که رای دهندگان

سطح محلی و ایالتی عمل کرده
ام طبیعی اســت اینک بتوانم در
سطح کشوری فعال گردم و سعی
نمایم تا مسایل اجتماعی را متحول
کنیم .ما بسیار مفتخر میباشیم که
یک برنامه اجتماعی بسیار جامعی
را پیشــنهاد میکنیم کــه در آن
اهمیتدر پیشگیری است.
ایجــاد مهد کــودک ،مســایل
بیماریهای روانی ،تحقیق در مورد
آلزایمر ،پائین آوردن ســطح فقر
بخصوص در میان ســالمندان و
بیرون آوردن ایشان از این شرایط
که مستقیمادر کاهش هزینه های
پزشکی اثر خواهد گذاشت.
به نظر ما فقر و هزینه های درمانی
به یکدیگر ارتباط مستقیم دارند.
این در نهایت یک سیاست زیرکانه
اجتماعی و اقتصادی اســت و ما
برای رویارویی با این چالش آماده
هستیم.
• س :در آخریــن انتخابــات به
دلیل محبوبیت جک لیتون و رای
اعتراضی مردم به جدایی طلبان و
نارضایتی از لیبرال ها باعث پیروزی
غیر قابل پیش بینی ان-دی-پی
در کبک شد .این بار وجود خواست
عمومی در بیــرون راندن هارپر و
محافظــه کاران از اوتــاوا میتواند
کمــک بزرگی به دســت گیری
قدرت توســط ان-دی-پی گردد.
آیا جداً حزب شما آمادگی قبول
چنین مســئولیت را دارد و اصوال
در قلب ســرمایه داری یک دولت
سوســیال دموکرات توانایی اداره
امور را خواهد داشت
هیوز :سوال بسیار جالبی را مطرح
کردید ،بلــه ان-دی-پــی آماده
اســت .اول یک رهبری دارد که
در دورانی که همه خواستار تغییر
هستند و اینک که پس از ده سال
سیاستهای اجتماعی ،اقتصادی و
محیط زیســتی با آن نتایج اسف
بــار زمان خــروج محافظه کاران
است و مردم مصمم به ایجاد تغییر
میباشــند به چه حزبی میتوانند
روی آورند؟ مســلما ان-دی-پی
بهترین انتخاب اســت .آقای تام
مولکر سیاستمدار با تجربه است
و پرونده پربار از خدمات اجتماعی
دارد و کامال برای در دست گیری
شغل نخست وزیری آماده است.
تجربه بســیار مهم اســت ،اداره
یک بودجه  300میلیارد دالری،
مدیریت مسائل مهم جهانی ،روابط
بین ایالت ها ...اینها نکاتی هستند

رای بایــد به آن توجــه کنند .ما
حزبی داریم که اهمیت به مسائل
اجتماعی تار و پود آنرا میســازد.
حزب مــا در بســیاری از موارد
درســت در مرکز طیف سیاسی
اســت جایی که اکثریت کانادایی
ها حاضرند .برنامه های ما پیشرو و
مترقی است به خصوص در زمینه
های مســائل اجتماعی ،بهداشت
و ســامت عمومی و محافظت از
محیط زیست .در مورد اقتصاد نیز
ما کامال آماده ایم تا با مشــخص
نمودن اولویت ها به حل مشکالت
بپردازیم.
• س :اگر به نظرسنجی ها نگاهی
بیاندازیماحتماالبزرگترینپیروزی
ها بار دیگر در کبک اتفاق خواهد
افتاد .شما یک حزب فدرال هستید
و گروه بزرگی از ناسیونالیست ها
و جدایی طلبان بهر دلیلی اینبار
به حمایت شما آمده اند .در فردای
انتخابات چگونه خواســته های
ایشان را پاسخگو خواهید بود.
هیوز :یک ســوال جالــب دیگر،
ان-دی-پی موفق شــده تا حالت
و شــرایط خاص بودن کبک را در
کل کانادا مطــرح کند .این ایالت
در زمینه هــای زبان و فرهنگ با
سایر نقاط کانادا تفاوتهای عمده ای
دارد .امــا کبکی ها در ان-دی-پی
سیاستها مترقی و پیشروی یافتند
که بــا آرمانها و تفکرات ایشــان
همسوییدارد و کبک میتواند روی
این اصل که حزب ما صدای آنهادر
اوتاوا باشد حساب کند .تام مولکر
و جک لیتون با روشن نمودن این
شــراکت واقعی و مفید توانستند
عمال بالک کبکی را از صحنه خارج
کنند و در نهایت حضور ان-دی-
پی به صورت قوی و به نمایندگی
از کبک در کنفدراسیون ،این برد
برای همه است.
• س :همانطورکه آگاه میباشید
در این حوزه انتخاباتی عده زیادی
رای دهندگان ایرانی حضور دارند.
آقای مولکر اخیرا در یک تبلیغاتی
گفتند " اگر بررســی های دولت
احتمالی آینده ایشان نشان دهد
که دیپلمات هــای کانادا در ایران
در امنیت باشند نسبت به بازکردن
مجدد ســفارت در ایــران اقدام
خواهند کرد ،بالفاصله با قسمت
امور کنسولی و بعد در کل " چرا
این تصــور وجود دارد که خطری
برای آنها هستدر حالیکه اروپائیان
در ایران مشغول کارند.

هیوز :حتما و مطمئنا باید نسبت
به این کار و سریع اقدام نمود .البته
یک سری مسیر اداری وجود دارد
که باید انجام شوند اما خواسته ما
تسریع در انجام ایم کار است.
• س :محافظــه کاران تعطیــل
ســفارت را به دلیل عــدم وجود
امنیت انجام دادند در حالیکه بعدا
مشخص چنین نبوده و بیشتر برای
رضایت سیاستها کشور ثالث بوده
است.
هیوز :این هم قســمت دیگری
از کتاب و دســتورالعمل محافظه
کاران بوده و هست که مسائل بین
المللی را برای مصارفداخلی مورد
اســتفاده قرار دهند .ان-دی-پی
کامال به گونه دیگر عمل میکند و
مسلما تمام فعالیت ها برای ایجاد
نزدیکی و روابط است که مسلما به
صلحدر منطقه کمک خواهد کرد.
• س:در تبلیغات شما برنامه های
در اشتغال زایی وجود دارد .در این
حوزه تعــداد زیادی جوانان ایرانی
تحصیل کرده ساکن میباشند که
علیرغم مدارج علمی قادر به یافتن
کار مناســب نیســتند چه قولی
میتوانید به آنها برای بهتر شــدن
شرایط میتوانید بدهید.
هیوز :کارهای زیادی میشود کرد.
کامیونیتــی ایرانــی در ان-دی-
جی بسیار موفق است و فعالیتها
ی کوچــک و متوســط زیادی را
مدیریت میکننــد .ما برنامه های
متعددی برای کمک به این فعاالن
اقتصــادی داریم .پائیــن آوردن
مالیات ها باعث تقویت بنیه مالی
آنها میشــود و قادر خواهند بود تا
افراد جدیدی را اســتخدام کنند.
باید اقتصاد کانادا را در زمینه های
گوناگون گســترش داد ،باید در
زمینه کا ر های تولیدی صنعتی
ســرمایه گذاری نمود و کارهای
جدید با کیفیت باال به وجود آورد.
در این ده ســال  400000شغل
تولیدی از دســت رفته اســت .با
تغییر مسیر و توجه در زمینه های
دیگر و اشــتغال زایی ما فکر می
کنیم شانس بیشتری برای همه
در یافتن کار به وجود خواهد آمد.
بخصوص برای جوانها و تولید کار
برای آنها فعال خواهیم بود .بررسی
ها نشان میدهد  %80کارها در این
ایالت اصوال برایشان تبلیغ نمیشود.
اینها مشاغل مخفی هستند که نیاز
به افراد تحصیل کرده دارند .باید
جوانها را به شبکه های بافتن این

Fax: (514) 486-9994

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال
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با دیده شوید...

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
کارها متصل نمود .ما برای ایجاد
 40000کار در چهارســال آینده
فقط برای جوانان برنامه داریم ،ما
میخواهیم برنامه کار آموزی رایگان
را حذف کنیم همه باید برای کاری
که میکنند دستمزد دریافت دارند
و میخواهیم دستمزد حداقل را به
 15دالر در ساعت افزایش دهیم.
• س :قوانین ســخت و تحمیل
تحریم ها باعث ایجاد مشــکالت
برای ایرانیان ســاکن کانادا شد.
دولت با اســتناد به قانون تحریم
ها دستور العمل بسیار گنگ و نا
مفهومی به بانک هاداد و این باعث
گردید به صورت دلخواه حســاب
های بانکی بعضی مسدود شود یا
در ارســال پول موانعی ایجاد شد.
فکر میکنید در صورت دستیابی
به قدرت این موارد را مورد بررسی
دوباره قرار دهید.
هیوز :حتما و مســلما ،باید یک
چهارچوب به این مسائل که مطرح
می کنید داده شود .در واقع اینک
با توافق هسته ای ایران با قدرتهای
بــزرگ در زمینــه جلوگیری از
گسترش ســاح اتمی ،همراه با
پائین آوردن تحریم ها کانادا باید
شریک محکمیدر این زمینه گردد
و کامال مشــخص عمل کند و با
نزدیک شدن به ایران کمک نماید
تا ایران به جامعه جهانی بپیوندد.
زمان میبرد اما نیاز به دولتی است
که مایل به این نزدیکی باشد و در
واقع یک مسیر مشخص در طول
زمان برای این نزدیکی برنامه ریزی
گردد.

• س :در صورت تشکیل احتمالی
دولت آینده و مشخص نمودن ابعاد
سیاســت خارجی آیا این دولت
حاضر است از ایده یک خاورمیانه
کامال عــاری از هرگونه ســاح
هســته ای حمایت کند و رای به
خلع سالح دهد در حالیکه فقط
کشــور اسرائیل در حال حاضر در
خاورمیانهدارای چنین سالح هایی
است
هیوز :مطمئنــا ایده کلی و تفکر
خلع ســاح اتمــی عمومی ایده
آلی اســت کــه ان-دی-پی از آن
همواره حمایت مینماید.در همین
زمینه است که ما از توافق ایران و
قدرتهای جهانی حمایت میکنیم و
آن را از نزدیک دنبال می نماییم.
کانادا باید از هر پیشنهادی بطور
عمومیدر زمینه محدودیت و منع
گسترش حمایت نماید.
• س :آقای ژان کرتین نخســت
وزیر اســبق لیبرال اخیرا به دلیل
از بین رفتــن چهره صلح جویانه
کانادا در جهان در مدت در قدرت
بودن محافظه کاران به شدت انتقاد
نمود .آیا دولــت احتمالی بعدی
شما حاضر است برای بازگرداندن
آن چهره مطلوب به اقداماتی که
شایددلگیر شدن متحدان را همراه
داشته باشد دست بزند.
هیوز :کارهــای زیادی باید انجام
شود تا صدمات وارد شده به چهره
کانادا ترمیم گــردد .در ماموریت
نیروهای حافــظ صلح از باالترین
مقام جهانی امــروز در بین جهل
کشــور باالی جدول هستیم .در

مورد حفاظت از محیط زیســت
انگشــت نما شــده ایم .مســلما
در کنفرانــس بعــدی در پاریس
نماینــدگان دولت ما باید در مقام
تهیه کننده دستور جدید کاهش
آلودگی ها باشــند .سطح کمک
های خارجــی که در دوران دولت
های لیبرال و محافظه کار به پائین
ترین میزان سقوط کرده را دوباره
برقرار خواهیم نمود .همان طور که
گفتم ما میخواهیم نیروی مثبت و
خوبدر همه جای جهان منجمله
خاورمیانه باشــیم و به شــریک
واقعی در حل مشکالت اجتماعی
و اقتصادی سایرین تبدیل شویم.
مثال در حل مســاله فلسطین و
اسرائیل به عنوان واسطه ای بیطرف
که مورد اعتماد همگان باشد عمل
نماییم .این سیاست کلی ما خواهد
بود در حالیکه دوست بسیار قوی
برای اسرائیل خواهیم بود میتوانیم
دوستی قوی برای سایر کشورهای
منطقه منجمله ایران باشیم.
• س :با توجه به بسیاری برنامه
های اعالم شــده آقای تام مولکر
اعالم داشته اســت که پایبند به
بودجــه متوازن و بدون کســری
خواهد بود .برای اجرای تمام این
وعــده ها از کدام برنامه کاســته
خواهد شد تا درآمد کافی برای این
برنامه ها در دست باشد.
هیوز :ما راه های خودمان را داریم
و آنه را نیز اعالم کرده ایم .مالیات
شرکت های بزرگ و چند ملیتی
{>> ادامه در صفحه}30 :
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مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

Federal Election:

questions

گفتگویکوتاه
با امیر خدیر

in

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین

مناینده ایرانی تبار
مجلس ملی کبک
•
دکتر خدیر عزیز با سپاس ،در
این روزهای سرازیری بسوی
تاریخ انتخابات ،نگاهی داشته
باشــیم به برنامه ها و کارنامه
ی احزاب کاندیداها؛ نظرتان
چیست؟
امیر خدیر:

حزب محافظه کار

 ۹سال اســت این حزب کوشش
کرده چهره کشور کانادا را عوض
کند .کانادا قرار بود کشوری باشد
میانه رو که عامل صلح باشــد و
آغوش باز به روی مهاجرین نشان
دهد .قرار بود کانادا با سیاستهای
مالیاتی پیشرفته و عادالنه ،به گونه
کشورهای اسکاندیناوی و اروپای
شــمالی ،چتر وسیعی از خدمات
ی رایگان مثلدرمان رایگان
اجتمای 
و حقوق بازنشســتگی در اختیار
عموم بگــذارد ،و بدین وســیله
نابرابری را کاهش دهد تا اقتصادی
قویداشته باشد .این چهره هر چند
ق نرسیده بود،
کامالدر قبل به تحق 
چون حزب لیبرال نیز دستخوش
ی مخرب
سیاستهای دست راست 
شــده بود .از قبیل کاهش مالیات
ثروتمندان و شرکتهای خصوصی
بــزرگ ،کاهش ســرمایه گذاری
ی و تحقیقات،
دولتیدر آموزش عال 
کاهش سرمایه گذاری دولتی در
اقتصاد خدماتی ،افزایش سرسام
آور مخارج نظامی ،افزایش موارد
قانونی فرار از مالیات توسط بانکها
ی بزرگ ...اما
و موسسات خصوص 
با  ۳دهه حکومت محافظه کاران،
نه تنها هیچ کوششی برای حفظ
دست آوردهای پیشین نشد ،بلکه
آجر به آجر ساختمان شخصیت و
هویت قبل 
ی کانادا عوض شد.
محافظــه کاران از کانادا چهرهای
خشن و جنگ طلب ساخته اند،
ضد مهاجر است ،با ضدیت دو
که ّ
چندان با مردم کشــورهای خاور
میانه؛ کشــوری که با سنگ دلی
به مشکالت مردم در دنیا برخورد
میکند :از سرنوشت پناهجویان
گرفته ،تا ضرورت مبارزه با فقر و
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یا فوریت پیشــگیری از دگرگونی
جویخانمانسوز.
 -حزب لیبرال

همانطــور کــه اشــاره کــردم،
سیاستهای ریاضت مالی از قبل از
دولت هارپر با لیبرال ها شروع شده
ی به طور حتم هیچ زمان به
بود .ول 
این عمق پیش نرفت و این گونه
به بدنه اقتصاد و اجتماع و حیثیت
کانادا لطمه نزد.
حزب لیبرال کنونــی به رهبری
جاســتین ترودو در زمینههایی
سیاستهای اقتصادی و اجتماعی
پیشرفته و اصولی پیش گرفته:
کــور کورانه به دنبــال «بودجت
باالنس» نیست
 بــه اقتصاد زمــان میدهد تا بهاجتماع لطمه نخورد.
حــرف از عدالــت مالیاتی میزند
و مالیــات ثروتمندان بــزرگ را
میخواهد افزایشدهد.
و بــه طور کلی ،بــه خاطر رقابت
ســخت بــا  ،NDPلیبرالهــا
ی پیش گرفته اند که
سیاستهای 
از سیاستهای پیشین اقتصادی
لیبرال منشانه قدیم پیشرفته تر و
عادالنه تر هستند.
اما ،بر کسی پوشیده نیست که این
حزب در مقــام نهایی در خدمت
ی از
طبقات مرفه حاکم است و خیل 
ی را که امروز میدهد عملی
قولهای 
نخواهد کرد.
ی هارپر در
با سیاســتهای اصل 
مورد استخراج و صادر نفت آلبرتا
همفکری دارد .به دســتور ترودو،
لیبرالها از «بیل»  C51حمایت
کردند .حمایت عجیبی ،چون تکرار
میکردند با اصل و فرع آن مخالف
ضد
انــد و فقط به خاطر ژســت ّ
تروریستی مجبورند حمایت کنند.
«بیل»  C51خطرناکترین و شرم
آورترین قانونی است که هارپر به
پارلمان تحمیل کرد.
این قانون حــق آزادیهای فردی
و گروهی مــردم کانادا را به خطر

½
½

می انــدازد و قــدرت دولت را در
زمینه تفتیش ارتباطات ،کنترل
بیان ،بازداشــت بدون محاکمه ،و.
 ..به طوری گســترده میکند که
به عقیده متخصصین مستقل ،با
ی مغایرتدارد.
دموکراس 
ی تــرودو جرأت نشــان نداد و
ول 
بازیچه مردم فریبی هارپر شد .به
ٔ
قانونی رای داد ،کــه  ۱۸۰درجه
با هــر چه پدرش در زمینه آزادی
ی نوشــته و
های فردی و اجتمای 
انجام داده بود ،تضاد داشت.
حزب ان دی پیNDP

صحنه کانادا به طور
این حزب ،در
ٔ
نسبی ،پیشرفتهترین و مترقیترین
سیاســتها را پیش پای مردم در
انتخاباتمیگذارد:
برنامه مهــد کودک کم هزینه در
سراســر کانادا ،سرمایه گذاری در
ایجاد کار در اقتصــاد نوین مثل
تاسیســات انرژی ســبز و ۱،۳
میلیارد دالر هر سال در  ۲۰سال
آینده در گســترش سرویسهای
ی و برقی ،کاهش
ترابری جمعــ 
کمکهایدولتی به اقتصاد مخرب
گذشته (استخراج و صادرات نفت)،
بیمه فراگیــر دولتی برای کاهش
نــرخ دارو ،و دیگر سیاســتهای
مثبت اجتمای 
ی کــه اقتصاد را از
پایین به باال استوار و قوی میکنند.
اما این حزب ،با رهبری مولکر ،رفته
رفته به راست گرویده .ان دی پی،
ی زمینههــا با لیبرالهای
در خیل 
ترودو تفاوت چندانی ندارد.
ی یکطرفه کانادا
از سیاست خارج 
به نفع اسرائیل و تعهدات جنگی
کانــادا در ناتو حمایــت میکند.
ی «ترانس کانادا»
مولکر با لوله نفت 
جرات مخالفت نشــان نداد .گذر
نفت «تار سندز» (ماسه ای) آلبرتا
از این لوله به جز خطر و خرج برای
کبــک  -و میــدان دادن به آلوده
کنندهترین نوع نفتدر بازار جهانی
 ارمغانی نخواهد داشت .استفادهاز این نفت امکان دســت رسی به

½
½
½
½

>> خــدمات ما شامل:

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)

کالس
ه
ا
ی
ف
ر
ا
نسه

  نیم
ه وقت 
  رایگان

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
Point de service à Verdun
Montreal, QC H4E 3X8
Sur rendez-vous seulement

Tel.: (514) 932-2953 Tel.: (514) 458-4350
اهداف جلوگیری از افزایش دمای
کره زمین را نابود میکند.
احزاب دیگر

حــزب بلوک کبکوا دســتخوش
نوســاناتی اســت کــه آن را از
عملکرد قوی ســابق انداخته و به
خاطر تناقضات شــدید مربوط به
حمایتش از پروژه منشور ارزش ها
یا «شــارت» پارتی کبکوا و رهبر
ی این حزب (پی یر
میلیاردر کنون 
پالدو) از چشم بسیاری از حامیان
سابق آن انداخته .حزب سبز اما ،با
رهبری خانم «الیزابت می» ،رفته
رفته نقش بسیار مثبتی در رفتار و
موضع گیری احزاب دیگر میتواند
بگذرد .برای بسیاری از نواندیشان
ی برای فشار
این حزب انتخاب خوب 
روی سیاســتهای آینــده کانادا
میتواندباشد.
پس تکلیف چیست؟

توجه به این دید کلی ،تکلیف ما
با ّ
در انتخابات آینده روشن است.
دوستانی که مثل من عقاید محیط
ی و سوسیالیســتی دارند،
زیست 
حزبی که کامال مطلوب آنان باشد،
در صحنه سیاسی نمیبینند .در
نتیجه ،مثل بسیاری از شهروندان
ی تبار که شــدیدا از
کانادائی ایران 
کارنامه اقتصادی و سیاسی حزب
ی هستند،
هارپر پشیمان و نا راض 
در انتخابات آینده منتظر چشــم
انداز روشــنی از صف آرایی بین
ی هستند
حزب لیبرال و ان دی پ 
تــا بدانند در حــوزه انتخاب آنان
کدامین میتواند رقیب محافظه کار
را از صحنه خارج کند.
•

 -سونامی آغازین نارجنی «ان

دی پی» ها در کبک :چرایی و
تقویت میشد .این موج در کبک،
ریشه ها.
به موجــی (با تاخیر) در کانادا نیز
چگونه  ،NDPیک حزب فدرال،
دامن زد ،که تنها فرصت به منزل
توانسته با موضوع استقالل طلبی
ی گرایش دیده
رسیدن نیافت .ول 
کبکی ها کنار بیاید؟
میشد .و این گرایش هیچ ربط به
آیا اوج گیری  NDPدر کبک،
نشانهی افول جدایی طلبی است؟ موضوع اســتقالل کبک نداشت.
انتخاب مردم یک رأی استراتژیک
 سالها اســت ،فدرالیستهای برای بیرون راندن هارپر از قدرتمضطرب و اســتقالل طلبهای بود.
دلخســته ،افول و پایان جنبش •
اســتقالل طلبی کبــک را اعالم «رای استراتژیک» چیست؟
و چرا در این انتخابات مهم شده
میکنن .د
واقعیت اینست که این افول دوره است؟(جلوگیری از انتخاب مجدد
ی موضوع استقالل محافظه کاران به هر قیمت!)
ای ســت ،ول 
ی دو
ی یــک انتخابات خیل 
طلبی و حــق حاکمیت مردمی  -وقت 
قطبی میشــود ،رأی استراتژیک
دائمی است.
عوامل پیشرفت اخیر جنبشهای ســهم زیادی در رأی مردم پیدا
اســتقالل طلب در اسکاتلند و در میکند.
کاتالونیا نشان میدهند ،حاکمیت به طور مثال ،در انتخابات کبک،
ی در قلب بســیاری از انگلیســی زبان ها ،و
مردمی و اســتقالل مل 
مقاومت مردم در برابر سیاســت بســیاری از شــهروندان دیگری
های ریاضت اقتصــادی در اروپا که مثل آنان با اســتقالل کبک
مخالفت احساسی عمیقی دارند،
است.
ی دی ،اگر  ۱۰روز با وجود هر مخالفت و تفاوت نظر
پیشــرفت ان پ 
آخر انتخابات ماه می ۲۰۱۱را به دیگــری که با حزب لیبرال کبک
خاطر بیاوریم ،حاصل این احساس داشته باشند ،باز به آن حزب رأی
در مردم بود که محبوبیت جک لی میدهند که از بروز شرایط مساعد
تن  ،Jack Laytonو ناتوانی بلوک استقالل جلو گیری کنند
ی که برای این را میگویند رأی اســتراتژیک.
کبکوآ در پیشبرد هدف 
آن بوجود آماده ،شرایطی را ایجاد در بهار سال  ۲۰۱۴نتیجه آن را به
ی اســت وضوحدیدیم:
کــرده که تنها ان دی پ 
کــه در آن مرحله میتواند جلوی با وجود فســاد گســترده حاکم
در حزب لیبرال کبــک ،با وجود
انتخاب مجدد هارپر را بگیرد.
ی از نه سال حکومت
در کبــک ،که گرایــش چپ در نارضایتی نسب 
آن همیشه قوی تر از دیگر نقاط فرسوده آنان که دمی پیش جای
کانادا بوده ،فضای گسترده شدن خود را به پارتــی کبکوا داده بود،
و تبدیل این احســاس به رای در تعداد قابل توجه 
ی از شــهروندان
ی تبار کــه از لیبرالها در
صندوق بیشتر بود .در آن ده روز ،خارج 
ی هیچ خیری ندیده
ی در حکومت قبل 
هــر دم که حمایت ان دی پ 
کبک باال میرفت ،با فاصلهای چند
{>> ادامه در صفحه}11 :
روزه ،این حمایــت در کانادا هم
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حج امسال....
مردم و مراسم
پرتلفاتحج
حمید رضایی
خبرهای حوادث حــج امثال با
سرعت زیادی در بین مردم پخش
میشود .کمی بعد از تجاوز جنسی
به دو زائر ایرانی در فرودگاه جده،
حاال در مراســم حج واجب ،ابتدا
یک جرثقیل بزرگ بر روی زائران
سقوط کرد و ســپس در مراسم
"رمی جمرات" با بسته شدن یکی
از مسیرهای حرکت حجاج ،بیش
از هزار نفر در اثر فشــار و برخورد
دو مــوج جمعیتــی از روبهرو به
یکدیگر کشته شدهاند.درباره علت
اخاللدر مسیر حرکت حجاج بین
حکومت جمهوری اسالمی ایران و
عربستان سعودی اختالفات جدی
به وجود آمده اســت و مشاجرات
دیپلماتیک بین این دو حکومت
باال گرفته است.
دالیل ایــن حادثه هرچه که
باشــد تا کنون  ۱۰۷کشته و
 ۲۳۸نفر زخمــی در حادثه
سقوط جرثقیل و بیش از 1000
کشته و صدها زخمی در حادثه
منا ،حج امسال را به جای یک
مراسم مذهبی بیشتر به یک
قتل عام شبیه کرده است.
موج گســتردهای از اعتراضها و
اظهار نظرهــای مختلف بر روی
شــبکههای اجتماعــی و دنیای
مجازی درباره این حوادث به وجود
آمده است.
به ســراغ تعدادی از مردم کوچه
و خیابان رفتهایم تا ببینیم خارج
از شــبکههای اجتماعی و دنیای
مجازی ،مردم چــه نظری درباره
مراسم حج ،اعزام زائرین ایرانی به
عربستان و کشته شدن حاجیها
در عربستان دارند.
یک شهروند  ۶۲ساله که جزئیات
تمام اخبار و اتفاقــات مربوط به
مــرگ و میر حجــاج را پیگیری
کرده ،در حالی که با حرکات تند
و سریع دست ،عصبانیت خود را
نشان میدهد ،میگوید:
«همه این سؤالها را بریز دور آقا.
اصال حرف این مســائل نیست.
برادر من ،عربستان به چه زبانی به
ایرانیها بگوید دوست نداریم شما
بیایید کشور ما؟ آن سال حاجیها
را کشتند ،چند صد زن برنگشتند؛
معلوم نشد چکارشان کردند .این
ســالها تا ما رادیو گوش دادهایم
یــا جلوی هواپیماهــای ایرانی را
گرفتهاند یا بدرفتاری کردهاند .االن
هم که دیگر ماشاءالله با عزرائیل
مسابقه گذاشــتهاند برای کشتن
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مانانیستانی
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"شمار جانباختگان ایرانی فاجعه منا به  ۲۳۹تن
رسید"

سازمان حج و زیارت ایران از افزایش شمار زائران
ایرانی جانباختهدر فاجعه منا به  ۲۳۹تن خبرداد.
بنا بر اعالم این سازمان از سرنوشت  ۲۴۱زائر ایرانی
هنوز اطالعی در دست نیســت ۱۴.زائر مجروح
ایرانی نیزدر عربستان بستری هستند.
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دست پلیس ایران را از پشت
بستهاند .انگار رسم دارند هر
سال یک سری را تلف کنند».
اگر مبیرم منیگذارم مادرم
برود

یک خانم  ۲۶ساله میگوید
که پدر و مــادرش در نوبت
اعزام به حج واحب هســتند
ولی او اجازه نمیدهد مادرش
به این مراسم برود:
«مــادر مــن به خــدا جان
ندارد در خیابان صد متر راه
بیاید .پدرم لج کرده است و
میخواهــد او را بــه زور ببرد.
وســط شــلوغی مادر بیچاره من
چــکار کند آخر .ما که نیســتیم
کمکش کنیم .من از اول مخالف
بودم خدا را شکر برادرم هم وقتی
فیلم خفه شدن حاجیها را دیده
است به پدرم گفته اگر بمیرم هم
نمیگذارم مادرم برود .مادرم غصه
میخــورد و فکر میکند اگر نرود
مکه ،خدا او را نمیبخشد .برادرم
برایش روی کاغذ نوشته است که
همه گناههای مادرم را روز قیامت
گردن میگیرد».
این خانم جوان میخندد و ادامه
میدهد:
«مادرم میگوید این قبول نیست
اما جالبه که کاغذ را گذاشته توی
نایلون و گذاشــته بین جانماز و
سجاده اش .هر شب زنگ میزند
به امیرعلی و میگوید هنوز ســر
حرفت هســتی؟ برادرم میگوید
خیالت راحت ،همه گناههایت مال
من .مادرم طفلکی خودش ترسیده
ولی رویش نمیشود ،بگوید».

ایرانیهــا .معلوم
اســت .بــه خدا
شرف ندارند این آخوندها .پولی که مشــکل دارند .امثال بــرادر من
مجبور شدهاند و از روی
از این کار و کاســبی
«با هم دعوا
ناچــاری رفتهاند ولی
برایشــان میمانــد ،دارند ،منیتوانند
شما که پاسپورت دارید
اینقــدر زیاد اســت
به رئیسها اذیتی
شــود و جوانها بروند ســر کار.
بروید کشورهای خوب
که نمیخواهند این
بکنند،تالفیاش
و راه حل آتا تورک
ایران ما واقعا از نظر امکانات صفر
و قانونی که جان آدمها
بساط تعطیل شود.
را سر مردم ساده
است
معتقد
تبریزی
شهروند
یک
اســت .پارک خوب ،تفریح ،جاده
برایشان مهم است».
تــوی ســر ایرانیها
در میآورند!»
کــه راه حل نجات مســلمانان از خوب نداریم .مدرسه به تعداد الزم
بزننــد ،معــذرت
است!
واجب
حج
خرافه و مراسم حج این است که نداریم .بی ادبی میشود بین جاده
میخواهــم اگر پهن
گاو بریزنــد روی ســر ایرانیها ،یک خانم با سنی بیش از  ۵۰سال
طبق طرح آتا ترک عمل شــود .یکدستشویی تمیز پیدا نمیشود
بگیرند ،بکشــند ،باز این آخوندها در حالی که حجاب سفت و سخت
طبق تعریف و توضیح این شهروند که مردم حالشــان بد نشود وقتی
عین خیالشان نیست .مهم نیست او نشــان دهنده افکار مذهبی او
تبریزی ،طرح به این صورت بوده میرونــد داخل .آن وقت ســالی
است میگوید« :حج واجب است و
است:
چقــدر آدم را میبرند با هواپیما و
برایشان.
با هم دعوا دارنــد ،نمیتوانند به نباید قطع شود ».او ادامه میدهد:
«آتــا تورک گفت حــاال که زبان خرج و هتل ،که حاجی بشوند .این
رئیسها اذیتی بکنند ،تالفیاش «زمان رضا شاه از سر زنها چادر
آدمیزاد سرتان نمیشود هر کسی درست نیست .اگر دین هم این را
را ســر مردم ســاده در میآورند .میکشیدند؛زنهایمعتقدترجیح
دلش میخواهــد برود مکه بیاید گفته باشه ،دین درست و حسابی
خیلی از این بدبختها آخر عمری دادند در خانه بمانند ولی دستور
ثبت نام کند .همه رفتند ثبت نام که نبــوده؛ دین مــن در آوردی
خواســتهاند ثوابی کنند رفتهاند خدا را گوش کننــد .حج واجب
کردند و پولش را دادند… بعد گفت بوده».
وسط گرما ،که دلشان خوش باشد اســت؛ از قبــل هم بوده اســت.
آقا جان من ،تعطیل! این پولها هم
میماند دست دولت تا برای کشور درست نیست ،مسخره میکنند!
مکه رفتهاند و سرشــان را راحت عربســتان دارد اذیت میکند تا
خرج کنیم و کشور خودمان را آباد یک شهروند سالخورده ضمن اعالم
بگذارند و بمیرند .این انصاف است حاجیهای ایرانی نروند مکه و بقیه
اینکه بــه نظر او کمک به خانواده
شما فکر کنید خانوادهها االن چه مسلمانها مطلع نشوند که ایران ما
کنیم».
بیماران نیازمند ،کمک به ازدواج
حالــی دارند؟ جایــی نمیتوانند با راهنماییهای آقا چقدر پیشرفت
او ادامه میدهد:
«با مــردم که صحبــت میکنی جوانان مستمند و در کل کمک به
زنگ بزنند ،کاری نمیشــود کرد .کرده است .مردم اگر بیشتر ثبت
همه مینالند که وضع بد اســت نیازمندان ارزش و ثواب بیشتری از
فقط باید بنشــینند و خون و دل نام کنند و حاجیها بیشتر شوند،
و جوانها بیکار هستند .اگر دلت سفر حج دارد میگوید:
بخورند .بایــد قطعش کنند ،ولی عربستان میترسد… اینها شهید
آخوندها قطع نمیکنند .پولش را هستند .سعادت داشتند .سعادت
میســوزد این دالرها را نبر خرج
{>> ادامه در صفحه}24 :
نصیب من و شما نشد؛ نصیب این
کن تا با پولش کارخانه درســت
میخواهند».
عزیزان شد .خوشا به سعادتشان.
چشمشان کور!
انگار کنار حضرت محمد هستند
تالش
گوید
ی
م
ساله
یک خانم ۴۷
وقتی کفار اذیت میکردند حضرت
خود را به کار بسته است تا به اخبار را! »
این کشــتار توجه نکند .او دلیل
این اقــدام خود را اینگونه توضیح یک حاجی :انگار رسم دارند
یک روســتایی که در ســالهای
میدهد:
«…فرض کنید یک نفر رفته است گذشتهدر مراسم حج تمتع حضور
در یک کشــور غریــب و برایش داشــته اســت از تجربه خودش شهباز :تکلیف روشن است >> ...ادامه از صفحه6 :
مشکل پیش آمده است .دولت ما میگوید:
چکار میکند برایش؟… برادر من «اینجا که بــه اصطالح این اتفاق فرمان و غیرمستقل حکومت پلید «این شورا ...از همه همکاران خود چگونــه می توان امیــدوار بود یا
میخواســت برود اســترالیا؛ او را افتاده بهش میگویند عقبه کبری .آخوندی ،حتی احکام بیدادگرانه و درسراسر کشور می خواهد ضمن انتظار داشــت که دستگاه سفاک
بردهاند در یک جزیره وسط دریا ،فردا و پس فردایش هم هســت .فرمایشی خود را نیز محترم نمی اهتمــام بیشــتر در پرداختن به امنیت خانه ولی فقیه از فراخوان
و با بقیه زندانی کردهاند .چند بار یعنی شــما امروز میروید سنگ شمارد و در آنها نیز دبه می کند :وظایف شغلی خویش ،دراعتراض سیاه پوشــی یک هفته ای شورا
رفتهایم وزارت خارجه .به خدا راه میزنید ولی بعدش سه نوبتدیگر «درحالــی که انتظــار می رفت به بازداشــت و حبــس همکاران دچار نگرانی شــده و بــه آزادی
نمیدهند یک کلمه صحبت کنیم .هست و جمعیت کمتر میشود .رســول بداقی دیگر معلم زندانی عدالت خواه ،در قدم اول به صورت معلمان زندانی تندهد؟!
هیچ کس رسیدگی نمیکند .با من ایراد امروز این است که همه باید در ســیزدهم مــرداد  94با اتمام منسجم ،هماهنگ و سراسری ،از بــه هرحال ،از آنجــا که وضعیت
و مادرم دعوا کردند… ســر ما داد در این یکی سنگ بزنند .اینی را شش سال حبس مستمر و بدون تاریخ  94/7/1تا  94/7/8با پوشش اســفبار کنونی معلمان قابل دوام
زدند چشمشان کور میخواستند که بهش میگویند عقبه کبری… مرخصی آزاد شــود ،بازداشــت سیاه در کالس های درس حاضر نیست ،شاید بتوان امیدوار بود که
نروند .مگر ما گفتهایم بروند که شما اســمش را باید بگذارند محشــر غیرقانونی او با تشکیل پرونده ای شوند و تالش نمایند دانش آموزان شــورا در افت و خیزهای خود راه
آمدهاید از ما کمک میخواهید؟
کبری… ســالی که ما رفتیم یک جدید و صــدور حکم محکومیت را از علت اقدام خود آگاه نمایند»! درست پیگیری مطالبات را بیابد
من مثل دولت نیستم که بگویم سیاه پوســت کنار دست من بود سه ســاله برای ایشان ادامه یافت این نوع برخورد محافظه کارانه  -و اراده خــود  -که چیزی بیش از
چشمشــان کــور! خــدا به همه اینقدر فشــار داد با آرنج که دنده تا بر آتش التهاب و خشم معلمان اگر نگوییم منفعالنه  -با مطالبات دستیابی به حداقل الزم برای یک
خانوادههــا صبر بدهد و خدا کند من تا یک ماه بعدش درد میکرد .نسبت به وضعیت موجود افزوده جدی و حیاتی معلمان که سطح زندگی شرافتمندانه نیست  -را بر
هر کسی گم شده است زنده باشد ایرانیها جوجه هســتند جلوی شود».
خواسته ها را تا حد هشدار دادن دستگاه امنیتی سرکوبگر حکومت
و برگردد تا دل خانوادهاش شــاد سیاه پوستها .نمیدانم از آفریقا بیانیه شورا سپس نسبت به عواقب برای آزادی همکاران زندانی پایین آخوندی تحمیل نماید
شــود .اما به مردم بگویید تو را به هستند یا حبشه؛ ولی بزرگ .ماشاء باالگرفتن "شعله های آتش التهاب می آورد و اصل مطالبات را به سایه برای رسیدن به آن مرحله ،گریزی
خدا نروند .آخه کی با پول خودش الله اینقدر درشت هستند که آدم و خشم معلمان" هشدار می دهد :می برد ،طبعــا لبخند رضایت بر جز پاسخگویی یک یک معلمان
میرود یک کشوری که با ایرانیها خوف میکند از هیبتشان .سالی «شــورای مرکزی تشــکل های لبان کارگزاران امنیتی و سرکوب  -و دیگر اقشــار مــردم  -به یک
که ما بودیم مثل همین امسال صنفی فرهنگیان سراســر کشور مــی آورد و آنها را به ادامه و حتی پرسش ساده ودرعین حال اساسی
کشــته دادند ولــی الحمدالله اعالم مــی دارد چنانچه تا پایان تشدید سیاست ارعاب و سرکوب نیست:
کاروانهای ایرانی جلو نبودند .ما شــهریور اقدام مثبتی در ارتباط ترغیب می کند.
آیا ساختار نظام والیت مطلقه فقیه
ترسیده بودیم .مسئولین کاروان با آزادی همــکاران دربند صورت چه می شد اگر بیانیه ی شورا به می تواند پاســخگوی مطالبات ما
همــان اول که میخواســت نگیرد ،این شورا توان و مسئولیت جای دعوت به سیاه پوشی اعالم باشد؟!
شلوغ بشــود آمدند گفتند اول پاســخگویی به ّجو ملتهب ایجاد می کرد معلمان مصمم اند برای اگر پاسخ این پرسش منفی باشد،
زنها را برگردانید ما خیالمان شده و کنترل اعتراضات خودجوش دستیابی به مطالبات برحق خود آنــگاه حرکت هــای اعتراضی و
راحت شود .پلیس ندارند .مامور احتمالی معلمان را ندارد».
ایســتادگی کنند و آمادگی دارند مطالباتــی از حکومتــی که توان
دارند بهشان میگویند شرطه .و درپایان بیانیه ،شــورا با لحنی در کنار همکاران زندانی خود جای پاسخگویی به آنها را جز با سرکوب
یک…هــای زبان نفهــم و بی که نمــی تــوان آن را توانمندانه گیرند و سرکوب را شیوه ی موثری ندارد زیر سئوال می رود و درغیر
شعور هستند که صد رحمت به توصیف کرد ،معلمان را به ســیاه برای حل و فصل مطالباتشان نمی این صورت نیز تکلیف روشن است!
•
پلیس ایران .اینها در نفهمگری پوشی و عزاداری دعوت می کند :دانند؟!

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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کبــک....

ماریاکُـتنه

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

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

کبک به خاطر تالش هایش برای مبارزه با
تغییراتاقلیمی درخور تمجید است

هدف جســورانه جدیــد کبک
برای کاهش گازهای گلخانه ای،
نخســتین عامل گرمایش زمین،
درخورتمجید است .دولت کبک
تعهد کرده تا سال  2030گازهای
گلخانــه ای را تــا  37.5درصــد
برمبنای سطح سال  1990کاهش
دهد.
این هدف که هفته گذشته توسط
دیوید هورتل ،وزیر محیط زیست
کبک اعالم شد ،همردیف با آنچه
کشورهای اتحادیه اروپا وعده داده
اند است و به طور قابل مالحظه ای
بلندپروازانه تراز چیزی اســت که
اتاوا پیشنهاد کرده است.
کبک به خاطر نبرد علیه تغییرات
اقلیمی در ســطح بیــن المللی
شناخته شده و نخستین ناحیه در
آمریکای شمالی است که از سال
 2007مالیات بر سوخت فسیلی را
وضع کرده ،مقررات بهبود کیفیت
سوخت خودرو را به سطح کالیفرنیا
رســانده و به سرمایه گذاری های
عمدهدربخش حمل و نقل عمومی
تداوم بخشیده است.
برنامه نظام برخورد با تولید گازهای
گلخانــه ای در ژانویه  2013پایه
گذاری ودر سال  2014با کالیفرنیا
پیوند خورده است.
انتاریو امسال به این نظام پیوست.
هدف کاهش آلودگــی در آلوده
کننده ترین صنایع مانند حمل و
نقل ،صنعت و ساخت و ساز از راه
تعیین بها برای این آلوده کننده ها

اســت .دولت سقف و حدی برای حساب ســوخت منتج می گردد
میزان تولیــد آلودگی تعیین می و اثرســوختی آن درحــدی قابل
کند .اگر شرکتی بخواهد بیش از مالحظه کوچک تر است.
میزان سهمیه خود سوخت فسیلی برهمین روال ،با آن که بهای خرید
مصرف کند ،باید میزان نیاز مازاد خودروی برقی بیشتر از خودروی
خود را از یک شــرکت دیگر که مصرف کننده ســوخت فسیلی
مصرف کمتــری دارد خریداری اســت ،کارکرد آن کم هزینه تر
نماید .دولت می تواند
اســت و تقریبا هیچ
اعتباراتــی برای مصرف بلند پروازی گاز گلخانه ای تولید
سوخت توزیع کند ،آنها کبک در تقابل نمی کند.
هدف تعیین شــده
را به حراج بگذارد یا به با رویکرد سرد
صنایعبفروشد.
کبــک این اســت
فدرال
دولت
هفته گذشــته ،هورتل،
که تا ســال 2020
وزیــر محیط زیســت قرار دارد.
بیست و پنج درصد
کبک گفت فروش این
از خودروهای جدید
اعتبارات مــی تواند تا
برقی باشد.
سال  2020بیش از  3میلیارد دالر با آن که تعداد خودروهای برقی در
درآمد ایجاد کند و این پول صرف حال حاضر فقط یک درصد شمار
کمک به کسب و کارها ،شهرداری مجموع خودروها است ،محبوبیت
ها و گذار شــهروندان به وضعیت آنهــا به صورتی چشــمگیر روبه
مصرف کمتر سوخت فسیلی شود افزایش است.
که بخشی از برنامه تغییرات اقلیمی روز دوشنبه  21سپتامبر "انجمن
 2013 - 2020کبک است.
کبکی تولید سوخت تجدیدپذیر"
هورتل گفت دولــت کبکی ها را هشدار داد که هنوز می باید تدابیر
به ســاخت خانه هایی با استفاده دیگری برای کاهش وابســتگی
از گرمایــش درون زمینی ،خرید به نفت ،که همچنان عمده ترین
خودروهــای برقی و اســتفاده از منبع تأمین سوخت کبک است،
حمــل و نقل عمومی ترغیب می اتخاذ شود.
کند.
این انجمن می گوید برای رسیدن
اینها هدف های خوبی هســتند .به هدف اعالم شده توسط هورتل،
اســتفاده از گرمایش درون زمین باید در زمینه سوخت تجدید پذیر
گرانتــر از روش هــای متعارف مانند انرژی خورشــیدی و بادی
ساخت و ســاز تمام می شود اما بیشتر سرمایه گذاری شود.
به صرفه جویــی عمده درصورت بلند پــروازی کبــک در تقابل با

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمیایرانیان

عـی
سع
د یدغدری
خورشید امامت
عیدخورشید امامت و والیت

برشما عزیزان مبارک باد!
به این مناسبت

روز شنبه  3اکتبر از ساعت  7تا  9شب
در محل مرکز اسالمی جشن باشکوهی
در مرکز اسالمی ایرانیان
)210 St-Jacques (Lachine
منعقد می باشد
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
-------------(450) 638-7078

به صرف شام

 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب
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• 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

رویکرد سرد دولت فدرال قرار دارد.
برنامــه اقدام اقلیمــی کانادا ،که
درماه مه ســال جاری به سازمان
ملل متحد ارایه شده ،هدف خود
را کاهش گازهــای گلخانه ای تا
ســال  2030به میزان  30درصد
برمبنای ســال  2005قــرارداده
اســت .این مبنا  15درصد کمتر
از مبنای سال  1990است که به
عنوان ســال پایه درمقیاس بین
المللی به کار می رود.

این میزان ،با آن که با هدف های تر شدن تغییرات اقلیمی درخور
ایاالت متحده فاصله چندانی ندارد ،تمجید اســت .اما ،کبــک درراه
کمترین میزان هدف گذاری شده حفظ سالمت کره زمین به تنهایی
درمیان کشورهای صنعتی است .با به پیش می رود و ضروری اســت
این حال،دستیابی به همین هدف که اتاوا نیز دراین کار مشــارکت
نیز چندان بدیهی نیست .درواقع داشته باشد.
کانادا از مسیر دستیابی به هدف
هیأت تحریریه گازت مونتریال
سال  2020به دور افتاده است.
 22سپتامبر 2015
اقدامات فردی مهــم اند و کبک
ترجمه:پیوند
•
به خاطر تــاش های ملی و بین
المللی اش برای کاستن از وخیم

انتخابات کانادا :گفتگو با امیر خدیر...
بودند ،فقط برای شکست پارتی کبکا
برسر موضع آناندر باره وبر استقالل
و برسر «منشور ارزش ها» Charte
 des valeursباز با چشــم پوشی از
نواقص آنان به لیبرالها رأی دادند.
ی که برای بســیاری این
در صورت 
انتخاب ارجــح ،و مطابق افکار آنان
لزوماً نبود.
به جای رأی مثبت به حزب منطبق
به افکار خــود ،رأی آنان برای جلو
گیــری از روی کار آمدن دشــمن
افکارشان شکل گرفت.
در انتخابــات فعلــی ،قطب بندی
شدیدی در سرتاســر کانادا وجود
دارد .این قطب بندی کانادا را به دو
قسمت بسیار متضاد تبدیل کرده:
 1/3آرا شدیدا طرفدار سیاستهای
هارپر هستند 2/3 .مردم از آن شدیدا
آزرده اند.
از آندو سوم مخالف نیمی به لیبرال
ها ،و نیم دیگر به ان دی پ 
ی تمایل
ی در اردوگاه هر دو  NDPو
دارند .ول 
مصر هستند
لیبرال ،بخش مهم 
ی ّ
به هر قیمت از شــر هارپرخال ص

>> ادامه از صفحه9 :

خود انتخــاب کننــد .نمایندگان
شوند.
رویکرد استراتژیک این بخش  %۴۰لیبرال ،نیو دموکرات و حزب سبز،
لیبرال ها ،و  %۵۰نیو دموکراتها که آقایان مــارک گارنو ،جیمز هیوز و
 ABC (Anything Butدانیل گرین:
)Conservatives

نام دارند ،نتیج ه انتخابات آینده را
تعیین خواهند کرد.
•

 نظر شما درباره حضور ایرانیاندر  NDGو گزینه ها در انتخابات
پیش رو چیست؟

Marc Garneau, James
Hughes, Daniel Green

هفت های که گذشتدر محلدانشگاه
ی از دوستان
«یوکام» در مقابل جمع 
ی تبار به مناظره نشستند .ازدید
ایران 
من ،صحبتهای چشمگیر نماینده
حزب سبز ،باعث خواهد شد بخشی
از حاضرین که در منطق ه آقای
 Daniel Greenزندگی میکنند به
ایشان رأی دهند .بدون این نگرانی
که پراکندگی آرا بــه حزب هارپر
کمک کنــد ،چــون در جزیره ی
ی بین لیبرالها و
مونترال رقابت اصل 
نیودموکراتها صورت میگیرد.
•

 با اطالعی کــه همه از نا رضایتیی تبار کانادا
گسترده شهروندان ایران 
از حکومــت هارپر داریم ،روشــن
اســت که در «ان دی جی» NDG
جای زیادی بــرای حزب محافظه
کار  conservative partyدر میــان
ی چون به
ایرانیــان نخواهد بود .ول 
ی حمایت از هارپر در کبک
طور کل 
خوشــبختانه بســیار پایین است - ،امیر عزیز با سپاس صمیمانه از
رأی اســتراتژیک در «ان دی جی» شما که در این ضیق مجال وقت
نقش برجسته ای نباید داشته باشد .ارزشمندتان را در اختیار ما
اینجا امکان میدهد افراد به راحتی گذاشتید.
•
بر مبنای عقاید و گرایشات سیاسی
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پرونده
«
ه
ف
ت
ه
»
و
روایت دا
« دخواهی
خاطره»

نادرســت و خطا کاری را از من ،افکار عمومی شــانس بازنگری را
زنی که بیست و پنج سال است نداشته باشد...
به روی پای خود بیزنس کوچکم بیش از هر چه خواســته من در
را میگردانــم ،و از خانواده ام به انتشار پاسخ ارسالی احترام به افکار
عمومی کامیونیتی
عنوان همدستان کج
«هفته» از چاپ
و روشــن شدن آن
راهه ها ترسیم نمود.
پاسخ من به
بوده و هست و اینک
لحظه ایدرنگ ننمودند
که بازتــاب این گزارش اتهامات وارده با توجه به کوتاهی
چه عواقب با خود در پی سر باز زد ،شما هفته و مســئوالن
تنها بلندگوی من آن در چاپ و انتشار
خواهدداشت؟
هستید!
جوابیه ،بهترین راه
آیا به امنیت جانی من
خاطــره
بــرای مــن رجوع
هم کــه حتی در محل
سردبیر محترم روزنامه پیوند،
کارم نیز مورد تهاجم و تهدید واقع به ارگانهای صالحیت دار اســت
با ســام و با احترام به مسئولیت شده بودم هم فکر کردند؟ چگونه و که مرزها و حدود همه چیز را بر
حرفــه ای تــان خواهش میکنم بر پایه کدام اصل بی طرفی حرفه اساس قانون مشخص می نمایند.
بــا درج این مطلــب در صفحه ای گزارشگری بدون اینکه کلمه پاسخ من مشروح ،گویا ،روشن و
خوانندگان ،وسیله ای باشید برای ای از من شــنیده باشند ،چنین همراه با مدارک الزم بود و محل
انتشارش بهر تقدیر می باید مجله
کمک به گشــودن گره ای که به کردند؟
دســت دیگری زده شده ،صدای پس از ترجمه محتوی شماره  351هفته باشــد و امیدوارم که در آن
مرا به گوش کامیونیتی کوچکمان و مراجعه به افراد ذیصالح ،پاسخ منتشربشود.
برسانید ،جامعه ای که اتهامات بر کاملی که یک به یک موارد اتهامی اما با درخواست از شما در انعکاس
علیه مرا خوانده؛ اما جواب های مرا در آن گزارش را روشــن می نمود صدایم و با مطــرح کردن رئوس
نمی تواند بشنود؛ چراکه رسانه ای تهیه و ضمیمــه مدارک قانونی و کلی مطالب ،امیدوارم توانســته
که وسیله ی نشر و پخش آنها بوده موجود در هر مورد ،به مجله هفته باشــم میزان حرفــه ای بودن! و
از انتشار پاسخ من طفره میرود.
ارسال داشتم و درخواست نمودم مســئولیت پذیری! آن رسانه را
شــاید اگر انســان میتوانست از برابر عــرف موجود روزنامه نگاری در این هنگام مشــخص کرده و
موهبت بزرگــی به نام «عقل» به مسئوالنهدر همان صفحات و برای شاید قدمی در جلوگیری از تکرار
درستی استفاده کند و بر آن پایه آگاهی عمومی این جوابیه نیز درج این روش ناپسند از سوی هفته و
در برخورد با مسائل راه ّ
در مورد افراد و یا ســازمانها دیگر
حل عاقالنه گردد.
بیابد ،آنچه امروز با آن روبرو است متاســفانه امروز پــس از یک ماه برداشته باشم .با احترام
•
معناییدیگر می یافت.
انتظار هنوز خبری از انتشار پاسخ
چرا بســیاری نا عاقالنه و با دست من نیست .شاید میتوانستم عمل
زدن به روشهای نامعقول و بدون هفته و مســئوالن آنرا اشتباهی
داشتن صالحیت و صرفا در ابهام حرفه ای قلمداد کنم که:
تعبیر و دستیابی به «عدالت» در • بدون حضور و صحبت با من و چند پرسش درحاشیه
جایگاه قضاوت می نشــینند و بر دانستن داستان روی دیگر سکه
پایه باورهای فردی و شــخصی و • بدون رجــوع و مطالعه مدارک برگزاری مناظرۀ
نه مدارک موجود ،به قضاوت خود موجود قضایی و قانونی و دیگر در کاندیداهای فدرال
هریک از موارد مطروحه
«حکم» واقعیت هم میدهند.
پیمان
پسدستگاهدادگستری ،قضاوت و • بــدون توجه بــه اینکه یکی از
قانون چیست که با بررسی هزاران موارد اینــک در مقابــل دادگاه در روز جمعه بیســت و ششــم
مورد مویی را از ماست میکشد و صالحه مفتوح و در حال پیگیری ســپتامبر فرصتی پیش آمد که
قضایی است و هیچ فرد و سازمان جامعه ایرانی  -کانادائی مونترال
احکام خود را صادر می نماید؟
آقای سردبیر ،روزنامه شما و صفحه مســئولیت پذیــری در چنیــن میزبان  ۳میهمان عالیقدر باشد.
خوانندگانــش در این برهه زمان شرایطی تا اعالم حکم نهایی اظهار اسامی این مهمانان به ترتیب الفبا
به این شرح بود:
شــاید تنها بلندگویی اســت که نظرینمیکند،
بتوانم با استفاده از آن به قضاوت و این گــزارش را منتشــر نمودند .آقای مارک گارنو نماینده پارلمان
حکم نادرستی که بر پایه باورهای اما امــروز پس از انتظار یک ماهه کانادا از حزب لیبرال،
شخصی تعدادی در محکمه افکار شــاید باید تصور کنم که هفته و آقایدیوید گرین کاندیدای حزب
عمومی کامیونیتــی بر علیه من مسئولین آن «دانسته» بلندگوی سبز ،و
و خانواده ام صادر شــده اســت ،کسانی شدند که قبال پاسخ خود آقای جیمز هیوز کاندیدای حزب
را از محکمه قانونی و دادگستری نیودمکرات.
اعتراض نمایم.
دریافت کردند و عدم انتشار جوابیه آقایان گارنو و هیوز در حال حاضر
بر سر تصاحب کرسی ان  -دی -
مجلــه هفته مونترال در شــماره بدوندلیل هم نیست!
ی  /وستمونت در حال رقابتند.
 351ماه جــوالی از روی عکس اگر انتشــار گــزارش همانگونه ج 
جلدش تا ســخن سردبیر و متن کــه در آن مدعی شــده و عنوان در ایــن شــب ما ایــن فرصت
گزارش با مقایسه من -خاطره -با نمودنــد« ،آگاهی رســاندن» و طالیــی را بدســت آورده بودیم
ی/
شخصی چون جمشید ترابی ،که «حل مشــکالت» در کامیونیتی که به نماینــده ان  -دی  -ج 
پرونده اعمالــش در مقابل تمام است ،انتشار پاســخ من الاقل در وستمونت در پارلمان کانادا نشان
سازمانهای قانونی و صالحیت دار این موارد یادشده ،بهترین وسیله بدهیم که تا چه میزان برای آینده
گسترده و روشن است پرداخته و گسترش هدفی است که ایشان یاد خودمان در این کشور ارزش قائل
با انجام مصاحبــه ای با افرادی و کردند و باعث خواهد شد تا اذهان هستیم.
بدون با خبر نمــودن من از آنچه عمومی پیش از فراموش کردن آن فرصت این را داشتیم که خاطره
در حال انجام شدن بوده (به دلیل گزارش یک طرفه ،با دانستن داده یی خوب از مهمان نوازی ایرانی
نبودن من در مونترال در آن روزها) های طرف دیگر دعوا ،بار دیگر در در اذهان آنان باق 
ی بگذاریم.
مبادرت به انتشار گزارشی نمود که قضاوت عجوالنه و حکم نادرست و فرصــت آن را داشــتیم قدرت
سیاسی این جامعه را به نمایش
با هیچ یک از ابتدایی ترین اصول نا حق صادره دوباره نگری نماید.
روزنامه نگاری ،مسئولیت حرفه ای شــاید هم تمام این اهمال برای بگذاریم.
ی متأسفانهداستان جوردیگری
آن اســت تا مرور زمان شامل این ول 
و فردی همخوانی نداشت.
گزارش مغرضانه کــه چهره فرد گزارش نادرســت گردد و دادگاه رقم خــورد و بــار دیگر فرصت
سوزی کردیم.
سواالتی در ذهن من هست که
برای آنها جوابی نمییابم؛ شاید
شما بدانید:
زربرگ :راهنمای مشاغل ایرانیان مونتریال ...ساده مثل سالم!
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از خود مان...

عدالت
کجاست؟

کابوس صندلی های خالی جلسه مناظرۀ
کاندیداهای فدرال در دعوت ایرانیان...
خنکی دلچسب هوای پاییز که به
صورتم خورد ،پتوی چهل تکه ای
را که مادربزرگ در جوانی دوخته
بود و بعد از مرگش به من رسید،
باال کشیدم تا زیر چانه ام .با اینکه
رنگ و رویش در گذر سالها رفته،
اما هنوز هم مرا در زمهریر زمستان
مونترال گرم می کند و دوستش
دارم.
کابوس صندلی های خالی نشست
نمایندگان احزاب به دعوت جامعه
ایرانــی ،یک لحظــه ام خواب به
چشمانمنیاورد.

فرصتی که سوخت...

www.paivand.ca

 -۱چرا تعــداد حاضران این قدر
کم بود؟
 -۲چرا آدرس محــل برگزاری
پس از اینکه از طریق روزنامهها
و اینترنت به اطالع عموم رسیده
بود درســت در دقیقه نود تغییر
کرد!؟
 -۳چــرا از تجهیزات ســمعی و
بصری موجود در سالن استفاده
نشد و به جای آن اطالعات با گچ
بر روی تخته سیاه نوشته شد؟
 -۴چــرا از میکروفون موجود در
سالن استفاده نشد تا کاندیداها
برای رســاندن صــدای خود به
حاضران مجبور نشــوند که در
گیرودار مناظره حــرف خود را
قطع کنند تا بتوانند با هم دو سر
میــز مناظره را بگیرند و آن را به
ی به حضار
جلو حمل کنند تا کم 
نزدیک تر شوند و صدای خود را
به گوش آنان برسانند؟!
 -۵چرا ما که بــه مهمان نوازی
شــهره ایم از گذاشتن یک پارچ
ی بــر روی میز مناظره
آب خال 
کنندگان دریغ کرده بودیم؟ چرا
باید کار را به آنجا برســانیم که
کاندیداها خود به صدا در آیند که
لطفاً به ما آب بدهید!
 -۶آیا بهتر نبود بر روی میز سه
پالکارد ساده با اسامی کاندیداها و
حزبشانبگذاریم؟
سواالت دیگری نیز هست که از
حوصله این مختصر خارج است...


چون نیک نظر کرد پر خویش
در آن دید
گفتا زکه نالیم که از ماست که
بر ماست
با مهر و سپاس

هیچ کس نبود...
هیچ کس نیامد...

هزار ســوال بــی جــواب و هزار
افسوس برای همه نبودن هایی که
سالهاست بدان عادت کرده ایم.
زیاد دیده بــودم در این صفحات
مجازی ،مهاجرینــی را که از گرد
راه نرسیده ســاز ناکوک گالیه و
شــکایت ســر می دهند از وعده
وعیدهایدروغیندولتی که از قرار
فرش قرمز برایشان پهن کرده بوده
و ما بی خبر بوده ایم.
از یــک ســو دلخــوری جامعه
پرستاران که سالها در دیار زحمت
کشیده و درس خوانده اند و حال
باید از نو تمامی مراحل را همانند
یک دانشجوی سال اولی ،سپری
کنند تا شاید به رسمیت شناخته
شوند و از سوی دیگر مهندسین
کار کشــته ای که همه ساخت و
سازها و پروژه های عظیم را نیمه
کاره رها کرده و به امید آینده ای
پردرآمدتر آمده اند به این جزیره ی
عجیب و حال نمیدانند چه کنند
در برابر این توهین نابخشودنی که
برای ادامه کار باید زبان انگلیسی
و فرانســه بدانند و دوره های الزم
را بگذرانند.
دیگر ُخبره ها و تحصیلکرده ها در
رشته های دیگر نیز بماند حکایت
مطالبات ناتمامشان بدون دانستن
حتی ذره ای از فرهنگ و آداب و
رسوم و زبان کبکی...
دیدن آگهی دعوت از کاندیداها و
تایید حضورشان در جمع ایرانیان
و نیز دیدن اســامی حامیان این
برنامه زیر پوستر ،چنان روزنه ای از
امید در دلم گشود که سر از پا نمی
شناختم برای رسیدن روز موعود...
اســتقبال مجازی همدیاران نیز
غرورآمیز بود.
حتــی تغییــر آدرس در آخرین
لحظات نه تنها مرا متعجب نکرد
کــه در دل بــه اقتــدار مدیریت
برگزارکنندگان آفرین گفتم که به
دلیل استقبال فراوان ،سریع مکانی

بزرگتر و مجهزتر را جایگزین کرده
اند .شک نداشــتم که بسیاری از
عزیزان را آنجا خواهم دید و روحم
از حضور گرم شــان تازه خواهد
گشت ...اما دریغ!
یــک کالس کوچــک از یــک
ساختمان سوت و کور! چند چهره
ی قدیمی و همیشــه مهربان و
حامی! چند چهــره ی جوان اما
خسته از غربت!
 ...و ســه نماینده مایوس از اینکه
در بحبوحــه ی آخرین هفته ها
وقتشان را گذاشته اند برای چنین
جمع اندکی و دیگر هیچ...
بغض غریبی بهدلم نشست...
یک فریاد در گلو مانده ی کهنه و
آشنا از دیدن صندلی های خالی...
نه از آن همه پرســتار و مهندس
شاکی خبری بود نه از آن وکالی
کار کشته و دیگر صاحبان مشاغل
ایرانی! بماند که حتی خبری هم
نشد از یکی از حامیان که اسمش
در زیر پوستر آمده بود!
هیچ کس نبــود ...هیچ کس
نیامد ...هیچ کس ســخنی تازه
نگفت...

هوا رو به ســردی است .هر کدام
از چهل تکــه ی پتوی مادربزرگ
عجیب شــبیه است به جامعه ی
هزار تکه ی ایرانی...
ایــن فرصت هم ماننــد همه ی
فرصت های پیشین آسان از کف
گریخت ...این بار تو بگو چه زمان،
کجا این تکه هــا به هم خواهند
رسید و دلگرممان خواهند کرد به
ادامه ی مسیر...
•
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آژانس مسافرتی

موننریال...

نگه داشتن  B I X Iبا پرداخت بدهی ها

سرمقاله گازت مونتریال
برگردان :نیلوفر غازان شاهی
در شهر مونترال ،بیکسی  Bixiراه
دشواری را طی کرده است؛ ولی به
نظر می رسد این سیستمدوچرخه
رانی سرانجام از بزرگترین مشکل
خود رهایی یافته است.
وقتی در ســال  ،2009بیکســی
معرفی شد ،به نظر می آمد که ایده
ی فوق العاده ای باشــد .شهردار
ســابق ،ژرالد ترامبلی ،مشتاقانه
سیستم خصوصیدوچرخه رانی و
ایستگاه های کامپیوتریدر خیابان
های مونترال معرفی کرد.
این ایده خیلی مورد پسند مردم
واقع شــد .تــا اینکــه در ژانویه
 ،2014کمپانی بیکسی نتوانست
در سطح جهانی توسعه پیدا کند
و فرم مصونیت از ورشکستگی را
تفویض کرد .کمپانی  44میلیون
دالر مقروض بود که بخش بزرگی
از این مقــدار مربوط به پرداخت
کننده های مالیات می شد .با توجه
به مقدار پولی که برای ســرویس
بیکسی داده شــده بود ،عده ای
تعجب کردند وقتی که شــهردار
خواست تا ســرویس بیکسی را
زنده نگه دارد .بعد از اینکه معلوم
شــد ســال  2014با سرمایه ی
اضطراری به خوبی سپری خواهد
شــد ،پاییز گذشــته مقدار 9/2
میلیوندالر برای سرویس بیکسی

تا  5سال آینده در نظر گرفتند.
مانند این یک قمار بود.
آیا مونترالی ها باید استفاده کردن از
بیکسی را ،با وجود همه چیزهایی
که اتفــاق افتاده بــود ،ادامه می
دادند؟ و آیا سازمان بدون منفعت
که مسوول عملکرد بیکسی است
میتوانست بودجه خود را مدیریت
کند و همچنین تعداد افرادی را که
از بیکسی استفاده میکنند افزایش
دهد؟
در تابستان  ،2014بازار بیکسی،
بیشــتر به خاطر سرد بودن فصل
بهار ،تاخیردر ایجاد وبسایت جدید
و تبلیغات مخرب پیرامون تصورات
کمپانی ها ،متزلزل بود.
شــرکت هــای بیکســی بخش
کوچکی از مازاد خود را به همراه
ســهام دولتی پس دادنــد و در
تابستان امســال موارد بیشتری
دیده می شــد؛ گویای این مطلب
که ایده ی بیکسی مانند یک قمار
بوده است و شــرکت ها در حال
دادن بدهی خود هستند تا از شر
طلبکاران خالص شوند.
به استثنای مشکالت مالی پیش
بینی نشده ،در سال  2015مازاد
دیگری منطقا انتظار می رود.
با ماه آوریل امســال  37386نفر
برای فصل تابستان ثبت نام کردند
که این نشــان می دهد که دوباره
مونترالی ها با اعتماد به نفس تازه

" کمیته یادمان درمونترال " همانند
ســالهای پیش بنام و به یاد به خون
تپیدگان دهه  60و تابســتان سراسر
تلخ  67برنامــه ای را با عنوان "هنر
و ادبیات مقاومــت" باهمیاری اتحاد
چپ سوسیالیستی ایرانیان -مونترال
برگزارکرد.
درابتــدای برنامــه به یــاد و افتخار
جانفشــانان راه آزادی و سوسیالیسم
به پاخاسته و یک دقیقه دست زدیم.
پخــش نماهنگی از شــاهرخ زمانی
کارگرزندانی سرشناس و کمونیست
نام آشــنا که درست یک هفته قبل
از برنامه درزندان رجایی شهر به قتل
رســید ،فضایی احساسی و سنگین
درآداتوریوم اف.سی .اسمیت دانشگاه
کنکوردیا بوجود آورده بود.
پیام کمیته یادمان مونترال به مناسبت
همایش امسال بخش آغازین قسمت
نخست برنامه بود.
 ...پس ازاین پیام و خوش آمد گویی به
زبان انگلیسی با تصویر سازی سالهای
 60و تمامی سالهای سیاه جمهوری
اسالمی ،امیرخدیر یکی از رهبران
حزب کبک سولیدرسخنان کوتاهی
را دررابطه با کشتار زندانیان سیاسی،

مسئله پناهندگان و بحرانهای ادواری
سرمایه داری و نقش نیروهای مترقی
برای تغییرات آتیدرجهان پرتالطم را
ایراد کردند.
شیرین مهربد آوازه خوان تبعیدی
و زندانی سیاسی دهه  60چند ترانه
سرود بســیار زیبا و به یاد ماندنی با
همراهی ویلون سل و گیتار را به اجرا
درآوردنــد که شــور و هیجان مثال
زدنی را در بین شرکت کنندگان در
ادتوریوم بوجود آورد .شیرین مهربد
ترانه سرود سرامد زمستون را با یاد
سعید سلطانپور که درشب عروسی
اش دستگیر و در واپسین روز خرداد
ماه  1360به جوخه اعدام سپرده شد.
همراهی و همخوانی جمعیت حاضر
در ســالن به هنگام اجرای "سراومد
زمستون" اوج کار شیرین مهربد بود.
نسیم خاکسار نویسنده و پژوهشگر
ایرانی تبعیدی میهماندیگر برنامه بود
که در رابطه با ادبیات داستانی و زندان
سخن گفت .نسیم خاکسار با اشاره به
اعدام های ســال  1358درکردستان
تا گورهای دسته جمعی درخاوران ،با
تصویروفضا سازی ها ی بسیار قوی و
بی همتا جمعیت را مجذوب سخنان
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هجوم آورده اند.
(ایــن افزایش احتمــاال به خاطر
قیمــت ارزان تر و انعطاف پذیری
بیشــتر در مدت زمانی است که
افراد می توانند بیکســی را اجاره
کنند) بطور خالصله ،ســرویس
بیکســی یــک دوره بــی نهایت
مشکل را گذرانده است و مدیران
شهری میتوانند به تصمیمشاندر
خصوص نگهداشتن بیکسی افتخار
کنند.
ایده ی بیکسی برای شهر مونترال
ایده ی درستی بوده است چرا که
مونترال زیرساخت دوچرخه رانی
خوبــی را در دنیا دارد و همچنین
برای «سبز» کردن سیستم حمل
و نقل تعهدهایی را کرده است.
مردمی که از بیکســی اســتفاده
میکنند باید تحسین شوند .شهردار
مونترال ،دنی کودر ،قول داده است
که پس از گذشــت یک دوره ی
پنج ســاله ،در سال  2019دوباره
سرویش بیکســی را مورد ارزیابی
قراردهد .تا آن زمان شهرداری باید
به طور جدی تحویلدادن بیکسی
را به سیستم حمل و نقل عمومی
به منظور گسترده کردن سیستم
حمل و نقل مورد رســیدگی قرار
دهد.
بیکسی یک سرویس عمومی است
با وجــود این حقیقت که در ابتدا
موبوط به یک کمپانی با منفعت
بود .الزمه ی کارآیی بیکســی (به
عنوان یک سیســتم حمل و نقل
عمومی مانند اتوبوس و مترو) این
است که مذاکرات دقیق با سیستم
حمــل و نقل مونتــرال ()STM
صورت گیرد و ممکن است افزایش
منابع مالی STMالزم باشــد .به
این ترتیب مونترالی ها میتوانند از
سیستم دوچرخه رانی تا سالیان
سال استفاده کنند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
گزارش گونه ای از همایش  19سپتامبر
درمونترال -سپاسگزاری و چند نکته

خود کرده بود.
ر
حضــو
ر قصنــد گا ن
جوان و پر انرژی
گروه رقص
خو ر شــید
خانــوم به
سر پر ســتی
همیار همیشه
و هنــوز مــا
د ر مو نتــر ا ل ،
خانم آرام بیات
به شکل بسیار
درخشانی انجام
شــد و تشویق
حضــار را بــه
همراهداشت.
حســین
ا فصحــی
نمایشــنامه نویس و کارگران مقیم
تورنتو به تنهایی با حضور درصحنه
نمایش خوانی را درزمینه زندان زنان
به اجرا درآوردند.
حسین شرنگ شاعر مونترالی دیگر
میهمان برنامه یادمان بود که شــعر
خوانی خود ویژه او در رابطه با نابرابری

13

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
ین
ک با4
نشـــانی:
 2سال جتربه کاری!
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

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
  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

و پوزخنــد به نظم
کنونــی و نقــش
مذهب بــا اوصاف
جادویی کالم همراه
بود.
برنامــه یادمــان با
موسیقی شورانگیز
لری گــروه رقص
خورشــید خانوم با
طراحی لباســهای
زیبا و صحنه آرایی
بی نظیر خانم آرام
بیات به پایان رسید.
سپاسگزاری و
چند نکته:
از تمامی میهمانان
عزیــز برنامــه که
دعوت ما را پذیرفته
و درهرچــه بهتــر
برگزار شدن یادمان
امســال یاریمــان
دادند،صمیمانهسپاسگزاریم.
برای شیرین مهربد ،امیرخدیر ،نسیم
خاکسار ،گروه رقص خورشید خانوم
و آرام بیات ،حسین افصحی و حسین
شرنگ موفقیت و حضوری همچنان
قدرتمنــد درچنیــن همایش های
سیاسی  -اجتماعی را آرزو داریم.

از تمامی یارانی که بی هیاهو و چراغ
خاموش مشوق ما بودند و حمایتمان
کردند ،سپاسگزاریم و آرزوی بهترین
ها را برایشانداریم و نیزدست یکایک
شــما عزیزانی که در همایش حضور
داشتید را به گرمی می فشاریم.
از دو هفته نامــه پیوند ،مجله هفته
و تپش دیجیتــال برای تبلیغ ،چاپ
آفیش ،پخش بلیط و پوشش خبری
برنامــه یادمــان امســال صمیمانه
سپاسگزاریم.
اســتقبال از برنامه یادمان امسال و
حضور گســترده از این برنامه اگرچه
خرســند کننده اســت و قــدری از
خستگى ناشــی از کار و تالش چند
ماهــه را کم کرد؛ اما مســئولیت ما
را نیــز دوچندان ســاخت .در تالش
برای سازماندهی برنامه هایی هرچه
بهتر و قــوی تر از پیش نیاز به یاری
و مشــارکت عمومــی داریم .حضور
چهره های جوان و کمتر آشــنا را در
شب یادمان نیک میداریم و امید آن
داریم که همراه با چهره های پا به سن
گذارده دردمند و زخم دیده یاریمان
دهید.
برایمان بنویسید ،ایرادات ،اشکاالت و
کمبودها را گوشزد کرده و درارتباط
با نوع ،فرم و چیدمان برنامه های آتی
پیشنهاددهید.

Fax: 1-855-698-8872

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

امید کــه بتوان دریچه ای بگشــود
برای شــروع گفتمانی دراین شهر و
به ترجیح گفتمانی مدون ومکتوب ،
شاید که بتوان بدین سیاق تفاوت های
نگرشی و تفکری را روشن ساخت و با
علم و قبول این تفاوت ها همکاریهای
مشــترکی را در مقابله با سیاســت
های فرهنگی و هنــری بختکی به
نام جمهوری اســامی را دامن زده و
قویترساخت.
طــرح هــای همكاریهاى مشــترك
افشــاگرانه درمقابله با سیاست های
رژیم جمهوری اســامی در داخل و
خارج اینک نــه یک نیاز عادی بلکه
به ضرورتی پر رنگ تبدیل شده است
که همکاری و مشارکت تمامی فعالین
سیاسی و انسانهای آزادیخواه و برابری
طلب دراین شــهر می تواند با گذر از
تنگ نظری ها افقی بگشاید برای فردا،
فردایی روشن.
کمیته یادمان کشتار زندانیان
سیاسی دهه  60در ایران  -مونترال
کانادایکشنبه  27سپتامبر 2015
----------------------Photo: Shirin Mehrbod
Thanks to Shahrzad Arshadi
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دکتربهمن فصیح پور

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

مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

Tel: 438-935-1380
www.dehkhodaschool.com
------------------------

با کمک طب سوزنی

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)

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

•
•
•
•

_____________________
Tel : (514) 267-3454

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

مدرسه فرزانگان

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی کودکان:

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30
)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :
-------------------------

بهروزباباخانی

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

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

جوامع بشری هموارهدر جستجوی
ابــزاری برای شــناخت و تعریف
هویت خود میباشند که خاطرات
مشــترک اعضاء آنها یکی از این
ابزارها اســت .با توجه به روابط دو
جانبه خاطــرات فردی و جمعی،
تبادل بین آنها یکــی از راه های

behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن

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

نان سنگک

)

پخــتروز
>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372
www.shaterabbas.ca

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

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

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

کتابخانه نیمـا 28 :اُمیــن سال فعالیت

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

به ما یاری کنید!

کتابخانه نیما اهدا کنید.
• اگر به ایران می روید برای کتابخانه
کتاب به ارمغان بیاورید.

• کتاب های خود را برای اســتفاده دیگران به

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

5206 DECARIE #3

Tel.: 514-485-3652

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

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

www.aieaq.com
---------------

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

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

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

کافهخاطـــرات

بوجود آوردن خاطرات مشــترک
و نگهداری از آن اســت .خاطرات
مشترک در تبیین و تداوم هویت
نقش اساسی دارند و این نقش در
جوامــع پویا و بخصوص مهاجر از
اهمیت بسزایی بر خوردار است و
میتواند شکاف بین نسل ها را پر

اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

8043 St-Hubert
iwamontreal@gmail.com
Tel.: 514-516-3007
------------------

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA
(514) 274-8117

کافـــه لیت

www.cafelitt.ca
سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا

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

کند و ضامن هویتی مداوم و پویا
باشــد .بدین ترتیب هدف اصلی
«کافه خاطــرات» ایجاد فضایی
است برای تبادل خاطرات فردی و
مشترک جامعه ایرانی مونترال که
در نهایت منجر به تبیین و تقویت
هویت آن گردد.

یادواره ی زنده یاد سید ضیاءالدین شادمان

دلیـوری روزانه (تلفنی)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

کتابخانهنیما
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کافــه خاطــره ،میزبان
مهمانانیاستکهخاطرات
خود را برای ثبت در تاریخ
شفاهی جامعه با دیگران
به اشتراک میگذارند.
اما اینبار شرکت کنندگان
و مخاطبیــن برنامه کافه
خاطره به بیان خاطراتشان
از مهمان می پردازند
ســیدضیاءالدین شادمان
(زاده  ۱۵آذر ،۱۳۰۲
محله پامنــار  -درگذشــته ۲۲
اســفند  ،۱۳۸۷مونترال کانادا)،
ورزشــکار و سیاســتمدار ایران
دوران محمــد رضا شــاه پهلوی
بود .ریاســت شــهرداری تهران
مهمترین پســت اجرایی وی در
زمان حیاتش بود .وی به موجب
کفایت و مدیریــت ممتاز موفق
به کســب نشان درجه  ۳همایون
شــد.دکتر شــادمان تحصیالت
ابتدایی را در مدرسه رودکی تهران
و تحصیالت متوسطهدبیرستان را
در دارالفنــون تهران گذراند .پس
از پایان تحصیالت در دانشــکده
حقوق دانشــگاه تهران راهی اروپا
شد ودورهدکتریدانشکده حقوق
دانشگاه سوربن پاریس را به پایان
رسانید .پایاننامهدکترا اودر زمینه
اتحادیه کارگری در ایران بود.
وی قهرمان کشــور در رشتههای
والیبال و بســکتبال و عضو تیم
ملی بسکتبال ایران و با تیم ایران
در بازیهای المپیک تابســتانی
 ۱۹۴۸لندن شــرکت نمود و در
سه مسابقه برای این تیم به میدان
رفت .او بعدها رئیس فدراسیون
های والیبال و بســکتبال کشور،
عضو کمیته ملــی المپیک ایران
و معاون نخستوزیر و سرپرست
ســازمان تربیت بدنی ایران بود.

دکتــر محمد بنایــی بنیانگذار
پیش آهنگــی در ایران و مدرس
دانشگاه ورزش در معرفی شادمان
چنین گفتهاست« :ضیاء شادمان
ورزشکاری قوی ،مردی درستکار،
وطن پرســت به حد اعلی ،خوش
محضر و دوســت داشتنی است.
ورزش ایران بــه این مرد مدیون
است ».او ســالها در رادیوی ایران
مشغول به کار بودهاست .او مسوول
تهیــه و اجرای برنامه روزانه اخبار
ورزشی رادیو ایران و اولین مفسر
و گزارشگر مسابقات ورزشی بطور
زنده بودهاست .از کارهای او تهیه
برنامه هفتگی «رضا شاهدر پیشگاه
تاریخ»،تهیهبرنامههفتگی«شهری
در دل شهر ما» ،تهیه برنامه روزانه
«چرا کارفرما نشویم» و عضو هیت
 ۵نفری انتخاب بهترین برنامههای
سال رادیو ایران بود .سپس معاون
سازمان جیرهبندی گردید.
از سمت های اجرایی او میتوان به
موارد زیر اشاره نمود :عضو هیت
مدیره و معاون مدیر عامل شرکت
ســهامی بیمه ایران --مدیر کل
مدیــر عامل
وزارت دارایــی
فروشگاه فردوسی نماینده حوزه
جیرفت در مجلس شــورای ملی
نماینده مجلس و عضو هیت رییسه
مجلس شورای ملی کارپرداز اول

شــهردار تهــران :دوران
ریاســت او بر شــهرداری
تهران را میتــوان یکی از
پرماجراترین شهردارهای
تهــران نامید .شــادمان
بســیاری از مدیــران و
کارکنان شهرداری را اخراج
نمود .حاشیههای این اقدام
در نهایت دامن او را گرفت
و او مجبور به استعفا از این
سمت شد .استاندار استان
مرکزی معاون نخستوزیر در
امــور اجتماعی وزیر مشــاور
و معــاون نخســتوزیر در امور
پارلمانی موسس و دبیر انجمن
تحصیلکردههای اروپا قائم مقام
تولیت آستانه حضرت عبدالعظیم.
خیابان شــادمان تهران به افتخار
این فرد نامگذاری شدهبود.شادمان
پس از انقــاب  ۱۳۵۷در تبعید
میزیست .اما در این سالها دست
از فعالیت برنداشت .او در در طی
ســالهای دور از وطن به اشاعه
و معرفی فرهنگ و ادب فارســی
میپرداخــت .راه اندازی «انجمن
دوستداران فرهنگ و ادب ایران»،
«انجمن حافظ خوانی» و برقراری
گردهم آئیهای متعدد و تورهای
دسته جمعی برای مهاجرین ایرانی
مونتریال گوشهای از فعالیتهای
فرهنگی او در دوران تبعید او بود.
شــادمان در  ۲۲اسفند  ۱۳۸۷در
مونترال ،کانادا در گذشت.

دو شنبه  5اکتبر 2015

ساعت 18:30
Westmount Library
Westmount Room
4574 Sherbrook St. W.
Westmount, Quebec
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شــادباش برای پیوند ی خجسته

پرس و جو میکنی
ی شده این شهر...
ینی سهمت از زندگ
ی به نام بانویی بنام
کردن از دیار میب
مشت و میرســ
سخت است کوچ
تنهایی عمیق ،یک
گار ...پس از آشنایی
ک
آن زاده شــده ی
شاید سارا پرهیز
و خاکی که در
و،
گل
شان و دیدن برنامه
خاطره ی مانده در
بیشتر با ای
بــار همه مان هم
ایم .نهایت
م یک بغض غریب...
جمن و حضور گرم
اطره و زندگی ،ه
ده چه های این ان
از یک عمر خ
ــی نمیدانــد آین
ی تن سپرده به این
چمدان و دیگر کس
قتی در قدیمی ها
میشــود یک
مان رقــم زده ...و
ی که حال به لطف
رای
ــد فردایی بهتر ب
دمان کوچ اجبار
ول
هیچ ...به امی
ت
ی
ت های دوستانه هم
گذر زمان شمع ها
عزیزان این نشس
ی نو میگذاریم که
قدم به خاک
شتر میشــوند و
تــه و تنهایی های
ناسیم نه نگاه و بی
مان به کالمی یاف
نه کسی را میش
مان کمتر ...فرزندان
شان رنگ باخته ،بر
برای کسی .اطراف
میروند ناخواسته
کالممان آشناست
ی سرنوشت خویش
گپی خودمانی بزنم
النی قطبی از سو
با بی آن شدم که
زمستانهای طو
ی بی روح ماشینی
این انجمن ،سرکار
ی پرشتاب و زندگ
افکند با مسوول
دگ
زن
یک ســو و
ی
حمی تمام سایه م
گار ،و از اقبال بلند
ی دیگر اگر گرد ر
مان خانم پرهیز
ته
ماشینی از سو
ی دل و روح خســ
شان با سعه صدر
هه زندگی روی رو
د که اینجانب ،ای
و غبار چند د
تنهایی امان نمیده
ذیرفتند و این شد
هایت خسته وقتی
شویم ،و مهربانی پ
چهره ات باشد و پا
ف بزنیم و ســبک
گوی صمیمانه در
ور و دراز ،رفته حر
نوی حاصل گفت
از این ســفر د
ــ
ش
حال در این میان می
صر بارانی تابستانه...
در خود فرو میبرد
ت ،اسمش یک ع
رفته تو را
انجمنی برقرار اس
ی به یک زندگی بی
ینشــیند .بسان
ده
و تن می
شنای به جانت م
بی کالم بی نگاه آ
در زمهریر زمستانی
صدا
ی آیی و دلگرمی
زیزان ...بــه خود م
ع

هدف ما ارتباط داشنت خانواده های مهاجر با یکدیگر و رفع
تنهایی ها و برگزاری نشست های صمیمانه است...
مریم رحیمی
از خودتان و زندگی گذشته تان
برایمانبگویید؟

 ســارا پرهیزگار هســتم .پس ازاتمام تحصیالت از سن  23سالگی،
کار فرهنگی خویش را در مدرسه
جام جم تهران و سپس در مدرسه
ارمغان تربیت در ســمت معلم و
ناظم و مربی پیــش آهنگی ،آغاز
کردم .در سالهای انقالب ،تهران را
همراه همسر و فرزندانم در سن 33
سالگی ترک کرده و ابتدا در ترکیه
و سپس در سن  35سالگی زندگی
جدیدی را در کانادا آغاز کردیم .پنج
فرزندداریم که با وجود سختی های
اولیه مهاجرت ،همگی در رشــته
مورد عالقه شان در کانادا و آمریکا
مشغول به تحصیل و کار شدند و
به موفقیت های چشمگیریدست
یافته اند.
آیا پس از ورود به سرزمین جدید

نیز عالقه تان را که اجنام کارهای
فرهنگی بود ،ادامه دادید؟

 بله .در همان سالها نخست ورودبه صــورت داوطلبانه در مدرســه
کانون ایرانیان که دکتر جاوید آژر
تاسیس نموده بودند ،چند سال در
سمت مربی و معاون ،مشغول به کار
شدم .سرانجام خود ،انجمن کمک
به پناهنده های ایرانی را راه اندازی
کردم .از اهــداف اولیه آن انجمن
که با بودجه شخصی خویش اداره
میشد ،کمک به پناهنده هایی بود
که تازه از راه رسیده بودند .شخصا
به دنبالشان به فرودگاه میرابل رفته
و آنها را به خانه خویش می آوردم
و راه و چــاه زندگی در غربت را که
خود تجربه کرده بودم ،نشانشــان
میدادم تا زمانیکه میتوانستند روی
پای خود بایستند.
در سال  1990مدرسه ایرانی خود
را به نام گروه فرهنگیدانش،دردل
همان انجمن راه اندازی کردم .تعداد
شاگردان مدرسه حدودا  40نفر بود.

اولیـن سه شنبه
هر مـاه
(این بار استنثاء
دوشنبه  5اکتبر)

امــا بخاطر عالقه ذاتی به کارهای
فرهنگی و امور بچه ها ،برای همان
تعــداد نیز وقت و انــرژی خاصی
میگذاشــتم تا آنجا که حتی برای
سهولت رفت و آمدشان ،به هزینه
خویش اتوبوســی خریداری کرده
و بچه ها را از خانه به مدرســه می
آوردم و بازمیگرداندم .مدرسه ای با
روش آموزشی متفاوت که در سه
سطح ،خواندن و نوشتن فارسی را با
کتابی که خود تالیف کرده بودم ،به
بچه ها آموزش میدادیم .معلمینی
با سواد و با تجربه را استخدام کرده
و در پنج کالس به تربیت و آموزش
فرزندان میپرداختیم .رفته رفته با
کم شدن تعداد ایرانیان آن منطقه
از شــهر ،باقی بچه ها را به مدرسه
دهخدا فرســتاده و آن انجمن را
تعطیل کــرده و موقتا شــروع به
تدریــس خصوصی زبان فارســی
حتی به خارجی ها نمودم .مدت دو
سال نیز به صورت داوطلبانه جذب
خانه ایران شدم.

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

(روبروی رستوران یاس)
مترو واندوم -اتوبوس 104- 90
info: 514-290-2211

راهنمایمشاغلایرانیانمونتریال
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روز جمعه  4سپتامبر  ،2015دوست قدیمی پیوند ی ها چهره ی دوست داشتنی جمع کوچک ما،
ستاره جان ،به خانه ی بخت رفت .شاه داماد فرزین یارمحمدی است .جشن شاد و پرشور عروسی
در سالن زیبای «کراون پالزا»ی مونتریال برگزار شد.
این پیوند فرخنده را به زوج خوشبخت
و نیز به دوستان عزیز و قدیمی مان،
مادر و پدر عروس،
بانو فهیمه سمیعی گهر؛
و جناب منوچهر خان قربانیان
همچنین به برادران مهربان ستاره خانم،
میثاق و مجیر عزیز
و نیز به کلیه بستگان محترم کیوان عزیز
در ایران و کانادا
صمیمانه شادباش می گوییم.
برای زوج جوان آرزوی سال های پربرکت
و خوش در زندگی و برای قربانیان ها
شمار باالی نوه ونتیجه خواستاریم!

محمد رحیمیان و همه دوستان شما
در پیوند مونتریال و ونکوور

از ایده اولیه اجنمن و اهداف و
اعضا برایمان بگویید.

 از آنجا که گویا سرشــت مرا باتعلیم و تربیت آمیخته اند ،تصمیم
گرفتم فضایی را به وجود آورم تا
آنانکه دل کنده اند از وطن و آمده
اند به این شــهر دو زبانه و دوست
داشتنی ،احســاس غربت نکنند.
بدانند همدالنی هستند از جنس
خودشــان ،که میتواننــد با آنها

شدن اعضای اولیه ،عمال مسوولیت
هدایت و رسیدگی به امور انجمن
را با بودجه شخصی خود ،بر عهده
گرفتم و از همان سال،در اولین سه
شنبه هر ماه ،با هدف ارتباطداشتن
خانواده هــای مهاجر با یکدیگر و
رفع تنهایی های ناخواسته ،نشست
های صمیمانه ای را برگزار میکنیم.
در این جلســات از افراد موفق و
متخصصین ایرانی ساکن مونترال
دعوت به سخنرانی و ارائه اطالعات

میشود .قسمتی از برنامه به
شــعرخوانی و خاطره گویی
اختصاصدارد و محفل گرمی
است برای همدلی و همراهی
بیشتر ایرانیان خارج نشین.
از فعالیت های گذشــته این
انجمن میتوانــم به برگزاری
تورهای مســافرتی امریکا و
کانادا ،پیک نیک های درون
شــهری ،عیادت از بیماران
ایرانی ،برگزاری جشن های
تولد اعضا ،مشاوره برای رفع
مشکالت خانوادگی و سر زدن
به زندانیان ایرانی و ...نام ببرم
که همه داوطلبانه و با هزینه
شخصی خویش انجام شده
است.

حرفهای ناگفتــه ی مانده در دل
را ،در پس زندگی جدید در کانادا
در فضایــی آرام به دور از تفکرات
سیاسی و گرایشات مذهبی و فقط
در حیطه امور اجتماعی بیان کنند.
از مشکالتشان بگویند و با همدلی  -مشــکالت که همیشه در همه
و همراهــی دیگر اعضــا ،زندگی کارهای فرهنگی وجــود دارد .در
مهربانتری را بــرای خویش رقم این مسیر نیز همه امور به همان
زنند .ســرانجام با همراهی جناب ســادگی و شــفاف بودن اهداف
آقای پورشــفیعی ،که سالنی را اولیه و تنها بر اســاس اندیشــه
برای کارهای فرهنگی که در ذهن فرهنگی ،پیش نرفت و مســایل
داشــتم در اختیارمان گذاشتند ،بیزینسی به این انجمن راه یافت
در سال  2009انجمن را تاسیس که خوشبختانه نتوانست سمت و
کردم .یکسال پس از آن ،با پراکنده سوی این انجمن را از مسیر اصلی
آیا در این کارهای فرهنگی که
اجنام داده اید با مشکالتی نیز
روبرو بوده اید که از ادامه مسیر
دلسردتان کند؟

خویش منحرف کند و برای دوری
از این حواشی بیزینسی ،که فضای
فرهنگی را تیره میکند،
کارهــای
ِ
طی یکی دو ماه گذشته تصمیم
بر این گرفتیم که این انجمن را با
همان اساسنامه اولیه نوشته شده،
به دور از منفعت طلبی شخصی،
در ماه ســپتامبر با عنوان انجمن
فرهنگی اجتماعی همدال ن �Cen
tre culturel et communau taire HAMDELANبــه ثبت

رســانده و در محلی جدید به کار
خویش ادامه دهیــم .دیگر اعضا
که شمارشــان به  40نفر رسیده
نیز مهربانانه ما را در این جابجایی
مکانی همراهی کردند که صمیمانه
از همگی شان سپاسگزارم .طبق
اساسنامه ،این انجمن یک انجمن
غیرانتفاعی اســت و تمام ایرانیان
بدون محدودیت سنی میتواننددر
جلسات شرکت کنند.
حــرف آخر:

با ســپاس فراوان و درود بر شما
مریم جان و پیوند که این مجال را
در اختیار ما گذاشتید؛ می خواستم
در این فرصت تشــکر و سپاسی
داشته باشم از یاران قدیمی ،خانم
ها پروین زرســاو ،لیال خاقانی،
جناب آقای شــادپور و همکاران
جدید ،خانم ها نســترن لولوئی،
شهناز بابائی ،آقایان سلیمی و آقای
فروتن.
انجمن طبق روال گذشــته اولین
سه شنبه هرماه ساعت  6بعدازظهر
در آدرس زیر پذیرای همراهان و
همدالن عزیز ایرانی است.
5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

(روبروی رستوران یاس)
مترو واندوم -اتوبوس 104- 90

•
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ح یگانهراهبهشت!
انجیل یوحنا 10:1-11
 )1ه��ر که نخواهد از در به آغل گوس��فندان
داخل ش��ود بلکه از روی دیوار به داخل بپرد،
یقینا دزد است .
 )2زیرا شبان گوس��فندان همیشه از در وارد
می شود.
 )3دربان نیز برای ش��بان در را می گش��اید،
گوسفندان صدای او را می شنوند و نزد او می
آیند .شبان نام گوسفندان خود را یک به یک
می خواند و آنها را بیرون می برد.
 )4او پیشاپیش گوسفندان حرکت می کند و
گوسفندان بدنبال او می روند ،چون صدای او
را می شناسند.
 ) 5گوسفندان دنبال غریبه نمی روند ،بلکه از
او فرار می کنند ،چون با صدای غریبه ها آشنا
نیستن .د
 ) 6کس��انی که این مثل را شنیدند ،منظور
عیسی را درک نکردند.
 ) ۷پس برای ایشان توضیح داد و فرمود:
مطمئن باش��ید که من آن دری هس��تم که
گوسفندان از آن وارد می شوند.
 ) 8دیگران که پیش از من آمدند ،همه دزد و
راهزن بودند .بهمین جهت ،گوسفندان واقعی
به سخنان ایشان گوش ندادند.
 ) 9بلی  ،من در هس��تم  .کس��انی که از این
در وارد می ش��وند ،نجات پیدا می کنند و در
داخل و بیرون می گردند و چراگاه سبز وخرم
می یابند.
 )10کار دزد اینست که بدزدد ،بکشد و نابود
کند؛ اما من آمده ام تا به شما حیات واقعی را
به فراوانی عطا نمایم .
 )11من شبان خوب و دلسوزم.
شبان خوب از جان خود می گذرد تا گوسفندان
را از چنگال گرگها نجات دهد.
همانگونه که همه جا به چشم میخورند ،امروزه
در دنیای ما مذاهب بیشماری وجود دارند.
اما راه رستگاری و رسیدن به بهشت فقط یکی
میباشد!
و آن راه در اج��رای مراس��م دینی و مذهبی
خاصی نیست!
عیسی مسیح به روش��نی هر چه تمامتر ،در
انجیل یوحن��ا  14: 6فرمود که هیچ کس به
خدای پدر نمیرسد مگر توسط
ایمان به وی.
مس��یح برای تفهیم هر چه بهتر این مهم به
شنوندگان خود ،از مثالهای ساده و قابل فهمی

برای همه ،استفاده نمود.
برای مثال ،او در انجیل یوحنا 14: 6
خود را" ،راه" رسیدن به خدای پدر،
در انجی��ل یوحن��ا  10: 9وی خ��ود را" ،در"
رسیدن به بهشت،
در انجیل یوحنا  6: 51او خود را" ،نان حیات
ابدی"
ودر انجیل یوحنا 11:10عیسی مسیح خود را،
"شبان نیکو" معرفی نمود.
دوس��تان ،خداوند از ما انتظار ندارد تا توسط
اج��رای قوانی��ن عجیب و غری��ب مذهبی و
وردهای تکراری ،خود را پیرو مسیح و ایماندار
به وی بدانیم.
مس��یح را باید در قلب پذیرف��ت و اوامر او را
اطاعت نمود!
کالم خدا به ما می آموزد که چگونه میتوانیم
رابط های نو را با مسیح آغاز نمأییم.
برای رابط های نو با مس��یح ،اولمیبایستیبا

قلبیفروتنوعقلیسـلیم،بهگناهکاربودن
خودبهویاعترافمناییم.

همچنین به احتیاج خود به وی برای بخشش
گناهانمان و کمک به مادر زندگی برای زیستن
در راه جالل او.
( 1یوحنا )9:1
ام��ا اگر گناهان خود را ب��ه او اعتراف نماییم،
میتوانیم اطمینان داش��ته باش��یم که او ما را
میبخشد و از هر ناراستی پاک میسازد .این کار
خدا کامال منصفانه و درست است ،زیرا عیسی با علم به این ،حال هر انسانی میبایستی خود
مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما ،تصمیمبگیرد.
همه م��ا خواهیم مرد و هیچ راه گریزی از آن
جان خود را فدا کرده است.
ٔ
نیست.
برایرسـتگاریوبهبهشترفنت ،کالم اما ما میتوانیم انتخاب کنیم که زندگی آینده را
خدا به ما می آموزد که ما باید اعتماد خود را تا ابد در کجا بسر بریم.
بر عیسی مسیح بنا نهاده و ایمانداشته باشیم این انتخاب ماس��ت که تعیین مینماید تا ما
همه انسان ابدی��ت را در ب��دور از خداون��د در جهنم وی
که وی برای پرداخت تاوان گناهان ٔ
ها یک بار برای همیشه بر روی صلیب جلجتا بگذرانیم و یا این که در نزد او در بهشت!
اجازه بفرمایید تا این مهم را یکبار دیگر بسیار
جان خود را داوطلبانه داد.
داوطلبان��ه خود بر روی واضح و روشن خدمت شما عرض کنم.
مس��یح پس از مرگ
ٔ
این که انسان راجع به بهشت و جهنم چه فکر
صلیب ،در قبری مدفون گردید.
ولی وی پس از سه روز از مردگان قیام فرمود .میکند ،کوچکترین تاثیری بر خداوند ندارد.
همه انسانها بر اس��اس کالم خداوند قضاوت
ما این مهم را در کالم خدا ،انجیل یوحنا 3: 06
ٔ
خواهند شد.
و در 0قرنتیان  05: 3 - 4می آموزیم.
عزیزان ،کالم خداوند فقط "یک راه رستگاری"
انجیل یوحنا 3: 16
 :16زی��را خدا بقدری مردم جهان را دوس��ت و "بهش��ت" را معرفی مینماید ،و آن توس��ط

هرشنبه
ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
هر شنبه :از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

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

هریکشنبه

ازساعت4بعدازظهردرقلبمونتریال

)(Metro: Mont Royal

405 Marie-Anne E
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"ایمان هر کس به عیسی مسیح" میباشد!
انجیل خداوند  -مژدۀ نجات و رستگاری انسان
گناهکار از جهنم ودوری ابدی از وی ،و زیستن
با او در بهشت تا ابدیت است!
انجیل همچنین راه زیستن زندگی پاک و خدا
پسندانه ای را که او ما را برای آن خلق فرموده
به ما نشان میدهد.
می بایس��تی از "در عیسی مس��یح" وارد راه
رس��تگاری و نجاتی که به بهشت منتهی می
گردد بشویم.
از آن پس خود عیسی مسیح خداوند ،ما را هر
لحظه در زندگی هادی و حامی خواهد بود!
********
آیا به عیسی مس��یح به عنوان نجات دهنده
شخصی خود اعتماد کرده اید؟
آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسی
که شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد
می باشید؟
برای ش��روع رابطه ای ش��خصی ب��ا خالق پر
محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:
پدر آسمانی ،من اعتراف می کنم که گناهکارم
و احتیاج به بخشش تو دارم.
من ایمان می آورم که عیس��ی مس��یح تاوان
گناه��ان مرا با مرگ داوطلبان��ه خود بر روی
صلیب تماما پرداخت.
من احتیاج به فیض تو دارم.
قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم ،به من
نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

بهخانوادهخداوندخوشآمدید!

 اگراحتیاجبهدعادارید،

وهمچنینبرایدریافت
فیلم«زندگیمسیح»وجزواتمسیحی
 بطوررایگان

)

باتلفنمامتاسبگیرید:

15

کلیسای
اجنیلی
کلیسای
فارسیزبان
اجنیلیفارسی
مونتریال
زبانشیمونتریال
ک
ش جالل عادل

Mont Royal
Mont
Royal

 514-999-5168

ST-DENIS

ازساعت4بعدازظهردروستآیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

Montreal

دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است  ،تا
هر که به او ایمان آورد،
هالک نشود ،بلکه زندگی جاوید بیابد.
 1قرنتیان 15: 3 – 4
 :3من مهمترین حقایق انجیل را همانطور
که دیگران به من رس��اندند ،به ش��ما اعالم
کردم  ،یعنی این حقایق را که مسیح طبق
نوش��ته های کتاب آسمانی ،جان خود را در
راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد،
 :4در قبر گذاش��ته ش��د و روز س��وم زنده
گردید و از قبر بیرون آمد ،همانطور که انبیا
پیشگویی کرده بودند.
کالم خدا در  1یوحنا  11 - 13 :5می آموزد
که" ،در ایمان به کار تمام ش��ده مس��یح بر
روی صلی��ب ،حال تمام گناهان گذش��ته -
حال و آینده ما آمرزیده شده اند و اسم ما در
دفتر حیات خداوند درج گردیده است.
 :1یوحنا 11 - 13 :5
 : 11اما خدا چه شهادتی داده است؟ شهادت
خدا اینست که او به ما حیات جاوید عطا کرده،
و این حیات در فرزند او عیسی مسیح است.
 : 12پس روش��ن است که هرکس مسیح را
دارد ،به این حیات نیز دسترس��ی دارد؛ اما هر
که مسیح را ندارد ،از این حیات بی بهره خواهد
ماند.
 :13این نامه را نوشتم تا شما که به فرزند خدا
ایمان دارید ،بدانید که از هم اکنون ،از حیات
جاوید برخوردارید.

16

Mary Anne
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President Obama has shown we can make significant
progress through diplomatic negotiations with Iran.
We support this approach.
If our assessment shows that our diplomats would be safe
in Iran, we will start with re-establishing consular services
as soon as possible.
� We will repeal C-51.
� We will repeal Stephen Harper’s harmful and

unconstitutional changes to citizenship rules in C-24.
� We will create 1,000,000 quality childcare spaces where
parents pay no more than 15$ per day.
� We will reduce the small and medium tax
from 11% to 9%.
� We will respect scientists and bring back
evidence-based decision making in Ottawa.

For a Canada without discrimination—
are you ready for change? We are!

Outremont













Payé et autorisé par l’agent(e) officiel(le) du candidat. sepb:225-md

Outremont.npd.ca
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پاتوقعموجمال

کافه و قنادی

La Rouladerie
1205 Ave Bernard, W.
Outremont, QC, H2V 1V7

Tel.: 438-384-3377

انواع ساندویچ های
 آبگوشت تنوری،تنوری
!نان داغ کباب چاق
انواع غذاهای ایرانی
برای ذائقه ایرانی
نوشابه های الکلی
و غیر الکلی

• با انواع شیرینی های
ایرانی و فرانسوی
در خدمت شماست
• سرویس کیترینگ
 برانچ:• آخر هفته
.• کالس های قنادی آغاز شد

1620 Sherbrooke O,
(Corner : GUY)

______________________

Montréal, QC H3H 1C9

برای دریافت اطالعات بیشتر
:به وبسایت ما مراجعه کنید
www.larouladerie.ca

514-933-8866
راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

IMPERIAL Business School

مدرسه بازرگانی امپریال

ARBARG

کالس های راه اندازی بیزنس

Iranian Business Directory

در خدمت جامعه ایرانیان مونتریال

...!سادهمثلسالم
...با دیده شوید

__________________________________________________________

شرکت و بیزنس خود را با ما شروع کنید

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

 و پشتیبانی آغاز به کار، تامین منبع مالی،• طرح بیزنس
وام و ب
• شهریه رایگان • برنامه آنالین
واجـ ــورس
دین شرایط
• دیپلم رمسی از وزارت آموزش و پرورش
حد
 د900 ود
(طی شرکت الر در ماه
 شروع ترم تازه،• هر ماه
در

www.paivand.ca
را بر روی سایت بخوانید

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

)درقلبمرکزشهرمونتریال (مترومکگیل

یکم و پانزدهم ماه

)کالس ها

 سپتامبر19 :تاریخ نامنویسی برای ترم تازه

دریافت خ
واهند کرد

You want to start your own business enterprise?

« Starting a Business »
You want to start your own business enterprise?
Business Plan & Financial Resources & Start-up Support

اسپشیالماه

 سایز2 تایر زمستانی
16/60/205  و16/60/215

مارک امپریال

 هزینه بازیافت و مالیات، نصب:شامل
)  تایر4 (برای

 دالر370 قیمت

« Starting a Business »

Tuition-Free Program
Study from home and receive
Business
Plan
&
Financial
Resources & Start-up Support
maximum 900 CAD per month*
Online Program in English

CALL NOW!
CALL NOW!

514-207-9999
www.ibs.quebec
514-207-9999

Eligibility for Loans & Bursaries
for more information
Around 900 CAD*/month

or to register for the first session on

Henri le Grand

<<  اکتبر15 >> تا تاریخ

Diploma of Vocational Studies from the
www.henrilegrand.com
Ministry of Education

New Sessions
www.ibs.quebec
UN ENCADREMENT ACADÉMIQUE
IDÉALStarting
POUR every
VOS Month
ENFANTS
 Soutien

AVANCEZ SUR LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE
 Cours particuliersAddress:
Programme
avancé
auxStexamens
Imperial
BusinessPréparation
School, 460 rue
West,
Suite 302,
Montreal H3B1A7
Rejoignez-nous dès maintenantCatherine
dans l’un de
nos nombreux
centres

scolaire

Eligibility for Loans & Bursaries
 Centre ville : Métro McGill
 Côte des Neiges : Collège Jean de Brébeuf
 Pie IX- Joliette : Collège Maisonneuve
Around
900 CAD*/month for
the
Metro: McGill and Place des Arts
 

*DISPONIBILITÉS MARDI & SAMEDI

514-961-3598
*Under certain conditions

Pour toute inscription ou renseignements:

duration of the program

Lotfan Replace the French/English writings with the

New Sessions Starting every Month

Online Program

Address: 460 rue St Catherine West, Suite 302, Montreal, H3B1A7
Metro: McGill and Place des Arts
*Under certain conditions

Institut d’accompagnement scolaire pour les enfants de primaire et de secondaire
19 September 2015

)  بیعانه%50 (پیش خرید و یا رزرو با پرداخت

.برای سایر سایز ها با ما متاس بگیرید

Diploma of Vocational Studies from the

MinistryProgram
of Education
Tuition-Free

ou audrey@henrilegrand.com

Conditions
Condit
- Carte d’as
- Carte
- Passeport
- Passep
résidence
réside
- Certificat
- Certif
- Preuve
de
- Preuv
- Pièce
d’id
- Pièce

Ouverture
d
Ouvertu
toustous
les mo
les
les premier(
les prem

19

 سال  23شماره  9  1234مهر 1394

PAIVAND: Vol. 23  no.1234  Oct. 01, 2015

www.paivand.ca since 1993

صرافیآپادانا

APADANA EXCHANGE
انتقـال ارز

مها
 مشجران عزیز

ـاو
هر چهارش ره رایگان

نبه،
حضوری:
ت
ک نفره یا
چ
ه
ا
ر
ن
ف
ر
ه
در مرکز ش
ه
ر
ی
ا
د
ر
و
ست آیلند
تلفنـی :

ان نیازی
ریدار
آیا می دانستید خ ندارند؟!
•
پورسانت
ه پرداخت
ریداران:
ب
ه ما به خ
• هدی
نه محضر
دالر هزی
1200

ه

ر روز هفته

اوکازیون عـالی

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
ارزیابی و مشاوره 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
هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

Cell.: 514-969-2492

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

  تضمین بهترین نرخ روز با کمترین کارمزد

   آخرین اطالعات ارز


نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar

___________________________

GUY

بامدیریت:حمیدرضاخلیفی
_________________________________
1970 Ste-Catherine O,
Montréal, QC H3H 1M4

Cell.: 514-839-7318

|

Real Estate Broker
Ramier Realty

3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T6

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

Tel.: 514-933-1719

مشاور امالک در مونتریال
 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره

Cell.: (514) 971-7407
Kazem Partow Tehrani
Registered Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

 مهد کودک  دبستان و دبیرستان
رمسی کانادایی فرانسه زبان ،دروس دینی
مراسم مذهبی پنچ شنبه ها و جمعه ها
مراسم فرهنگی و ورزشی نوجوانان وجوانان
امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

_______________
www.khoei.ca
7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1

T: 514-341-2235

Water front Apartment
Île-des-Soeurs
only 220000$

با مدیریت بهنوش مسعود

19

20

PAIVAND: Vol. 23  no.1234  Oct. 01, 2015

1394  مهر9  1234  شماره 23 سال

www.paivand.ca since 1993

کلینیک مدیکال آلفامدیک



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

شهر
مرکز
در




















DrیJگean سال6- 0:ختنه کودکان











 

 






پزشک خانواده
جراح دندانپزشک



جراح دندانپزشک

louis

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری



بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Shahrouz Rezania
D.M.D.
Dr. Mehri Heidari
Dr. Mahbod
Mozafari Dana D.M.D.

D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors






















 

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
  
OPTHAMOLOGIST
Root
Canal  درمان ریشه
Dr. Samir Antaki

Invisalign
 ENDOCRINOLGUE:
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه
Dr. Jack Elstein

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل
New
  
UROLOGUE:
 دندان اطفال
Dr. Jean-Louis Bourque
Rapid Orthodontics









 ALLERGIE:
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Dr. Phil Gold
)(همرنگ دندانImplant
 پر کردن دندان ها

 CARDIOLOGUE:
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati

























 
















 













Root Canal 






1834 Ste Catherine W. Suite 200
Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy)
Zoom 2 ACP






















کلیه
قبول


















Tel : (514) 933-3337 
مدیکال
های
بیمه
روز7










دانشجوئی
های
بیمه
و
www.clinique-arya.com
هفته



















































































 

























 Lumineers Veneer

 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده

Bourque











دانا
 مظفری


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

Dr.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
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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
 NUTRITIONISTE :
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

New

عش
ق
Tel.:
(514)
ص قwww.clinique-arya.com
 ر933-3337

:پزشکان خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

خامنها
رای
ب آقایان
و

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Montreal, Quebec H3H 1M1
, Fax: (514) 933-2861

Guy

در خدمت هموطنان گرامی
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 فر و صاف کردن دائمی با بهترین محصول طبیعی
اسپ
در دنیا کنترل کنندۀ حجم مو
مـ شال
و برطرف کننده خشکی و وز مو
ـ
کوتاه ـا ه
 سشوار، رنگ، شینیون
ویژ ی مو
و
)  میکاپ آرتیست (گریمور عروس
ا
ب
ر
و
ه خا
 اپیالسیون  پاکسازی پوست
و آقای منها
 بند و ابرو  پدیکور مانیکور
ــ

ان

ویژه
مکان
>
های
> خامن
برای
جاب
باح

شـی
راز

 توسط کارشناس مجرب:تاتو
Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3

Tel.: (514) 481-6765 | (514) 291-0175

 این سبك نوینى از رقص است كه بر روى همه چاكراها كار میكند؛:سبک رقص عشق
 كه باعث سالمت جسم و روح می گردد؛ تدریس شیوه اى،نوعی رقص درمانى است
 تمركزى و كششى براى موزون شدن اندام و،متفاوت از رقص همراه با حركات تعاملى
....افكار و بدست آوردن لحظاتى شاد در زندگى

کیتر ینگ

!از این پس مهمانی ها و مراسم خود را به ما بسپارید
خوشمزهتریناغذیهایرانیوکانادایی
• با هر بودجه • برای هر مناسبت

.یکبارامتحانکنیدمشتریخواهیدشد

Tel.: 514-963-5179

با تدریس وژیه شادی

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

یکم و پانزدهم ماه
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اوکــازیون بی نظیر برا ی اجاره

در سواحـل زیبای کالیفرنیا ،در قلب الگونا بیچ

دکتر الهام خیاط
دکتر کاملیا امامیان

Dr. Elham Khayat
Dr. Kamelia Emamian

20%

اگر قصد خرید یا اجاره ملک دارید

جهت
یژه
فیــفو رمان
خت
وره د
لین د
او

بوتاکس | فیلر |  | PRPاسکلروتراپی | لیزر
مشاوره رایگان

_________

175 Stillview, Suite 135

------------برای دریافت اطالعات بیشتر،
همین امروز با ما تماس بگیرید:

Pointe-Claire Qc., H9R 4S3

Ocean Front resort style living
-------with the private beach below
فضایی رویای و بــی نظیر ،باپالژ خصوصی،
with no public access!!.
This fully furnished, remodتمام مبله و بهســازی شــده ،دوخوابه و با
elled unit with 2 bedrooms,
دو  سرویس ،مشرف بر اقیانوس ،باشگاه وسیع،
2 bath, perched right on top
اتاق بخار ،استخر آب نمک ،دوش بارانی ،سالن
of the ocean, Spacious Gym,
مخصوص بازی ،الکر و دوش کنار ســاحل و
Steam Room, Salt Water Pool,
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Shower
Rain,
Game
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beach. Easy access to St. Regis,
برای اطالعات بیشتر همین امروز
Ritz Carlton and Montage.
با من تماس بگیرید :رابرت نجفی نیا
Take the free trolley to the
درخدمت شما
Downtown Village & Festivals.
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robertnajafinia@gmail.com
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www.homesbyrobertnajafinia.com

Tel.: 514-677-5875
www.royalrejuvenationcenter.com
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حسینمنصورى:
514-469-1610
------------------متاس بعداز ساعت  ۵بعد از ظهر:
شاهین قامسى:
514-561-2071





























با متاس نامحدود به ایران
• اینترنت و تلفن مجانى
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شرکت بزرگ وسائل ساختمانی

nouveau-deco
Construction
& Renovation

کلیه وسائل بازسازی و بهسازی خانه
و هر گونه ساختمان

مسکونی و جتاری

در هر مقیاس و سطحی
با سال هاجتربه در ساخت و ساز ساختمان
__________________________

بامدیریت ایرانی در خدمت هموطنان ایرانی مونتریال
Mohsen G Foomani
_________________________________________

14885, boul Pierrefonds, Pierrefonds Quebec H9H 4M5

Tel.:514-626-0019 | 514-566-1400
E-mail: mfooman@gmail.com
infonouveaudeco@gmail.com

:ساعـاتکار

Welcome to Nouveau Deco in the West Island for all your flooring and home
décor needs. We are specialists in hardwood flooring including exotic woods
and bamboo. We also offer solutions for stairs, banisters and floor refinishing
along with accessories including baseboards, mouldings and transition moldings to suit your needs. We offer a significant collection of laminate flooring,
vinyl cushion flooring and vinyl tiles. Our very large collection of ceramic,
porcelain, granite, natural stone and slate floor and wall tiles as well as glass
and stone mosaic collections will satisfy all your decorative needs. Our full
range of granite and quartz countertops and our 'Kitchen Specialist Team'
will be pleased to meet with you to realize your dream kitchen solutions.

Monday to Friday10 a.m.–8 p.m.
Saturday10 a.m.–5 p.m.

چنداوکازیوناستثنائی

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

نینوسگیورگیزنیا
عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

Cell.: (514) 816-4080
 مسکونی و جتاری:مشاور امالک
در آمریکای شمالی
 تهیه وام مسکن  ارزیابی رایگان
با جتربه طوالنی در امور
مدیریتبازاریابی

Ninous Givargiznia, BSc.
Real Estate Broker
CENTURY 21 Max-Immo
620 boul. St-Jean, Suite 202

Office: (514) 990-4666 X594
Pointe Claire, QC H9R 3K2
ninousgivargiznia@hotmail.com
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T.A.M Travel

اقق ززرﮔﺎﱏ ﺎﺎﻣﻌ ٔﻪ اﺮﺮاﱏ ﺒﺒﮏ )ﺷﺎﻪ ٔﻪ ﺟﻮانن(
ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری

 China-Canada Junior Chamber of Commerceو Québec-Asia Law & Business Association

ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

   بیش از  17سال سابقه

در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال

   پرواز به شهرهای تهران،
مشهد ،شیراز و...

   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...
   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی


   کروزها ویژه ،هتل ،اتومبیل و..

با قیمت های رقابت ناپذیر

ﻣﻨﺎظﺮ ٴه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
انتخابات فدرال کانادا
مناظرۀ انتخاباتی:
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺪرال ﮐﺎﻧﺎدا

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

DevelopExperts

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی
ﺳﻪ ﺣﺰب اﺻﻠﯽ
ﻓﺪرال ﮐﺎﻧﺎدا

وب سایت WEB Development..................................................................
اپلیکیشنموبایل Mobile App Development........................................
بازار یابی اینترنتی Electronic Marketing...........................................
بهینه سازی جستجوی اینترنتی SEO.........................................................

زﻣﺎن:

ﻣﺠﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎظﺮه

 6اﮐﺘﺒﺮ  ،2015ﺳﺎﻋﺖ 18:30

Visit us: www.DevelopExperts.com
Contact: info@DevelopExperts.com

ورودی :راﯾﮕﺎن
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﮑﺎن ,ﺑﺮای رزرو ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ

زﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:

ali@ccciq.ca

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی
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سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد

ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com
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ت ،کوارتز
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

صرافی  5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345

McGill University Faculty of Law
)Moot Court (Room 100
3644 Peel Street
Montreal, QC, H3A1W9

ﭘﺮﻓﺴﻮر ﮐﺎرل ﻣﻮر

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮاﻧﯽ-ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ اﺳﺘﺎد ﺑﻨﺎم داﻧﺸﮑﺪ ٴه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﮏ ﮔﯿﻞ
رادﯾﻮ ﮐﺎﻧﺎدا

ﻣﻧﺎظره ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻓراﻧﺳﮫ اﺟرا ﺧواھد .ﺷد .

سالن آرایش VIVA

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

info@loadextransport.com

سنگ های گرانیت

(514) 846-0221

Location:

_______________________________

با مدیریت بهاره

در خدمت هموطنان عزیز در
downtown Montreal

_______________________________



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 |

هایالیت  +کوتاه کردن مو
+براشینگ

 %10ختفیف دانشجویی

فقط

ساعات کار :هر روز هفته 20-11

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

75$

Partial
highlights
+ hair cut
+ brushing
only 75$

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
www.vivasalon.ca
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مهدکودک

cÉlÉbrons mehregan

!Une soirée riche de la culture Perse

Garderie Bébé Sucré

ﺑﺎ ﻫﻧﺭﻣﻧﺩی ﺑﺎﻧﻭ ﺷﺎﺩی )ﺭﻗﺹ ﻋﺷﻖ(
ﺯﻣﺎﻥ  :ﺷﻧﺑﻪ  10ﺍﮐﺗﺑﺭ  2015ﺳﺎﻋﺕ 18
ﺟﺎ Quille G Plus Rose Bowl :
6510-Rue St-Jacque Montreal
H4B1T6 Metro: Vendome
90

برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به سایت
و یا صفحه فیس بوک ما مراجعه کنید:
website : garderiebebesucre.ca
facebook: garderie bebe sucre
همچنین برای ارتباط مستقیم با مدیریت ،با تلفن زیر و
یا از طریق ایمیل با ما در تماس باشید.
email: aboroujerdi@bebesucre.ca

مردم و مراسم پر تلفات حج ...

یک دانش آموز ســال آخر دوره
دبیرســتان میگوید از وقتی که
فیلم کشته شــدگان حادثه منا
در عربســتان را دیده است اوضاع
روحیاش به هم ریخته است:
«…سعی میکنم فراموش کنم ولی
تلویزیون ،مــردم ،همه دربارهاش
صحبت میکنند .آدم دوست دارد
یک کاری بکند .الزم نیست حتما
جنگ بشود ولی کاش ایران یک
کاری میکرد که بفهمند هیچی
نیستند .عربســتان مدام ایرانیها
را اذیت میکنــد ولی ایران کاری
نمیکند.
راســتش من بعضــی وقتها فکر
میکنم بــه اینکه ایــران خیلی

ﻦﻦ
ﮔﮔ
ﻦ ﮔﮔﺎن
Bus:

ﻭﺭﻭﺩﻳﻪ  15 :ﺩﻻﺭ

با مدیریت :آناهیتا بروجردی

حالم گرفته است!

ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﺭﺗﺸﺖ

ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﺩی ﺟﯽ ﺁﻟﮑﺎﭘﻭﻥ

Vendome

«…بعضیها مسخره میکنند .نه
اینکه خدای نکرده از عمد باشد؛
مردم ناراحت هســتند .از دست
عربســتان ناراحت هستند ،برای
خانوادههــا ناراحت هســتند اما
بعضی وقتها حواسشــان نیست
یک حرفهایی میزنند که خدای
نکرده اگر خودشان جای خانواده
این بندگان خــدا بودند ناراحت
میشدند .گناهی نداشتهاند ،روی
اعتقادی کهداشتهاند رفتهاند مکه؛
اینها را به ناانصافی کشتهاند… مردم
یمن را هم بمباران میکنند .هیچ
کس جلوی عربستان را نمیگیرد.
دنیای بدی شــده است ،هر کس
زور داشته باشــد هر کاری دلش
بخواهد میکند .ایران همین است،
دنیا همین است».

ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺟﺸﻦ ﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﺧﻮﻳﺸﻜﺎﺭﻯ ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺴﺖ.

ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ

• مهد کودک دوزبانه ایرانی
• در قلب ان دی جی
• محیطی شاد ،آرام و سرشار از انرژی مثبت
رنگ ،نور ،شادی ،مهر و آموزش
با مربیان مجرب و کارآزموده
برای نگهداری از کودکان دلبند شما
• با سال ها سابقه
• از  18ماه به باال
-----------همه روزه به استثنای یکشنبه ها
از  7صبح تا  6بعدازظهر
شنبه ها باز است
از  9صبح تا  4بعدازظهر
____________________
هدف ما عالوه بر
نگهداری از کودکان،
پرورش خالقیت و توانایی
های آنان برای ورود به
جامعه ای بزرگتر است.
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ﺩﺍﻧﺷﺟﻭﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺗﺑﺭ ﻭ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ
-10ﺩﻻﺭ ﻭ ﺯﻳﺭ 5ﺳﺎﻝ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﭘﺎﺗﻮﻕ ﻋﻤﻮﺟﻤﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻠﻳﺕ :
ﺗﭘﺵ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ

ﺗﻠﻔﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ :
514-325-3012
514-808-5070

514-223-3336

Garderie Bébé Sucré
6332 Sherbrooke W. Suite 204
Montréal, Québec

Tel:514-439-8660

>> ادامه از صفحه10 :

تنهاست .ایران هیچ کس را ندارد
که حمایتش بکند .من خوشــم
نمیآید از اســام ولی کسانی که
رفتند حج و کشته شدهاند ایرانی
هستند… چون ایرانی بودهاند آنها
را کشــتهاند .حالم گرفته است به
خاطر اینکه خیلی تنهاییم».
یک دانشآموز دبیرستانی دیگر،
در واکنش به حادثه کشته شدن
حجاج در عربستان به گفتن یک
جوک بسنده میکند:
«امســال هر حاجیای که موفق
بشه سالم برگرده ایران دیگه بهش
نمیگیم حاجــی ،بهش میگیم
سوپرمن!»
یک جوان  ۲۴ســاله یک جوک
دیگر تعریف میکنــد که در آن
مراســم حج با بازیهای اکشــن
کامپیوتری مقایسه شده است:
«مرحلــه آخــر ،با ضــد هوایی
هواپیمای حاجیهــای ایرانی را
میزنند .هر کسی زنده بماند یک
سیو میگیرد و میرود فینال».
اظهار نظرها در بیــن مغازهداران
متفاوت است اما همگی بر مقصر
بودن دولت عربستان تاکید دارند.
اکثریــت قریب به اتفــاق افراد از
عمدی بودن این حوادث صحبت
میکنند و افــراد غیر مذهبی یا
کمتر مذهبی ،معتقد هستند باید
اعزام ایرانیان به حج ،متوقف شود.
مشــابه این اظهار نظــر در بین
دانشــجویان نیز وجود دارد .بیش
از هفت دانشــجو از دانشگاههای
مختلف در طول ایــن گزارش با
بیاناتی متفاوت ،اعزام حجاج ایرانی

به عربستان را عامل تقویت نقش
عربستان ســعودی و «کمک به
داعش» عنوان کردند.
با وجود مطالب طنز و جوکهایی
که در شــبکههای مجــازی و در
صحبتهای خصوصی مــردم در
محل کار و نشستهای خانوادگی
رد و بدل میشــود ،بیشــتر افراد
برای کشتهشدگان ابراز دلسوزی
میکننــد .انتشــار عکسهــا و
فیلمهای حادثه سقوط جرثقیل و
حادثه منا ،افراد زیادی را منقلب و
ناراحت کرده است.
یک کارگر  ۳۱ســاله اهل استان
کرماندرباره این فیلمها میگوید:
«مردم رفته بودند توی همدیگه!
بعضی دست و پا میزدند؛ معلوم
بــود زنده هســتند ولی کســی
کمکشــان نمیکــرد .آخه بی
مروتها یک مشتی آب میریختید
روی ســر و صورت اینها و درشان
میآوردید .به خدا پارســال اینجا
یک ماشین با زن و بچه چپ کرده
بود ،پلیس میگفت جلو نروید ولی
مردم ریختند شیشه را شکستند و
هم ه را در آوردند .پلیس میگفت
ماشــین منفجر میشه ولی مردم
خیالشــان نبود .این فیلمی که
برای ما نشان دادند ،آنها که سالم
بودند فقط نگه میکردند .این هم
شد حاجی؟ این که قبول نیست
اینطوری».
با این حال انتقادات و صحبتهای
گزنده نیز وجود دارد.
یک کارگر میانسال میگوید:
{>> ادامه در صفحه}30 :

www.ilsmontreal.org

184

the Iranian Literary Society
)of Montreal (Canada
Société littéraire iranienne
)de Montréal (Canada
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سیمین دانشور

سخنران:

دکتر فرشید
ساداتشریفی
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در این شــماره ،به بررســی هفته اهواز در خانه تن به شکست داد و
هفتم لیگ برتر -جام خلیج فارس بازی را  2بر صفر به گسترش فوالد
خواهیــم پرداخــت و در ادامه به تبریز واگذار کرد .استقالل اهواز که
بازی های تدارکاتــی تیم ملی و درگیر حواشی مدیریتی و بودجه
قهرمانی تیم فوتسال بانوان ایران ای است ،روز به روز اوضاع بدتری

تساوی رسید.در ایندیدار
که  3پنالتی در برداشت،
دروازه بان لوکوموتیورانان
در دقیقه  46نیمه اول از
زمین مسابقه اخراج شد و
این تیم ،بازی را با یک یار
کمتر ادامه داد .البته آبی
پوشان تهرانی موفق شدند
گل چهارم را هم به ثمر برسانند که
با اشتباه کمک داور بازی در اعالم
آفساید ،پذیرفته نشد .شایان ذکر
است که این دیدار حواشی زیادی
داشت و دو تیم اعتراضات زیادی را
به نحوه قضاوت داور انجام دادند .با
این نتیجه راه آهن در رده دوازدهم
و استقالل با پرویز مظلومیدر رتبه
نخست جدول جای گرفت.

برجن مرغـوب پری

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

000000000000

پیدا می کند و از همین حاال خود
را کاندیدای سقوط به دسته پایین
تر معرفی کرده است .این تیم در
رده چهاردهم قرار دارد و در طرفی
دیگر ،تیم تبریزیدر جایگاه هفتم
قراردارد .فینالیستهای پارسال جام
حذفی یعنــی ذوب آهن و نفت
تهران در شهر اصفهان به مصاف
هم رفتند و با نتیجه صفر بر صفر
به کار خود پایان دادند .ذوب آهن
اصفهان رفته رفتــه در حال پیدا
کردن شکل فصل گذشته خود می
باشد و با یازده امتیاز در رده پنجم
جدول قرار دارد .اما تیم نفت هیچ
نشــانی از آن تیم با صالبت فصل
گذشته ندارد و تنها با چهار امتیاز
در رده پانزدهم دست و پا می زند.
اصحاب رســانه حال و روز نفت را
متاثر از روحیه از دست رفته مربی
این تیم علیرضــا منصوریان می
دانند .آنها معتقدند که منصوریان
عالقــه زیادی به نشســتن روی
نیمکت تیم محبوب خود ،استقالل
تهرانداشت که با مخالفت مدیران
نفت این امر محقق نشد .البته این
تیمدرگیر حواشی کوچک و بزرگ
(اخــراج موقت علیرضــا بیرانوند
دروازه بان این تیم به علت مسایل
انضباطی) می باشد و با مشکالت
مالی هم دســت و پنجه نرم می
کند.
در آخرین بازی این هفته ،دو تیم
استقالل تهران و راه آهن شهر ری
به مصاف هم رفتند .این بازی پر
برخــورد و جنجالی با نتیجه  3بر

تیم فوتســال بانوان ایران ،در
رقابت های قهرمانی آسیا در سال
 2015در مالزی با شایستگی به
مقام قهرمانی دســت یافت .تیم
کشورمان توانست بدون شکست
این مســابقات را به پایان برساند
و در بازی نهایی هم توانســت با
گل زیبای فرشته کریمی که روی
حرکت خارق العاده تیمی بهدست
آمد ،تیم ژاپن را شکست دهد.
شایان ذکر است که این قهرمانی
در صورتــی بــه دســت آمد که
دختران شایســته کشــورمان از
هیچگونه حمایت دولتی برخوردار
نبوده و فدراسیون علی کفاشیان
هم که فع ً
ال تمام درآمدهای خود
را صرف کارلوس کیروش می کند.
تیم ملی فوتبال کشورمان جهت
برگــزاری یــک اردوی تدارکاتی
به دبی سفر کرد .این اردو جهت
برگزاری دو بازی دوســتانه با تیم
های عمان و ژاپــن تدارک دیده
شده است.
در بین  25بازیکن دعوت شــده
به اردوی تیم ملــی ،نام علیرضا
بیرانوند ،دروازه بان مغضوب نفت
تهران که به علت مسایل انضباطی
از تیم کنار گذاشته شده است ،به
چشم می خورد .از آنجا که علیرضا
منصوریان مربی تیم نفت تهران
از نزدیــکان و حامیان کیروش به
حساب می آید ،حضور این بازیکن
خاطــی در تیم ملی جای تعجب
دارد و این نتیجه حاصل می شود
که کارلوس کیروش برای نظر هیچ
کدام از مربیان لیگ (چه حامی چه
منتقد) ارزشی قایل نیست.
حال بایددید با این همه اختیاراتی
که علی کفاشــیان به این مربی
پرتغالــی داده ،آیــا قادر اســت
رفتارهای او را کنترل کند؟
-------شرح عکس ها:
 )1دراگان اسکوچیچ (مربی فوالد
خوزستان)
 )2تونی الیویرا (مربی تراکتورسازی
تبریز)
 )3پرویز مظلومی (مربی استقالل
تهران)
 )4تیم ملی فوتسال بانوان ایران
 )5فرشته کریمی (گلزن تیم ملی
فوتسال)

معمولی

دودی

سیال

سنتی

www.akhavanfood.com

س
و
پ
اسپ ر

ش
ی
ا
ل
های

 

ع
ا
ل
ی

همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

اشاره خواهیم کرد.
-------در هفته هفتم لیــگ برتر -جام
خلیج فارس که طی روزهای دوم،
سوم و چهارم مهر ماه برگزار شد،
سیاه جامگان مشهددر خانه حریف
استقالل صنعتی خوزستان نشد و
بازی را با نتیجه یک بر صفر واگذار
کرد .با این نتیجه ،سیاه جامگاندر
رده سیزدهم و استقالل صنعتی
خوزستان در رده سوم جدول جای
گرفت .در شهر قم ،دو تیم صبای
این شهر و ســپاهان اصفهان به
مصاف هم رفتند که در این دیدار،
شاگردان علی دایی توانستند تیم
اصفهانی را یک بر صفر بدرقه کنند.
صبا در رده هشتم و سپاهان هم
در رده دوم جدول قرار دارد .سایپا
در ادامه نتایج خوب خود توانست
فوالد خوزستان را در کرج با نتیجه
یک بر صفر شکست دهد و تا رده
چهارم جدول خود را باال بکشد.
در آن ســوی میدان ،شــاگردان
دراگان اسکوچیچ در ادامــه روند
نزولــی خود ،تنها بــا  3امتیاز در
انتهای جدول رده بندی (شانزدهم)
جا خوش کرده اند.
حــال باید دید با این شــرایط آیا
مدیران بــا تجربه تیــم اهوازی
همچنان به مربی خود اعتماد کرده
و یا تصمیمدیگری اتخاذ می کنند.
مهمترین بازی این هفته را تراکتور
ســازی و پرســپولیس تهران به
میزبانی تبریزی ها برگزار کردند.
در این دیدار پرسپولیس توانست
پس از هفته هــا ناکامی ،باالخره
به یک برد شــیرین خارج از خانه
دست پیدا کند و با نتیجه یک بر
صفر تیم میزبان را شکستدهد.
قرمزپوشــان پایتخت با این برد
توانستند از انتهای جدول جدا شده
و تا رده یازدهم باال بیایند .برانکو
ایوانکوویچمربیکرواتپرسپولیس
که در آستانه اخراج قرار داشت ،با
این نتیجه تا حدودی در حاشــیه
امنیت قرار گرفت .و اما تیم تبریزی
که در رده دهم قرار گرفته ،با این
شکست خانگی وارد حاشیه شده و
شایعات حاکی از آن است که تونی
الیویرا (معروف به عمو ســبیلو)
دیگر از مرخصی برنخواهند گشت
و مدیران تراکتور در صدد انتخاب
جایگزین برای وی هستند.
به نظر می رسد افشین قطبی ،امیر
قلعه نویی ،فیــروز کریمی ،فرهاد
کاظمی و رســول خطیبی گزینه
های اصلی تراکتورسازیدر صورت
نیامدن تونی خواهند بود .حال باید
دید که مدیران نه چندان فوتبالی
تیم تبریزی همچنان به مربی خود
اعتماد کرده و یا وی را اخراج می
کنند؟!
ملوان بندر انزلی همدر خانه از پس
پدیده مشــهد برنیامد و این بازی
بدون گل به تساوی انجامید .با این
نتیجه ،ملواندر رده ششم و پدیده
در رده ی نهم جدول جای گرفت.
در دیگر بازی این هفته ،استقالل
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رسیدن به مقصد بسیار طوالنی باشد،
تادر آن گذار قدرت مسالمت آمیز و بر
اساس آرای مردم انجام شود.
در عین حال ما ملتی کهن و بســیار
در واقع مسابقه بیندو نفر با سابقه
مفتخر به گذشته خود هستیم و
گشایش دوباره سفارت،تسهیالت
خدمات اجتماعی اســت.
از اینکه در پــاره ای موارد غرب،
آقای جمیز هیوز شخصی برای تازه واردان ،توافق هسته ای ،
به قول معروف «با سیاست یک
است با موفقیتهای بزرگ
فرزندخوانده زندانی سیاسی!،
بــام و دو هوا» با ما برخورد نماید
حرفه ای؛ و مــن برایش
آمادگی جاستین برای رهبری،
دلگیر می شــویم .ایران در حال
احترام زیادی قائل هستم
قانونی کردن «ماری جوانا»،
حاضر از هر طــرف در محاصره
و روی همین اصل این چالش را
«قانون سی  « ،»51قانون سی  »24نیروهای نظامی خارجی اســت،
بسیار جدی می گیرم و با کوشش
دولت و تروریست های به اصطالح
زیرساخت ها ،فقر ،اشتغال،
فراوان سعی دارم خودم و برنامه
اســامی در فاصلــه نزدیکی از
کمک به خانواده ها و ...و...
های حزب لیبرال را معرفی کنم
مرزهای غربی ایران هستند .بدون
در گفتگو با موسیو گارنو
و لذا تا آخرین لحظه به شــدت
مبرا کردن رژیــم از خطاها ،بهر
کار خواهم کردو در مسیر مناظره
حال برای برقراری آرامش هزینه
ها و گفتگوها ســرانجام این رای
هایی باید پرداخت .از نظر پنهان
دهندگان حوزه هســتند که تصمیم کانادا در تهران بررسی مدارک شوند و
کاریها در چهارچــوب معاهده عدم
اگر کاستی وجود دارد پیش از عزیمت
نهایی را خواهند گرفت.
گسترش سالحهای اتمی تفاوتهای
• صمیمی :بنظر میرسد به احتمال رفع گردد و مدارک آنها به روز گردد.
متعددی در تفســیر فنی این متن
زیاد ایالت کبک توازن قدرت را در این • صمیمــی :دولــت محافظه کار
وجود دارد؛ اما امروز و پس از امضای
انتخابات رقم بزند ،اما اونتاریو صحنه اســتیون هارپر به بهانــه عدم وجود
«برجام» و گریز از درگیری نظامی ،به
اصلی نبرد اســت کــه نتیجه نهایی امنیت برای دیپلمات های کانادا در
دالیل متعــدد با نگاهی امیدوارانه به
در آنجا رقم خواهد خورد .شــما فکر ایران مبادرت به تعطیل کردن سفارت
نظر میرسد دولت ایران خواهان انجام
میکنید حزب لیبرال توانســته باشد در تهران کرد .در عین حال میدانیم
تعهدات خود اســت .وزیران خارجه
صدماتی را که در سالهای پیشین به مانند ســایر جاها آنجا نیز گروه های
کشورهای مختلف برای دستیابی به
دلیل افتضاحات مالی خورد ،بخصوص رادیکال کوچک مزاحم وجود دارند اما
این بازار  80میلیونی و جوان در رفت
در کبک ،ترمیم کرده باشــد و بتواند این در حالی اســت که سفارت های
و آمد هســتند؛ و در این میان جای
کرسی های موجود را از دومین موج کشــورهای اروپایی در ایــران بدون
کانادا عالی است.
نارنجی که اینک در حرکت اســت مشکالت فعالند .آیا دولت احتمالی
گارنو :اجازه بدهیددر رابطه با مسایلی
مصون بــدارد و با توجه به نتایج این لیبرال اقدامات ســریع برای برقراری
که مطرح کردیــد نظرم را بگویم .ما
دو ایالت دولت بعدی را تشکیل دهد؟ روابط و گشــایش ســفارت به عمل
نمی گوییم همه چیز در اطراف ایران
گارنو :بله .من معتقدم پتانســیل خواهد آورد؟
عالی است .مشــکالت عمده ای در
وجود دارد و همانطور که اشاره کردید گارنو :همان گونه کــه آقای ترودو
منطقه وجــود دارد ،خاورمیانه مکان
اونتاریو یک سوم تمامی کرسی نیز اشاره کردند ما تمایل به برقراری
بســیار پیچیده ای اســت و من می
روابــط مجدد با ایران را داریم اما این
ها را در اختیار دارد.
توانم بفهمم شما چه میگویید .اما حاال
اما کبک برای ما بســیار مهم است قضیه منوط به شرطی است.
همه چیز آماده است پس از دو سال
لیکــن در ایــن ایالت گــروه های در حال حاضر ایران با قدرتهای جهانی
تالش دیپلماتیک حزب لیبرال از این
کوچکی هستند که قبال هم لیبرال به توافق کامل و جامعدر زمینه برنامه
موضوع استقبال میکند،در یک زمانی
ها را محکوم میکردند هنوز هم برای اتمی خود رســیده است که راه های
هیچکس تصــور نمیکرد این نتیجه
اشــتباهات پیشین محکوم میکنند .احتمالی دستیابی ایران به تسلیحات
بدست آید اما نشان داده شد با تالش
اما من فکر میکنم اکثریت بزرگی در اتمی را محدود مینماید.
و گذشت میتوان به نتیجه رسید.
کبک با دیــده بازتر به حزب ما نگاه موضع رسمی حزب لیبرال آن است
االن تنها خواسته ما این است که
میکنند .بعالوه کبکی ها بسیار دقیق که اینــک ایران بایــد ثابت کند به
ایران به تعهدات خود عمل کند.
و از نزدیک مبارزات را دنبال میکنند تعهدات که کرده است پایبند میباشد
درســت میگویید ایران کشور بزرگ
و در آخر خواهند دیــد کدام حزب و آژانس جهانی انرژی اتمی آن را بطور
و بــا اهمیتی اســت و کمپانی های
شانس بیشــتری در تشکیل دولت کامل نظارت کند.
بزرگ کانادایی هم مایل به تجارت با
دارد و بــه آن رای خواهند داد و این اگر چنین شود این بخودی خود یک
این بازار بزرگ هستند .من معتقدم
شانس برای حزب لیبرال وجود دارد و نشانه قوی به جهان خواهد فرستاد،
ما در مســیر درست حرکت میکنیم
سعی ما بر آن است که نه تنها کرسی چرا که در گذشــته نشــانه هایی از
بــه خاطر منافع مهــم عالی تمامی
های موجود را حفظ که به تعداد آنها پنهــان کاری وجود داشــته ،اما در
کشــورهای خاورمیانه بهتر است که
صورت انجام تعهدات زمینه باز کردن
بیافزاییم.
آرامش و صلح برقرار باشد .اما وقتی
نگاهی به نتیجه نظرســنجی های ســفارت به وجود می آید و این خود
ما در زمینه مســایل اتمی دلواپسی
هفته گذشته موید آن است که رای نیز یک انگیزه برای ارایه خدمات به
داشتیم ،وقتی در زمینه نقض حقوق
دهندگان این ایالت صد در صد روی کانادایی های ایرانی تبار در موقعی که
بشر دلواپسی داشــتیم ،حتی خود
ان-دی-پی اجماع نکرده و با احساس در ایران هستند میباشد .و همچنین
من یک فرزندخوانده زندانی سیاسی
اینکه ما شانس تشکیل دولت بعدی به خاطر مردم ایران نه الزاما به رژیم
دارم به نام «مریم شفیع پور» که به
را داشــته باشیم به سمت این حزب ایران .به اعتقاد ما در دیپلماســی با
دلیل اظهار عقاید متفاوت و مخالف
یکدیگر صحبت کردن بهتر از حرف
خواهند آمد.
رژیم در ایران زندانی است .در چنین
• صمیمی :همانطورکه اشاره کردید نزدن است .مسلما همیشه مذاکرات
موارد اصول به ما حکم میکند محکم
ایــن حــوزه دارای گوناگونی زیادی مطلوب و خوش آیند نیستند .ما قبال
بایستیم.
اســت ،منجمله عده زیــادی ایرانی هم در زمینه ســابقه ایــران در عدم
آیا در سایر کشــورهای منطقه هم
تبار ساکن آن هستند .در میان آنها احترام به حقوق بشــر انتقاد داشته
نقض حقوق بشر وجود دارد؟ مسلما
جوانانی با تحصیالت باال حضور دارند ایم .همینطور در مورد مسلح کردن
پاسخ آری است و در تمام این موارد
که برای زندگانی بهتر این کشــور را حزب الله یا حماس یا حمایت از بشار
باید یکسان عمل نمود.
برگزیدند .اما مشکالت عمده ای در اســد (که به اعتقاد ما باید از قدرت
• صمیمــی :حاال کــه برای لحظه
یافتن کار و حرفه مناسب تحصیالت کنار برود) اما بهتر است با هم حرف
ای از مصاحبــه به تبادل نظر تبدیل
و تجربیات حرفه شان دارند .چه قولی بزنیم تا نزنیــم .کانادایی های ایرانی
شده ،کامال مشخص است که منافع
به این تازه واردین میتوانید بدهید تا تباری هستند که مایلند فعالیت های
ایران و ایاالت متحده در این منطقه
یافتن کار برایشان آسان تر گردد؟
بازرگانی و اقتصادی بین دو کشور از
کامال متضاد هستند .غرب کماکان
گارنو :اوال بایــد بگویم که ما درک سر گرفته شود اما در واقع بازگشایی
ایران را بزرگترین حامی تروریســم
میکنیم تا چه میزان خوش شــانس سفارت  ،یا تقلیل تحریم ها و یا شروع
دولتی میشناسد .جو بایدن به وضوح
هســتیم که این افراد و جوانان دیگر تبادل بازرگانی تماما به انجام تعهد ها
از حمایت نظامی و لجستیکی گروه
از ایران و سایر کشورها کانادا را برای به صورت کامل و بدون وقفه از سوی
های مخالف که با رژیم اسد میجنگند
مهاجرت و برپایی زندگانی تازه خود ایران دارد.
صحبت میکنــد ،دولتهای ثروتمند
انتخاب کردند و به آنها خوشآمد می • صمیمی :با احترامی که برای نقطه
عربی میلیاردها دالل به این گروه ها و
نظرها شما دارم .اما اجازه دهید بگویم
گوییم.
تروریست های اسالمی کمک میکنند
البته کارهای زیادی میشود کرد مثال به بــاور من ما ایرانیان در عین حالی
و هدف همه آزادسازی سوریه ازدست
سرعت بخشــیدن به مراحل بررسی که اختالفات عمده با رژیم و حکومت
بشار اسد است .چه اشکالیدر حمایت
و ارزشیابی مدارک تحصیلی آنها به ایران داریم اما انقالب  1979و اتفاقات
مثال فلسطینی ها برای خاتمه اشغال
طوری که سازمانهای تخصصی حرفه پس از آن بــرای اکثریت مردم ایران
سرزمینها شان وجود دارد؟ چرا یکی
ای مدارک آنها را به رسمیت بشناسد .درسی بوده کهدیگر هیچگاه تغییرات
میشود آزاد سازی و دیگری تروریسم؟
در عین حال که می خواهیم افراد با و تحوالت سیاسی همراه با قوه قهریه
چرا یک بام و دو هوا؟
مدارج باال بیایند ولی نمیخواهیم در و به صورت انقالبی نباشــد؛ بلکه در
گارنو :من با شما موافقم .باید با همه
مســیر ایجاد یک جامعــه مدنی و
اینجا که رسیدند دل زده شوند.
کشورها صحبت کرد نه فقط ایران اما
مثال پیش از آمدن با کمک ســفارت قانونمند حرکت نماییم ،هرچند که
در مساله حمایت از حزب الله که آنها
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• صمیمی :آقای گارنو شما افسر سابق
نیروی دریایی ،فضانورد با شهرت
جهانی با چندین ســفر به فضا،
مدیر اسبق ســازمان فضانوردی
کانادا و هفت سال گذشته نماینده
مجلس فدرال بودیــد .این یک
رزومه بسیار درخشانی است .عملکرد
خودتــان را در این مبــارزات فعلی
چگونه ارزیابی می کنید؟
گارنو :اجازه دهید خاطر نشان کنم
هر یــک از ما به عنــوان کاندیدا در
مبارزات انتخاباتی وظایفی داریم که
باید در حوزه مان انجام دهیم .من در
حوزه «ان-دی-جی ،وستمونت» فعال
هستم که در آن در واقع مبارزه واقعی
بین دو حزب لیبرال و ان-دی-پی در
جریان است .شدیدا و بدون وقفه در
فعالیت میباشم تا با مردم حوزه آشنا
شوم و با تماس با ایشان برنامه های
حــزب لیبرال را توضیــح دهم .فکر
می کنم حــزب ما اهمیت زیادی به
بازسازی زیرســاخت های اجتماعی
داده است و من از مردم میشنوم نیاز
زیادی به این بازسازی وجود دارد.
من فقــط راجع به احــداث جاده یا
سیســتم فاضالب که قسمت عمده
زیر ســاخت شــهری هستند حرف
نمی زنم ،ایجاد مسکن ارزان قیمت،
ساختن مسکن دولتی برای افراد کم
درآمــد که در این حوزه  2500نفر و
در سطح مونترال  25000در لیست
انتظار آن هستند.
و یا وسایل نقلیه عمومی اینها نیازهایی
است که حزب لیبرال تصمیم گرفته با
تزریق مبالغ زیادیدر این زمینه اقدام
کند.
مساله بعدی اهمیت دادن به سالمت
خانواده اســت به خصــوص خانواده
های فرزنددار .با برنامه «کمک برای
فرزندان در کانادا» ما در بهبود کلی
خانواده ها کمک بزرگی خواهیم کرد.
بررسی ها نشان میدهد با اجرای این
برنامه  315000کودک از فقر خارج
خواهند شد .و سرانجام با تقلیل میزان
مالیات ها به طبقه متوســط کمک
زیادی خواهد شد و به نظر من تا آنجا
که ممکن است باید به این گروه در
جامعه کمک نمود .البته برای اینکه
بتوانیم این برنامه ها را انجام دهیم در
نظر داریم میزان مالیات بر درآمد یک
درصد افراد بسیار ثروتمند جامعه را
افزایشدهیم.
ما هم چنین برنامه های گســترده
در رابطــه با تامین نیازهای نظامیان
ســابق ،اشــتغال زایی برای جوانان،
گسترش امور فرهنگی و همینطور که
آقای ترودو امروز اعالم کرد در زمینه
مهاجرت به خصــوص جمع نمودن
اعضای خانواده ها داریم و فکر میکنم
ما کارهایی را میخواهیم انجام دهیم
که مردم کانادا خواستار هستند و به
این دلیل بســیار مفتخر میباشم که
کاندیدای حزب لیبرال هستم.
• صمیمــی :از ســال  1958حوزه
وستمونت همیشه در دست لیبرالها
بوده و شــما هم تقریبا پیروزی های
آسانی داشتید .اما در آخرین انتخابات
با تفاوت اندکی پیروز شــدید و این
بار با رقیبی سرشناس و دینامیک از
ان-دی-پی مواجه هستید که کار را
مشکل تر خواهد کرد .نظرتان را در
این مورد بفرمایید؟
گارنو :در واقع انتخابات پیشــین را
من راحت بردم اما آخرین را با 640
رای بیشتر از کاندیدا ان-دی-پی برنده
شدم که بسیار نزدیک بود.
فکر میکنم دلیل آن بیشــتر به
خاطر محبوبیت جک لیتون بود.
اما االن این حوزه کامال دگرگون شده
است ،قسمت ان-دی-جی  75درصد
کل آن است وستمونت  20درصد و
مونترال وست مابقی.

هم از اسد حمایت میکنند یا حماس،
اینها به اسرائیل حمله کرده و میکنند
اینها در لیست سازمانهای تروریستی
وزارت خارجه کانادا هســتند و گروه
های آزادیخواه و صلح جو نیســتند
این قســمتی از سیاســت خارجی
کانادا اســت .ایران قسمت عمده ای
از نیازهای تسلیحات این ها را تامین
میکند .اگر ایران از ادامه این کمکها
به این گروه های تروریســتی دست
بــردارد عالمت مثبتی اســت که به
جهان میدهد و کانادا از آن استقبال
خواهد کرد.
صمیمی آقای ژان کرتین نخســت
وزیر سابق لیبرال کانادا اخیرا از دولت
هارپر به دلیــل تعویض چهره صلح
طلب کانادا در ســطح جهانی انتقاد
نمود .فکر میکنید بــرای مثال برای
بازگشت به احترام جهانی گذشته آیا
کانادا حاضر به رای دادن در سازمان
ملل برای ایجــاد خاورمیانه ای بطور
کامل عاری از سالحهای اتمی باشد؟
گارنو :من ایده خلع ســاح عمومی
کامل را بســیار دوست دارم .در واقع
یک ارگان پارلمانــی برای کمک به
گســترش ایده خلع ســاح کامل
جهانی از سالحهای اتمی وجود دارد.
بخصوص در خاورمیانــه که از نگاه
ژئوپلیتیک منطقه حاد اســت بهتر
است هیچ کشوری دسترسی نداشته
باشد .شنیده میشود بعضی کشورهای
منطقه برایدستیابی کوشش میکنند
بنظر من این اشــتباه است و میزان
بحران را افزایش میدهد باید جلوی
گسترش را گرفت.
• صمیمی :با توجه به بحرانهای مالی
در یونان ،اسپانیا و ایتالیا ممکن است
بگویید چه نیــازی به افزایش میزان
بدهی های کشور است؟
گارنو :زیرا از نظــر اقتصادی اگر به
دالیل کارشناسان توجه کنیم برای
راه اندازی اقتصاد راکد باید با تزریق
پول چرخهای اقتصادی را به حرکت
درآورد و بهترین راه ســرمایه گذاری
در نوسازی زیرساخت ها است و االن
اقتصاد کانادا به این کار نیاز دارد و ما
تصمیم گرفته ایم با توجه به نرخ بسیار
پایین بهره و نســبت پایین بدهی به
کل تولید ناخالصدر این زمان این کار
را انجــام دهیم و ثمره آن را در آینده
خواهیمدید .با این کار ضمنا تولید کار
خواهیم کرد و نرخ بیکاری خصوصا
بین جوانان تقلیل خواهد یافت .ضمنا
توجه داشته باشید این میزان کسری
بودجه در مقابل بودجه کانادا و تولید
ناخالص آن بسیار ناچیز است و ما در
 2019بودجه متعادل و بدون کسری
را تقدیم خواهیم کرد.
• صمیمی :آیا بنظر شما آقای ترودو
جداً آمادگی احراز مقام نخست وزیری
کانادا را دارد؟
گارنو :بله کامــا من به این نتیجه
رســیده ام که او نخست وزیر بسیار
موفقی خواهد بود .من با او برای احراز
رهبــری حزب مبارزه هم کرده ام اما
پس از آن در این مدت دو ســال او را

بیشتر از نزدیک شناخته ام ،او شخص
قوی اســت و با شجاعت تصمیمات
مشــکلی را اتخاذ نموده است؛ مانند
دادن استقالل به سناتور های لیبرال
که به کل از حزب مســتقل شدند و
با قانونی کردن «مــاری جوانا» ،که
روشــهای مبارزه متداول با آنها دیگر
عملینیست.
برابر آمار سازمان جهانی بهداشت
بزرگترین مصرف کننده این ماده
در جهان بین جوانان متعلق به
کانادا است.
سالیانه پانصد میلیوندالر خرج اعمال
قانون در این مورد میشود که عملی
نیست .در عین حال آقای ترودو نشان
داده با افراد مجرب مشــورت میکند
تــا بهترین تصمیم را بگیرد .او آدمی
خوش مشرب است و کار کردن با او
بسیار جالب است.
• صمیمی :آیا حاضرید رای خودتان
در مورد «قانون ســی  »51را عوض
کنید و در مورد « قانون ســی »24
چطور؟
گارنو :نه .در مورد نخست ما معتقد
هستیم که دولت وظیفه ای اساسی
در تامین امنیت در کشــور دارد و در
این قانون موارد مثبت در این زمینه
وجــود دارد .ما به هنــگام مطرح و
تصویب شدن آن شش متمم اصالحی
دادیم که متاسفانه فقط سه مورد آن
در قانون تصحیــح گردید در صورت
پیروزی مسلما موارد دیگر را تصحیح
خواهیــم کرد بخصــوص در زمینه
نظارت ها .در مورد دوم دولت لیبرال
آن قانون را لغو خواهد کرد و از شرش
رها خواهد شد ،چرا که در این کشور
فقط یک کالس شهروند وجود دارد
و بس.
• صمیمی :و آخرین ســوال آیا در
صورتی که نتیجه انتخابات به تشکیل
دولت اقلیت حال از هر حزبی شــود
آیا شــما حاضر به ائتالف با ان-دی-
پی خواهید بود و یــک دلیل کامال
مشــخص بدهید که چــرا باید رای
دهندگان این حوزه شما را به رقیب
تان ترجیحدهند.
گارنو :همانطور که رهبر حزب اعالم
کردند ما ائتالف رسمی با هیچکدام
از احزاب تشــکیل نخواهیم داد .اما
آماده همکاری با آن حزب هســتیم
چرا که در زمینه هایی با آنها اشتراک
نظر داریم .از سویی هم آقای ترودو و
هم آقای مولکر گفته اند که در هیچ
شرایطی با اســتیون هارپر همکاری
نخواهند کــرد و این خودش پیامی
واضح است.
در مورد بعــدی من تمام عمرم را به
خدمت به مــردم گذراندم در هفت
سال گذشته در مجلس در موقعیت
اوپوزیسیون ،سخنگوی امور صنایع،
علوم و تکنولوژی ،لیدر پارلمانی ،منابع
و اینک نیز امور خارجــه بوده ام لذا
تجربه و سابقه کاری من باید برای رای
دهندگاندارای اهمیت باشد.
• صمیمی :با سپاس از شما.

اندرونيهاي فراموش شده
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در حقيقت ،هنر ديني ،تجربهاي زيباش��ناختي از امر قدسي است که از ساحتي
آسماني صادر ميشود .تاريخ هنر بيانگر آن است که امر متعال يا قدسي در هنر
انسداد آن ها می شود .اگر عروق که داراي وجه ديني است ،گاه با اشکال هندسي و گاه با نمايش رمزي و تمثيلي
سیگار
فضا و تجربه ديني ظاهر شده است.
خونی که قلب را خون رسانی می جهت ارائه
فشارخون
باالعبارتي وجود ندارد که بهعنوان توصيفي از مصنوعات ،براي
قرآن
در هيچ جاي
ارزيابي اشکال بصري ملموس ،تفسير گردد ،البته اين امر را نميتوان
کنند مســدود شوند حمله قلبی ساختن يا
دیابت
است که
وزارتنشاندهنده اين
مقوله طراحي گذاشت بلکه
اسالم به
توجهي
روی می دهــد و اگر عروق خون بهمنزله بي
بهداشــت
چاقی
وزن یا
اضافه
 Cholesterolرسان به مغز مسدود شوند سکته اسالم تغيير رسوم فرهنگي از دوره و مکاني به دوره و مکان ديگر را بهعنوان يک
«قاتل
عملي را
بریتانیا آن
خلق آثار
در باب
تحرکی شناخته است .مواضع نظري و عقايد
بیبه رسميت
واقعيت
کلسترول چیست؟ کلسترول ماده مغزی روی می دهد.
وجود
کلسترول
مختلف
هنريآیا انواع
•
گوناگون و
آياتینامد
صدا» م
نشده و ب
ميتوان
یخالل
تنها از
تصريح
خود قرآن
مستقيماً در
ای است که برای حفاظت اعصاب،
دارد؟
يکپارچگي نظام
• چه وقت باید کلسترول خون را آنها را
بومي،نامهایی
معماريبه آن
اس��تنتاج نمود .بازتاب مفهوم اسالمي دربقیه
ساخت ســلول و تولید هورمون اندازه گرفت؟
«دخانیاتزندگي
مثــلدر نهايت تطبيق
حقوقناممردم اس��ت و
نيازها و
حفاظ��ت از
اجتماع��ي و
هایی به
بسته
کلسترولدر
بلی.
اســتفاده می شود .کل کلسترول مردان باالتر از  35سال و زنان باالتر مس��لمانان با پيام اس��الم که منجر به محيطهاي هماهنگ اجتماعي و فيزيکي
لیپوپروتئین در خون منتقل می
اند.
دانشداد
جدید»
بدن داخل کبد ساخته می شود.
عنوان تکليفي
روزه به
از  45سال باید ساالنه کلسترول خواهد شد .از اين رو در اسالم پذيرش علوم جديد و
تحرکی
تحرکی
منافعوبی
شود .به شمار ميرود بويژه علم و دانشي که درکم
مشکالت
بشر ،حل
جهت
مذهبي
• کلسترول
خون را اندازه گیری کنند .با توجه
چگالی کم
لیپوپروتئین
اسالم باشد.
حمايتبااز اصول
و در اصل
( ،)LDLتبدیل بــه چهارمین
کلسترول غذاها (مانند تخم مرغ،
میرتعالي و
خصوصيت
نش��دنياند و
سمت هنر هر
به پائينتر
مقامي
به سطح کلسترول خون و عوامل دين و در
ارگان دوهای
کلسترول را
اصلی مرگ و
توصيف عامل
گوشــت و لبنیات) اضافی است خطر بیمــاری های قلبی ،نیاز به تنزل را براي نظاره کننده فراهم ميکنند .اين دو آنقدر به هم نزديکند که ممکن
بدن منتقل می کند .لیپوپروتئین
است
برانگيختنجهان
براي در
برد .اين
شــدهبهکار
تجربه ديني
و میــزان باالی کلســترول برای اندازه گیری کلسترول در دفعات اس��ت تجربه زيباش��ناختي هنري را
کلسترول
(،)HDL
چگالی
با
فشــار
(بعد از
خون ،معابد
کليساها و
متنوع ،در
خطاطيهاي
اسليميها و
زیاددر قالب
مساجد
تجربه در
سالمتی مضر اســت .چرا سطح بیشتری توصیه می شود.
این
دارد.
می
بر
خون
جریان
از
را
روحانيت
و
تعميق
براي
گوناگون
هاي
مجسمه
و
نقاشي
صورت
به
بودايي
و
هندي
مصــرف دخانیــات و
باالی کلسترول برای سالمتی مضر
خون).بهکار گرفته
قندحسي
بیماریفوق
انس��ان در فضايي
استغراق
مادي و
چرا به
کند که
محيطمی
بخش��يدن بهروشن
است؟ در حالی که کلسترول برای عواملخطربیماریهایقلبی توضیح
تأثيرگذاري عاجز ميمانند .آنگاه هنر قد علم
به از
سنتي
ش��ود .گاهي قالب
سابقه حمله قلبی
هايبد و
کلســترول
مي،LDL
ایياکه به
عظيم تازه
تحقیقات
 ،HDLگاه اما
سالمتی مفید اســت ،کلسترول
فلسفي
نتایج کتاب
خالصه يک
ميکند و همه را مجذوب خود ميکند که
صفحاتيگویند.
خوب می
کند.کنفرانس بیمارهای
تازگــیميدر
گنجانده و به مخاطب عرضه
کلسترولدل
ســن باالتر از  45ســال برای مذهبي را در
بیش از حد باعث افزایش خطر ابتال
علت باال
کل به
کلسترول
به حمله قلبی و سکته مغزی می مردان و باالتر از  55سال برای زنان اگر
اس��ت .در
بودنالهي استوار
وحدانيت
توحيد و
مفهوم
اس��الم بر
طراحانعرضه
معماري لندن
عروقــی در
قلب و
وح��دتکهاز کثرت
مفهوم واال
خطر اين
رس��يدن به
یائسگی
ابتال به
س��عيباالدرباشد،
نيزLDL
بیستراو پنج
رس��يدنمبهیگوید
حملهيعني شــده
شود .کلسترول اضافیداخل عروق
برابري اجتماعي جلوه اصلي امت محس��وب
و
اجتماعي
عدالت
اس��الم
در
سابقه فامیلی بیماری قلبی در دارند.
می
افزایش
مغزی
سکته
و
قلبی
شود کهروزانه-
ســریع
رفتن
راه
دقیقه
رســوب می کند (تصلب شریان
ميشود .نمونه اصلي چنين خصلتي در طراحي شهرهاي کهن ديده مي
سنین پایین تر از میانسالی
علتوباال
يهودي،کل به
کلسترول
یابد .اگر
يکپارچه و آب
کاهش وزن
در اگر
حتی
باعثجامعه
قالب يک
ديگر فرقهها
مس��يحي
مس��لمان،
جوامع
یا آترواســکلروز) و باعث تنگی یا
خطر ابتال به
 HDLباال
خصوصيات بارز دين
باشد،ديگر
گردآمدهاند .از
بودنهم
در کنار
شدن چرب
استنشود-
همبس��تگيکمر
اس��المیهای دور
باريک
طولهاي
افزایشکوچه
باعت منازل و
یابد.ميدانهاي کوچک مابين
اس��المي ،در
معماري
که در
کاهش می
بیماری
بین سه
عمر
کوچههاي باريک عالوه بر مسائل اقليمي از نظر مفهومي
است.
کرده
پيدا
تجليسطح کلسترول کل:
•
تقويتشد.
خواهد
هفت
تعامل
سالباعث
عناصر
تماي��ل به رواب��ط اجتماعي را افزايش ميداده وتااي��ن
خوب
بين کمتر
گروهی
توسط
تحقیقات
است.اين پيوند قوياین
معماري
که در
خانواده
بين اجزاي
ميشود.
200محل
س��اکنيناز يک
است.
مرز
لب
239
تا
200
يزد
مانند
شهرها
از
بعضي
در
که
شده
گذاشته
بروز
منصه
به
قوي
چنان
اسالمي
از دانشمندان آلمانی انجام شده
مربوط
که
شده
مي
متصل
هم
به
آن
روي
اتاقي
و
کوچه
يک
با
خانه
دو
ايران،
در بیشتر از  240به معنای افزایش میزان تحرک زنان و مردان بین
چند واحد نيمه مستقل دور يک حياط گرد
قلبیگاهي
بوده و يا
گسترده
خطرخانوار
به يک
بیماری
ابتال به
خوردند .شصت سال و رابطه آن را
است.پيوند مي سی تا
هم ميآمدند و چند نسل در کنار هم
صفحه
ادامه در
• سطح کلسترول :LDL
کرده16است.
بررسی
با طول عمر را

13

13

مي
تعالي انساني

زیر  100بــرای
جامــع دیگری که بر
کهودرانديشه:تحقیقات
88761257
افرادیدين
تلفن گروه
آن ها احتمال ابتال به بیماری قلبی روی سیصد هزار شهروند اروپایی
زیاد است ،خوب است.
و در طول دوازده ســال توسط
شرح
دو
با
جدول
یک
در صفحه}31 :
{>> ادامه

یک جدول با دو شرح



جدول ويژه
جدول
جدول عادي
ويژه >>حل در صفحه 35
____________________
____________________ ویژه وعادی
جدولهای

افقي:
-1مزد -قوس قزح
 -2حق��ي ك��ه ب��ه دولت��ي داده
2
ش��ود مبني ب��ر رد پيش��نهاد دول
همپيمان -واحد ش��مارش درخت3 -
كشور نوشابه!
4
 -3س��وغات يزد -روس��تا -دندانه
5
سوهان -از گازهاي بيرنگ و بيبو
 -4پشم س��وخته -خارج قسمت6 -
تنه بريده درخت -نيزه كوچك
7
شبگرد
 -5نوعي عدسي -شمردن-
8
 -6مدعيالعم��وم -چ��ون صدآي��د
9
پيش ماست
 -7ورزش آبي -ماه ميالدي -تنگه10 -
مرواريد
11
 -8انب��ار ،گنجينه -ش��هر حضرت
12
عبدالعظي��م -مطاب��ق روز -به كار
13
بستن
 -9خاندان -حكم ،سرنوشت -فرز و 14
زرنگ -جايز
15
 -10ييالق تهران -رنگ نيلي
 -11آينده -ياقوت -مزاحم
باد -استخوان زنخ -خميدگي كاغذ
اس��باب
از
 -12ماي��ه و اص��ل -يكي
 -9همين حاال -بزرگوار -مركز چين
نانوايي -شش -عدد پيشتاز
 -10هماهنگ -گنديده -انديشه
مجنون -يادداش��ت-
 -13يار
Puzzle
difficulty
rating
)0.62
غ��ذاي مانده-
34مخصوص
(Hard,ب��وي
ستون -11
بدن -تكرار شده
شناس -صندلي خطيب -كالهفرنگي
 -14بس��تني خوش��مزه -مح��ل  -12پهلو -مرض كش��نده -مخلوط و
روضهخواني -قطب مثبت باتري
آميخته
 -15بلبل -نام تنها آتشفشان فعال در  -13بازنده شطرنج -به شمار آوردن-
سراسر ايران
معادل دههزار متر -برش سينمايي
عمودي:
 -14سقز امروزي -برداشت محصول-
-1فيلمي از فرزاد مؤتمن با هنرنمايي خبرگزاري كشورمان
امين حيايي و مهناز افشار
 -15مثل��ي ب��ا مفهوم موج��ب زيان
 -2قاب��ل اش��تعال -درخ��ت خرما -شخصي شدن
تشخيص و جدا كردن
حل جدول عادی شماره 5112
 -3بعد اول! -با س��وز آيد-
قيمت بازاري -درفش
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دیجیتال
تپـش
5

2

8

7

3

6

6

•

5113

1

9

فردا)
امیری (رادیو
88761257
برایدين ودناانديشه:
جهانیگروه
سازمان بهداشــت تلفن
افراد توصیه میکند .توصیه این
سازمان صد و پنجاه دقیقه ورزش

کرده و
مداد حل
را با
شرحها
جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از
«شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دارای دو
ايران
روزنامه
جدول
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

5

«قاتل بیصدا»

ب 
یحترکی،

کلسترول

5113

اندرونيهاي فراموش شده

آرمانه��اي مذهبي ،فرهنگي و رفتاري در هر زمان و مکاني ،مس��يري براي
عينيت بخشيدن به فضاهاي معماري بودهاند .معمار توانمند ،واسطه فيض الهي
در کالبد جهان مادي اس��ت .وي با ش��ناخت حقيقت جهان م��اده به مراحلي از
27
Vol.
در23
Oct. 01,
 no.1234را
جريان
PAIVAND:مينمايد.
خويش بازپروري
وجود
حکمت الهي
2015يافته،
تکامل دس��ت
در حقيقت ،هنر ديني ،تجربهاي زيباش��ناختي از امر قدسي است که از ساحتي
آسماني صادر ميشود .تاريخ هنر بيانگر آن است که امر متعال يا قدسي در هنر
که داراي وجه ديني است ،گاه با اشکال هندسي و گاه با نمايش رمزي و تمثيلي
جهت ارائه فضا و تجربه ديني ظاهر شده است.
در هيچ جاي قرآن عبارتي وجود ندارد که بهعنوان توصيفي از مصنوعات ،براي
ساختن يا ارزيابي اشکال بصري ملموس ،تفسير گردد ،البته اين امر را نميتوان
(به که
متوسطاست
سرعتدهنده اين
بلکه نشان
بهمنزله بيتوجهي اسالم به مقوله طراحي گذاشت با
اسالم تغيير رسوم فرهنگي از دوره و مکاني به دوره و مکان ديگر را بهعنوان يک
همچنان
طوری
درآثار
خلق
که در باب
عملي
واقعيت به رسميت شناخته است .مواضع نظري و عقايد
حرف
بشود
آن
هنري مستقيماً در خود قرآن تصريح نشده و تنها از طول
خالل آيات گوناگون ميتوان
يکپارچگي یانظام
معماريمثــل
آنها را اس��تنتاج نمود .بازتاب مفهوم اسالمي در زد
بومي،پیادهروی
زندگي
تطبيق
نهايت
در
و
اجتماع��ي و حفاظ��ت از نيازها و حقوق مردم اس��تدوچرخهســواری) یا
مس��لمانان با پيام اس��الم که منجر به محيطهاي هماهنگ اجتماعي و فيزيکي
عنواندقیقه
هفتــادروزو بهپنج
تکليفي
خواهد شد .از اين رو در اسالم پذيرش علوم جديد و دانش
مثل
ســریع
ورزش
منافع بشر ،حل مشکالت
مذهبي به شمار ميرود بويژه علم و دانشي که در جهت
و در اصل حمايت از اصول اسالم باشد.
دویدن یا شــنا کردن
است.اند و خصوصيت تعالي و
دين و در مقامي پائينتر هنر هر دو توصيف نش��دني
تنزل را براي نظاره کننده فراهم ميکنند .اين دو آنقدر به هم نزديکند که ممکن
تجربهاکثر
اس��ت تجربه زيباش��ناختي هنري را براي برانگيختنمردم
کشورهایاين
ديني بهکار برد.
میزان
از
کمتر
جهان
تجربه در مساجد در قالب اسليميها و خطاطيهاي متنوع ،در کليساها و معابد
روحانيت
هندي و بودايي بهصورت نقاشي و مجسمههاي گوناگون
تعميق وورزش
برايشــده
توصیه
گرفته
حسي بهکار
کنند .فضايي فوق
انس��ان در
مادي و
بخش��يدن به
شــده
محيطانجام
کمبریج
دانشــگاه
خاورمیانه
کشــورهای
استغراق می
ميش��ود .گاهي قالبهاي سنتي از تأثيرگذاري عاجز ميمانند .آنگاه هنر قد علم
نشان
دهد
عظيمهستند
کتابتها
ترین مل
گاهتحرک
دقیقهکند ازکهکم
فلسفي يا
خالصه يک
بیستخود مي
کهمجذوب
همه را
یو
ميمکند
و
مرگ
میزان
روزانه
روی
ه
پیــاد
کشورهای اروپایی
عوض
در
ولی
مذهبي را در دل صفحاتي گنجانده و به مخاطب عرضه ميکند.
دارند .طراحان
بهتریمعماري
اس��ت .در
توحيد و
اس��الم بر
مفهوم را۲۰
وزن سالم
درصد
میر افراد با
استواروضع
الهيهلند
وحدانيتمثل
کثرت را
وح��دت
رس��يدن
مفهوم واال
مفرطبه اين
رس��يدن
س��عي در
نزدیک
چاقی
و درنيزافراد با
يعنيکم
میزان
زنان ازبسیار
تحرکیبه در
دارند .در اس��الم عدالت اجتماعي و برابري اجتماعي جلوه اصلي امت محس��وب
به بیستدرصد کم می
طراحياز مردان
کند.خصلتي دربیشتر
بودن که
ناامنميشود
است.ديده
شهرهاي کهن
ميشود .نمونه اصلي چنين
گویند
ی
م
پژوهشگران
در واقع
ها)
ب
ش
در
(مخصوصا
ها
ن
خیابا
يهودي ،مس��يحي و ديگر فرقهها در قالب يک جامعه يکپارچه
اینمس��لمان،
جوامع
زدناست
همبس��تگي
تابوهایدين
خصوصيات بارز
افراد ازبهديگر
گردآمدهاند.
مجبور هم
که در کنار
کــردن
اس��الم که قدم
فرهنگی
فقط و
باريک
فضاهــایکوچههاي
مابين منازل و
اس��المي ،در
معماري
که
روزانه دو
پیادهروی
بیستدردقیقه
عمومی را
کوچک در
ميدانهايزنــان
تجلي پيدا کرده است .کوچههاي باريک عالوه بر مسائل اقليمي از نظر مفهومي
برابر میزانی که رفع چاقی مفرط نادرست میداند ،از عوامل اصلی
تماي��ل به رواب��ط اجتماعي را افزايش ميداده و اي��ن عناصر باعث تقويت تعامل
يک افراد
س��اکنينجان
بين اســت
ممکن
پيوندکم
نجاتاين این
است.خانواده در معماري
تحرکیاجزاي
قوي بين
محل راميشود.
سالهيزد
۱۷مانند
شهرها
پنجمبعضي
ککه در
شده
شهروندانگذاشته
جانبه منصه بروز
حفظقوي
باعثچنان
دهد،اسالمي
زنان از ۱۱تا
تنها ی
مربوط
شده که
متصلبهمي
مقیاسهم
روي آن به
خواهدايران،
در
توصیه
میزان
جهانی
شد .دو خانه با يک کوچه و اتاقي در
به يک خانوار گسترده بوده و يا گاهي چند واحد نيمه مستقل دور يک حياط گرد
خوردند.ســازمان بهداشت
توسط
بیســت دقیقه راه رفتن در روز شده
هم ميآمدند و چند نسل در کنار هم پيوند مي
ادامه در صفحه 16
البته کمتر از میزانی اســت که جهانی تحرکدارند.

5

6

7

10 9 8افقي:
چيز  15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2كوتاه -چيز
 15 14 13 12 11كوتاه1 -
1 -8ماه رومي -گاه از نهاد برآيد -تختهاي
-1مزد -قوس قزح
 -8ماه رومي -گاه از نهاد برآيد -تختهاي
 -2حق��ي ك��ه ب��ه دولت��ي دادهكه روي آن به شاگردهاي مكتب تعليم
كه روي آن به شاگردهاي مكتب تعليم
ش��ود مبني ب��ر رد پيش��نهاد دولمي2دادند -دارنده
ميدادند -دارنده
همپيمان -واحد ش��مارش درخت3 -9-پس��وند نسبت -آواي بم -پشتيبان-
 -9پس��وند نسبت -آواي بم -پشتيبان-
مرواريدها
كشور نوشابه!
مرواريدها
4
 -3س��وغات يزد -روس��تا -دندانه -10شمش��ير -از آثار ديدني و باستاني
 -10شمش��ير -از آثار ديدني و باستاني
5
سوهان -از گازهاي بيرنگ و بيبو استان كهگيلويه و بويراحمد
استان كهگيلويه و بويراحمد
 -4پشم س��وخته -خارج قسمت6-11-درست شدن كارها در لفظ عاميانه-
 -11درست شدن كارها در لفظ عاميانه-
كلمه تحسين -زينتدادن
تنه بريده درخت -نيزه كوچك
كلمه تحسين -زينتدادن
7
 -5نوعي عدسي -شمردن -شبگرد  8-12ي��ازده -پ��روردگار -مخفف از آن-
 -12ي��ازده -پ��روردگار -مخفف از آن-
 -6مدعيالعم��وم -چ��ون صدآي��دغذاي ايراني
غذاي ايراني
 9-13روبي��ان -افزونخواهي هر چيزي-
پيش ماست
 -13روبي��ان -افزونخواهي هر چيزي-
چنين بزي گل��هاي را بيمار كند -برادر
 -7ورزش آبي -ماه ميالدي -تنگه10 -
چنين بزي گل��هاي را بيمار كند -برادر
عرب
مرواريد
عرب
11
 -8انب��ار ،گنجينه -ش��هر حضرت -14محصول قناد -امر به نوشتن -قاچ
 -14محصول قناد -امر به نوشتن -قاچ
12اث��ري از تئوفي��ل گوتي��ه -اثبات
عبدالعظي��م -مطاب��ق روز -به كار-15
 -15اث��ري از تئوفي��ل گوتي��ه -اثبات
بي13
گناهي
بستن
بيگناهي
عمودي:
عمودي:
 -9خاندان -حكم ،سرنوشت -فرز و 14
-1اثري از پير پائولو پازوليني ايتاليايي
-1اثري از پير پائولو پازوليني ايتاليايي
زرنگ -جايز
15
 -2گياه خورشتي -ثقل -غيرمذهبي
 -2گياه خورشتي -ثقل -غيرمذهبي
 -10ييالق تهران -رنگ نيلي
افزاري
شركت نرم
باد-يك
 -3تربت-
 -3تربت -يك شركت نرمافزاري نروژي
افقي -11:آينده -ياقوت -مزاحم
افقي:
نروژي كاغذ
خميدگي
زنخ-
استخوان
مرورگرهاي
خانواده
از
آن
محص��والت
سيستانازو كه
-1گلو -شهرستاني در استان سيستان و كه محص��والت آن از خانواده مرورگرهاي
اص��ل -يكي
ماي��ه و
-1گلو-12 -
در استان
شهرستاني
اس��باب  -9همين حاال -بزرگوار -مركز چين
حرارت
داراي
قعر-
و
پائين
باشد-
مي
وب
وب ميباشد -پائين و قعر -داراي حرارت
پيشتاز
عدد
شش-
نانوايي-
بلوچستان
بلوچستان
 -10هماهنگ -گنديده -انديشه
بازيچه
من-
خداي
س��نگين-
خودرو
-4
 -2 Puzzleكالم پرسش -با وقار -سازمان توسعه  -4خودرو س��نگين -خداي من -بازيچه
ستون
يادداش��ت-
مجنون-
يار
-13
33
(Hard,
difficulty
rating
)0.64
توسعه
سازمان
وقار-
با
پرسش-
 -2كالم
 -11ب��وي مخصوص غ��ذاي مانده-
Easy Sudoku Puzzles
1
كودك
كودك
شده
تكرار
بدن-
متحد
ملل
سازمان
صنعتي
صنعتي سازمان ملل متحد
شناس -صندلي خطيب -كالهفرنگي
مرضشروع -رد
كوچك-
انبر
س��عي-
-5
كش��نده-پايمخلوط و  -3فاخت��ه -نوعي خار -دلير -آهس��ته و  -5س��عي -انبر كوچك -شروع -رد پاي
مح��ل
خوش��مزه-
بس��تني
-14
و
آهس��ته
دلير-
خار-
نوعي
فاخت��ه-
-3
 -12پهلو-
آب!
آب!
باتري
مثبت
قطب
خواني-
روضه
آرام
آرام
آميخته
1 4 2
9
5
1
روني گلزن 7
نام 8كوچ��ك 4
منچس��تر -آوردن -4 -مخفف ساو -تشت كوچك -جنگجو -6 -نام كوچ��ك روني گلزن منچس��تر-
كوچك-آتشفشان
تشتنام تنها
بلبل-
-15
ساو-
 -4مخفف
شمار
شطرنج -به
جنگجو-فعال-6در  -13 9بازنده
8
5
2 4
از
وحشت-
وحشت -از جان گذشته
ايران
سراسر
اسكارلت
همسر
همسر اسكارلت
گذشته متر 2-برش سينمايي
جان دههزار
معادل
4 8
چرمي-
سنتي-
-7
 -7آدامس سنتي -دوال چرمي -موازنه
عمودي:
چربي مخلوط
 -5برابري -قادر-
سقز دوال 3
1-14
آدامس2
6
موازنه محصول -5 -برابري -قادر -چربي مخلوط
برداشت
امروزي-
آذري7-انگور 8
زمين 2 9
هنرنمايي 4 1
خش��كيده -ناله-
-8
مؤتمن با
فرزاد
-1فيلمي
 -8زمين آذري -انگور خش��كيده -ناله-
اسالم
باغ ازصدر
 -6نوعي دسر-
 -6نوعي دسر -باغ صدر اسالم
كشورمان
خبرگزاري
5
2
6
مولوي
ساز
افشار
مهناز
و
حيايي
 -7امين
9-15مثل��ي 8ب��ا2مفهوم موج��ب زيان  -7خورش��يد -جزي��رهاي در فاصل��ه ساز مولوي
فاصل��ه
در
اي
جزي��ره
خورش��يد-
4 1
آهن 7ميرود -گلوله
روي
درخ��ت -9
هش��ت -2
هش��تكيلومتري بندرعباس -داس��تان  -9ويران -روي خطآهن ميرود -گلوله
شدن9
شخصيخط1
ويران8 5-
خرما3 -
اش��تعال -داس��تان
قاب��لبندرعباس-
كيلومتري
 -10آواره -اصالحك��ردن-
تشخيص و جدا كردن
 -10آواره -اصالحك��ردن-
شماره
ويژه
جدول
طاليي
حل جدول ويژه شماره 5112
عادی شماره 5112
آيد 5112 -حل جدول
س��وز
اول! -با
حلبعد
-3
طاليي
1
9 4 7
5
مهربان��ي-
–
جه��ت
-11
قيمت بازاري -درفش
 -11 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1جه��ت – مهربان��ي-
15 14 13 122 11 10 5 9 7 8 3 71 6 2
5 4 15
3 14
2 13
1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ا ت س و
 1ج ي م
1
واليبالن
واحدر  4ا
يگانه -ق
5 3ه
س ا 1ز
س بد ور  8و
اثري نكه
 -4زمار وخطرناك-
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د م
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ر ي خ
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-12
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روي
ك ي ل و  -12شهري در ايتاليا -سطل
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ا ق
ر
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ا
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ر
و
ا
ك 3ير لس 7وا ل 1
ك ت ا ب
ا ت
د
8ا
ت
ش��هري يدر باستان
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ميل
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باردار ش ل غ م
خانم م
ي
 4ن ر س
9
ش ل غ م
ي م
 4ن ر س
ق ر ن
ف ا 6 4ا 5م
 4نن اا  2لر
ف
مخف��ف ي
 5ب ي  -5ل و س م
ف ر ج ه
ل و س م ي
 5ب ي
ي لرستان
د
ا
ر 4 6ف ي ل
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ش��اد -ر ج 5هگ ر ي 9م ن ش
3
ب و د ن 6ا پ  6ان 7غ ن 9 1
گ ا م ب و
ب و د ن
گ ا م ب و
 6ي
ج ا
خ��ودرو و ن د
ر
-13ي ا
س��واري
جايگزي��ن
 6ي ويرانكنن��ده-
پ ن  -13خ��ودرو س��واري
9
4
ا
ر
ب ز م ا
 7ن ي م ه
ا
ب ر
ا
ر
ب ز م ا
 7ن ي م ه
ذ ن
ا
ا س پ ا س م
ب ره اب ر
 7ر
كرهجنوبي ك��ه در ايران نيز
چوب خوشبو
اسم-
كرهجنوبي ك��ه در ايران نيز
8
ر
ه ي ز
ه م
م ر
8
ر ش ي د
ه ي ز
ه م
م ر
8
ا
م
ك ا
ر ي
ا
ا ب ي
ش ي دل
س��يگار
به
ش��ود-
مي
توليد
همسر
–
مجلس
باالي
-6
ك ا ه و توليد ميش��ود -به س��يگار
د س ا م ب ر
 9ك ا ك
د س ا م ب ر
 9ك ا ك
د ي ب ا
ر ب ي ا ن
ا
ك 9اج ها ون
ش��يوه
زنند-ي به
گياهيا از ر
ي
ابراهيم ه ي ب
ل
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ي
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و ي
ر
س
ت ر ن ج
ي ي
ع ر
ش ا
 12ب ل م
درخت لعرب-
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نوعيي  12بپ نژ وت -14
تقويت راديويي-
-7
ب ن ت  -14كارمند -درخت عرب-
ن ب
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 13ان تو ي
ا ن ج ي ل
د
ر
ا
و
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ب ر ن ا
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زبان ل ا
گرفتگيو ي
كينه -ر
 14ي ا ش ا
ن ش
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ورزشی...

ازنازی بپرس!...

پی .کی .سوبان!
بخششتاریخی
یک ورزشکار!

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت
همه نکات منفی دنیا!
همــه آبهــای دنیــا هم
نمیتوانند یک کشتی را غرق
کنند ،مگــر اینکه در داخل
کشتی نفوذ کنند.
بنابراین تمــام نکات منفی
دنیا روی شما تأثیر نخواهد
داشت ،مگر اینکه شما اجازه
دهید.
آزار آدم ها...

آدمهایی که شــما را بارها و
بارها میآزارند،
مانند کاغذ سمباده هستند.
آن ها شما را میخراشند،
امادر نهایت این شما هستید
که صیقلــی و براق خواهید
شــد وآن ها مســتهلک و
فرسوده.
محال اســت بارانی از محبت
به کسی هدیه کنی ودستهای
خودت خیس نشود
چه زیباست
بی قیدوشرط عشق بورزیم
بی قصدوغرض حرف بزنیم
بیدلیل ببخشیم
وازهمه مهم تر
بی توقع
به تمام موجودات
محبتکنیم...
عجیب است که مردم چقدر
برای مبارزه با شیطان تالش
میکنند
اگــر همین انــرژی را صرف
عشق ورزیدن به همراهانشان
کنند ،شیطاندر تنهایی خود
خواهد مرد!
-------ﻫـﻴﭽﻮﻗﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫـﻴﭻ
ﺁﺩﻣﻲ ﻧﺸﻮ ﻭ ﺯﻳﺮ ﻭ ﺭﻭیﺵ ﻧﮑﻦ،
ﺣﺘـیﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻨﺖ!
ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻏﭽﻪ را ﻫـﻢ ﮐﻪ ﺑﻴﻞ
ﺑﺰنــی ،ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻪ ﮐﺮﻡ ﺗﻮﺵ
ﭘﻴﺪﺍ میکنی!
هرگز به کسی حسادت نکن!
بخاطر نعمتی کــه خدا به او
داده ....زیرا تو نمیدانی
خداونــد چه چیــزی را از او
گرفته است...
و غمگین مباش!
وقتــی خداوند چیزی را از تو
گرفت...
زیرا تو نمی دانی
خداوند چه چیزی
را عوض آن به تو خواهد داد.
0000000000000
بخشی از یک ای میل

مقصــد...

رئیس جمهور اروگوئه:
ما کوهــی از نیازهای اضافی
اختراع کرده ایم .شــما برای
حفظ قدرت خریــد ،زندگی
خود را به هدر میدهید .وقتی
که من چیزی میخرم یا اینکه
شما چیزی میخرید آنرا با پول
پرداخت نمی کنیــد ،آنرا با
عمر خودتان که صرف بدست
آوردن پــول شــده پرداخت
میکنید .تفاوت در این جاست
که نمیشــود زندگی را خرید.
زندگیدر جریان است و تاسف
باراینکه با هــدر دادن زندگی
خودتــان آزادی خود را نیز از
دست داده اید

ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺠﺎﺩﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﯾﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺩﯾﻨﯽ
ﺁﺩﻣﻬﺎ!
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺼﺎﻑ
ﺍﺳﺖ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻧﺞ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
ﺍﻧﺪﻭﻫـﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ
ﺍﺯ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﺎﺩ
ﺍﺳﺖ...
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻭ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺭﺍ
ﻭ ﮔﯿﺎﻩ ﺭﺍ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ،ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ.
"ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ".....
ﺍﺯ ﻫـﺮ ﺭﺍﻫـﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!
---------------------

ی خاکی ،تفاوت فکر و نگرش
وجود دارد!
پس این را بپذیر:
کسی که تفکرش با تو متفاوت
است،دشمنت نیست؛
انســان دیگــری اســت با
دیدگاهىدیگر
فقط همین...
اگــر فقط همیــن یک اصل
را بپذیریــم ،روابط مان بهتر
خواهد شد و زندگى سرشار
از آرامش توام با احترام و درك
متقابل را تجربه خواهیم كرد.
به همین سادگی...
-----

پولدارى؛ منش است و ربطى
به میزان دارایى ندارد...
گدایى؛ صفت است ربطى به
بى پولى ندارد...
دانایى؛ فهم و شــعور اســت
و ربطى به مــدرك تحصیلى
ندارد...
نادانــى؛ یاوه گویى اســت و
ربطى به زیاده گویى ندارد...
دشمن؛ نمایشى از كمبودها
و ضعف هاى خویش اســت
و ربطــى به بدسرشــتى و
بدخواهى طرف مقابل ندارد...
یار؛ همدلى است و ربطى به
همراهى و پــر كردن كمبود
ندارد...

زندگی...

زندگی حتــی وقتی انکارش
می کنی،
حتی وقتی نادیــده اش می
گیری،
حتی وقتی نمی خواهی اش
از تو َقوی تر است.
از هر چیز دیگــری َقوی تر
است.
آدم هایی که از بازداشــتگاه
هــای اجباری برگشــته اند
دوباره زاد و ولد کردند.
مردان و زنانی که شــکنجه
دیده بودند،
کــه مــرگ نزدیکانشــان و
سوخته شدن خانه هاشان را
دیده بودند،
دوباره به دنبــال اتوبوس ها
دویدند،
به پیش بینی هواشناســی با
دقت گوش کردند و
دخترهایشان را شوهردادند.
باور کردنی نیست اما همین
به همین سادگی...
گونه است.
کســی که بیشــتر طنز می زندگی
گفت؛به زندگی جدی تر نگاه از هر چیز دیگــری قوی تر
است.
می کرد....
به تعــداد آدم های روی کره ----------

ربطی ندارد...

قدردانخوشبختی!

وقتى گرســنه اى ،یه لقمه
نون خوشبختیه. .وقتى تشنه
اى،یه قطره آب خوشبختیه...
وقتــى خوابت میاد ،یه چرت
كوچیك خوشبختیه.. .
خوشــبختى یه مشــتى از
لحظاته .. .یه مشــت از نقطه
هاى ریز،كــه وقتى كنار هم
قــرار مى گیرن،یــه خط رو
میسازن به اسم زندگى.. .
قدر خوشــبختى هامون رو
بدونیــم ...ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
منوط به ،ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
ﻧﮑﻦ! و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺑﺪﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮑﻦ!
ﻣﺎ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢ!
------------

ننگرم با کی ام!

ﻣﺸﮏ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ
ﻋﯿﺐ ﻫـــﺴﺖ ،ﺑﺎ ﻫـــﺮ ﮐﻪ
ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ
ﺩﻫـــﯽ .ﮔﻔﺖ :ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ
ﺑﺎ ﮐﯽ ﺍﻡ ،ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﮐﯽ ﺍﻡ! ﻭ ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ؛ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ
ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ ﺑﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎ.....

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
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را بر روی سایت بخوانید

خصــوص آنهایی
که سن باال دارند از
قبل وضع سالمتی
خود را بدانند.
گفتنی است که در
ماراتون مونتریال،
صدها عضو خانواده
و دوســتان ،برای
تشویق و استقبال از قهرمانان
شرکت کرده بودند.
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یوســف تی زهوش ،از
قدیمیتریــن ایرانیان
جامعه ایرانی مونترال،
قهرمان پیشــین تیم
ملی پینگپنگ ،مربی
فدراسیون پینگپنگ

،1963
ایران در یوگســاوی
قهرمان تیم ملی
ی1976؛خبرنگارکیهان
،1965چکسولواک
ته 1976؛ خبرنگارکیهان
ورزشی در کلک
ــک مونتریــال 1976؛
ورزشــی المپی
فنی داوران تنیس روی
سرپرست کمیته
ــیایی درتهران 1974؛
میزمسابقات آس
قات جهانی در انگلستان
مشاور فنی مساب
1977

آقــایP. K. SUBBAN
هاکی باز کانادایی مبلغ 10
میلیــون دالر از درآمد خود
را به بیمارســتان کــودکان مونترال
هدیه نمود .این بازیکن در سالن مرکز
سالمتی مک گیل در یک گردهمایی
بــا حضــور خبرنــگاران و جمعی از
ورزشــکاران این خبــر را اعالم نمود.
ورزش پرهیجان
وی اخیرا یک قرارداد 7ساله به مبلغ
هندبال
 72میلیــون دالر برای بــازی نموده
و در جهان تنیس
اســت .مادر آقای سوبان اظهار داشته هندبــال یک ورزش دســته جمعی
که همسر و دو دختر من کمک های اســت که ریشه ی آن به قرون وسطا فینال مسابقات بین المللی تنیس در
آمریکا با یک شــگفتی بزرگ در
زیادی به بیمارســتان کودکان می می رســد .بنیانگذاران ایــن ورزش
مرحله یک چهارم نهایی روبرو
نمایند.
گردید .در این مســابقه خانم
همچنین اشاره نموده که پسرش
 PENNETAبــا در دســت
در هاکــی روی زمین خشــک با
داشــتن رتبه  46توانســت با
یک تــوپ کوچــک تمرین می
مهارت و هوشیاری و استقامت
کرده .در گذشــته نیــز یکی از
فراوان قهرمان اول دنیا و خانم
بازیکنان تیم هاکی مونترال آقای
سرنا ویلیام را در سه ست 6-2
 -KOIVU SAKUیک دستگاه
و 6-4و  6-4با حضور 23771
رادیولــوژی به مبلــغ  8میلیون
نفر تماشاچی شکست دهد و
دالر به بیمارستان کودکان هدیه
به مرحله نهایی صعود کند .در
نموده است .همچنین یک هاکی
باز آمریکایی شهر سن پترزبورگ آقای کشــورهای دانمارک و چکسلواکی و بازی فینال نیز حریف هم وطن خود
ونسان کوالیه مبلغ 3میلیون دالر به سرخ پوســتان  Groenlandبوده اند .خانم روبه تا را نیز در دو ســت  6-7و
بیمارســتان کودکان این شهر هدیه این ورزش در سال  1919توسط یک  6-7شکست داد و عنوان قهرمانی این
پروفسور ورزش آلمانی به نام  CAR-بازیها را به دست آورد.
نموده است.
 SCHELLEDمجددا مطرح شد و هر پیروزی شگفت آور وی در مقابل سرنا
ساله به تعداد عالقه مندان این ورزش ویلیامز هیجان و شور فراوانیدر محیط
استادیوم ایجاد کرد و دقایق طوالنی
تماشاچیان خانم پنه تا را تشویق می
نمودند.
ســرنا ویلیامز از سال  1988تا 2015
کلیه مســابقات بین المللی استرالیا-
فرانسه -ویمیل دون -آمریکا و مونترال
را برنده شــده و عنوان تنیس باز اول
دنیا را برای مدت طوالنی در دســت
داشته است .خانم پنه تا  33ساله ،بعد
از این پیروزی اظهار داشــته که این
آخرین مسابقه حرفه ای وی می باشد.
اضافه می شود .هر تیم دارای  7بازیکن در قســمت آقایان جوکویچ از کشور
اســت که یک نفر دروازه بان و  6نفر صربستان توانست در فینال مسابقات
ماراتون مونترال
بازیکن می باشند .این ورزش در یک تنیــس آمریکا آقای فدرر از کشــور
بیســت و پنجمین ماراتون با شرکت زمین بــه ابعاد  40متر در  20متر در ســوئیس را با نتیجــه  5-7و  6-4و
 34287نفــر از روی پل ژاک کارتیه -دو وقت  30دقیقــه ای با  10دقیقه  6-4شکست بدهد و همچنان عنوان
آقای نیکوالبروآرد از استان کبک شهر استراحت بین دو وقت انجام می گیرد .قهرمانی اول دنیا را حفظ نماید.
شوینی گان 42کیلومتر و  195متر را بازیکنان باید توپ بــازی که وزن آن فدرر بخاطر شخصیت و تواضع خود
به مدت  2ساعت و  26دقیقه قهرمان  475گرم می باشــد -مــی توانند با عنوان ارزشمند ترین ورزشکار دنیا را
ماراتون شــناخته شــد .آقای نیکوال دســت یا پا به دروازه تیم مقابل وارد دارد و تا بحال کمک های بســیاری
اظهار نموده که  5کیلومتر آخر انرژی کنند .بازیکنی کــه توپ را در اختیار به ورزشــکاران و کودکان بی بضاعت
بیشتری و سرعت خود را پیشتر نموده دارد نبایــد بیشــتر از  3ثانیه توپ را آفریقایی نموده است.
بود.دراین ماراتوندر اثر گرما و رطوبت در اختیار داشــته باشــد و بیش از  3خانم اوژنی بوشارد تنیس باز محبوب
یک دونده زن امریکایی خانم ماریلند متر جلو برود .ورزش هندبال در سال کانادایی و کبکی در مسابقات تنیس
قبل از رســیدن به آخر ماراتون در اثر  1928به عنوان یک ورزش بین المللی آمریــکا در هنگام تعویــض لباس به
ســکته قلبی فوت نمود و این جریان و در سال  1936به عنوان یک ورزش زمین افتاد و صدمات شدیدی به مغز
تاسف آور شرکت کنندگان را ناراحت اکیپ شناخته شــد .در حال حاضر او وارد شد .وی به علت ناراحتی فراوان
کرد.
حدود  61میلیون بازیکن با اخذ مجوز و سرگیجه های شــدید نتوانست در
همچنیــن  12دونده دیگر مشــکل در تیم های مختلف در سراسر دنیا به مسابقات توکیو شرکت نماید.
داشتند مسیر خود را ادامه بدهند.
این ورزش می پردازند .در سال  1946خانم اوژنی در دوران بازیهای گذشته
آمبوالنس های در حال مراقبت آنها را کشورهای آلمان -اطریش -دانمارک -خود از محبوبیت بســیاری برخوردار
به بیمارستان بردند.در ماه ژوئن  2015فرانسه -برزیل -اسپانیا و استرالیا اقدام گردید و مورد توجــه روزنامه نگاران
در ماراتون شهر شاوین گان کبک یک به تاسیس فدراسیون هندبال نموده ورزشــی و طرفداران خود قرار گرفت.
مرد  31ساله  1کیلومتر باقی مانده به اند.
بر اساس ارزیابی های انجام شده میزان
خط پایان مسابقه متاسفانهدچار سکته سال  2000مســابقات المپیک این محبوبیت وی بیش ازدو قهرمان بانوان
قلبی شد و جان خود را از دست داد .در رشته ورزشی در استرالیا انجام گردید .اســکی آکروباتیک و افراد سرشناس
ماراتون های سال  2007در شیکاگو ســال  2015مســابقات بین المللی کانادا ،از جملــه آقای پی یر کوئیارد
و نیویورک و  2008در انگلســتان و هندبال در قطر  15روز برگزار گردید  COUILLARDنخست وزیر کبک،
 2009در دیترویت جمعا  7نفر دچار کــه  306100نفر تماشــاچی از این پی یر پالدو ،رهبر حزب جدایی طلب
ســکته قلبی متاسفانه جان خود را از مسابقاتدیدن کردند.
کبکوآ و آقای زاویه دوالن XAVIER-
دســت دادند .یک پزشــک اورژانس
 DOLANفیلم بــردار کانادایی بوده
اظهار نموده که شــرکت کنندگان به
•
است.
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م نشست فت ل محف
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هنوز بوی گل و رـطع یا ن با ت

هـم

دردی

سرکار خامن مهری محسنی (داودی)

خامن ها ،حماسه ،سحر و سایه داودی
حسن و کیمیای نازنین،
جف و الکس عزیز،

ما نیز از راه دور ،درگذشت

زنده یاد جناب آقای عبداله داودی

همسر ،پدر و پدربزرگ مهربان و پدر همسر ارجمندتان را
به شما عزیزان و به یکایک اعضای
خانواده ارجمندتان تسلیت می گوییم.
زنده یاد جناب داودی عزیز ،انسانی شریف آرام ،محجوب و مهربان
بود که جز نیکویی و مهر از او چیزی به یادگار نیست.
او سال ها در هجرتی سخت کوشید و اینک که میوه های زندگی
کوتاهش به ثمر رسید ،پس از نبردی سنگین با بیماری ،زودهنگام
رخ در نقاب خاک کشید.
ما همراه و در کنار شما ایستاده ایم
و برای همه آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

محمد رحیمیان ،زهره ،ندیم و سینا

همــدردی

دوست وهمکار دیرین ،سرکار خامن مهری داوودی،
خامن حماسه داوودی عزیز
خانواده های محترم سوگار

با اندوه فراوان ،درگذشت تاثر انگیز همسر و پدرعزیزتان
به فردفرد شما عزیزان و همچنین کلیه بازماندگان صمیمانه تسلیت گفته،
برایتان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

فرزاد موالیی و کلیه کارکنان کبابسرا

برای اولین بار پرچم فلسطین در مقر سازمان
ملل برافراشته شد!
پرچــم فلســطین روز
چهارشــنبه  30سپتامبر
بــرای اولین بــار در مقر
ســازمان ملــل متحد بر
افراشته شد.
این پرچم پس از سخنرانی
محمــود عبــاس ،رهبــر
تشــکیالت خودگــردان
فلســطینی در مجمــع
عمومی ســازمان ملل متحد در
میان پرچم کشورهایدیگر جهان
به اهتزاز درآمد.
مجمــع عمومی ســازمان ملل
متحد در ســال  ۱۳۹۱موقعیت
تشکیالت خودگردان فلسطینی
در این سازمان را به «کشور ناظر
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غیرعضو» ارتقاداد.
کثریت اعضای سازمان ملل متحد
در یک رایگیری از تالش مقامات
فلســطینی برای ارتقای وضعیت
خود در این سازمان حمایت کرده
بودند.
اوایل سپتامبر نیزدر یک رایگیری

دیگر در مجمــع عمومی
سازمان ملل متحد منطقه
خودگــردان فلســطینی
و واتیــکان اجــازه یافتند
پرچم هــای خود را بیرون
ساختمان ســازمان ملل
متحد باال ببرند.
پیش از آن "کشورهای ناظر
غیرعضو" نمی توانســتند
پرچم خــود را در آن منطقه باال
ببرند.
 ۱۱۹کشور با برافراشته شدن این
پرچم موافقت کرده بودند اما ۴۵
کشور از جمله اســرائیل ،آمریکا
و اســترالیا به آن رای منفی داده
بودندVOA .

هـم

دردی

ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند هک سخت باشد قطع امیدواران

سرکار خامن مهری محسنی (داودی)

خامن های عزیز ،حماسه ،سحر و سایه داودی
خانواده های محترم سوگوار
درگذشت همسر و پدر عزیز و مهربان تان،

شادروان جناب آقای عبداله داودی
بزرگ خاندان شما را در کلگری ،کانادا،
به شما عزیزان و به یکایک اعضای خانواده ارجمندتان
تسلیت گفته ،برای روح آن عزیز آرامش ابدی و برای فرد فرد
بازماندگان محترم بردباری و تندرستی آرزومندیم.

علی ،محسن و کامبیز

هـم

دردی

از شیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...
مهناز عزیز ،مریم نازنین،
خانواده های محترم سوگوار

مرگ نابهنگام همسر و پدر بزرگوارتان

تشیـد
زنده یاد آقای ولی
ّ

در ایران ،قلب همه ی دوستان و آشنایان را به دردآورد.
زبان و قلم از بیان اندازۀ غم از دست دادن
رفیق و برادرمان عاجز است.
ما در سوگ شما شریکیم و از درگاه قادر متعال
برای مرحوم آمرزش و برای شما
عزیزمان شکیبایی آرزو می کنیم
و به شما و خانواده های وابسته
 تشید ،شایان ،دیبایی ،هرندیان ،صداقتیان -تسلیت عرض می کنیم.

مهری ،محمد مهدی،
لی لی ،نی نی و آرمان اعلیمان
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و از دفتر شاعر مونتریالی...
نکند ورا فرامش تن چاک بچه ها شد؟
محمدرضاعلیدوستی
به خدا سالم برسون بگو جرم بچه ها چیست؟
(مونتریال)
آخه ای خدای عالم مگه رحم در شما نیست؟
به خدا سالم برسون بگو دین فروش امیره
عید قربان
دل و جسم و جان مردم توی دست اون اسیره
«دلخوش از آنیم که حج میرویم»
به خدا سالم برسون بگو بسه! وعده تا کی؟
حج چو نشد سد کرج می رویم
همه فصل زندگی مان شده ماه بهمن و دی!
حوله ولی بهر شنا میبریم
به خدا سالم برسون بگو امتحان تمومه
نوحه نشد بانگ غنا میبریم
حاال موقعشه ببینیم که خدای خوب کدومه
خاک عزا بر سر ماتم کنیم
به خدا سالم برسون بگو حال من خرابه
سعی و صفا هر دو فراهم کنیم
نکند امید رحمت همه نقشی از سرابه؟
آب تنی کرده کمی تر شویم
پیامد
سقوط به خدا سالم برسون بگو زار و نا امیدم
پیش خـدا بنده ی بهتر شویم
که ازین خراب دنیا به جز از بدی ندیدم
چهره صفـا داده و خندان کنیم جرثقیل
آنچه خدا گفته به ما آن کنیم و کشته به خدا سالم برسون بگو گرچه بیقرارم
سر سجده مهربانا ز در تو بر ندارم
بعـــــــد پی روزی ودنبال کار
شدن
رفتــــه و بردوش بگیریم بار حاجیان به خدا سالم برسون بگو جون هر چی مرده
دیگه وقت اون رسیده کمی این ورق بگرده
نیک صفت خدمت مردم کنیم
التماس دعا .یادت نره بهش بگیا؛ یهو دیدی
خشم و بدی کذب و ریا گم کنیم
به غیرتش برخورد از امسال صلح و آرامش و
خسته چو در خانه رسیدیم شب
دوستی رو در ورق سرنوشت بندگانش نوشت.
بسته دو چشمان خود و با ادب
------------شکـــــر خدا گفته عبادت کنیم

با کرمش عرضه ی حاجت کنیم
میگند شیطاندر وصف بعضی
عرش خدا یک دل بی کینه است
حجاج مکررالحج ایرانی گفته بوده:
حج و زیارت همه در سینه است
اینان که سوی خانه ی من سنگ می زنند
دل که بود خانه حی جلیـــــــل
تهران که می رسند به من زنگ میزنند!
خوش که ندارد خطر جرثقیل


0000000000000000

یکی از دوستان یک عکس سلفی از خود در صحرای
عرفات فرستاده بود؛ ناخود آگاه برایش نوشتم:

( IBNGهمبســتگی بازرگانی
ایرانیان) متشــکل از گروهی از
مشاغل و شرکتهای ایرانی است
که به منظور توسعه شبکه تجاری
خود و ارائه سرویسهای حرفه ای
و قابل اعتماد بــه جامعه ایرانی
مونترال بزرگ بوجود آمده است.
هــدف ما در  IBNGگســترش
همکاری اعضاء ،گسترش بازاریابی
برای اعضاء ،افزایش آگاهی اعضاء

حاجی یا سوپر من!

دوستم از مکه این پیام رو داده:
علیدوســتی ،امروز یه دوســتی پیغام داد امسال
به خدا سالم برسون بگو جون هر چی مرده
حاجی که بتونه از گیت بازرسی فرودگاه و جرثقیل
درده
و
دل بنده های پاکش پر خون و آه
و منا برگرده خونه ش حاجی نیست ،سوپر منه!
به خدا سالم برسون بگو پس وفا کجا شد؟

صمیمی :گفتگو با هیوز ...NDP
افزایش خواهد یافت .ما برنامه های
جامعی برای تقویت زیرساخت ها
داریم .مسائل فراموش شده در ده
سال گذشته که باید ترمیم شوند.
سوبســید و کمک به شرکتهای
بــزرگ نفتی قطع خواهد شــد،
افزایش مالیات شــرکتهای بزرگ
از  15بــه  %17و با اینحال هنوز
کمترین نرخ مالیاتی است که این
شرکتهادر بین کشورهای صنعتی
خواهند پرداخت .ما بهدنبال یافتن

بهشــت های مالیاتی و بستن راه
های فرار مالیات ها خواهیم رفت.
راه ها و روشهایی که درآمد کافی
برای انجام وعده هادر اختیار ما قرار
خواهد داد .و فراموش نگردد همه
اینها با بودجه بدون کسری .تامی
داگالس نخســت وزیر سوسیال
دموکرات ساسکاچوان درحالی که
 17بودجه پیاپی متعادل و بدون
کســری ارائه داد توانســت برای
نخستین بار سیستم و برنامه بیمه

مردم و مراسم پر تلفات حج ...
«پولدار اند ،دیــهاش را میدهند.
ماه حرام است ،دو برابر میدهند.
خوش به حال خانوادههاشان».
یک خانم از اقشار فرودست جامعه
با سخنانی نیشدار میگوید:
«خوش به سعادتشان؛ هم دنیای
خودشان را آباد کردند هم آخرتشان
را .جزو شهید اسمنویسی کردهاند.
بچههایشــان میروند سر کار ،به
خانوادههایشان حقوق میدهند.
آدم مگر دیگر چه میخواهد؟»
دشمنـــی آری؛ قطع اعزام
حجاج ،نه!

صدا و سیمای جمهوری اسالمی با
پوشش لحظه به لحظه اخبار مرگ
و میر گسترده حاجیان ،تبلیغات
ســنگینی علیه رژیم سعودی به
راه انداخت ه اســت اما مدیران صدا
و سیما مراقب هستند خود مراسم
حج زیر سوال نرود .در تعدادی از
این برنامهها ،مجریان صدا و سیما

>> ادامه از صفحه8 :
درمانی همگانی رایگان را به وجود
آورد.
• س :در مورد «قانون سی  »51و
«قانون سی  »24نظرتان چیست؟
هیوز :ما حزبی هستیم که اهمیت
بسیار عمیقی به آزادی ها و حقوق
فردی و حفاظت از آنها میدهیم.
بــه نظر ما ســی  51بزرگترین
خطری است بر علیه این ارزشها.
این قانون به سازمان های امنیتی
و پلیس اجازه میدهد بدون

>> ادامه از صفحه24 :

از روحانیــون صاحب منصب در
امور حج ســوال میکنند که چرا
نباید اعزام زائرین به حج متوقف
شــود و روحانیون با انواع و اقسام
جوابها سعی میکنند باور به حج
و لزوم انجام مراسم حج را در بین
مخاطبان صدا و ســیما زنده نگاه
دارند .یــک روحانی از ارزان بودن
سفر حج در مقابل سفر به ترکیه
و مالزی میگوید و روحانی دیگر از
توطئه دشمن برای ضربه زدن به
اعتقادات اسالمی در جامعه ایران
حرف میزند.
آمار درست و شــفافی از گردش
مالی سازمان حج و زیارت در ایران
وجــود ندارد اما در ســال ۱۳۹۲
قیمت فیــش حج تمتع بین  ۹تا
 ۱۲میلیون تومان اعالم شده و در
ســال  ۱۳۹۴دارندگان فیشهای
سال  ۱۳۸۴به حج تمتع فراخوانده
شــدند یعنی سپردههای مردم به
مدت ده ســال در دست سازمان

حج و زیارت باقی میماند .در میان
مراجع شیعه ،فقط فتوای خمینی
و سیستانی مخالف تامین مخارج
حج از طریق قرض و وام اســت.
مراسمی که پای برندها به آن باز
شده است و برای عدهای از ایرانیان
عاملی برای فخر فروشــی است.
آقا خلیل از رفتگران شــهرداری،
حکایتی تعریــف میکند« :یک
نفر کل شــب را باالی ســر مادر
مریضش گریه کرد ،صبح خودش
مرد ،مادرش زنــده ماند ».و ادامه
میدهد:
«اگر کســی اعتقاد داشته و رفته،
اگر مرده باشــد هم برنده است…
اما اگر کســی رفته تــا جلوی در
خانهاش پارچه بزنند…و بزرگیهای
الکی بکند ،این هنوز نفهمیده است
که روزگار چه بازیهایی دارد».
•

روز چهار شــنبه  23سپتامبر
جلسه وگروه همبستگی بازرگانان
ایرانــی مونتریال در ســاعت 8
صبح با حضور دکتر مارک گارنو
کاندیدای حزب لیبرال در ان دی
جی و وست مونت تشکیل شد.
جلسه را آقای پاکنژاد ریاست و
پروین زرساو همآهنگ کننده بود.
ابتدا آقای مارک گارنو با یکایک
حضار دست داد و آنها با معرفی
خود ارتباط بیشتری با او برقرار
کردند.آقــای پاکنــژاد با خوش
آمدگویی خالصه ای از بکراند آقای
گارنو را بیان کرد و ســپس دلیل
حضــور او را کــه دادن اطالعات
از برنامه حزب و عمداً پاســخ به
سؤالهای حضار بود را خاطر نشان
کرد.
مــارک گارنــو عالوه بر ســابقه
زیادی که در پســتهای حکومتی
دارد،دارای تحصیــات با درجه
دکتــرا ،مهندســی و فضانوردی
نیز میباشد .راجع به او بیشتر در
سایت مربوطه میتوان اطالع یافت.
موضوع صحبت های او تغییرات
واقعی یا اصالحات عنوان شد که
در پنج سطح طبقه بندی شده بود
و در هــر مورد توضیح های کافی

از قوانین و اقتصاد موجود جامعه
و گســترش اثرات مفید گروه بر
جامعه مهاجر ایرانی مونترال می قابل توجه جامعه ایرانی مونتریال:
باشــد .از شما دعوت می شود با اگر مایل هستید در جلسات این
حضوردر جلسات هفتگی  IBNGگروه شرکت کنید ،به سایت ibng.
که بطور مرتب روزهای چهارشنبه  caمراجعه کرده ،بخش دریافت
هر هفته از ساعت  8الی  9صبح ایمیل را مجاز به فرستادن کنید.
در رستوران  Eggsfruttiواقع در این گونه هر هفته ایمیل گروه را
 6710خیابان  Saint Jacquesدریافت کرده ،از اخبار و سخنرانان
تشکیل میشود ،با اعضاء این گروه مطلع می شوید.

آشنا شده و نیازهای خود را تامین
نمائید.

که در حد وقت می گنجید بیان
شد.
این پنج مورد شامل :
-1بهبود وضعیت طبقه متوسط و
برنامه های مربوط به آن.
-2محیط زیست و اقتصاد.
-3بازسازی مشارکت برای کانادای
قوی تر.
4سیاست خارجی و بهبود روابط.
-5دولتی بازتر و بهتر.
در رابطه با پنج مورد ذکر شــده
برای هرکدام نکات کلیدی را بیان
کرد کــه از گنجایش این گزارش
فرا تر است.پس از اتمام صحبتهای
گارنو حضار سؤالهای خود را مطرح
کردند .
ســؤالها بیشــتر مربوط با روابط

بــا ایران بود .مثال نظر حزبشــان
بــا توافق هســته ای با ایــران یا
بازگشایی سفارت ایران در کانادا.
همینطور در مورد قانون سی 51
و مسآله شــهروندی درجه .2او با
توضیح های کامل اخراج و گرفتن
شهروندی افراد مجرم با شهروندی
دو گانه را رد کرد و گفت آنها هم
باید مثلدیگر شهروندان
کانادایی مجازات شــوند نه اینکه
اخراج از کانادا.
در پایان جلسه شرکت کنندگان
بعد از معرفی خود عکس دســته
جمعی با مارک گارنــو و یکی از
افراد ســتاد تبلیغاتی او گرفتند
و بدین ترتیب جلســه در ساعت
 15/9خاتمه یافت.

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
هیچ نظارتــی به حریم خصوصی
افراد تجــاوز کننــد و اطالعات
خصوصی مردم را با دیگر سازمان
ها بعضا خصوصی و بدون نظارت
به شــراکت گذارند .جای تعجب
اســت که لیبرال ها که به تهیه و
ایجاد منشــور آزادی ها و حقوق
افراد کانادا مفتخر میباشند بدون
هیچ مشکلی با این قانون موافقت
کردند که این خود نشانی از عدم
آمادگی آنها برای در دست گیری
دولت است .دولت احتمالی آینده
ان-دی-پی بالفاصله هر دو قانون
یادشده باال را لغو خواهد نمود.
• س :در صورت تشــکیل دولت
اقلیت از هر حزبی آیا حزب شما
حاضر است با ســایر احزاب یک
ائتالف تشــکیل دهد تا از انجام
انتخابات زودرس جلوگیری شود .و
آیا برنامه ایدر مورد تغییر سیستم
رای گیــری و برقراری سیســتم
نسبی آرا را دارید
هیوز :در مورد نخســت ما در این

را بر روی سایت بخوانید

حزب همــواره آمــاده مذاکره و
همکاری با سایرین بوده ایم حتی
در  2008جک لیتون و اســتفن
دیون مشــترکا پیشنهاد تشکیل
دولــت ائتالفی را دادنــد اما بعدا
توسط رهبر بعدی لیبرال ها آقای
مایکل ایگناتیف رد شد .هنوز هم
ما آماده مذاکره و همکاری سازنده
با سایرین هستیم  .در مورد سوال
دوم بله ما پیشنهادی برای ارائه به
مجلس داریم تا تغییرات اساسی
در سیســتم رای گیری به وجود
آید این بیشــتر شــبیه سیستم
های موجــود در آلمان و بعضی
کشورهای اروپایی است
• س :به عنوان آخرین سوال شما
و رقیبت لیبرال تان آقای گارنو هر
دو افراد با تجربه و شــناخته شده
ای هستید .یک دلیل قانع کننده
به رای دهنــدگان بدهید که چرا
باید شما را انتخاب نمایند
هیوز :اجازه دهیــد بگویم من از
مارک گارنو بسیار خوشم میاید و

برای او احترام زیادی قائل میباشم.
اما فکر میکنم و قول میدهم انرژی
بســیار زیاد و بی انتهایی را برای
حوزه ان-دی-جی وســتمونت با
خود بیاورم و مسلما جای بهتری
از آنچه امروز اســت گردد .من در
اینجا زندگی کــرده ام من برپایه
تجربیات نیوبرانزویک می خواهم
جلسات ماهانه با مردم حوزهداشته
باشم وبا آنه مشکالت را شناسایی
و برایشــان راه حل پیدا کنیم در
کنار هم و با هم یک همبســتگی
و درک از یکدیگر به وجود آوریم
که اینک نیســت .من با شدت تا
آخرین لحظه برای دادن این پیام
به رایدهندگان این حوزه کوشش
خواهم کرد• .
------------لطفا بخش  :2گفتگو با مارک
گارنو ،کاندیدای لیبرال انی دی
جی  -وست مونت را در صفحه
 26بخوانید.

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

31

 سال  23شماره  9  1234مهر 1394

www.paivand.ca since 1993

 17اکتبر :روز جهانی علیه فقر
و خشونت زنان است

Tel.: 514-516-3007

iwamontreal@gmail.com
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کشتار
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خاوران و بحران پاسخگویی و
مسئولیتپذیریحکومت

از آن تابستان شوم که ارتباط عزیزانمان را با ما خانوادهها قطع بسته روبرو شــدند .یک ماشین
کردند و زندانیان سیاسی ایستاده بر عقاید را با شقاوت بسیار ،نیروی انتظامیدر خیابان لپه زنک
گروه گروه بیخبر کشتند و در کانتینرها ریختند و در کانالهایی روبروی در اصلی ایستاده بود و یک
در خاوران مدفون کردند ،بیســت و هفت سال میگذرد ،ولی ماشین نیروی امنیت و یک ماشین
آن داغ و دادخواهی برای ما و این ننگ و بیدادگری برای دست وزارت با تنی چند سرنشین جلوی
اندرکاران دیروز و امروز جمهوری اسالمی هم چنان تازه است.
در پشتی ایســتاده بودند و یک
ماشین با لباس شخصی نیز
بعد آمد .ما بیتوجه به آنها
از ماشــین پیاده شــدیم و
گلها را برداشتیم و به سمت
در رفتیم ،نیروهای انتظامی
نیز پیاده شــدند و معترض
به ما که چرا آمدهاید و باید
برویــد ،ما مقاومت کردیم و
گفتیم این حق ماست ،باید
در را باز کنید.
خاوران :حرکتی دادخواهانه؛ از آنها تهدید و
بدانیم که با ُمردن چند مادر از مــا مقاومت و
پیر و ناتوان شدن خانوادهها باالخره تصمیم
گرفتیم بر جدول
خاموش خنواهد شد...
خیابان در آفتاب
تند بنشــینیم.
منصورهبهکیش زیرا خانوادهها در طی این سالها مادران با پاهای دردناکشــان به
پــس از این همه ســال ،نه تنها همواره به اشکال مختلف بر عهد سختی بر جدول نشستند تا دیگر
هیچ مقام مسئولی به این جنایت و پیمان خود ایستادهاند و به این خانوادهها نیز بیایند.
و دیگر جنایتهای ســی و هفت بیدادگریها اعتراض کردهاند.
رفتــن ما ،به
آنهــا نیز ناامید از
ِ
سال حکومت اسالمی برای حذف خانوادهها آنقدر مورد توهین و اذیت سمت ماشین خود رفتند و منتظر
دگراندیشان پاســخی در خور و و آزار و محرومیت واقع شدهاند که ماندند .کــم کم خانوادهها آمدند،
رسمی نداده است ،بلکه با بیشرمی گاهی چــارهای نمیبینند که در تعدادمــان زیاد شــد ،ولی نه آن
تمام ،هم چنان خانوادهها را برای برابر این همــه بیدادگری به طور طوری که شایسته بود .آن طرف
ســادهترین خواســت خود مورد موقت سکوت کنند ،ولی قطعا این تــر ،ماموران اطالعــات جوانی را
اذیت و آزار و توهین قرار میدهند ســکوت دوامی ندارد و حکومت مورد پرس و جو قــرار دادند که
و کسی پاسخگو نیست.
نیز میداند که باالخره روزی صبر چرا آمده است و کارت شناسایی
جمعه ششم شهریور طبق روال هر خانوادهها سر ریز خواهد شد و باید او را گرفتند ،متاسفانه این کار در
سال که جمعهی نزدیک به دهم از آن روز ترســید و برای همین از حضور ما انجام نشــد تا اعتراض
شهریوردر خاوران گرد هم میآییم رفتن حتی یک نفر به تنهایی به کنیم و نگذاریم کارت او را ضبط
تا یاد عزیزانمان را زنده نگاهداریم ،خــاوران و گل باران کردن آن جا کنند و بعد خبردار شدیم .تا ساعت
به خاوران رفتیم .اطالعات از یکی وحشــت دارند ،زیرا میدانند این نزدیک به ده صبح آن جا بودیم و
دو روز قبل به تعدادی از خانوادهها پیامی اعتراضی است که میتواند ماموران هم منتظر که ما چه کار
زنگ زده و محترمانه تهدیدکرده سایرین را نیز با خود همراه کند.
میخواهیم بکنیم ،آفتاب و گرمای
بــود که بــه خــاوران نیایند که امســال کمی زودتر از همیشه به هوا حال مادران را خراب کرده بود
متاسفانه تعدادی از خانوادهها نیز خاوران رفتیم تا شــاید زودتر از و ماموران نیز ما را تهدید میکردند
ِ
ِ
حافــظ
به این خواست امنیتیها تن دادند نیروهای
امنیت حکومت که باید بروید .باالخره همه جمع
و نیامدند .این خانوادهها هرچنددر به آن جا برســیم و بتوانیم داخل شــدیم و گلهایمان را در دست
دل بسیار ناراحت و شاکیاند و این شــویم ،ولی آنها نیــز زودتر از گرفتیم و جلوی در بسته پشتی
حداقل را حق خود میدانند ،ولی معمول آمده بودند و با د ِر بســته پرپر کردیم.
حکومت بیدادگر است و انسانهای روبرو شــدیم ،من و تنی چند از بــه یک بــاره تمــام نیروهای با
تحت ستم ،گاهی مجبور میشوند خانوادهها ساعت هشت صبح آن لباس فرم و شــخصی دور و بر ما
برای جلوگیری از فشــار بیشتر ،جا بودیم ،شنیدیم که تنی چند ریختند و میخواســتند از پرپر
به این بیحقوقیهــا تن دهند و نیز صبح زودتر و تعدادی نیز پس کردن گلهــا ممانعت کنند که
نمیتوان خانوادهها را سرزنش کرد ،از ما آمده بودند ،ولی باز هم با در نتوانســتند ،به خشونت متوسل

کلسترول...

راه پیمائی جهانی زنان علیه فقر
و خشونت بر 5محور:
آزادی ،برابری ،عدالت اجتماعی،
صلح ،همبستگی

شدند و گلهای دست من و یکی
دو تن از خانوادهها را گرفتند ،ولی
ما باز مقاومت کردیم و گلها را از
دستشان گرفتیم و پرپر کردیم.
تهدیدمان کردند ولی ما توجهی
نکردیم و باالخره توانســتند ما را
با زور باز گرداندند .دو جوان دیگر
نیز آمده بودند ،یکی از خانوادهها
میگفت موبایل جوانی که داشت
عکس میگرفــت را نیز گرفتند.
در راه بازگشت در جاده لپه زنک
نیز جلوی در اصلی ایســتادیم و
گلهایمان را بــه داخل خاوران
پرتاب کردیم و تعدادی را نیز در
خیابان پرپر کردیم ،مقداری را نیز
در جاده اصلی خــاوران ریختیم
که عطر و اثر آن در سرتاســر این
منطقه پخش شود.
ماموران نیروی انتظامی مســتقر
در جاده لپه زنک از داخل ماشین
پیاده شــدند و پالک ماشینهای
را یادداشــت کردند و از ما عکس
و فیلم گرفتند .چه کار بیهودهای،
تمام این شــمارهها و عکسها را
دارند و فکر میکنند به این وسیله
میتوانند خانوادهها را بترسانند.
تعدادی از خانوادهها تمایل داشتند
از آن جــا به دیدار مــادرم برویم
که خوشــحال از این پیشنهاد ،به
سوی خانه راه افتادیم ،پس از طی
این راه طوالنی ،به خانه رسیدیم
و خانوادهها یکــی یکی آمدند ،با
این که هیچ برنامه از قبل تنظیم
شدهای نداشتیم و بیخبر به آن جا
رفتیم .مامان جان خیلی خوشحال
شد ،لباسش را عوض کردیم و به
جمع ما پیوست .جالب بود که این
حضور گرم و بی آالیش احساس
خیلی خوبی به همهی ما داده بود،
پس از رفع تشــنگی و نفس تازه
کردن ،خانوادهها یکی یکی از آن
روزها و تجربیاتشان گفتند ،با این
که نگذاشتند به خاوران برویم ،ولی
این دیدار و جمع شدن در فضایی
صمیمی بــدون حضور پلیس به
همهی ما حس خوبی داده بود ،هر
کدام چیزهایی گفتند که شاید تا
به حال نشنیده بودیم .خاوران که
میرویم شاید کمتر فرصت شود تا
ل همدیگر گوش کنیم،
به درد د 
چیزی که امروز شــاهدش بودیم
و آرامش عجیبی برای همهی ما
داشت .هر کدام از روزهای ممنوع
المالقات بچهها گفتند و این که
چه بالیی سرشان آمده است.

>> ادامه از صفحه31 :
میلی گرم (بــرای مبتالهای به بیماری قلبی
کمتر از  200میلیگرم) محدود کنید.

بین  100تا  129مطلوب است.
بین  130تا  159لب مرز است.
در صورتی که سطح کلسترول شما باال باشد،
به
ابتال
خطر
بــاالی  160به معنای افزایش
ضروری اســت که روش زندگی خود را تغییر
آیا داروها کلسترول را کاهش می دهند؟
بیماری قلبی است.
دهید .سیگار را ترک کنید .به طور منظم ورزش
کنید .در صورت داشتن اضافه وزن ،وزن خود با توجه به عوامل خطر برای شــما ،در صورتی
•
سطح کلسترول :HDL
را کاهش دهید .مقدار فراوانی میوه ،سبزیجات ،که تغییر روش زندگی (رژیم غذایی مناســب،
کمتر از  40به معنای افزایش خطر ابتال به حبوبات و ماهی بخورید .از خودن چربی های ورزش و )...در مدت  6ماه تا یک ســال سطح
بیماری قلبی است.
اشباع شده اجتناب کنید ،زیرا بدن این چربی کلسترول را کنترل نکند ،ممکن است پزشک
باالتــر از  60به معنای کاهش خطر ابتال به ها را تبدیل به کلســترول می کند .همچنین برای کاهش کلسترولدارو تجویز نماید.
•
بیماری قلبی است.
مصرف کلسترول کلی را روزانه به کمتر از 300
برای کنترل سطح کلسترول خون چه باید کرد؟

•
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وظائف ما و انتخابات کانادا
زمان :یکشنبه  4اکتبر ۲۰۱5
از ساعت  ۱۱صبح تا 13/30
همــه شما
با امید به دیدار
ٔ

هرچنــد تمــام این
گفتهها بسیار تلخ بود،
ولی همین که در جمعی نشسته
بودیم که همه دردی مشــترک
داشتند ،با جان و دل به حرفهای
همدیگر گوشدادیم و هر نشانهای
برای آن دیگری آشــنا بود و این
باعث شد که انرژی دوباره بگیریم.
یکی از مــادران که در آفتاب تند
خاوران فشــارش بــاال رفته بود،
حالش جــا آمد و گفت چه خوب
شــد که اینجا آمدیم و توانستیم
کمی با همدیگر حرف بزنیم .دلم
داشــت دق میکــرد و کم مانده
بود منفجر شــوم .یکی میگفت
یک ســال بعد از این که ســاک
پســرم را دادند ،یکی به من گفت
پسرت زنده است و پول زیادی از
ما گرفــت و گفت جای او را به تو
نشــان خواهم داد و بعد غیباش
زد ،دیگری میگفت ده سال پیش
یکی به مــا گفت که برادرت زنده
اســت و بیخود میگویند که او را
کشت هاند.
با خــود میگویــم اگــر روزی
این خانــواده دهان بــاز کنند و
خاطراتشــان و بالیایــی که بر
سرشان آمده اســت را بلند بلند
در رســانههای عمومی باز گویند،
جمهوری اسالمی دیگر نمیتواند
کمر راســت کند و مجبور است
باالخره پاســخ دهد کــه چرا و
چگونه و با چه حقی مرتکب این
همه جنایت شــده و خانوادهها را
نیز از دانســتن حقیقت محروم
کرده است ،نه جنازهای ،نه وصیت
نامهای ،نه برگــه فوتی که علت
واقعی مرگ را در آن نوشته باشند،
نه ســنگ گوری ،نــه بگذارند در
همین گورهای جمعی آزادانه جمع
شوند و یاد عزیزشان را زنده نگاه
دارند و نه حتی به راحتی بتواننددر
چهار دیواری خانهها مراسم یادبود
بگیرند .مسئوالن حکومت اسالمی
چــارهای ندارند و بایــد خاوران و
دیگر گورهای بی نام و نشان را به
رسمیت بشناسند و در سطح ملی
و بین المللــی از خانوادهها پوزش
بخواهند ،بعد از آن چه شود ،زمان
و شرایط تعیین خواهد کرد.
جمهوری اسالمی گمان میکند
که مادرها و پدرها میمیرند و همه
چیز تمام میشــود ،شاید برخی
از مــا نیز اینگونه فکر میکنیم و
برای همین خیلی ناامید شدهایم،
ولی وقتی برخورد جوانهایی که
حاال انسانهای برومندی شدهاند
را میبینیم که بیتابانه میخواهند
به خــاوران بیایند ،باید به حرکت
دادخواهانهی خود ایمان بیاوریم و
بدانیم که با ُمردن چند مادر و پیر
و ناتوان شدن خانوادهها خاموش
نخواهد شد ،ممکن است امروز ما
جلوی جوانهــا را بگیریم که به
خــاوران نیایند یا حرکتی نکنند،
ولی هر روز این شعله در درونشان
شعله ور تر میشود و میخواهند
بدانند چــرا و چگونه مــادران و
ن و خواهران و بــرادران و
پــدرا 
همسرانشــان را اعدام کردهاند و

8043 St Hubert,

Montréal, QC H2R 2P4
)(Metro: Jarry
Tel.: 514-516-3007

چرا حق ندارند بر خاک عزیزشان
گلی بگذارند یا شمعی روشن کنند
و برایشــان آزادانه مراسم یادبود
بگیرند .باالخره این زخم نیمه باز
سر باز میکند و چرک آن دیر یا
زود بیرون میزند و فوران میکند
و تمام پیکر جمهوری اسالمی را
میگیرد.
هرچند میدانیم حکومت اسالمی
چاهی برای خود کنده اســت که
خالصی از آن به این راحتی برایش
امکان پذیر نیســت ،از یک طرف
میداند اگر د ِر خاوران را باز بگذارد
و جلوی خانوادهها را نگیرد ،مانند
دهه هشتاد ،پیش از پادگانی کردن
خاوران ،صدها و شاید هزاران نفر
در مراسم سالگرد کشتار زندانیان
سیاســی و جمعهی آخر ســال
شــرکت میکنند ،از طرف دیگر
اگر هم چنان جلوی خانوادهها را
بگیرد ،خانوادهها به اشــکال دیگر
جلوی این بیعدالتیها میایستند
و صدایشــان را یکی یکی بلند
میکننــد و همیــن جمعهــا و
ایســتادگیهای کوچک ،بزرگ و
همه گیر میشود و همه چیز را به
هم میریزد.
باری ،جمهوری اســامی چارهای
ندارد و باید با این مســاله برخورد
کند و مسئولیت آن را بپذیرد .این
چالشــی است که باید با آن روبرو
شود ،ممکن است آن را به تاخیر
بیاندازد ،ولــی دیر یا زود باید این
بحران را پشت ســر بگذارد ،زیرا
خانوادههــا پاســخ میخواهند و
مسئوالن باید پاسخ دهند و دیگر
نمیتواننــد هر کــدام جنایت را
گردن دیگری بیاندازند و از زیر بار
مسئولیتشانه خالی کنند.
حتی خانوادههایــی که فقط در
ســالهای اول با شهامت مراسم
میگرفتند و سالهاست که آنها
را نمیبینیم یا حضورشان خیلی
کم رنگ شــده اســت ،قطعا در
درونشــان بیتابی شدیدی موج
میزند که باز دوبــاره به خاوران
بیایند و به اشکال مختلف اعتراض
خود را نشــان دهند .این اعتراض
نیز در طی این ســالها به اشکال
مختلف بوده است ،از نامه نگاری
به مســئوالن حکومتی به شکل
علنی و مخفی تــا نامه نگاری به
مسئوالن بین المللی و افشاگری و
مصاحبه و نوشتن مطلب و دیدار
همدیگــر و حضور در خــاوران و
غیره ،ولی اگر جمهوری اسالمی با
این مساله برخورد نکند ،بی تردید
ایــن اعتراضهای خفته و نهفته،
دیر یا زود از خانهها به گورستانها
و جلــوی زندانهــا و از آن جا به
رسانهها و نهادهای بین المللی و
در نهایت به کف خیابانها کشیده
خواهد شد و ســایر جنبشهای
اعتراضی نیز به حرکت در میآیند
و دیگر جمهوری اسالمی با هیچ
اســلحه و قدرتی نمیتواند آن را
مهار کند .هفتم شهریور 1394
http://www.mpliran.org/
2015/08/blog-post_67.html
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به اهتمام

محمد فرحی
(مونتریال)

جنگ بی تفنگ
از ابوالقاسم حالت

ما را برای عجز و نیاز آفریده اند
او را برای عشوه و ناز آفریده اند
تا بی تفنگ ،خانم و آقا کنند جنگ
نشگون و مشت و سیلی و گاز آفریده اند
از بهر مفلسی که بسی دارد اشتها
نان و پنیر و سیر و پیاز آفریده اند
وز بهر اغنیا که نــــــدارند اشتها
مرغ و خروس و اردک و غاز آفریده اند
از بهر فاسقان خبیــــث جهنـمی
سنتور و تنبک و نی و ساز آفریده اند
وز بهر آنکه راه بهشت اختیار کرد
ذکر و دعا و زهد و نماز آفریده اند
گنجشک را که گرسنگی می خورد مدام
از بهر سیــر کردن باز آفریده اند
روشن ضمیر را ،ز ازل در بساط عیش
چون شمع بهر سوز و گداز آفریده اند
تا آدمی درنده تر از هر درنده ای است
بهر چه شیر و ببر و گراز آفریده اند
1325/6/19
00000000000000000000000000000
اشعاری نغز از شعرایی بزرگ
زمام عقل به دست هوای نفس مده
که گرد عشق نگردند مردم هشیار
-------------داروی تربیت از پیر طریقت بستان
کادمی را بتر از علت نادانی نیست
-------------ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند
بانگ و فریاد بر آری که مسلمانی نیست
-------------خلق را تقلیدشان بر باد داد
ای دو صد لعنت بر این تقلید باد
-------------درشتی و نرمی به هم در به است
چو فاصد که جراج و مرهم نه است
(فاصد :رگزن)

چند رباعی از بزرگان

اندر دل بیوفا غم و ماتم باد
آن را که وفا نیست ز عالم کم باد
دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد
جز غم که هزار آفرین بر غم باد
موالنا
-------------هر سبزه كه بر كنار جویی رسته است
گویی زلب فرشته خویی رسته است
پا برسر سبزه تا به خواری ننهی
كان سبزه ز خاك الله رویی رسته است
خیا م
---------------گر در همه شهر یک سر نیشتر است
در پای کسی رود که درویش تر است
با این همه راستی که میزان دارد
میلش طرفی بود که آن بیشتر است
سعدی

17
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3

ادامه دار

برو قوی شو!

محمد حسین حسامی محوالتی

کسی که صاحب عنوان و پول و اموال است
هزار نوکر مثل منش به دنبال است
به هر کجا که رود ،خلق دور او جمع اند
دجال است
ظهور حضرت او چون ظهور ّ
مگیر دیپلم و لیسانس و بی سواد بمان
چرا که وضع زمان بر مرا ِد ج ّهال است
ز نرخ ماهی و اوضاع نان منال امسال
وضع هر سال است
که این گرانی و این وضعِ ،
حقوق چون که بگیرم ،بیا و از نزدیک
ببین که بر سر تقسیم آن ،چه جنجال است
کاله من به کف نانوا و ِ
پشت کتم
به دست موجر و کفشم به دست بقال است
بیا ز بنده شرمنده این سخن بشنو
تو را که عیش جهان آرزو و آمال است :
«برو غنی شو اگر راحت جهان طلبی
که در نظام طبیعت ،فقیر پامال است»
از کتاب یک بغل کاکتوس ص 81

ایرج میرزا
عاشقی محنت بسیار کشید

عاشقی محنــت بسیار کشید
تا لبدجله به معشوقه رسید
نشده از گل رویــش سیراب
که فلک دسته گلی داد به آب
نازنین چشم به شط دوخته بود
فارغ از عاشق دلسوخته بود
دید در روی شط آید به شتاب
نوگلی چون گل رویش شاداب
خواست کازاد کند از بنــدش
اسم گل برد و در آب افکندش
خوانده بود این مثل آن مایه ناز
که نکویی کن ودر آب انداز
گفت به به چه گل زیباییست
الیقدست چو من رعنائیست
حیف ازین گل که برد آب او را
کند از منظره نایاب او را
زین سخن عاشق معشوقه پرست
جست در آب چو ماهی از شست*
گفت رو تا که ز هجرم بــرهی
نام بی مهری بر من ننهی
مورد نیکی خاصت کــــــردم
از غم خویش خالصت کردم
باری آن عاشق بیچاره چو بط*
دل به دریا زد و افتاد به شط
دید آبی ست فراوان و درست
به نشاط آمد و دست از جان شست
دست و پایی زد و گل را بربود
سوی دلدارش پرتاب نمود
گفت کای آفت جان سنبل تو
ما که رفتیم ،بگیر این گل تو
جز برای دل من بوش مکــن
عاشق خویش فراموش مکن
بکنش زیب* سر ای دلبر من
یاد آبی که گذشت از سر من
جز برای دل من بوش مکــن
عاشق خویش فراموش نکن...
شست :قالب ماهیگیری | بط :مرغابی
زیب :زیور ،زینت

facebook.com/paivand.montreal
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به ما بپیوندید!

«آقای موفقیت!»

گفتار سوم:
انواع هوش و مهارت
keivan.nasirnia@gmail.com

در گفتار دوم مــدل کلی و عمومی
شایســتگی (Generic Model of
 )Competencyرا مطرح و گفتم که
مطابق این مدل ،شایستگی حاصل
ســه عامل دانــش (،)Knowledge
مهارت ( )Skillو نگرش ()Attitude
مــی باشــد .از "نگــرش مثبــت"
( )Positive Attitudeبــه عنوان "راز
بزرگ موفقیت" سخن گفتم و مقرر
گردید قبل از ورود به موضوع نگرش
که تقریبا ســرخط اصلی تمامی این
ســری نگارش های آقــای موفقیت
خواهد بــود ،اندکی راجع به دانش و
مهارت صحبت کنم .از دانش نوشتم،
همچنین هوش به عنوان مهمترین
عامل انسانی کســب دانش معرفی
و توضیح داده شــد .حــال در ادامه
به موضوعــات " هوش" و همچنین
"مهارت" می پردازم.
• هوش

هوش ( )Intelligenceیکی از جالب
توجــه ترین نیروهای روانی اســت.
روانشناسان هنوز نتوانسته اند در یک
تعریف جامع راجع به هوش به توافق
برسند اما اتفاق نظر دارند که هوش،
شیء یا وجود عینی مستقل و واحدی
نیســت .هوش در مغز قابل دیدن و
نشان دادن نیســت .هوش هنگامی
ادراک می شــود که فرد در موقعیت
های گوناگون رفتارهای خاصی از خود
ابراز نماید .پس تا رفتاری از انســان
ســرنزند نمی توان راجــع به هوش
او قضاوت کرد .شــبیه آن بیت شعر
معروف که می گوید :تا مرد ســخن
نگفته باشــد عیب و هنرش نهفته
باشد!
از میان تعاریــف متعدد هوش به دو
تعریف بســنده می کنیــم که یکی
هوش را "اســتعداد یادگیری" و آن
دیگری هوش را "تغییــر و انعطاف
پذیریدر سازگاری با محیط و همساز
شدن با وضعیت جدید" می داند.
• انواع هوش

هوش تقســیم بندی های مختلف و
مبســوط و بعضا پیچیده ای دارد که
در این نگارش به صورت بسیار ساده
ومختصر به آن پرداخته می شــود.
هوش کشــش مغزی و تــوان روانی
انسان و در خدمت کامیابی ،تکامل و
تعالی اوست .هوش توانش سازگاری
با محیط پیرامونی را برای انسان پدید
می آورد .هوش از طریق عوامل ارثی
(ژن هــا) انتقال مــی یابد و محیط،
تعیین کننده میزان پیشرفت کمی
و کیفی آن اســت .معــروف ترین و
شناخته شده ترین نوع هوش "هوش
عمومــی" ()General Intelligence
است که همزمان با تولد فرد و همراه
با او به دنیا می آید و سطح آن در افراد
مختلف تفاوتدارد .مصطلح ترین واژه

ایستگاه انرژی

برای تعریف سطح هوش که برای
عموم خوانندگان نیز آشناست،
بهره هوشی یا IQ
))Intelligence Quotient

روزهای خوب در راهند...
جامعه ما به امید و انرژی مثبت نیاز دارد

کا نون موفقیت و شادکامی اریانیان مونتریال

می باشــد .بازه عــددی آن از
صفر تا دویســت در نظر گرفته
می شــود که البته اعداد صفر و
دویســت فرضی هستند چون عمال
افرادی با چنین سطحی از  IQوجود
ندارند .مطابق یک تقسیم بندی حدود
نیمی از افراد جامعهدارای بهره هوشی
طبیعی یا عادی ( )Normalیعنی بین
 91تا 110هستند .هوش انسانی در
دوران بلوغ شروع به افزایش ناگهانی
می کنــد و و در دوران جوانی به اوج
خود میرسد .در واقع هوش تابعی از
رشد جسم است و اساس ساختمانی
آن ،مغز و سلسله اعصاب است.
ناگفته نماند که محیط بیشــترین
تاثیر را بر میزان رشد آن دارد IQ .به
هوش تحصیلی نیز معروف است یعنی
همان هوشی که انسان برای کارهای
فکری ،محفوظاتی ،محاسباتی یا مانند
این ها به آن نیاز دارد .کارآیی خاص
 IQمربوط به دوران تحصیل است که
تا حدود زیادی تعیین کننده میزان
موفقیت تحصیلی افراد می باشد.
اما تجربه ثابت کرده و بســیار دیده
ایم افــرادی را کــه دوران تحصیلی
درخشانی را پشت سر گذاشته اما در
صحنه زندگی و عرصه اجتماع ناتوان
مانده اند .یا برعکس ،افرادی که دوران
تحصیلی به اصطالح رقت باریداشته
اما سنین میانسالی و بزرگسالی خود را
با موفقیت های شگفت آوری گذرانده
اند .ناگفته نماند افرادی هم هستند که
هردوی این دوران را با موفقیت یا عدم
موفقیت طی می کنند .یکی از عوامل
اصلی که چنین وضعیتی را سبب می
گردد "هوش هیجانی" (Emotional
 )Quotientنام دارد.
 EQیا همان هوش هیجانی مبحثی
است بســیار جوان که از حدود سال
 1990پــا گرفته وعبارت اســت از
توانش ایجاد انگیزه در خود و پایداری
در مواجهه با ناکامی ها ،کنترل تکانه
ها (میــل و رغبت ناگهانی و ضروری
به فعالیت فوری) و به تاخیر انداختن
کامروایی ها.
همچنین تنظیم حاالت خلقی خود و
حفظ توانایی فکر کردن یا اجتناب از
غوطه ور شدن در نگرانی ها ،همدلی
کردن و امید داشــتن .حتی برخی تا
حدی پیش میروند که هوش هیجانی
را کلید توانش ها ،مهارت ها و قابلیت
هایی می دانند که فرد را قادر به یک
زندگی موفقیت آمیز می کند .از آنجا
که توضیح بیش از این در باب مقوله
بســیار گســترده هوش در حوصله
این نوشــتار نیست در ادامه به عامل

یک ایستگاه انرژی در فیس بوک:
برای شما که به دنبال موفقیت و
شادکامیهستید....

"مهارت" ( )Skillمی پردازم.

• مهارت

معادل هــای واژه مهارت در فرهنگ
پارســی فراواننــد از قبیــل احاطه،
اســتادی ،تبحر ،تردســتی ،تسلط،
چاالکی ،خبرگی ،زبردستی ،سررشته،
فراســت ،ماهری ،چیره دســتی و
کاردانی .مهارت را می توان توانمندی
انجام مطلوب کارها با صرف حداقل
انرژی و زمان دانســت .هر چه درجه
مهارت بیشتر باشد ،کار با مطلوبیت
بیشتر و صرف انرژی و زمان کمتری
به انجام می رســد .خواه یک مهارت
عمومی مانند درس خواندن باشد یا
یک مهارت اختصاصی مانند تعمیر
موتورهواپیما!
همچنین برخی مهارت های عمومی
بسته به موقعیت فرد و درجه استفاده
از آن تبدیل به مهــارت اختصاصی
می شــوند .یعنی اگر فردی استفاده
از یک مهارت عمومــی را به صورت
اختصاصی و حرفه ای انجام دهد ،آن
مهارت اختصاصــی خواهد بود .مثال
همان مهارت درس خواندن برای یک
دانشــجوی دکترا حکم یک مهارت
اختصاصی را دارد زیرا سطح و نحوه
استفاده از آن بسیار متفاوت است.
افــراد برای ماهر شــدن ابتدا نیاز به
دانش دارند که در بخش قبلی به آن
اشاره شد .دانشی که به آنها بگوید چه
انجام دهند (.)What to do
نحوه انجام کار نیز نیاز به دانش دارد
که همان چگونگی انجام کار (How
 )to doاست.
افرادی که کاری را با یک سطح دانش
اولیه شروع می کنند مبتدی هستند.
با گذشت زمان و کسب دانش ضمنی
( )Tacit Knowledgeکه قبال راجع
به آن گفته شد به تدریج خبره یا به
اصطالح ماهر می شوند .میزان مهارت
افراد به دو عامل میزان دانش (دانش
اولیه به اضافه دانش ضمنی) و تعداد
دفعاتی که آن کار را انجام می دهند
بستگی دارد .به قول معروف :کار نیکو
کردن از پر کردن اســت! مهارت به
عنوان توانایی به کار گیری دانسته ها
نیز قابل تعبیر است.
تــا اینجا و تا حدامــکان به دو عامل
دانش و مهــارت از مــدل عمومی
شایستگی پرداخته شــد .در گفتار
بعد طبق آنچه قبال وعده شــده بود
عامل سوم یعنی نگرش ( )Attitudeرا
مطرح خواهم نمود.
•
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خبر ناباورانه و بسیار و تکاندهنده
است« :شاهرخ زمانی» فعال مقاوم
کارگری که از چهار سال پیش در
بند ،براثر سکته مغزی درگذشت!

شاهرخ زمانی:
گوهردشت:

"امــا ســایهی مــرگ را از در و
دیوار ســلولهای مجاور و مقابل
و در تمامــی فضای محیط حس
میکردم .گویی که ساعتها پیش
مرده بودم ،ساعتها پیش بارها و
بارها طناب دار را بر گلوی خود و
باال کشیده شدن را احساس کرده
بودم پنجههــای بغض آنچنان
گلویم را فشــرده بود کــه یارای
حرکت نداشتم "....اینجا مرگ هم
ناله میکند!"
•

خبر هولناک و بسیار
تکانده است

سال شصت و هفت هزاران زندانی
سیاســی را مخفیانه اعدام نمود.
رژیمی که مخالفینش را تا آنطرف
دنیا تعقیب میکند و میکشــد،
چگونه آنان که در زندانهای رژیم
و در تیررس هستند ،جانشان در
امان اســت؟ رژیم انســانکش و
آدمخوار جمهوری اسالمی کینه
و دشمنی خود را از همان ابتدای
به بند کشــیدن شاهرخ در طول
محاکمــه و صدور حکم آشــکارا
نشــان میداد .در طی این مدت
چهار سال زندان بارها زندانبانان،
وزارت اطالعات و نیروهای امنیتی
در همدستی با قوه قضائیه رژیم،
علیه شاهرخ دســت به توطئه و
اذیت و آزار او زدند .شــاهرخ قبال
توســط اطالعات به مرگ تهدید
شده بود.
زندانیان در جمهوری اسالمی اگر
مانندشاهرخبهمرگیفوریمحکوم
نشوند ،به مرگی خاموش در درون
دیوارهای بلنــد زندانهای رژیم
مذهبی ســرمایهداری جمهوری
اسالمی محکوم هستند .ما خواهان
آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی
و عمــوم زندانیان هســتیم ،در
همینجا اعالم میداریم جمهوری
اسالمی مسئول جان کلیه زندانیان
است .مســبب مرگ هر زندانی را
رژیم جمهوری اسالمی و قوانین
ضدبشــری آن میدانیم .شاهرخ
زمانی را جمهوری اسالمی کشت.
ما خواهان دخالت کلیه نیروهای
کمونیســت نهادهای حقوقی و
بینالمللی برای رسیدگی و علت
مرگ رفیق شاهرخ هستیم.
ما جمعــی از فعالیــن کارگری
جنوب ،رفیق قهرمان ،کمونیست
پیگیر ،رهبر الیق مبارزه سندیکائی
را پیــشاز این بهعنــوان الگو و
رهبر خود برگزیده بودیم .گزارش
مفصل از زندگی و کار «کارگران
ســاختمانی خطه جنوب» را که
ش از این تهیه و انتشار
دو سال پی 
دادیم ،تقدیم به رهبر شایســته
و بنیانگذار ســندیکای کارگران
نقاش و ســاختمان رفیق ارزنده
شــاهرخ زمانی داشتیم .ما عموم
فعالیــن کارگری ،کوشــندگان
سیاســی  -اجتماعی و مبارزین را
توصیه میکنیم ،مبارزه و استواری
را از شــاهرخ بیاموزیم .شــاهرخ
همواره در قلب ماست.
نابود باد رژیم سرمایهداری
جمهوری اسالمی
زنده باد انقالب-
زندهباد سوسیالیسم

در تعقیــب و پیگردهای بیپایان
رژیــم ،علیه فعالین سیاســی -
اجتماعی و کارگری ،چهار ســال
پیش بهدنبال یک تصمیم نیروهای
وزارت اطالعــات و امنیتی رژیم
به اســارت رفت ،در یک محاکمه
غیرعادالنه ،غیرانسانی و غیر مدنی،
بدون برخورداری از حقوق دفاعی
و مدنی شبیه آنچه در جمهوری
اسالمی سابقه دارد ،توسط بیداد
گاههای رژیم به یازده سال حبس
محکوم شــد! گفتن یازده ســال
حبس به زبان ســاده است .حتی
برای آنان که آشــنا بــه رویه قوه
قضائیه رژیم و صدور احکام طوالنی
علیه مخالفینش آشنا بودند ،خبر
یازده سال حبس بسیار هراسانگیز
و ستمگرانه بود !.مگر او چه کرده
بود؟ در قاموس رژیم سرمایهداری
و ضدکارگری جمهوری اسالمی،
فعالین عرصه کارگری ،اجتماعی و
کودکان کار هستند ،که توسط قوه
قضائیه با محکومیتهای طوالنی
به بند کشیده میشوند.
خبر اما! امروز ،ناباورانه و بســیار و
تکاندهندهاست.
«شــاهرخ زمانی» فعــال مقاوم
کارگری که از چهار سال پیش در
بند ،براثر سکته مغزیدرگذشت!!
شاهرخ زمانی از رهبران پرشور و
پیگیرمبارزاتکارگریوسندیکائی
ما بود .ما فعالین کارگری جنوب،
مســبب مرگ شــاهرخ زمانی را
رژیم جمهوری اسالمی میدانیم.
شــاهرخ قهرمــان ،اولیــن فعال
سیاســی  -اجتماعی و کارگری
نیســت که خبر مرگ ناباورانه و
شــوکآورش در زندانهای رژیم
به بیرون انتشــار پیدا میکند .در
جمعی از فعالین کارگری جنوب
طول سی و هفت سال عمر رژیم
سرکوبگر و ضدانسانی جمهوری
اســامی ،جامعه سیاسی بارها با
شــنیدن اینگونه خبرها در بهت •
فرو رفت .کمونیســتها ،فعالین از نامه شاهرخ زمانی به
کارگری  -اجتماعی ،و امروز عموم دخترش
مردم با اینگونه اخبار که احساسات آری دختر عزیزم :
عمومی یک جامعه را برمیانگیزد
آشنا هستند .جمهوری اسالمیدر در کشــوری که مشتی انگل زالو

صفت با بهره کشی میلیونی انسانها
و دزدی و غــارت علنــی هزاران
میلیاردی ثروتهای عمومی ،یکی
از غنی ترین کشور جهان ،با رتبه
دهم معدن جهان را به کشــوری
با هشــتاد درصد مردم زیر خط
فقر یکــی از باالترین آمار گرانی،
بیکاری میلیونی ،میلیونها کودک
کار و خیابان ،تورم ،فحشــا و تن
فروشــی ،بیکاری ،بی مسکنی،
طالق ،اعتیاد و افسردگی تبدیل
کرده اند،در چنین شرایطی چگونه
می توانم بی تفاوت به سرنوشــت
هــم زنجیرانم فقط بــه فکر تو و
خودم باشم؟
چگونــه می توانم به سرنوشــت
صدها هزار کودکان کار و خیابان
و دههــا هزار دختران گرســنه و
آواره خیابانها در کنــار ثروتهای
هزار میلیاردی طفیلی های انگل با
ماشینهای چند میلیاردی شان بی
تفاوت باشم؟
چگونه می توانم به بی سوادی هر
دو نســل آینده  ۱۱میلیونی فقرا
در کنار بورســیه های چند صد
میلیاردی دلواپسان حکومتی بی
تفاوت باشم ؟
آیا می توان نشست و نگاه کرد
که ششــصد نفر مافیای زر و
زور حکومتی یک چهارم کل
نقدینگی کشور یعنی یکصد و
پنجاه هزار میلیارد وام بانکی را
پس نمی دهند و یک میلیون
و دویست هزار نفر جوان در
صف انتظار وام  ۵میلیونی صف
کشیده اند؟
چگونه می توان از کنار دستگیری
و شــکنجه و اعدام هــزاران نفر
آزادیخواه و برابری طلب به خاطر
دفاع از حقوق قانونی و مشروعشان
گذشت ؟
بله دخترعزیزم ،انسان واقعی نمی
تواند از کنــار این همه تبعیض و
نابرابری و بــی عدالتی بی تفاوت
بگذرد.
•

عصر یکشنبه  ۲۲شهریور در زندان
مخوف گوهردشت

بهت بغضــی غریــب در گلوی
مبارزان نشسته ،بهتی از آن دست
که گویی صالبت پایــداری را به
همهمه خیزش بر میآورد .بغضی
از آن دســت مهیب کــه نه خود
میشکند و نه کسی را یارای فرو
درکشیدن است.
بهــت بغضی چنــدان غریب که
گویی از  ۹تووی ویل تاریکترین
کلمات ،قبیل شکنجه ،ترور ،تبعید،
زندان و ...به سوی نور پر پر میزند.
کلماتی که هر چند نامبارک اند،
امادر سیطره عریان ستم خودکامه
گان ،یادآور بیبدیل واژگان مبارکی
چون زندگی ،آزادی ،دموکراسی،
حقوق و عدالتاند .اینکه میگویند
مرگ حق است ،شــاید بر آتش
دلســوختگان ،خنکای مرهمی
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به سراغم آمد و
گفت :شاهرخ را
هرچه صدا میکنم جواب نمیدهد
و هیچ حرکتی ندارد.
بیاختیار گفتم :مگر میشــود او
حرکتینداشتهباشد؟شاهرخحتی
در خواب هم جنب و جوش دارد،
به سراغش رفتم ،وقتی چهرهاش را
دیدم که خون از دهان و دماغش
بیــرون زده و هیچ حرکتی ندارد
باور نکردم ،نه این شاهرخ نیست و
امکان ندارد! او به خواب ابدی برود،
چون او را به این جرم متهم کرده
بودند که مردهها را زنده میکند و
آنها را که در خواب هستند بیدار
میکند.
چگونه امکان دارد؟ کســی که از
خواب نفــرت دارد به خواب ابدی
برود؟! نه من باور نــدارم او مرده
است ،بلکه او مثل هزاران قهرمان
دیگر شهید و گواهی جاودانه شد
و هر لحظه بر ســر ظالمان فریاد
میزند و مردم مــا را به مقاومت
دعوت میکند.
بی اختیار زار زار گریه میکردم و
کسی نبود دلداریم بدهد ،ناگهان
احســاس کردم با نگاهی دوست
داشــتنی در کنارم ایســتاده و با
زبان شیرین مادری (ترکی) فریاد
میزند ،میگوید ( :انقالبیالر هیچ
وقت ایلمزلر) انقالبیون هیچ وقت
نمیمیرند( ،بونی فقط انقالبیالر
قانــارالر) این را فقــط انقالبیون
میفهمند .اشک چشمانم را پاک
کردم ولی چــرا دروغ بگویم ،این
فقط حرکت شــکلی بود و فایده
نمیکرد ،باز اشک چشمانم امانم
نمیداد ،دوباره احساس کردم در
کنارم ایستاده و میگوید ،چرا برای
من گریه میکنــی؟ تو که من را
بهتر از همه میشناسی و میدانی
من برای خوشــبختی و شــادی
مردم مبارزه میکنم و هیچ وقت
نخواهم مرد! ولی اگر دلت گرفته
و میخواهی گریه کنی مرا بهانه
نکن ،به اطراف نگاه کن و بهحال
آنهــا گریه بکن که سالهاســت،
روحشان مرده و به ظاهر زندهاند!
آری شاهرخی که من میشناسم،
بزرگتر از مرگ است.
او هرگز نخواهد مرد
و برای احیای حقوق کارگران
همیشه فریاد خواهد زد

باشــد .اما هیچ مرگی در
غربت زندان حق نیست.
اما هیچ مرگ نابهنگامی،
هرگز حق نبوده و نخواهد
بود بهویژه مرگ مشکوک
مبارزی سترگ در خفقان
بندهــای در بســتهی
پاسداران تباهی.
ضایعهی مرگ نابهنگام مبارزیدر
بند ســپاهیان جهل در هر سن و
سالی که باشد نه تنها حق نیست
بلکه ظلم مضاعف به اندیشه آزادی
و آزادی اندیشه ست .شاهرخ تنها
 ۵۰بهار پر مشــقت از زندگی را
تجربه کرده بود که بادلی بزرگدر
گرو بهار آزادی در آوردگاه همیشه
خونین رهایــی ،از میان ما رخت
بر بست .شاهرخ رفت .او دیگر نه
میتواند چیزی بنویسد و نه دیگر
بیش از این میتواند آگاهی دهنده
باشد.
ولی بهعنوان مبارزی الهام بخش،
در دل تاریخ راســتگاری ،جاودانه
خواهد ماند .زیرا که به فرهنگنامه
"پایداری تا پای جان" برگ زرین
تری افزود.
ایستاده بر بام بلند قلههای برابری
انسان ،شــاهرخ زمانی به نیروی
پر توان عشــق از دخمههای نبرد
زنجیرهای حقد و کین با دستان
کار و رهایی ،پر پروازی خونبار بر
گشود و رفت .اما تا امحای آخرین
سنگر اســتبداد و اســتبدادیان،
درخشش پیام هجرت غریبانهاش،
ادامه مبارزات حقطلبانه مردمان
سراسر ایرانزمین را به قدر آرمان
واال و همت سربلندش ،همچنان پا
بر جا و استوار نگه میدارد.
آسوده بخواب شــاهرخ که مرگ
سرخ چون تویی ما را به پیروزی
امیدوارتــر و بر تــداوم راه مبارزه
مصممتر سازد .مبارزهای خونین
با سلطهی سیاه ســیطرهای که
شــرارههای ســرکش آتــش پر
فتـــنهاش از میهن ســوخته بر
گذشــته و سراســر خاورمیانه را
شرورانه در بر گرفته است.
آسوده بخواب شــاهرخ که یاد و
خاطرههای تو در بند آدمخواران
آزادی ســتیز ،عزم ما را بر ادامه
نبرد نابرابر خود با رژیم اشغالگر و
آدمکش فقیه ،راسختر میدارد.
آسوده بخواب شــاهرخ که عروج
هر مبارزی از درون میلههای سرد •
زندان ،ما را به درســتی راه سرخ گزارشی کوتاه از
خویش ،آگاهتر مینماید.
آســوده بخواب شــاهرخ که ما مراسمخاکسپاری
بیداریم و چون تو تا آخرین نفس شاهرخ زمانی
ایستادهایم.
آسوده بخواب شــاهرخ که تاریخ جسد شاهرخ زمانی را روز دوشنبه
تحویل خانوادهاش دادند .تنها با این
بیدار است با دستان قاهر انتقام.
:
داودی
ارژنگ
شرط که آنها هیچ شکایتی نکنند
دشت
گوهر
زندان
و گزارش پزشک زندان که مرگ او
دوشنبه23شهریور 1394را سکتهی مغزی اعالم کرده بود،
بپذیرند.خانوادهیشاهرخبیدرنگ
•
جســد را به تبریز شهر عاشقان،
شاهرخ قهرمان هرگز شهر مبارزان و خطه قهرمانخیز
آذربایجان منتقل کردند .بالفاصله
منیمیرد!
فعاالن کارگری و دوستان شاهرخ
صاحل کهندل
از سراســر ایران خود را به تبریز
زندان گوهردشت رساندند تا در زادگاه ستارخانها
یک ســاعت قبل هم
ســلولی ،و باقرخانهــا ،حیدرعمواوغلیها،
ِ
همشــهری و هــم رزم قهرمانم صمدها ،دهقانیها و نابدلها و…
(شاهرخ زمانی) با حالت اضطراب این بار بر مزار شاهرخ ،یاری از تبار
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آنــان گرد هم آیند .حضور فعالن
کارگری از تهران ،کرج و سنندج
چشمگیربود.
سیل جمعیت خیرهکننده بود ،هر
چند نه در خور شاهرخ ،چرا که از
روز قبل نیروهای امنیتی با افراد
زیادی تماس گرفته بودند و آنان را
از رفتن به مراسم منع کرده بودند.
اما تعداد مشتاقان به شرکتدر این
مراسم آنقدر زیاد بود که احتماال
نیروهای امنیتی نیز نتوانسته بودند
با همه تماس بگیرند .چند نفر از
فعاالن تبریز را هم به ســتادهای
خبری احضار کرده بودند و یکی از
فعاالن اجتماعی تبریز نیزدر طول
مراسم بازداشت بود.
در طول مراسم و هنگام خواندن
نماز میت یکی از حاضران با صدای
بلند اعالم کرد :شاهرخ چه نیازی
به خواندن نماز دارد… با این حال
مراسم برگزار شد .چند مامور خاص
از بازکردن صورت شاهرخ هنگام
خاکسپاری جلوگیری کردند .هر
چند حضور ماموران چشــمگیر
بود اما آنها با سیل جمعیت کاری
نمیتوانستند انجام دهند .مراسم
با خواندن قطع نامهی تشکلهای
کارگــری ادامه یافــت .اطالعیه
تشکلهای مســتقل کارگری به
تعداد نســبتا قابل توجهی میان
جمعیت توزیع شد .سپس همزمان
با گلباران مزار شــاهرخ ،مراسم با
سر دادن شعارهایی از جمله:
" زنده باد شاهرخ زمانی"" ،درود
بر شاهرخ زمانی"" ،شاهرخ معلم
ماست ،راه شــاهرخ راه ماست"،
"درود بر کارگر مبارز " ادامه یافت.
شــعارها همهگیر بود و در میان
انــدوه و رنــج فــراوان جمعیت
نمیخواســت مزار را ترک کند.
اما اجبارا با پایان یافتن مراسم به
تدریج آمادهی ترک مراسم شدند.
پس از پراکنده شــدن جمعیت
و در میانه راه خروج از آرامســتان
ماموران یکی از شرکتکنندگان
را کــه گمان می کردنــد بیانیه
تشــکلهای کارگری مستقل را
توزیع کــرده ،دســتگیر کردند.
بالفاصله این مساله مورد اعتراض
حاضران قرار گرفت .ماموران ابتدا
گفتند فقط چند سوال و حاضران
هم گفتند در حضــور خودمان.
به تدریج تعداد معترضان به این
دستگیری بیشتر شد .راه رفت و
آمد ماشینها بسته شد .هنگامی
که پس از دستبند زدن ماموران
قصد بردن فرد دســتگیر شده را
داشتند ،اعتراضات شدت گرفت و
پس از کشــمکش فراوان و دست
به دست شدن وی ،باالخره برای
خاتمه این وضعیت ماموران جلو
چشم همه دست وی را باز کردند
و شرکتکنندگاندر مراسم همراه
با وی محل را ترک کردند.
خانواده شــاهرخ مراسم پذیرایی
بسیار خوبی را تدارک دیده بودند.
هنگام صرف غــذا یکی از فعاالن
کارگری گفت ":این غذا با همه ی
خوبی به دلم نمی چسبد زیرا که
شــاهرخ  ۵سال از خوردن چنین
غذاهایی محروم بود".
مراسم پذیرایی با اعالم مراسم روز
 ۵شنبه خاتمه یافت.
-------------------•
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استخدام

به یک نفر خانم باتجربه
برای انجام کارهای خانه:
آشپزی،لباسشویی،
تمیز کردن خانه؛
 2یا  3بار در هفته
(+یک روز ویکند)
درناحیه کت دنیژ نیازمندیم.
لطفا پیام بگذارید:

www.paivand.ca since 1993

حسابـداری

آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه
خصوصی حسابداری کانادا
مطابق با مطالب و سرفصلهای
)DVS) DEP
 000توسط  :داتیس پناهی 000
استـادحسابداری
کالج Lester B. Pearson
به زبان های فارسی ،انگلیسی
و فرانسه تلفن:

تدریس انگلیسى

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

تدریسخصوصى
زبان انگلیسى
از مبتدى تا پیشرفته
توسط مدرس آموزشگاه ها
و دانشگاه هاى تهران
 000سولماز میزانى 000

ﮐﻮﭼﮏ

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

شیـرینی

toendmar16U

استخدام
اخوانوستآیلند

به چند نفر کارمند مسلط
به امور مواد غذایی،
آشپزی ،شیرینی پزی،
آماده سازی و ...نیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت
رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل
و یا فکس کنید:

Fax: (514) 334-9850
@info
akhavanfood.com

فروشبیزنس
MOBILE Franchise

514-430-0430

رستوران بـرای
فــروش

یکرستورانایرانی
 +یک فست فود
با فروش باال
دریکمركزخریدشلوغ
باتمامیوسایلو
اجارهپایینوبلندمدت
بهعلتمسافرت
به فروش می رسد.

Tel.: 514-458-5220

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

Facebook:Rose pastry

شـیراز
esfahaniazdec01

کیترینگ

sep13fulyr

پرستــار

نگهداری از عزیزان شما،
توسط خانم با تجربه،
در خانه -ما و شما -
یا بیمارستان ،همراه با
رفرنس 5،سال سابقه کار
دیپلمهدستیارپرستار
(زویــا)

514-503-7391

Tel.: 514-467-7807
aznov15U

آموزششنا

از اینپسمهمانیهاومراسم
خودرابهمابسپارید!
خوشمزهتریناغذیهایرانی
وکانادایی
• با هر بودجه
• برای هر مناسبت

توسط مربی خانم
با  ۱۵سال سابقه
فارسی،فرانسه،انگلیسی
جلسه اول رایگان:

یکبارامتحانکنید
مشتریخواهیدشد.

514-778-1358
azsepfre

Tel.: 514-963-5179

freeazmar

کلبــه
عموجان

azapr2015khadijeU

اجاره آپارمتان

تدریس فارسی

دوخوابه
درمنطقهبسیارعالی
خیابان کاوندیش
NDG
 -از یکم جوالی --برایاطالعاتبیشتر
باشمارهتلفن
زیرتماسبگیرید:

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند
abaee:azsepfree

آموزش زبــان فرانسه

از مبتــدی تا پیشرفته
متخصص آزمون های TCFQ،TEFaQ، TFI
• کالس های تقویتی برای
دانش آموزان ابتدایی  -دبیرستان
• دوره های ویژه برای آزمون های ورودی مدارس
مجتبی فــالح
کارشناس ارشد زبان فرانسه با 13سال سابقه تدریس

Tel. 514-887-3535
bagheraz15may

استخدام

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

Tel. 514-965-1358
tillnov1Pd

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

Tel.: 514-484-8072

آرایشـــــگاه

937-8296.......................................... . VIVA
481-6765 ...............................EVE. ........
شهرزاد489-6901 ......................................... .
فاطی 772-5787 .......................................... .

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
کاســپین814-7700 ............................... .
مهری 940-1642 ............................ .T.A.M
اسکای.الن 388-1588 .................................. .
یونایتد 416-225-5509 ........................... .
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................

آموزش رانندگی

نینا513-5752 ............................................. .

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

931-2888 ............................. .Westmount
486-9994 .......... .Pieces D'auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
آلتیماکــس487-0009 ..............................
شــیخ صالــح366-1509 ...................... .

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

Tel.: 514-675-4405

لی لی صمیمی 825-3170 .......................... .

ارز

شریف223-6408 ......................................... .
آپادانا933-1719 ............................................. .
گروهپاسیفیک289-.............................9011
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492.................Expert-FX. ...............

امالک و مسکن

فیروزهمتیان827-6364 ...................... .،
امیرســام702-2309 ................................... .
کاظم تهرانی971-7407................................ .
علیرضــازوار712-2615 ......................... .
نادرخاکسار969-2492....................................
مسعودهاشمی298-4567 ........................ .
مینواسالمی 967-5743............................... .
مریم خالقــی983-5415 ......................... .
حمیدکاغذچی928-5415 ......................... .
نینوس گیورگیزنیا816-4080.................... .
مسعودنصر 571-6592.................................. .

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین932-2953 ........ .
انجمنادبیمونترالilsmontreal.org.......
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبکwww.zaq.org ...... .
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد944-8111........................... .
حقوق بشرinfo@addhi.net ...................... .
249-4684 ....................................... .IBNG
انجمن زنان مونترال516-3007...................
دانشجویان:کنکوردیا848-2424 .............. .
کتابخانه نیمــا485-3652 ........................ .
موسسهخوئی341-2235..............................

بیمه اتومبیل

PARTICIPATE in our
CO

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

MMUNITY

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:
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(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver

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

MONTRÉAL QC H4B 1L8

514-996-9692

فروش کلیه
بلیت برنامه ها و
کنسرتها

2233336

514-

•
•
•
•
•

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

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

کوتاه زیباتر است

•
•

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

اطلس485-8585 ............................................ .

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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

ترجمه

دارالترجمهیکتا439-8501..........................
نغمه سروران889-8765 ............................ .
محمودایزدی745-0318 ............................ .
شهریاربخشی624-5609 ............................ .

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

حسن انصاری735-0452 ............................
ریاض حق362-0382 .................................. .
ســرورصدر777-3604 ............................ .
مهتاب ثقفی567-3169 ............................. .
حسینخردبین242-6034...........................
مونتریال442-8056 ....................................... .
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

حمل و نقل

خشکشویی

فرویوو694-7036 ......................................... .
اکســپرس889-7392 ................................ .

داروخــانه

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

naghdiazfeb01U

جویــایکار
پرستار ،با ١٠سال سابقه
كاردربخشهایمراقبتهای
ویژه اطفال و بزرگساالن
در كانادا،
عضونظامپرستاری
آمادۀ پرستاری كودك
(از ١روز تا ٥سال)
و یا سالمندان شما
(درمنزلیابیمارستان)
اعظم -تلفنتمــاس:

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

مراکز پخش پیوند

®لوگوی پیوند®

مرکزشهرمونتریال:

ســوپراخوان ،تپــش ،شــاطرعباس ،ماهی
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
سن لوران ،کافه پرشیا ،عموجان،کوپلی2:و،1
----------------------------------فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ،
ارز آپادانــا ،کلینیک آریا ،آلفامدیک ،ارزخضر،
المیزان ،نور ،پاسیفیک ،متروپولیس ،کبابسرا و...

ارز

Tel.: 514-806-7870
azmay15free

شریف

ریوسود:

کوه نور ،آدونیس ،دابل پیتزا ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...

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

وست آیلند :

اخوان ،آدونیس ،شاتوکباب ،و...
الوال:

کوه نور ،آدونیس و...

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

تاکـسی

جای شما در این صفحه
خالی است!

برای ما بنویسید اما...

شهروزرضانیا (آریا)933-3337 ................. .
شریفنائینی731-1443............................... .
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی737-6363 ................................. .

پزشــکی

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
درد دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
پیوندنیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

اتو الگانس 482-................................... .4500

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

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

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

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

بیمه و مشاور مالی

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

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

همــه روزه در
تپشدیجیتال

ارائه کلیه خدمات
ی شامل؛
ی زیبای 
آرایش 
کوپ ،الیت ،امبره،
براشینگ و سایر خدمات
با قیمت مناسب
منطقه Nuns' Island
در
ٔ
لطفا جهت تعیین وقت
تماسبگیرید:
514-660-7792

شانس اول را به آنهـا
بدهید!

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

toendofmay2010P

خدمات
آرایشی

نیازمنــدیها



514-827-6329
514-620-3255

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

College,University
High-Shool

نیـازمنـدی هـای پیوند

azfeb01U

ازدواج

مترو :گای کنکوردیا

رزپیسترى:بابهترین
شیرینیهاىارگانیك
ایرانى و •تزیین سفره
عقد ،با 20سال سابقه در
خدمتشما

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

فروشاستثنائی

فرانچایز تلفن های همراه
 بدلیل تغییر محل اقامت واقع در یکی از بهترینمراکز خرید
 با درآمد و فروش ثابتبرای اطالعات بیشتر با
شماره زیر تماس بگیرید:
بن عمومی

Tel.: 514-933-8866

Rose pastry

آموزشختصصی

نیماازاگوسترایگان

پاتــوقعموجمال
به چند ویترس
و کمک آشپز،
جهت کار در مرکز شهر
مونتریال فورا نیازمند است.

azjan’12paid60+120ak

Tel.: 514-560-2568

Tel.: 514-991-6819

استخدام
پاتــوق

خدماتمالیاتی

Tel.: 305 7674367
az15sepU Jay.issa@yahoo.ca
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دندانپزشک

رستــوران

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

فـرش

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

فـال

گان پیوند )

کامپیوتر

224-0-224................................... .KamNic
507-0773 .......................... . Laptop FSO

کلیسا

دکتر بیتــا999-2482 ............................... .

گاراژ (درب)

سوپر و فروشگاه

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

شادی678-6451 ............................................ .

کبابسرا 933-0-933 .................................... .
شومینه564-9790 ........................................ .
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس270-8437 ......................................... .
یاس483-0303 ........................................... .
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی483-0000 ....................................... .
کوپولی(989-8580 ............................... .)2
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی

شماره شما در

این لیست نیست؟

کــــارواش

هما484-2644 ................................................. .

کلینیککایروپرکتیک

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

کتابفروشی

تپش223-3336 ................................ .
انجیلیفارسیزبان999-5168......................
مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............
249-4684 ............................ .UNI-TECK

گرافیک و طراحی

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

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

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

نازگلفالح697-0225.....................................

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

موسیقی (جشن ها)

وحیــد 983-1726 ................................ .

وام مسکن

سروین562-6453........................................... .

پـارس290-2959 ....................................... .

وکیل دعاوی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ846-0221 ....................................... .
فتوبوک984-8944 ........................................ .
فتو ُرز488-7121.............................................. .

عینک سازی

گرانیت

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت

ماریا کوتونه656-8178 ............................... .
آریــــــان777-4447 ............................... .

محضر

وحیدخلجی439-1444 ................................

تپش دیجیتال223-3336 ........................ .
بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
امیرکفشداران574-4540..............................

ویدیو

تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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) Tel.: 514-

 996-9692عکاسی

رز

نیازمندیهای

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

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

ایرانی
ب
خرید!

514-488-7121
5301 Queen Mary, H3X 1T9
(نبش دکاری )

SNOWDON

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

توسط :رضا هومن

سامی سرویس • SAMI Service

حمــل و نقل وسائل

helia_1984@yahoo.com

• مسکونی • اداری
• کارگو • فرودگاه
• تورونتو • اتاوا • کبک
• ارسال بار زمینی

pteojune2015

نی
ایرا ام

azmay2013hoomanfree

خد
است ید!
کن

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

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

azjune1U

514-441-4295

مهد کودک الگار در نانز آیلند
برای نگهداری و پرورش کودکان
 ۱۸ماهه تا  ۵ساله شما
•آموزش و مکالمه گام به گام
زبان های انگلیسی و فرانسه
• ورزش • نقاشی و کاردستی
• بهمراه برنامه سالم و متنوع تغذیه • توسط کارآزموده
در زمینه های آموزش کودکان و بهیاری از کانادا
برای اطالعات بیشتر با شیال تماس بگیرید :

Tel.: 438-383-1333
kabirazsep1U

مترجم رمسی

onlyjune15+j1y1’15P

مترجم رمسی
خاطره حتویلداری یکتا
•عضوجامعهمترجمان
رسمی کبک و ایران
•ترجمهرسمیکلیه
مدارک و خدمات مربوط به
ترجمه

www.paivand.ca

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

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند

شیرینی
سـرو

 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

دندانپــزشک

نغمه سروران

محمودایزدی

azjune’15U

نی
ایرا ام

صرافی
 5ستاره

خد
است ید!
کن

کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

مترجم رمسی

شهریاربخشی




























رضانوشادجمال

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک
-------------514-624-5609

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ

Bureau de Traduction Farhang




























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

مترجم رمسی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
نائینی
شریف
دکتر
º
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¼
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کلینیک دندانپزشکی 
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
رسمی اسناد و مدارک،
نماید:
می
همکاری
به
دعوت





¶









¢
£















¢






©



¸




½



دندانپزشکان ارجمند هموطن را 
با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
تضمین تائید ادارات و سازمان های
لطفا برای اطالعات بیشتر با ایمیل زیر تماس بگیرید:
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
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Tel.:
514-745-0318
محل:مرکزشهرمونترال
clinique_Soleil@yahoo.com
Cell.:
514-246-8486
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نزدیکمترومک-گیل
Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
ب
ا
ای
ر
ان
ی
Call, text or e-mail for an
appointment
کــار

514 585 - 2345

بابهترینشیرینیها






 



برای جشنهای شما
514-562-6453

















































شریف

مهد کودک الگار در نانزآیلند

• 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 :

• بازسازی آشپزخانه • بازسازی حمام
• نصب در و پنجره • کاشیکاری
• نقاشی • کابینت آشپزخانه
• سنگ کاری و بسیاری دیگر
با سال ها سابقه در خدمت شما
هدف ما رضایت شماست (بهنام رفیعی)

Tel.:514-518-4568

کلبــه
عموجان



























35 X 45

)

اجنام امور ساختمانی

Tel.: 514-933-0-933

با مشارکت
خود،
کامیونیتیرا
تقویتکنید

kabirazsep1U

jobs@spaxprss.com

azjunePendoct’15

در خدمت
تیم
متخصصین با تحصیالت دانشگاهی:
• عضویت در سازمان مهندسین
(و سایر سازمانهای حرفه ای) کبک
• تهیه رزومه موثر و نامه جذاب
درخواست استخدام • مشاور در کاریابی ،تغییرو پیشرفت شغل
با بهره برداری مفید از بازار کار • آماده سازی جهت مصاحبه
استخدامی و • .. .ایجاد انگیزه کاریابی برای افراد در جستجوی
کار • ...سرویس بصورت رایگان یا نیمه رایگان و با کیفیت
تضمینی توسط تیمی فعال مرکب از افراد ایرانی ،فرانسوی و
انگلیسی زبان با بیش از  20سال سابقه.

توسط شادی

Tel.: 514-952-9899

514-299-2550

مــربیکاریابی
دکتر مالکی

فال قهـوه
و ورق

35 X 45

New concept spa
in Terrebonne,
looking for experienced
 eyebrow threadingاسپای مدرن در ناحیه «تربُن»
specialist.
به یک نفر متخصص بند و ابرو
Full and part time
فورا نیز مند است :
positions available
تمام وقت و یا نیمه وقت
in our new
اطالعات:تماس

and dynamic team.

Visit us:
www.
DevelopExperts.com
Contact:
@info
DevelopExperts.com

ja Pdtoendaug15

Tel.: 514-996-1065

514-833-8684

50 X 70

وب سایت
اپلیکیشنموبایل
بازار یابی اینترنتی
بهینه سازی
جستجویاینترنتی
و...

برای تهیه خودرو من تا پایان تمام مراحل
( خرید .بازرسی .ضمانت.
وام خودرو .بیمه و پالک)
و همچنین خدمات
بعد از فروش
در کنار شما هستم.
خدمات شامل خرید فروش و تعویض میباشد

دارای کارشناسی ارشد زبان
فرانسه و مدرک تدریس پیانو
به کودکان،
امکان تدریس به زبان های
فرانسه ،انگیسی و فارسی
نیم ساعته  10دالر
 45دقیقه  15 :دالر
یک ساعته 20 :دالر

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

Help wanted

DevelopExperts

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

قابلتوجهخامنها

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

تدریسپیانو

فنگویندگی

استخدام :بند و ابرو

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

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

35
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کوچولو
دوستان
خصوصی:
ﺍﺻﻞ
ﺑﺮﺍﺑﺮ
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 6107 Sherbooke W.






ﺩﺍﻭﺩﻯ
ﺭﺿﺎ

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ


فروش کلیه بلیت 
از
را
دلبندتان
کوچولوهای




























 

































Tel.:
514-484-8072
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ارز

محیط خانه به محیط
خانه دوستان کوچولو
تحویلدهید!
از  4ماهه تا  5ساله
در قلب کت سنت لوک

مجری
مراسم
عقد ایرانی

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
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دیجیتال
تپش
در
روزه
همه



£



514825-3170

ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ

223-3336
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کــار
کنید!
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#425,
Montreal,
H3G 1P9
 


 















§









































 












 



rezadavoudi78@yahoo.fr









% farhangtranslation85@mail.com
5780 Sherbrooke
W., Tel.:
)369-3474(FISH

























































ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ f

Station Guy-Concordia




































)W., Tel.: 369-3474(FISH

 حل جدولهای ویژه و عادی:

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16
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به نام خداوند بخشنده
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روزنامه
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مندید،
عالقه
اگر
دارید،
اگر دستی به قلم
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ترجمه و...
نویسی،
گزارش
ذوق دارید ،در
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5780 Sherbrooke
W.,
Tel.:
)369-3474(FISH



داوطلبـــانه-
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)210 St-Jacques (Lachine



ساعــاتکار:













همکاریکنید.






¡
Tel.: 514-366-1509
















شنبه
لغایت
دوشنبه
روزهای
ها
سوژه
گزینش
برای
پیش
از
لطفا
توجه:



514-247-1732


























 از ساعت  11لغایت 17





(450) 638-7078

¥


¸


 

با ما هماهنگی کنید:









 






 


جاي ديگر كه در آن چاي يا
قهوه درست ميكنند
 -3گل هميش��ه بهار – سكه
عهد هخامنشي – مرغابي
 -4ش��بيه – حم��ام بخار –
صداي كلف��ت – موي گردن
شير
 -5كراهت ،بيزاري – س��هل
كردن – رديف
 -6عدد پيشتاز – جانشينان
– عطر شيريني
 -7ح��رف مفعولي – نجار –
پرندهاي كوچك و خواننده
 -8ماما – پيشوندي به معني
پائين – ش��هري در اس��تان
خوزستان

 



 

15

14

13

12
11

ه

ل

ل
ا
ا

ز

ي

ي
م

ت

 10ش
9

8

7
6
5
4
3

ا

م

ش

ل

خ

ن

م
و

ك

ا

و

ل

ي

ي

ف

ش

ز
ا

گ

ر

د
ا

م

ض
د

ك

ن

ك

ا

ا

ه

ن
ا

ي
ر

ش

ر

د

پ

چ

س ت

ا

ه

ت
ل

ر

م

ب

م

ر

ن
ا

ي
ن

ي

ق

ز

پ ش

ا

و

د

ا

ر

د

ن

س ت

ا

ت

ن

ك
ج
ا

ا

ه

و

ب

ل
ا

باپیوندهمکاریکنید








































2

1

و

پ

ت
ا

و

د

ا

ا

ص

ش

ل
ر

ه

ر

ر

و

ر

د

ب

ا

ا

ن

ي

ر

ا

ا

و

ر

ا

ر

ر

د

ج

ب
و

ي

د

س س

ع

ر
ا

ك

ي

ش
ا

ر

ر

ج

ك

ج

ك

ك

ه
ا

ن




«
¹

ن

ي

د

ن

ا

م

س

ب

ا

ه

ا

د

س
م

ي
ر

م

ا

ت

ف

ت

ا

ن

د

ت

ن

ك

ا

م

ك

م

ن

ا

ا

د
ا

ن

ي

گ

15 14 13 12 11 10

9

 14ش
13
12

11

م
ا

ر

ي

ي

9

8

7
6

5
4
3
2
1

ا

ه

ل
و

ا

ا

ا

ي

و

و

ف

ا

ر

ر

ه

ر

س

ن
و

ي
ن
و

ز

خ

ر

خ

ر

س

ه



دیگر،
روزهای
 جهت انجام اموردر
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هماهنگی قبلی الزم است.



Tel.:
514-996-9692







 

 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب
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حل جدول عادی شماره 5113
شاعر و اديب سده هشتم هجري
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حل جدول ويژه شماره 5113
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Citizenship

To be eligible to become a
Canadian citizen, you must
meet the conditions in all
these areas:
age,
permanent resident status,
time you have lived in Canada (residence),
income tax filing,
intent to reside,
language skills,
how well you know Canada, and
prohibitions.
As a result of 2014 changes to the Citizenship Act,
if you have served in or
with the Canadian Armed
Forces, you might be able
to apply through a fast-track
process. This is based on
how long you have served
our country, instead of
how long you have lived in
Canada. Foreign military
members do not need to
be a permanent resident of
Canada.
Age
You must be at least 18
years old to apply.
To apply for citizenship for
a child under 18:
you must be the child’s
parent, adoptive parent or
legal guardian,
the child must be a permanent resident, and
one parent must be a
Canadian citizen or apply
to become a citizen at the
same time (this also applies
to adoptive parents).

36
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Immigration
cation. These
requirements
do not apply to
children under
18.
When calculating time you
have lived in
Canada, you can
only count time
spent after you
became a permanent resident
of Canada.
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First and foremost, My staff and I
congratulate Payvand Newspaper’ s
editor and chief Mr. Rahimian for his
22 years of success and for being the
best Persian newspaper in Canada.
Mr. Rahimian, we wish you
continued success.

Income tax filing
You must have met your
personal income tax filing
obligations in four taxation
years that are fully or partially within the six years
immediately before the date
you apply.
Intent to reside
You must declare your
intent to reside during the
citizenship application
process.
To become a citizen, you
must indicate your intention
to:
Live in Canada,
Work outside Canada as a
Crown servant, or
Live abroad with certain
family members who are
Crown servants.
Once you become a Canadian citizen, you have the
right to enter, remain in, or
leave Canada, one of the
basic rights of citizenship.

Language abilities
Canada has two official
languages—English and
French. To become a
citizen, you must show
Permanent resident status
that you have adequate
You must have permanent
knowledge of one of these
resident (PR) status in
languages. In general, this
Canada, have no unfulfilled means you can:
conditions related to that
Take part in short, everyday
status, and your PR status
conversations about commust not be in question.
mon topics;
This means you must not:
Understand simple in• be under review for immi- structions, questions and
gration or fraud reasons, or directions;
• be under a removal order Use basic grammar, includ(an order from Canadian of- ing simple structures and
ficials to leave Canada), or
tenses; and
• have certain unfulfilled
Show that you know
conditions related to your
enough common words and
PR status.
phrases to answer questions
You do not need to have a
and express yourself.
PR card to apply for citizen- If you are 14 to 64 years of
ship. If you have a PR card, age, you must send docubut it is expired, you can
ments with your citizenship
still apply for citizenship.
application that prove you
can speak and listen in EnTime you have lived in
glish or French at this level.
Canada
Second, we will note how
You must have been physwell you communicate to
ically present in Canada as
staff or a citizenship officer
a permanent resident for
during your interview.
at least 1,460 days during
A citizenship officer will
the six years immediately
make the final decision on
before the date of your
your application, including
application. You must also
how well you can commube physically present for at nicate in English or French.
least 183 days during each
of four calendar years that
How well you know Canada
are fully or partially within To become a citizen, you
the six years immediately
must understand the rights,
before the date of appliresponsibilities and privi-

leges of citizenship, such
as voting in elections and
obeying the law. You must
also show, in English or
French, that you understand
Canada’s: Such as history,
values, institutions and
symbols.
If you are 14 to 64 years
of age, when you apply for
citizenship, you will need
to take a citizenship test to
show you have adequate
knowledge of Canada and
the responsibilities and
privileges of citizenship. It
is usually a written test, but
it is sometimes taken orally
with a citizenship officer.
All you need to know for
the test is in our free study
guide, Discover Canada:
The Rights and Responsibilities of Citizenship. A
copy will be sent to you
once we get your application. The questions in the
citizenship test are based on
this study guide.
Prohibitions
If you have committed a
crime in or outside Canada
you may not be eligible to
become a Canadian citizen
for a period of time. For
example if you:
Are in prison, on parole or
on probation in Canada,
or are serving a sentence
outside Canada,
Have been convicted of an
indictable offence in Canada or an offence outside
Canada in the four years
before applying for citizenship, or
Are charged with, on trial
for, or involved in an appeal
of an indictable offence
in Canada, or an offence
outside Canada.
Time in prison or on parole
does not count as time you
have lived in Canada. Time
on probation also does not
count if you were convicted
of a crime.
The above information can
be found on the Citizenship
and Immigration website.
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.
----------------Maria Cottone
Regulated Canadian
Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
mariacottone@hotmail.com
www.mariacottone
@hotmail.com

این اولین خســوف ماه
افروخته در سه دهه اخیر
۱۸  پدیــدهای که تا،بود
سال دیگر تکرار نخواهد
.شد

خسوف دیشب در حالی
رخ داد کــه مــاه کامل
در نزدیکتریــن فاصله
ممکن با سیاره زمین قرار
داشت و به همین دلیل
بزرگتر و نورانیتر به نظر
.میرسید

ِ
...مــاهافروختهگرفت

در ایــن پدیده قرص ماه
قبــل از آن که با ســایه
 به،زمین پوشــانده شود
رنگ ســرخ و برافروخته
.در آمد

 دیشــب: ســپتامبر28
ســاکنان کشــورهای
مختلف در سرتاسر زمین
:شاهد پدیدهای نادر بودند
خسوف ما ِه افروخته

عکاسیازپدیدهماهگرفتگی
حضرت موالنــا در بــاب پدیده دوران «هوخشتره» منجر به صلح
:خسوف می فرماید
 چون آنرا نشانه خشم،هم شــد
حکم و تقدیرش چو آید بی وقوف
خدایان میدانســتند! اما در زمان
عقل کی بود در قمر افتد خسوف ما پدیده ماه گرفتگی باعث شادی
ستاره شناسان و عالقمندان هنر
. پدیده های عکاسی است،در زمــان هــای دور
ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی وقوع پدیده ماه گرفتگی اخیر در
 نگارنده را،»موجب ترس مردم بود و حتی در دار السالم «مونترآل
به فکر تهیه این مطلب
.انداخت
:اسپشیالاینشماره
این مقاله بــه ما کمک
 با نورپردازی خواهد کــرد که بتوانیم،سئانس عکس های پرتره ای
 تصاویر، از ایــن پدیــده،های هنری و بک گراند سفید و مشکی
. زیباتری تهیه کنیم:برای خانمهای زیبا و آقایان خوش تیپ
-------------- چاپ و، عکس دیجیتال در استودیو10
 قبل از هــر چیز به یک7  در5  عکس در ابعاد متوسط4 رتوش
300  لنز تله زوم حداقل12  در8 اینچ و یک عکس بزرگ با ابعاد
میلیمتر نیــاز داریم تا
 دالر70 : کال،به انتخاب مشتری
بزرگنمایی قابل قبولی
.از ســوژه داشته باشیم
:تلفناستودیوفوتوبوک
برای بزرگنمایی بیشتر
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
میتــوان از «تیــوب
:استودیو فوتوبوک در فیسبوک
اکستنشــن» استفاده
WWW.FACEBOOK.COM/
کــرده و بزرگنمایی را
STUDIOPHOTOBOOK1
•
.تقویت کرد
STUDIO.PHOTOBOOK :اینستاگرام
تنظیمات پیشنهادی بنده برای این
:مرحله به صورت زیر خواهد بود
 ثانیه1/250 :سرعت شاتر
7.1  اف: دیافراگمInfos pratiques
125 : ایزوsur Montréal
بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی مرحله دوم زمانی اســت که ماه
.ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل گرفتگی کامل اتفاق می افتد
 سایه زمین بر روی،اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو به بیان دیگر
 ماه نسبتا کامل شده و در نتیجه.مذهبیوحزبیندارد،کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی
نور ضعیفتــری از مــاه به زمین
¥¼M¼U¼Î#¼Äj¼TwH
 به همین دلیل مجبوریم.میرسد
که تنظیمات دوربین را بر اساس
ÁH#¾Îoe#ÁnHjoLµ±ÃÎ#»#ÂwI§–#ÁIÀ#½r»oQ#¾Ã±¨#½k¹¹¨#Ho]H
.شرایط نوری جدید تغییر بدهیم
در مرحله دوم شــاهد ظهور نور
نارنجــی رنگی بــر روی کره ماه
هستیم که باید ســعی شود این
طیف بــه همان حالــت طبیعی
.خودش در تصویر ظاهر شود
تنظیمات پیشنهادیدوربین برای
...#»#·I¨j¼¨#,Â±¹woQ#,ÁnHjnIM#·Hn»j#,Âw»o–#,½oUoQ#,Â¬jH¼ºIi#ÁI¿v§–
شرایط نوری جدید به صورت زیر
www.studiophotobook.com (514)984-8944 Â±L¤#S¤»#IM#ˆ£Î
:پیشنهادمیگردد
7352
rue St-hubert, 3e étage, Montréal h2r2n3
:ادامه در صفحه بعد

همچنین میتوان از بعضی از مغازه
،های بزرگ عکاســی در مونترآل
400 «تیوب اکستنشن» و لنزهای
. میلیمتر را کرایه کرد600 یا
برای عکســبرداری از پدیده ماه
گرفتگی حتمــا باید دوربین را در
.وضعیتدستی قرار بدهیم
 فقط،عکاسیدر وضعیت اتوماتیک
.یک لکه سفید به ما خواهد داد
تنظیمــات دوربیــن در چنین
وضعیتــی که دو نــور مختلف از
ســوژه داریم در دو مرحله انجام
.پذیر خواهد بود
در مرحله اول که شــاهد شــروع
 نور،این پدیده طبیعی هســتیم
بازگشتی از سطح ماه نسبتا شدید
بوده و باید تنظیمات نور دوربین را
.بر همین اساس انجام بدهیم
بنابراین قسمتی از کره ماه که سایه
زمین بر آن می افتــد در ابتدای
 تیره تر دیده،شروع ماه گرفتگی
خواهد شد و بقیه قسمتهای سطح
ماه روشــن و کامال واضح خواهد
.بود

»«همهچیزدرموردمونترآل
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بانک رویال
کاناداپیشبینی
خود را در زمینه
رشداقتصادی
اینکشــور
کاهش داد

بانــک رویال کانــادا پیش
بینی خود را در زمینه رشد
اقتصادی این کشور کاهش
داد .به گزارش نشریه الپرس
در اینترنــت ،رکود کنونی
بخش انــرژی اقتصاد دانان
بانک رویــال کانادا را بر آن
داشــت تا پیش بینی های
خود را بــرای اقتصاد کانادا
کاهشدهند.
بنا بر اعالم بخش اقتصادی
رویال بانک کانــادا (آر بی
سی) ،رشد تولید ناخالص
داخلی واقعی باید امسال به
یک و دو دهم درصد برسد
در حالی کــه در ماه ژوئن
روی رشــد یک و هشــت
دهم درصدی حساب شده
بود .این گــروه انتظار دارد
رشد اقتصادی سال دو هزار
و شــانزده به دو و دو دهم
درصد یعنی چهاردهم واحد
کمتر از پیــش بینی های
قبلیبرسد.
هر چند اقتصاد کانادا در دو
فصل گذشته اندکی رکود
نشــان می دهد ،اما عمق
این رکود حاشیه ای بوده و
ضعف آن به طور عمده در
بخش انرژی متمرکز شده
است.
ایــن در حالی اســت که
اقتصادهای هر استان بر سر
مسئله انرژی  ،در حالی که
برخی تولید کننده نفت و
برخی مصــرف کننده اند،
دچار اختالف می شوند.
پیامدهای افت قیمت نفت
به میزان قابل توجهی چشم
اندازهای اقتصادی استانهای
آلبرتــا  ،ساســکاچوان و
نیوفوندلند البراور را کاهش
میدهد.
کرگ رایت ،اقتصــاد دان
ارشد رویال بانک می گوید:
موانع اخیر بر سر راه اقتصاد
کانادا شــایعات متعددی را
درباره رکود به راه انداخته اند
در حالی که ما این شایعات
را نادرســت می دانیم .و با
توجــه به رشــد پنج دهم
درصدی در ماه ژوئن و رونق
بــازار کار انتظــار داریم در
سه ماهه سوم شاهد رشد
اقتصادیباشیم.
وی اضافه کرد :کانادایی ها
همچنان از نرخ بهره اندک
وام بهــره مند می شــوند
و رشــد بدهی خانوارهای
کانادایی در نیمه نخســت
ســال دو هــزار وپانزده به
باالترین حد خوددردو سال
و نیم گذشته رسیده است.
ـــــــــ

سرعت شاتر 1/6 :ثانیه
دیافراگم :اف  | 5.6ایزو2000 :
نکتــه مهــم در تنظیمات بخش
دوم این است که سرعت شاتر در
این مرحله از یکی دو ثانیه بیشتر
نگردد چون بــا توجه به حرکت
دائمی کره زمین و ماه ،سوژه دائما
در حال حرکت بوده و همین باعث
خواهد شــد که از وضوح تصویر
کاسته گردد.
بنابراین بــا اســتفاده از افزایش

رزرو و ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ:

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﺳﺖ ﻣﻮﻧﺖ 514.567.1797
4055Ste-CatherineO.,Westmount,QCH3Z3J8

ATWATER

ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻠﯿﻂ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﺖ آﯾﻠﻨﺪ

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﭙﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﺷﻨﺒﻪ  21ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2015
SaturdayNovember21,2015

514.223.3336

PLAZACENTRE-VILLEEVO

6162SherbrookeO.,Montreal,QCH4B1L8

)777UNIVERSITY(ROBERT‒BOURASSA

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﺷﯿﭗ:

شاخص حساســیت نور یا همان
 ،ISOسرعت شــاتر را در همین
محدوده و یا حتی بیشتر تنظیم
میکنیم .توجه داشــته باشید که
باالبردن بیــش از حد ایزو ،باعث
ایجاد نویزدر تصویر شده و کیفیت
آن را پایین خواهد آورد .در صورتی
که لنزی داریم که دیافراگم آن در
وضعیت زوم ،کمتر از میزان 5.6
باشــد ،میتوان از آن استفاده کرد
تا بتوانیم سرعت باز و بسته شدن

438.889.9000

شاتر را سریعتر در نظر بگیریم .به
عبارت دیگــر ،دریچه دیافراگم را
بیشتر باز میکنیم .برای اطمینان از
عدم لرزه دوربین در لحظه فشردن
دگمه شاتر ،بهتر است با استفاده
از دستگاه کنترل از راه دور و یا با
تایمر دو ثانیه ای عکاسی کنیم تا
لرزه های دوربین به حد اقل خود
برسند.
پدیده ماه گرفتگی ،بسته به کامل
یا نسبی بودن آن ،حدود  3ساعت

MONTREAL,QUEBECH3C3Z7

به طول انجامیده و فرصت کافی
برای تهیه عکــس از تحوالت آن
براحتــی مقدور اســت .بنابراین
فرصت انجام هر کاری را داریم.
بــا توجه بــه دور بودن ســوژه و
همچنیــن ارتعاشــات احتمالی
دســت ،حتما از سه پایه استفاده
شود تا وضوح عکس بیشتر باشد،
بخصوص برای زمانی که پدیده ماه
گرفتگی به صورت کامل اتفاق می
افتد و مجبوریم سرعت باز و بسته

شدن شــاتر را به حدود یک ثانیه
برسانیم.
اگــر هدف و تاکیــد عکاس فقط
ثبت تصاویر مختلف ماه باشد ،پس
از تهیه عکــس از تمامی مراحل،
بهتریــن ها را بر اســاس اولویت
زمانی در یک فریم و با بزرگنمایی
یکسان،مونتاژمیکنیم.
امــا اگر هدف عکاس ،ترکیب این
پدیده با مناظر شهری ،طبیعی ،و
هر سوژه دیگری باشد ،بزرگنمایی

را کمتر کرده و عکــس ماه را در
حالتهایی میگیریم که سوژه های
دیگری نیز در کادر قابل مشاهده
باشــد .طبیعتا تصویر ماه در این
وضعیت کوچکتر شده ولی مناظر
زیبای شهری یا طبیعی با پدیده
ماه گرفتگی در کنار هم و در یک
فریم مشخص خواهند بود.
سیمایتان همچو قرص کامل ماه،
درخشان!
•
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AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

Open 7 Days

Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi & Dimanche : 8H à 18H

READY TO EAT

RED APPLES

NAJUILLAS PLUMS

POMMES ROUGES
$1.74 k

PRÊT À MANGER

2 Chicken Brochettes de Poulet
3 Kebab Brochettes Kebabs
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains

ROMA TOMATOES

OIGNONS
Sac 10 lbs. bag

425 g

SHANGRILA MANGO JUICE
JUS DE MANGUES SHANGRILA
1.5 L

MOROCCAN BLACK OLIVES
OLIVES MAROCAIN NOIRES
1 kg

LB.

POTATOES

RED or GREEN LEAF LETTUCE

LAITUE EN FEUILLES ROUGES ou VERTES

EA.
CH.

EA.
CH.

LB.

...سوسیس و،مرغ
،انواعگوشتکوساله
MEATS،گوسفند
• VIANDES

... خشکبار و،حبوبات
انواع اقالم
GROCERY
•،خواربار
ÉPICERIE
HUMMUS

EA.
CH.

BANANES
$1.08 kg

PATATES
Sac 10 lbs. / 4.54 kg

TOMATES ROMA
$1.74 kg

EA.
CH.

Take out only
Take out only
emporter
PourPour
emporter
seulementseulement

BANANAS

LB.

ONIONS

Take out only
Pour emporter seulement

FIGS

FIGUES

PRUNES NAJUILLAS
$3.28 kg

LB.

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب
EA.
CH.

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

سوپراخوان
 درعالی و بهای رقابت
 با- سبزیجات
انواع میوهجات و
FRUITS
&ناپذیر
VEGETABLES
• کیفیت
FRUITS
ET LÉGUMES

قیمت مناسبTO
،عالیEAT
 کیفیت:ایرانی
خورش های
انواع کباب ها و
READY
• PRÊT
À MANGER

Take out only
Pour emporter seulement

AKHAVAN N.D.G.
Tél.: 514.485.4887 Fax: 514.485.7009
6170, Sherbrooke Ouest (N.D.G.)
Montréal, Québec H4B 1L8

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm
Saturday 8 am to 7 pm
Sunday 8 am to 6 pm
Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi 8H à 19H
Dimanche : 8H à 18H

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm,
Saturday and Sunday: 8 am to 6 pm

See stores for more specials
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Tél.: 514.620.5551 Fax: 514.620.5371
15760, Boul. Pierrefonds, Pierrefonds
Montréal, Québec H9H 3P6

RAW RED SKIN PEANUTS

AKHAVAN PITA BREAD

ARACHIDES PEAU ROUGES CRUES
$4.38 kg

KOOBIDEH KEBAB

KAFTA KEBAB

PAIN PITA AKHAVAN
720 g

$10.98 kg

$10.98 kg

SPECIAL
EA.
CH.

GREEK TZATZIKI

ASH PERSIAN SOUP

TZATZIKI GRECQUE
$8.78 kg

SOUPE PERSE ASH
16 oz.

HUILE D’AVOCATS ARVIDO
1L

EA.
CH.

ROYAL BASMATI RICE
RIZ BASMATI ROYALE
10 lbs. / 4.54 kg

ASTRO PLAIN YOGURT

YOGOURT NATURE ASTRO
0%, 1%, 2%, 3.25%
750 g

EA.
CH.

DATTES HAFEZ
500 g

ABRICOTS AKHAVAN
454 g

PÂTE DE TOMATES TAMEK
830 g

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

Double Pizza and Roasters Express have come together to offer two strong
concepts under one roof at one great price.
Franchise Fee: $20,000, most affordable in the industry and we are waiving this fee
for a limited time, Pay no franchise fee.
Investment Level: Approximately $250,000 - $280,000
Capital required: Approximately $100,000 - inludes working capital
Royalties: 5%, also one of the lowest in the industry
Advertising: 5%, this finds its way back to your pocket as our experienced
advertising department creates radio, TV and newspaper ads as well as flyers that
increase awareness and finally increased sales through walk-in customers and
home deliveries.
Co-branding will increase traffic to your restaurant and widen your customer
demographics. As a franchisee, you will have the opportunity to deliver the two
most popular delivery meals; pizza and chicken.
Double Pizza and Roasters Express each have their distinct central telephone
number for customers to call to place their order. Our call center dispatches orders
to the closest store by designated territories.
Having two strong brands together in one location is a recipe for success. A
marginal cost is added in electricity and labor while all the fixed expenses such as
rent, equipment purchases, phone, internet, uniforms, delivery drivers, menu
printing and mailing and so on stay the same. By adding another brand, sales have
the potential to double.

For more information contact Jonathan

jonathan@doublepizza.ca

514 343-4725 ext: 2245

Halal
Halal

Halal
Halal

LB.

FRESH LAMB CHOPS

CÔTELETTES D’AGNEAU
Pr. of/de Quebec
$21.98 kg

LB.

Halal

LB.

GROUND VEAL

FROMAGE FETA DORIC
700 g

VEAU HACHÉ
$13.18 kg

299

EA.
CH.

EA.
CH.

Franchising available

LB.

DORIC FETA CHEESE

LÉGUMES MÉLANGÉS MARINÉS ZARRIN
700 ml

We are open from 8 a.m. everyday
Nous sommes ouverts
dés 8H tous les jours

CÔTES LEVÉES D’AGNEAU FRAICHES
Pr. of/de Quebec
$10.98 kg

PALETTE DE VEAU DE GRAIN
$8.78 kg

LB.

LB.

FRESH LAMB RIBS

GRAIN FED VEAL BLADE

GRAINES DE CAFÉ RÔTIS
Columbian, Moka, Java
$13.18 kg

ZARRIN PICKLED MIXED
VEGETABLES

EA.
CH.

Halal
Halal

ROASTED COFFEE BEANS

EA.
CH.

AKHAVAN APRICOTS

EA.
CH.

EA.
CH.

TAMEK TOMATO PASTE

LB.

HAFEZ DATES

FARINE
20 kgs

ST-JEAN

$10.99 kg

EA.
CH.

FIVE ROSES FLOUR

ST-CHARLES

RAISIN COOKIES

OSSO BUCO DE VEAU
$13.18 kg

EA.
CH.

LB.

Halal
Halal

LB.

VEAL OSSO BUCCO

FALAFEL CORTAS
200 g

PISTACHES RÔTIES, SALÉES
$15.38 kg

EA.
CH.

LB.

Halal

CORTAS FALAFEL

PISTACHIOS
ROASTED, SALTED

ARVIDO AVOCADO OIL

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

LB.

Halal
Halal
Halal Halal LB.
Halal

6170 Sherbrooke St. W.
(corner/coin boul. Grand Blvd.) H4B 1L8

514 485-4887

Repas
ULTIME

SHERBROOKE

1 Medium Pizza

(all dressed or 3 toppings)

+ 12” Garlic Cheese Fingers
+ Small Fries + 2L Pepsi

19

99

Traditional Pizza Special
1 Medium Traditional
Italien Pizza,

Pepperoni, Even More Pepperoni,
Green Peppers and a Premium Blend of Cheese
MC

+ Small Fries OR CheesyBread

19

99

Large 2499
X-Large 2999

NEW!

DECARIE

EA.
CH.

EA.
CH.

CAVENDISH

EA.
CH.

BLVD.
PIERREFONDS
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انــواع
کارتتلفن

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692
since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

 Mailing Address:

 گوشت گوسفند تازه ،گوساله،
مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجاتوشیرینیجات،انواعبرنجباسماتی ،اینک در سه مکان بزرگ و مجهز
درخدمتنیازهای شما
میوه جات خشک
 حواله پولی سریع و
) 2550 Lapiniere (Brossard

مطمئن در افغانستان و
پاکستانپذیرفتهمیشود.
) 398 boul. Curé-Labelle (Laval
 انواع ظروف زیبا و
Tel.: 450-934-7744
قالی های ترکی زیبادر
اندازه های مختلف ) 2116, ch de Chambly )Longueuil
 CD و  DVDافغانی تازهTel.: (450) 396-6464 ...

Tel.: (450) 676-9550

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته

behrooz@babakhani.ca

Tel.: (514) 933- 8383

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

Farzin Asgari, Architect, OAQ
Tel. 514.803.5240
info@constartech.com

  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


تپـشدیجیتال

www.tapeshmontreal.com

Tel.: 514-481-0671

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

انتقـال ارز

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

NDG، H4A 1W6

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

UNION MONDIALE

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

____________________
5655 Sherbrooke W.






مشاور رمسی وام مسکن

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

constartech architecture

جواد ایراخنواه

باباخانی

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

ساعات کار :همه روزه
 9صبح تا 10شب

عینک
فرهت

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver
Published by: PAIVAND inc. Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
Tech.: S. Rezai | H. Harandi | Distribution: Amir

کیفیت عالی و قیمت مناسب

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها
همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336
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تبدیل سیستم های
ویدیوئی
کاست و کامپکت دیسک،
کتاب ،کارت تلفن

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

بهمدیریت:
بیژن احمدی

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________________________ GUY
)1863 Ste-Catherine W. H3H 1M6 (Corner: St- Marc

Cell.: 514-944-3279

>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551

www.akhavanfood.com
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Tel.: 514-937-5192

