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شــریف

تبدیل ارز
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Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent، QC H4N 1C8

Cote vertu، Bus 121 E

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca
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■ مشاوره کلیه امور مالی ر■ تبدیل ارزهای رایج
■ ارسال ارز به ایران و برعکس در کوتاهترین زمان

I.C. Pacific Inc.

____________________________________________

Tel.: (514) 289-9011 (514) 289-9044

Fax: (514) 289-9022
(Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W. # 511 Mtl. QC. H3B 1H9

Email: info@ic-pacific.com
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جریمهگرفته اید:
نگراننباشید!

ماکمکتان
میکنیم!!

دولت اقلیت یا اکثریت؟
نتیجه انتخابات 4سپتامبر
هنوز غیرقابل پیش بینی است

مناظره های تلویزیونی دس�ته

لیب�رال ،کبکی ،ائتلاف آینده
کبک و همبس�تگی (سولیدر)
کب�ک در ش�ب یکش�نبه 19
اوت و سه ش�ب متعاقب آن به
گونه دو ب�ه دو و دوئل رو در رو
نه تنها مایه روش�ن شدن افق
مبهم نتیجه انتخابات روز چهارم

جمع�ی رهب�ران چه�ار حزب
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>> هشتم سپتامبر روز جهانی سوادآموزی است
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آنها که دو بار آواره شدند
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صرافی  5ستاره

>> با بهترین نرخ و هزینه <<
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IBNG

کلینیکمدیکالآلفامدیک

دکتررضایی

چهارشنبه ها 8صبح

1253 Guy (514) 933- 8383

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

2178 Ste-Catherine W.

وحید خلجی

محضردار و مشاور حقوقی

Tel.: 514-439-1444

Montreal، Qc.، H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.426.3596

Mobile: 514.567.3169

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

صرافیخضر

انتقالفوری

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003

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

GUY

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

حسابداریومالیات

عباسشفیعی

تهیهوتنظیممالیاتبردرآمدسالیانه
 دفترداری Bookkeeping
 تهیه گزار ش هایGST & PST
 ثبت شرکت هاIncorporation :

فارغ التحصیل McGill University

18 Westminster N.Suite 20

Tax planning & preparation For:

Montreal, QC H4X 1Y9

- High income earners - Deceased
)- Corporations (R&D Tax Credits
- Audit representation - Business Plans

Tel.: (514) 806-0060

Montrealvr@gmail.com

مریم خالقی
Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309
West Island:
•15760
boul Pierrefonds

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

fhemmatiyan@sutton.com

Tel.: 514-620-5551
NDG:
Tel.: 514-485-4744

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

1155 Rene Levesque w. #2500

حمیدصدیقکاغذچی

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

جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

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

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

| 5057 Av. Victoria | Montréal, H3W 2N2

Tel.:514-844-4492

6600 Trans-Canada، Suite 750

ProFusion Realty RF

•6170 Sherbrooke W.

   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


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

با 18سال سابقه کاری در کانادا

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

مشاور امالک در مونتریال

Cell: (514) 827-6364

کلوب البوم ص23 :

Montreal, Qc, H3B 2N2

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

شهباز خنعی:
برگزاری اجالس
شانزدهم جنبش عدم
تعهد درتهران .....ص7:

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

www.sutton.com

دولت ایران از
زنانحتصیلکرده
وحشت دارد!

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

:خریدفرانچایز

 ص13 :

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

فیروزهمتیان

صدمین سالگرد حضورحضرت عبدا لبها رد مونتریال

 ص17 :

کاندولوکس

بهشتی که جمهوری اسالمی برای
مردم ساخته است  ...ص6 :

پارتی  29 Back 2 schoolسپتامبر:

>> 37

روبروی
بل سنتر
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مهــاجرت

>> 5

 7سپتامبر
کنکوردیا
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پارکآنگرینیون

ندرپارک..
هرگا

س�پتامبر نگردید ،که ابعاد تازه
تری را نیز برآن افزود.
اما تا اندازه بسیار زیادی موقعیت هر
ی��ک از احزاب و برنامه های آنها در
رابطه با مسایل سیاسی و اجتماعی
روز روشن تر گردید.
...............ص5 :

به سرپرستی
رضاناظم (وکیل)

Tel.: (514) 700-0303

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

544 Beaubien E.
_________________________
Tel.:514-277-1157
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Metro: Beaubien
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
Thurs. & Fri.

Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
2222A Dollard, Lasalle, H8N 1S6
Direct Line: 514.903-2021 #27
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

نادرخاکسار

مشاور امالک :مسکونیوجتاری

 با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-969-2492
Chartered Real Estate Broker
Nader Khaksar
Ramier Realty

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

Tel.: 514-683-8686
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پیکنیکپائیزی
ارائه ای از :تپش

ه  7اکتبر
یکشنب

SUN.
OCT 07

پارکانگرینیون

Persian Picnic
! in the PARC

توجه توجه توجه توجه توجه:

METRO:
Angrignon

   محل:

چندقدمی
خروجیمترو

یک روز پرشور،شاد و زیبای دیگر...
درفضاییصمیمیوخانوادهگی

خوشمزهترین

کبابعمرتانرا

داغ داغ

با ما

قرعه کشی ،مسابقات هیجان انگیز و. ..

نوش جان کنید!

با منوی جدید غذا

جه :برای
 و
  ت ز برنامه،
حمایت ا
را از محل
ود
غذای خ یهکنید.
کنیکته
پی

آشپزخانه این برنامه :با همیاری تیم کبابسرا،
با سپاس از فرزاد موالیی

نیاز به داوطلب:


ایلید به برگزاری
اگر م
ما یاری رسانید
این برنامه ها به
ندمتاسبگیرید:
لطفابادفترپیو
514-996-9692


  غر
فه های بازرگانی،
فرهنگی و هنری:
با دفتر پ
یوند متاس بگیرید:

514-996-9692

یم،بخندیم،
ش
بنو م،بکوبیـم،
بزنی
بــرقصیم...
شاد باشیم !
با هم

همراه با
شادترین
 DJشهر

فروشگاه سن لوران

فروشگاه اخوان

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2
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طرحی برتر ،برای زندگی برتر

کاندومینیومپرستیژ
در قلب مرکز شهر مونتریال
روبری بل سنتر
 2 ،1و 3
اتاق خواب
جیم

دو تراس

استخر داخلی

پالگ اتومبیل برقی

همین امروز

ساعات کار:

با دفتر

فروش ما
و یا با تعیین وقت قبلی

متاس

بگیرید

3
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یادمان کشتار زندانیان سیاسی
دهه شصت در ایران

1391  شهریور11  1070  شماره 18 سال

Comité Commémoratif du Massacare de Prisonniers
Politiques Iraniens des années 80 -Montrèal
Commemorative Committee of Massacare of the
Iranian Political Prisoners of 80's -Montreal

4
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کبک. .

دولت اقلیت یا اکثریت؟ نتیجه انتخابات
 4سپتامبر هنوز غیرقابل پیش بینی است

حسینصمیمی

یکش�نبه  19اوت و
س�ه ش�ب متعاقب
آن ب�ه گون�ه دو به
دو و دوئ�ل رو در رو
نه تنها مایه روش�ن
ش�دن اف�ق مبه�م
نتیج�ه انتخاب�ات روز چه�ارم
س�پتامبر نگردید ،که ابعاد تازه
تری را نیز برآن افزود.
اما تا اندازه بسیار زیادی موقعیت هر
ی��ک از احزاب و برنامه های آنها در
رابطه با مسایل سیاسی و اجتماعی
روز روشن تر گردید.
در روزهای قبل از یکش��نبه توافق
نسبتا کلی و ضمنی همگانی برآن
بود که به دلیل خستگی عمومی از
حزب لیبرال که  9س��ال مداوم در
قدرت بوده و حکومت اس��تان را در
اختیار داشته و هم چنین به دلیل
نارضایت��ی های عمومی ناش��ی از
جنجال افتضاحات مالی در ساختار
قدرت ،حتی اگر هن��وز هیچ مورد

مناظ�ره ه�ای تلویزیون�ی
دسته جمعی رهبران چهار
حزب لیبرال ،کبکی ،ائتالف
آینده کبک و همبس�تگی
(س�ولیدر) کب�ک در ش�ب

بهنامآفریدگارعشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170
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در هیچ دادگاهی به اثبات نرس��یده
اس��ت ،احتمال پیروزی مجدد این
حزب حداقل بوده و حتی بعضی از
تحلیل گران شکست «ژان شاره»در
حوزه انتخاباتی خودش را نیز پیش
بینینمودند.
PLQ
اما رویاروئی تلویزیونی و مناظره ها
نشانداد که شاره جنگنده ای بسیار
ماهر است که علیرغم تمام موانع سر
راهش ،اجازه نخواهد داد تا رقبایش
به آس��انی و ب��دون زحمت به خط
پایان مسابقه برسند و جایزه نهائی را
از آن خود سازند.
ناگفته نمان��د که قرار داش��تن در
موقعیت ضعیف و دفاعی باعث شد
تا ژان شاره به تاکتیک حمله مداوم
روی آورد و در نتیجه چهره نس��بتا
عصبی ،ناآرام و خس��ته ای (که به
هیچ وج��ه با واقعیت او ش��باهتی
نداشت) از خود نشان دهد.

«ائتالف آین��ده کبک» در حمالت
مداوم خود به ژان ش��اره و مرکزی
قرار دادن موضوع پاکسازی دولت و
قدرت از افتضاحات مالی سعی بر آن
داشت که تا آنجا که ممکن باشد از
لیبرال های غیرمصمم و ناراضی را
به سوی خود جلب کند .شاره نیز به
ظرافت و مهارت نشان داد آنقدرها
هم نمی تواند به یک استقالل طلب
چهل ساله بعنوان مدافع فدرالیسم
اعتماد نمود.
البته ناگفته نمانددر بسیاری از موارد
دیدگاههای این دو حزب به یکدیگر
نزدیک هستند و خط تقسیم آرای
راست را افزایش می دهند.

رفراندوم و جدائی کبک که توسط
حریفان ش��اره و لوگو برایش پهن
شده بود افتاد و به سختی توانست
از آن برهد.
گو اینکه اینک مس�اله جدائی
کب�ک از آن موض�وع ت�رس و
وحش�ت غیرقاب�ل توصیف به
مس�اله ای قابل هض�م و بحث
و گفتگ�و تبدیل ش�ده اس�ت،
اما هنوزماهیت ابهامات و س��واالت
بی پاس��خ فردای جدائی و استقالل
بخص��وص در زمینه اقتصادی مایه
فاصل��ه گرفت��ن بس��یاری از رای
دهن��دگان از حزب ی��ا احزابی که
رفران��دوم و جدائ��ی کبک موضوع
اصلی پالتفرم آنها است می باشد.
نتایج نظر س��نجی ه��ای بالفاصله QS
پ��س از مناظ��ره ه��ای تلویزیونی خانم فرانسواز داوید از کبک سولیدر
موید این قضیه بود و نش��ان داد که شاید تنها شرکت کننده ای بود که با
میزان تمایل رای دهندگان در بین علم به اینکه حزب او به هیچ عنوان
فرانسوی زبانان به حدود  %34-33دولت آینده را تشکیل نخواهد داد،
که معادل تشکیلدولت اقلیت است بدون فشار روحی در مناظره شرکت
داش��ت و به همین دلیل نیز بسیار
کاهش یافته است.
واضح و متین نقطه نظرهای خود و
حزبش را توجیه کرده و بسیار موفق
CAQ
فرانس��وا لوگو رهبر ح��زب جدید از مناظره خارج شد.
محافظ��ه کار نزدی��ک مرکز طیف
{>> ادامه در صفحه}24 :

البته روی دیگر سکه نیز این بود که
بخشی از رای دهندگان (بخصوص
طرف��داران دائم��ی لیبرال ه��ا) از
جنگندگی رهبر خ��ود جان دوباره
گرفتند ت��ا با امیدواری بیش��تری
مبارزات را ادامه دهند.
PQ
حزب کبک��ی و خانم پولین ماروا با
توجه به جلو بودن در نظرس��نجی
های عموم��ی از نظ��ر تمایل رای
دهندگان به این حزب بخصوص در
بین فرانس��وی زبانان (حدود )%40
عم�لا در حوزه پی��روزی و احتمال
قوی تش��کیل دول��ت اکثریت قرار
داشتند .لذا الزم بود تا ایشان در این
مناظره ها از خود چه��ره ای آرام و
مصممکهنمایانگرشخصیتنخست
وزیری است نشان دهد .درعین حال
کامال مش��خص بودن که به دلیل
همین موقعیت ممتازدر نظرسنجی
ه��ا وی مرکز اصلی تمام حمالت از
سوی راست و چپ می شود.
خانم ماروا با مهارت نس��بتا زیادی
مناظره یکش��نبه شب را با صدمات
کمی پشت س��ر گذاش��ت؛ اما در
دو مناظ��ره رویاروی در تلۀ س��وال

NOTAIRE-NOTARY

نسرینعینالهی

نگار پیشوا

درخدمت هموطنان گرامی

محضردار

>>

خدماتماشامل:

مشاور امالک:

مسکونی و جتاری خرید و فروش
_________________
امالک و مستغالت
Nasrin Eynollahi
در سراسر مونتریال بزرگ

>> برآورد رایگان

Real Estate Broker
5890 Avenue Monkland
Montréal، Québec H4A 1G2
Office Tel: 514-482-1111
nasriney2000@yahoo.ca

cell: (514) 839-7978

  تخصصدروصیتنامه

و انحصار وراثت
   ازدواج

   ثبتشرکتهاوانتقالسهام

   امورامالکومستغالت


LLB, DDN

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

Tel.: 514-419-8765

| www.notairepishva.ca

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

Real State Broker
Email:
minoo.eslami@century21.ca

www.masoudnasr.com

مسعودنصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

Masoud Nasr

groupe sutton - sur l’ile inc.
Courtier immobilier agréé

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

Île Des Soeurs، Verdun، QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
mnasr@sutton.com
www.sutton.com

Fax: 514-849-5429
negar.pishva@notarius.net

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

Cell.: 514-967-5743

Minoo Eslami

Legal Advisor & Notary

294 Square St-Louis, 2nd floor
Montreal, Qc., H2X 1A4

سرورصدر

مسکونی و جتاری

Me Negar Pishva, notaire BA,

خدمات حسابداری و دفترداری

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مینو اسالمی

____________________

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی
½
½
½
½
½
½
½
½
½

½ رانندگی هنگام مستی
½ جرائم اداری و کالهبرداری
½ خشونتخانوادگی
½ حمله ،تهدید ،تخلفات جنسی
½ سرقت و تعدی به حریم خصوصی
½ حمل و پخش مواد مخدر
½ تخلفات جزائی :اشخاص و شرکت ها
½ جرائم راهنمایی و رانندگی :سرعت و...
½ درخواست عفو و ابطال اسناد
www.nouraie.com

)(Lawyer of the Year 2007 – Pro bono
)(AJBM

5263، boul Cavendish،

Montreal، Quebec، H4V 2R6،
Email: loyale.accounting@gmail.com

Criminal
& penal

law
Lida Sara Nouraie

Tel.: (514) 397-9284
Tel.: (514) 836-5432
Impaired driving
White collar crime، fraud
Conjugal violence
Assault، threat، sexual infractions
Breaking and entering، theft
Possession and trafficking in narcotics
Penal infraction for individuals and corporations
)Highway Safety Code (speeding tickets، etc.
Pardons and waivers applications











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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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حسین باقرزاده

 21اوت 2012

hbzadeh@btinternet.com

آقایعطاءاللهمهاجرانیوزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی در
دوران اصالح��ات که چند
سالی اس��ت در لندن رحل
اقامت افکنده ،در یادداشتی
تحت عنوان «چرا لندن را دوس��ت
دارم» از دالیل خ��ود برای این کار
سخن گفته و مزایا و محاسن زندگی
در لندن را برشمرده است.
این نوشته و تصمیم آقای مهاجرانی
م��ورد نق��د آقای عب��اس عبدی از
دانش��جویان گروگانگیر س��فارت
آمری��کا و اصالحطلب بع��دی قرار
گرفت��ه و ضمن ایراد به نوش��ته او
ک��ه تنها هنرش را گفت��ه و از بیان
عیب او س��ر باز زده است ،توصیف
لن��دن را با وض��ع فعلی ش��یراز از
زبان یک بسیجی س��ابق و دلسوز
جمهوری اسالمی در کنار هم نهاده
و مهاجرانی را که س��الها در مقام
وزارت و معاونت ریاس��ت جمهوری
در این نظام مسئولیت اجراییداشته
و چند س��الی را ب��ه عنوان نماینده
ش��یراز در مجلس شورای رژیم کار
تقنینی میکرده و حال ساحل امن
لن��دن را برای اقامت برگزیده ،مورد
سرزنش قرار داده است .آقای عبدی
ضم��ن متهم ک��ردن مهاجرانی به
«تئوریزه کردن این آسایشطلبی»

جواهری
نیک آذین

خرید و فروش طالجات،
جواهرات و انجام کلیه
تعمیرات،
فروش صنایع دستی ایران

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal، QC، H3H 2L9

Metro: GUY
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www.paivand.ca

لن��دن ِ توصیفی آقای
مهاجران��ی را با لندنی
ک��ه در داس��تان اولیور
تویس��ت چارلز دیکنز
آمده مقایس��ه میکند
و میپرس��د «چرا و به
دست چه کسانی لندن
اولی��ور تویس��ت ،لندن
كنونی شده اس��ت ،و چرا شیراز
گل و بلبل و حافظ و س��عدی ،به
این وضع افتاده است و چه نگاهی
مسئولیت این وضع را دارد؟»
در اینجا نوش��ته آقای مهاجرانی
مورد بحث نیست.
همچنین به انتقادات آقای عبدی
از نوش��ته و تصمی��م مهاجرانی
پرداخته نمیش��ود .هر دو نفر در
اس��تقرار و تحکی��م و دوام نظام
جمهوری اسالمی تا حدی سهم
داش��تهاند و همان طور که عبدی
میگوی��د «مهم ،نق��ش هر كس
در ش��کلگیری وضعیت موجود
است».
عبدی مس��ئولیت خود را تلویحا
میپذیرد ولی معتقد است افرادی
مانن��د مهاجرانی مس��ئولیت به
مراتب بزرگتری را بر عهده دارند:
«درست است كه همه مادر ساختن
یا تخریب وطن خود نقش مشابه و
یکسانی نداشتهایم ،هركس سهمی
دارد ،ولی چنین هم نیست كه همه
را بتوان در یك تقسیمبندی صفر و
یك؛ یا خائن و خادم قرار داد.
آق��ای مهاجران��ی ی��ك دوره وكیل
مجل��س بودهان��د .س��الها معاون
نخس��توزیر و ریی��س جمه��ور و
سالها وزیر این كشور بودهاند ،چه
بخواهیم و چ��ه نخواهیم در خوب
و بد این جامعه حضور داش��تهاند،
آنچه كه از مال دنیا و حتی شهرت
و آبرو نزد ایش��ان وجود دارد ،از این
س��رزمین و حتی همین حكومت
است».
آن چه که در نوش��ته آقای عبدی
جالبتر از همه است ،درد دلهای
یک مرد ایرانی مقیم سوئد و دلسوز
جمهوری اسالمی است که طی دو
نامه از مشاهدات خود در سفرهای
به ایران و به خصوص شهر حافظ و
سعدی سخن میگوید.
این فرد سالهای جوانی و نوجوانی
خ��ود را در جبه��ه جنگ ب��ا عراق
گذران��ده ،و خ��ود و برادرهایش در
جنگ به ش��دت زخمی ش��دهاند.
او پ��س از مهاج��رت به س��وئد در

بهشتی که جمهوری اسالمی
برای مردم ساخته…

1070

_______________
گزارشدهن��ده معرفی بر
«آلودگی ...،نفرت ...،فساد ...،میشمارند.
دروغ ...،بی تفاوتی و
اگ��ر نش��ریه معتب��ر
بی مسولیتی ...،نا امنی»
اکونومیست که همه ساله
ش��هرهای بزرگ دنیا را بر
ــــــــــ
اساس معیارهایی از قبیل
امنیت ،امکانات بهداشتی و
پروژهه��ای کمک به ک��ودکان کار
و خیاب��ان فعال ب��وده و چندین بار آموزشی ،حکومت قانون ،آزادیهای
به ایران س��فر کرده و طرحهایی با مدن��ی و مانند اینها دس��تهبندی
همسرش برای کمکهای دیگری از میکند اعالم کند کهدر سال 2011
این قبیل داش��ته است که به دلیل تهران از بین  140شهر جهان مقام
«آلودگی ...،نفرت ...،فساد ...،دروغ132 ...،م را داشته است گفته میشود
بی تفاوتی و بی مسولیتی ...،نا امنی» ک��ه این ی��ک نش��ریه و بلندگوی
موفق نمیشوند ،و میگوید «هر بار استعماری است ،و اگر کسانی مانند
که به ایران م��ی آییم از دفعه قبل محمد نوریزاد از فس��اد و انحطاط
مفرط جامعه ایران س��خن بگویند
ایران را ویرانه تر میبینیم».
نویسنده این نامهها که آقای عبدی آنان را به سیاهنمایی متهم میکنند.
از او ب��ه نام ه��ادی ک .یاد میکند ولی آنچه را ک��ه در دو نامه هادی
تصویری از ایران امروز تحت حکومت ک .آمده اس��ت به سختی میتوان
جمهوری اسالمی ارائه میدهد که طرد و تخطئه کرد.
شاید از هر تصویر دیگری صادقتر هادی ک .مخالف جمهوری اسالمی
و گویاتر باشد.
نیست که بخواهد سیاهمنایی کند و
البتهشرایطفعلیاجتماعیوسیاسی بلکه دلسوز این نظام است.
و فرهنگی و اقتصادی جامعه امروز او و برادرانش در دفاع از ایران و نظام
ایران بر کمتر کسی پوشیده است ،و سیاسی حاکم مایه جانی گذاشتهاند.
آمارها و گزارشهای فراوانی در این او این نامهها را نه برای انتشار و بلکه
باره منتشر ش��ده و میشود .عالوه به صورت خصوصی نوشته است.
بر این ،مش��اهدات شخصی کسانی
که به ای��ران رفت و آمد میکنند و
برشهای تاریخی از تجربیات خود را
ارائه میدهند از یک سیر انحطاطی
مفرطدرجامعه حکایت میکند .ولی
مقامات و هواداران جمهوری اسالمی
بسیاری از این گزارشها را مغرضانه انواع ساندویچ های سرد و گرم
تلق��ی میکنند و آنها را ناش��ی از
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
بدبین��ی ی��ا گرایشهای سیاس��ی
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

ش هــر
نبه و ی
کشنبه
ناهـ
ـ
ـ
ـ
ا
ر:
آبگو
ش
ت
گ
ردن

غذا آماده برای
take out

(514) 849-7711 Ext.: 243

 Tel.:

________________________________
1455 PEEL، local 148،

نسرین پارسا :مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

 حتویل بلیت در محل
کار شما در اسرع وقت

قهوه

چای

Les Cours Mont Royal
Montreal، QC H3A 1T5

________________
6107 Sherbooke W.

Tel.: 514-484-8072
________________
ساعات کار 7 :روز هفته:
از  11و نیم صبح

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

نامهها را نه به عنوان ش��کایت و به
یک مخال��ف رژیم و بلک��ه از روی
دلسوزی به یک مدافع نظام خطاب
کرده اس��ت .انگیزهای ب��رای اغراق
و بزرگنمای��ی در نام��ه خصوصی
نداشته است.
مهاجرانی الگوی او بوده و«قفس��ه
ه��ای کتابش پ��ر از نوش��ته های
ایشان» اس��ت .آدم سیاسی نیست
خیری اس��ت که به کودکان
و بلکه ّ
کم��ک میکند و در ایران هم قصد
این کار را داشته ،و بیش از هر چیز
از این که نتوانسته به این کار دست
زند آزرده است.
صادقانهت��ر از چنین فردی کس��ی
نمیتواند تصوی��ر دقیق و بی غل و
غش��ی از مشاهدات خود از ایران به
دست بدهد.
او مجبور نیست ایران را با انگلیس یا
سوئد مقایسه کند .بلکه کافی است
آن را با قطر بسنجد.
نکات برجسته دو نامه هادی ک .به
نقل از آقای عبدی که میگوید «چرا
و به دست چه کسانی لندن اولیور
تویست ،لندن كنونی شده است ،و

info@paivand.ca

{>> ادامه در صفحه}25 :

www.paivand.ca

کلبهعموجمال

انواع سوسیس آلمانی منقلی

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

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!
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کیـــترینگ
جمـــال

Voyages Lexus

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

س��اندویچ م��رغ $6.00 ............................................................
س��اندویچ زب��ان $6.00 ............................................................
س��اندویچ مغ��ز $6.00 ...............................................................
س��اندویچ کوکوس��بزی $6.00 .............................................
س��اندویچ سوس��یس بندری $6.00 ..................................
س��اندویچ کالب��اس $6.00 ......................................................
س��اندویچ الوی��ه $6.00 .............................................................
س��اندویچ کتلت $6.00 ...........................................................
س��اندویچ کتلت م��رغ$6.00 ..................................................
س��اندویچ کباب لقمه$6.00 ..................................................
س��اندویچ جوجه کباب $6.00 ..............................................
س��اندویچ فیله کباب $6.00 ...................................................
ش��له زرد $2.00 ..........................................................................
آش رش��ته $4.00 .......................................................................
س��وپ جو $4.00 .........................................................................
ته چین م��رغ $7.00 ..................................................................
کوفته تبری��زی $7.00 ...............................................................
کشک و بادمجان $7.00 ...............................................................
شنیتس��ل مرغ $6.00 ...............................................................
دل و جگر م��رغ $6.00 .............................................................
خوراک لوبی��ا $4.00 ....................................................................
میرزاقاس��می $7.00 ....................................................................
س��االد س��بز $6.00 ...............................................................
س��االد یونان��ی $5.00 ...............................................................
بس��تنی فالوده $3.00 ...............................................................

آگهی :پیوند

514-996-9692
-------------------

PAIVAND
Published: since1993

BIWEEKLY NEWSPAPER
for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
Victoria, Calgary
)& Vancouver



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.
MONTRÉAL QC
H4B 1L8



514-996-9692
Fax:
514-500-1188
Email:

■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم:

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

•

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

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

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville StLaurent, South Shore, Laval,
West Island,
& all Surrounding suburbs...

& all Major Cities

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

Ottawa, Toronto, Vancouver

Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

کار استاد علی اصغر معصومی

>> Cell.: (514) 699-1760

لوگوی پیوند ®
(هنرمند و نقاش معاصر)
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شعـــر

www.paivand.ca

بیماریدرمانناپذیر!

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

بخوانبهنامگلسرخ!
محمدرضاشفیعیكدكنی
بخوان به نام گل سرخ ،در صحاری شب،
كه باغها همه بیدار و بارور گردند.
بخوان ،دوباره بخوان ،تا كبوتران سپید
به آشیانه خونیندوباره برگردند.
بخوان به نام گل سرخ ،در رواق سكوت،
كه موج و اوج طنینش ز دشتها گذرد؛
پیام روشن باران،
ز بام نیلی شب،
كه رهگذار نسیمش به هر كرانه برد.
ز خشكسال چه ترسی كه سد بسی بستند؛
نه در برابر آب،
كه در برابر نور
و در برابر آواز و در برابر شور …
در این زمانه عسرت ،به شاعران زمان برگ
رخصتیدادند
كه از معاشقه سرو و قمری و الله
سرودها بسرایند ژرفتر از خواب
زاللتر از آب.
تو خامشی ،كه بخواند؟
تو میروی ،كه بماند؟
كه بر نهالك بیبرگ ما ترانه بخواند؟
از این گریوه به دور،
در آن كرانه ،ببین:
بهار آمده،
از سیم خاردار گذشته.
حریق شعله گوگردی بنفشه
چه زیباست!
هزار آینه جاری است.
هزار آینه
اینك
به همسرایی قلب تو میتپد با شوق.
زمین تهی است ز رندان؛
همین تویی تنها
كه عاشقانهترین نغمه
را دوباره بخوانی.
بخوان به نام گل و سرخ
و عاشقانه بخوان:
«حدیث عشق بیان كن
بدان زبان كه تو دانی»
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بس��یاری حکایت روس��تایی خیالباف
را ش��نیده یا خوانده اند که با کوزه ای
روغن بردوش از ده به ش��هر می رفت
تا با فروش آن پولی به دست آورد و به
زخم نیازهای خود بزند .روستایی غرق
در خیالبافی راه می رفت و می اندیشید که:
با پول فروش این کوزه روغن می توانم یک
جفتگوسفندنرومادهبخرمکهباجفتگیری
آنها در یک سال تعدادشان دوبرابر می شود
و از فروش پشم و شیر و روغن آنها خواهم
توانست یک جفت گاو نروماده هم بخرم و با
آمیزش آنها بر شمار گله خود بیفزایم.
با افزایش تعداد گاو و گوسفندها یک چوپان
اس��تخدام می کنم تا آنها را به چرا ببرد و
وقتی درآمد گله زیاد شد با پول آن زمین
های ده را می خرم و در آنها کشاورزی می
کنم و با رونق کار کشاورزی و دامداری پول
کافی به دس��ت خواهم آورد تا روستاهای
اطراف راهم بخ��رم و تبدیل به یک مالک
بزرگ شوم .حکومت که پیشرفت و لیاقت

مرا ببیند حتما مرا حاکم این
بخش م��ی کند و ه��رروز در
مرکز بخش برمسند حکومت
م��ی نش��ینم و امور م��ردم را
حل و فصل می کنم .س��پس
از بخش��داری به حکومت والی��ت و ایالت
ارتقاء پیدا می کنم و ...خیالبافی ها به اینجا
که رس��ید ،پایش به قلوه سنگی خورد و با
سکندری نقش برزمین شد و کوزه شکست
و روغن هایش برزمین ریخت.
برگ��زاری اجالس ش��انزدهم جنبش عدم
تعهد درتهران و واگذاری ریاس��ت دوره ای
آن به جمهوری اسالمی شباهت زیادی با
حکایت روستایی خیالبافدارد.
ماه ها و هفته هاست که حکومت آخوندی
همه گرفتاری های متعدد و خودکرده های
بی تدبیری که پریشان و درمانده اش کرده
اند را در صندوق خانه ذهن گذاش��ته و به
برگزاری این اجالس دخیل بسته تا یکجا

برگزاری اجالس شانزدهم
جنبش عدم تعهد درتهران

همه مشکالت و گرفتاری هایش را حل کند
و به قول حافظ "گره از کار فروبس��ته"اش
بگشاید .فزون بر تجهیز همه جانبه نیروهای
حکومتی اعم از رس��انه ای ،انتظامی ،سپاه
پاسداران ،دولت و ...هزینه ای بالغ بر 100
میلیارد تومان ب��رای برگزاری این اجالس
چندروزه اختص��اص داده و تهران را نیز به
مدت  5روز تعطیل کرده که کارشناس��ان
زی��ان آن را معادل  3میلی��ارد دالر برآورد
کرده اند.
عم��ده ترین ه��دف هایی ک��ه حکومت
آخوندی م��ی خواهد درجری��ان برگزاری
اجالس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد
به آنها دست یابد عبارتند از:

    دور زدن تحریم ها
    حل و فصل بحران سوریه

    دفاع از برنامه هسته ای
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GAM TRAVEL

___________________
   بیش از 20سال سابقه در امور مسافرتی

GAM TRAVEL:
8260 DEVONSHIRE, SUITE 210,
در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
MONTREAL, Qc. H4P-2P7
  فروشبلیتکلیهشرکتهایهواپیماییبهسراسردنیا

عالی)
Tel: 514-444-4549
شیراز
مشهد،
تهران،
شهرهای
به
   پرواز

تهای
(بهقیم
Tel: 514-344-8888
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

E-MAL: elahe@gam.ca

   کروزهایویژه،هتل،اتومبیل
  بیمههایمسافرتی 


تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

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

فروش ،نصب و تعمیر
درهای گاراژ و دربازکن برقی

سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL، LAVAL،
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

www.gam.ca

NOTAIRE-NOTARY

Real Estate Broker

UNITECK GARAGE DOOR

{>> ادامه در صفحه}24 :

آژانسمسافرتی

میناصاحلی

تک
یونی

احتمال و بخت دس��تیابی به این هدف ها
حت��ی از احتمال تحقق خیالبافی های آن
روستایی خام طمع نیز کمتر است ،به این
دلیل س��اده که اص��وال جنبش عدم تعهد
سازمانی که چنین توانایی و کارآیی هایی
داشته باشد نیست.
دکتر حس��ین باقرزاده نویسنده و تحلیلگر
سیاسی در نوشتاری که در تارنمای "ایران
پرس نیوز" منتشرشده می نویسد:
«وجه مش��ترک کش��ورهای عض��و ،یک
خصوصیت منفی (عدم تعهد) است و هیچ
وجه مشترک مثبت (خصوصیت سیاسی،
فرهنگی -زبانی -مذهبی ،اقتصادی) آنها را
به هم پیوند نمی دهد».
پای��وران نظام اما حرف ه��ای دیگری می
زنند :به نوشته روزنامه جوان وابسته به سپاه
پاسداراندرتاریخ اول شهریورماه:
«عوض حیدرپور ،عضو کمیس��یون امنیت
ملی مجلس اعالم کرد جمهوری اس�لامی

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684
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کانادا..

خبر...
یكشنبه  ۵شهریور ۱۳۹۱
نیل آرمسترانگ ،نخستین فضانوردی که
گام بر کره ماه نهاد ،در سن  ۸۲سالگی
درگذشت.
به گزارش خبرگزاری ایس��نا ،به نقل از
پایگاه اینترنت��ی روزنامه لوس آنجلس
تایمز ،وی چندی پیش به دلیل بیماری
قلبی تحت عمل جراحی قرار گرفت اما
جزئیات این عمل جراحی به طور علنی
مطرح نشد.
در همی��ن ح��ال ،ب��اراک اوبام��ا،
رییسجهم��وری آمری��کا ب��ا ص��دور
بیانیهای ضمن ابراز تسلیت در خصوص
درگذشت این فضانورد آمریکایی ،اعالم
کرد ،آرمسترانگ یکی از برترین قهرمانان
آمریکا بود.
در ای��ن بیانی��ه آمده اس��ت :زمانی که
آرمسترانگ قدم بر سطح کره ماه نهاد،
لحظه موفقیتآمیزی را برای بش��ریت
رقم زد که هیچگاه به فراموشی سپرده
نخواهد شد.
خنستني
نیل ال��دن آرمس��ترانگ Neil Alden
 Armstrongفضانورد آمریکای��ی (متولد  ۵اوت انسانی پیوست .اولین پرواز او در ناسا ،فرماندهی
 ۱۹۳۰در واپاکونت��ا ،اوهایو ،آمریکا  -درگذش��ته که روی او در پرواز جمینای  ۸در سال  ۱۹۶۶بود
و به معدود ش��هروندان آمریکایی تبدیل
 ۲۵اوت  ۲۰۱۲در کلمبوس ،اوهایو) ،نخس��تین ماه قدم
شد که به فضا سفر کرده است .او در این
انسانی اس��ت که طی ماموریت آپولو  ۱۱در ۲۰
ژوئیه  ۲۹( ۱۹۶۹تیر  )۱۳۴۸بر کره ماه گام نهاد .گذاشت ماموریت دو فضاپیمای سرنشین دار را به
دیوید اسکات رساند.دومین و آخرین پرواز
وی فضانورد س��ابق ناسا ،خلبان آزمایش کنندٔه،
مهندس هوافضا ،اس��تاد دانش��گاه و خلبان نیروی فضای��ی او ،پرواز آپولو  ۱۱و فرماندهی ماموریت بود
که س��رانجام با باز آلدرین در تاریخ  ۲۰ژوئیه ۱۹۶۹
دریایی ایاالت متحده آمریکا بود.
وی قب��ل از فضان��وردی ،در نی��روی دریایی ایاالت برای اولین بار بر روی کره ماه فرود آمد .آرمسترانگ
متحده آمریکا بود و در جنگ کره خدمت می کرد .و آلدرین بر س��رح ماه گام نهادند و  ۲ساعت و نیم
پس از پایان جنگ ،آرمسترانگ به عنوان یک خلبان روی ماه کاوش کردند در حالی که مایکل کالینز که
کمیته مشورتی ملی هوانوردی و در ماژول فرماندهی منتظر آن ها بود .به آرمسترانگ،
آزمایش کننده در
ٔ
 ۹۰۰پ��رواز با انواع هواپیما انجام داد .او از دانش��گاه آلدری��ن و کالینز مدال ریاس��ت جمه��وری آزادی
پوردو و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی فارغ التحصیل از ریچارد نیکس��ون ،م��دال فضایی کنگره از رئیس
جمهور جیمی کارتر در س��ال  ۱۹۷۸و مدال طالی
شد.
آرمسترانگ پس از ترک سپاه در سال  ۱۹۶۲به ناسا کنگره در سال  ۲۰۰۹اهدا شد( .ویکی پدیا)

نیلآرمسترانگ
درگذشت

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین
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با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
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ساعات کار:

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

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

Tel.: (514) 362.0177

Tel.: (514) 932-2953

 ۳ش��هریور رادیو فردا  :گزارشهای
رس��یده حاکی اس��ت که علیرغم
تحریمه��ای دول��ت کان��ادا علی��ه
جمهوری اسالمی ،کاالهای مرتبط
با برنامه هستهای همچنان از کانادا
به مقصد ایران ارس��ال میش��وند و
گمرک کانادا قادر نیس��ت صادرات
این کااله��ا را به طور کامل متوقف
کند.
روزنامه کانادایی «ونکوور سان» روز
پنجشنبه،دوم شهریورماه ،با استناد
به گزارشهای رس��یده از «آژانس
خدم��ات مرزی کان��ادا» اعالم کرد
که ب��ا وجود تحریمه��ای کانادایی
علیه ایران و نظارت پلیس کانادا بر
صادرات کاال به ایران ،ش��رکتهای
طرف معامله با ایران از طریق انتقال
محمولههای ممنوع خود به وسایل
نقلی��ه دیگر در جریان ص��ادرات و
ارس��ال کاالهای خود از مسیرهای
مختلف ،همچنان به تجارت با ایران
مشغولهستند.
این روزنامه توضیح داده اس��ت که
بر اس��اس یادداشت سریای که به
تازگی ب��رای ش��ماری از مقامهای
ارش��د آژانس خدمات مرزی کانادا
تهیه شده ،شرکتهای طرف معامله
ب��ا ای��ران در کانادا همچن��ان قادر
هستند« ،اگرچه با دشواری بیشتر

و هزینههای باالتر» ،کاالهای تحریم
شده را به ایران بفرستند.
این یادداشت تأکید کرده است که
مقامهای کانادایی نیز تأیید کردهاند
ک��ه در ای��ن م��دت محمولههای
«مشکوکی» از دید بازرسان گمرک
مخف��ی مانده و ب��ه ایران ارس��ال
شدهاند.
در این یادداش��ت آمده اس��ت که
گرچه ش��بکههای تأمین کاالهای
مورد نی��از جمهوری اس�لامی در
کانادا شناسایی شدهاند ،از آنجایی
که این ش��بکهها خود را با شرایط
تحریمها وفق دادهاند ،متوقف کردن
محمولههای صادراتی تحریمی آنها
به ایران بسیار دشوار است.
کانادا س��ال  ۲۰۱۰به منظور اعمال
فش��ار بر برنامه هستهای جمهوری
اس�لامی ،در همراه��ی ب��ا آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ،تحریمهایی
را علیه ایران به اجرا در آورد.
پس از آن و در ژانویه س��ال ۲۰۱۲
نیز کان��ادا تحریمها علی��ه ایران را
افزای��ش داده و س��ازمانهای مالی
کان��ادا را از ارائه خدمات به ایران یا
اقدام در جهت منافع ایران منع کرد.
به نوشته «ونکوور سان» ،بر اساس
گزارش��ی که اکتبر س��ال  ۲۰۱۱از
س��وی آژانس خدمات مرزی کانادا

منتشر شده اس��ت ،از زمان اجرایی
ش��دن تحریمهای کانادای��ی ،این
آژانس  ۱۴محموله به ارزش «۳.۹۶
میلیوندالر» را که قرار بود به مقصد
ایران فرس��تاده ش��ود ،ضبط کرده
است.
این گزارش میافزاید که این آژانس
همچنی��ن ص��ادرات  ۱۶محموله
دیگ��ر را نیز در ای��ن مدت متوقف
کرده ،اگرچه این محمولهها را ضبط
نکردهاست.
گزارش مزبوردر عین حال به مشکل
کمبود شدید کارکنان در این آژانس
نیز اشاره کرده و شمار کارکنانی را
که به کار بررس��ی صادرات کاال به
ایران و سایر کشورهای تحت تحریم
کانادا مشغول هستند« ،حدودا ۵۳
تن» اعالم کرده و تأکید کرده است
که این افراد روزانه بین «هش��ت تا
 ۱۰ه��زار» محمول��ه را باید مورد
بررسی قرار دهند.
در واکنش به اشاره روزنامه «ونکوور
س��ان» به دوام ارسال محمولههای
تحریمی به ایران ،سخنگوی آژانس
خدمات مرزی کان��ادا ،تأکید کرده
اس��ت که این آژانس با هوش��یاری
در ت�لاش اس��ت تا اج��رای دقیق
تحریمهای کانادایی را تضمین کند.

رشد تقاضا برای
استخداممتخصصین
فناوری اطالعات

ایرانتو :شرکتهای  ITو موبایل نیروی
متخصص بیشتری نسبت به گذشته
جذب می کنند.
فرصتهای شغلی در کانادا نسبت به
کشورهای هم پیمانش ،بیشتر است.
در کانادا حوزه های کاری مختلفی
وج��ود دارد که هر یک میزان قابل
توجهی شغل جدید را در خود جای
داده اند.
یکی از این حوزه های مذکور ،بخش
فناوری اطالعات و موبایل می باشد
که طی روزهای اخیر رشد خوبی در
زمینه جذب نیروی کار داشته است.
بر طبق نظ��ر کارشناس��ان ،حوزه
فناوری اطالعات و موبایل در س��ال
جاری به میزان  45درصد بیش��تر
از سال گذش��ته جذب نیرو خواهد
داشت.
بیش از  ۶۰درصد از کارفرمایان طی
چند ماه آینده قصد استخدام نیروی
کار جدید ،به عنوان متخصص وب
و نرم افزار ،دارند و در بخش موبایل
میزان اس��تخدام رقم بسیار زیادی
خواهد بود.
در حالی که انتظ��ار می رود تقاضا
برای اندروید و  Tabletدر دنیا رشد
داشته باشد ،بنابراین ارتقا دهندگان
برنامه ه��ای کارب��ردی موبایل نیز

فرص��ت ه��ای
شغلی بسیاری
در انتظارش��ان
خواهد بود.
مدی��ران پروژه
بی��ش از قبل،
استخدام خواهند شد تا پروژه ها به
موقع به اتمام برسد و بودجه تعیین
ش��ده ،برای به پایان رساندن پروژه
کافی باشد.
در زمینه آنالیز سیستم ،به طراحی
و توسعه تکنولوژی نیاز مبرم خواهد
بود و با افزایش استفاده کنندگان از
موبایل ،به پشتیبانی فنی و خدمات
پس از فروش بیشتری جا برای کار
وجود خواهد داشت.
همچنین ب��رای اف��راد با تخصص
ش��بکه های تلفن هم��راه ،فرصت
شغلیدرخشانی بوجود خواهد آمد.
صنعت برای اینکه تجارت هوشمند
خود را گسترشدهد بهدنبال به کار
گیری افراد با تخصص  ITاست.
ترکیب فناوری اطالعات و کسب و
کار هوشمند به شرکتها کمک می
کند تا بتوانند بهترین استراتژی را
برگزیده و نسبت به گذشته نوآوری
بیشتری را عرضه نمایند.
در واقع هر شرکتی که قصد ساخت

ندرپارک..
هرگا

محصول جدید را دارد باید در ابتدا
هزینه زیادی را صرف توسعه طرح
های ابت��کاری در جهت اس��تفاده
راحت تر از محصولش برای مشتریان
نماید.
برای افرادی که تخصص مرکز داده
یا همان «دیتا س��نتر» را دارند نیز
موقعی��ت های زیادی ایجاد ش��ده
است.
با رش��د تکنولوژی  ITنگرانی های
امنیتی نیز افزایش می یابد.
بنابرای��ن افرادی ک��ه در این زمینه
دارای مهارتی هستند نیز با استقبال
متقاضیان بیشتری مواجه خواهند
شد.
پس بط��ور کلی اگ��ر در زمینه IT
دارای هر ی��ک از مهارت های ذکر
ش��ده در باال باش��ید می توانید در
هفته ها و ماه های آینده از موقعیت
های ش��غلی ایجاد شده متناسب با
مهارت خود ،بهره مند شوید.

 7اکتبر

پیکنیکپائیزی

م

 ص2 :

پارکآنگرینیون

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 های دسته جمعی و
سفر به کبک ،اتاوا،
سیب چینی و غیره

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

  نیم

ونکوور سان :کاالهای حتریمی همچنان به
ایران ارسال میشوند
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کانادا..

مهاجران،بازارمسکندرکانادارا
رونقمیدهند
ایرانت�و :افزای�ش روز اف�زون
مهاجرت به کانادا ،نقش مهمی
را در جلوگیری از س�قوط بازار
مس�کن در این کش�ور ایفا می
کند.
ورود مهاجران به کانادا ،کمک بسیار
ارزنده ای به بازار مس��کن کانادا ،که
در حال حرکت به سوی افت قریب
الوقوع است ،خواهد نمود.
ای��ن موضوع توس��ط بنژامین تال،
سرپرس��ت اقتصادی مرکز تجارت
جهانی  ،CIBCبیان گردیده است.
چنین موهبت��ی ،از رکود اقتصادی
بازار مس��کن ،که پیش بینی شده
است بزودی در کانادا اتفاق می افتد،
جلوگیری خواهد نمود.
تغییرات جمعیتی کانادا ،بهبود
بخش بازار مسکن

بنژامین تال همچنین بر این مسئله
تاکی��د دارد ک��ه به غی��ر از مقوله
مهاج��رت ،تغیی��رات جمعیتی در
کانادا نیز ازعواملی است که طی یک
دهه آینده در رشد اقتصادی در بازار
مسکن کانادا نقش مثبتی را دارد.
جمعیت فراوان افراد مسن در کانادا،

که برای گذران امور
معیش��تی زندگی
خ��ود در روزهای
آین��ده ب��ه فروش
خان��ه ه��ای خود
مبادرت م��ی ورزند،
باع��ث رک��ود در ب��ازار
مسکن می گردند.
در عین حال کارشناسان معتقدند
که افراد گروه سنی  25تا  34سال
تش��کیل دهنده اولین و بزرگترین
گ��روه از خریداران خان��ه در کانادا
خواهند بود.
تال تصری��ح نمود که ت��داوم روند
افزایش این گروه س��نی ،به تقویت
بازار مسکن در کانادا کمک خواهد
نمود .پ��س با توجه به گزارش��ات،
قیم��ت خانه در کان��ادا نیز طی ده
سال آینده روند رو به رشدی خواهد
داشت.

خانه
ش��دن،
بازار مسکن
در کان��ادا روزهای اوج
خود را خواهد دید.
این حقیقتدارد که بخش بیشتری
از صاحبان خانه را مهاجرین تشکیل
داده اند.
در م�ورد آنهایی ک�ه بمدت ده
س�ال در اینجا زندگی کرده اند
نرخ صاحب خانگ�ی عددی به
میزان  ۷۰درصد از کل است.
و در مورد کس��انی که طی  ۳سال
گذش��ته در کان��ادا بوده اند س��هم
صاحب خانگی مهاجران  ۳۰درصد
است.
بنابراین نتیجه گزارش��ات بیان می
دارد ک��ه با افزایش میزان مهاجرت
به کانادا ،درخواست خرید خانه در
کانادا رک��ورد های جدیدی را ثبت
خواهد نمود.

افزایش مهاجران که مایل به خرید
خانه هستند ،افزایش تقاضا برای
مسکن

تال با صراحت تمام اظهار داشت :با
افزایش می��زان مهاجرت به کانادا و
همچنین تمایل مهاجران به صاحب

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :عصر

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

6 :30
6 :30
6 :30
6 :30
6 :30
4
1 :30

ماهری که تحصیالت عالیه خود را
در موطن خود گذرانده اند نتوانند به
شغلی متناسبدست یابند زمینه ی
گسترش این نگرانیهاست.

ترتی��ب منافع ناش��ی از آن ،هم به
خودش��ان و هم به کش��ور خواهد
رسید.
در این مطالعه که از  ۲۵۰۰مهاجر
نظر سنجی شده ،دو س��وم آنان از
اشتغال به عنوان بزرگترین نگرانی
خود نام برده اند .این در حالیست که
ای��ن مهاجران به منظور کاریابی از
کمک مکفی برنامه های مرحله ای
و آژانس��های آموزشی برای پیشبرد
مهارتهای��ی که در موط��ن خود به
دست آورده اند ،برخوردارند.
چارل��ز سوس��ا ،وزیر ش��هروندی و
مهاجرت اونتاریو می گوید استفاده از
مهارتهای نو مهاجران و بهبود ادغام
اقتصادی و اجتماعی آنان در جامعه
کانادا ،کلی��د رونق اقتص��ادی این
استان بوده و قول داده که او از دولت
فدرال خواهد خواس��ت تا در برنامه
قط��ع کمک مالی جه��ت خدمات
اسکانی استان تجدید نظر کند.
از سویدیگر این امکان که مهاجران

داروخـانه
صبح

8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
9
10

 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه
)13 RACHEL (X: St-Laurent
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55

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

½
½
½
½

اشتغال و مهارت در زبان ،عمده ترین نگرانیهای مهاجران
ایرانتو:در مطالعه ای که اخیرا توسط
شورای آژانس های خدمات مهاجران
( )OCSIو بر اساس تجربیات تازه
مهاج��ران صورت گرفت��ه نتیجه
گیری ش��ده اس��ت که عمده ترین
نگرانی های تازه مهاجران اشتغال و
مهارت در زبان آنان می باشد.
نگران��ی دوم البته بیش��تر مربوط
به مهاجرانیس��ت که از کشورهای
غیرانگلیسی زبان می آیند.
کان��ادا از مهاجران انتظ��ار دارد که
انگلیسی یا فرانسه ،یکی از دو زبان
رسمی کشور را ،بیاموزند.
دبی داگالس ،مدیر اجرایی ،OCSI
می گوی��د این مطالعه نش��ان می
دهد که سرمایه گذاری بر خدمات
جهت اسکان و ادغام مهاجران تاثیر
به سزایی در زندگی مهاجران بجای
می گذارد.
او همچنی��ن از آغاز به کار س��ریع
مهاج��ران پ��س از ورود ب��ه کانادا
حمای��ت کرده معتقد اس��ت بدین

آژانس مسافرتی

به گزارش ایرانتو ،بسیار از آنان پس
از ورود ب��ه این کش��ور یا مجبورند
شغلی را که با تواناییهایشان تطابقی
ندارد را بپذیرند یا برای کسب شغلی
مناس��ب ،به اجبار به دنبال مدرک
باالتری در کانادا باشند.
نگرانی دیگر مهارت در زبان اس��ت
که بدون آن به دس��ت آوردن شغل
ناممکن اس��ت چرا که هر شخصی
مجبور است که معلومات مکفی ای
از یکی از دو زبان انگلیسی یا فرانسه
داشته باشد.
از همین رو واقعیت این اس��ت که
تمام کسانی که قدم به این سرزمین
می نهند حتی پیش از پذیرش در
خواست مهاجرتشان هم بابت کار و
شغل مناسب نگرانیهاییدارند .

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان
مونتریال

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

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

نشانیکلیسا:

Grace Ministry
1345 Rue Lapointe
Saint-Laurent، QC H4L 1K4

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

فرنازمعتمدی

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

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

UN-SAT

فروش و نصب سیستم های
کانال های
ماهواره ای
فارسی زبان ،ترکی،

عربی ،آسوری،
ارمنی و  ...را بر روی
گیرنده های دیجیتال
با کیفیت باال ببینید.

Tel.: 514-571-6564
با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

خدمات و سرویس پس از فروش

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES، LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهاجرت

مهساابراهیمنژاد

از طریق برنامه های
مهاجرت فدرال و کبک
 کارآفرینی
 تخصصی
 درخواست اقامت برای
همسر و خانواده
 پناهندگی
 جواز تحصیلی و کاری
 تنظیمدعوتنامه
 تمدید کارت اقامت
 تقاضای تابعیت

خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی






مدنی
کاری
تجاری
خانواده

قبول وکالت در ایران

درزمینهدعاویمطروحه
در دادگاه های ایران توسط
مجربترینوکالیپایهیک
دردادگستریتهران
برایارایهبهترین
سرویسهاباما
تماسبگیرید.

 IMMIGRATION LAW
 FAMILY LAW
 LITIGATION
 CONTRACT LAW
& CORPORATE
COMMERCIAL LAW
LABOUR LAW

_________________

Montreal Office

294 Square St-Louis، 2e étage
Montréal QC H2X 1A4

Tel.: (514) 849-9696
Fax: (514) 849-5429

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی
مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
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نیاز جدی استان کبک به پرستاران خارجی
ایرانتو :استان کبک در حال تبدیل
شدن به مرکز جدیدترین امکانات
بهداش��تی و درمان��ی اس��ت و به
همی��ن دلیل نیاز مب��رم به تعداد
زیادی از پرستاران واجد شرایط در
آن وجود دارد.
با وجود اینکه نیاز به پرس��تار در
تمامی کانادا وجود دارد ،نیاز استان
کبک بسیار بیشتر از سایر استانهای
کاناداست؛ بطوری که این استان تا
سال  ۲۰۲۲برای رفع نیاز خود به
پرستار  ،باید حدود  ۶۰۰۰۰نفر را
در این حوزه به کار گمارد.
با توجه به راهکارهای  PRNبرای
استخدام متخصصین ارشد ،مناطق
روس��تایی ،بیش��ترین موقعیتهای
خالی ش��غلی برای پرستاران را دارا
هستند.
پ��س اف��راد ب��ا تجرب��ه در زمینه
پرستاری ،می توانند با کارکردن در
مناطق دور افتاده اقامت کانادا را نیز
دریافتنمایند.
نیاز به پرستاران واجد شرایط ،فقط
ب��ه مناطق ش��هری اس��تان کبک
مح��دود نمی ش��ود بلک��ه مناطق
روستایی نیز به نیروی پرستار ماهر
نیازدارند.
دلیل عمده کمیاب بودن پرستاران
در کبک می تواند افزایش جمعیت
افراد مسن در این استان باشد.
قوانی��ن مح��دود کنن��ده در قبال
پرس��تاران خارجی ک��ه قصد اخذ
گواهینامه کار در کانادا را دارند ،نیز
از دیگر دالیلی اس��ت که شرایط را

س��خت تر و به کمبود پرس��تار در
کانادا دامن زده است.
طب��ق تحقیق��ات انجم��ن صنفی
پرستاران ،کانادا به سوی رویارویی با
کمبود تعداد  ۱۱۶۰۰۰پرستار پیش
م��ی رود و در حال حاض��ر کانادا با
کمبود  ۷۸۰۰۰پرستار مواجه است.
در اس��تان کبک فرصتهای شغلی
بسیاری برای پرستاران وجود دارد.
پرستاران خارجی که جویای کار در
کبک هستند ،نیز بستر مناسبی از
این حرف��ه را در اختیار دارند که با
تکمیل س��اخت بیمارستان بزرگ
و مدرن مرکز بهداش��ت مک گیل
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در مونت��رالMcGill University ،
 Health Centreبه بهترین موقعیت
شغلی برای پرستاران تبدیل خواهد
شد.
بنابراین کب��ک و مونترال به مرکز
بهداش��ت و درم��ان جهانی تبدیل
خواهند شد و کارکنان خارجی که
در زمینه بهداشت و درمان فعالیت
دارند توسط این استان جذب
خواهند شد.
بط��ور میانگی��ن پرس��تاران
درآم��دی از  ۲۸تا  ۴۰دالر در
ساعت را کسب خواهند نمود.
ب��رای اس��تخدام در اینگونه
مراکز ،پرستاران می بایستی
که گواهینامه پرستاری کبک
را اخذ کنند.
جه��ت درخواس��ت ب��رای
مهاجرت از طریق نیروی کار
ماهر استان کبک  ،پرستاران
باید واجد شرایط زیر باشند:
(غیر از شرایط عمومی مهاجرت)
• ارائه لیسانس  ۴ساله پرستاری یا
دیپلم  ۳س��اله و یا مدرک  ۲ساله
آموزش پرس��تاری (پرستارانی که
در آمریکا تحصیل کرده اند) که در
طی  ۵سال گذشته این مدارک اخذ
شده باشد.
• مدرک مرتبط با پرستاری خود را
در طی  ۵سال گذشته گرفته باشند
و در این مدت حداقل یکسال سابقه
کار به عنوان پرستار داشته باشند.

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

با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای
سفر به تمامی نقاط دنیا

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

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

یامسین

Tel.: 514-594-0344

514-388-1588

ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

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

شادی

Tel.: 514-660-7135
shadim.sky@gmail.com

قوانین تازه کانادا درباره ازدواج تقلبی مهاجران
ایرانتو :در بس��یاری از گزارش��ات،
مش��اهده می گردد که ازدواج های
تقلب��ی مهاجری��ن ،تنها ب��ه دلیل
دریافت اقامتدائم کانادا توسط آنها،
صورت می پذیرد.
اف��رادی وج��ود دارن��د که از
مهاجری��ن حمای��ت و با آنها
ازدواج می نمایند .مهاجرینی
که پس از ورودشان به کانادا به
هیچ وجه تمایلی برای زندگی
با شریک یا همسر جدید خود
را نخواهند داشت.
قان��ون جدیدی ک��ه در مورد
مهاج��رت از طری��ق ازدواج
تقلبی ص��ورت می گیرد ،می
تواند س��خت گیری بیشتری
ب��رای اینگونه مهاجرین در بر
داشته باش��د .این قانون می گوید
که همسران مورد حمایت قرار داده
شده ،می بایستی برای شروع ،اقامت
مشروط دو ساله دریافت کنند.
البته چنین بیانیه ای اعتراض هایی
را نیز به همراه داشته است .نگرانی
از افزایش خش��ونت ه��ای خانگی
بین همس��رانی که مجبور هستند
حداقل دو سال بصورت قانونی زیر
یک سقف با یکدیگر زندگی نمایند.
افرادی هم که نخواهند زیر بار این
قان��ون اجباری بروند ب��ا لغو اقامت
دائ��م خود در کانادا مواجه ش��ده و
به کشورشان برگردانده می شوند و
در آنجا نیز احتماال با اتهاماتی روبرو
خواهند شد.

به گ��زارش ایرانتو ،ب��ا وجود
پیشامد بسیار زیاد چنین
رخدا دهای��ی در داخل
خاک کانادا ،عده زیادی
با قوانینی از این دست

مخالفت می کنند .نگرانی اصلی آنها
کودکانی هستند که یکی از والدین
خود را ازدست میدهند (در صورتی
که همس��ر تحت حمایت ،از کشور
اخ��راج گردد) .همچنین آنها نگران
هس��تند که مبادا اینگونه مسائل،
ناراحتی های عمیق احساسی برای
افرادی که درگیر این ماجرا هستند
را ایجاد نماید.
برخی فکر می کنند چنین قانونی
نمیتوان��د برای جمعی��ت زنانی که
تاکنون مورد خشونت خانگی و سوء
استفاده عاطفی قرارگرفته اند ،خبر
خوبی محسوب شود.
همچنی��ن اگ��ر زنی با اس��تفاده از
ازدواج ،وارد کان��ادا گ��ردد ب��زودی

احس��اس خواهد کرد که مورد
سوءاس��تفاده ق��رار گرفته
است.
او همواره نگران آن است
که اگر بخواهد مس��ئله
م��ورد سوءاس��تفاده
قرار گرفت��ن خود را
ب��ه بخ��ش مربوطه
گزارش دهد ،ممکن
است باعث اخراجش
از کان��ادا گ��ردد.
بازگشت به کشورش
اما ،برای او برچسبی
اجتماعی بوجود می
آورد و ب��ه این دالیل
مجب��ور اس��ت همه
چیز را ب��ه مدت دو
سال تحمل کرده و سکوت نماید.
عده ای از کارشناس��ان می گویند
مهاجری��ن اطالعات کم��ی درباره
حقوق خ��ود دارند و زم��ان زیادی
طول خواهد کشید تا بتوانند اقدامی
قانونی بر علیه همسر کانادایی خود
انجامدهند.
دول��ت از باب��ت این قانون بس��یار
مطمئن عمل کرده اس��ت و معتقد
است میزان جرم را در اینگونه اعمال
به خوبی درک کرده اس��ت؛ قانونی
که در کشورهای هم پیمانی چون
امریکا و اس��ترالیا اجرا می گردد و
دلیلی برای عدم اجرای آن در کانادا
وجود ندارد.

HIGH SCHOOL OF MONTREAL
ADULT CENTER
3711 de Bullion، Montreal، QC، H2X 3A2

Tel. (514) 788-5937

کالس های انگلیسی مقدماتی
اطـالعاتنامنـویسی

REGISTRATION INFORMATION

انگلیسی مقدماتی روزانه:

تاریخنامنویسی:

		

زماننامنویسی:

سپتامبر
 9تا  11صبح

انگلیسیمقدماتیشبانه:

تاریخنامنویسی:

سپتامبر

2012 13 ،12 ،11 ،10

،6 ،5

2012

سپتامبر 2012 13 ،12 ،11 ،10
		
زماننامنویسی:
 5تا  7بعدازظهر
_________________________________________

تـاریخ بـرگزاری کـالس ها

انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

		
روزانه:

ONE OF THE FOLLOWING
)DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY
REQUIRED:
- Canadian /
Quebec Immigration Documents
- Residency Card
- Canadian Citizenship Card
ONE OF THE FOLLOWING
PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
-Medicare Card
-Hydro bill
)-Other proof (ask staff

 27آگوست تا  20دسامبر 2012
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر

		

		
شبانه:

 27آگوست تا  20دسامبر 2012
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب

		

شهریه 100 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود.


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

سپتامبر

،6 ،5

2012

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

شهریه شامل کتاب (برای کالس های روزانه یا شبانه) می شود.
__________________________________

سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
مترو سن لوران ،اتوبوس  55شمالی
Website: www.hsmontreal.com
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علی اشرف
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ی دادن به
مدهای را
پیا
کوا ()PQ
پارتی کب

ماریاکُـتنه

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

نقطه نظرهای گازت

به نقل از سر مقاله  28آگوست

کبک��ی هائی که چن��دان مصرانه
طرفدارجدائیکبکازکانادانیستند
ولی ،به منظورداشتن یک حکومت
خوب ،می خواهند به کاندیداهای
پارتی کبکوا رای بدهند ،باید متوجه
پیامدهای همه جانبه انتخاب یک
دولت پارتی کبکوا باشند.
چنین رای دهندگانی باید ،با توجه
بهدو پهلو بودن اظهارات خانم ماروا،
از سوی وی اطمینان حاصل کنند
که آی��ا وی ،در اولی��ن دوره دولت
خود ،رفراندومدیگری برای استقالل
کبک براه خواهد انداخت یا نه.
اما آنان باید آگاه باش��ند که این بار
تنه��ا جدائی طلبان تن��درو کبک
نیستند که فش��ار بیاورند و مدعی
باش��ند که چنین رفراندمی هرچه
زودتر برگزار ش��ود بهت��ر از دیرتر
آن اس��ت .بلکه ،هم دولت فدرال و
هم دولت های استانی و همچنین
افکار عمومیدر سایر نقاط کانادا هم
چنین خواهند کرد.
اکنون زمینه چندان مناس��بی بین
کانادائی های خارج از این اس��تان
وج��ود ندارد که ،باز ه��م با مدارای
صلح آمیز و قانون��ی با ملی گرایان
کب��ک ،متحمل پیامده��ای مالی
رفراندوم شوند.
اگر رفراندوم دیگری در کار باش��د،
این بار ،همانند دفعه آخر ،گفتمان
بر مبنای عشق به فدرالیسم نخواهد
بود.
کانادائی های س��ایر نقاط در اینجا
جمع نخواهند ش��د ک��ه رفاقت و
دوس��تی را تبلیغ کنند؛ بلکه ،پیام
آنان این خواهد بود:
«زود ب��اش! یکبار و برای همیش��ه
تصمیم بگیر! می خواهی بروی؟ زود
باش برو!»
(مثـل فارس��ی :مرگ یکبار ،شیون
َ
یکبار!)
این نقطه نظر حاصل نظرس��نجی
همین تابس��تان است که بر مبنای
آن 49 ،درص��د کانادائی های خارج
از کبک اهمیت چندانی به جدائی
کبک نمی دهند و همین تعداد هم
آن را «حقیقتا معامله چندان بدی»
نمیدانند.
در دو رفراندوم پیشین ،پارتی کبکوا
با نجواهای در گوش��ی مردم را اغوا
می کرد بسوی یک کبک مستقل
توام با همکاری سیاس��ی و شرکت

پیامداحتمالی
دیگر دولت PQ
------------------

(گازت مونتریال 24 :آگوست)

---------------در میان آژانس های خرید
و ف��روش خان��ه (REAL
 )ESTATEای��ن زمزم��ه
شنیده می شود که پیروزی
پارتی کبکوا نتایج نامطلوبی
در ارزش امالک و مستغالت
بجا خواهد گذاشت.
اما کارشناسان این امر می گویند

رفراندوم احتمالی آینده« :زود فدرال ،ضمن حمایت بیشتر از سایر
دولت های اس��تانی ،آنها را تشویق
باش! یکبار و برای همیشه
خواه��د کرد که ب��ه جدائی کبک
تصمیم بگیر! می خواهی
سرعتبیشتریببخشند.
بروی؟ زود باش برو!»
می توان این هشدار را نیز به کبک
داد ک��ه ،در ع��رض  12ماه پس از
رای اکثریت به پارتی کبکوا ،دولت
ف��درال بازپرداخت پول به مواردی
مانند بهداشت و درمان و آموزش و
پرورش را متوقف خواهد کرد.
این هم افزون بر بیلیون ها دالری
اس��ت کبک ،تحت عن��وان تعادل
مالیاتی ،از سایر نقاط کانادا دریافت
می کند.
در هم��ان مدت ،کبک��ی ها حق
تامین بیمه سالمندان ،بیمه بیکاری
و سایر پرداخت های فدرال را نیز از
دست خواهند داد.
همچنین س��رمایه گذاری در امور
فرهنگی و کمک و حمایت از رادیو
کانادا ،مخصوصا در بخش آموزش
زبان انگلیسی  CBCدر کبک ،همه
اقتصادی با کان��ادا؛ ولی  57درصد متوقف خواهند شد.
کانادائ��ی های خارج از کبک با این گارنو می گوید« :کبک قانونا موظف
خواهد ش��د که ،در م��دت  18ماه،
فکر بکلی مخالفند.
اگر یک دولت پارتی کبکوا قصد آن بنیان پولی خ��ود را تنظیم نموده
را داش��ته باشد که کبک را از کانادا و فک��ری هم برای پاس��پورت های
بیرون بکش��د ،در آنصورت فش��ار کانادائی بکند که بع��د از آن مدت
برای رفراندوم از سوی دولت فدرال دیگر معتبر نخواهند بود.
و دول��ت های اس��تانی دیگر بعمل تم��ام این گرفتاری ه��ا ،در فضائی
مملو از بی ثباتی اجتماعی و مالی،
خواهد آمد.
افزون ب��ر آن ،مذاکرات برای توافق باید توسطدولت کبکی ،کهدلنگران
ه��ای رضای��ت بخش درب��اره امور زبان و فرهنگ فرانسوی نیز است،
حیاتی مانند تع��ادل های مالیاتی مدیریت بشود.
( )EQUALIZATIONو مراقب��ت تردیده��ای کارشناس��انه در ام��ور
های بهداش��ت و درمان امکان پذیر اقتص��ادی ،با توجه ب��ه برنامه های
نخواهد بود .وارد ش��دن در چنین پیشنهادی پارتی کبکوادر انتخابات،
مذاکرات��ی یک عمل احمقانه جلوه هم مزید بر نگرانی ها هستند.
خواهد کرد و کبکی ها نباید انتظار «سپاراتیست» ها (جدایی خواهان)
داشته باشند که دولت های استانی می کوش��ند ترس خ��ود از چنین
پیامدهائی را پنهان سازند .اما اینها
مرتکب آن شوند.
در حین هیاهوی فرساینده ناشی از از جمله مواضعی هستند که دولت
یک رفراندوم دیگر در استان ،کبکی ف��درال ،در مقابل یک رای اکثریت
ها بای��د پیامدهای کوتاه مدت یک جدائی طلبی ،احتماال اتخاذ خواهد
دول��ت اکثریت پارتی کبک��وا را در کرد.
نظر داشته باشند .برنامه انتخاباتی این سناریوئی است که باید مد نظر
پارتی کبکوا در اینکه حاصل چنین آنانی باشد که ،بی توجه به موضوع
دولتی چه خواهد بود ساکت است .استقالل طلبی ،می خواهند به پارتی
اما در جریان فعالیت های انتخاباتی کبکوا رای بدهند .این گونه اشخاص
اخیر ،ریموند گارنو ،وزیر پیشین امور در مع��رض این خطر قرار دارند که
مالی کبک و عضو پارلمان ،که سابقه مایوس ش��وند از آنچه انتظارش را
سیاسی و بازرگانی هم دارد ،صحبت داشتند.
_______________
معقولی بیان داش��ته است .او پیش

بینی می کند ک��ه ،در صورت رای
کافی برای کناره گیری کبک ،دولت

نیخریدارانخانهاز
نگرا
جنامطمئنانتخابات
نتای
اس��ت ،بعضی خری��داران
هن��وز اف��ت
چشمگیری
در ف��روش
چنی��ن
ا مال ک��ی
دی��ده نم��ی
شود ،دست کم تا

 4سپتامبر.
با وج��ود اینکه پولین م��اروا ،رهبر
پارتی کبکوا ،تاریخ مشخصی برای
رفراندوم مورد نظرش تعیین نکرده

و کارشناس��ان ریل اس��تیت از بی
اعتمادی ناش��ی از پی��روزی پارتی
کبک��وا بیمناکن��د – مخصوص��ا
خریدارانی که از خارج از کبک می
خواهنددر مونترال ملک بخرند.
در اوایل هفت��ه ،که چندین خرید
از خانه های گران قیمت معامله را
به بعد از انتخاب��ات موکول کردند،
رهبر پارتی کبکوا از بحث درباره آن
خودداری کرد.
{>> ادامه در صفحه}33 :

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

Contact me in English،
French،
Italian or PERSIAN
__________________
خدمات ما:با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
 ویزای دانشجویی
 سرمایه گذاری
 تمدید کارت اقامت
 تخصصی
 تجربه کانادائی و کبک  تقاضای تابعیت
 تکفل همسر و خانواده  تنظیمدعوتنامه
لطفا جهت دریافت لیست جدید مهاجرین متخصص،
به وب سایت ما مراجعه بفرمائید.

کامی منفرد

مدیر امور ایرانیان

با خط مستقیم و رایگان زیر از ایران به مونترال پاسخگوی عزیزان شما خواهد بود:
از تهران بدون هیچ پیش شماره واز شهرستان با پیش شماره ()۰۲۱

)۰۲۱( 971 - ۱۸74

ساعات تماس به وقت ایران

Suite 308

داخلی3747

از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴

980 St-Antoine W.

Montreal، Quebec H3C 1A8

)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
)514-326-8103 (St.Leonard
با تعیین وقت قبلی

mariacottone@hotmail.com

www.mariacottone.com

ساعات
متاس

11:00

تا 18:00

انگلیسیبیاموزید!
نامنویسیکالسهایانگلیسی
(کالس های شبانه)

 30 ،29 ،28آگوست
از ساعت  5تا  8بعدازظهر

شروع کالس ها 10:سپتامبر تا  20دسامبر
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ی سوادآموزی است

م سپتامبر روز جهان

هشت

وکیل دعاوی

بیسوادی
و کمسوادی در
ایران؛ یک قرن
پیکارکمحاصل
توانای��ی خوان��دن و نوش��تن
ش��هروندان از مهمتری��ن
پیشش��رطهای پیش��رفت و
توسعه کشورها به شمار میرود.
سازمان ملل  ۸سپتامبر را روز
جهانی س��وادآموزی اعالم کرده و
از همه کش��ورها میخواهد تا سال
 ۲۰۱۵شمار بیسوادان را به نصف
کاهشدهند.
هدفهای دوم و سوم از هدفهای
هش��تگانهی هزاره سوم به آموزش
اختصاص دارد .همهی کش��ورهای
عضو سازمان ملل متعهد شدهاند،در
راه تحقق این هدفها تالش کنند.
کاهش پنجاه درصدی بیس��وادی
هدفی است که دست یافتن به آن
برای کشورهای کمتر توسعه یافته و
فقیر بسیاردشوار است.
مطابق برآوردهای یونسکو بیشترین
بیس��وادان جهان در جنوب آسیا،
آفریق��ا و برخی کش��ورهای عربی
زندگیمیکنند.

یک پنجم بزرگساالن جهان
بیسوادند

بنابر آمار سازمان ملل متحد بیش
از  ۷۷۰میلی��ون نفر از مردم جهان
بیسوادند .به این ترتیب از هر پنج
نفری که دوران نوجوانی را پش��ت
سر گذاشته ،یکی خواندن و نوشتن
نمیتواند.
این آمار بیانگر وضعیت نسبی همهی
کشورها نیست .تراکم بیسوادان در
برخی از مناطق بسیار شدید است.
بیش از نیمی از این افراد در جنوب
آفریقا و هند زندگی میکنند .شمار
شهروندان بیسواد و کمسواد ایران
نیز به نس��بت جمعی��تاش قابل
مالحظه است.
بیس��وادی و ب��ه ویژه کمس��وادی
در برخی کش��ورهای پیشرفته نیز
ابعادی دور از انتظار دارد.
ش��مار این اف��راد در آلمان تا چهار
میلیون نفر تخمین زده میش��ود.
این تعداد حدود  ۵درصد جمعیت
ساکن آلمان را تشکیل میدهند.
در برخی از ایالتهای آلمان نه سال
ودر برخیدیگر سیزده سال مدرسه
رفتن اجباری است.
ب��ا این همه س��االنه  ۷۵ه��زار نفر
پیش از به پایان رساندن این دوران
مدرسه را ترک میکنند .بسیاری از
بیسوادان و کمسوادان آلمان دوران
تحصیل ابتدایی را طی کردهاند اما
جزو کسانی محسوب میشوند که
به اندازه کافی توان خواندن و نوشتن
ندارند.
تعریفهای متفاوت از بیسوادی

می��زان «س��واد» افراد به نس��بت
انتظاراتی س��نجیده میش��ود که
هر جامعه از ش��هروندان خود دارد.
اکثر چهار میلیون بیس��واد آلمانی
همچون  ۱۲میلی��ون نفری که در
انگلس��تان به این عنوان ش��ناخته
میش��وند ،میتوانند در کشورهای
کمتر توسعه یافتهدر شمار باسوادان
قرار داده شوند .در کشورهایی چون
ایران هر کس دوران آموزش ابتدایی
را تمام کرده باشد در شمار باسوادان
قرار میگیرد.
---------------------بنابر آمار سازمان ملل متحد بیش

امیرکفشداران
Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

از  ۷۷۰میلیون نفر از مردم جهان
بیسوادند.

-----------------در کش��ورهای اروپایی کسانی که
توانایی تشخیص حروف یا خواندن
کلمات ساده رادارند ،اما فهم مطالب
ساده روزنامه برایشان دشوار است و
اطالعاتشان را از راه خواندن کسب
نمیکنند کمس��واد و حتا بیسواد
شمرده میشوند.در جاهایی نوشتن
نام ،تش��خیص اعداد و توانایی امضا
کردن برای باس��واد خوانده ش��دن
کافی است.
افزایش سن ،کاهش دانشآموزان

برابر نتایج سرش��ماری سال  ۸۵در
ای��ران ،در این س��ال نزدیک به ۱۷
میلی��ون و  ۸۰۰هزار نف��ر در حال
تحصی��ل بودهاند .از اینها  ۵میلیون
و  ۷۰۰ه��زار نف��ر دوره ابتدایی و ۳
میلی��ون و  ۹۰۰هزار نف��ر دورهی
راهنمایی را میگذراندند.
تعداد دانش آموزانی که از مرحلهی
ابتدای��ی عبور میکنن��د در حالی
به ش��دت کاهش مییاب��د که این
نس��بت با توجه ب��ه تغییر ترکیب
سنی جمعیت باید برعکس میبود.
ش��مار نوآموزان در دههی هش��تاد
خورشیدی مدام رو به کاهش بوده
است.
مطاب��ق همین آم��ار  ۳۶میلیون و
 ۳۰۰هزار نفر نیز باسواد هستند.
این آم��ار با در نظر داش��تن تعداد
کودکان��ی ک��ه ب��ه س��ن تحصیل
نرسیدهاند ،تعداد بیسوادان مطلق
ایران را بیش از  ۱۲میلیون نفر نشان
میدهد .منابع رس��می این رقم را
حدودده میلیون نفر ذکر میکنند.
یک سوم جمعیت ایران بیسواد یا
کمسوادند

برآورد دقیق تعداد کسانی که واقعا
بیسواد هستند ،کار سادهای نیست.
با بررسی روند رو به کاهش ادامهی
تحصی��ل بع��د از دوران ابتدای��ی،
کیفیت آموزش در مدرسهها و آمار
مربوط به سرانهی مطالعه در ایران
میت��وان نتیجه گرفت ک��ه تعداد
افراد کمس��وادی که توان خواندن و
نوشتن ندارد بسیار بیشتر از کسانی
است که در آمار رسمی «بیسواد»
معرفی میشوند .گرچه برخی مانند
علی ابراهیمیان ،معاون آموزش��ی
نهضت سوادآموزی ،معتقدند «معیار
باسواد بودن فقط خواندن و نوشتن
نیست».
خبرگ��زاری ف��ارس هجده��م
اردیبهش��ت  ۸۷از قول ابراهیمیان
تعداد بیسوادان و کمسوادان ایران
را  ۲۸میلیون نفر اعالم کرد.
او میگوی��د« :آمار باس��وادی باید
تعریف عملیاتی داشته باشد و این
از وظایف آموزش و پرورش است».
خبرگزاری مهر ده��م دیماه  ۸۷به
نقل از ابراهیمان جمعیت بیسواد و
کمس��واد را  ۲۰میلیون نفر گزارش
کرده.
ظاهرا یکی از این دو منبع در ثبت

ارقام اشتباه کرده است.
با توج��ه به ای��ن آم��ار ،در خوش
بینانهترین حالت نیز الاقل یک سوم
جمعیت فعال کشور قادر به خواندن
و نوشتن نیستند.
صد سالگی آموزش اجباری
کودکان

هش��تم س��پتامبر روز جهان��ی
سوادآموزی است .برخی از کشورها،
چون ای��ران روز دیگ��ری را به این
مناس��بت اختص��اص دادهاند که با
مناسبتهایدیگر ارتباطدارد .سال
 ۱۳۸۸درس��ت یک قرن از اجباری
شدن آموزش همگانی کودکان هفت
سال به باال در ایران میگذرد.
دو س��ال پی��ش از ای��ن تاری��خ،
 ،۱۲۸۶مش��روطه خواهان ش��یراز
نخستین کالسهای سوادآموزی به
بزرگس��االن (اکابر) را به راه انداخته
بودند .در نیمهی نخس��ت این یک
قرن آموزش خواندن و نوش��تن در
س��طح گس��تردهای رواج نیافت و
عملی نشد.
از اوای��ل ده��هی  ۴۰خورش��یدی،
ابتدا با تشکیل س��پاه دانش و بعد
ب��ا تاس��یس «کمیته مل��ی پیکار
ب��ا بیس��وادی» تح��ول اندکی در
فعالیته��ای آموزش��ی در ایران به
وجود آمد.
جمهوری اسالمی و نهضت ناکام

با ش��کل گیری جمهوری اسالمی،
هفتم دیماه « ۱۳۸۵سازمان نهضت
س��وادآموزی» به دس��تور آیتالله
خمینی تشکیل ش��د .ناکامی این
«نهض��ت» را در برنامههایی که در
س��الهای بعد به راه افتاد ،میتوان
مشاهده کرد.
در سال ۶۱طرح ضربتی سوادآموزی،
یک س��ال بعد طرح آموزش فرد به
فرد (برای آموزش بیسوادان توسط
افراد خانواده) و در ادامه برنامههایی
چون «سرباز معلم» (شکلدیگری از
سپاهدانش انقالب سفید محمدرضا
شاه) به اجرا درآمدند.
در س��ه دههی گذش��ته طرحهای
دیگری نیز با نامهایدیگردردستور
کار قرار گرفته که اغلب شاهدی بر
ناکامی طرحهای قبلی هستند .این
طرحها الاقل در قیاس با هدفهایی
که برای آنها تعریف شده ،از جمله به
صفر رساندن بیسوادان بین  ۱۰تا
 ۲۹سال ،ناموفق بودهاند.
مس��ئوالن گاهی برای نشان دادن
پیشرفت برنامهها آمار متفاوتی اعالم
میکنند ،اما از آمار رسمی و سخنان
پراکندهی برخی از آنها میتوان دید
که تعداد بیسوادان در فاصلهی دو
سر ش��ماری سال  ۷۵و  ۸۵کاهش
نیافته است.
وزارتخانهی ورشکسته ،وزیر
«ذلیل»!

برخی از مشکالت آموزش در ایران
س��اختاری هس��تند و به س��ادگی
{>> ادامه در صفحه}25 :
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<< >> لیست برنامه ها

Baha’i leader
created quite a stir in
visit 100 years ago
he exotic-looking figure wore “a white
silk turban, white vestments to match,
over which was a loose brown robe, the
whole fulfilling the usual conceptions of
the Eastern sage,” The Gazette said.
Lectures the man gave in Montreal were simultaneously translated from Farsi, which
gave them “a yet more Eastern sound, as
the sentences – many of them – had a ring
of the proverb and wise-saying.”

T

ut if there was any temptation a century ago to dwell excessively on the
man’s appearance, the newspapers resisted
it. They were much more interested in what
Abdu’l-Bahá had to say than in what he
looked like.

B

Iranian-born, Abdu’l-Baha was the leader
of the monotheistic Baha’i faith. During
his weeklong stay in Montreal, he gave
six talks, one to a Socialist Club gathering
on St. Laurent Blvd. of some 500 people,
two at downtown churches and three more
intimate ones in a comfortable home on
Pine Ave.
bdu’l-Baha’s message was a simple
one.
“God the Almighty has created all humanity from earth, from the same element,”
he said. “All men are descended from the
same race and live on the same globe. As
members of humanity He created them
equal. … He left no difference whatever.”

A

He stressed that distinctions among the
world’s religions were essentially meaningless, for the great religious leaders — Moses, Buddha, Zoroaster, Jesus, Mohammed,
and his own father, Baha’u’llah, founder
of the Baha’i faith — equally were divine
messengers of God.
In his view, the nation-state, racism, even
separate regimes for men and women were
all barriers to achieving the proper destiny
of humankind.
“Europe today is nothing but a storehouse
of explosives, to which if a spark were
applied the whole continent would be in a
blaze,” he presciently observed, scarcely
two years before the Guns of August began
to thunder.
bdu’l-Baha was based in Haifa, then
part of the Ottoman Empire. After
years of official harassment and a long
spell in prison, he was at last free to travel,
and in 1910 began a three-year tour.

A

His visit to Montreal, his only appearance in Canada, was no accident.
The mansion where he lectured, and where
he slept for several nights during his stay,
was owned by William Sutherland Max-

well, a prominent architect and one of a
handful of Baha’is in Canada at the time.
His wife, May, was an especially energetic
adherent of the faith and was instrumental
in fostering it here and in other Canadian
centres.
The visit was extensively, and sympathetically, covered by the newspapers, though
not everyone was impressed For example,
it inspired a parody by Stephen Leacock,
The Yahi-Bahi Oriental Society of Mrs.
Rasselyer-Brown, in which “the celebrated
Oriental mystic” proved to be a con artist
in fancy dress. The story, part of Leacock’s
__________________
Because of his 1912 visit, the
Maxwell home on Pine Avenue was
designated a Baha’i shrine, the
only one
outside Israel and Iran.
__________________

Arcadian Adventures of the Idle Rich, is
funny though quite unfair in suggesting

Abdu’l-Baha was a crook.
But for his modesty — or something else
— Abdu’l-Baha might not have reached
North America at all.
Baha’ís had offered to underwrite his ocean
crossing on a luxurious new liner, but he
urged them to donate the money to charity
instead. He preferred a longer trip on an
older liner, he said.
It duly arrived in New York on April 11,
1912, just days before the ship he had
declined to travel on sank to the bottom of
the Atlantic.
That ship was the Titanic.
Abdu’l-Baha arranged to meet with some
of its survivors who asked him if he knew
what was going to happen to the great ship.
“God gives man feelings of intuition,” he
cryptically replied.
Abdu’l-Baha died in 1921 and was succeeded as head of the Baha’i faith by his

grandson Shoghi Effendi Rabbani.
In 1937 Shoghi Effendi married Mary,
the only child of May and William Maxwell, and she received from him the name
Amatul-Baha Ruhiyyih Khanum. Because
of his grandfather’s 1912 visit, Shoghi
Effendi also designated the Maxwell home
on Pine Avenue a Baha’i shrine, the only
one outside Israel and Iran. The home, now
owned by the Baha’i faith, is open to the
public.
Like her parents, Ruhiyyih Rabbani was
deeply committed to the faith and its spread
throughout the world. There are now more
than five million Baha’is, including about
30,000 in Canada. She died in 2000 in
Haifa, where the Baha’í World Centre is
located.

________________
with permission from Montreal Gazette
BY JOHN KALBFLEISCH
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خواندنی...

دهها میلیون نفر در جستجوی عکس های برهنه

انتش��ار عکس ه��ای برهنه پرنس
هری ،نوه ملکه بریتانیا ،جنجال تازه
ای برای خاندان سلطنتی این کشور
آفریده است.
این عکس ها ،م��دت کوتاهی پس
از حض��ور این عضو ج��وان خاندان
س��لطنتی به نمایندگی از ملکه در
اختتامی��ه بازیه��ای المپیک و به
فاصله پنج ماه از سفر دوره ای پرنس
هری به چند کشور مشترکالمنافع
ب��ه نمایندگ��ی از مادربزرگش (در
ش��صتمین سال آغاز س��لطنت او)
منتشر شده است.
ش��اهزاده جوان ،پیش از سرگیری
کارش در نی��روی هوای��ی ارت��ش
بریتانی��ا ،برای تعطی�لات به الس
وگاس رفته بود .اودر آن شهر ،به یک
باشگاه شبانه رفت ،به همراه جمعی
از دوس��تان و جوانان همراهش ،با
پوشیدن تی ش��رت متحدالشکل،
دارای عب��ارت Let’s Get Wild
(بیایید حال کنیم!) به رقص و تفریح
پرداخت و با شناگر نامدار آمریکایی،
راین الکتی ،مسابقه شناداد که البته
در این مسابقه شکست خورد.
تا اینجای کار ،همه چیز همانطور که
از شخصیت پرجنب و جوش هری
انتظار می رفت ،پیش رفت.
اما ساعاتی بعد ،س��ایت  TMZکه
به انتش��ار عکسها و اخب��ار افراد
سرش��ناس ،به ویژه اهالی سینما و
دنیای موسیقی مشهور است ،چند
عکس کام ً
ال عری��ان از پرنس هری
منتش��ر کرد که او را در حال بازی
بیلیارد با یک زن جوان نش��ان می
داد .این زن ه��م ظاهراً برهنه بوده
است.
این عکس ه��ا ،ظاه��راً در محیط
خصوصی شاهزاده ،یعنیدر سوئیت
 VIPهتل و به گفته س��ایت تی ام
زی ،در ی��ک بازی برهن��ه بیلیارد
گرفته شده است.
این حقیقت که محافظ��ان همراه

است.
صبح پنجشنبه ،روزنامه دیلی میل
خبر داد که در ساعات اولیه انتشار
این عکسها در س��ایت تی ام زی،
عبارت "عکس ه��ای عریان پرنس
ه��ری" بیش از  ۶۸میلی��ون بار در
گوگل جستجو شده است.
روزنام��ه س��ان روز پنجش��نبه نیز
عکس��ی از صحنه بازس��ازی شده
حریم خصوصی ش��اهزاده هری در
هتل الس وگاس منتشر کرده بود.
بس��یاری دیگر از رس��انه ها هم ،به
انتش��ار عکس های نیمه عریان (نه
کام ً
ال عری��ان) پرنس هری در هتل
اکتفا کردند.
"متانت"

پرن��س هری ،نتوانس��ته اند جلوی
عکاسی مخفیانه از حریم خصوصی
او را بگیرند ،کاخ باکینگام را نگران
کرده که ممکن اس��ت برای تامین
امنیت جانی ش��اهزاده هم ،تالش
کافی نشود.
حریم خصوصی

روزنامه س��ان ،پرتیراژترین روزنامه
بریتانی��ا ،روز (جمع��ه  ۲۴اوت) دو
عکس برهنه پرن��س هری را چاپ
کرد.
دیگر رس��انه های بریتانیا ،به دلیل
تاکید کاخ باکینگام بر حفظ حریم
خصوصی اعضای خاندان سلطنتی،
از انتش��ار عکس های کام ً
ال عریان
پرنس هری خ��ودداری کردند؛ اما
این امر نه تنها کمکی به جلوگیری
از دس��ت به دس��ت ش��دن بیشتر
ای��ن عکس های جنجال��ی نکرده،
بلکه اش��تیاق کارب��ران اینترنت به
جستجوی عکس ها را بیشتر کرده

 11کشور پرطالق جهان

طالق به عنوان یک مشکل اجتماعی
امروزه مطرح ش��ده است و مختص
به کشور و یا فرهنگ خاصی نیست.
اگ��ر می خواهید ب��ا پرطالق ترین

کشورهای جهان و علل آن
آشنا ش��وید این مطلب را
مطالعهکنید.
به گزارش گ��روه خواندنی
های مش��رق ،طالق امروزه
ب��ه یک��ی از معض�لات
اجتماعی در س��طح جهان
بدل شده است .مشکلی که
تقریبا در اکثر کش��ورهای
جهان به شکلی وجود دارد.
در کشورهای مختلف دالیل
بس��یار زیادی برای این امر مطرح
شده است .مش��کالت مالی  ،عدم
وفاداری زوجین به یکدیگر ،استفاده
از مواد مخدر و یا مش��روبات الکلی

نان سنگک

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

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

Tel.: 514-894-8372
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با وج��ود تاکید خاندان س��لطنتی
بریتانیا بر حفظ وق��ار و متانت این
خاندان ،پرنس هری در س��الهای
اخیر هر از چندی س��ر از پارتی ها
و باشگاه های شبانه در آورده است
و عک��س های��ی از او در حال رقص
و مس��تی ،در روزنامه ها چاپ شده
است.
پی��ش از عکسهای عریان در الس
وگاس ،آخرین جنجالی که نام هری
را بر سر زبان ها انداخته بود ،انتشار
ویدئویی از شوخی توهین آمیز او با
یکدانشجوی آسیایی تباردانشکده
افسری ،در سال  ۲۰۰۹بود .پیش از
آن در سال  ،۲۰۰۵عکسی از پرنس
هری منتشر ش��د که او را با لباس
سربازان آلمان نازی نشان میداد.
اما پرنس هری در این اواخر ،چهره
ای از خودش در رسانه ها نشان داد
که باب میل کاخ باکینگام بود .چهره
ای ک��ه اکنون تا ح��د زیادی تحت
سهای عریان��ش قرار
الش��عاع عک 
گرفته است.

•

از جمله دالیل طالق در بس��یاری
از کش��ورها اس��ت .در این مطلب
قصد داریم تا ش��ما را با کشورهایی
که بیش��ترین میزان طالق در سال
 2012را دارند آشنا کنیم.
 )1روسیه

رکوردجدیداپلدربازاربورس

شرکت اپل که کمتر از یک
س��ال پیش با پیشی گرفتن
از ش��رکت نفتی «اکس��ون
موبیل» ،مبدل به با ارزشترین
ش��رکت در بازار بورس شده
ب��ود ،در هفته اخی��ر رکورد
جدی��دی به جا گذاش��ت و
اکن��ون صاح��ب گرانقیمت
ترین س��هام در تاری��خ بازار
بورس است.
به گزارش وب س��ایت «سی
ان بی س��ی» قیمت سهام شرکت
اپ��ل به رک��ورد جدیدی رس��ید و
در بازار س��هام نیوی��ورک به بهای
 ۶۶۵دالر معامله ش��د .با این نرخ ،
ارزش کل سهام شرکت اپل که در
بازارهای بورس خرید و فروش می
ش��ود به ح��دود  ۶۲۴میلیارد دالر
رسیده است.
به این ترتیب موفقیت مالی اپل حتی
از موفقیت شرکت مایکروسافت در
دسامبر سال  ۱۹۹۹نیز بیشتر است.
دوازده س��ال پیش ارزش کل سهام
شرکت مایکروسافت به حدود ۶۲۰
میلیارددالر رسید.
موفقیت مالی شرکت مایکروسافت
در دوران اوج و رون��ق صنع��ت
کامپیوتر روی داد.
به نظر می رس��د که در س��الهای
اخیر هیچ چیزی نم��ی تواند مانع
پیشرفت شرکت اپل شود .طی سه
ماه گذشته ارزش سهام این شرکت
به طور مس��تمر رو به افزایش بوده
است .یکی از دالیل اصلی آن انتظار

سر

طی نوزده ماه گذش�ته ارزش کل
سهام شرکت اپل تقریبا دو برابر شده
و از حدود  ۳۰۰میلیارد به بیش از
 ۶۰۰میلیارد دالر رسیده است.

در ح��ال حاضر ارزش کل س��هام
ش��رکت اپل برابر اس��ت با مجموع
ارزش مالی چهار شرکت بزرگدیگر
رایانه ای و ارتباطاتی از جمله گوگل،
آی بی ام ،اینتل و اچ پی کیو.
وب سایت «س��ی ان بی سی» می
افزای��د که همزمان با افزایش بهای
س��هام و ارزش مالی ش��رکت اپل
فاصله آن با شرکت نفتی «اکسون
موبیل» که در مق��ام دوم قرار دارد
بیشتر می شود.

رسی ساالنه خود آنگال
در بر
نشریه آمریکایی "فوربس" دیگر قدرتمندترین زن
صدراعظم آلمان را بار
م��رکل،
که هر سال فهرستی
رفی کرد .این نش��ریه
جهان مع
شر میکند برای دومین
نت
از صد زن قدرتمند جهان م دلیل نقش او در بحران
یاپی آنگال مرکل را به
س��ال پ
ن دانست .خانم مرکل
قدرتمندترین زن جها
مالی یورو

در این کشور است .بسیاری معتقد
هستند که به همین علت است که
بس��یاری از زنان روس ترجیح می
دهند با مردان خارجی ازدواج کنند.

کشور روسیه به عنوان وسیع ترین
کش��ور جه��ان دارای باالترین نرخ
طالق است .چیزی در حدود  5.38به شکل عجیبی این جزیره کوچک
درص��د از ازدواج ها در این کش��ور در میانهدریای کارائیبدارایدومین
به طالق م��ی انجامد .بس��یاری از میزان باالی طالق در جهان اس��ت.
کارشناس��ان دلیل این ن��رخ باالی این جزیره کوچک که به نوعی هنوز
طالق در کشور روسیه را بداخالقی زیر نظر کشور هلند اداره می شود و
مردان روس��ی می دانند .مس��ائلی دارای جمعیتی در حدود  101هزار
همچون ضرب و شتم زنان ،خیانت نفر است دارای نرخ طالقی در حدود
به همس��ران و عدم پرداخت هزینه  5.27درصد است.
ه��ای زندگی از طرف ش��وهران از در ای��ن میان کارشناس��ان معتقد
جمله دالیل باال ب��ودن نرخ طالق هستند که عدم ش��ناخت و راضی

سفره شما!

بازار برای مدلهای جدید «آی پد» و
«آی فون» در نیمه دوم سال جاری
میالدی است.
حت��ی انتش��ار گ��زارش مربوط به
کاهش س��ود ش��رکت اپل در ماه
گذشته نیز باعث شده است که روند
رو به افزایش بهای سهام این شرکت
متوقف شود.

ارزش کل سهام شرکت
اپل اکنون حدود ۲۰۰
دویس��ت میلیارد دالر
از کل س��هام ش��رکت
«اکسون موبیل» بیشتر
است.
اهمی��ت ای��ن فاصله
عظیم را باید با این نکته
سنجید که تنها ارزش
کل س��هام  ۹ش��رکت
ب��زرگ اقتص��ادی در
جهان بیش��تر از  ۲۰۰میلیارد دالر
است.
موفقی��ت ش��رکت اپ��ل و افزایش
چشمگیر نرخ سهام آن حدودا یک
سال پس از استعفای «استیو جابز»
از مق��ام مدیرعاملی این ش��رکت
صورت می گیرد.
پ��س از اس��تعفای وی در ماه اوت
سال  ۲۰۱۱به دلیل بیماری ،برخی
از صاحبنظران و سرمایه گذاران در
م��ورد تداوم موفقیت ش��رکت اپل
بدون «استیو جابز» اظهار تردید می
کردند.
با وجود تغییرات یک سال اخیر در
مدیریت شرکت اپل بهای سهام این
شرکت طی یک سال گذشته رو به
افزایش بوده است.
از زمانی ک��ه «تیم کوک» به جای
استیو جابز مدیریت شرکت اپل را
برعهده گرفته است بهای سهام آن
 ۷۶درصد افزایش یافته است.

•

دیگر آنگال مرکل را
نشریه فوربس بار
ن زن جهان دانست
قدرمتندتری
دار مقام صدارت عظما
هفت س��الی که عهده
مدت
های

 )2آروبا
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در
ل
نون) ،چهار بار در سا 
(از س��ال  ۲۰۰۵تا ک
در صدر جدول نشریه
ده
بو
 ۲۰۱۱ ،۲۰۰۹و ۲۰۱۱
،۲۰۰۶
به دوم این فهرست در
س" جای گرفته است .رت
ی کلینتون ،وزیر امور
"فورب  ۲۰۱۲میالدی به هیالر
س��ال
کا ،تعلق گرفته است.
جه ایاالت متحده آمری
خار

نبودن از ازدواج در این جزیره باعث
ش��ده اس��ت تا نرخ ط�لاق در این
جزیره کوچک اینقدر باال باشد.

 )3آمریکا

کشور آمریکا به عنوان سومین کشور
با بیش��ترین آمار ط�لاق در جهان
شناخته می ش��ود .بسیاری معتقد
هستند که ازدواج های بین نژادها و
فرهنگهایمختلفوهمچنینعقاید
مذهبی متفاوت باعث باال رفتن نرخ
طالق در این کشور شده است.
در این میان موج مشکالت اقتصادی
که در چند س��ال اخیر به س��مت
ٱمری��کا ٱمده اس��ت از دیگر دالیل
افزایش میزان طالق در این کش��ور

شیراز

است.

 )4پاناما

کش��ور پاناما در ٱمریکای التین با
داش��تن نرخ طالقی در حدود 3.8
درصد چهارمین کشوردر این لیست
است .کارشناس��ان خیانت زوجین
را از مهم تری��ن دالیل وقوع طالق
برشمرده و می گویند که خیانت در
این کشور به س��ن خاصی محدود
نیس��ت و زوج های جوان و یا حتی
زوج هایی میان سال و سالمند نیز از
این مشکل در امان نیستند .بعضی
این مش��کل را بی ارتباط به
مش��کالت اقتصادی نمی
دانند.

رستوران

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4
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خواندنی...

اسالم و شرابخواری

مقاله هفته نامه
اکونومیست در مورد
مصرف مشروبات الکلی
در کشورهای اسالمی

سلیمان ،مستخدم مسلمان هتلی
در انطاکیه ،حتی در ماه رمضان هم
دلیلی نمی بیند که مشروب نخورد؛
هر چند که به نظر مسلمانان ،قرآن
و حدیث ،ش��رب خمر را منع کرده
باشد.
س��لیمان می گوید "قرآن مس��ت
ک��ردن را منع ک��رده ،ولی خوردن
یکی دو لیوان آبجو ض��رری ندارد.
این امری اس��ت میان من و خدای
خودم".
قرن ها پیش بسیاری از همکیشان
سلیمان با این حرف او موافق بودند
(هرچند ضرورت میان��ه روی را در
نظر نمی گرفتند).
مورخین بر این باورند که ش��راب از
خاورمیانه بهدیگر نقاطدنیا راه یافته
اس��ت .در واقع ،نام الکل احتماالً از
واژه الکحل سرچشمه گرفته –یعنی
همان خط چش��می که از ترکیب
الکل اتیلیک (اتانول تقطیر شده) با
توتیا (سنگ سرمه)درست می شود.
مواد مش��ابهی که بدون استفاده از
سنگ سرمه ساییدهدرست می شد،
به زودی به یک نوشیدنی محبوب و
پرطرفدار تبدیل شد .ابونواس (شاعر
قرن هش��تم میالدی) چکامه های
خمریه را در وصف شب های عیش
و عشرت و باده نوشی خلفا سروده.
دیر زمانی است که این شیوه تغییر
کرده.
مش�خص نیس�ت علمای اسالمی
دقیقًا از چه زمانی نظر داده اند که
میگساری و مستی گناه است.

در س��ال های دهه  ،١٩٧٠اس�لام
سیاس��ی در بعضی از کشورها مثل
ایران و پاکس��تان مصرف مشروبات
الکلی را قدغن کرد؛ البته بس��یاری
از کشورهای اسالمی چنین قوانینی
ندارند ،یا دستکم غیرمسلمانان را از
این قاعده مستثنی می کنند.
در بعض��ی از کش��ورها مج��ازات
مسلمانی کهدر حال مستیدستگیر
شود خیلی شدید است:
در ایران ،هشتاد ضربه شالق.
در کشورهای مختلف – از اندونزی
گرفته تا تونس – احزاب اس�لامی

 )5اوکراین

ای��ن عض��و س��ابق اتحاد
جماهیرشوروی سابق از جمله
کشورهایی اس��ت که دارای میزان
طالق باالیی است.
کارشناس��ان معتقد هس��تند که
تغییرات اقتصادی و اجتماعی ایجاد
شده پس از فروپاشی اتحاد شوروی
و اس��تقالل اوکراین از جمله دالیل
باال بودن نرخ طالق در این کش��ور
است .نرخ طالق  3.79درصد در این
کشور باعث شده است که زوج های
جوان در این کشور خیلی به دنبال
بچه دار شدن نیز نباشند.

 )6بالروس

کشور بالروس به عنوان یکی دیگر
از اعضای ش��وروی س��ابق از جمله
کشورهایی اس��ت که دارای درصد
طالق بسیار باالیی در جهان است.
بنا بر مطالعات انجام شده نرخ طالق
 3.77درصد در این کشور و تمایل
پایین مردم به بچه دار شدن در این
کشور به دلیل مشکالت مالی است.

مشروبات وارداتی به آنها تعارف می
کنند .دکتر علی می گوید تقلید از
ثروتمندان و مشاهیر – و البته کنار
آمدن با استرس – عواملی است که
در رشد روزافزون مصرف مشروبات
در پاکستان دخیل است.

آیا اسالم می تواند تساهل بیشتری
در بحث هایشان خواستار محدودیت در برابر صرف مشروبات الکلی نشان
دهد؟ تنی چند از علمای
های بیشتریدر مورد مصرف
ها
ایرانی
مذهب��ی ش��راب را مجاز
الکل شده اند.
این محدودیت باعث شده که در تولید می دانند به شرط آن که
ش��رابخواری به پشت درهای مشروبات از انگور یا خرما درس��ت
نشده باشد؛ چون قرآن به
بسته رانده شود؛ با این همه،
خانگی
ویژه به این دو میوه اشاره
هنوز بس��یاری از مسلمانان
اذعان می کنند که از خوردن تبحر
دارد .اما کسی جرأت آن
یک جرعه ش��راب کیف می دارند! را ندارد که سر بحث را باز
کند .اناس ابوشادی – از
کنند.
علمای دانش��گاه معتبر
تع��داد مس��لمانانی ک��ه
شرابخواری می کنند در کشورهای االزهر قاه��ره – م��ی گوید "هیچ
مختلف متفاوت اس��ت؛ اما بعضی عال��م مذهبی آمادگ��ی آن را ندارد
می گویند  %۵کس��انی که خود را که عواقب فتوای حالل بودن آبجو،
مسلمان معرفی می کنند ،مشروب شراب و ودکا را بپذیرد".
می خورند.
ای��ن روزه��ا در لیب��ی بازار س��یاه عالوه بر آن ،در پیامد مداقه در دین
مشروبات رونق زیادی گرفته است .اس�لام پس از حمالت تروریستی
ایران��ی ها هم در تولید مش��روبات  ۱۱سپتامبر ،در برخی مناطق تقوا
خانگی تبحردارند؛ ودر پاکستان ،به و پرهیزگاری بیش��تر ش��ده است.
قول دکتر صداقت علی ،که مدیریت سامی زبیده ،جامعه شناس دانشگاه
چند کلینیکدرمان اعتیاد به شراب بیرکبک لن��دن می گوی��د" :برای
را برعهده دارد" ،ش�راب سفارش�ی بسیاری از مسلمانان ،شراب مسأله
در خانه می ای مربوط به هویت است .ننوشیدن
س�ریع تر از پیتزا ب�ه ِ
ش��راب واکنش��ی به زوال اخالقی
رسد".
در غرب تلقی می ش��ود؛ جایی که
همفری سرجانستون ،رئیس IWSRبه نظر مسلمانان ،شرابخواری با بی
 ،ش��رکت پژوهش و بازاریابی واقع بندوباری یکی شده است".
در لن��دن ،برآورد کرده که ش��مار
مس��لمانانی که به مصرف نوش��ابه اما کشورهای اسالمی باید با واقعیت
ه��ای الکلی رو می آورن��د احتماالً رو به رو ش��وند .در ماه ژوئن (خرداد
حتی بیش��تر از این است .بین سال ماه) مقامات بهداشتی ایران نسبت به
های  ۲۰۰۱ت��ا  ۲۰۱۱فروش انواع افزایش تعداد افراد الکلی ،و رانندگی
مش��روبات در کشورهای خاورمیانه در حال مس��تی هش��دار دادند .از
– که بیشترین تعداد مسلمانان را سال  ۱۹۸۰که دکتر صداقت علی
درخ��ود ج��ا داده  %۷۲ -باال رفته کلینیک ه��ای ترک اعتی��اد را در
جهانی پاکستان بنیاد گذاشت ،صدها نفر
میانگین
اس��ت؛ این آمار ،از
ِ
ِ
س��ی درصد بس��یار باالتر اس��ت .از معتادان به الکل – که او عده شان
احتمال نمی رود که غیرمسلمانان یا را یک میلی��ون نفر برآورد می کند
خارجیان در باال رفتن مصرف الکل – را درم��ان کرده؛ او می گوید در
میان این افراد قضات ،سیاستمداران
در خاورمیانه نقشداشته باشند.
و ورزشکاران هم هستند .دکتر علی
در بعض��ی از جوام��ع مس��لمانان می گوید "بیشترشان دنبال درمان
نوشیدن ش��راب منعی ندارد .اهالی نمی روند؛ چون ش��رابخواری هنوز
س��کوالر بیروت ب��ه کارخانه های هم تابو به حساب می آید؛ باید این
شرابسازی شان می بالند .در خلیج طرز فکر را عوض کنیم".
ف��ارس ،ثروتمندان ب��رای این که
مهمانانشان را تحت تأثیر قراردهند،

 )7مولداوی

این کش��ور اروپای شرقی و بخشی
از اتحاد جماهیرشوروی سابق یکی
دیگر از کش��ورهای با میزان طالق
باال اس��ت  .نرخ طالق در این کشور
در حدود  3.5درصد اس��ت .در این
میان مسائل فرهنگی و نقش های
متفاوتی که زنان در این کش��ور به
عهده گرفته اند به همراه مشکالت
اقص��ادی و سیاس��ی موج��ود در
مولداوی باعث ش��ده است تا میزان
طالق در این کشور باال باشد.
 )8کوبا

این کش��ور حوزه دری��ای کارایئب
یک��ی دیگر از کش��ورهای با میزان
طالق باال است .مشکالتی اقتصادی
و همچنین میزان باالی ازدواج های
مصلحتی برای مهاجرت از کش��ور
یکی از دالیل اصلی باال بودن طالق
در کوبا اس��ت .میزان طالق در این
کشور در حدود  3.16درصد است.
 )9جمهوری چک

این کش��ور ش��رق اروپا در به دلیل

ترکیب فرهنگی گوناگون حاکم بر
این کش��ور دارای نرخ طالق باالیی
اس��ت .ن��رخ  3.11درصد طالق در
این کشور یکی از باالترین نرخ های
طالق در قاره اروپا اس��ت .مهاجران
لهس��تانی ،رومانیای��ی و آلمانی که
در این کش��ور حض��ور دارند با هم
ازدواج کرده و در اکثر اوقات به دلیل
تفاوتهای فرهنگی بین این قومیتها
این ازدواج ها به طالق می انجامد.
 )10کره جنوبی  /لتونی

ای��ن دوکش��ور با هم و ب��ه صورت
مش��ترک مقام ده��م را در زمینه
کشورهایی با باالترین میزان طالق
را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس گزارش��ات موجود این دو
کش��ور دارای نرخ طالقی در حدود
 3.05درصد هس��تند .بن��ا بر نظر
کارشناس��ان در این دو کش��ور نیز
مسائل اقتصادی از جمله مهمترین
دالیل طالق زوجین است.

•

فروش کاندومهای اوباما و رامنی در آمریکا!
ارتباط عجیب بین انتخابات و
کنترلجمعیت

کنت��رل جمعی��ت و ب��ارداری
موضوعیست که امس��ال انگار به
ی��ک تم جدا نش��دنی از انتخابات
آمریکا بدل میشود ،بعد از اظهارات
جنجالی نماین��ده جمهوریخواه
مجلس نماین��دگان آمریکا درباره
باردار نش��دن قربانیان تجاوز ،حاال
یک کمپان��ی تولید کان��دوم وارد
کارزار انتخاباتی آمریکا شدهاست.
در حالی که نزدیک به 70روز دیگر
به انتخابات آمریکا باقی ماندهاست
هافینگتون پست خبر میدهد یک
کمپانی تولید کنن��ده کاندوم دو
محصول جدید با تصاویر باراک اوباما
و میت رامنی به بازار فرستادهاست.
کاندوم میت رامنی با شعار «مناسب
برای هر پوزیش��ن» و کاندوم باراک
اوباما با شعار «بر خالف قولهایش
به س��ادگی پاره نمیشوند» به بازار
آمدهاند.
شعار کاندومهای رامنی با توجه به
عوض شدن زیاد نظرات و مواضع او
به کنایه او را برای هر موضعگیریای
مناس��ب میداند و ش��عار کاندوم
اوباما هم به عملی نش��دن بسیاری
از وعدههای انتخاباتی اوباما اش��اره
دارند.
البته در واق��ع مدیر این کمپانی از
انتخابات سال  ۲۰۰۸تولید چنین
کاندومهایی را با مناسبت انتخابات
آمریکا آغاز کرد.

در آن زمان شعار کاندومهای اوباما
«از داوری خ��وب اس��تفاده کنید»
بر اس��اس ش��عار اوباما در انتخابات
«داوری منصفان��ه مهمتر از تجربه
اس��ت» ب��ود و کاندومه��ای جان
مککی��ن «قدیم��ی ام��ا منقضی
نشده» روی آن درج شدهبود!
ش��عار تبلیغاتی دیگ��ر کاندومهای
جدید ب��اراک اوباما «بس��ته نهایی
محرک برای دوران س��ختی» است
که از بس��تههای محرک اقتصادی
اوباما برای مبارزه با رکود اقتصادی
آمریکاایدهگرفتهاند.
در برابر ش��عار تبلیغات کاندومهای
میت رامنی هم «ش��بکه حمایتی
بدون س��وراخ» اس��ت که از برنامه
تامین اجتماع��ی میت رامنی برای
انتخابات ایده گرفتهاست.

در حال��ی ک��ه این کاندومه��ا تازه
چند روز اس��ت به بازار آمدهاند اما
بر اس��اس آمار فروش این شرکت،
فروش کاندومه��ای اوباما  ۶درصد
از کاندومهای رامنی بیش��تر بوده،
هر چن��د نمیتوان گفت خرید این
محصوالت نشانهی حمایت از یکی
از نامزدها باشد.
وبسایت این کمپانی نیویورکی
www.sayitwithacondom.com
تولید کاندومهای شخصیس��ازی
شده با نام «با یک کاندوم حرفتان
را بی��ان کنید» این ام��کان را برای
مش��تریانش فراهم میکند که در
کنار خرید کاندومهای مناس��بتی،
خودش��ان هم کاندومهای شخصی
طراحی کنند.

•

آمریکا از نظر فروش تسلیحات در سال ۲۰۱۱
رکورد شکست
بر اساس تازهترین گزارش
از می��زان خری��د و فروش
تسلیحات ،در سال ۲۰۱۱
ای��االت متح��ده آمری��کا
بزرگتری��ن فروش��نده
تجهی��زات جنگ��ی در
جهان و عربستان سعودی
بزرگتری��ن خری��دار این
نوع کاال بوده اس��ت .میزان
فروش آمریکا در این سال
نسبت به سال پیش از آن
سه برابر شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل
از گزارش ساالنهای که برای کنگره
آمریکا تهی��ه و تدوین ش��ده ،این
کشور در سال  ۲۰۱۱از نظر فروش
تسلیحات به مشتریان خارجی خود
رکورد شکس��ته و فروش خود را به
سه برابر رسانده است.
کل فروش تسلیحات توسط آمریکا
در این سال  ۶۶.۳میلیارد دالر بوده
است ،این یعنی تقریبا  ۷۸درصد از
کل فروش تسلیحات در جهان که
در سال  ۲۰۱۱به  ۸۵.۳میلیارددالر
رسید.
سهم عربستان س��عودی از فروش
بیش از  ۶۰میلیاردی آمریکا ۳۳.۴
میلی��ارد دالر ب��وده اس��ت ،رقمی
که در س��ال  ۲۰۱۱عربستان را به
بزرگترین خریدار تسلیحات تبدیل
کرده است.
با این حال بنا بر گزارش��ی که برای

کنگره آمریکا تهیه شده است ،بعید
است که بازار بینالمللی اسلحه در
زمانه حاضر به رشد خود ادامه دهد.
در این گزارش دالیل عدم رشد قابل
توجه در بازار تس��لیحات و مهمات
اقتصاد جهانی ضعیف و بحران مالی
در اروپا عنوان شده است.
شاید به همین دلیل باشد برخالف
آمریکا که توانس��ته است در سال
 ۲۰۱۱رکوردزن��ی کن��د ،دیگ��ر
فروشندگان بزرگ اسلحه در جهان
نه تنها افزایش فروش نداش��تهاند،
بلک��ه ش��اهد کاه��ش در فروش
تسلیحات تولید خود نیز بودهاند.
بر اس��اس گزارش تازه ،تنها کشور
فرانس��ه از این قاعده مستثنا بوده
اس��ت :این کشور در س��ال ۲۰۱۱
حدود چه��ار و نیم میلی��ارد دالر
فروش تسلیحاتداشته است.
این در حالی است که فروش همین
کشور در سال  ۲۰۱۰به دو میلیارد

دالر نیز نرسید.
اما از س��وی دیگر روسیه که تقریبا
همیشه پس از آمریکا از نظر فروش
تس��لیحات مقام دوم را داش��ته در
سال  ۲۰۱۱ش��اهد فروشی تقریبا
نصف فروش خود در س��ال ۲۰۱۰
بوده است.
اما پس از عربستان سعودی که در
س��ال  ۲۰۱۱با  ۳۳.۷میلیارد دالر
مقام خریدار نخس��ت تسلیحات را
کسب کرده ،هند با  ۶.۹میلیارددالر
مق��ام دوم و امارات متحده عربی با
 ۴.۵میلیارد دالر مقام سوم را کسب
کردهاند.
در گزارش کنگ��ره آمریکا از میزان
خرید و فروش تس��لیحات در سال
 ،۲۰۱۱نگران��ی از جانب جمهوری
اس�لامی ایران از جمله دالیل رونق
بازار خری��د اس��لحه در خاورمیانه
عنوان شده است.

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از انتشار
اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما
ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :
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در این بخش عیسی توصیفی از داوری
نهایی را بدس��ت می دهد .وی خود با
جالل برای داوری خواهد آمد .مس��یح
بر کرسی خود ،که کرسی داوری است
خواهد نشست.
عیسی مسیح تمامی امت ها را داوری
خواهد فرم��ود .و در آن روز هر کس از
هر امتی تصدیق خواهد کرد که مسیح،
خداوند و موال اس��ت .مسیح مردم را از
یک دیگر جدا خواهد کرد.
داوری ،عمل جداس��ازی است .مسیح
شبیه به چوپانی خواهد بود که میش
ها را از بزها جدا می سازد.
وی میش ها یعنی عادالن را در سمت
راست و بزها یعنی ناعادالن را در سمت
چپ قرار خواهد داد.
سپس عادالن را دعوت خواهد کرد که
میراث خ��ود را که از ابتدای عالم برای
ایشان آماده شده بود دریافت دارند.
ع��ادالن از ابتدای عالم برگزیده ش��ده
بودند .خدا از ابتدا می دانس��ت که په
کسی با عدالت زیست خواهد کرد یعنی
می دانست که چه کسی توبه کرده ،به
مسیح ایمان خواهد آورد.
انسان آزادی این رادارد که میاندرست
و نادرست دست به انتخاب بزند .انسان
آزادی این را دارد که از در تنگ یا از در
فراخ عبور کند .این انتخاب بر عهده هر
انسانی است .اگر انسانی نافرمانی ازخدا
و عبور از در فراخ را انتخاب کند ،گناه
خود او ست و نمی تواند خدا را مالمت
کند.
انس��ان در انتخاب خود آزاد است؛ خدا
نیز از پیش می داند که هر کس کدام
راه را انتخ��اب خواهد کرد .دانش خدا
بی حد است .وی همه چیز را می داند.
خداوند کسان خود را می شناسد .نام
ایشان در دفتر حیات نوشته شده است.
او ب��رای هر یک ملکوت��ی آماده کرده
است.
س��والی مهم تر از این وجود ندارد که
ش��خص آیا در روز داوری در س��مت
راست پادشاه خواهد ایستاد یا در سمت
چپ او؟
مس��یح بر چ��ه پایه و به چه وس��یله
ای انس��ان ه��ا را ج��دا م��ی س��ازد؟
به چه دلیلی برخی را س��مت راست و

آیا کنجکاو هستید که بدانید چه کسانی وارد بهشت یا جهنم می شوند.
انتخاب در دستان شماست.
با خواندن این بخش ،اگر سوالی برایتان پیش آمد با ما متاس بگیرید.
از کتاب مقدس متی باب  25آیه  31تا 46

برخی دیگر را به سمت چپ خود می
خواند؟ پاسخ از این قرار است:
کسانی که در طول زندگی خود ،مسیح
را عم�لا محبت کرده اند ،در س��مت
راس��ت او قرار گرفته ،عادل ش��مرده
خواهند شد (عبرانیان.)6:10 :
ام��ا عادالن ابتدا این موض��وع را درک
نخواهند کرد ،چ��را که به خاطر نمی
آورند که برای خود عیسی کاری کرده
باشند .ایش��ان محبت های ساده خود
را شایستۀ توجه خاصی نمی شمرند و
خود را سزاوار اکرام نمی دانند ،چرا که
فروتنهستند.
آنگاه مسیح در پاسخ خواهد فرمود:
«آنچه به یکی از این برادران کوچکتر
من کردید ،به من کرده اید .هر محبت
و رحمتی که به دیگران نشان دادید ،در
واقع به من نشان دادید».
عیسی شبان مهربان و نیکو است .وی
به دنیا آمد تا گمشده را بجوید .او همه
انسان ها را دوس��ت می دارد .او آنها را
همانند برادر دوست دارد .وی می تواند
خود را به جای انس��ان بگذارد و ضعف
های ما را احساس کند .به همین دلیل
اس��ت که هنگامی که نسبت به کسی
محبت می کنیم ،مثل این است که به
مسیح محبت نشانداده ایم.
مسیح جسما بر روی زمین نیست .اما
م��ا همگی این فرص��ت را داریم که با
خدمت به دیگران ،به او خدمت کنیم.
در اینجا مهم است نکته ای را بخاطر
داشته باشیم:
عادالن تنها بخاط��ر کارهای محبت
آمیز خود نجات نیافته اند ،بلکه فقط به
واسطه ایمان.
اما این اعمال محبت آمیز نشانه ایمان
حقیقی می باشند .هنگامی که عیسی
می بیند که ما این اعمال محبت آمیز
را به جا می آرویم ،پی می برد که ایمان
ما حقیقی است.
ایم��ان در درجه اول ق��رار دارد؛ در پی
ایمان ،ثمره ایمان یعنی اعمال محبت
آمیز به ظهور می رسند.
تنها چیزی که به حساب می آید ،ایمانی
است که به محبت عمل می کند.
آنگاه پادش��اه اصحاب ظرف چپ را به
مج��ازات ابدی خواهد فرس��تاد ،آتش

جاودانی که برای ابلیس و فرشتگان او
مهیا شده است.
اصحاب سمت چپ کسانی هستند که
مس��یح را محبت ننمودند .ایشان می
پنداشتند که مسیح را خدمت کرده اند.
شاید به کلیسا هم می رفتند ،شاید ده
یک هم می پرداختند .ایشان به اعمال
«مذهب��ی» خود می بالیدن��د .اما این
کارها را تنها به خاط��ر اکرام و احترام
خود انجام می دادند.
ایشان حقیقتا همسایه خود را دوست
نداشتند ودرک نمی کردند که با کمک
نکردن به همس��ایه نیازمند ،در واقع از
کمک به خود مسیح مضایقه کرده اند.
اگر کس��ی گوید که «خ��دا را محبت
م��ی نمایم» و از برادر خود نفرت کند،
دروغگو است ،زیرا کسی که برادری را
که دیده است ،محبت ننماید ،چگونه
ممکن است خدایی را که ندیده است،
محبتنماید.
سپس ایشاندر عذاب جاودانی خواهند
رفت .این داوری ،داوری نهایی اس��ت.
اس��تینافی وجود نخواهد داشت .خدا
به انصاف داوری می کند و داوری اش
برای ابد باقی می ماند .شاید همگی به
داوری خدا بیاندیش��یم .آیا در آن روز
خدا به ما خواهد گفت« :بیایید ...میراث
گیرید؟»
یا ای��ن که خواهد گف��ت« :از من دور
شوید در آتش جاودانی»...؟
نکته دیگری نیز هس��ت که باید به آن
فکر کنیم .اصحاب سمت چپ پادشاه
برای چه ن��وع گناهانی دچ��ار عذاب
جاودانی ش��دند؟ قتل؟ زنا؟ س��رقت؟
گناهان بزرگ؟
خیر .گناه ایشان تنها غفلت از نیکوکاری
بود .بس��یاری از مردم این را اصال گناه
به حساب نمی آورند .ایشان گمان می
کنند که گناه تنها به معنی انجام کار
بد اس��ت .اما در اینجا عیسی به ما می
آموزد که غفلت از انجام کار نیکویی که
از دس��تمان بر می آید نیز گناه است.
چنین گناهانی «گناهان غفلت» نامیده
می شود .اینها چیزهایی هستند که می
بایست انجام می دادیم ،اما انجام ندادیم.
گناه ده باکره از این نوع بود:
یعن��ی روغن برای مش��عل های خود

برنداش��تند .و گناه غالم شریز نیز
از همین نوع ب��ود :یعنی از قنطار
خود استفاده نکرد .عمدتا به خاطر
گناهانی از این قبلی است که افراد
در روز داوری تنبیه خواهند شد.
در همین ماه گذش��ته چه فرصت
هایی را برای نیکوکاری از دس��ت
داده ایم؟ طی هفته گذشته؟ امروز
چه؟ چند بار می توانستیم به کسی
خوراک بدهیم ،پوش��اکم بدهیم،
به عیادت��ش برویم ،و از او مراقبت
ب��ه عمل بیاوریم .ول��ی این کار را
نکردیم؟
آه خدای��ا ما را ببخش .آنچه را که
می بایست انجام می دادیم ،انجام
ن��داده ایم .آنطور که می بایس��ت
محبت می کردم ،نکردیم.
آه ای پدر بر ما رحم کن!
آیا االن روش��ن تر نش��ده که چرا
هرگز نمی توانیم به واسطه کارهای
نیکوی خود نجات یابیم؟
تنها به واسطۀ فیض و رحمت خدا،
و به واسطه ایمان به عیسی مسیح
نجات دهنده م��ی توانیم از عذاب
نجات یابیم.



•

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

ش جالل عادل
شی

ک

بت است

داوند مح

خ
هر شنبه

  اگر احتیاج به دعا دارید،


FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت  6بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

و همچنین برای دریافت
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان

Mont Royal

Mary Anne
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در شهــر
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

4976 Notre Dame W.
514-827-6364/514-489-9834
www.dehkhodaschool.com

مدرسه فردوسی

7085 Cote-des-Neiges
514-962-3565

تلفن)514( 626-5520 :

خورشید خانوم
 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

514-651-7955

www.iranica.com
--------------------------

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

سرویس خانوادگی آتنا

(514) 299-1787

SHILD OF ATHENA
Family Services
(514) 274-8117

www.addhi.org
-------------------

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

---------کافهلیت:هرپنجشنبه

www.ajpq.qc.ca
--------------------

www.cafelitt.ca

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

------------------------514-488-3000
6528 St- Jacques W.
-----------------------

اجنمندوستدارانزرتشت

مرکزفرهنگیزاگرس

(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

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

514-690-6343
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ

همبستگیبازرگانی

اوتـــاوا

Tel: 514-341-5194

IBNG

Info: 514-249-4684
------------------------

M EK IC

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمن ادبی مونتریال

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

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

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

آتلیهحمیرا

زیر نظر استاد مجرب هنر ،حمیرامرتضوی
کالس های نقاشی و طراحی
با بیش از
در استودیویی زیبا در وست مونت
 10سال

محیطی گرم و صمیمی

سابقهتدریس

>> نامنویسی ترم پاییزی 5 :سپتامبر
>> شروع کالس ها 19 :سپتامبر



خوشابحال ماتم زدگان،
زیرا ایشان تسلی خواهند یافت (عیسی مسیح)

بیایید نزد من ،ای تمامی زحمتکشان و گرانباران ،که من به شما آرامش خواهم بخشید .یوغ مرا بر دوش گیرید
و از من تعلیم یابید ،زیرا مالیم و افتادهدل هستم ،و در جانهای خویش آرامش خواهید یافت .
چراکه یوغ من راحت است و بار من سبک .عیسی مسیح انجیل متی باب  ۱۱ایه ۲۹-۲۸

به دعوت او آمین گویید .آغوش عیسی مسیح و خادمینش بروی شما باز است....
 هر زمان میل دارید ،به حرف دل شما گوش خواهیم داد.
به دیدار شما خواهیم آمد :در خانه شما ،یا در محل کارتان
همین امروز با ما تماس بگیرید:

Tel.: 514-623-2900 Tel.: 514-963-7744

Fall early registration starts Sept.5th
Classes start Sept’ 19, 20, 21

www.homeira.ca

email: mhomeira@gmail.com ,

Tel: 514-938-8066

آغاز سال حتصیلی جدید مدرسه دهخدا
2013 - ٢٠١٢
نام نویسی دانش آموزان در محل مدرسه

--------------زمان و ساعت  :شنبه  ١۵سپتامبر ٢٠١٢
 ١تا  ۵بعداز ظهر

_____________________________________________

4976 Notre Dame W.
438-877-6450
514-768-2482
www.dehkhodaschool.com
هیت اجرائیه مدرسه دهخدا -مونترال

دعوت به جلسه مجمع عمومی اجنمن دفاع از حقوق بشر در
ایران  -مونترال
تاریخ  14 :سپتامبر  8:30 – 6:30 ،عصر
مکان  :دانشگاه  400 >> UQAMخیابان سنت کاترین ،اتاق 1750-A

اعضای ش��ورای هماهنگی انجمن
بدین وس��یله از تمامی دوستان و
عالقمندان برای شرکت در جلسه
مجمع عمومی نیم س��اله انجمن
دع��وت م��ی نمایند .ه��دف این
جلسه پس از ارائه گزارش کوتاهی
از فعالیته��ای ماههای گذش��ته،
تخصیص زمانی برای بحث و گفتار
آزاد ح��ول یک س��وژه روز مربوط
به حقوق بشر می باشد .به همین
جهت و در راس��تای توصیه حضار

در مجمع عمومی دسامبر گذشته،
اعضای ش��ورای هماهنگی از همه
دوس��تان عالقمند درخواست می
کنند که برای تعیین سوژه بحث،
پیش��نهادات خود را هر چه زودتر
به آدرس ایمیل انجمن بفرس��تند
تا برنامه ری��زی الزم در این زمینه
ممکن باشد .امید است که همگان
با شرکت خود و تشویق اطرافیان
خود برای حض��ور در این گفت و
شنود ،این جلسه را پربارتر خواهند

مدرسه فردوسی
کالس های تک درس

توسط دبیران مجرب ،باسابقه
و رمسی آموزش و پرورش

و با شهریه ای بسیار مناسب

7085 Cote-des-Neiges
Montreal, QC H3R 2M1

Tel.: 514-962-3565
سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

نمود.
اعضایشورایهماهنگیپیشاپیش
از همه پیش��نهادات شما استقبال
کرده و از شما تشکر می نمایند.
به امید دیدار شما در  14سپتامبر
http://farsi.humanrightsiniran-montreal.org/
info@humanrightsiniranmontreal.org
Tel.: 514-299-1787

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

در نشانی جدید برگزار می کند:

ریاضی فیزیک شیمی



آیا احساس تنهایی می کنید؟ آیا بیمار هستید؟
آیا همه شما را ترک کرده اند؟
آیا زندگی کردن مفهوم خودش را از دست داده و بی ارزش شده است؟
آیا متایل به ترک هر چیز و همه کس دارید؟

فرهنگسرایسینا

AIEAQ.mtl@gmail.com
---------------

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

8043 St-Hubert
514-619-4648

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

Tel.: 514-485-3652
-----------------------

5347 Cote-des-Niege

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

ایرانیکاازآنهمهماست

5206 DECARIE #3

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

کتابخانهنیما

اجنمنایرانیانوستآیلند

PAIVAND: Vol. 18  No.1070  Sept. 01, 2012

هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

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

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب در زاگرس و تپش دیجیتال
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METTERALL
فروشوتعمیرهمهگونه

ــ تاکسی متر ــ
 بهترین سرویس ،نازل ترین بها
با مد یریت ایرانی :تاج کریمی
در خدمت صاحبان
و رانندگان گرامی ایرانی

WWW.GRANITEISLAND.CA

 GPS
ation
 Valid

تصدیق
llation
 Insta
ن
صب کامل

سنگ های گرانیت

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ها
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز،
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
به بهایی باورنکردنی
________________

METTERALL

از  49/دالر sqf
99

6145 DE MAISONNEUVE W.
MONTRÉAL QC H4A 2A3

________________

)(Corner: Beaconsfield

برایآگاهیبیشترهمینامروزبامامتاسبگیرید:

514-419-5858

514-952-7400
514-694-9692

metterall@gmail.com

آموزش سنتور
---------------

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178

کـاجل زبان کنکـورد

برنامه های زیر به هم میهنان عزیز ارائه می شود:
 تدریس زبان انگلیسی و فرانسوی،
 آماده سازی زبان فرانسوی شما برای مصاحبه و مهاجرت
 برنامههای  toefl، ielts، tfiبرای ورود به دانشگاه.
برای آگاهی بیشتر لطفا همین امروز به  web siteما
مراجعه کنید و یا با ما تماس بگیرید.

با مدیریت ایرانی

»«approved school

Tel.: 514-481-0555
5440 Queen Mary, Suite 102
Montreal, Qc

)(Metro: Snowdon

www.collegeconcorde.com
www.collegeconcorde.ca
info@collegeconcorde.com

Collège Concorde
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سالنآرایشایو

حلظههای شیرین با

سفرۀعقدشیرین
______________
طراحی و اجرای
سفرههای عقد شما ...

مخصوص خامن ها و آقایان

با  17سال سابقه کار
در خدمت هموطنان گرامی
----------با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 فر و صاف کردن دائمی،
 شینیون و سشوار
 میکاپ آرتیست (با مدرک از ایران و مکزیک)
 فیشال  اپیالسیون  وکس
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو

در رنگ ها و اندازه های متنوع

Tel.: 514-624-2669
514-912-5651

>> مکان ویژه برای خامن های باحجاب

www.sofrehaghd-montreal.com

متخصص
آرای
ش عروس

Salon EVE
5393 Cote-Saint-Luc Montreal, QC, H3X2C3

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

هیپنـوتیزم
سوپرآریادر ریوسود (النگی)
زیرنظر:

بیماریهاییکهباهیپنوتیزمدرمانمیشود
علی
 ناراحتی های بیدلیل ،مبهم و مجهول  عصبانیت و عدم تواناییدر کنترل رفتار
 خستگی و کسالت همیشگی  پریشانی و افسردگی دائم و ادواری
سلیمی
 بی میلی به کار ،تحصیل و فعالیت  زودرنجی ،احساس حقارت ،ترس و نگرانی های بیدلیل

 بدبینی و سوءظن  سستی و تنبلی مداوم
 فراموشی ،ضعف حافظه و ضعف روحیه  غمگینی و بی ارادگی ،افسردگی و گوشه گیری
 خستگی های فکری و بی میلی به کار و زندگی  افراط در شهوترانی و یا بی میلی جنسی (سردمزاجی)
 لکنت زبان و ضعف اعصاب  هیجان ،التهاب ،دلشوره و نگرانی و اضطراب
 وسواس های فکری و عملی ،سردردهای مزمن (میگرن) و یا موقتی  الغر شدن
 بی خوابی شبانه و عدم تمرکز فکر ،یاس ،ناامیدی ،حسادت ،خودخوری  ترک اعتیادات به مشروب،
سیگار و غیره و ده ها موارد دیگر
Columbus Medical Center
1140 Jean Talon Est. Suite 306 Montreal, Qc H2R 1V9
Tel.: 514-347-4353
ga-salimi@hotmail.com

مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

انواع گوشت حالل
و تازه و مرغوب اسپشیال
گوسفند ،گوساله ،مرغ و..

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

خاصه
ان
ن غانی:
اف
و تازه:
زه
خوشم
پخت

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369
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کافهصوفی
مقدم متامی ایرانیان عزیز را
با آغوشی باز گرامی می دارد.

یونایتد،منایندهرمسی

محلی گرم و صمیمانه
برای میعاد با دوستان
در مرکز شهر مونتریال
با تراس بزرگ و باصفا
وایرلس اینتر نت
با غذاهای متنوع،
آمبیوه های تازه،

قطر ایرالینز

هویج بستنی

صبhحcاBrun

کافه صوفی آماده
پذیرایی از مجالس
و جشن های شما

نهناهار

مخصو
ص صوفی

یک
شنبهها:
از ساع
ت  11تا 3

همه روزه
صبحانه درصوفی
انواع شیرینی های
مرغوب ایرانی
به بهای عالی

 %10ختفیف
دانشجویی

unitedtours@bellnet.ca
_________________
2070 Maisonneuve W.

ساعات کار:
دوشنبه تا جمعه 10:30 :صبح تا  9شب
شنبه و یکشنبه 8:30 :صبح تا  11شب

INSTITUT LEA
Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
  Rejuvenationجوان کردن پوست و از بین بردن چین
و چروک های صورت و گردن  لیزر برای رگ های پا و
صورت  veinsو از بین بردن جوش ها و کک مک های قهوه ای
صورت   acneماسوتراپی  اپیالسیون با وکس  بند و
ابرو  سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Montreal Qc H3H 1K8

Tel.: 514-989-8383

www.cafesufi.com
www.facebook.com/cafesufimontreal

خــدمــاتآرایشـی

 فیشال Skin Care Treatment
 سوزاندن چربی های بدن
با متدهای پیشرفته لیزری
بسیار موثر ،مطمئن

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز
4230 boul St-Jean, suite 225

massagetherap
member:M~RMy
)receipt avaliabl Q
e

D.D.O H9H 3X4 QC

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

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویساتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

 9صافکاری و نقاشی اتومبیل
 9تعمیر ات شاسی
 9تعمیراتکاملمکانیکی
9رفع زنگ زدگی اتومبیل
9شستشو و متیز کردن اتومبیل
 9فروش ،تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل
9دودی کردن شیشه های اتومبیل
 9پرداخت مبلغ  Deductibleشما در اکثر موارد
9تون آپ ،تعویض روغن و فیلتر و...

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

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

;; Insurance claims
;; Auto body repair
;; General mechanic
;; Preparation for lease return
;; Windshield replacement
;; Detailing
;; Exterior polish and wax
;; Interior shampoo
;; Engine shampoo
;; Window tinting
;; Paintless dents removal

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

______________________

<<Auto RJ

360 rue Victoria

Lachine، Qc، H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321
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NOTAIRE-NOTARY
وحید خلجی

وام مسکن Residential Mortgage

آتوسا تنگستانی فر

مشاورشمادرامورواممسکن




محضردارومشاورحقوقی



خدمات ما شامل:
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 امالک:خرید و فروش ،وام
 خرید و فروش شرکت ها
 اجاره امالک تجاری
 ثبت شرکت ها
 تهیه وصیت نامه
 تهیه دعوت نامه برای ویزا
 تهیه وکالت نامه ها
 تاییدامضا
و بسیاری دیگر

 وام مسکن برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
کاهش نرخ بهره کنونی شما به پایین
ترین نرخ موجود
 پرداخت بدهی ها از طریق ارزش
افزوده مسکن

بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
________________
VAHID KHALAJI

Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria

Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444

کلینیکدندانپزشکیآریا

 1ساله % 2/75
 2ساله % 3/09
 3ساله % 3/19
 4ساله % 3/25
 5ساله % 3/39
 7ساله % 3/99

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

Dr. Shahrooz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.

بهره ثابت
 10ساله
% 3/99

سرویس کامال رایگان

Atosa Tangestanifar

Cell.: 514-995-3041
atosa@vantagemortgages.ca

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :ختنه کودکان  +اورژانس
پزشکانخانواده:

Dr. Raymond Rezaie
Dr. Kimlay Pou-Youthoan
Dr Vartanian
Dr. Hany Kamal
Dr. Jean V Desroches
Dr. L.Bien-Aime
Dr. Bader
Dr. J. Katsounakis
Dr. Joseph Msoser

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت
دکتربهمنفصیحپور
Acupuncture

بهنازمرتضوی

Reflexology
پزشکان متخصص:

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

کلیه
قبول دیکال
ای م
بیمه ه ه های
یم
و ب شجوئی
دان

________________________
 Mortgage for self-employed people
 Mortgage for new-comers
 Lowering your current mortgage rate
to the lowest rate
 Refinancing for debt consolidation/
HLOC

!WOW

در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

Dr. Faramarz Dehnad
ِDr. Kazemi
)Dr. Samir Abboud (ORL
Dr. Abed Kahwati
Dr. T. G. Kass
Dr. Michael Ah-Sue
Dr. Joseph Loutfi
Dr. G. Wakil: Oncologist
)Dr. Bourque (urologist
)Dr. A. DOSS (infectology

_____________________________
1834 Ste Catherine west، Suite 200
)(Metro: Guy

Montreal، Quebec H3H 1M1

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

20












(podotherapist
)/foot specialist

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص جهت امراض
Specialist doctors
 ختنه کودکان از بدو تولد تا  6ماه

جراح ارتوپدی
روانپزشک
گوش و حلق و بینی
قلب
Travelers Clinic
جراح عمومی
- for all vacines
متخصص زنان
- for all
جهاز هاضمه
destinations
)(with appointments
انکولوژیست
جراح کلیه و مجاری ادرار
بیماریهایعفونی

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com
1253 Rue Guy

Guy Concordia

دکترعطاانصاری

Montreal، Qc. H3H 2K5

خدمات:

ماساژ تراپی
لیزر :برای از بین بردن
موهای زائد

Botex، Fillers

برای جوان سازی پوست
و زدودن چروک صورت

7روز
هفته
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آژانسمسافرتی

Ginseng Meassage

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ

T.A.M Travel

در قلب  NDGدرخدمت جامعه ایرانی

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

…PAIN, STRESS
Come to see us
At GINSENG Clinic
More than 10 year experiences
Specializing in Chinese
ACCUPRESSURE, MASSOTHERAPY
WELL ESTABLISHED CLINIC
WE are providing ALL you need for
Better health at Reasonable prices
Very clean and Comfortable atmosphere
Insurance receipts available.

www.ginsengclinic.ca

درد ،استرس ،فشار عصبی و...
زمستان سرد و طوالنی امسال
بهکلینیک«جینسینگ»بیائید

و آرامش و سالمت دوباره را تجربه کنید:
با بیش از  10سال سابقه و تخصص در
آکیوپرشر چینی و ماساژتراپی
ما همه چیز را برای
سالمتی و رضایت شما
با بهای مناسب فراهم آورده ایم.

   بیش از  15سال سابقه

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


همراه با رسید برای بیمه شما

رمتیز،
ا

تهران ،مشهد ،شیراز
(به قیمت رقابت ناپذیر)

Clinique Sante Ginseng
Tel.: (514) 489-5586

بسی راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس

Mary Sadoughi
- 15 years experience
- Special Travel Services for Iranian
Travel services:
- Flight with all major Airlines
to any where including Tehran,
Mashhad, Shiraz
)(wholesale price
- Vacation packages:
Europe, Caribbean, etc.
- Travel Insurance,
- Special Cruises, Hotel, Car
- Special tour to major city in Iran
___________________
1118 Ste-Catherine W., Suite 504
Montreal, Qc
)(Metro: Peel
Tel: 514-940-1642
514-940-1643

   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...


)5586 Sherbrooke W. (Corner: Marcil

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران


Montreal, QC, H4A1W3

   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...


خدماتآرایشی

 ویژۀ بانوان
مک
ا
ن
م
خ
کوپ مش رنگ شینیون برای خ صوص
ا
باح من های
جاب
با مدیریت ایرانی:

آشپزخانه ایرانی Catering

________________
6060 Sherbrooke W.

روبروی بانک رویال

Fax: 514-868-1115
Email: maryagency@gmail.com

و بسیاری دیگر

LiLi

در خدمت
هموطنانگرامی

Cell: 514 834 2166

 برای شما که وقت تان اررشمند است!
خوشمزه ترین و تازه ترین غذاهای ایرانی
با برترین کیفیت و مناسب ترین قیمت

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

438-875-2222

حتویل در
من
زلیامحل
کارشما

514-963-7744

azaug15 aaa glass

محصوالتگلستان
ت ،ادویه جات و ...
برجن ،حبوبا
از ایران رسید

مدیترانه،
فید
ماهیس هیسفید
چونما
هم مال ایران
ش
رسید
 Í Íانواع دوغ:چوپان ،مشکی،
آبعلی ،اروند ،گیلکی ،ترکمن،
 Í Íدوغ پگاه و حافظ (از ایران)
Í Íشربت البالو
 Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل
Í Íکباب کوبیده مخصوص
 Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب
Í Íدل و جگر گوسفند

با سفارش قبلی

 Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و...

بر

ما به فکر سالمتی شما هستیم؛
شماچطور؟!

اسپیشالماه:

جن با
مساتی 10پوندی

کله،

چه ،زبان
پا

ی گوسفند

سیراب
و جود است
مو

ترش

ذبح اسالمی :حـــــالل

رویال و کوه نور:

9

/99

مرغ

ارگانیک

ی خان
گی مخصوص
س
ن
ل
و
را
ن
ر
سید

کلوچهنوشین:
گردویی،نارگیلی
ویزا و
مسترکارت
پذیرفته
می شود

انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی
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انواع کباب های خوشمزه
یونانی
ایرانی و
________________

Restaurant Grill Sélect

گ
ب شایش
زو
دی!

بهروزآقاباباخانی

514-694-7455
2756, boul Saint-Charles,
Kirkland, QC H9H 3B6

پیکنیکتابستانی
یکشنبه

تپش و

پارکانگرینیون

 19آگوست

باحضور دکتر امیر خدیر ،به انگیزه انتخابات  4سپتامبر ،و گروه ساواالن،
به هدف جمع آوری کمک مالی برای قربانیان زلزله آذربایجان و دوستان دیگر...
روزی

زیبا با یاد ایران و

مشاور رمسی وام مسکن

 وام برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

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

 ..به روایت تصویر
.

شکریم!

ستانمت
دو
با سپاس از همه شماکه با ما
همراه و همیار بودید..

فرزاد موالیی ،داریوش رعیت ،و همه
بروبچه های بامعرفت ،پرکار و (ش�دیدا) شاد!!
رستوران کبابسرا ،بخصوص رزا خانم خودمان و..
سیا صابرای (بدون زحمت های پشت صحنه
او این برنامه میسر نمی شد) ابی درویشعلی،
عل�ی قربانی ،فریبرز گرائیل�ی عزیز ،فریبا
خانم وحسین (دو یار همیشه و هنوز پیوند)،
علی آقا اجزاچی فداکار ،الکس س�لیمانی
پور ،بیژن اس�کندری (بدون محبت های
بی دری�غ او کمیت ما لنگ م�ی ماند!) و
همه دوستان کمیته «یادمان» ،دی جی
الکاپون بی تالی(!) و محمد سلجوقی ،و
 ..و ...تشکر ویژه و
بازهم با یاد شیرین مهدی محمدیان...
با سپاس ویژه از اسپانسر های برنامه:
فروشگاه اخوان ،محسن زکی :ماهی
سن لوران ،دابل پیتزا ،گوشت بینو،
دی جی الکاپون،
ما را بخاطر همه کمبودهاببخشید
دیدار بعدی 7 :اکتبر مهرگان...

22
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مشاور امالک:
مسکونیوجتاری
ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
با بهای اجاره ،صاحب خانه
دخلواه خود شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا
هدیه  1000دالری

بازرسیفنیساختمانهای
مسکونی و جتاری
حسین آذرنیک

عضو رسمی انجمن ملی بازرسان امالک
در آمریکا و کانادا

Tel.: 438-990-4966
1-800-910-2990

Home inspection services in Montreal -Ottawa-Quebec
Licensed building renovator

www.montrealhomeinspectorpro.ca

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

نادرخاکسار

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty
3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T7

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

Cell.: 514-969-2492
اوکازیون
عـالی

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

شانس دوم!

آیا اعتب
ا
ر
ن
د
ا
ر
ی
د؟!
آیا ورش
ک
س
ت
ش
ده اید؟!

برای صاحب خانه شدن

> تهیه انواع وام های دوم و سوم روی خانه خود
> سرمایه گذاری در آپارمتان های نوساز
> با بیمه مخصوص برای داشنت مستاجر
برای آگاهی بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید:

رضا نژاد

مهدی رفعت پناه

514-865-7146

Tel.: 514-730-9307

آموزش موسیقی
		

زیر نظر جواد داو یر

لیسانسه موسیقی از هنرکده عالی موسیقی تهران
		
با  25سال فعالیت در مونترال

سنتور سه تار پیانو ویلن کمانچه  آواز دف تنبک

Tel.: 514-589-0175
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ج.ا : .علیه زنان...

شهباز :اجالس غیرمتعهدها...

دولت ایران از زنان حتصیلکرده وحشت دارد!
در ایران  ۶۰درصد دانشجویان زن هستند .اکنون قرار است به آنها اجازۀ حتصیل در برخی

رشته ها داده نشود.
-------------مدافع حقوق بش��ر شیرین عبادی
درگفتگو با تسایت آنالین:
-----------------
تس��ایت آنالین :خانم عبادی ،شما
نامه ای به نهاد زنان س��ازمان ملل
متحد نوشته اید تا علیه اجازه ندادن
به زنان ب��رای تحصی��ل در برخی
رشته هایدانشگاهی اعتراض کنید.
گوه ِرنامۀ شما چیست؟
شیرین عبادی :درنامه خاطر نشان
م��ی کنم ک��ه جمهوری اس�لامی
تصمی��م ه��ای سیاس��ی تبعیض
آمیزعلیه زنان م��ی گیرد .حاکمان
در ای��ران معتقدن��د ج��ای زن��ان
درآش��پزخانه است و با همۀ وسایل
می کوش��ند آنها را از زندگی فعال
اجتماع��ی برانند .ت��ازه ترین اقدام
دولت اج��ازه ندادن به زن��ان برای
تحصیل در  ۷۷رش��تۀ دانشگاهی
است .وزارت علوم وآموزش عالی این
تبعیض را با تنظیم بازار کار توجیه
می کند .وزارتخانه می گوید دانش
آموختگان بیکار زی��ادی در برخی
رش��ته ها وجود دارند .اما چرا باید
برای حل این مشکل فقط زناندچار
محرومیتبشوند؟

تسایتآنالین:وزارتعلوممسئولیت
این تصمیم را رد کرده و اعالم کرده
دانشگاه ها مستقل عمل کرده اند.
عبادی :درست نیست ۳۶ .مؤسسۀ
آموزش عالی که قراراس��ت جلوی
تحصیل زنان را در برخی از رش��ته
ه��ا بگیرند دانش��گاه ه��ای دولتی
هستند که زیرمجموعۀ وزارت علوم
محسوب می شوند .این دانشگاه ها
اج��ازه ندارند چنی��ن تصمیم های
مهمی را بدون تأیید وزارت علوم و
آموزش عالی و یا دولت بگیرند.

تسایت آنالین :رئیساندانشگاه های

مربوط دلیل های مختلفی را برای
کنارگذاشتن زنان آورده اند .ازجمله
گفته می شود رشته های مشخصی
«مردان��ه» هس��تند و ب��رای زنان
مناسب نیستند .برداشت زنان ایران
چیس��ت؟ می خواهند برای مثال
اصو ٌال مهندس کشاورزی بشوند؟
عبادی :زنان ایرانی نشانداده اند که
در تمام رشته ها نه تنهامی توانند با
همدرس های مرد رقابت کنند بلکه
حتی قادرند ازآنها پیشی گیرند .در
سال های گذشته به تخمین بیش از
 ۶۰درصد دانشجویان زنان بوده اند.
اینان زنان تحصیلکرده و فرهیخته
هستند که تبعیض های جنسیتی را
دیگر برنخواهند تابید .به این دلیل
های فمینیستی نیزدر ایران
جنبش ِ
توسعۀ بسیار زیادی داشته است.

تس��ایت آنالی��ن :یعن��ی زن��ان
تحصیلک��رده باع��ث گس��تردگی
جنبش زن-آزاد -خواهی شده اند؟
عبادی :جنبش فمینیستی بهدیگر
جنبش ها مانند جنبش دانشجویی
و کارگری پیوسته و توانسته در تمام
قشرهای اجتماع پا بگیرد .دولت اما
به ویژه از زنان تحصیلکرده وحشت
دارد .از این رو می کوشد با اقدام ها
و ترفندهای مختلف جلوی پیشرفت
زنان را بگی��رد .یکی از این اقدام ها
کنار گذاش��تن آنها از برخی رشته

صمیمی :انتخابات کبک...
اس��تراتژی حزب وی آن ب��ود تا با
حض��ور خان��م داوید ب��ه او صحنه
بزرگتری را واگذار نمایند تا شانس
پی��روزی اش را در حوزه گوئن باال
ببرند؛ که بنظر می رس��د کامال هم
موفق گردیدند.
سونداژها و...

نظرسنجی های بعد از مناظره کهدر
سطح گس��ترده ای و با دقت باالئی
تهیه شده اند عمال با آنچه در شب
انتخابات اتفاق خواهد افتاد بس��یار
نزدیک اند.
این نظرس��نجی ها نشان دادند که
هیچ یک از احزاب موفق نش��ده اند
برنام��ه اصلی خ��ود را به کمپین و
کارزار عمومی دیکته کنند و شاید
این خ��ود دلیلی بر وج��ود درصد
«بالتصمیم» های باالست.
بط��ور طبیعی چ��ون اکثریت قابل
توجهی از رای دهندگان مناظره را
با دقت دنبال می کنند غالبا میزان
تمایل رایدهندگان به برنده مناظره
باال رفته و چنانچه وضعیت خاص و
غیر مترقبه ای ایجاد نش��ود برنده
مناظره برنده انتخابات نیز خواهد بود
لیکن این مناظره ها مطمئنا برنده
مشخص نداشت.
در حال حاضر گواینکه حزب کبکی
و ائتالف آینده کب��ک از لیبرال ها

هایدانشگاهی است.

تس��ایت آنالین :می توانید از اقدام
دیگری نام ببرید؟
عب�ادی :حتم��اً .م��ا رش��ته ای
دانشگاهی داشتیم به نام «مطالعات
زنان» .این رشته از جمله به امکان
شکوفایی زنان می پرداخت .اکنون
نام رشته را «مطالعۀ حقوق زنان در
اسالم» گذاشته اند و محتوای درس
را کامال تغییر داده اند .تحصیل در
این رشته فقط به نقش زن به عنوان
مادر می پردازد و به دیگر نقش های
اجتماعی بی توجهی می کند.

تسایت آنالین :این اقدام ها زنان را به
بی کوششی وا می دارد؟
عبادی :بله ،تعداد زنان تحصیلکرده
به س��رعت کم می شود و بسیاری
مجبور خواهند شد از زندگی عمومی
کنار بکش��ند .دولت فکر می کند با
این کار م��ی تواند گریبان��ش را از
دس��ت تعداد زیادی از زنان مخالف
درآورد .اما من مطمئنم که زنان به
شدت از خود دفاع خواهند کرد.

تسایت آنالین :چرا اکنون این کار را
نمی کنند؟ خبری از اعتراض های
علنینیست.
عبادی :دولت با خشونت تمام با هر
صدای انتقادی برخورد می کند .هر
اعتراضی با زندان و ش��کنجه پاسخ
داده می ش��ود .از این رو زنان هنوز
به خود جرأت نمی دهند علنا انتقاد
کنند .اما در اینترنت اعتراض علیه
این اق��دام جدید حکومت بس��یار
آشکار بیان می شود.

تس��ایت آنالی��ن :چه انتظ��اری از
س��ازمان ملل دارید؟ امید دارید که
س��ازمان ملل علیه کنار گذاش��تن
زنان از برخی رشته های دانشگاهی
اعتراض کند؟

>> ادامه از صفحه5 :

جلوتر افتاده و با یکدیگر در رقابتند،
اما نمی توان کار را تمام شده دانست
و از «ش��گفتی» دوب��اره لیبرال ها
چشم پوشید.
در ای��ن میان آنچه مس��لم اس��ت
حرکت صعودی و رو به باالی ائتالف
آینده کبک بطور دائم و پیوس��ته از
آغاز مبارزات بوده است و هر قدر که
آنها در مجموعه تمایل عمومی باال
رفته اند لیبرال ها به همان مقدار از
دست داده اند.
قسمتی از اس�تقالل طلبان  PQنیز
که درحال حاضر با اجنام رفراندوم
توافقی ندارند نیز به سوی این حزب
کشیده شده اند.

بخش��ی از این موفقیت مدیون آن
است که آقای لوگو توانسته از خود
چهره مدیر و رهبری مصمم که قادر
به اتخاذ تصمیمات مشکل است را
نشان دهد؛ به گونه ای که در آخرین
نظرس��نجی ها از ژان شاره و مادام
ماروا نیز در تمایل عمومی به عنوان
بهترین فرد در حال حاضر برای اداره
پس��ت نخس��ت وزیری جلوتر قرار
داشته است.
نقطه ضعف این حزب عدم توانائی به
قانع کردن درصد باالئی از فرانسوی
زبانان در اطراف جزیره مونترال برای
رای دادن ب��ه ائت�لاف آینده کبک
است.
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ای��ن حزب درح��ال حاضر چنانچه
نظرسنجی ها درست باشد اکثریت
کرسی های ش��هر کبک و مناطق
دور افتاده را از آن خود خواهد نمود
و در الوال و ساحل جنوبی مونترال
با  PQمبارزه بسیار نزدیک را دنبال
می کند.
در جزیره مونترال بخصوص غرب آن
که بیشترین رایدهندگان انگلیسی
زب��ان و مهاج��ر را دارد آرام آرام به
جلو می خ��زد اما ترس از بس��تن
کمیس��یون مدارس که حافظ زبان
انگلیسی هس��تند موجب ناراحتی
این دسته از رای دهندگان است که
در آخر کار ممکن است کماکان به
لیبرال ها بپیوندند.
آیا  CAQخواهد توانست موجی
ش�بیه آنچ�ه  ADQو  NDPدر
کبک بوج�ود آورن�د را بوجود
آورد؟
به نظر نگارنده مش��کل اس��ت که
 CAQدول��ت اکثریتی را تش��کیل
دهد چ��ون نیروهای بس��یار قوی
سندیکا ،تش��کیالت دانشجویی و
قس��مت عمده ای از ترقی خواهان
ض��د س��رمایه داری در مقاب��ل آن
حضور داشته مانع حرکت  CAQبه
سوی پیروزی خواهند بود.
میزان باالی بالتصمیم ها ش��رایط
س��یالی را بوجود آورده و در نتیجه
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>> ادامه از صفحه7 :

از اجالس سران [جنبش عدم] تعهد کنن��دگان در ای��ن اج�لاس را به محمد ُمرسی ،رییس جمهوری
ب��رای دورزدن تحریم ها اس��تفاده منتشرکرد که حاکی از ورشکستگی مصر عازم قاهره ش��د و او که درسه
س��ال گذش��ته کش��ورش ریاست
خواه��د کرد و به همین منظور  60بی سابقه برای رژیم است.
میلیارد دالر معاهده نامه اقتصادی مطابق این لیس��ت ،فقط  20تن از جنبش عدم تعهد را به عهدهداشته،
س��ران  120کش��ور جنبش عدم س��رانجام حضوردر اجالس س��ران
برای امضاء آماده است».
را پذیرف��ت ام��ا مهلت ن��داد که
این عضو مجلس آخوندی توضیح
خوش��حالی پایوران نظام والیت
ن��داده که اگر کش��ورهای امضاء لیست شرکت کنندگان در
کننده "معاهده نامه ها" آمادگی اجالس حاکی از ورشکستگی مطلقه فقیه طوالنی شود ،زیرا در
آستانه سفرخود آب پاکی را روی
مالیدن پیه عواقب "دورزدن تحریم
بی سابقۀ رژیم است!
دست آنها ریخت و تکلیفشان را
ها" برت��ن و معامله ب��ا حکومت
یکسره کرد.
آخوندی را داش��ته اند ،چه نیازی
به اجالس پرخ��رج و کم خاصیت تعهد دراجالس تهران ش��رکت می محمد مرسی درباره سرنوشت بشار
کنند که در مجموع  16درصد این اس��د ،که مهمترین دغدغه کنونی
جنبش عدم تعهد بوده است؟!
حکومت آخوندی است ،درمصاحبه
خبرگزاری "فارس" نیز گزارش داده کشورها می شود».
که« :محمد رجایی عضو کمیسیون درمورد شمار وزرای خارجه شرکت با خبرگزاری "رویترز" گفت:
اقتص��ادی مجل��س ،روز دوش��نبه کننده دراجالس جنبش عدم تعهد «زم��ان گفتگ��و درب��اره اصالحات
درس��وریه به پایان رسیده و لحظه
(ششم ش��هریور) گفت :جمهوری نیز تارنمای "دیگربان" می نویسد:
اسالمی هزینه برگزاری شانزدهمین «درشرایطی که مقام های جمهوری تغییر رژیم دراین کش��ور فرارسیده
اجالس سران عدم تعهد را "تنها با اسالمی مدعی هستنددرایندوره از و دورنمایی جز برکناری پیش روی
یک قرارداد کوچ��ک اقتصادی" با اجالس بیش از  85وزیرامور خارجه بشار اسد باقی نمانده است».
کشورهای عضو تأمین خواهد کرد» .و نماینده وزیر حضور دارند ،روزنامه در روزگاری نه چندان دور -همین
این عض��و مجلس ب��ه گفته خود "جوان" [وابسته به سپاه پاسداران] چند سال پیش -سید علی خامنه
افزوده که« :بحث هزینه های گزاف گ��زارش کرده ک��ه  32وزیرخارجه ای براین توهم باطل بود که:
"با رأی  15و حتی  10درصد مردم
برگزاری این اجالس ،عملیات روانی درتهران حضور دارند».
حضور همین تعداد اندک ازسران و هم می توان حکومت کرد".
دشمن است»!
تبلیغات دارای مصرف داخلی برای وزیران خارجه کشورها نیز با فعالیت ،نقش برآب ش��دن خیالبافی ها در
برگزاری اجالس بس��یار گس��ترده خواه��ش و تمنا و حت��ی التماس زمینهدستیابی به هدف های تعیین
بوده و همه بلندگوهای رس��انه ای های هم��ه جانبه دول��ت و وزارت شده از برگزاری اجالس جنبش عدم
حکومت از حضور وس��یع اکثریت امورخارجه جمهوری اسالمی میسر تعهد این نکته را ثابت می کند که
سران کشورهای عضوجنبش عدم شده که ازجمله می توان به دو مورد حکومتی که از مردم خود برید و به
عربستان سعودی و مصر اشاره کرد .دامن توهم های بی اساس آویخت،
تعهد سخن رانده اند
برای دعوت از پادش��اه عربس��تان حتی با ص��رف هزینه های گزاف از
اما واقعیت چیز دیگری است:
با وجود هشدار مبصروار عالء الدین س��عودی ،محم��ود احم��دی نژاد جیب مردم و برپایی نمایش مهمانی
بروجردی ،رییس کمیسیون امنیت درحالی که زلزلهدر آذربایجان فاجعه  7هزارنفره و به خدمت گرفتن همه
آفریده ب��ود ،به عنوان ش��رکت در امکانات نیز نمی تواند از سرنوشت
ملی مجلس که:
«هرکشوری کهدرسطح سراندراین کنفرانس اسالمی همراه وزیرخارجه محتوم پریشانی ،درماندگی و نهایتا
اجالس شرکت نکند نمره منفی می اش روانه عربستان سعودی شد و با سقوط و فروپاشی بگریزد.
گیرد» ،بنابرگزارش تارنمای خبری این حال پادشاه عربستان سعودی از آیا نتیجه اجالس کش��ورهای عضو
شرکت در اجالس سران خودداری جنبش عدم تعهد می تواند س��ید
"ایران پرس نیوز":
علی خامن��ه ای را از بیماری درمان
«حکومت اس�لامی روز سه شنبه کرد.
هفت��م ش��هریور ،پ��س از هفته ها در م��ورد مص��ر ،مع��اون ریاس��ت ناپذیر توهم رهایی بخشد؟!

جاروجنجال ،لیست نهایی شرکت جمه��وری برای تس��لیم دعوتنامه

عبادی :در این مورد دچار وهم نمی
شوم .می دانم که قدرت و اختیارات
س��ازمان ملل در م��ورد احترام به
حقوق زنان بسیار محدود است .اما
با باید توجه جامعۀ جهانی را به این
رهب��ران اح��زاب س��عی
خواهند نمود که در طول
چن��د روز آینده هیچگونه
اقدامی که توازن موجود را برهم زند
را بعم��ل نیاورند و اگر همه چیز به
همین ترتیب جل��و رود به احتمال
بسیار زیاد استان کبکدولت اقلیتی
به مدیریت  PQیا  CAQبا ش��انس
 %55به  %45را در شب  4سپتامبر
تجربه خواهد کرد.
ناآرامی های دو س��ه روز گذش��ته
در دانش��گاه های مونترال و حضور
عوامل افراطی دانش��جوئی یا رخنه
کرده به حرکت دانش��جویان باعث
شد کهدوباره آرامش اجتماعی الاقل
در محیط آموزشی برهم خورد.
آنارشیس��ت هائی که صورت های
خود را پوش��انیده اند علیرغم رای
دموکراتیک محصلین به بازگش��ت
ب��ه کالس های درس ،به کالس ها
حمله کرده با تهدید و ارعاب باعث
بسته شدن کالس ها شده و پلیس
را مجبور به ورود به محیط دانشگاه
ها نمودند.
خانم ماروا ش��اید بزرگترین لطمه
را در ادام��ه چنی��ن وضعی تحمل
کند و به همی��ن دلیل در نطقی از
همه خواس��ته تا با آرامش از قانون
اطاع��ت کرده و حرف خود را با رای
به صندوق ها در چهارم س��پتامبر
بزنند .اما بنظر می رسد که بسیاری
از این افراد اص�لا احترام و اهمیت

نکت��ه جلب بکنیم که زنان ایران بر
اثر این محرویت چه رنجی خواهند
کشید .پروندۀ مفصل نقض حقوق
بشر جمهوری اسالمی قطورتر می
ش��ود .من مطمئنم که توجه زیاد
روزی ه��م به تصمیم ه��ای مؤثر
برای صحبت های رهبران سیاسی
ندارند .دانشجویان پس از مراجعت
به کالس اعالم داشتند که بصورت
یکجا و بلوکی رای خواهند داد و آن
همدر شماری بسیار باال .اما مطمئنا
این آرا ب��رای لیبرال ه��ا یا CAQ
نخواهد بود و اینک بنظر می رس��د
 PQنیز نصیبی نخواهدداشت.
چهدلیلی مایه آن شده تادر روزهای
آخرین مبارزات این عوامل به سوی
تن��دروی بروند در چن��د روز آینده
مش��خص خواهد ش��د اما مطمئنا
ادامه این وضعیت هدیه غیرمترقبه
ای خواهد بود که به دامان ژان شاره
خواهد افتاد و باید دید با چه مهارتی
و ت��ا چه حدی از ای��ن رویدادها به
نفع حزب لیبرال که نشان داده تنها
حزبی اس��ت که مایل ب��ه برقراری
قانون و آرامش است استفاده خواهد
کرد و آیا اکثریت خاموشی که آقای
شاره همواره به آن اشاره می نمود به
گونه گسترده از وی حمایت خواهند
نمود؟

•

 4سپتامبر روزی مهم

روز چهارم سپتامبر تصمیم مهمی
را ه��ر ی��ک از ما برای چند س��ال
آینده اس��تان خود خواهیم گرفت.
تصمیمیکهمستقیمیاغیرمستقیم
در زندگی روزم��ره ما تاثیر خواهد
داشت .اما این تصمیم باید با آگاهی
کامل انجام گ��ردد و در لحظه رای

س��ازمان ملل متحد علیه حکومت
ایران منجر خواهد شد.

* مصاحبه از :فرهاد پایار  /در•:
تسایت آنالین

دادن به آن بیاندیشیم که با آن رای
چه شرایطیدر صبح بعد از انتخابات
برقرار خواهد بود.
رای من آیا باید به دلیل عالقه ام به
رهبری؛ یا خستگی از رهبر دیگر و
چهره او باشد؟
آی��ا باید بر مبنای پی��ام ها و وعده
های انتخاباتی که گهگاه عوام فریبانه
است باشد؟
آی��ا باید بر پایه قول ه��ای ایده الی
(که تحقق آنها احتماال در ش��رایط
سیاسی که اس��تان در آن قراردارد،
غیرممکن است) باشد؟
و یا باید با مطالع��ه برنامه های هر
ح��زب و اینک��ه واقعا چ��ه چیزی
انتخاب آنها ب��ه ارمغان خواهد آورد
قرار گیرد.
رای دادن استراتژیکی (با امید اینکه
آن را ک��ه نم��ی خواهی��م انتخاب
نگردد) خطرات بیشتری را به دنبال
خواهد داشت و باید هر یک از ما با
اعتماد نفس و اعتقاد کامل به آنچه
برای کبک بهتر خواهد بود رای خود
را بر صندوق بیاندازیم.
از ش��ما خواه��ش م��ی کن��م در
بزرگتری��ن تمرین دموکراس��ی که
برای ما به راحتی فراهم اس��ت و در
بس��یاری در نقاط جهان انسان ها
برای دستیابی به آن حتی جان خود
را از دست می دهند ،بطور گسترده
شرکتنمائید.

•
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خواندنی...

باقرزاده :بهشت جمهوری اسالمی...

آیاآمریکاکشورشمارهیک
جهاناست؟!

همشهری:
وی��ل م��ک اووی ،مج��ری برنامه
خب��ری در نیوزروم ،یک س��ریال
تلویزیونی جدید در ایاالت متحده،
در نخستین برنامه خود خطاب به
یکدانشجوی کالج گفت:
وقت�ی روزی خواس�تی در
انتخابات شرکت کنی ،نکاتی
هست که باید بدانی!
 نکته اول این اس��ت که مطلقا
هیچ دلیل و ش��اهدی دال بر این
ادعای مزخ��رف که ما بزرگترین
ملت روی زمین هس��تیم ،وجود
ن��دارد .م��ا در زمین��ه باس��وادی
جمعیت ،کشور هفتم جهانیم ،در
ریاضیات کشور بیس��ت و هفتم،
در علوم بیس��ت و دوم ،در میانگین
طول عمر چهل و نهم،در مرگومیر
ک��ودکان صدوهفتادوهش��تم ،در
متوس��ط درآم��د خانوار س��وم ،در
نی��روی کار چه��ارم و در صادرات
نیز کش��ور چهارم جهان محسوب
میشویم.
وی سپس چنین ادامه داد:
 ما تنها در س��ه زمینه پیش��تاز
جهانیم:
سرانه افراد محبوس و زندانی ،تعداد
بزرگساالنی که باور دارند فرشتگان
واقعیاند و نیز بودجه دفاعی کشور.
در مجموع ما از بیش از ۲۶کش��ور
جه��ان ب��رای امور نظام��ی هزینه
میکنیم که ۲۵تای آنها متحدانمان
هستند.
مک اووی در نهایت چنین سخنان
پرشور خود را به پایان برد:
 حاال هیچ ک��دام از اینها تقصیر
یک دانشجوی ۲۰ساله کالج نیست
اما با این حال ،ش��ما ب��دون تردید
در بدتری��ن دوره ممکن برای یک
نسل به دنیا آمدهاید .از اینرو وقتی
میگویید چه چیزی ما را تبدیل به
بزرگترین کشور جهان میکند ،من
نمیدانم درباره چه مزخرفی حرف
میزنید.
ایاالت متحده آمریکا بر سر یک
تقاطع قرار گرفته است.

برت��ری جهانی آمریکا چه به لحاظ
سیاسی ،چه اقتصادی و چه نظامی
به چالش طلبیده شده است و فردی
که آمریکاییها میخواهند تقصیر را
به گردنش بیندازند ،رئیسجمهوری
است که با وعده تغییر آمد.
چهار سال از زمانی که امید به شکل
یک لیبرال خوشصحبت س��یاه به
نام باراک حس��ین اوباما رسما وارد

کاخ سفید شد میگذرد .اما ناکامی
وی در به حرک��ت درآوردن دوباره
اقتصاد ،کاهش بحران اشتغال و مهار
بانکداران تنها موجب سرخوردگی و
حتی احس��اس درماندگی در میان
طرفدارانش شده است.
در این میان ،عصر جدید همکاریای
ک��ه اوباما وع��دهاش را داده بود ،در
نتیجه س��ازشناپذیری کمسابقه و
تندرویایدئولوژیکجمهوریخواهان
در کنگره ش��روع نش��ده ،به پایان
رس��ید .ظهور جنبش ضددولتی و
راس��تگرای تیپارت��ی و اعتراضات
خیابانی ضدسرمایهداری و چپگرای
اشغال والاس��تریت شاید بارزترین
نمادهای دودستگی و تفرقهای است
که ایاالت متحده از س��ال ۲۰۰۸به
این سو تجربه کرده است.
نتایج یک بررسی جدید توسط مرکز
تحقیقاتی پیو چنین خاطرنش��ان
میکند که درحالیکه آمریکاییها
درم��اه نوامبر راه��ی صندوقهای
رایگی��ری خواهند ش��د ،ارزشها
و باوره��ای آنان بی��ش از هر زمان
دیگ��ری طی ۲۵س��ال گذش��ته،
منطبق با خط��وط و مرزبندیهای
حزبی دچار دودستگی جدی شده
است.
اوبام��ا لیبراله��ا را نی��ز مانن��د
محافظ��هکاران از خ��ود رنجان��ده
اس��ت .به گفته دایره روزنامهنگاری
تحقیقاتی ،وی ش��ش برابر س��لف
جمهوریخ��واه خود ،ج��ورج بوش،
دس��تور حمله هواپیماه��ای بدون
سرنشین را به پاکستان صادر کرده
که گفته میشود موجب مرگ ۲۸۲
تا  ۵۸۵نفر غیرنظامی شده است.
اوباما حتی قانون��ی را امضا کرد که
امکان بازداشت نامحدود شهروندان

مبارزه با بی سوادی...

برطرفنمیشوند.وضعیتمدرسهها
نمونهای از این مشکالت است .نیمی
ازدانشآموزاندر اتاقهای غیرمقاوم
و محتاج بازسازی درس میخوانند.
یک کالس سوادآموزیدر افغانستان
گذش��ته از ضعفه��ای مدیریتی و
برنامههای��ی که در عم��ل به نتایج
مطلوب نرسیدهاند ،کسری بودجه از
دغدغههای همیشگی نظام آموزشی
کشور است.
وزیر سابق آموزش و پرورش ،علیرضا
علیاحمدی ،بهمن ماه سال گذشته
در نشستی با فراکسیون فرهنگیان
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آمریکای��ی مظن��ون به تروریس��م
را توس��ط ارت��ش ای��االت متحده
فراه��م میس��ازد .جانات��ان ترلی،
استاد سرش��ناس حقوق در اینباره
میگوید:
انتخاب [دوباره] باراک اوباما ممکن
است یکی از ویرانکنندهترین وقایع
در تاریخ آزادیهای مدنی باشد.
مدافع��ان رئیسجمه��ور آمریکا به
موفقیتهای او اش��اره میکنند .در
خارج از ایاالت متحده ،وی به جنگ
در ع��راق پای��ان داد ،تاریخ خروج
نیروهای آمریکایی را از افغانس��تان
تعیین کرد و تحت تعقیبترین مرد
جهان را از پای درآورد .در خانه نیز
وی به برنامه اصالح نظام س�لامت
جنجال��یاش که روس��ای جمهور
دمک��رات طی دههه��ای پیش در
تحقق آن ن��اکام مانده بودند ،جامه
عمل پوش��اند و با بس��ته مالیاش
ب��رای خرید دیون جن��رال موتورز،
صنعت خودروس��ازی آمری��کا را از
ورشکستگی نجات داد .جو بایدن،
مع��اون رئیسجمه��ور آمریکا در
اینب��اره جمله مش��هوری دارد :به
لطف تالشهای اوباما ،بنالدن مرده
و جنرال موتورز هنوز زنده است.
اما آیا این موفقیتها برای راهیابی
دوب��اره وی به کاخ س��فید کفایت
میکن��د؟ و ه��ر کس��ی ک��ه در
انتخاباتماه نوامبر به پیروزی برسد،
خواه اوباما باش��د یا می��ت رامنی،
نام��زد جمهوریخواهان ،آیا ش��غل
رئیسجمهور آمریکا تنها به مدیریت
زوال ایاالت متحده منحصر ش��ده
است؟

>> ادامه از صفحه12 :

مجلس در مورد بودجهی سال ۸۸
گفت:
«من برای کسری بودجه آموزش و
پرورش چند بار بغض کردهام و ذلیل
ش��دهام و اس��تیصال من را به این
روز انداخت ».چنین اظهاراتی را از
وزیران س��ابق آموزش و پرورش نیز
میشد شنید.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر
علیاحمدی گفته است ۹۵ ،درصد
بودجهی آموزش و پرورش پرسنلی
اس��ت .با این همه این وزارتخانه به
بس��یاری از معلمان بدهکار اس��ت

و توان انجام تعه��دات مالی خود را
ندارد.
همهی ای��ن معضالت ام��ا مانع از
دادن شعار و وعدههای خوشبینانه
نمیش��ود .خبرگزاری ایسنا حدود
یک سال پیش ۱۱ ،آبان ماه  ،۸۷از
قول علیاحمدی نوشت« :طی چهار
سال آینده جشن پایان بیسوادی را
در شهرهای مختلف برگزار خواهیم
کرد».
(دویچه وله)

چرا ش��یراز گل و بلبل و حافظ و
س��عدی ،به این وضع افتاده است
و چه نگاهی مسئولیت این وضع
را دارد؟» بدون شرح در زیر آمده
است.
ای��ن جمالت نش��ان میدهد که
جمهوری اس�لامی و به خصوص
حکومت  23ساله علی خامنهای
چه بهش��تی برای مردم س��اخته
است:
________________
« ۲هفته در ایران بودم .شب آخر
وقتی که میخواستم از ایران خارج
شوم تهدید به مرگ شدم (ساعت
 ۸ش��ب ۲ ،دختر خانم شیرازی
کنار خیابان ،در ایستگاه تاکسی
ایس��تاده بودن��د و میخواس��تند
تاکس��ی بگیرند) من هم همراه با
همسرم در ایستگاه وارد شدیم و
می خواستیم تاکسی بگیریم و به
منزل پدر خانمم برویم .در عرض
 ۱۰دقیقه شاید (بدون اغراق) ۱۰
ماشین شخصی جلو این  ۲خانم
ترمز میزدند و بقول ش��یرازی ها
میخواس��تند "آنها را بلند کنند".
من و همس��رم بس��یار ناراحت و
عصبی شده بودیم ،هیچ ماشینی
جل��و ما ترم��ز نم��ی زد ولی هر
ماشین شخصی که عبور میکرد
جلو این  ۲خان��م ترمز میزد و با
اصرار از آنها میخواستند که سوار
شوند ۲ .خانم ،که کامال معلوم بود
خانم های شریف بودند از ترس و
خجالت دایما محل ایستادن خود
را ع��وض میکردند .همس��رم که
بسیار عصبی شده بود یک لعنت
به ماش��ین های شخصی میکرد،
یک بد به مسولین کشور میگفت،
ناسزا به اسالم و فقیهان میگفت
و من را ش��ماتت میکرد که چرا
از این نظ��ام ...طرفداری میکنیم.
به من میگفت  ۲۴سال در خارج
از کشور زندگی میکنیم ،در بالد
کفر و ب��ی دینی زندگی میکنیم
و ...هنوز یکبار چنین صحنه ای را
ندیده ایم...
_______________
«صحنه ناراح��ت کننده ای بود...
نتوانستم خودم را کنترل کنم ( نه
به خاطر مالمت های همسرم )...
از این به بعد هر ماشین شخصی
که جلو پ��ای آنها ترم��ز میزد با
کمی خشونت کالمی داد میزدم
و میگفتم خجالت بکش��ید ،مگر
خودتان همسر و خانواده ندارید...
ماش��ین آخ��ری  ۴ج��وان از آن
پیاده ش��دند و دس��ت به کارد...
چی میگی؟ میخواهی همین جا
شکمت را خالی کنیم...؟ با ترس
گفتم االن به پلی��س  ۱۱۰زنگ
میزنم ...یکی از آنها با خنده گفت
همین االن ،زودتر زنگ بزن...
_______________
«این  ۲هفته ک��ه در ایران بودم،
ان��گاری که در جهنم ب��ودم .هر
روز درگیری بود .هر روز چندین
تصادف میدیدیم ،هر روز دعوای
خیابانی میدیدیم ،فس��اد اداری
دیوانه کننده بود...
_______________
«وقت��ی که از ش��یراز به س��مت
س��وئد پرواز ک��ردم در دوحه ۱۲
ساعت توقف داشتم( .از شیراز تا
دوحه  ۴۵دقیقه پرواز اس��ت) ۱۰
س��اعت را در دوح��ه گذراندم به
جاهای مختلف شهر رفتم ،باالی
شهر ،پایین ش��هر ،موزه اسالمی،
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>> ادامه از صفحه6 :

ب��ازار ایرانی ها و ...به خودم گفتم
ای خدای م��ن فاصله هوایی این
ش��هر با ش��یراز  ۴۵دقیقه است،
ببین چه نظافت ،آرامش ،صلح و
سکینه ای در این شهر حکم فرما
است .انسانهای متفاوت با زبانهای
مختلف و نژادهای گوناگوندر این
شهر زندگی میکنند (با احترام به
مقررات) ولی در ش��هر من شیراز
چه آلودگی ،چ��ه نفرتی پراکنده
است ،چقدر فس��اد ،چقدر دروغ،
چقدر بی تفاوتی و بی مسولیتی،
چقدر ناامنی...
_______________
«همسرم میگویددیگر به ایران باز
نمیگردد...
_______________
«برای او خیلی راحت اس��ت که
اینگونه حرف بزن��د ولی من چه
کنم که همه وجودم ،فکرم ،اندیشه
ام ،عش��قم ایران است ...تصمیم
داشتیم یک خیریه تاسیس کنیم،
یک کلینیک ب��رای کودکان فلج
مغ��زی در منطق��ه محرومی در
شیراز بزنیم و آنرا به خانواده های
نادار هدیه کنیم و ورودی آنرا برای
این خان��واده ها و کودکان رایگان
کنیم.
_______________
«چه بگویم که همه رویاهایمان بر
باد رفت...
_______________
«آقای عبدی باور کنید که انسان
رفاه طلب ودنیا پرستی نیستم که
به خاطر مسایل دشوار موجود در
ایران ،خارج نشین شدهام.
_______________
«من یک نوجوان  ۱۳س��اله بودم
که انقالب شد.
_______________
«...از سال  ۱۳۵۶تا بهمن ۱۳۵۷
(به رغ��م نوجوانیم ) مش��ارکت
فعال در تظاهرات خیابانی داشتم
(خواهر دانش��جویم محرک من
ب��ود) هن��وز درد پ��ای چپ��م را
که بر اث��ر باتوم س��ربازان ارتش
شاهنشاهی کبود شده بودند را به
خاطر میاورم.
_______________
« ...در س��ن  ۱۶سالگی بصورت
داوطلبانه ،علیرغم مخالفت پدر و
مادرم ،بعنوان بس��یجی به جبهه
جن��گ رفتم و در گلخانه ش��هدا
بسیج سپاه پاسداران استان فارس
مشغول خدمت ش��دم .در حمله
مح��رم در جبهه ه��ای دهلران
ش��رکت داش��تم و بعن��وان یک
نوجوان  ۱۶س��اله (در اینجا افراد
کمتر از  ۱۷سال را کودک خطاب
میکنند) جسد ش��هدا را از خط
مقدم به پشت خط میآوردم.
_______________
« ...بعد از اتمام خدمت در بسیج،
دوره س��ه ماهه ،عطش عشق به
جبهه و جنگ و خونریزی و ...فرو
کش نکرد و به سربازی رفتم (در
دانشگاهها انقالب فرهنگی بود و
درهایدانشگاهها بسته بودند).
ب��ه ص��ورت داوطلبی دوب��اره به
جبهه رفتم ،راضی به جبهه رفتن
هم نبودم ،بایستی به خط مقدم
میرفتم .به خط مقدم رفتم و بعد
از  ۱۳ماه خدم��ت ،در اثر اصابت
ترکش های خمپاره بدنم سوراخ
س��وراخ ش��د و پایم ت��ا حدودی
معیوب ،بطوری که چند س��الی
لنگان لنگان راه میرفتم.

_______________
« ...بعد از  ۳س��ال که از جنگ باز
گش��ته بودم و معافیت پزش��کی
گرفته بودم ،دوباره در سال ۱۳۶۶
بعلت شدت جنگ به بقیه خدمت
خوانده ش��دم ( معافی پزش��کی
بس��یاری از افرد در س��ال ۱۳۶۶
ملغی شد ) و من بایستی  ۶مهر
 ۱۳۶۶بعد از  ۳سال درد و لنگی
پ��ا دوباره خودم را به هنگ آبادان
معرفی میکردم.
_______________
« ۲برادر بزرگت��ر از خودم نیز به
جبهه رفته بودند و هر  ۲به شدت
مجروح شده بودند ،یکی نیمی از
بدنش (سمت چپ بدنش) کامال
فلج شده بود و دیگری پای چپش
و شکمش بشدت آسیب دیده بود
و...
_______________
« من با این وضعیت از ایران خارج
شدم...
_______________
«در اینجا فقط جس��مم جنبش
داشته است و روح و فکرم همیشه
در ایران بوده است ،فعالیت های
اجتماع��ی در رابطه ب��ا کودکان،
مخصوصا ک��ودکان مح��روم ،را
از  ۱۳س��ال پیش شروع کردم و
با فروتن��ی و بدون هیچ چش��م
داش��تی به کودکان کار و خیابان
خدمت ک��ردم ...زمانی که زلزله،
بم را با خاک یکسان کرد از اینجا
به بم رفتم و خاضعانه در خدمت
کودکانی بودم که سرپرستشان را
از دست دادند و...
_______________
«با عشق و عالقه و بدون هیچ مزد
و منتی به کودکان محروم خدمت
میکردم ( البته که وظیفه انسانی
ام بوده است )...
_______________
«بعد از چند سال تصمیم گرفتیم،
با همه نابسامانیهایی که در ایران
اس��ت به ایران بیایم و به کودکان
خدمت کنیم ،ول��ی هر بار که به
ایران میآییم از دفعه قبل ایران را
ویرانه تر میبینیم.
_______________
«نه انسان های متکبر هستیم که
خودمان را از دیگران باالتر بدانیم
و نه رفاه طلبیم که از درد و رنج و
سختیبترسیم.
_______________
«آنچ��ه را که در ب��اال آوردم ،یک
شرح حال بسیار مختصر با انشاء
و ادبیاتی نامناسب بود ،هدفم خود
س��تایی و یا از خود گفتن نبود ،و
بدانید که ایرانی ها ی بسیار زیادی
وجود دارند که دارای توانایی مالی
ب��اال هس��تند ،دارای دانش باالتر
هس��تند ،دارای تواضع و فروتنی
بیشتری هس��تند ،فعالیت های
نظری بیشتری دارند ،خدمتهای
عملی بیش��تری میکنند و ...که
به جرات میتوان��م بگویم که من
و امث��ال من ی��ک ناخن کوچک
آنها هم نمیشویم .ولی چرا ،چرا
اینقدر ناشیانه عاملدفع میشوند
تا جذب .چرا من نمیتوانم همسرم
را قانع کنم که ب��ه ایران برویم و
در آنج��ا خدمت کنیم ...با احترام
و تشکر»
_______________

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

•
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اف��راد س��الخورده یکس��ری
کمکهای خاص نیاز دارند که
در این مقاله به نیازهای احتمالی
مختلف آنها و طریقه برآوردن آن
اشاره میکنیم.
برای مراقبت از سالمندان جوانب
مختلفی را باید در نظر داشت.
داش��تن آگاهی کاف��ی درمورد
نیازه��ای احتمالی مختلف این
اف��راد برای آنها که مس��ئولیت
مراقب��ت از س��المندان فامیل،
والدین و اقوام را بر عهده دارند،
اهمیت بسیار زیادی دارد.


باش��ند .آنها ب��رای تامین همه
چیز مثل موادغذایی ،پوش��اک،
دارو و از ای��ن قبیل به پول نیاز
دارند .آنهایی که بیمه هس��تند
این ش��انس را دارند که ماهیانه
مقداری حقوقدریافت میکنند
که تاح��دی نیاز مال��ی آنها را
برطرف میکن��د .اما آنهایی که
هیچ تسهیالت بیمهای یا منبع
درآمد دیگری ندارند ،مجبورند
با تکیه به پس ان��داز یا حقوق
دولتی که دولت به س��المندان
نیازمند میدهد ،زندگی کنند.


سالمندانی که به تنهایی زندگی
میکنن��د ،ب��دون پش��تیبانی
دیگ��ران ،طبیع��ی اس��ت که
یکس��ری نیازهای مالی داشته

سالمتی س��المندان مهمترین
نیاز آنهاس��ت .با باال رفتن سن،
بدن بس��یار ُکند شده و کارایی
کمتریدارد.

نیازهای مالی

نیازهای مراقبتی برای سالمتی

افراد سالخورده در معرض مسائل
و مشکالت جسمی مختلفی قرار
دارند .این یک جنبه طبیعی از
زندگی آنهاس��ت و هیچ کاری
برای آن نمیتوان کرد.
اما ،با مراقبتدرست و تسهیالت
پرس��تاری ،بس��یاری از ای��ن
مش��کالت جس��می را میتوان
تحت کنترل ق��رار داد و از بروز
مشکالت جدی و حاد جلوگیری
ک��رد .آنها نیاز ب��ه چکاپهای
منظمدکتردارند.
این چکاپها میتواند مشکالت
احتمال��ی که ممکن اس��ت در
آینده برایش��ان اتف��اق بیفتد را
پیش��گویی کن��د .درعینحال،
میتواند مشکالت جسمی حاد
را در مرحل��ه مقدمات��ی آن که
درمان قابل انجام است تشخیص
دهد.

نیازهای غذایی

با باال رفتن سن ،دستگاه گوارش
کمک��م ضعیف میش��ود .افراد
س��المند معموالً با این مشکل
روب��هرو هس��تند ک��ه برخ��ی
موادغذایی برای آنها قابل هضم
نب��وده یا هضم آنها با مش��کل
روبهروست.
چیزی که باید تشخیص دهید
این اس��ت که رژیمغذایی افراد
سالمند نباید مثل بیست سال
پیش آنها باشد .رژیمغذای آنها
باید طوری اصالح شود که در
{>> ادامه در صفحه}26 :

 .3بیشتر درمورد آدمها بدانید.

>> توضیح و پوزش:

یشود!
م

درمان اندومتریوز

یماری اندومتریوز معموال از طریق
ب
امر آن است که نشانههای مون��ه ب��رداری از بافت س��لولها
ن
ری از خانمها به طور مداوم از دلیل این
بس��یا
خی این بیماری کامال مشخص نیست.
تشخیص داده میشود.
بر
در
اما
رند
ب
ی
م
رنج
یود
پر
درد
ش��دید به هنگام پریود پ��س از آن ،مرحل��هی اول درمان
از دردهای
ود.
ش
ی
م
مل
تح
ابل
ق
غیر
درد
این
حالت تهوع ،س��ردردهای اندومتری��وز اس��تفاده از قرصهای
ری از این افراد نمیدانند که گرفته تا
بس��یا
حتیدرد هنگام سکس .هورمونی یا قرصهای ضد بارداری
میگرنی و
دچار بیماری اندومتریوز هستند.
��رادی که دچ��ار چنین است .این قرصها از خونریزی ماهانه
معم��وال اف
اندومتریوزچیست؟
یش��وند ب��ه دکترهای جلوگیری کرده و باعث میشوند که
زنی که در س��ن باروری دردهایی م 
از ه��ر ده
ی تشکیل شدهدر بیرون
دچ��ار بیماری مختلف از جمل��ه دکتر متخصص بافت مخاط 
��ر
نف
ک
اس��ت ،ی��
یماری باعث زن��ان ،دکتر داخلی ی��ا حتی دکتر رحم ،آرام شود.
اندومتریوز است .این ب
م��ا اگر درمان از طریق این قرصها
پریود (عادت اعصاب مراجعه میکنند.
ا
دردهای شدید هنگام
کان کلینیک دانشگاهی جواب نداد ،بافتهای مخاطی باید
اعدگی) میشود .این دردها یکی از پزش
ماهانه ،ق
یگوید« :به طور متوسط توس��ط یک عمل جراح��ی از بدن
گرفته از سلولهایی مخاطی در آلمان م
نشات
س��ال میگذرد تا خانمها بیمار جدا شوند .به توصیه پزشکان،
تند که در بیرون رحم تشکیل حدود ۷
هس
ش��وند که دچ��ار بیماری در صورت بینتیجه بودن عملهای
متوج��ه
وند.
ش
ی
م
جراحی ،نباید به عمل دوباره بیمار
از خانمهای مبتال اندومتریوزهستند».
می
نی
این
بر
زون
اف
مبادرت ک��رد .آنه��ا میگویند که

به نازایی ،بیماری اندومتریوزدارند.
روشهای درمانی جایگزین همچون
سلولهایی با عملکرد وخیم

اظ علمی مشخص نیست طب سوزنی ،هوموپاتی و یا تغییر در
هنوز از لح
تشخیصدیرهنگام
تال به این بیماری چیست تغذیه نیز میتوانند ب��ه درمان این
جود نمایانگر ش��مار واقعی کهدلیل اب
آمار مو
از آنها و تنه��ا میتوان گفت که این دردها بیماری کمک کنند.
مبتالیان نیست زیرا بسیاری
از س��لولهایی ناش��ی میشوند که
آگاه به بیماری خود نیستند.

 .1به آدم ها یک فرصت بدهید.

وقتی میخواهید خودت��ان اعتماد دیگران
را جل��ب کنید هم باید همین کار را بکنید.
وقتی بتوانید به درس��تی ب��ا دیگران حرف
بزنید و ارتباط برقرار کنید و در مورد افکار و
احساسات درونی هم بیشتر بدانید ،راحتتر
میتوانید به کسی اعتماد کنید.


انیکهدردپریود غیرقابلحتمل

ش��بیه س��لولهای مخاط��ی رحم
هستند .این سلولها در بدن بیمار
پخش میشوند و همانند سلولهای
مخاطی رحم عمل میکنند؛ آنها هر
ماه در اث��ر تاثیرات هورمونی متورم
میشوند و خونریزی میکنند .این
سلولها از بدن بیمار خارج نمیشوند
و باعث عفونت ،درد ،چسبندگی و یا
تشکیل کیست و تومور میشوند.


در ط��ول زندگی ،خیلی وقته��ا آدمهایی
میآین��د ک��ه از اعتمادمان سوءاس��تفاده
میکنند و این مسئله عمیقاً احساسات ما را
جریحهدار میکند و این اعتماد کردن دوباره
به بقی��ه آدمها را برایمان س��خت میکند.
دوست دارید بدانید از کجا باید بفهمید که
به چه کسی میتوانید اعتماد کنید؟


 .2به درستی با آنها حرف بزنید.
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مقایسه کردن آدمها با آدمهای قبل و روابط
با روابط قبل خیلی ساده است .حتی اگر این
آدمی باش��د که به اعتمادتان خیانت کرده
باشد.
اما باید بدانید که همه آدمها یکجور نیستند
یا دوس��ت ندارند درس بگیرند .نمیتوانید
تا آخر عمرتان همانطور فکر کنید ،در غیر
این صورت هیچوقت نمیتوانید به هیچکس
فرصتی ب��رای اعتماد بدهی��د .همه آدمها
حداقل یکبار ارزش اعتم��اد کردن را دارند
پس منصف باش��ید و یکب��ار این فرصت را
به آنها بدهید .از گذشته بعنوان دلیلی برای
نداش��تن ذهنی باز و مثبت استفاده نکنید.
گذشته گذشته است ،شمادر زمان حال قرار
دارید.


•

کنید.
آیا کسی است که به توصیه دیگران گوش
میدهد؟
آیا آدمی اس��ت که از اشتباهات خود درس
میگیرد و همان باعث رش��د و پیشرفتش
میشود؟
اگر فهمیدید که چنین آدمی نیست ،آنوقت
متوجه میشوید که اگر یکبار به شما خیانت
کند ،درس نمیگیرد که دفعه بعد این کار
را نکند .اما آدمهایی که از اش��تباهات خود
درس میگیرند ،شایسته دادن یک فرصت
دوباره هستند.

 .7از اعتماد کردن به آدمهای خودمحور
خودداری کنید.

ا ین

این فقط درمورد خصوصیات و ویژگیهای
ظاهری آنها مثل جایی که بزرگ ش��دهاند
یا رنگ موردعالقهش��ان نیس��ت .فهمیدن
درمورد آدمها ،اینکه چه چیز احساس��ات،
عواطف و امیالشان را مشخص میکند قدم
بس��یار مهمی در ایجاد اعتماد اس��ت .شما
نمیتوانید واقعاً ش��روع به اعتماد به کسی
کنید مگراینکه واقعاً او را بشناسید.
درواقع ،تازمانی که به نقطهای برس��ید که
بتوانید اعمال و رفتار آنها را پیشبینی کنید.
پ��س آدمها را آزمایش کنید و بشناس��ید.
موقعیته��ای مختلف را یادداش��ت کنید
و ببینی��د میتوانید حدس بزنید که در آن
موقعیت چه میکردند ی��ا چه نمیکردند.
اگر نمیدانس��تید یعنی هنوز آنها را خوب
نمیشناس��ید و نمیتوانید ب��ه آنها اعتماد
کنید.


درش�ماره پی�ش ،در همین صفح�ه ،در عن�وان مطلب
ارزشمند خانم س�تاره قربانیان ،یک اش�تباه تایپی رخ
دادکه ما را در چشم خوانندگان تیزبین و ایضا نویسنده
ارجمند ش�رمنده س�اخت .پوزش ما را بپذیرید .صحیح
عنوان بقرار زیر اس�ت >> :آیا سلول های بنیادی تومور
باعث برگشت و پیشرفت سرطان می شوند؟

 .4ببینید با
دیگران چطور رفتار
میکنند.

ی��ک فاکتور بس��یار
مهم در تعیین اینکه
کسی شایسته اعتماد
است یا خیر ،طریقه
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رفتار و برخورد او با دیگران است .آدمهایی
که این فرد را میشناسند چطور با او رفتار
میکنند؟
آیا این آدم از آندس��ته افراد است که حس
خوب و گرمی در دیگران ایجاد میکند؟
یا بقیه همیشه با او مشکلدارند؟

 .5همه آدم ها اشتباه میکنند.

دادن فرصت دوباره به آدمها هیچ اش��کالی
ندارد .باید بفهمید که واقعاً چرا یک نفر به
اعتمادتان خیانت کرده اس��ت .موقعیت را
درست درک کنید و خودتان را درست جای
آن فرد بگذارید .باید بفهمید چه چیزی او
را تحریک به دروغ کرده اس��ت یا چرا باعث
شده به شما خیانت کند .گاهیاوقات آدمها
از روی ترس یا بخاطر اذیت نکردن دیگران
کارهای��ی را انجام میدهند .وقتی موقعیت
را خوب درک کنید و سعی کنید درمقابل
همان درک را نشان دهید ،به آن فرد دوباره
اعتم��اد میدهد و باعث میش��ود بتوانید
دوباره در آینده به او اعتماد کنید.

 .6آیا درس میگیرند؟

برای این مورد ،درس��ت مثل مورد سوم،
باید شناخت بیشتری درمورد آدمها پیدا

بزرگترین نش��انه اس��ت که بفهمید کسی
شایسته اعتماد شما هس��ت یا نه .اگر فرد
موردنظرتان آدم خودمحوری باشد ،احتمال
 %99وجود دارد که به اعتماد ش��ما خیانت
کن��د .مگراینکه یاد بگیرن��د و تالش کنند
که خودخواه نباشند (که بسیار نادر است)،
آنوقت شاید بتوانید به آنها اعتماد کنید.
البته همه ما آدمیم و خیلی وقتها خودخواه
میش��ویم .منظورمان آندس��ته از افراد که
تابحال زحمت فکر کردن به نیازهایدیگران
را به خود ندادهاند .اینها آدمهایی خودمحور و
خودخواه هستند که هر کاری برای برآوردن
نیازهای شخصی خودشان انجام میدهند.
این میتواند شامل دروغ گفتند و خیانت به
اعتماد دیگران هم شود.
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ی
و
رز
ش
د
محققان ریا
کمت��
فتند که دمب��ل زدن
م
دا
ر ،یعنی هفته ای یک
وم
س
اع
ت،
این خ
خ
طر ابتال به
ده طر را بیش از  ۳۰درصد
ک
اه
ش
دیابت را تا  ۱۲درصد
م
ی
ک
اه
د.
ش داد.
با
ای
ن
نتای
ج
ح
ای
��ا
ن
ل،
م
و
طال
رز
ش
عه به روی
بی
ش
از
۳۲
ه
های پرتحرک اگر به
زار
مرد در مجله
طور مس��تمر انجام
منتشر ش "آرش��یو پزش��کی دا
خل
ش��ود تاثیر بیشتری
ی"
د
اش
ت
و
خ
ده است.
طر ابتال به
دیابت را پنجاهدرصد
از قب
کاهش داد.
ل معلوم بود که انجام
و
رز
ش
به
ط
ور
بر
اس��اس این مطال
منظم می توان��د
از بیماری های مختل
عه ترکیب این دو نوع
ف
و
رز
ش
بی
شت
ری
جلوگیریکند.
ن تاث
کاهشی  ۵۹در یر را داشت که معادل
اما مطال
صدی بود.
عه تازه مهم تلقی می
ش��
ود
چو
ن
آ
ن��
در
بلند
س گرونتود ن
کردن وزنه جایگزین��
ی
برا
ی
و
رز
ویس��نده اصلی مقاله
ش
"آ
های پرتحر
رش��یوه پژش��کی
ک مانند دویدن است.
داخلی" گف��ت برای
ب
سی
ار
ی
از
مر
ن
دم
پژوهشگرا دان
شر
ش��کده بهداشت عم
وع یا ادامه ورزش های
وم
ی
پ
رت
حر
ک
س
دانشگاه ها
خت است.
دانم�� روارد آمریکا و دانشگاه
جن
وب
ی
ا
ما
به
گف
ته او نتایج
ارک این گروه
این مطالعه نشان می
از م��ردان را طی یک
د
هد
دوره
ک�
�ه
وز
نه
زد
ن
 ۱۸ساله بررسی کردند.
زیادی جایگزن را می ت��وان تا حدود
در این م��دت
آن ورزش ها کرد.
 ۲۳۰۰نفر به دیابت ن
وع
۲
م
عل
وم
نی
س��
مبتال شدند.
ت که ای
ن نتایج در مورد زنان
ه
م
ص
اد
ق باشد.
آنه��ا دریافتند که پ
ن��ج روز وزنه زدن در
هفت��ه به مدت روزا
نه  ۳۰دقیقه می تواند
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زندگی...

دانشگاه!
علم
Sept.
چراغ01,
2012
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در

از در ورودي دانشگاه
ك��ه ميخواهي ب��ه اين
5077علم و
س��راي
دانش 25
واردارديبهشتماه 22 1391جماديالثاني 14 1433مه 2012
دوشنبه
شماره  5077دوشنبه  25ارديبهشتماه 22 1391جماديالثاني 14 1433مه  2012سال هجدهم شماره
ش��وي ،مقاب��ل پاهاي��ت
خطاطي زيباي��ي از يك
شماره تلفن ميبيني كه
خبر از تولي��د پايان نامه
همخوابگی میکند.
مي زن
آیا شک رابطهتان را خراب میکند؟ میتواند ناراحتکننده باش��د وقتی با
دیگ��ریب��ه اين
ده��د .وقتي
ياد
كني
مي
فكر
نوش��ته
ه��ر روز گزارش��اتی در کانالهای همسرتان همه تماسهای تلفنی ،ممکن است وقتی یکی از اقوام او را
مش��اركتيروی لباس��ش
هاي بود ،تار مو
پ��روژهکرده
مختل��ف تلویزی��ون و روزنامهه��ا پیامه��ا و ایمیلهای ش��ما را برای بغل
براي ساخت و ساز ملك و امالك ميافتي كه ميگويد «زمين از شما ،ساخت
است
ممکن
اتفاق
این
باشد.
افتاده
درمورد ازدواجهایی که با مش��کل اثبات بیوفایی و خیانت شما چک از ما»؛ يا «پول از شما كار از ما» با اين اوصاف ديگر خيلي فرقي نميكند كه
برج.قضاوت
باشد و
داشته
شک و سوءظن همراهند میشنوید کن��د ،مخصوص��اً وقتی هی��چ کار تودالیل
كني يا
زیادیتوليد
بخواهي علم
موقعیتريش��ه بس��ياري از علوم در دس��تان
تحلیلميكنيم
بدوندنيا نگاه
تاريخ علم
وقتي
درموردبهکسی
و میخوانی��د .گاهیاوقات بیماری خطایی نکرده باش��ید .دفاع کردن
است.حكيمان ايراني و اس��المي بوده ول��ي حاال ديگر حالي
دانش��مندان و
پرتواناشتباهی
شکاکی آنقدر حاد میشود که فرد از خود در چنین موقعیتهایی هم کار
ندارد چه رس��د به كشف و پژوهش! و
همیوجود
دانش��گاهي
تحقيق
شکاک تا مرز کشتن همسر خود نیز بیفایده است .باید ابتدا به همسرتان براي
توانید
فکرتان م
ک��ردن
برایيكآرام
قطعاً اين موضوع تقصير دانش��جوي ما نيست ،چه اگر از ابتدا شيوه پژوهشي
ً
سوال
همسرتان
مستقیماً از
کنید.پرورش ميدادند ،ش��ايد امروز براي
ذهن او را
بودند و
آموزش داده
پیش میرود .مطمئنا شما هم مردان کمک کنید دلیل شک خود را پیدا را ب��ه وي
شما ارائه
توضیحی
دلیل و
و زنان ش��کاک زیادی را در اطراف کن��د و به او کمک کنید با آن کنار اگر
شماره تلفن تماس نميگرفت و صفحات
به هزار
که به
تحقيق
چند برگه
نگاش��تن
گذش��ت حداقل دو س��ال از دستور رهبر
بود،وقتي
کنندهكرد.
قانوعرو نمي
کرد،زير
وب را
بعدراازهمان
مسئله
خود دیدهاید .هر چقدر هم که با این بیاید.
هاي آزادانديش��ي در دانش��گاه ها حتي
كرس��ي
انقالب براي
آدمها بحث کنید ،مخالفت کنید یا خیانت در ازدواج این روزها ش��ایع معظم
ش��ک
اندازيهنوز
کنید.راهاما اگر
ج��ا تمام
دانشجويان ،كرسي آزادانديشي را معادل
بسياري از
نش��ده و
داشتید ،انجام
متقاعدشان کنید که شکهایشان شده است .اما این به آن معنی نیست كاركي هم
بررسی
موضوع را
خودتان
همان سياس��ت بازي ميگيرند كه دور هم جمع شوند و به دعواهاي سياسي
کنید .بعد
چندانکشف
واقعیت را
کنید تا
نيس��ت كه اين دانش��جو وقتي به ترم آخر
توقعي هم
بپردازند
بیاساس است ،اکثر مواقع بیفایده که همه زن و شوهرها به همسرشان روزمره
محکم در
مدارک
اس��ت .خیلی رواب��ط و ازدواجها را خیانت میکنند .این مسئله بسیار از اینک��ه
دس��تبرده و ذهن را در قلمرو علوم و دانش
دست به قلم
ميرسد
كارشناس��ي ارشد
وقتي استاد به دانشجو اجازه نمي دهد به
همسرتانعلم
دهدباو به توليد
میبینید که با این ش��کها از بین حساس است و باید با توجه و دقت حركت
بپردازد.کنید.
برخورد
داشتید،
درمورد جان رالز و غيره حرف ديگري بزند،
هابز ،روسو و
آگوست
کاراز نظرات
با آن برخورد شود .فقط به این دلیل غير
كنت،ک��ه
اس��ت
اش��تباهی
رفته است.
حوزه هاي علوم انساني همچنان خاك
در
ما
حكماي
ناب
هاي
انديش��ه
وقتي
اینجا نکاتی را برایتان مطرح میکنیم که شوهرتان دیر به خانه برمیگردد ش��کتان به همسرتان با همه حرف شک و سوءظن چه تاثیراتی میتواند
ميخورد ،ديگر چه انتظاري هست كه سؤالي در ذهن دانشجو ايجاد شود و در
پيزنید.
که کمکتان میکند با همسر شکاک یا زمان زی��ادی را خ��ارج از منزل ب
ماست؟
جديدفرای
بگذارد که
کنترلنه براي
علمي  -و
پاسخ به آن سؤال و براي رسيدن به يك وضعيت
دارید.
نگه
خودتان
پیش
را
موضوع
خود کنار بیایید.
قطارهر روزه
دراندازد تایکمگراتفاق
س��وءظن به
اگر
سپری میکند ،دلیل بر این نیست ارائه پاياننامه جهت پايان دادن به دانش��گاه -طرحي نو
خود دهد.
دانشگاه حركتي
بس��یاری بهموارد
در
ش��ما هم به همسرتان شک دارید؟ که مشغول خیانت است!
مش��کالت بین تبدیل ش��ود ،میتواند مشکلساز
بس��يار
فردوقت
صرف
معضل نيازمند
يابي اين
بینمش��كل
يابي و
بماند و نفر
خودشان
ريش��هباید
دوس��ت دارید بدانید چطور با این پس بدون س��ند و مدرک درست ،زوجها
استالً واحساس
معمو
شکاک
ش��ود.
شود.كرد اما ش��ايد بتوان اين ريش��ه را در خاك
نمي توان
خالصه
خط
نتیجهگیری نکنید .بنشینید و روی در اين
سومیچندنباید وارد موضوع
شکها کنار بیایید؟
برايچیزها را
بدترین
و
کن��د
ی
م
ناامنی
دوران قاج��ار يافت ،آن زماني كه اش��راف زادگان و ش��اهزادگان متمول
دانشگاهي
هاي
نامه
پایان
فروش
خرید
کس��ی
با
که
بینی��د
الزم
اگ��ر
ی
م
فکر
چرا
که
بنویسید
کاغذ
تکه
یک
فرد
یک
شدن
شکاک
چیز وباعث
ر داغ چه
اينمیکند.
تجسم
همس��رش
درمورد
ادامه تحصيل (يا شايد هم براي تفريح) عازم اروپا شدند اما از آنجايي كه
مناسب را
برايفرد
مش��ورتايکنید،
میشود؟
برنداشتن
سادهومثل
حتی
زندگي
اتفاقسنن
یکرسوم،
آداب،
پیدا شيفته
نداشتند،
كسب علم
میکنید همسرتان خیانت میکند .قشر حوصله
اندوزي خود كرده
نماد علم
كروات و
بستن
ش��دند و
چطور میتوان با همس��ر ش��کاک خودتان را بعنوان یک قاضی عادل روزمره
مفید و
های
توصیه
غربيبتواند
کنید که
همس��رش ومیتواند
توس��ط
پاپيون راتلفن
بازگشتند.
تقليد به ايران
در نظر بگیرید و به مواردی که نوشته با كوله
بده��د .اگر
باريبه ازش��ما
عاقالنه
زندگی کرد؟
دلیل و زندگی ف��رد ش��کاک و همچنین
بازگشتند ،شايد احساس وطن دوستي!
كشور
به
زادگان
اشراف
اين
كه
زماني
آیا شکاک بودن قابل درمان است؟ شده نگاه کنید .اگر متقاعدتان نکرد مدرکتان ب��رای هیچکس به غیر از
استادرا جهنم
اطرافیانش
بقیه
و
همس��ر
آنها باعث شد تا مراكزي آموزشي احداث كنند و خودشان را در كسوت
احتمال
کنن��ده
كش��ورقانع
شکاک بودن میتواند دالیل زیادی که همس��رتان گناهکار است ،پس (درخودتان
آرامش روحی
ش��کاک
تحميلافراد
پژوهانکن��د.
بازتوليد جهل
كنند .با
نبود،به دانش
دانش)
مهد علم و
شک و
مراكزروانی
بیماری
نادانيکهايناز یک
داشته باشد مثل حس عدم امنیت ،احتمال دارد ک��ه خطایی مرتکب و دارد
گرفت س��لب
شكلدیگران
خود و
شيوه و روان��ی
استادمحوريراكماز كم
آموزشي
اساتيد در
سپردهد.شد و اين حكايت گويا
دست
پژوهش��ي به
تحقيقاتي
مالکیت ،سوءتفاهم ،نداشتن اعتماد نشده باشد .اما اگر هنوز قانع نشدید ،و كار
سءظن
کمک
نیاز به
رنج ومیبرید و
فراموشيمیکنن
دارد...
باید برای جمع کردن مدارک بیشتر همچنان
ادامهدارید.
متخصص
و حسادت.
گاه��ی اوقات س��وءظن به خیانت
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کنار بیاییم؟

از در ورودي دانشگاه
ك��ه ميخواهي ب��ه اين
س��راي علم و دانش وارد
ش��وي ،مقاب��ل پاهاي��ت
خطاطي زيباي��ي از يك
شماره تلفن ميبيني كه
خبر از تولي��د پايان نامه
ميده��د .وقتي ب��ه اين
نوش��ته فكر ميكني ياد
پ��روژه هاي مش��اركتي
براي ساخت و ساز ملك و امالك ميافتي كه ميگويد «زمين از شما ،ساخت
از ما»؛ يا «پول از شما كار از ما» با اين اوصاف ديگر خيلي فرقي نميكند كه
تو بخواهي علم توليد كني يا برج.
وقتي به تاريخ علم دنيا نگاه ميكنيم ريش��ه بس��ياري از علوم در دس��تان
پرتوان دانش��مندان و حكيمان ايراني و اس��المي بوده ول��ي حاال ديگر حالي
براي يك تحقيق دانش��گاهي هم وجود ندارد چه رس��د به كشف و پژوهش! و
قطعاً اين موضوع تقصير دانش��جوي ما نيست ،چه اگر از ابتدا شيوه پژوهشي
را ب��ه وي آموزش داده بودند و ذهن او را پرورش ميدادند ،ش��ايد امروز براي
نگاش��تن چند برگه تحقيق به هزار شماره تلفن تماس نميگرفت و صفحات
وب را زير و رو نمي كرد .وقتي بعد از گذش��ت حداقل دو س��ال از دستور رهبر
معظم انقالب براي راه اندازي كرس��ي هاي آزادانديش��ي در دانش��گاه ها حتي
كاركي هم انجام نش��ده و بسياري از دانشجويان ،كرسي آزادانديشي را معادل
همان سياس��ت بازي ميگيرند كه دور هم جمع شوند و به دعواهاي سياسي
روزمره بپردازند چندان توقعي هم نيس��ت كه اين دانش��جو وقتي به ترم آخر
كارشناس��ي ارشد ميرسد دست به قلم برده و ذهن را در قلمرو علوم و دانش
حركت دهد و به توليد علم بپردازد .وقتي استاد به دانشجو اجازه نمي دهد به
غير از نظرات آگوست كنت ،هابز ،روسو و جان رالز و غيره حرف ديگري بزند،
وقتي انديش��ههاي ناب حكماي ما در حوزه هاي علوم انساني همچنان خاك
ش��کاک حالت دفاعی گرفته و او را
ميخورد ،ديگر چه انتظاري هست كه سؤالي در ذهن دانشجو ايجاد شود و در
اوقات
گاهی
خواهدآنکرد.
رسيدن به يك وضعيت جديد علمي  -و نه براي
براي
سؤال و
س��رزنشپاسخ به
پي
که
شود
وسوسه
است
ممکن
•••••••مگر قطار
پاياننامه جهت پايان دادن به دانش��گاه -طرحي نو دراندازد تا
حتی ارائه
حركتي به خود دهد.
دانشگاهکند.
واقعاً خیانت
پیوند،و
بس��يار است
بلندوقت
لیست صرف
معضل نيازمند
مش��كل يابي
ريش��ه يابي
ایمیل
متزلزلاين به
افرادیوشدیداً
افراد شکاک
در اين چند خط خالصه نمي توان كرد اما ش��ايد بتوان اين ريش��ه را در خاك
کنند
ی
م
ناامنی
احساس
هستند که
خواهید
بپیوندید :اگر می
براي
ش��اهزادگان متمول
دوران قاج��ار يافت ،آن زماني كه اش��راف زادگان و
پیش
جای
تا
اس��ت
ممکن
و حتیادامه تحصيل (يا شايد هم براي تفريح) عازم اروپا شدند اما از آنجايي كه اين
پیوند
اینترنتی
انتشار
همسرشاننداشتند،از
کشتن
قشردست
بروند که
زندگي
سنن و
آداب ،رسوم،
شيفته
براي كسب علم
به اي
حوصله
كروات و پاپيون را نماد علم اندوزي خود كرده و
بستن
ش��دند و
حتیغربي
روزمره
بخاطر
اس��ت
ممکن
بزنن��د.
بازگشتند.بصورت منظم آگاه شوید،
امنیت وتقليد به ايران
عدم باري از
ح��سبا كوله
اطمینانش��ان
دوستي!
احساس
نشانیشايد
زماني كه اين اشراف زادگان به كشور بازگشتند،
وطنرا به
خود
ایمیل
خودکشی کنند .به همین دلیل اگر
آنها باعث شد تا مراكزي آموزشي احداث كنند و خودشان را در كسوت استاد
همسرتان بی
کنید
فکر می
جهل
کنید:با بازتوليد
تحميل كنند.
دانش) به
که مهد علم و
كش��ور
(در
@info
پژوهانایمیل
هیچدانش ما
مراكزکمک
دارد،دربه او
شک
آموزشي شيوه استادمحوري كم كم شكل گرفت
اساتيد
شمااين
دلیلیوبهناداني
paivand.ca
حكايت گويا
کند.بهاگردست فراموشي سپرده شد و اين
پژوهش��ي
تحقيقاتي و
کنید وشكار
برطرف
کهایش را
همچنان
دارد...از اینکه دیر
ادامهقبل
نش��د،
باز درست

13

توليد به مصرف!
مصرف!
نامه؛ از
ه

•••••••


وقتی کسی همیشه دنبالتان باشد ،وارد عمل شود.
درس��ت به ان��دازه هم��ان خیانت
تبدیل مث� ً
یکبه ی��ک
زندگ��ی
شرحیتواند به رابطه آس��یب بزند .اگر
دو م
روابط
سوءظن در
جدول با
لا وجود یک تار مو روی پیرهن تاثیرات شک ویک
کاب��وسشرح
جدول با دو
دارایاین
ش��وهرتان به
نیست که
می
چقدر
ک��ه
کنید
تص��ور
ش��ود.
«شرحفرد
باشند،ودوهمسر
نادرست
5077شک
آید؟
شکاک م
صورتسر
چهدربالیی
عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دارای
حل کرده
ایران
مداد
روزنامه
ها را با
ها
جدول
شرح
یکی از
شرحیابتدا
همسرحل دو
تمایل به
ویژه» است.
معنی عادی و
دو «شرح
جدول روزنامه ایران
5077
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول عادي

شود از متخصص کمک بگیرید.

سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول عادي
جدول ويژه

 جدولهای ____________________ ویژه وعادی ____________________

افقي:
 – 1ش��تر گاو پلن��گ – بلندمنظر و
بياعتنا به مال دنيا
 -2بت جاهليت -چشم پوشي ،عفو2 -
كالم درويش
3
آفريقا-
در
كشوري
كننده-
 -3رس��م
4
پيامبر خوشصدا
 -4توجه -حيوان وحشي -آجر نصفه 5
 -5ام��ر به مان��دن -ت��رس -مرادف 6
آشغال
7
 -6كان��ون داي��ره -ش��ريف ،اصيل-
8
قيمت ،مقدار
 -7بخشش بيچشمداشت -برگشت 9
از تصمي��م -از مركبات كه محصولي
10
معجزهآسا و پرويتامين است
 -8مشاور -مخفف آگاه -دهنه ،لگام 11
 -9وخام��ت امر -بخش سرپوش��يده 12
تاالر مسجد -مزه فلفلي
13
 -10قدرت -ادعا -ورزش خشن
 -11ريش��ه -وس��يله پرواز -داستان 14
كوتاه
15
 -12موضع��ي در مناس��ك ح��ج-
گشاده -كثرت آمد و شد
اسفناج -ضد پشتك
 -13از مظاه��ر زيب��اي طبيع��ي -اث��ر  -9مخفف امي��ر -زيبايي و محبوبيت-
سوختگي بر پوس��ت -شهري در استان جنگ
زنجان
 -10پنبهدان��ه -الغ��ر -نوع��ي يق��ه-
 -14واح��د پ��ول مش��ترك اروپ��ا -بيحس
مددرساني -خورشيد
 -11شب پيش از امروز -ميوه خوشهاي-
 -15نوعي س��نگ قيمت��ي -ريزه چوب گل منجمد
و علف
 -12فرومايگي -در هم پيچيده -آشوب،
عمودي:
شورش
 -1لق��ب حض��رت فاطم��ه(س) -از  -13ش��هر اس��تان مرك��زي -تباه��ي،
بازيگران فيلم س��ينمايي سيب و سلما نابودي -عضو تنفس ماهي
(روي پ��رده س��ينماها) ب��ه كارگرداني  -14ناگهان��ي -آرزوي ب��زرگ -خداي
حبيباهلل بهمني
هندوان
 -2صنعت��ي در ش��عر -ميم��ون دنياي  -15به دام افتادن -پل پيروزي
قديم -نوعي مار
حل جدول عادی شماره 5076
 -3زمان بيآغاز -نام پسرانه-
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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1
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خدمات ارزی

7

514-844-4492

8

9

اس��تان5
ش��هري3در 4
جال2 -
افقي -9 15 14 13 12:روغ��ن 1
11 10
 – 1ش��تر گاو پلن��گ – بلندمنظر و
سيستان1و بلوچستان -دستاويز

6

7

بياعتنا به مال دنيا
 -10خبرگ��زاري ش��وروي س��ابق-
 -2بت جاهليت -چشم پوشي ،عفو2 -
گلوله -مهرهاي در شطرنج
پرتاب
كالم درويش
3 -11
عود -مجلس روسي -دژخيم
آفريقا-
در
كشوري
كننده-
 -3رس��م
وس��ط و بي��ن -مخفف ش��اد-
-12
4
پيامبر خوشصدا
سرزنش
 -4توجه -حيوان وحشي -آجر نصفه 5
نماين��ده يك دول��ت در يكي از
-13
 -5ام��ر به مان��دن -ت��رس -مرادف
شهرهاي 6بيگانه -تكاور -سمت چپ
آشغال
جامه نازك -از حيوانات عظيم
7 -14
 -6كان��ون داي��ره -ش��ريف ،اصيل-
الجثه دريايي -دشمن
8
قيمت ،مقدار
تابلوي��ي از ويلي��ام ترن��ر-
-15
برگشت
چشمداشت-
بي
 -7بخشش
9
اختراعكننده
از تصمي��م -از مركبات كه محصولي
عمودي:
10
معجزهآسا و پرويتامين است  -1رهايي يافتن – نخستين ماهواره
 -8مشاور -مخفف آگاه -دهنه ،لگام
فضاي��ي11جهان ك��ه در تاريخ  4اكتبر
سرپوش��يده
 -9وخام��ت امر -بخش
12 1957
توسط اتحاد جماهير شوروي
تاالر مسجد -مزه فلفلي
 13فضاي��ي بايكون��ور به مدار
از پاي��گاه
 -10قدرت -ادعا -ورزش خشن زمين پرتاب شد
داستانبرگ14ه��ا -خردهگي��ري -نيروگاه
 -11ريش��ه -وس��يله پرواز-2 -
كوتاه
شمال 15
ايران
ح��ج-صدر -گنبد زينتي -جاي پوست
 -12موضع��ي در مناس��ك -3
افقي :گشاده -كثرت آمد و شد
اسفناج -ضد پشتك
كندن
زيب��اي طبيع��ي -اث��ر
-1خبرچين-13-
دفتر و محبوبيت-
مكالمه-زيبايي
مخففدرامي��ر-
-9
مظاه��ر ميلر
اثرياز از آرتور
 -4گردآورن��ده -بلي
شهري در استان
پوس��ت-
شهرهايبر
 -2جهت -ازسوختگي
شاعران جنگ
كرمان-
استان
شعر
گياه دارويي زنجان
شهرنوع��ي يق��ه-
الغ��ر-
دار-دان��ه-
ادويهپنبه
 -5چاش��ني-10
س��ومين
مش��ترك اروپ��ا-
پ��ول
واح��د
 -3بالنگ-14 -
حس
بي
چپاول
ماشين-
الستيك
وسيع استان گيالن -ماه قمري
خورشيد
مددرساني-
ميوه خوشهاي-
امروز-
از
پيش
شب
-11
حجاب
رگ-
بريدن
ظه��ر-
 -4غذاي
 -6عالمت مصدر جعلي -از اختيارات
و پوشش  -15نوعي س��نگ قيمت��ي -ريزه چوب گل منجمد
شاعري -بيدست و پا در تداول عامه-
 -5غيردائميو –علف
 -12فرومايگي -در هم پيچيده -آشوب،
جاي روشنايي -لعن
شعله آتش
عمودي:
شورش
جام
صورتگر-
چندچيز-
 -6حد وسط
 -7نگهباني -گوشهها -جاده
 -1لق��ب حض��رت فاطم��ه(س) -از  -13ش��هر اس��تان مرك��زي -تباه��ي،
ورزشي
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تاج
گياهان-
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كوچك و نسبتاً
در مي
گفته
 -2سبك
 -10ماه��ي از ن��وع
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جدول ويژه

>>حل در صفحه 34

 -9 15 14 13 12 11 10 9 8روغ��ن جال -ش��هري در اس��تان
سيستان و بلوچستان -دستاويز
 -10خبرگ��زاري ش��وروي س��ابق-
پرتاب گلوله -مهرهاي در شطرنج
 -11عود -مجلس روسي -دژخيم
 -12وس��ط و بي��ن -مخفف ش��اد-
سرزنش
 -13نماين��ده يك دول��ت در يكي از
شهرهاي بيگانه -تكاور -سمت چپ
 -14جامه نازك -از حيوانات عظيم
الجثه دريايي -دشمن
 -15تابلوي��ي از ويلي��ام ترن��ر-
اختراعكننده
عمودي:
 -1رهايي يافتن – نخستين ماهواره
فضاي��ي جهان ك��ه در تاريخ  4اكتبر
 1957توسط اتحاد جماهير شوروي
از پاي��گاه فضاي��ي بايكون��ور به مدار
زمين پرتاب شد
 -2برگه��ا -خردهگي��ري -نيروگاه
شمال ايران
 -3صدر -گنبد زينتي -جاي پوست
افقي:
كندن
ميلر
آرتور
از
اثري
خبرچين-1
 -4گردآورن��ده -بلي در مكالمه -دفتر
كرمان-
استان
شهرهاي
از
جهت-
-2
شعر شاعران
گياه دارويي
 -5چاش��ني ادويهدار -س��ومين شهر
 -3بالنگ -الستيك ماشين -چپاول
وسيع استان گيالن -ماه قمري
 -4غذاي ظه��ر -بريدن رگ -حجاب  -6عالمت مصدر جعلي -از اختيارات
و پوشش
شاعري -بيدست و پا در تداول عامه-
 -5غيردائمي – جاي روشنايي -لعن
شعله آتش
 -6حد وسط چندچيز -صورتگر -جام  -7نگهباني -گوشهها -جاده
ورزشي
 -8گاه مشكلگشا شود -از سازها -كر
تاج
گياهان-
كلروفيل
پا-
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 -9ش��هر خ��روس جنگي -س��رپوش
ش��ديد به چي��زي -به رايان��ه همراه ،خانم -نوعي زيرانداز
كوچك و نسبتاً سبك گفته ميشود
 -10ماه��ي از ن��وع
كنس��روي -پش��تيبان-
حل جدول ويژه شماره 5076
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خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه
برای هموطنان عزیز
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ایران...

THREE SEEDS
معجون3دانه

 7موج دیرپای اقتدارگرایی در ایران معاصر
مجیدمحمدی

همانط��ور که م��ی ت��وان از امواج
دمکراسی خواهی و دمکراتیزاسیون
در جوامع س��خن گف��ت می توان
ب��ه امواج اقتدار گرای��ی در آنها نیز
پرداخت .بدون توجه به این امواج و
درک شرایط و زمینهها و بسترهای
مناس��ب آنها نمی توان به درک و
تبیین شرایط و تحوالت اجتماعی و
سیاسی و تغییر آنها از جمله ارتقای
دمکراسی پرداخت.
جامعهی ایران در صد سال اخیر هم
با ام��واج و دورههای اقتدار گرایی و
هم با جنبشهایدمکراسی خواهی
مواجه بوده اس��ت و از این جهت به
هر دو طرف این داس��تان می توان
پرداخت.
چگون��ه ایرانیان م��ی توانند بدون
درس گرفتن از شکس��تهای خود
در ساختن نهادهایدمکراتیک و پی
گیری فرایندهایدمکراتیزاسیون به
پیشرفت دمکراسی در ایران و غلبه
بر غول اقتدار گرایی کمک کنند؟
در ای��ن می��ان درک گفتمانه��ا،
ایدئولوژیهاوبرنامههایاقتدارگرایی
در ای��ران باالخص در دوران معاصر
ضرورت دارد .انتقال این شناخت و
درک ممکن اس��ت به جلوگیری از
انتقال قدرت به نسلی تازه از اقتدار
گرایان پس از جنبشهای اجتماعی
موفق و ناموفق یاری برساند.
در ایران پنج موج دمکراسی خواهی
در
 دوران مشروطه (،)۱۹۰۶-۱۹۰۷
-۱۹۵۳۱

،)۱۹۵۱
 انقالب ایران (،)۱۹۷۸-۱۹۸۰
-۱۹۹۹۱

 )۱۹۹۷و
 جنبش سبز ()۱۳۸۸
تجربه شد که علی رغم ایجاد شور
و امید بهبود ،هیچ یک در تاسیس
نهاده��ای دمکراتی��ک و ایجاد یک
نظام دمکراتیک پایدار و همه جانبه
موفق نبودند.
در ای��ن جنبشه��ای اجتماعی و
سیاس��ی هزاران نفر جان خود را از
دس��ت دادند ،ه��زاران نفر مجموعا
دهه��ا ه��زار س��ال را در زندانه��ا
گذراندن��د و ه��زاران نفر ش��کنجه
ش��دند ،هزاران مقاله و صدها کتاب
در مورد دمکراسی و حاکمیت مردم
منتشر شد ،و صدها گروه و انجمن و
حزب سیاسی تشکیل شد .اما حتی
پس از پیروزیهای مقطعی نیروهای
دمک��رات ،اقتدار گرایی با ش��دت و
قوت به صحنهی سیاست بازگشت.
در دورهه��ای متن��اوب و مک��ررا
حکومته��ا با ژس��تهای مردمی
آغاز ک��رده و ب��ه قس��اوت مندانه
تری��ن حکومته��ای دیکتاتوری و
استبدادی در ایران تبدیل شدهاند.
معیار مورد نظر در این نوشته برای
تشخیص امواج اقتدار گرایی رجوع
ب��ه عناوین یا برچس��بهایی مثل
سلطنتی یا اس�لامی ،میانه روی یا
رادیکالی��زم ،تن��دروی و کند روی،
انقالب��ی یا اصالح طل��ب ،و چپ و
راس��ت نیس��ت بلکه بر فرایندهای
اجتماع��ی مورد تاکید ،گفتمان ها،
ایدئولوژیها ،و برنامههای سیاسی
تاکید می شود.
در درک این دورهها مهم نیست چه
کس��انی حکومت کردهاند ،اما مهم
اس��ت چگونه به قدرت رس��یدهاند
و چگونه حکوم��ت کردهاند .جوهر
اقت��دار گرایی که حکومت یک فرد
یا گروه و نف��ی رای مردم به عنوان
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تعیین کنندهی سیاستها و مالک گروههای سیاس��ی قدرت مطلق را
اصل��ی در عزل و نص��ب مدیران و برای ایجاد عدالت اجتماعی بادیدگاه
قانون گذاران جامعه اس��ت ،و ص َور ویژهی خویش طلب می کرد .تصور
و امواج گوناگون آن
آنها از عدال��ت نیز عمدتا
در ه��ر دوره در این چگونهایرانیان عدالت توزیعی بود به این
نوش��ته مد نظر قرار می توانند بدون معنی که ث��روت را میان
می گیرد.
افراد به تس��اوی تقس��یم
درس گرفنت
کنند و فاصلهی درآمدها
از شکستهای
را نیز کاهش دهند.
جامع��هی ای��ران در
خود در غلبه
ایجاد فضایی با فرصتهای
هف��ت دوره ب��ا اوج
اقتدار
غول
بر
برابر در ای��ن دوره چندان
گی��ری اقتدارگرایی
ب��ا مضامی��ن و صور گرایی گامی موثر محلی از اعراب پیدا نکرد.
بردارند؟!
همچنین بحث از روش در
گوناگون مواجه بوده
رس��یدن به آمال و غایات
است:
در این دوره بحثی انحرافی

معرفی می شد .در تصور این نیروها
 )۱اقتدار گرایی نوسازی محور
رضا شاه با ماموریت نوسازی کشور برای آنکه عدال��ت اجتماعی دنبال
پس از ایجاد امنیت و تقویت دولت ش��ود می بایس��ت از فرایند کند و
مرک��زی در مقام س��ردار س��په بر طوالنی دمکراس��ی گذشت و از باال
اریکهی ق��درت تکیه زد .در دورهی به خواسته های متصور آنها جامهی
رض��ا ش��اه ،گروهه��ای قدرتمن��د عمل پوشید؛ در عین حال نتیجهی
اجتماعی و عم��وم مردم ،حکومت فرایند دمکراتیک از پیش روش��ن
مش��روطه را با امنیت و نوسازی از نیس��ت و در ش��رایط دمکراتی��ک
باال طاق زدند و بدین طریق فرصت ممکن اس��ت م��ردم انقالبی��ون را
عرض اندام مشروطهی سلطنتی را انتخاب نکنند .اقتدار گرایی هویت
محور سلطنتی با همین توجیهات
برای همیشه از میان بردند.
نخبگان عصر رضا شاهی با تاکید بر جای خود را به اقتدار گرایی عدالت
نوسازی اجتماعی و اقتصادی بدون محور انقالبی��ون داد .بدین ترتیب
نوسازی سیاسی شکاف میان این دو قبضه شدن قدرت در دست یکی از
دسته را ایجاد کردند و به نسلهای اقشار درگیر در انقالب و حذف دیگر
گروهها را که در نهایت به پررنگ تر
بعدی انتقالدادند.
این نخبگان ب��ر خالف پایه گذاران ش��دن اقتدارگرایی در برابر عدالت
دمکراس��ی در امری��کا و اروپ��ا می خواهی انجامی��د نمی توان انحراف
خواس��تند ه��ر چ��ه س��ریع تر به انقالب بلکه جزء ویژگیهای بنیادین
اصالحات مورد نظر خویش دس��ت آن دانست.
پیدا کنند و نمی خواستند خود رادر 
کـنددمکراتیک گیر بیندازند )۴ .اقتدار گرایی استقالل محور
فرایند ُ

در دوران کوت��اه مابع��د انقالب که
ارزش اس��تقالل سیاس��ی ب��ر فراز
 )۲اقتدار گرایی هویت محور
در دورهی محمد رضا شاه باالخص دیگر ارزشها قرار گرفت و شعار نه
پ��س از کودتای  ۲۸م��رداد  ۱۳۳۲غربی -نه شرقی آس��مان ایران را
تمسک
و تح��ت تاثیر موج مل��ی گرایی در پر کرد رهبران سیاس��ی با ّ
دنیای در حال توسعه و خاورمیانه ،به ضرورت حفظ اس��تقالل کشور
کشور در تب و تاب یک هویت ملی در برابر نیروه��ای بیگانه (باالخص
و تازه م��ی س��وخت .رژیم پهلوی امپریالیس��م آمری��کا و ش��وروی)
این هویت تازه را ب��ا رنگ ایرانی با بس��یاری از فراینده��ا و اص��ول
ملغمه ای از ادبیات کهن فارس��ی و دمکراتیک را نادیده گرفتند.
فرهنگ باس��تانی ایرانی به عالوهی ای��ن نوع اقتدارگرایی که تا حدی از
حکومت س��لطانی ایرانی در زرورق ملی گرایی سابق نیز همزمان با رد
مدرنیته پیچید و به جامعه ارائه داد آن تغذیه می کرد نیروهای ملی را
تا حکومت مشروطه و دمکراسی را در مقطعیدر کنار نیروهای مذهبی
به طور کلی فراموش کنند.
قرار داد .ائت�لاف نیروهای مذهبی
روش��نفکران ایرانی نیز بازگشت به و ملی دی��ری نپایید و اقتدارگرایان
خویش را مطرح کردند که طیفی از مذهبی قدرت را به خود اختصاص
بازگشت به زندگی شبانی روستایی دادن��د .در ای��ن دوره ای��ن چاقوی
و کمون اولیه تا بازگش��ت به اسالم استقالل بود که س��ر دمکراسی را
انقالبی و مدینه ی صدر اس�لام را برید .این دوره را می توان دوران اوج
ش��امل می ش��د و در هر دو سوی نظریهی توطئه نیز خواند.
طیف اث��ری از ارائ��هی روش برای 
رسیدن به این هویت از دست رفته  )۵اقتدار گرایی فره محور
به چشم نمی خورد.
دوران تحکی��م حکومت مطلقهی
دمکراس��ی ب��ه عن��وان روش حل خمینی دوران ش��یفتگی نیروهای
منازع��ه و روش تدریج��ی اما موثر مذهب��ی در برابر فردی اس��ت که
ظه��ور هویت اجتماعی در اینجا به رهب��ری انق�لاب ب��ه وی عنص��ر
فراموشی سپرده شد .البته همانند فرهمن��دی عطا ک��رد و به وی این
دیگر حکومتهای اقتدارگرا در ایران امکان را داد که از موضع فرهمندی
معاصر ،مجلس و قانون اساس��ی به س��ازوکارهای دمکراتیک را که در
شکل نمایشی آنها نیز حفظ شد تا یکی دوسال بعد از انقالب در برخی
به غربیان نمایش داده شوند.
حوزهها مثل مدیریت دانشگاه ها و
در سمت روشنفکران ،بیشتر تمایل ادارهی کارخانه ها شکل گرفته بودند
به س��وی انقالب هم��ه جانبه برای قدم به قدم به عقب براند و با سرکوب
دس��ت یابی به آن هویت به چشم نیروهای درگیر در انقالب روحانیت
می خورد .روشنفکران امیدوار بودند را به قدرت مطلق برساند .خمینی
که خو ِد انقالب همهی مسائل را حل با اس��تادی و زیرکی ی��ک به یک
کند.
ویژگیهای دمکراتیک انقالب ایران،

مثل مشارکت تودهای ،خصلت ضد

سیاه دانه و هسته انگور
و ختم کتان FLAX SEEDS
برای تقویت سیستم ایمنی بدن
و پیشگیری بسیاری از بیماری ها

د اشنت سیستم ایمنی سالم و قوی
موثرترینوبرترینروشپیشگیری
و درمان بیماری هاست!

•

 )۳اقتدار گرایی عدالت محور

در دوران انق�لاب ای��ران هر یک از

{>> ادامه در صفحه}33 :
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مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336

تورونتو
Tel.: 905-709-2788
ونکورر
Tel.: 604-825-3603
برای سفارش جزئی و کلی
آجنلس
لس
Tel.: 310-709-8334
با شماره ها ،ایمیل و
Fax: 514-323-2174
تارمنایزیرمتاسبگیریدE-mail: epidemiosearch@yahoo.com :
دکترپرویزقدیریان
www.allnaturalremedies.net

'حشیش و گراس هوش
مصرفکنندگانجوان
را کاهش میدهد'

ZONYCHO

داروی درمان طبیعی
ناخن های قارچی،
زرد رنگ وخراب شده
مخلوطی از روغن های
اساسی ،با  96درصد
آمار درمانی درمدت
 10سال مطالعه

بن��ا ب��ه نتای��ج تحقیقی که ب��ه تازگ��ی انتش��ار یافته
مصرفکنندگان جوان مشتقات شاهدانه ( )Cannabisدر
ZACHE
معرض خطر کاهش ضریب هوشی قرار دارند.
شده
انجام
نیوزیلند
این پژوهش با مطالعه  ١٠٠٠نفر در
داروی طبیعی پای ورزشکار
است.
(قارچ الی انگشتان پا و پاشنه های ترک خورده)
بنا بر این پژوهش کسانی که مصرف این مواد را پیش از مخلوطی از روغن های اساسی حل شدهدر کره کاریته
هجده سالگی ،زمانی که مغز همچنان در حال رشد است،
ARTHODEX
آغاز کردهاند دچار افت در ضریب هوشی شدهاند.
مسکندردهایعضالنیومفصلیدارویطبیعی
در انجام این پژوهش ،محققان به مدت  ٢٠س��ال زندگی
مخلوطی از چند روغن اساسی حل شدهدر کره کاریته
گروهی را تحت نظر گرفتهاند.
محل فروش در مونتریال:
آنها افراد مورد بررسی را از زمان نوجوانی مورد ارزیابی قرار
داده و مکررا تا  ٣٨سالگی وضعیتشان را بررسی کردهاند.
تپشدیجیتال:
مصرف
محققان با در نظر گرفت��ن عوامل دیگری ،نظیر
6162 Sherbrooke W.
مش��روبات الکل��ی ،دخانیات و
MONTRÉAL QC H4B 1L8
سایر مواد مخدر یا محرک،
Tel.: 514-223-3336
و همچنی��ن تع��داد
سالهای تحصیل،
به این نتیجه رسیدهاند که کسانی که به طور مدام از مشتقات شاهدانه
استفاده میکننددچار نزول ضریب هوشی میشوند.
هر چه کش��یدن این مواد بیشتر باشد ،افت ضریب هوشی نیز
بیشتر می شود.
شروع کشیدن در نوجوانی نتیجه مخربتری دارد و
ضریب هوشی کس��انی که در نوجوانی کشیدن
حش��یش و عل��ف را آغاز کردهان��د به طور
متوسط هشت واحد پایین میآید.
ب��ه نظر میرس��د توق��ف مصرف
مش��تقات ش��اهدانه نمیتواند
ه��وش از دس��ت رفته را
کامال بازگرداند .

نیازهای ساملندان...
آن از موادغذای��ی مغذی و متعادل
اس��تفاده ش��ود که برای بدن آنها
قابل پذیرش اس��ت و هیچ مشکل
و ناراحتی برایشان ایجاد نمیکند.
معموالً رژیمغذایی افراد سالمند باید
برطبق نسخههایدارویی آنها تغییر
کند.

نیازهای مراقبتی و پرستاری

اگر یک��ی از اعضای خانواده ش��ما
س��المند اس��ت و حرکت کردن او
بخاطر باال بودن س��ن محدود شده
اس��ت ،او ب��ه یکس��ری کمکهای
خ��اص در برنامه روزان��ه خود نیاز
خواهدداشت.
اگر برای کس��ی در خانواده مقدور
نباش��د که تمام ط��ول روز را کنار
فرد سالمند باشد ،باید یک پرستار

>> ادامه از صفحه28 :
تماموقت برای او در نظر بگیرید تا به
فرد سالمند در کارهای روزانه خود
کمک کند .ای��ن کار مخصوصاً اگر
فرد سالمند در فعالیتهای ابتدایی
خ��ود مثل راه رفتن ،غ��ذا خوردن،
دستشویی رفتن و از این قبیل نیاز
به کمک داش��ته باشد ،بسیار مفید
خواهد بود.

نیازهای اجتماعی و سایر نیازها

یک چیزی که باید به خاطر داشته
باش��ید این اس��ت که همه عشق و
محبت خود را نثار فرد سالمندی که
در خانوادهتان اس��ت کنید .فقط به
ایندلیل که آنها پیر و ُکند شدهاند به
این معنی نیست که باید نادیدهشان
بگیرید و تنهایشان بگذارید .یادتان
باش��د ،چند سال بعد برای خودتان

هم اتف��اق خواهد افتاد .با آنها وقت
بگذرانید ،حرف بزنید ،و باعث شود
احساس کنند که دوستشان دارید
و مراقبشان هستید .به اتاقشان هم
باید خوب توجه داشته باشید.
میتوانی��د در اتاقش��ان زنگهای
هشدار برای صدا کردن شما یا سایر
تجهیزاتی که میتواند موردنیازشان
باشد نصب کنید.
اینه��ا چن��د م��ورد از ابتداییترین
نیازهای افراد س��المند بود که باید
همیشه به خاطر داشته باشید .برای
برآوردن همه آنها همه تالش��تان را
به کار گیرید تا بتوانند سالها یطالیی
عمرشان را در کنار شما با شادی و
راحتیبگذرانند.
__________
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جهان...
طالبان  ۱۷غیرنظامی را بخاطر رقص و
پایکوبی سر بریدند
نیروهای طالبان
 ۱۷غیرنظام��ی
را ک��ه در ح��ال
جشن و نواختن
موس��یقی بودند
در روس��تایی در
ایالت هلمند سر
بریدن��د .دو زن
در میان قربانیان
هستند .در چند
ماه گذش��ته سر
بریدن در مناطق
جنوبیافغانستان
افزای��ش یافت��ه
است.
مقا م ه��ا ی
افغانس��تان در
روس��تایی رد
نواح��ی جنوبی
افغانستان جسد
 ۱۷غیرنظام��ی
را یافتند که سر
آنها بریده ش��ده
ب��ود .ب��ه گفته
داود احمدی ،سخنگوی فرمانداری
والیت هلمند ،دو تن از قربانیان زن
بودهاند.
این واقعه در نیمهشب یکشنبه (۲۷
اوت ۶/شهریور) در منطقه کجکی
رخ داده و پیگرد برای یافتن عامالن
آن آغاز شده است.
آقای احمدی به خبرگزاری فرانسه
گفت« :میتوانم تأیید کنم که این
کار توس��ط طالبان ص��ورت گرفته
است».
س��خنگوی فرمان��داری اف��زود که
قربانیان در حال جش��ن و سرور با
موس��یقی در منطقهای بودهاند که
تحت کنترل طالبان است.
نعمتالله خان ،رئیس بخش منطقه
همجوار "موسی قلعه" ،تأیید کرده
که این روستاییان در حال جشن و

سرور توأم با موسیقی بودهاند .یک
مقام محلی نیز احتمال میدهد که
دو زن قربانی در حال رقص بودهاند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،جشن
و پارتی مخفی و رقص زنان به سبک
کولیان در مناطق جنوب افغانستان
بسیار رایج است.
از زمان س��لطه مطل��ق طالبان در
افغانس��تان در فاصل��ه س��الهای
 ۱۹۹۶و  ۲۰۰۱و نی��ز پس از ورود
نیروهای ائت�لاف بینالمللی به این
کش��ور ،نیروهای طالب��ان در کنار
مبارزه با س��ربازان ناتو ،به ش��دت
تمام میکوش��ند از تجم��ع زنان و
مردانی که نسبتی با یکدیگر ندارند
جلوگیریکنند.
واقعه خش��ونتبار اخیر طالبان در
نزدیکی روس��تای زمی��ندوار روی

نقابپوشان در بند!

جوی پناهگاه :آنها که
>> در جست
دو بار آواره شدند

ن فلس��طینی بسیار
وارگا
برای آ ت ،و این ،وضعیت آنان
تان تلخ آواره گان
دشوار اس
آواره فلس��طینی در
داس
داد ک��ه در م��رز میان دو
یلیون
را پیچیده تر می کند.
طینی در سوریه...
منطقهی کجکی و موسی نیم م شماری کمتر در لبنان
فلس
او م��ی گوی��د
سوریه ،و
قلعه است .این منطقه زیر ثبت نام کرده اند.
«خودت��ان می
گرچه بیشتر آوارگان
توانی��د تصور
کنترل طالبان است.
یه
ور
حاج موس��ی خان ،از پیران فلسطینی در س
کنید آواره ای
قبیله موسی قلعه میگوید باقی مان��ده اند اما از
که از س��وریه
که در ماههای گذش��ته سر ماه گذشته که نبرد
دوب��اره آواره
بریدن اف��راد در این منطقه در داخ��ل و اطراف
شده است چه
افزایش یافته اس��ت .فقط در اردوگاه هایش��ان
وضعیتی دارد.
ت،
ماه رمضان سه نفر سر بریده ش��دت گرفته اس
او مج��ددا بی
شدند .قربانی چهارم پسر یکی بس��یاری از آنان در
خانمان ش��ده
از پی��ران قبایل بود که س��ر جستجوی پناه گاهی
است ،و این کار
ن
امن ت��ر رو به لبنا
آسانی نیست».
بریده شد.
بس��یاری از
نیروهای طالبان در گذش��ته آورده اند.
افراد را ب��ه دلیل خبرچینی اکثریت��ی از خانواده
ید در محله هائی تنگ
)UNR
جد
برای دولت کرزای یا همکاری های فلس��طینی که
متحد ،موس��وم به ( WAی آوارگان همراه با چند خانوار در
طین
و
به لبنان آمده اند در اردوگاه شتیال بیش از س��ه هزار آواره فلس ده و شلوغ دگی می کنند .ابتیسام
با واحدهای نظامی ناتو س��ر
یه در لبنان ثبت نام کر
یک اتاق زن
 )Shaزندگی می کنند.
از س��ور
ستگانش به سر می برد.
میبریدند.
til
(la
نام بس��یاری از آنان
از ب
رجا هاش��م ،چهل س��اله ،یکی از اند ،که ثبت
با با  ۹نفر «ما سه خانوار هستیم
باره
ای��ن
در
هن��وز
طالب��ان
ژوئیه به بعد ،همزمان
او می گوید
آنان اس��ت که نگران ایمنی پنج از اواسط
اتاق زندگی می کنیم.
سکوت
اند.
ه
کرد
ت جنگ در محله های
یک
فرزندش در دمش��ق ب��ود .او می شدت گرف
که در ی توانیم بکنی��م؟ ما از
چند ساعت پس از این جنایت
چ��کار م��
عد از بمباران های هوائی آنان انجام گرفته است.
ن گریخته ایم و فعال
دهش��تناک ،پیکارجوی��ان
«ب
ید
گو
«این رقم ممکن است قتل و بمبارا
و کش��ت و کش��تار ،بچه هایم را او می گوید
طالبان به یک پاسگاه ارتش
ی زندگی می کنیم».
تر باشد ،و یا افرادی باشند که اینجور
به اینج��ا آمدم .نمی
به این آوارگان ویزای
ش
و
همان
افغانس��تان واق��ع در
بی
م
برداش��ت
 )UNمراجعه نکرده اند .دولت لبنان
توانس��تیم بیش از ای��ن اوضاع را به (RWA
ماهه داده اس��ت .اما
اس��تان حمل��ه بردن��د و  ۱۰تن از
هائی که تا کنون به ما اقام��ت یک
اما شمار آن
هیچک��س نمی داند
».
م
سربازان را کشتند.
نی
ک
ل
حم
ت
ده اند بیش از سه هزار از آنج��ا که
رجا وقتی که دید همس��ایه اش مراجعه کر
ی در س��وریه چقدر
که
گفت
زمینه
این
آقای احمدی در
وضعیت جار
در یک انفجار کش��ته شده است ،نفر است».
کشید ،اکثرا فکر می
با
سربازان
از
تن
چند
در این حمله
ت و پنج س��اله ،جزو طول خواهد
به این نتیجه رس��ید ک��ه برای او عمر ،بیس��
امن فعلی ش��ان هم
مهاجمان طالبان همکاریداشتهاند.
ت که نزد سازمان ملل کنند این م
وقت کوچ کردن اس��ت .رجا می کسانی اس
روزدوشنبه ( ۲۷اوت ۶/شهریور) نیز
ت نام ک��رده اند .او می موقتی باشد.
گوید «فعال چیزی نمی دانم .می متح��د ثب
یک سرباز ارتش افغانستان دو سرباز
ک اندکی دریافت می
گویند همسایه ها و برادر زاده های گوی��د «کم
سپاه ایساف را کشت.
هرحال کمک اس��ت.
شوهرم را کشته اند  .بعضی ها هم کنیم که به
سرهنگ هیگن مس��ر ،سخنگوی
دا کمک رسان است».
مجروح شده اند».
خ
ایس��اف ،این رویداد را تأیید کرد و
�مرا ،پیدا کردن شغل
به گفته هدا س��مرا ،س��خنگوی به گفته س�
گفت که در استان لقمان یک سرباز
و خدمات سازمان ملل
آژانس امداد
افغ��ان به ناگهان س�لاح خود را به
سوی واحدهای ایساف گرفت و دو
سرباز بخش خدمات را کشت.
در پی آن نیروهای نظامی به سوی این ترانهها که در وبسایت رسمی وارد کلیسا ش��ده و اعضای گروه را از گذشته تا به امروز ،بخشی از یک
مهاجم آتش گشودند و او را از پای گروه نیز تنها به زبان انگلیسی و نه به بیرون از کلیس��ا هدایت کردند .سنت جهانی شده است.
درآوردند.
حتی روسی به اشتراک گذاشته شده هرچند که گروه موفق به ضبط کامل هنرمندان و موسیقیدانان همچنین
است ،سیاستهای والدیمیر پوتین ویدیویدعای پانک نشد اما ویدیوی از ص��دور حک��م زن��دان ،در مقابل
و دولتش را هدف گرفته و مخالفان نس��بتا بلندتری که صحنههایی از رفتار اعضای این گ��روه ،هر چقدر
را به گرویدن به فمینیسم و برپایی خروج اعضای گروه از کلیس��ا را نیز توهینآمیز هم که باش��د ،به خشم
در بر داش��ت ،پس از مدت کوتاهی آمدهاند؛ خشمی که از عواملی چون
در شبکههای اجتماعی منتشر شد اش��د مجازات و فقدان آزادی بیان
و جهان را در ب��ر گرفت .در نهایت نشأت میگیرد.
در تاریخ چهارم م��ارس و به دنبال از دیدگاه اپوزیسیون روسیه و بخش
اعتراضات پیدرپی رهبران کلیسا ،اعظمی از جامعه این کشور ،ادبیات
سه نفر از اعضای این گروه بازداشت گروه پوسی رایوت ،رویکرد و حمایت
ش��دند تا آنچه این گروه س��عی بر آشکارشان از فمینیس��م ،تا حدی
افش��ای آن داشت ،بر همگان ثابت افراطی تلقی میشود .از سوی دیگر،
شود.
حامی��ان خارجی این گ��روه ،درک
از قرار معلوم ،مقامات روسیه تصور درستی از بافت سیاسی و اجتماعی
نمیکردند که بازداشت اعضای این روس��یه ندارند .در نتیجه ،اقدامات
گروه ،توجه جامعه جهانی را تا این مثبت��ی که تاکن��ون در راس��تای
حد به خود جلب کند.
حمای��ت از این گروه صورت گرفته
ش��اید بازداشت چهرههای سیاسی است ،تنها به اعمال خشونت کمتر
ب��رای حفظ
تظا ه��ر ا ت میتوانس��ت دلی��ل قانعکنندهای علیه این سه زن محدود میشود و
هویت خود،
تش��و یق ب��رای اعت��راض گروهه��ای مدافع افکار عمومی از پیام اصلی این گروه،
چهر هه��ای
حقوقبش��ری ب��ه ش��مار آی��د اما ک��ه فریاد مخالفت و برابری اس��ت
میکند.
خ��ود را
آ خر ی��ن بازداشت ستارههای راک ،از دید این کامال منحرف شده است.
پشت کاله-
مقام��ات ،چندان بحثانگیز به نظر
صحن��ه
ماس��کهایی
ا ج��ر ا ی نمیرسید.
گرچ��ه صدور حکم ای��ن متهمان،
موس��وم به «باالکالوا» پنهان
موسیقی این گروه ،کلیسای پیامدهای دس��تگیری اعضای این حت��ی در ص��ورت برپای��ی دادگاه
میکنند.
گ��روه اما ،آنچن��ان گس��ترده بود تجدیدنظ��ر ،ب��هزودی پراکندگی
جامع مسکو بود.
اجراهای کوتاه ودستهجمعی،
جاییدر شمال مسکو که لقب ک��ه والدیمیر پوتی��ن را به دخالت حمایتهای جهان��ی از اعضای این
بهوی��ژه رد مکانه��ای
بلندترین کلیسای ارتدوکس مستقیم در روند محاکمه واداشت ،گروه را به دنبال خواهد داش��ت ،اما
عمومی و ش��ناخته ش��ده و
جهان را نیز از آن خود کرده تا جایی که از مسووالن این پرونده آنچ��ه قابل توجه اس��ت ،حمایت و
گیتارنوازیه��ای س��اختگی
است .نام ترانه «دعای پانک» درخواست کرد که در اجرای حکم توجهی است که این گروه در مدت
با رعایت ریت��م آهنگهایی
بود که رابطه تنگاتنگ میان این زنان جوان ،مالیمت بیشتری به زمان کوتاهی قادر به کسب آن بوده
که از پیش ضبط ش��دهاند ،از
کلیسای ارتدوکس روسیه و خرجدهند.
و فاکتور حمایت ،اصل مهمی است
مشخصاتبرجستهویدیوهای
مقامات دولتی این کشور را به درخواست جهانیان برای آزادی این که نیروهای اپوزیس��یون روس��یه،
این گروه اس��ت .آنها سپس
سه دختر جوان ،مصداقی است بر مدتهاست از آن غافل شدهاند .
شدت نقد میکرد.
ویدی��وی ای��ن اجراه��ا را در
(شرق)
تنها یک دقیق��ه پس از آغاز اینحقیقتکهاعتراضاتهنرمندان،
متن
اینترنت منتشر میکنند.
امنیتی
مام��وران
اج��را،
این
در روسیه و در هر جای دیگر جهان،

•

پیام سیاسی آنها که چیزی جز برابری
و مشارکت سیاسی نیست...

 CNNفرید زکریا
حضورشاندر هر کجا حس میشود.
برای هفتهها ،فضای مجازی شاهد
موجی از درخواس��تهای کاربران
اینترنتی مبنی بر آزادی س��ه عضو
گروه «پوس��ی رایوت» بوده اس��ت.
گروه پان��ک راک اهل روس��یه که
اعض��ای آن ،اخی��را ب��ه توهین به
مقدسات محکوم شدهاند.
هفت��ه گذش��ته ام��ا ،دادگاهی در
روس��یه ،به تمام این درخواستها
پاس��خ رد داد« .ماری��ا»« ،نادژدا» و
«یکاترینا» ،س��ه عض��و اصلی این
گروه که از مارس گذش��ته به اتهام
اوباش��گری بازداشت ش��ده بودند،
س��رانجام به تحمل دو سال زندان
محکوم ش��دند .اما در حالیکه عفو
بینالملل ،هر سه متهم این پرونده را
زندانیان عقیدتی خوانده بود ،مدونا
در کنس��رت اخیرش در مس��کو ،با
یادآوری نام این س��ه زندانی ،توجه
جهانی��ان را بیش از پیش به فضای
سیاسی و اجتماعی روسیه معطوف
کرد .این روزها ،از میان خوانندگان
و نوازندگان غربی ،کمتر کس��ی را
میتوان یافت که روی صحنه حاضر
شده و یادی از این گروه نکرده باشد؛
گروهی که با الهامگیری از جنبش

فمینیستی دختران آشوبگر آمریکا
تش��کیل ش��ده و آغاز به کار کرده
است .برای بسیاری از غربیها ،طی
زم��ان کوتاهی ،این زنان نقابپوش
تبدیل ب��ه نمادی از نیم��ه پنهان
جامعهای ش��دند که ظلم سیاسی
تحمیل شده از سوی حکومت را از
پشت این نقابها نظاره میکنند.
در مقابل اما ،انتشار خبر دستگیری
اعضای این گروه ،جنبش اعتراضی
مخالف��ان دولت روس��یه را ،که در
زمستان گذشته و به بهانه انتخابات
ریاس��تجمهوری این کشور جانی
تازه گرفته بود ،بار دیگر به حاش��یه
راند.
بدون شک ،حکم صادرشده از سوی
دادگاه ،ازدیدگاه مدافعان حقوقبشر
و خود اعضای گروه چندان خوشایند
نیس��ت ،اما پیام سیاس��ی آنها که
چیزی جز برابری و مشارکت سیاسی
نیست ،بیش از هر چیز دیگری در
معرض خطر قرار دارد ،چراکه تا به
امروز اپوزیس��یون دولت روسیه در
جلب حمایت چنی��ن گروههایی و
سرمایهگذاری در محبوبیتی که این
گروهها به راحتی کس��ب میکنند،
کام�لا نات��وان بوده اس��ت .اعضای
این گروه ،مسوولیت ثابتی ندارند و
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خارشحکومتاسالمیوقمپزدرکردنسیدحسننصرهللا!!

ف.م.سخن

سید حسن جان!
نصراهلل جان!

حتما همین طور است که می گویی.
بخصوص آن خارش سی و دو سال
پی��ش حاکمیت ایران مرا کش��ته
که انگار با دس��ته ی کورها طرفی
یا آن ها که س��ی و دو س��ال پیش
در ای��ران زندگی می کردند همگی
مرده اند و یا مغزهایشان از خاطرات
آن روزهای طالیی پاک پاک ش��ده
است .ماشاءالله ماشاءالله سید حسن
جان،دروغگوییدر ذات همگی شما
عزیزان وابسته به جمهوری اسالمی
س��ت و این وی��روس ،در رگ و پی
تان دائما در حال تکثیر است و شما
آقایان اوالد راستین پیامبر سخت به
آن گرفتارید.
یکی نیست به تو کوچولوی ت ُُپل ُم ُپل
بگوید که س��ی دو سال پیش (حاال
آن دو س��ال اول را چرا حذف کرده
ای من نمی دانم؛ ش��اید در دو سال
اول بعد از انقالب خارش حاکمیت

حرف ه��ای تهدید آمیزی را که در
س��ال های پنجاه وهشت و پنجاه و
نه خطاب به عراق می زد ،خطاب به
اسرائیل بزند.

سیدحسن!
این خ�ارش ،خارش تو و حاکمیت
اسالمی است ،نه مردم ایران.

هنوز شروع نشده بوده و چیزی برای
خاراندن الزم نداشته .الله اعلم)
باری یکی نیست به شما سید اوالد
پیامبر بگوید که حاکمیت ایران اگر
بلد بود ،جلوی همزبان های شما در
عراق را می گرف��ت که خاک ما را،
خرمش��هر ما را ،مناطق مرزی ما را
اشغالنکنند.
بعد اگر این غ��ول نظامی -آن طور
که شما در خیاالت ات پرورده ای-
بلد بود ،می رفت همان بصره را که
چند کیلومتر بیشتر ب��ا مرز ایران
فاصله نداشت می گرفت تا خارش
حاکمیت اسالمی تسکین پیدا کند.
نه تنها نگرفت ،بل که دس��ت آخر
با دو تا تو س��ری که از امریکا خورد
و البت��ه بهایش را م��ردم بی گناه و
بخصوص مسافرین هواپیمای ارباس
پرداختند ،جام زهر را س��ر کشید و
مکان خارش تبدیل به مکان سوزش
شد .چند صد هزار کشته و زخمی
و ش��یمیایی شده و معلول هم ماند
روی دست پدر مادر ها و زنان ایرانی،
چرا که دست حاکمیت می خارید.
ح��اال حاکمی��ت ای��ران -بخ��وان
حاکمیت غاصب ایران -یک نماینده
و س��خنگوی عرب پی��دا کرده که
دوباره از خارش سخن بگوید و همان

خوشاشیرازووضعبیمثالش!
اندرز های یک شیرازی!

حسن رجب نژاد
آقا! ما عهد و عیال مان شیرازی
اس��ت .خودمان هم چند سالی
در ش��یراز کنگر خورده و لنگر
انداخت��ه بودیم  .کلی هم رفیق
و دوست و آشنا در شیراز داریم.
روز های جمعه که میشد با قوم
و خویش ها ریس��ه میشدیم و
میرفتیم "بید زرد" و توی باغات
آنجا ودکا می خوردیم و شراب
می نوش��یدیم و مست و پاتیل
میشدیم تا بتوانیم قیافه نحس
مال و امام و فقیه و ارباب محاسن
دراز را تحمل کنیم.
بعد از انقالب چند ماهی توی رادیو
ش��یراز برنامه رادیویی داشتیم؛ اما
همین که س��ر و کله یک مشت آتا
و اوتا؛ بلند و کوتاه؛ با آن قیافه های
لجنی شان پیدا ش��د ما دم مان را
روی کول مان گذاش��تیم و عطای
رادیو را به لقایش بخشیدیم و خانه
نشین ش��دیم  .هر چه هم برایمان
پیغام و پسغام فرستادند که آقا! بیا با
ما همکاری کن؛ گفتیم :آقا جان! مرا
به خیر تو امید نیست شر مرسان...
ح��اال س��الهای س��ال از آن روز ها
گذشته است و بس��یاری از رفیقان
دیروزمان ی��ا زیر خاک خفته اند یا
آواره کشور ها و قاره ها هستند؛ اما
هنوز هم که هنوز اس��ت گهگاهی
هوای باغات "بید زرد" توی دل مان
می افتد و بیاد آن روز های خوشی

که با رفیقان مان داشتیم اشک
حس��رت بر چش��مان مان می
نشیند.
حاال چرا این ح��رف ها را اینجا
میزنیم؟
راس��تش بیاد یکی از رفیقان آن
روزگاران افتادیم که در تنبلی و
ل��ش بودن نه تنها در ایران بلکه
در تمام دنیا همتا نداشت.
این عبدالله خ��ان با ما می آمد
بید زرد و ناهارش را می خورد و
همانجا زیر سایه درخت دراز می
کش��ید و پاره آجری زیر سرش
میگذاشت و صدای خور و پفش
به هفت آسمان میرفت.
هر چ��ه بهش میگفتی��م آخر مرد
حس��ابی چرا زیر س��رت بالش��ی -
چیزینمیگذاری؟
میگفت :ای آق��ا! کی حالش را دارد
برود از توی اتاق بالش بیاورد!
سی و چند سالی است که عبدالله
خان مان را ندیده ایم اما شنیده ایم
عیالوار ش��ده اس��ت و دور و برشان
حسابی شلوغ پلوغ است .خدا کند
دیگر آن تنبلی اش را کنار گذاشته
باشد...
غرض اینکه یکی از دوس��تان مردم
آزار؛ ان�درز های یک ش�یرازی را
برایم��ان فرس��تاده اس��ت و م��ا را
ناخودآگاه بیاد بی�د زرد و عبدالله
خان انداخته است.
خداییش را بخواهید به گمان مان

مردم ایران نه با اسرائیل جنگدارند،
نه مایل به ریخته شدن خون ازدماغ
اس��رائیلی و فلس��طینی و هر کس
دیگر هستند .مردم ایراندنبال صلح
و دوستی هس��تند .دنبال آرامش و
رفاه هس��تند .دنبال حل مسالمت
آمیز اختالفات هس��تند .شما انگل
هایی که به اسم حکومت اسالمی و
حزب الله به ج��ان ملت افتاده اید،
فکری برای درمان خارش خودتان
بکنید .شما که در سوراخ چپیده ای
و دست کم پنجاه محافظ ،بیست و
چهار ساعته از تو محافظت می کند
و سر بزنگاه هم ریش ات را می زنی
و در یکی از ده ها خانه ی امنی که
در کشورهای همسایه برای خودت
تدارک دیده ای قایم می ش��وی تا
روزی که اسرائیلی ها مثل آیشمن
گی��رت بیندازند و ب��ه محاکمه ات
بکش��ند چه فرقی برایت می کند
که در مقابل ده ها هزار نفری که از
اسرائیلی ها کشته شوند ،آن ها هم
به مقابله به مث��ل برخیزند و ده ها
هزار از ما ایرانی ها را بکشند .اتفاقا
برای شما ،هر چه عجم کم تر ،بهتر.
احتماال خوشحال هم می شوی.
حاال ش��ما قمپزت را در کن .ایران
را به همراهی اربابان ات در تهران به
وسط جنگ و خون بکش .باالخره
روزی خواهد رسید که مردم جان به
لب رسیده ،در مقابل شما بایستند
و خارش تان را به ش��کلی اساسی
بهبودبخشند.
اینها حرف ه��ای دل عبد الله خان
ماست :بخوانید

اندرز های یک شیرازی ...

 س��عی كنید روزها استراحت
كنید تا شبها راحت بتوانید بخوابید!
 در نزدیك��ی تخت خواب تان
صندلی بگذارید تا اگر از خواب بیدار
شدید روی آن نشسته و استراحت
كنید!
 ایس��تادن به رفتن ،نشس��تن
به ایس��تادن و خوابیدن به نشستن
اولویت دارد!
 جایی كه میتوانید بنش��ینید
چرامیایستید؟
 كار ام��روز را ب��ه فردا موكول
كنید و كار فردا را به پس فردا!
 اگر حس كار كردن به ش��ما
دس��ت داد كمی صبر كنید تا این
حس از شما بگذرد!
 از همه دیرترسر سفره رفته و
زودتر بلند ش��وید تا زحمت چیدن
و جمع كردن سفره به شما تحمیل
نشود!
 برای كار همیشه فرصت هست
پس از استراحت غافل نشوید!
 در میهمانیه��ا حتماً با خود
بالش ببرید ش��اید فرصت��ی برای
استراحت بدست آوردید!
 ب��ه خواب نگویید كار دارم به
كار بگویید خواب دارم!
.....
خدا کند عیال مان این بلبل زبانی
های ما را نخواند و گرنه کاله مان بد
جوری تو هم خواهدرفت
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

والله ما ه��م بودیم همین ها را می
گفتیم .یکی خرج مان را میداد ،نان
مان را م��ی داد ،آب مان را می داد،
اسلحه مان را می داد ،پول تو جیبی
م��ان را می داد ،محاف��ظ برای مان
می گذاش��ت ،مخفی گاه برای مان
تدارک می دید ،انواع و اقسام وسایل
نظامی و اطالعاتی در اختیارمان می
گذاش��ت که در امنیت کامل از این
سوراخ به آن سوراخ بخزیم ،نه تنها
دس��ت ناقص اش را می بوسیدیم و
پای خون آلودش را می بوییدیم ،بل
که از این حرف های قشنگ قشنگ
و البته صد ت��ا یک قا ِز صحافوار-هم می زدیم و آن وس��ط مسط ها
قمپزی هم در می کردیم که آی اِلِه
و آی بِلِه!
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وصیبینخودمان!...
خص

از یه نفر پرسیدند
چه وقتی خیلی ضایع شدی؟!
گفت:یه روزدختر خالم بهم زنگ زد
گفت :بیا خونه خالیه!
منم خوشحال شدم رفتم .در و که
باز کردم دیدم کسی نیست!
دختر خالم گفت :من میرم تو اتاق
تو هم  5دقیقه دیگه بیا تو!
من هم  5دقیقه بعد رفتم تو دیدم
همه میگن تولد تولد تولدت مبارک!
بع��د از طرف میپرس��ند خب چه
ربطیداشت!
می گه :آخه لخت رفته بودم تو!

ارمنیه یه زنه رو س��وار میکنه .زنه
میگه امان از گرونی رون و سینه.
ارمنیه میگه الپا هم همین طور! زنه
میگه بیتربیت .ارمنیه میگه بابا الپا-
لوبیا -عاداس!!

یارو میره کتابخونه کتابشو پس بده.
کتابدار ازش می پرسه :کتاب چطور
بود؟
 -شخصیت زیاد داشت ولی داستان

و

محتوی نداشت!
 اوسگول دفتر تلفن من دست توچیکار می کنه؟

ی��ارو می میره ،میره اون دنیا بهش
میگن چی شد ُمردی؟ میگهداشتم
شیر میخوردم.
 شیرش فاسد بود؟ نه گاوه یهو نشست!
از یارو می پرسند:
چرا جورابت یه لنگ��ه اش آبیه ،یه
لنگه اش قرمز؟
 والله خودمم توش موندم .یه لنگهمثل همینم تو خونهدارم!

ط��رف زن تهرون��ی می گی��ره ،تو
عروسیش خانواده عروس می خونن:
"سبد س��بد گل یاس  ....عروس ما
چه زیباس!"
خانواده داماد هم میان کم نیارن ،در
جواب خانواده عروس می خونن:
"گون��ی گونی پش��گله  .....براتعلی
خوشگله"!

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551


ازدواج بر اس��اس یک ضرب المثل
خاورمیانه ای:
برای ازدواج زن باید نجیب باشه مث
اسب.
چشماش قشنگ باشه مث آهو.
زیبا و باوقار باشه مث طاووس.
ولی مرد فقط کافیه خر باشه!

یه دختره میره پیش یه کش��یش،
میگه :ببخش��ید ،من ه��ر دفعه از
جلوی آینه رد میش��م ،ب��ه خودم
میگم من چقدر خوشگلم ،من گناه
میکنم؟!
کشیشه میگه :نه دخترم شما گناه
نمیکنی  ،اشتباه میکنی!


تقریبا
متام مردان بزرگ
جهان ما مرده اند،
موتزارت ،بتهوون،
پوشکی
ن ،الیوت ...حال
خ
ودم هم زیاد تعریفی
د
ن ار
د( ...مجله پانچ)

انشایدانشآموزکالسدومدبستاندربارۀحیوانات

ی دوست داریم،
ما حیوانات را خیل 
بابایمان هم همینط��ور .ما هر روز
در مورد حیوان��ات حرف میزنیم
 ،بابایمان ه��م همینطور .بابایمان
ی با ما حرف می زند از
همیشه وقت 
حیوانات هم یاد میکند ،مثال امروز
بابایمان دوبار به ما گفت؛ توله سگ
مگه تو مش��ق نداری که نشستی
پای تلوزیون؟ و هر وقت ما پول می
خواهیم می گوید؛ کره خر مگه من
نشستم سر گنج؟
ی ما با مامانمان
چند روز پیش وقت 

و بابایم��ان می رفتی��م خونه عمه
زهرا یک تاکسی داشت می زد به
پیکان بابایمان .بابایمان هم که آن
روی سگش آمده بود باال به آقاهه
گفت؛ مگه کوری گوس��اله؟ آقاهه
هم گفت؛ کور باباته یابو ،پیاده می
شم همچین می زنمت که به خر
ی زن دایی،
بگ 
بابایمان هم گف��ت :برو بینیم بابا
جوجه و عین قرقی پرید پایین ولی
ی گنده تر بود
آقاهه از بابایمان خیل 
و بابایمان را مثل سگ کتک زد.

بعدش مامانمان به بابایمان گفت؛
مگه کرم داری آخه؟ خرس گنده
مجبوری عین خروس جنگی بپری
به مردم؟
ما نتیج��ه می گیری��م که خیلی
خوب ش��د که ما در ایران به دنیا
آمدیم ت��ا بتونیم هر روز از اس��م
حیوانات که نعمت خداوند هستند
استفاده کنیم و در موردشان حرف
بزنی��م و و نمی دانیم اگر در ایران
به دنیا نیامده بودیم چه کاری باید
می کردیم...
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
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پری سکوتی دانشگاه صنعتی س��هند تبریز هم
ب��رای این که از قافله عقب نماند از
مدرسه فمینیس��تی :اگر چند روز این به بعد ،در رشته های مهندسی
پیش ،ناگهان زمین و س��قف خانه معدن و مواد فق��ط داوطلب مرد را
های م��ردم آذربایجان ،به واس��طه می پذیرد.
ب�لای طبیع��ت ـ زلزله ـ بر س��ر در رشته مهندسی برق نیز ظرفیت
هموطنان آذربایجانی به لرزه در آمد پذیرش دختران به پسران  21به 49
و جانهای بس��یاری را گرفت که به و در مهندسی شیمی  25به  75در
شهادت آمار ،بیشترین قربانیان اش نظر گرفته شده ودردانشگاه ارومیه،
هم زنان و کودکان بودند ،ایضا چند در گروه آزمایش��ی علوم تجربی در
روز قبل از وق��وع زلزله نیز به ناگه رشته دامپزشکی  24داوطلب مرد
زندگی زنان و دختران آذربایجانی با در مقاب��ل  16ت��ن از زنان پذیرش
خواهند شد.دانشگاه محقق اردبیلی
بلیه غیرطبیعی ،به تکاندر آمد.
تکان های منحوسی بر آمده از پس در شهر اردبیل نیزدر گروه آزمایشی
لرزه های اعمال تفکیک جنسیتی هنر در رش��ته باستانشناس��ی تنها
در دانشگاه ها که بسیاری از زنان و دانش��جوی مرد پذیرش می کند و
دختران این سرزمین را به کام خود رشتههایباستانشناسی،راهنمایی
فرو برد .آنها چند روز پیش از زلزله ،و مشاوره ،روانشناس��ی ،جغرافیا و
قربانی سیاس��ت دولت و به مسلخ برنامه ریزی شهری ،جغرافیا و برنامه
حذف از ورود به بس��یاری از رشته ری��زی روس��تایی ،ژئومورفولوژی،
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری،
هایدانشگاهی گسیل شدند.
زمانی ب��ود که تبریز قهرمان ،حتی مدیریت بازرگان��ی و جهانگردی و
از داشتن دبستانی دخترانه هم بی در رشته های مهندسی کشاورزی
برخی گرایش ه��ا ،منابع طبیعی،
نصیب بود.
س��ر آخر ام��ا نزدیک ب��ه یک قرن مدیریت بازرگان��ی و جهانگردی و
مبارزه زنان نستوه آذربایجان ،به بار زیست شناسی تنهاداوطلبان مرد را
نشست بطوری که تا همین چند روز پذیرش می کند...
پیش،دانشگاه های تبریز افتخار می بگذر از آن که در بس��یاری از رشته
کردند که میزبان دختران دانشجو ه��ای دیگر هم دانش��جویان دختر
هس��تند .از نبود مدرسه دخترانه تا و پس��ر را به ش��کلی تفکیک شده
ورود دختران ب��ه آموزش عالی ،راه در دو نیمس��ال مختلف جذب می
درازی طی ش��ده و چه مصیبت ها کنن��د .و باز هم بگ��ذر از آنکه این
و فرازهای��ی بر زنان و مردان برابری سیستم پیچیده که با تلفیق تفکیک
خواه آذربایجان گذشته است .گوشه جنس��یتی و حذف برخی از رشته
گوشۀ شهرها و روستاهای آذربایجان ها برای زنان ،نه تنها دانش��گاه های
که در  21مردادماه امس��ال با زمین آذربایجان که همه دانش��گاه های
لرزه ،به تکان در آمدند ،پیش از آن سراسر س��رزمین مان را دربرگرفته
یادآور لرزه هایی بودند که مبارزات و درصدد کاهش ورود زنان به نظام
زنان و م��ردان آذربایجانی به زمان آموزش عالی است.
انقالب مش��روطیت و پ��س از آن همه م��ا زنان ایران��ی ـ ایضا مردان
با ش��ور و امید بر ت��ارک این خطه برابری خواه ـ چه آذری و چه فارس
نشاندند تا حق و شأن زنان از جمله و لر و ک��رد و عرب ،ام��روز قربانی
حق تحصی��ل ،ح��ق رأی ،و آدمی سیاست هایی هس��تیم که هر روز
بودن آنان ،به رسمیت شناخته شود .ب��دون آن که کس��ی جوابگوی ما
امادانشگاه تبریز که گویادانشجویان و افکار عمومی باش��د ،بدون س��ر و
دخت��رش را فرام��وش ک��رده و با ص��دا ـ به قول مع��روف به صورت
مبارزات زنان هموطن اش قهر کرده ،چراغ خاموش ـ در حال پیاده شدن
در رش��ته های علوم ریاضی و فنی ،است .زلزله و بالهای مثال طبیعی،
سهیمه اندکی برای دختران نسبت همچ��ون زلزله پری��روز آذربایجان،
عموما از میان زنان و کودکان قربانی
به پسران در نظر گرفته است.
می گیرد و زلزله
ه��ای مخرب��ی
هم که بواسطه
تغیی��ر ناگهانی
سیاس��ت های
زمان :یکشنبه  9سپتامبر 2012
کالن مملکتی،
 11صبح تا  2بعدازظهر
ب��ر زندگ��ی
گوییم.
به همه شما خوشامد می
شهروندان فرود
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
می آی��د صدها
Tel.: 514-619-4648
ه��زار زن و

جلسه اجنمن زنان
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اعمال و روالمند گردد؟
یک ش��به آی��ا می توان سیاس��ت
های کالن یک مملکت را ناگهان با
چرخشی  180درجه ،تغییر داد؟
مساله ش��اید این نباشد که چنین
کارهایی به شکل کودتایی آیا ممکن
است یا امکان ناپذیر؟
ساده است :هر سیاستی را با اعمال
خشونت و سرکوب ،حداقل تا مدتی،
می شود بر جامعه تحمیل کرد ولی
آیا چنین تغییرات کالنی در برنامه
های اصلی مملکت ،به رغم درست
ی��ا غلط بودن آنها ،نباید از کانال ها
و مج��اری نهادهای مرجع :ش��امل
نهادهای گوناگ��ون مردمی جامعه
برای بررس��ی صحت و س��قم آنها،
انجام شود؟
چ��ه تغییرات اگر ه��م حتی اندک
باش��ند ول��ی بخواهن��د در قلمرو
سیاست های کالن یک مملکت ،به
مورد اجرا گذاش��ته شوند در قاعده
هرم جامعه ـدر زندگی روزمره مردم

در پنج سال آینده با اعمال دو تغییر ناگهانی در
برنامه های کالن مملکتی:
 جلوگیری از ورود دختران به برخی از رشتههای دانشگاهی در دانشگاه ها و
 سیاست افزایش جمعیت و حذف تنظیمخانواده ،چه بر سر ایران می آید؟!

زندگی رادر قلمرو ایران ،قربانی خود
می کند.
به محاسبات پیچیده هیچ احتیاج
نیس��ت تا بفهمیم که در پنج سال
آینده با اعمال دو تغییر ناگهانی در
برنامه های کالن مملکتی:
 جلوگیری از وروددختران به برخیاز رشته های دانشگاهی در دانشگاه
ها و
 سیاست افزایش جمعیت و حذفتنظیمخانواده،
چه بر س��ر ایران م��ی آید و جامعه
بحران زده ما با مشکالت وحشتناک
تری روبرو خواهد شد.
بگذر از این مسئله که سیاست های
کالن در موضوع اشتغال زنان نیز بر
همین سیاق ،زنان را به حذف بیشتر
از عرصه شغلی می کشاند.

•

زنان ایران قربانی سیاست گذاری
های کالن دولتی

س��ال  1391علیرغ��م آن که هنوز
ب��ه نیمه نرس��یده ،عالوه ب��ر زنان
آذربایج��ان ،برای زنان در سراس��ر
ایران ،سال نحسی بوده است.
چ��ون عالوه ب��ر ای��ن فجایع مثال
طبیعی،دو سیاست کالن و تاثیرگذار
که در چند س��اله اخیر زمزمه های
آن توس��ط برخی از مس��ئوالن به
گوش می رس��ید ،با شدت و حدت
بسیار به مورد اجرا درآمد.
سیاس�ت اول :اعم��ال تفکی��ک
جنسیتیدردانشگاه ها
و مساله دوم :تعطیل کردن سیاست
کنترل جمعیت (و ح��ذف بودجه
تنظیم خانواده از برنامه های کالن
حکومتی).
اولی زنان از طبقه متوسط را هدف
گرفته است،دومی اما زنان از طبقات
فرودست را.
اولی ب��ه دنبال حذف گس��ترده تر
زنان طبقه متوسط از حوزه عمومی
است ،و دومی در پی کاهش و نهایتا
اضمح�لال هرگونه امکان و فرصت
ممکن برای زنان فرودس��ت جامعه
برای ورود به عرصه عمومی در آینده
(به واس��طه افزای��ش فقر با حجیم
سازی خانواده ها).
در این اثنا ،سؤالی اساسی وجود دارد
که ،بی جواب است:
هر تغییر و تحولی در سیاست های
کالن مملکت��ی از چ��ه طریق باید

ـ با تغییرات شدید و با تاثیرات تنش
زا همراه می گردد.
تغییر در سیاست های کالن به یک
معنا ب��ازی کردن با زندگی میلیون
ها آدم اس��ت لذا «این بازی» در هر
کشوری باید با طی کردن مسیری
طوالنی و بهره وری از دانش و تجربه
ی نهادهای گوناگ��ون تخصصی و
با رویکردهای مختلف روانشناس��ی
اجتماع��ی ،جامع��ه ش��ناختی،
بهداش��تی ،حقوقی و ...انجام گیرد،
چه همانطور که در باال گفته ش��د
کوچکترین تغییردر قلمرو سیاست
های کالن ،یعنی بزرگترین تغییرات
در زندگی مردم.

باید از حقوقدانان پرسید که قانون
اساسی کشور ما ،در مورد دستکاری
و تغییر در سیاست های کالن ،چه
مسیری را پیش بینی نموده است و
اگر قرار باشد تنها یک نهاد ،ایضا یک
وزارتخانه از دولت ،بتواند تغییراتی را
در سیاست کالن یک مملکت اعمال
نماید آیا اس��اس وجودی خودش را
زیر سؤال نمی برد؟
یک یا چند نفر با عقل فردی خود،
ب��ه راهکاری ه��ر چند درس��ت و
دلسوزانه برای تغییر در برنامه های
کالن کشور دس��ت می یابند ولی
فاجعه وقت��ی رخ می نماید که این
عقول فردی بخواهند آن را سر خود
و بدون طی نمودن آن روند طوالنی
(مش��ورت با عقول جمع��ی) برای
رس��یدن به اجماع ملی ،به جامعه
تحمیل کنند .حتا خداوند متعال هم
تغییر سرنوشت مخلوقات اش را از
طریق یک پروسه طوالنی اعمال می
کند ،بعد چطور می ش��ود که گروه
کوچکی از بندگان خدا ،سرنوش��ت
میلیون ها انسان ایرانی را یک شبه
و با اعمال دس��توراتی ک��ه معلوم
هم نیس��ت از طریق چه نهادهای
مرجع مردمی در این سرزمین مورد
بازنگ��ری دقیق قرار گرفته اس��ت،
دستکاری و تغییر میدهند؟
تغییر ناگهانی سیاس��ت ،از کنترل
جمعیت به نقطه مقابل آن افزایش
جمعیت،درست است یا غلط است؟
اصال س��ؤال و صورت مس��اله این
نیس��ت! بلکه مس��اله یک جامعه
مدرن :چگونگی اتخاذ تصمیم برای
تغییر برنامه های کالن جمعیتی و
آموزشی است.
اگر حت��ی ف��ردا روزی ،کس��ی از
مس��ئوالن احیانا خواب نما شود و
ادعا کند از این به بعد فقط «زنان»
به عرص��ه مدیریت های سیاس��ی
پذیرفته می ش��وند ،عنداللزوم خبر
خوشی برای زنان نیست حتی اگر
باشد اما باید پرسیده شود از این آقا
که چنین «تغییر سیاست کالن» به
چه طریق ،چگونه ،و در چه روندی
و با حضور کدامین نهادهای مرجع
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مردمی اتخاذ شده است؟
ب��ا این اوصاف ،مش��کل مملکت ما
این نیست که مسئوالن دولتی مثال
با حق��وق و آزدی زنان مخالفت اند
و سیاس��ت های آپارتاید جنسیتی
اعمال می کنند بلکه بیشتر بدبختی
ما این اس��ت که ساختار سیاسی و
اجتماعی ما فاقد نهادهای گوناگوند
و متکث��ر مردمی ،برای سیاس��ت
گذاری است و پروسه تصمیم گیری
و سیاس��ت گذاری های کالن ،که
سرنوشت میلیون ها ایرانی را به بازی
می گیرند ،پروسه ای اطمینان بخش
نیست که بدان تکیه توان کرد.
امروزه روز ما زنان حتی نمی گوئیم
که چرا چنین سیاست های تبعیض
گستر و عدالت ستیز در حق زنان و
مادران این سرزمین باستانی اعمال
می شود بلکه اعتراض مان این است
که چگونه ،با کدام معیارهای مصوب
ملی ،و با چه تحقیقات کارشناسی
انجام شده ای ،و مشروعیت گرفته
از کدامی��ن نهاده��ای مردمی ،دو
سیاست کالن این مملکت :
سیاست افزایش جمعیت ،و سیاست
اعمال محدودیت برای زنان در ورود
به دانش��گاه ها ،یک شبه و ناگهانی
مث��ل زلزله بر زندگی م��ا زنان وارد
شده است؟
کدامی��ن بخ��ش از «منافع ملی»
ایرانیان در این سیاس��ت ها در نظر
گرفته شده است؟
چه نهادهایی در این تصمیم سازی
تبعیض گستر نقشداشته اند؟
چطور می شود با سرنوشت میلیون
ه��ا زن (و ب��ه تب��ع آن ،میلیون ها
خان��واده ایرانی) بازی کرد بدون آن
که حتی یک تحقیق کارشناس��ی
درست و حس��ابی به افکار عمومی
در جهت تایید این سیاست ها ارائه
نمود!

•

اعتراض هایی کم رمق به این دو
سیاست کالن

هستند بسیار کسان که به حق

>> ادامه در صفحه بعد

نیاز به داوطلب
----------------------------برای تحقیق در بارۀ مهاجرت و معلولیت

ــــــ به داوطلب نیازمندیم ـــــ

-----------------برای شرکت در برنامۀ تحقیقاتی
بررسی تجارب مادران ایرانی مهاجر در زمینۀ دسترسی به خدمات و امکانات
موجود برای فرزندان معلول شان در مونترال ،کبک ،داوطلب می پذیریم.
________________________________
از شرکت کنندگان در این بررسی ،انتظار می رود که
در یک جلسۀ مصاحبۀ خصوصی تک نفره و یا در یک گروه تخصصی
شرکتنمایند
___________________
بدین ترتیب همکاری شما شامل شرکت در یک یا دو جلسه خواهد بود
که هرکدام  1تا  2ساعت طول می کشد
بعنوان قدردانی از همکاری شما ،یک دوربین دیجیتال
به ارزش  60دالر به شما هدیه خواهد شد.
_____________________________
برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه و یا برای داوطلب شدن برای همکاری،
با یاسمن جاللی کوشکی ،دانشجوی دکترا
دپارتمان روانشناسی آموزشی و مشورتی دانشگاه مک گیل
تماسبگیرید

514-994-6731
Email: yasaman.jalali-kushki@mail.mcgill.ca
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مایکل جکسون؛ بارقه ای که
خوش درخشید و زود خاموش
زندگی و مرگ سلطان پاپ ...شد

ازنازی بپرس!...

 ۲۹اوت زادروز مایکل جکسون
اس�ت که در س�ال  ۲۰۰۹در ۵۱
سالگی درگذشت .سبب مرگ
وی ،اعتی�ادش به آرام بخش
و درنهایت ایس�ت قلبی
عنوان شد.
مایکل جوزف جکس��ون ـ که لقب
س��لطان پاپ آمری��کا را از آن خود
ک��رد ـ روز  ۲۹اوت س��ال ۱۹۵۸
می�لادی زاده ش��د .وی در خانواده
ای پرجمعیت با پدری س��ختگیر و
پرخاشجو بالید و دوران کودکی خود
را در یک ش��هر کوچک صنعتی در
نزدیکی شیکاگو گذراند.
مایکل جکسون هش��تمین فرزند
از ده فرزن��د خانواده اش ب��ود .او از
کودکی تحت تعلیم پدر ،همراه چهار
برادرش به اجرای موسیقی مشغول
شد.
مایکل ک��ه دو ب��ار ازدواج کرد (بار
نخست با لیزا ماری پریسلی ،دختر
الویس پریس��لی؛ خواننده مشهور
آمریکایی) ،سه فرزندداشت.
فرزندانش اکنون در سنین نوجوانی
هستند .جکسون چندین سال پیش
از م��رگ ،از همس��ر دوم خود جدا
شده بود.
درون و برونی زخمی

زنان گرفتار مکر دولت...
از واکن��ش کم رمق و بس��یار نازل
جامع��ه (یا حداقل انعکاس بی روح
این اعتراضات) نس��بت ب��ه این دو
سیاس��ت کالن ،ک��ه تلخکام��ی و
تبعات دهش��تبار آن در چند سال
آین��ده نمایان خواهد ش��د ،تعجب
زده ش��ده اند .آیا این واکنش های
اندک کم رمق ،عنداللزوم نشانه ای
است به نفع آن بخش از مسئوالن
حکومتی که اعمال این سیاست ها
را دنبال می کنند؟ به زعم من کامال
هویداست که چنین نیست.
زیرا در مسیر مارپیچ تغییر سیاست
های کالن مملک��ت اگر جامعه ای
در مرحله ثبات ـ حالت «طبیعی»
ـ باشد ،قاعدتا در چنین جامعه ای
بسا غوغا و توفانی از مخالفت مدنی
و نقدهای بسیار طرح می شود ،هر
چند مخالفت با این سیاس��ت ها از
سوی اکثریت جامعه هم نباشد.
لذاس��ت که این سکوت گورستانی
و نب��و ِد واکنش های زن��ده و قوی
در جامع��ه ،نش��انه از آن دارد ک��ه
جامعه اکنون در مرحله بی ثباتی ـ
غیرطبیعی ـ به سر می برد.
واقع این است که میزان بسیار اندک
اعتراضات نشان می دهد که جامعه
ما وارد مرحله بالتکلیفی (منظورم
گ��ذار نیس��ت دقیق��ا بالتکلیفی)
شده اس��ت ،مرحله ای که برای هر
حکومت کننده ای در هر نقطه ای
از عالم ،باید اتفاقا نگران کننده باشد.
مرحله بالتکلیفی در هر جامعه ای
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>> ادامه از صفحه32 :

اگر به طول انجامد ،هم برای جامعه
و هم حکومت کنندگان اش ،نشانه
ای از بروز بحرانی عظیم و خردکننده
در آینده نزدیک است.
امروز جامعه ما با وجود گس��ترش
دعواه��ای بی��ن الملل��ی ای��ران با
کش��ورهای دیگر و احتم��ال وقوع
جنگ ،با چشم اندازهایی غبارآلود و
مبهم ـ بالتکلیفی ـدست به گریبان
شده است .بالتکلیفی و چشم انداز
مبهم ،ایضا باعث می شود که جامعه
در حالت کیش و مات بسر ببرد.
وقتی جامعه ای تکلیف اش با فردا
مشخص نباشد ـ همین فردایی که
نمی داند چه بر س��رش خواهد آمد
ـ خیلی طبیعی است که در مقابل
سیاس��ت گذاری های حکومت نیز
واکنش های طبیعی و زنده نش��ان
ندهد .چون نمی داند این سیاست
ها اصال پایدار خواهد بود یا نه.
ای��ن بدترین وضعیت اس��ت برای
حکوم��ت ش��وندگان و حکوم��ت
کنندگان.
بله ،ب��ه ِض��رس قاط��ع ،حکومت
ش��وندگان باید از چنین وضعیتی
بهراس��ند ولی قبل از آنها ،حکومت
کنندگان از آن باید بترسند به جای
آن که دلخوش کنند که دستکاری
و تغییر سیاست های کالن (که این
هم��ه تاثیرات گس��ترده بر زندگی
حکومت ش��وندگان ش��ان دارد) به
راحتی و بدون واکنش��ی درخور از
سوی بخش های گوناگوند جامعه،

اجرا می شود.
واقعیتیاستانکارناپذیرکهحکومت
کنن��دگان باید درک کنند که عدم
وج��ود واکنش به اعمال سیاس��ت
های شان ،اصال نشانه ای از همراهی
جامعه نیست بلکه زنگ خطر است!
خط��ر از آن جان��ب که م��ردم به
شکلی فاجعه بار ،در حال فرو رفتن
تدریجی در موقعیتی هس��تند که
آینده ای برای کل وضع موجود نمی
بینند .جامعه و حکومت شوندگان
هم باید از این وضعیت نگران باشند
چون چنین موقعیتی زمینه ساز بروز
خشونت های وسیع و اعمال روش
های بی رحمان��ه در یک موقعیت
خاص است.
هیچ جامع��ه و حکومتی نمی تواند
برای خش��ونت های غیرقابل پیش
بینی ک��ه در اعماق جامعه متراکم
شده است و تنها به جرقه ای ،نیازمند
برای بروز و انفجار اس��ت فی المثل
از سیس��تم های معم��ول کنترل،
به��ره بب��رد .آن هم وقتی ،ش��بکه
های مردمی و سازمان های جامعه
مدنی قادر ب��ه هدایت نارضایتی ها
در مجاری مس��المت آمیز و مدنی
نیستند .با عنایت به این مسائل است
که باید به تصمیم س��ازان مملکت
توصیه ک��رد که در این ش��رایط از
انگولک کردن بیش��تر جامعه حذر
کنند .چنین رفتاری برای خودشان
بیش از بقیه ،خطرناک است.

به ما Facebook.com/
بپیوندید! paivand.montreal
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روز  ۲۷ژانویه  ۱۹۸۴مایکل جکسون
هم��راه با پنج عضو دیگ��ر خانواده
اش در حال اجرای کنس��رتی برای
آگهی پپسی کوال در سالن نمایش
شراین در لس انجلس بود که یکی
از عوامل صحنه به اشتباه موی او را
آت��ش زد و آتش گرفتن موی او ،به
سوختن کف سرش انجامید .آثار این
سوختگی تا پایان عمر با او بود.
نتیج��ه ش��کایت وی از کارخان��ه
پپس��ی کوال به نفع وی تمام ش��د
و رأی دادگاه ای��ن ش��د که یک و
نیم میلیون دالر از س��وی کارخانه
پپسی به جکس��ون پرداخت شود.
مایکل جکس��ون این مبل��غ را به
بیمارس��تانی در لس انجلس هدیه
کرد و بیمارستان نیز با این مبلغ یک
بخش سوختگی گش��ود و به پاس
کمک این هنرمند ،نام آن را بخش
سوختگی مایکل جکسون گذاردند.
در اواخر دهه بیس��ت عمر (اواسط
ده��ه  ۸۰می�لادی) ،تغیی��رات
چش��مگیر ظاهر مایکل جکسون
توج��ه خبرن��گاران و هوادارانش را
جلب کرد .رنگ چهره او روشنتر ،و
ش��کل بینی و صورتش عوض شده
بود .نزدیکان او می گویند تا س��ال
 ،۱۹۹۰وی دس��ت ک��م ده بار زیر
چاقوی جراحی زیبایی رفته بود.
در سال  ،۱۹۸۶پزشکان تشخیص
دادند جکسون به دو بیماری لوپوس
و پیسی مبتالس��ت .پیسی اش به
تشخیص پزشکان ناشی از استفاده
پیاپی از مواد بی رنگ کننده پوست
برای روشن کردن چهره اش بود.
از پس از ابتال به پیسی ،وی تالش
می کرد با آرایش ،رنگ همگونی به
چهره اش ببخشد.
اوایل دهه نود می�لادی ،راز اعتیاد
جکس��ون به داروهای آرام بخش و
مس��کنهای قوی برمال شد .اعتیاد،
در س��ال  ۱۹۹۳وی را راهی مرکز
بازپروری کرد .رفت��ن وی به مرکز
بازپ��روری به قصد ت��رک اعتیاد با
کمک و ترغیب الیزابت تیلورـ بازیگر
آمریکایی ـ و التون جان ـ خواننده
بریتانیایی ـ انجام ش��د ،اما مشکل
اعتیاد او را برطرف نکرد؛ مشکلی که
سرانجام به بهای جانش تمام شد.

مایکل جس��کون ب��ه گونه ای
بیم��اری روحی نی��ز مبتال بود
ک��ه به سبب آن،
هرگز از
ظاهر و بدن خود
خشنود نبود ،و متخصصانی که وی
را درمان یا جراح��ی کرده اند ،می
گویند جراحیهای پیاپی و تالشهای
پیگیر او برای تغییر چهره اش ناشی
از نارضایی دائمی او از ظاهرش بوده
اس��ت .برخی می گویند او هرگز از
اعتماد به نفس کافی برخوردار نبود.
برخی می گویند تحقیرهای پدرش
و لقب «دماغ کوفته ای» که پدرش
به او داده بود ،سبب شده بود که او
همواره از چهره اش ناراضی باشد.
گروهی هم برآنند که مایکل چنان
از پدرش بیزار بود که قصد کرده بود
تا آنجا که می تواند به او بی شباهت
باش��د ،و از ای��ن روی ،ب��ه اعمال
جراحی پیاپی تن می داد.
جکسون به بیماری آنورکسیا نرووزا
(آنورکسی) مبتال بود.
او که به شدت الغر بود ،همواره می
کوشید وزنش را کمتر کند .بسیار
کم خوراک بود و در اوایل دهه ۸۰
میالدی تحت کم خوری مفرط ،می
کوشید به آنچه «بدن رقصنده» می
خواند ،برسد.
او در س��ال  ۱۹۸۴ب��ه وزن ۴۸
کیلوگرم رس��یده بود(.قدش ۱۷۵
سانتی متر بود).
مای��کل اغلب س��رگیجه و ضعف
داشت؛ که به تش��خیص پزشکان
ناشی از وزن کم ،کم خوراکی مفرط،
و فشار خون و قند خون پایین بود.
وی طی س��الهای آخر عمر ،دچار
فراموشی و کندی ذهن شده بود؛ تا
آنجا که در مصاحبه ها ،حتی نمی
توانس��ت نام آلبوم تازه اش را بدون
فکر و به راحتی به زبان آورد.
جکسون در سال  ۱۹۹۳به زندگی
نام��ه نویس خود گفته ب��ود که با
مصرف قرصهای والیوم و چند نوع
داروی ضدافسردگی ،تالش می کند
خاطرات ب��د دوران کودکی خود را
به فراموشی بس��پارد و بر دردهای
درونش فائق آید.
توفیق هنری

مایکل جکسون از سوی برخی رسانه
ها لقب موفقترین هنرمند تمامی
اعصار آمریکا را یافت .وی تُندپاترین
رقصنده دنیا نیز نام گرفت.
تولیدات موسیقی وی بارها رکورد
پرفروش ترین آلبومهای موسیقی را
در آمریکا و اروپا شکس��ت .تورهای
کنسرت وی نیز همواره با استقبال
گس��ترده روبه رو می ش��د .وی ۸
میلیون از عای��دات یکی از تورهای
کنس��رتش را در سراسر جهان ،به
کمک به ترک اعتیاد تخصیص داد.
در س��ال  ،۱۹۸۴رونال��د ری��گان ـ
رئیس جمهوری وقت آمریکا ـ نشان
افتخار ریاس��ت جمه��وری را طی
دیدار وی از کاخ س��فید به او اعطا
ک��رد .ریگان این نش��ان را به پاس
اعانات و کمکهای مایکل جکسون
به ترک اعتیاد به وی هدیه کرد.
از جکسن به اتهام آنچه سواستفاده
جنس��ی از یک کودک عنوان شد،
به دادگاه ش��کایت شد .فرجام کار
آن شد که مایکل جکسون بیش از
 ۲۰میلیون دالر به خانواده ش��اکی
پرداخت و خارج از دادگاه با آنها به
توافق رسید.
یک ده��ه بعد ،وکالی جکس��ون

گفتند
تواف��ق
کس��ب
رضای��ت
هنر مند
ش��د ه

ا ین
بدون
خود این
انج��ام
است.
در این
تا ام��روز،
مد ر ک��ی
عین��ی این
ـ ب��ه رغ��م
پلی��س ـ
ا ر ت��کا ب

ح��ا ل ،
هی��چ
از اثب��ات
ا ته��ا م
تحقیقا ت
دال ب��ر
عملی

غیراخالقی از س��وی جکس��ون به
دست نیامده است.
مرگ و پس از آن

مایکل جکس��ون در س��اعات اولیه
بامداد روز  ۲۵ژوئن سال  ۲۰۰۹در
 ۵۱س��الگی در خانه اجاره اش در
لس انجلس در گذشت .سبب مرگ
وی ایست قلبی عنوان شد و نتیجه
کالبدشکافی نشان داد که او در پی
مصرف بیش از ح��د داروهای آرام
بخش و اعتیاد به آنها دچار ایس��ت
قلبی شده و هنگام خواب درگذشته
است .پزشکان گواهی فوت وی را در
اوان بامداد  ۲۵اوت در بیمارس��تان
دانش��گاه یو.س��ی.ال.ای .در ل��س
انجلسنوشتند.
مرگ جکسون بازتاب بسیار گسترده
ای در آمری��کا یاف��ت ۳۱ .میلیون
و  ۱۰۰هزار نفر در مراس��م ترحیم
وی شرکت کردند .مراجعه کاربران
اینترنتی به تارنماهای گوناگون برای
پیگیری خبر م��رگ این هنرمند،
بس��یاری از این تارنماها را بس��یار
کن��د کرد یا در مواردی حتی از کار
انداخت.
پزشک معالج مایکل جکسون که به
وی نسخه داروهای قوی آرام بخش
از جملهداوری بیهوشی تجویز کرده
بود ،در دادگاه محاکمه شد .فرجام
دادرسی طوالنی وی ،محکومیتش
بود .پزش��ک مایکل جکسون ،روانه
زندان شد .دفاع او این بود که خود
جکس��ون از وی می خواس��ته که
برایش نس��خه این گون��ه داروها را
بنویسد.
درپی مرگ این آوازخوان و رقصنده،
فروش آثار وی اوجی غریب گرفت.
امس��ال همزمان ب��ا زادروز او ـ ۲۹
اوت ـ برنامه هایی برای بزرگذاشت
زندگی اش در ج��ای جای آمریکا
برگزار می ش��ود .عمده این برنامه
ها ،کنسرتهایی هستند که به افتخار
سابقه هنری جکسون اجرا می شوند
و بانیان و برگزار کنندگان آنها می
گویند برای گرامی داشتن  ۵۴امین
زادروز وی ،ای��ن برنامه ها را تدارک
دیده اند.
مهرنازصمیمی
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ایران :فرهنگ...

سینماهایایران؛

اختالفات شدید مدیران حکومتی
بر س��ر چگونگ��ی اداره صنعت
سینما پیامدی جز کاهش پنجاه
درصدی مخاطبان فیلم نداشته
است .کاهشی که تنها در شش
ماه گذش��ته بیش از بیس��ت
میلی��ارد تومان زیان ب��رای این
صنعت بجای گذاشته است.
کارشناسان س��ینمای ایران می
گوین��د این مش��کالت ب��ا روی
کارآم��دن گروه جوادش��مقدری-
علیرضا س��جادپور آهنگی شتابان
یافته است.
به گفت��ه این کارشناس��ان اجرای
برنامه های نادرس��ت و سختگیرانه
سه سال گذش��ته گروه شمقدری
برای تقویت سینمایی که «ارزشی»
خوانده می شود ،فرجامی جز کاهش
درخواست برای تولید ،عدم تمایل
تهیه کنندگان برای اکران فیلم های
آماده نمایش آنها ودر نتیجه کاهش
نگران کننده مخاطبان نداشته است.
مدی��ران دولت��ی ب��دون نگرانی از
واقعیتهای جاری و آمار رسمی ارائه
شده ،از افزایش بی سابقه مخاطبان
و گسترش س��ینمای ایران سخن
گفته اند!
علت تفاوت فاحش آمار اعالم شده
توسط مدیران دولتی با آمار رسمی
این چنین تفس��یر ش��ده که این
مدیران موظف ب��ه اجرای برنامه از
پیش تعیین شده مقامات فرادست
ب��رای نفی س��ینمای مس��تقل و
جایگزینی آن با سینمای حکومتی
اند.
جواد ش��مقدری معاونت سینمایی
کشور سال پیش در سخنرانی خود
در کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از
سیاستهای فرهنگی دولت خاتمی
گفته بود:
ب��ه دلیل ب��ی توجهی ب��ه دغدغه

های فرهنگی خانواده ها مخاطبان
س��ینمای ایران از پنجاه و ش��ش
میلیون نفر ب��ه ده میلیون کاهش
یافته بود ک��ه در دولت های نهم و
دهم تالش ش��د اعتماد م��ردم به
سینماها افزایش یابد.
معاونت سینمایی حاصل تالشهای
دولته��ای احمدی ن��ژاد را افزایش
سطح مخاطبان سینما تا بیست و
یک میلیون و همسنگ آلمان اعالم
کرد.
آمار رمسی نش�ان می دهد س�ال
گذشته سینمای ایران کمتر از شش
میلیون نفر متاشاگر داشته است.

جواد ش��مقدری تیرماه امسال نیز
در جریان سخنرانی خود در مشهد،
کاهش ش��دید مخاطبان سینما را
رد کرده و افزود مخاطب س��ینمای
ایران به ششصد میلیون نفر در سال
افزایش یافته است.
همزمان با این ادعا ،بنیاد سینمایی
فارابی اعالم کرد مخاطبان سینمای
ایران در فصل بهار در قیاس با سال
گذشته بیش از پنجاه درصد کاهش
یافته و مخاطبان فیلم در شش ماه
گذشته کمتر ازدو و نیم میلیون نفر
است.
براین برآورد پیش بینی می ش��ود
تماش��اگران س��ینما تا سال جاری
در بهترین حالت ب��ه کمتر از پنج

ایران 7 :موج اقتدارگرایی ...
استبدادی ،مطالبهی آزادی رسانهها
و اصل مدیریت ش��ورایی را تعطیل
و نیروه��ای وفادار ب��ه خویش را در
حکومت ،رس��انهها و س��ازمانهای
اجتماعی منصوب ک��رد .انقالبیون
وفادار به خمینی همهی ارزشهای
خود را قربانی شیفتگی به فرهمندی
متصور وی کردند.

 ) ۶اقتدار گرایی توسعه محور

دوران ریاست جمهوری رفسنجانی
مصادف بود با اتمام جنگ و تشنگی
جامعه برای بازسازی خرابیهای آن.
رفسنجانی و همراهانش که اکنون
منابع کشور را گشوده در برابر خود
می دیدند توسعه را محور و ستون
خیمهی اقت��دار گرایی خویش قرار
دادند و با تمسک به توسعه ،به نقض
بنیادی ترین حقوقدمکراتیک مردم
پرداختند.
آنها به زبانی روشن به مردم می
گفتند که اگر توسعه می خواهید
حکومت ابدی و نظارت ناپذیر ما
را تحمل کنید.
در دوران وی تقریب��ا هم��هی
اص��ول دمکراتیک قانون اساس��ی
تبص��ره خوردند تا «س��ازندگان» و
«کارگزاران» کشور با فراغ بال منابع
کش��ور را از آن خویش سازند و آنها
که س��اکت نمی ماندند در داخل و
خارج کشور هدف ترور یا محاکمهی
قضایی قرار گرفتند.
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میلیون نفر کاهش خواهد یافت.
کاهشی که به گفته کارشناسان
نشانگر ورشکستگی کامل صنعت
سینمای ایران است.
بر اس��اس آمار رسمی طی شش
ماه گذشته سینمای ایران بیش
از بیست میلیارد تومان خسارت
دیده است کارشناسان زیان مالی
ناشی از کاهش مخاطبان ریشه
در اختالفات مدیریت سینمایی
کش��ور دارد که از نوروز امس��ال و
با ممنوعیت ادامه اک��ران دو فیلم
گش��ت ارش��اد و خصوصی توسط
گروه س��ینماهای ح��وزه هنری و
ش��هرداری تهران آغاز شده سپس
اعالم فهرست پانزده فیلم محروم از
اکران توسط حوزه شدت یافت.
ح��وزه هنری که پیش از این گفته
بود تنها فیلم های ارزش��ی را اکران
خواه��د کرد ،ب��رای تعطیالت عید
فط��ر خواه��ان نمایش س��ه فیلم
پرمخاطب «بیخداحافظی» ساخته
احمد امینی؛ «ضد گلوله» ساخته
«مصطفی کیایی» و «کاله قرمزی
و بچه ننه» ساخته ایرج طهماسب
شده بود؛ اما شورای صنفی نمایش
گفت حوزه تنها در صورتی که اعالم
کند فیلمهایی مثل کاله قرمزی و
بچه ننه فیلم های ارزشی اند اجازه
خواه��د یاف��ت این فیلم ه��ا را در
مجموعه سینماهای تحت مالکیت
خود اکران کند.
در چنی��ن چش��م ان��دازی فیل��م
عروسکی کاله قرمزی و بچه ننه با
فروش باالی خود ناجی صنعت رو
به مرگ سینمای ایران شده است.
همانگونه که مدیران حوزه هم این
گونه فیلم ها را به سینمای حکومت
پسند معروف به «سینمای ارزشی»
ترجیح داده اند.
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 )۷اقتدار گرایی قهر محور

دوران حکومت تمامیت خواهانهی
خامن�ه ای دوران اوج اقتدار گرایی
قهر محور است به این معنا که عامل
تعیین کننده ی سیاست ها و قوانین
و تصمیم گیریهادر ایندوره قوهی
قهریه است:
اینکه چه کسانی نیروهای نظامی و
امنیتی و انتظامی را در اختیار دارند
مشخص می کند کشور چگونه اداره
شود .تنها زور در این دوره حرف اول
را می زند و آنکه قدرت را در اختیار
دارد حق هم با اوست.
در ای��ن دوره دش��من فرض��ی و
توطئههای آن در سرلوحهی برنامه
های تبلیغات��ی رژیم قرار گرفتند و
با توجیهات امنیتی حقی از حقوق
اساس��ی مردم و اصلی از حاکمیت
آنها نماند که بهدیوار زده نشده باشد.
خامنه ای و وفاداران نظامی و امنیتی
وی سیاه ترین نوع اقتدارگرایی را در
این دوره رقم زدند و جنبش حقوق
مدنی را که در برابر آن بپا شده بود
با تمام قوا سرکوب کردند در حالی
که نظام جمهوری اسالمی ایران را
آزادتر از دمکراس��یهای غربی می
خوانند (علی خامنهای« :انتخاباتدر
ایران در مقایسه با کشورهای مدعی
دمکراسی آزادتر و پرشورتر است»،
ایلنا ۹ ،اردیبهشت .)۱۳۸۸
در ای��ن دوره حت��ی دمکراس��ی با

ارزش دیگری طاق زده نش��د و زور
عریان نیازی ندید تا مردم را با گول
زنک دیگ��ری از حاکمیت خویش
عاری سازد.
آنچ��ه میان هم��هی ای��ن دورهها
مشترک است عبارت است از:
 )۱قربانی کردن دمکراس�ی در
پ�ای نوس�ازی ،هوی�ت گرایی،
عدالت ،استقالل و توسعه ،و در
لفافهی یک آرمان یا هدف متعالی
پیچیدن اقتدار گرایی برای توجیه
سیاس��ی و اخالقی آن ،مثل آرمان
عدال��ت در اقت��دار گرای��ی عدالت
محور یا هدف مبارزه با امپریالیسم
در اقتدار گرایی قهر محور یا هدف
توسعهدر اقتدار گرایی توسعه محور؛
 )۲حرکت اقتدار گرایان با زمانه
و توجه آنها به تحوالت اجتماعی و
سیاسی و نیازهای زمانه مثل توجه
به هوی��ت ایرانی در اقت��دار گرایی
هویت محور یا تاکید بر استقالل در
اقتدار گرایی استقالل محور؛
 )۳سوار شدن اقتدار گرایان بر
امواج جنبشه�ای اجتماعی و
بدست گرفتن رهبری آنها و سپس
جهت دادن به س��اختار سیاسی تا
اصل جنبشدر خدمت اقتدار گرایی
قرار گیرد تا مردم ساالری؛ و
 )۴گفتمانهای مش�ترک علی

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
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 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

انتخابات کبک و بازار امالک ...
مجله «اکتوآلیته» گزارش داده بود
که ماروا و ش��وهرش (کلود بالنشه)
در حال خریدن یک خانه مسکونی
در مونترال قدیمی هس��تند و می
خواهند خانه خود را ،که در گوش��ه
دنج��ی در ایل بی��زار واقع اس��ت،
بفروشند.
ولی معاون مطبوعاتی ماروا از بحث
درباره خرید ملک از سوی این زوج
سر باز زد.
در همی��ن هفته ،الپ��رس ،به نقل
از چن��د آژان��س «ریل اس��تیت»
(مس��تغالت) می نویس��د چندین
خریدار از خانه های لوکس در وست
مونت و س��ایر نقاط از این دس��ت
خرید خود را به تاخیر انداخته اند.
همچنین یک گزارش در گازت می
گوید پیروزی پارتی کبکوا می تواند
خریداران خ��ارج از کبک را ،که در
س��ال های اخیر از خریداران عمده
بودند ،دچار تردید و یاس نماید.
این حالت ت��رس و انتظار در میان
خری��داران عمده انگلیس��ی زبان و
فرانس��وی زبان ،در مناطقی مانند
وست موند ،مرکز ش��هر مونترال و

رغم ایدئولوژیهای متفاوت.
خصوصی��ت اول ناش��ی از ابهام در
آرمانه��ا و اهداف ،تعجی��ل برای
رس��یدن به اهداف و بی توجهی به
روشهای رسیدن به آنهاست.
برای رس��یدن به عدالت ی��ا آزادی
نمی توان مخالفان سرس��خت آنها
را در مقام قدرت قرار داد؛ حتی اگر
شبکهی اجتماعی گسترده ایداشته
باشند و سریع تر بتوانند قدرت را از
چنگ رژیم سابق به در آورند.
خصوصی��ت دوم از آن جهت مورد
تاکی��د ق��رار گرفت که بس��یاری
دمکراسی خواهان را نیروهای آینده
و متوجه به تحوالت اجتماعی تلقی
می کنند در حالی که اقتدار گرایان
نیز از شرایط جامعه می آموزند و با
برنامهه��ا و طرحهای تازه به میدان
سیاست پای می گذارند.
از خصوصیت سوم معموال با عنوان
«دزدیده ش��دن جنبش یا انقالب»
یاد می ش��ود ،اما هیچ جنبش��ی را
نمی توان دزدید مگر آنکه سربازان
جنبش در س��رقت همکاری کنند
و س��ران جنبش یا برخی از سران
جنبش در دزدی مش��ارکت داشته
باشند.
گذاش��تن ن��ام دزدی بر ب��ه قدرت
رس��یدن اقتدار گرای��ان در واقع به
فراموش��ی س��پردن دالیل و علل
واقعی انتقال قدرت از یک دس��ته
از اقتدار گرایان به دس��ته ای دیگر
است .عموم نیروهای اجتماعی ایران

6162 Sherbrooke w.

>> ادامه از صفحه11 :

نانزآیلند ،یکسان است.
اغلب موسس��ات خری��د و فروش
امالک ه��م به این مش��کل اذعان
دارند و به ترس معامله گران بخاطر
از دست دادن سرمایه خود اشاره می
کنند.
علیرغم این احساس خطر خریداران،
اطالعات دقیقی در دست نیست که
در اثر رفراندوم آخر و حکومت پارتی
کبکوا ،افت چش��مگیری در قیمت
خانه ها دیده شده باشد.
ارقام بدست آمده از آژانس های مهم
ریل استیت نشان می دهند که افت
و خیز قیمت خانه های مس��کونی
در نواحی مانند وست مونت ،حالت
نرمال داشته و به اینکه کدام حزب
در قدرت بوده مربوط نبوده است.
در میان ده��ه  1990که رفراندوم
برگزار ش��د ،قیمت مسکن سقوط
نکرد .ام��ا اقتصاد دان��ان تذکر می
دهن��د ک��ه در همان زم��ان رکود
اقتصادی هم پیش آمده بود و بنابر
این اقدامات سختگیرانه دولت را هم
نباید از نظر دور داشت.
بعض��ی ها عوامل زی��ادی ،از جمله

سیاست و باال بودن مالیات ()TAX
را در پایین بودن بهای مس��کن در
مونترال ،در مقایسه با جاهای دیگر،
موثر می دانند.
طب��ق آخرین اطالع��ات ،میانگین
به��ای خانه در مونت��رال 333577
دالر است که حتی کمتر از بازارهای
کوچکت��ری مانند ات��اوا و ادمنتون
است.
دومینیک س��ن پی یر ،مدیر رویال
لوپاژ منطقه کبک می گوید اخباری
شنیده است که گویا خریداران خانه
های گران قیم��ت خرید خود را به
تاخیر انداخته اند.
اما او اضافه می کند که این بحث ها
دامنه زیادی ندارد و تاثیری هم روی
قیمت ها نگذاشته است.
خانم ماروا ،ف��ارغ از این دغدغه ها،
می گوید قب�لا هم هنگام رفراندوم
نخست عده ای کبک را ترک کردند،
من واهمه از آن ندارم .ولی گفته می
شود که وی در اشتباه است و زمان
به عقب برنمی گردد.

•

باالخصبازاریان،روحانیت،نظامیان،
و تکنوکراته��ا منافع خویش را در
نظام اقتدار گرایانه تضمین شده تر
می بینن��د تا نظام دمکراتیک؛ تنها
نیروهای دانش��جویی ،روشنفکران
و زن��ان که جای پ��ای محکمی در
نهادهای قدرتمن��د اجتماعی مثل
دین و ب��ازار و ارتش ندارند خواهان
دمکراس��یاند و از همی��ن جه��ت
دمکراسی وجهی آرمانیدر جامعهی
ایران یافته است.
در همهی این دورهها بجز سالهای
جنب��ش حق��وق مدن��ی گفتمان
خش��ونت و انحصار بر جامعه حاکم
بوده است به این معنا که نیروهای
سیاس��ی خش��ونت را تنها راه حل
مج��ادالت خ��ود م��ی دیدهان��د و
تقس��یم و گ��ردش ادواری ق��درت
در مخیل��هی آنها جای نمی گرفته
اس��ت .گفتمانهای دیگر مشترک
میان انواع و ام��واج اقتدارگرایی در
ای��ران مردس��االری ،تمرکزگرایی،
توده گرایی ،پنهان روشی ،و کیش
شخصیتبودهاند.
تفاوته��ای میان ای��ن دورهها نیز
جدی است؛ در هر دوره یک یا چند
گروه یا قشر اجتماعی بر کشور حکم
راندهاند:
 در دورهی رضا ش��اه نظامیان،
زمینداران و اقش��ار تحصیلکرده در
غرب،
 در دوران محمدرض��ا ش��اه
تکنوکراتها و دانشگاهیان و دیوان
ساالران عالی رتبه،
 در دوران انقالب و بالفاصله بعد

از آن روحانیت ،بازار و دانش��جویان،
در دوران خمینی روحانیت و بازار،
در دورهی رفس��نجانی و خاتم��ی
روحانی��ت ،ب��ازار و تکنوکراتها ،و
در دوران احم��دی ن��ژاد نظامیان و
نیروه��ای امنیتی بع�لاوهی بازار و
روحانیت نبض سیاست در کشور را
در اختیارداشتهاند.
هر یک از این گروهها یا اقشار با تکیه
بر خویش��اوند گرایی ،رانت خواری،
امتیازات ویژه ،وفا داری به باالترین
پلهی ق��درت و پرهیز از مصالحه و
تقسیم قدرت حکم راندهاند.
دربار پادشاه و بیت ولی فقیه نیز به
منزلهی وزنهی تعادل میان نیروهای
وفادار عمل م��ی کردهاند .با تغییر
گفتمان اقت��دار گرایی مجموعهی
نیروه��ای حاک��م یکباره ب��ه کنار
نرفتهاند بلکه همواره یک دس��ته از
اقتدار گرایان در متن و دس��تههای
دیگر در حاشیه حضور داشتهاند.
غی��ر از طبق��ه و قش��ر اجتماعی،
ایدئول��وژی وجه عم��دهی تفاوت
میان امواج فوق الذکر بوده اس��ت.
ایدئولوژیهای عرفی گرایی نوسازی
محور ،عرفی گرایی توس��عه محور،
عدالت گرایی ،والی��ت گرایی ،فقه
گرایی ،اس�لامگرایی توسعه محور،
و نظام��ی گرایی در ه��ر یک از این
دورهه��ا وج��ه غالب را داش��تهاند.
همچنین روشنفکران و نخبگان در
هر دوره گفتمان سیاس��ی ویژهای
را نمایندگی و اهل سیاس��ت نیز تا
حدی از آنها پیروی می کردهاند.
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سفره عقد

info@paivand.ca

Fax: 514-500-1188

با RENOTOTAL
همهگونهامورساختمانی
>>کوچک یا بزرگ << قابل اجرا می باشد:
کیفیتکاربرتر ،قمیتمناسب

نیازمندیهای

در رویائی ترین روز زندگی
تان بر سر زیباترین سفره
عقدبنشینید!
 برای هر بودجه و شرایطی

438-990-5880
514-636-1185

•

azaug15/12

برایآگاهیبیشترومشاورهباشمارهتلفنزیرتماسبگیرید:
Tel.: 514-912-0303

خانه:اجاره

انی
ایر دام
خ

است ید!
کن

مدرسهفارسیزبان

فرزانگـان

زیباییدربرازندگیاست

TAILLEUR

Bijan

مدرسه فارسی زبان فرزانگان مونترال دانش آموز می پذیرد.

مقاطع ابتدایی و راهنمایی

در کوتاه ترین زمان
zamanonlyjuly15+aug12012

زبانانگلیسی

تدریس
خصوصی

هرگونهتعمیراتداخلی
ساختمانمسكونی،
تبدیل زیرزمین  ،رنگ
و نقاشی،
با نازل ترین قیمت

Renovation /Construction
BATI SERVICE.ilia

توسط خانم فوق لیسانس
آموزش زبان انگلیسی
از پایه تا IELTS
تماس بعداز  7شب
ویکشنبه ها

514-812-5662

آشپـزی

امورساختمانی

کلیه کارهای ساختمانی پذیرفته می شود
>> تعمیرات دفاتر اداری و بازرگانی
سرویس اورژانس  24ساعته

Tel.: 514-586-9393
sarafreeazaug2012

انـجام امور آشپزی
حرفــــه ای
چند روز در هفته
>> در منزل شما

سرویس عالی ،قیمت مناسب

514-557-9019

کامپیوتر

تعمیراتکامپیوتر
و لپ تاپ

(خامن سالی)

azjuly1 majid_karimkhani@yahoo.com

754-4592

Renovation

 نصب ویندوز و
برنامه هایجانبی
و آنتی ویروس
 بازیابی اطالعات از دست
رفته و سایر خدمات

)(514

قابلتوجهخامنها

فال قهوه

Construction
امورساختمانی

660-4856

azmar:paidtoendofaug2012

و ورق

کلیه امور ساختمانی

با نازل ترین قیمت

514-887-5195

678-6451

azmai15salimi

Nikpourpaidtojune2012

)(514

عکاسیرز
since
1990

514-983-1726

تاروت
ورق بازی
قهوه ترک
ستاره شناسی
 20دالر






Natural Born Psychic
Ramon
(438) 992-8323
azmay2012

کامپیــوتر
وب سایت

  طراحی وب سایت برای

اشخاص و موسسات با قیمتی
  آموزش زبان های
مناسب 
برنامهنویسیکامپیوتر

)(C, C++, Java, PHP, C#
azmar15'12Up

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

MARIE ROSE

Maryam&Roe

)(514

sedighian.alireza@gmail.com

خـریدار
کامپیوتر شما
 خریدارکامپیوترهای
ساخت ۲۰۰۸و جدیدتر

  در هر شرایطی
 حتی از کار افتاده
 تعمیر کامپیوتر :نرم افزار،
سخت افزار  خدمات شبـکه
@Sellorfixcomputer
gmail.com
514-814-8677
azjan’12unpaid

4491 St-Charles
)(SPA CONCEPT
Tel.: 514-833-1519
Tel.: 514-694-3735

فروش قالی

قالی نوی تبریز
ماهی گل ابریشم اصل
 9متری  50رج
(قیمت اصلی 5300 :دالر)
به علت مسافرت ،فروش فوری:
 3800دالر
یاقیمتپیشنهادیمنصفانه
514-522-7460

فال تاروت
ویژه خامن ها

توسطکیمیا
699-1380
azfev11Pd

)(514

خدماتمالیاتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ
ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034
azjan’12paid60+120ak

تاتوی دائم
طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن
(514) 685-4777
noushintilmai2010paid

مترجم رمسی

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

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

نبش دکاری

azsept'11

5301 Queen Mary Montreal, H3X 1T9
 عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،
سیتی زنی و ، pc carکارت اقامت دائمی فوری و غیرفوری
 عکس پرتره (فردی و خانوادگی) ،فارغ التحصیلی
 تبدیل نوار موزیک به CD

رستوران شیراز
514-485-2929

 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها  Hi8, Mini DV, VHSبه DVD

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمی
ایرانیان

ا
ا یرانی
ستخ
دام
کنید!

کافه
صوفی
____________

از صفحه 27

 -2پي��امآوري -ش��هر تاريخي
ايتاليا
 -3تاك -زيبا نيست! -مالمت-
يار شلوار
 -4شكلك -هذيان بيمار -سر
بيمو -مرزبان
 -5پي��روان دي��ن حض��رت
موسي(ع) -گلي خوشبو -مركز
سوريه
 -6قلعه مس��تحكم -ناگهاني-
خوراك
 -7مقابل رعيت -محبس -نت
مخمور
 -8عضو درخت -موي سفيد و
سياه -تمام ،همگي
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 حل جدولهای ویژه و عادی:

ALL RESIDENTIAL
RAY FARGOOD
درخدمتهموطنانگرامی
Cell.: 514-996-6984
Home.: 514-453-1657
ray.goodarzi@hotmail.com

فــال

649-9366

az1sep12

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

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

514-488-7121

)(514

گلفروشی
وحید

توسط شادی

Majmohammadi2003@yahoo.com
az1sept12

نزد ما بیاموزید:
Tel.: 514-949-2116

تعمیراتساختمان

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

aaa.autoglass@hotmail.com azafeb15

با لهجۀزیبای پاریسی

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

Tel.: (514) 775-6508

barghi

مکاملهزبانفرانسویرا

514-419-1039

Montreal, QC, H4B 2M5

Tel.: 514-509-8377

زبان فرانسوی

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

به یک کارگر ساده برای کار
گاراژاتومبیل(شیشه)درناحیه
ویل سن لوران نیازمندیم.
برای اطالعات بیشتر با شماره
زیر تماس بگیرید:

azsept01

درخدمت شما با بیش از 30سال
تجربه  تعمیر انواع لباس
های زنانه و مردانه  باسفارش
شخصی  متخصص در چرم و
پوست  تخفیف ویــژه برای
هموطنانگرامی

 مقطع دبیرستان
(ریاضی ،فیزیک ،شیمی،
ادبیات و عربی)
 تک درس فارسی
فارسی زبان دوم (برای غیرفارسی زبانان)
ساعات کار :شنبه ها  ٩/٣٠صبح الی  ٤بعد از ظهر
3333 Cavendish Blvd., Suite 250

استخدام

خانه ویالیی ،بزرگ و زیبا،
در ناحیه شامدی الوال600 ،
متری ،سه خوابه ،زیرزمین
بزرگ ،با دو سرویس حمام
و توالت ،حیاط بزرگ ،از اول
سپتامبر  1350دالر در ماه
اجاره داده میشود
Tel.: 514-701-1946
Tel.: 450-689-1182

مدرس و مترجم انگلیسی-مدرس
سابق انجمن ایران-آمریکا (تهران)
لیسانسادبیات انگلیسیدانشگاه
شیرازو فوق زبانشناسی کنکوردیا
دارنده مدارکCelta, Concordia
 Teslمدرس زبان مدارس مونترال
تدریس مکالمه با سیستم مولتی
مدیاو آموزش مجازی زبان (اینترنت
و موبایل)  paperlessتدریس تافل
ای بی تی -به همراه بانک سواالت
کتبی و مصاحبه ،آزمونهای دوره
ای و منابع به صورت PDF Ielts,
Melab, Toeic
آمادگی آزمون شهروندی به همراه
منبع و سواالت طبقه بندی شده
فصلی و موضوعی انگلیسی-فرانسه
برای تماس:

JR RENOVATIONS

to end june 2013Pd

azsep1UP

مجید محمدی

تعمیرات ساختمان

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

ساعــات کار:
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.

2070
Maisonneuve
W.

Tel.: 514-

989-8383
مجری
مراسم
عقد
ایرانی

514825-3170

مستغالت استیجاری و فروش سرقفلی
!OPPORTUNITIES

  
Historic LaPrairie commercial bldg,
;7,500 sq ft + land. Asking $1,300,000
  
Mechanic garage $79,000 includes all
;equipment
  
;Online virtual B2B established business
  
Old Mtl pub/resto, best location
;$645,000
  
Busy Pizzeria with good lease in Laval
;$140,000
  
Libanese franchise restaurant,
Longueuil, Mall location, $195,000.
Call: Hady Karbasfrooshan,

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

e-mail:hadykarbas@gmail.com

دارالترجمهرمسییکتــا
بهمدیریت

آرزو حتویلداری یکتا

مترجم رسمی ،عضو جامعه
مترجمان رسمی کبک ،انتاریو و ایران،
مترجم رسمیدادگستری

 ترجمه رسمی کلیه اسناد و
مدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبول دانشگاه ها و ارگان های
دولتی کبک و کانادا
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
مطابق با استانداردهای PCRCوMCC

 تنظیمدعوتنامه رسمی

 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل انواع فرم ها
و ارائه خدمات مربوطه

4055 Ste-Catherine W.,
Suite 132

T: 514-439-8501
C: 514-730-7462
Metro: Atwater,

Exit: Alexis Nihon
 West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

مترجم رمسی

مترجم رمسی

محمودایزدی

نغمه سروران

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

عضوجامعه مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء

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

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.com
aznov01،2011INV

شهریاربخشی

(آرش کشوری)

دعوتنامهرسمی،
ترجمه مدارک

>> کلیه مقاطع:

College،University
High-Shool

514-624-5609
514-889-3243

مترجم رمسی

رضانوشادجمال

مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک
ترجمه رسمی کلیه مدارک ،دعوتنامه و

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

تائیدترجمه
Tel.: 514-575-7080
Uazjune12011

514-827-6329
514-620-3255

سالن آرایش
toendofmay2010P

با بیش از  20سال سابقه

	• کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :دالر
خامن ها:
 14-16-18دالر
	• بند صورت 12 :دالر
	• بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
	• رنگ،فر،هایالیت،
	• مش و...
>> کالس آموزش آرایشگری
در مدت 3ماه ،با تضمین

Coiffure
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997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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دس��ت
ميشو
-12
و س�
چلچ��
دس��ت
سنتي
-13
جنگل
پاي آ
 -14گ
پارچه
 -15م
مع��رو
مرمره
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استخدام

خانه پرستیژ برای اجاره

TRANSPORT COMPANY

در ساوت شور

به یک کارمنددوزبانه
برای انجام امور داخل دفتر

برای اجاره درازمدت
مناسب دیپلمات ها ،اساتید
دانشگاه،سالمندانمستقلTel.: (450) 676-8771 ،
deba@videotron.ca
همچنین ویژه خانه کمپانی ها

فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-892-5433

دو خوابه با یک دفتر  با کلیه اثاثیه مدرن
 دوطبقه ،به مساحت  1700فوت مربع
به مبلغ  1700دالر در ماه
اجاره داده می شود.

بصـورت متام وقت

آمـــوزش
زبانفرانسه

||Bazar Du Tapis

تنها قالی شویی در مونتریال
به روش سنتی
شستشوی فرش با آب فراوان
خاک گیری کامل فرش
ترمیم فرش و...

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

514-654-2630
aug15+sep01free

514-623-7075

هم اتاقی

tillnov1Pd

اجـاره

آپارتمان  5و نیم،
(در یک تریپلکس)
در ناحیه ،NDG
با آشپزخانه بزرگ ،تازه
نوسازی شده ،حیاط،
و بسیاری دیگر ..برای
شماره تماس:

دفتر صرافی (ارزی)
Exchange
در محله بسیار پر رفت
و آمد
با مشتری عالی
با طراحیداخلی مخصوص
طال وجواهرات
بفروش می رسد.
(514) 917-9988

جویای هم اتاقی
دانشجوی خانم در
آپارتمان بزرگ ،بسیار
تمیز ،بهای مناسب،
اینترنت رایگان ....+

alexazaug01

بیبیسیتینگ
نگهداری از فرزندان
دلبندشما و نیز
انـجام امور آشپزی
(514) 284-6607

514-961-6760
azaug15

514-898-1913

رفوکارفرش

کامبیزازجوالی 15فری

تدریسگیتار
<< پـاپ <<
سامانامانی

514 641 2379

از
ایرانی
ب
خرید!

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده

www.SinaBathaie.
com
514-262-4045
sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

رستورانکبابسرا

رضارضـائی

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

از 8صبح تا 8شب

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

514-933-0-933

شیرینی
سـرو

azjuly15Up zagros

tilMar'10P

سینابطحایی

استخدام

استخــدام

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-487-5172
514-562-6453

به چند نفر برای کار
در کارواش پروفشنال
(درناحیه کت سنت لوک)
و همچنین یک خانم برای
کارهای منشی گری آشنا
به زبان انگلیسی وفرانسه
نیازمندیم.
Tel.: 514-264-0210

آرایشـــــگاه

481-6765 ........................................ EVE
آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ...................................
ش��هرزاد 489-6901 ...................................
فاط��ی 772-5787 ....................................
696-5983 ............................ Spa Concept
مژگ��ان 620-4729 .......................................

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
940-1642 .......................................... T.A.M
 GAMصالحی444-4549.............................
اسکای.الن 388-1588 ...................................
یونی.گلوب 849-7711 ..................................

آموزش رانندگی

امگا 989-2121 ..............................................

آموزش موسیقی

سیامک نصر 653-5107 ...............................
جوادداوری 589-0175 ...............................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

مرتض��وی ،حمی��را 938-8066 .......

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
مدرسه فردوسی 962-3565 ......................
مدرسهفرزانگان775-6508............................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........
مدرسه فارسی هدی341-2235 ................

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا 1-800780-3103.................

استخدام

رستوران یاس

به چند ویترس و یک کارگر
ساده برای کار در رستوران
یاسنیازمندیم.

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

 مبتدی تا پیشرفته
 مکالمات روزمره-اداری-تجاری
 متنوع ترین و کامل ترین
متد های تدریس

514.621.2757
saeid_mr2003@yahoo.com

Ptoendofjune12

نگهداری از
بانوی ساملند

به یک نفر خانم برای نگهداری
از خانم سالمند ،ونیز انجام
برخی کارهای خانگی ،از قبیل
تمیزکاری و آشپزی نیازمندیم.
برای آگاهی بیشتر لطفا با
شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

Tel: 438-992-9482
azjuly2012 sam.soudmand@yahoo.com UP

استخدام

ازدواج

ش��یخ صال��ح 366-1509 .......................
لی لی صمیمی 825-3170 ...........................

ارز

شریف223-6408..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
844-4492................................. Export-FX

امالک و مسکن

همتیان ،فی��روز827-6364 .......................
امیرس��ام 702-2309 ....................................
اسالمی،مینو967-5743..................................
انصاری،همایون898-1590...........................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
حافظی،ژاله 207-9000 ..................................
زندی ،پروانه 909-4765 ...............................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نژاد،رض��ا 865-7146 ..................................
نصر،مسعود571-6592...................................
عینالهی،نسرین 839-7978........................
معلمی،نانسی929-6362................................
هودفر،فئودا 433-2703..................................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
گروهفرهنگیآذربایجان768-5969...........
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org .......
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد 944-8111............................
حقوق بش��ر 299-1787 ............................
249-4684 ........................................ IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
فرهنگسرایسینا488-3000.......................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 690-6343 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

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

 اتوکالو فور  نوارقلب
 یونیت  ساکشن و...

514-507-0927
438-393-7672
azaug2012free

سفرتورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال
بها و سرویس عالی

فقط 40:دالر
با هریس تماس بگیرید:
(514) 561-2786
(647) 933-6911

(هر طرف)

تـورونتو
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بها و سرویس عالی
>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی
>> دلیوری روزانه
قربان حسین:
Montreal:
(514) 887-0432
Toronto:
(647) 822-2529

•
•
•
•
•

تاکسی

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

برای ما بنویسید اما...

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

®لوگوی پیوند®

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

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

شریف

ارز

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

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

حسابداریومالیاتی

عباس ش��فیعی 806-0060 .......................
مهت��اب ثقف��ی 567-3169 .......................
صدر ،س��رور 777-3604 ...........................
انصاری ،حسن 735-0452 .........................
حسین خردبین 242-6034 .......................

یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس 488-6367 .............................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

روانشناسی  /روانکاوی

دکتر بیت��ا 999-2482 ................................

سوپر و فروشگاه

امیرکفشداران 303-2977 ..........................
لیداسارانورائی 397-9284..............................

داروخانه

شیرینی پزی

سروران ،نغمه 889-8765 .............................
یکتا،آرزو439-8501.........................................
یکتا ،خاطره 675-0694 ................................
ایزدی،محم��ود 745-0318 ......................
بخشی،شهریار624-5609.............................

شهروزرضانیا(آریا) 933-3337 ..................
شریف نائینی 731-1443 ...........................
انوشیروانعندلیبی270-0077....................

فـال

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

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

224-0-224.................................... KamNik

313-1253 ............. Cafe Imagination
بیبلوس523-9596...........................................
عموجم��ال 484-8072 .............................
صوفی 989-8383 ..........................................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
ش��یراز 485-2929 .........................................

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

نیکآذین939-2700.......................................

چاپ

( LITH COMصمیم��ی)951-4721...
384-8043 ...................................... CLICK

گاراژ (درب)

بی��ژن 419-1039 ...........................................

خیاطی (آلتریشن)

یو--ان س��ات 571-6564 ............................

جواهری

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

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

خشکشویی

فرویوو 694-7036 ..........................................
اکس��پرس 889-7392 .................................

فـرش

ساختمان و دکور داخلی

کلیسا

بهروزآقاباباخانی 606-5626..........................
ک��وروش ص��در 995-7783 ...................
آتوساتنگستانیفر 995-3041 ...................

مونتریال 501-3966 ....................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

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

10دات دیزاین 910-6643 .........................
ست��ون 212-6858 .........................................

(رایگان برای آگه

ی دهندگان پیوند )

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551 ......................... W. Isl.
ک��وه ن��ور )450(672-2324 ..................
ماهی سن لوران 369-3474 .........................
ن��ور 939-2099 ..........................................
مارشهآریا450-812-7369...........................
696-1941 ............ Le Monde de la Mer
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

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

ترجمه

شماره شما در

این لیست نیست؟

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

زبان انگلیس��ی 522-5323 .......................
ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................

تدریس رقص

مرکز شهر مونتریال:

با ما متاس بگیرید.

حمل و نقل

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

کوتاه زیباتر است

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

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

تابلوسازی

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

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

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

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

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

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

TORONTO

رفت و آمد هرروزه

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

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

•
سفر روزانه به •
harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

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

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

حمل و نقل بین املللی

پزشک

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

تعمیر جتهیزات
پزشکـــی

نیـازمنـدی هـای پیوند

نیازمنــدیها



Tel.: 514-620-5551

به یک شیرینی پز مجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

الگانسلیزینگ482-4500..............................

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

بصـورت متام وقت و یا نیمه وقت

AKHAVAN FOOD

azsept15

Tel.: 514-342-3000

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

>> به چند نفر کارمند ساده
و همچنین
>> چند نفر برای کار در آشپزخانه
فورانیازمندیم.

azfev1paid2

کالسیـکوپاپ

514-585-6178

آموزش سنتور

514-487-9105

آموزشگیتار

azjune15

آموزش سنتور

تعمیرات ختصصی انواع
فرش دستباف توسط
متخصصایرانی

5200 De La Savane

اخوان وست آیلند

514-483-0303

azjuly1Up2012

MMUNITY

استخدام

دفترصرافی
برایفروش

یک اتاق بزرگ در
آپارتمان تمیز ،واقع در
شربروک ،چند قدمی
اخوان و اتوبوس 105
از اول سپتامبر اجاره
داده می شود.

PARTICIPATE in our
CO

قالیشوییبازارفرش

mrdavoodiazaug15UP

اجاره
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دیش و ساتالیت
دندانپزشک

دندانسازی (البراتوار)
رستــوران

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتو ُرز 488-7121 ............................................
271-7750 ................ Rayamond&Heller
342-3000 ......................... Bazar du Tapis

کامپیوتر

کارواش

کایروپرکتیک

کلینیکابنسینا288-4864.........................

کتابفروشی

تپش 223-3336 ...........................................
زاگرس 690-6343............................................

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

گرافیک و طراحی

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

گلفروشی

وحید983-1726................................................

عینک سازی

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

وام مسکن

وکیل دعاوی
ویدیو

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

محضر

وحیدخلجی439-1444 ..............................
نگارپیشوا 419-8765 .....................................
نازگلفالح697-0225.....................................

مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................
مهساابراهیم نژاد 849-9696.........................

موسیقی (جشن ها)

ارکستردریا(رستمی)914-1332.................
تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................
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کبک و کانادا :بازار امالک...

از بین رفتن چشم اندازهای زیبای
برجهای مرکز شهر مونترال

012,

امیرسام

 با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک
در مونتریال و حومه

مطمئن نیستند که تا  ۵سال
آینده این منظره زیبا به دیوار
آسمان خراش دیگری تبدیل
میشود یا خیر.
ب��ه عنوان مثال آق��ای اسکان برگ
اعت��راف میکند که هیچ وقت فکر
نمیک��رده که محوط��ه پارکینگ
روب��روی ب��ل سنت��ر در آن طرف
خیاب��ان ساختم��ان لوک��س و ۲۶
طبقهای کریستال به آسمان خراش
تبدیل شود.
همچنی��ن وی و تع��دادی دیگر از
ساکن��ان ساختمان کریس��تال بر
این عقیده بودند که زمین متروکه
مقابل برج آنهادر ضلع شمال شرقی
خیابان رنه لوک De La Montagne
در صورت ساخته شدن هرگز از ۲۲
طبقه تجاوز نخواهد کرد.
از قض��ا ای��ن زمی��ن متروک��ه در
ح��ال تبدیل به برج��ی  ۳۶طبقه
ب��ه ن��ام  ICONEتوسط ش��رکت
 Metropolitan Park Incمیباشد؛
که خود سازنده برج کریس��تال در
سال  ۲۰۰۸بوده است.
ی برای تعیین
در حالی که هیچ قانون 
فاصلهای مش��خص بی��ن برجهای
جدید در مرکز شهر مونترال وجود
ی پارامترها نظیر
ندارد ،هن��وز بعض 
تراکم ،ش��کل ساختمان و اثر آن بر
رویدید از و به سمت تپههای مونت
رویال توسط مقامات شهرداری در
ناحی��ه  Ville Marieقبل از صدور
پروانه ساخت رعایت میشود.
در م��اه آوریل ش��هرداری مونترال
منطقه بندی جدیدی را به تصویب
رسانید که به موجب آن صدور جواز
ساخت برای برجها با طبقات بیشتر
و متراکم تر در مرکز شهر مونترال را
تسهیل نمود؛ چرا که با باالتر رفتن
قیمت زمین برای مقرون به صرفه
بودن ای��ن پروژهها برای برج سازان
باید که به تعداد طبقات و به تبع آن
به تعداد کاندومینیومهای آن اضافه
گردد که ای��ن خود منبع در آمدی
قابل مالحظهای برای ش��هرداری از
طریق اخذ مالی��ات ساالنه خواهد
شد.
از این تاری��خ به بعد  ۳پروژه دیگر
ب��ا بی��ش از  ۳۵طبق��ه در اطراف
ب��ل سنت��ر بازاریابی خ��ود را برای
فروش آپارتمانهایشان آغاز نموده

ش
ر
م
گ
ی
ن
ا
ز
چ
ه
ب
ا
شیم؟
سخنرانی م
هدی خلجی



rs. 6 Sept. 2
 Thu 0,ایران��ی  -اسالمی اس��ت .در این مهدی خلجی
 19:0گفت
نویسنده ،پژوه 
ار ،مهدی خلجی م 
ی
شگر االه

امیر سام

علیرغ�م پی�ش بینیه�ای
ش�رکت مسکن و وام کانادا
 CMHCمبن�ی ب�ر کاهش
فعالی�ت ب�ازار املاک در
ش�هرهای بزرگ کانادا برای
امسال و س�ال آینده ،اعالم
ص�دور پروانه س�اخت بیش
از  ۳۶ب�رج در مرک�ز ش�هر
مونترال توس�ط س�خنگوی
شهرداری این ناحیه ،خبر از
ی س�ابقه توسعه
یک موج ب 
و س�اخت و س�از در مرک�ز
شهرمان می دهد.
تغیی��ر سری��ع محوطههای
پارکین��گ در مرک��ز ش��هر
مونترال به برجهای مسکونی
که از نظر برج سازان به عنوان
بخش جدایی ناپذی��ری از زندگی
شهریست،مورداستقبالگستردهای
نوبه خود
قرار گرفت��ه است؛ ول 
ی به ٔ
ی نیز ایجاد کرده است.
نارضایتیهای 
چش��م ان��داز و منظره ،ک��ه یکی
از فاکتوره��ای انتخ��اب ای��ن
ی خریداران
کاندومینیومهابرایبرخ 
محسوب میشود ،با افزایش ساخت
این آسم��ان خراش��ها دیگر معیار
تعیی��ن کنن��دهای ب��رای انتخاب
کاندومینیوم در مرکز شهر نخواهد
بود.
ی که برج
چن��د سال پی��ش ،وقت�� 
کریس��تال در ضلع ش��مال غربی
خیاب��ان رن��ه ل��وک و De La
 Montagneدر ح��ال ساخت بود،
آق��ای ج��ک اسکان ب��رگ یک 
ی از
آپارتمانهای این مجموعه رادر طبقه
 ۲۳فق��ط و فقط به دلیل چش��م
اندازی ک��ه از جنوب ب��ه رودخانه
س��ن لوران و از ش��رق به استادیوم
المپیک و از شمال به تپههای مونت
رویال داش��ت ،پی��ش خرید نمود،
ی با ساخت برجهای جدیدی که
ول 
یو
قرار است در ضلع جنوب ش��رق 
ی این چهار راه
همچنین شمال شرق 
ساخته شود ،چشم انداز های زیبای
آپارتمان گرانقیمت وی به منظرهای
از شیشه و فوالد تبدیل خواهند شد.
تغییرات منطقه بندی اخیر (zoning
 )changesتوسط شهرداری مونترال
ک��ه اج��ازه ساخت و س��از آسمان
خراشهادر برخ 
ی نواحی مرکز شهر
را تس��هیل نموده است (به شرطی
که جلوی دید تپههای مونت رویال
گرفته نش��ود) همراه ب��ا نرخ بهره
پایین بهره وام مسکن ،باعث رونق
ب
ی سابقه بازار امالک شده و همین
امر باعث تش��ویق برج سازان برای
ساخت آسمان خراشها در شهری
شده که ش��هروندانش آن طور که
باید و شاید به برجهای مسکونی ۵۰
طبقهای عادت نکرده اند.
این حقیق��ت ذه��ن خریدارانی را
به خود مش��غول کرده که در حال
حاضر هزاران دالر بیش��تر پرداخت
مینمایند تا آپارتمانی با چشم انداز
زیبا ت��ر پیش خری��د نمایند ،ولی
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اند( .ب��رج دوقل��وی ،Roccabella
ب��رج  L'avenueو Tour des
.)Canadiens
این ساخ��ت و سازها از دید فعاالن
ی مونترال دور
حفظ میراث فرهنگ 
نمانده است.
آقای  Dinu Bumbaruمدیر بخش
سیاس��ت گذاری می��راث فرهنگی
مونت��رال به ش��دت با ای��ن قوانین
شهرداری و ساخت و سازها مخالف
است.
به نظر وی شهرداری فقط به کسب
در آمد بیشتر از طریق اخذ مالیات
از این کاندومینیومها در آینده فکر
ی این
میکن��د و از قبول تاثیر منف 
توسعهها ب��ر روی افق دید مونترال
که جزء جدایی ناپذیر هویت ش��هر
مونترال میباشد ،سر باز میزند.
بر روی وب سایت اغلب پروژههای
اط��راف بل سنتر تبلیغ "با چش��م
ان��داز زیبا" به چش��م میخورد ،اما
خودشان اذعان دارند که با ساخته
ش��دن برجها در اطراف این منطقه
تع��دادی از همین واحد ها چش��م
انداز ساختمانهای مجاور را خواهند
داشت.
آنها هیچ تضمینی مبنی بر اینکه اگر
واحدی که ام��روز منظره رود خانه
سن ل��ورن را داراست  ۵تا  ۱۰سال
دیگر همین چش��م انداز را داشته
باشد ،نمی دهند.
ی کارش��ناسان ام�لاک ارزش
بعض 
منظره دی��د زیبای یک آپارتمان را
تا  ۵درصد قیمت آپارتمان در نظر
میگیرند.
سرمایه گ��ذاران و خری��داران این
نوع کاندومینیومها باید که بیش��تر
به منطقه و متراژ واحد مورد عالقه
خود اهمیت بدهند تا به چشم انداز
آن چرا که همان گونه که گفته شد
ب��ا این رویه ساخت و ساز برجها در
مرکز ش��هرمان هی��چ تضمینی به
ی بودن این چشم اندازها
همیش��گ 
وجود ندارد.
شاد و سربلند باشید
برگرفته شده از روزنامه گازت
مونترال  ۲۰آگوست ۲۰۱۲
برای اخبار بیشتر در زمینه امالک
به صفحه فیسبوک ما بپیوندید

•

www.amirsamfanpage.com

Cell.: 514-702-2309

DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard، Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

کوشد
یات و
ji,
 Mehdi Khalaشرح دهد چرا فقدان مسئولیت سیاست اس
الم
ی
و
ن
یز
ت
ح
لی

ل
گر
ry:
مسائل ایرا
Atwater Libra
است ن و شیعهدر خاورمیانه
و از
1200 Atwater,
پژوه س��ال  ۲۰۰۵تا کنون،
r

شگر
Metro: Atwate
ارش��د در موسس هی
و
اش��نگتن
ب��رای سیاست خاور
>> دربار هی
نزدیک و م
قی
مرزهای مسئولیت
م شهر واشنگتن،در
جمعی:
ایاالت
متحدهی آمریکا است.
بیشتر جنای 
وی در س��
تهایی کهدر ی 
کصد
ی و یکم ش��هریورماه
س��ال اخ
 ۱۳۵۲خ
یمک ی��ر در ای��ران رخ داده
به دن ورش��یدی در شهر قم
ب  افات
یا آم
مانده است .از قتل عام
د .در حوزهی علمی هی
بابیه��ا و ازل 
قم ،دانشگ
یها در دوران قاجار
اه قم (تربیت مدرس)
تاکشتار ی 
و دانشگاه
کشب هی هزاران زندانی
تأویل سوربن ،فقه ،فلسفه و
در
شیع
تابستان 1367؛ از ترور
ی خواند و زمینه عالقه
اح
مد
و مطالع��ه
کسروی در صحن
اش ،اسال مش��ناسی،
داد
ادبی��ا
گ��اه ت��ا کت��ک زدن
اس ت و فلس��ف هی مدرن
زنا
ت.
ن در خیابان به خاطر
پ
وش

ش
شا
مه��د
ن .پروندههایی
ی خلجی در ای��ران از
که
نه
تن
جمله
ها بسته نشدهاند
برای مجل ههای کیان،
ک��ه
ن
ق�
�د
و
هن��وز گش��وده نیز
نظ��ر ،و روزنام ههای
ج
مع
ی
ن
گر
جامعه،
یز از مسئولیت فردی را
شدهاند .آیا عامالن و م
سب
با
ن
و
ن
ایران و انتخاب نوشت
یز
آ
سا

مباش��ران
نتر کرده است.
و نی��ز دب
مستقیم جنایت فقط
ه
روزنا یر سرویس اندیش�� هی

م
چ
نی
ن
در
ای
مس��ئو
ن
م��ه
گفتار ضرورت
لاند یا مس��ئولیت امر
ی
انتخاب ،در س��ال اول
نه
تن
ها
اخ
الق
است که
ی ،ب 
لکه اجتماعی و تأسیس آن بود.
دامنهای فراگیرتر دار
د؟
سی
اس
ی
م
ش
سئولیت جمعی تبیین در خ��ارج
��اید اگر چیزی به نام
اح
سا
س
م
از ای��ران ،برای بخش

ی
ش
ود.
ش��رم از
فارس��ی
ی جنای��ت جامع��ه را
فارس ب��ی بی س��ی و بخش
a
.c
tt
li
فرام گرف��
ی راد
www.cafe
ت ،تک��رار و ت��داوم
آزادی یو اروپ��ای آزاد ،رادیو
(را
جنایتدشوار م 
یشد.
مدتی دی��و ف��ردا) کار کرده و
مسئولی ِ
ت
نیز
جمعیدر قبال مصائب
با رادیو زمانه همکاری
اجتماعی م
داشته است•.
فهومی تازهدر فرهنگ

انتشار شماره  ۳۲و  ۳۳فصلنامه «باران»

ش��ماره  ۳۲و  ۳۳فصلنام��ه
فرهنگ��ی ،ادب��ی و سیاسی
«باران» ،ویژه بهار و تابستان
 ۱۳۹۱ب��ه تازگ��ی در سوئد
در  ۳۰۰صفحه منتشر شده
است.
فصلنامه باران،
جدید
شماره
ٔ
با یادداشتی از مسعود مافان
درباره سانس��ور و بازگش��ت
فضای سیاسی جامعه ایران به
دهه  ۶۰آغاز شده است.
بخش بعدی« ،حاش��یهای بر
اصل» ،دو مقاله ناصر زراعتی،
داستاننویس ،منتقد و ناشر
مقیم سوئد ،درب��اره زندهیاد
سیمی��ن دانش��ور ب��ا عنوان
«یادی از سیمین دانش��ور»
و «جن��ازه دزدان فرهنگ��ی» را
دربرگرفته است.

•

در بخش «نقـد ...نظـر ...مقـاله»،
چند مقاله منتش��ر شدهاند تحت
عناوین :نگاهی بر «فرجام تاریخ»
فلس��فه ایده آلیس��تی هگل
در
ٔ
(علیمحم��د اسکندریج��و)،
چهارنامه از خس��رو گلس��رخی
(انوش صالح��ی) ،نگاهی به رمان
ملکوت بهرام صادقی (جواد پویان)،
در نکوه��ش سینم��ای انطب��اق
(های��ده ترابی) ،نگاه��ی به فیلم
مستند سرزمین گمشده (اردشیر
سراج) ،آرش به چهار روایت (اسد
سیف) ،نگاهی به کتاب ریشنامه
(س .سیف��ی) ،سی��ر و سیاحتی
با توشه شور و ش��وق در غزلیات
حافظ (علی ش��اهنده) ،برداشتی
قصه کوچه شامپیونه
از مجموعه ٔ
(بهروز شیدا)،نقد تاریخیبنیانهای
دیان��ت اس�لام (محمدحس��ین
صدی��ق یزدچ��ی) ،جامعه مدنی
منبع سرمای��ه اجتماعی (احمد
علوی) ،در هفتاد سالگی اسفندیار
منف��ردزاده (داری��وش کارگر) و

در بخ��ش «زنـ��دان» ،نامهای از
بهم��ن احمدی اموی��ی ،روزنامه
نگار زندانی به همسرش ژیال بنی
یعقوب منتشر ش��ده است و در
قسمت بعد بریدهای از خاطرات
محم��د عری��ان از زندانه��ای
حکومت اسالم��ی در دهه  ۶۰با
عن��وان «از آبکنار تا راور کرمان»
آمده است.

•

توگو با
در بخش «گفتـگو» ،گف 
کریمزاده تبریزی چاپ شده که
توسط اردش��یر سراج تهیه شده
است.

•

آشور بانی پال بابال و تئاتر اهرمن
(مسعود نجفی اردبیلی).

•

در فصلنامه باران از این شماره به
بعد بخشی اضافه شده است به نام
توگو» .در این شماره
«طنز و گف 
این مطالب منتش��ر ش��ده است:
گزارش دیداری با ایرج پزش��کزاد
(سپیده زرین پناه) ،دیدار با ایرج
پزشکزاد (ناتالی لویسال) ،تحلیل
روانش��ناختی رم��ان دایی جان
ناپلئون (فاریا برالس) ،نگاه لوموند
دیپلماتی��ک به رم��ان دایی جان
توگویی
ناپلئون (ناتالی کاره) ،گف 
ب��ا ه��ادی خرسندی (مس��عود
میانه میدانم
مافان) ،طنزی چنین ٔ
آرزوس��ت (در نق��د و بررسی آثار
هادی خرسندی نوشته حمیدرضا
رحیمی) ،نگاهی به ش��ع ِر هادی
خرسن��دی (ابراهی��م هرن��دی)،
توگویی ب��ا فریدون تنکابنی
گف 
(اسد سیف) ،خنده و ش��وخی تا
ه��زل و طنز (فریدون تنکابنی) و
نگاهی به کت��اب طنز وبالگی اثر
رؤیا صدر (اسد سیف).

•

در بخ��ش «داستـ��ان ،ش��عر،
خاطـ��ره» ،داستانهای��ی از
ش��کوفه تقی ،محس��ن حس��ام،
رضا دانش��ور ،فره��اد داودیزاده،
جهانگیر سعیدی ،علی ش��فیعی،
امیر مومبینی و محمدرضا نظری
دارکول��ی و ش��عرهایی از اردالن
سرفراز ،حسین ش��رنگ ،منصور
خاکس��ار ،حمیدرض��ا رحیمی،
ناصر فاخته ،فریبا صدیقیم ،لیلی
گله داران ،شیدا محمدی ،منیژه
محمدزاده و صدیقه وسمقی ارائه
شده است.

•

فصلنامه با بخش «بررسی و معرفی
کتاب» و نگاهی به کتاب حجاب
و روش��نفکران نوش��ته منصوره
شجاعی و نگاهی به رمان «پسران
عشق نوشته رضا اغنمی به پایان
میرسد و در صفحات آخر کتاب
چند کت��اب به کوتاه��ی معرفی
شدهاند.
فصلنام��ه باران را ه��م میتوان از
کتابفروشیهای اروپا و امریکا تهیه
ک��رد و هم میتوان آن را از طریق
وبسایت باران تهیه کرد
www.baran.se
info@baran.se
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All good
ummer is coming to an end,
the rush starts, school for many
kids has already started, school
supplies bought, lunchboxes
begin, making sure your child
has everything to start the new
year can be exciting for both
child and parent, but at the same
it comes with a sadness, it means
summer is over, another summer gone by, vacations are now
a memory, the excitement at the
beginning of a school year is
nothing compared to the excitement of the end of the school
year, when there is the whole
summer to look forward to.
Nevertheless, all good things
come to an end, some of us vacationed back home to visit family,
some of us stayed home and
maybe did work around the hose,
some of us took life leisurely,
enjoying the long summer days.
This summer my husband and
I decided to go to Vancouver to
visit family, been to Vancouver
before in 1995, and fell in love
with

S

it the first time I saw it, nature
at its best, lots of wilderness,
the mountains, the beautiful
redwood trees, the ocean, the
beauty in Vancouver is endless.
We were also lucky that during
out 2 week stay in Vancouver
we got no rain, unbelievable
for a city known for rain, right?
ancouver has changed a
lot since 1995, the change
is the big population of Iranians, we were staying in North
Vancouver, and where you turn
there are Iranians, I loved it,
I felt I was in Iran, of course
with the glory of freedom and
without the hejab.
No matter where we went, the
beach, the lake, hiking, out for
supper, an outdoor pool, on the
ferry to Nanaimo, downtown
Vancouver, West Vancouver,
next to the Chinese, Iranians are
growing at an incredible speed in
Vancouver.
The Iranian community is big
and strong in Vancouver; they
have their neighborhood, which
for most is North Vancouver, a
beautiful

V

Federal Skilled Worker!
We
all know that the
Federal Skilled Worker Program
is at a pause till early 2013,
the reason behind it is mind
boggling to me, to clear backlog they said. What backlog!
Haven’t heard anything from
immigration concerning my clients files, oh there definitely is a
backlog, a huge one, but I don’t
see nothing moving, and what is
happening to the 280,000 files
that were to be returned after
orders by Minister Jason Kenney, are they being returned?
Are they not?
eantime potential new
comers are waiting in
limbo, not knowing what is
happening, is there anything
we can do about it, NO, we just
wait, oh I’ve heard of petitions,
and complains being sent to our
dear Immigration Minister Jason
Kenney, has it helped, I don’t
think so. If it had helped, things
would have started moving,
the backlog is still as high as it
was, the reason behind putting
a hold on the Federal Skilled
Worker Program is simply to
make changes in the regulations.
Did they had to put a pause on
this program in order to make
changes, of course not, Mr.
Jason Kenney, is probably too
busy elsewhere. It’s great that
there will be changes in the Federal Skilled Worker Program,
it needed an uplift, but in the
meantime, thought should be put
in the exisiting files.

M

Proposed regulatory changes
announced on August 17, 2012
concerning the Federal Skilled
Worker Program (FSWP) will
allow Canada to better select
skilled workers who can “hit the
ground running” upon arrival.

“The
Federal Skilled Worker
Program is Canada’s largest economic immigration program,”
said
Citizenship, Immigration and
Multiculturalism Minister Jason
Kenney.
“The changes we are making to
update the selection criteria are
based on a large body of data
and evidence we've accumulated
over the years showing what
skills and qualifications are
most likely to lead to success for
skilled immigrants.”
ollowing an extensive program evaluation, stakeholder
and public consultations, as
well as other research, Citizenship and Immigration Canada
(CIC) is proposing the following
changes to the FSWP:
 Making language the most
important selection factor by establishing new minimum official
language thresholds and increasing points for language;
 Increasing the emphasis on
younger immigrants, who are
more likely to acquire valuable
Canadian experience and remain
in the workforce longer;
 Increasing points for Canadian work experience and
reducing points for foreign work
experience;
 Simplifying the arranged
employment process to prevent
fraud and abuse yet enable
employers to staff positions
quickly; and
 Awarding points for spousal
language ability and Canadian
experience.
Another proposed change is
the introduction of the Educational Credential Assessment
– a mandatory requirement that
FSWP applicants have their

F
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place, slightly on the mountain
side, with a view of the Pacific
Ocean.
As beautiful and breathtaking
Vancouver is, I love my Montreal, my city, nothing compares to
Montreal for me, I am faithful to
my city, don’t worry Montreal, I
ain’t going anywhere
Let’s face it, Montreal is alive,
vibrant, colourful, no matter the
season, Montreal is the heartbeat
of Canada, oh yes it is, it will
always be.
________________
Photo: my husband's niece and
her little girls @ Amble
side Beach in W. Vancouver.
education abroad assessed
against Canadian education
standards by designated
organizations. CIC will
then award points according to
how an applicant’s foreign educational credential compares to a
completed educational credential in Canada. It does not necessarily guarantee that they would
become licensed to practice in a
regulated occupation.
“This is an important step we
are taking to address the problem of immigrants arriving and
not being able to work in their
field,” stated Minister Kenney.
“This new requirement will help
potential newcomers make informed choices about immigration and Canadian career paths.”
The above announcement on
August 17 can be found on the
Citizenship and Immigration
Website.
Hope everyone had a great
summer, it’s not over yet, we
still have a few weeks left, with
school starting it makes it look
likes it’s over, enjoy Labour Day
weekend, our last long weekend
for the summer.
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in your
everyday life.
_____________________
Maria Cottone
Certified Canadian Immigration
Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

سفره عقد

در رویائی ترین روز زندگی
تان بر سر زیباترین سفره
!عقدبنشینید
 برای هر بودجه و شرایطی

438-990-5880
514-636-1185

. و ری چارلز میپرداخت،پريسلی
ترانه «اگه يه جو ش��انس
ٔ در همي��ن دوره
داشتيم» را برای دوبلهی فيلم «بانوی زيبای
.من» خواند که در فيلم استفاده شد
 و انقالب اسالمی۱۳۵۷ اين هنرمند تا سال
 در بهمن.ايران کنس��رتهای فراوان��ی داد
 و هم زمان با انقالب ترانهی معروف۱۳۵۷
«وحدت» را با آهنگی از منفردزاده و ش��عر
.سياوش کسرايی ضبط کرد
 نيز اولين کنسرت بعد از۷۴ فرهاد در سال
۷۶ انقالبش را در «کلن» اجرا کرد و در سال
آلبوم وحدت از سوی اين هنرمند منتش��ر
.شد
پس از انتش��ار آلبوم «برف» فرهاد درصدد
تهيه آلبومی با نام «آمين» بود که ترانههايی
از کش��ورها و زبانه��ای مختل��ف را در بر
 بيماری او۱۳۷۹  اما از مهرم��اه.میگرفت
.جدی شد
 » مبتال ش��دهc فرهاد به بيماری «هپاتيت
بود و در نتيجهی عوارض کبدی ناشی از آن
 برای درمان به فرانسه رفت۱۳۸۱ در خرداد
 شهريور همان سال پس از مدتی اغما۹ و در
 سالگیدرگذشت۵۹  در سن،در بيمارستان
 شهريور در گورستان «تيه» پاريس۱۳ و در
.دفن شد
 «خانه فره��اد» در موزه،به گزارش ايس��نا
سينما بنا شده است و پوران گلفام ـ همسر
اين هنرمند ـ تمام وسايل ش��خصی فرهاد
 يادداش��تهای، کاستها،را از جمله پيانو
. به اين موزه بخشيده است...شخصی و
گفتنی اس�ت دهمين س�الگرد فرهاد
درحالی سپری میشود که در راستای
 حک�م دادگاه،پيگيریهای همسرش
مبن�ی بر من�ع پخ�ش آثار فره�اد از
.صداوسيما صادر شده است

•

مصرفکنندگان آن به مرور
 تا جایی که،بیشتر شدهاند
گفته میش��ود مصرف این
 هروئین و،ماده از تری��اک
حش��یش نیز باالت��ر رفته
.است
،بنا بر گزارشهای مختلف
از آن جای��ی ک��ه گفت��ه
میشود شیش��ه به الغری
 خرید و،کم��ک میکن��د
فروش آن در آرایشگاهها و
باشگاههای بدنسازی زنانه
.ایران گسترش یافته است
بخش عمدهای از شیش��ه
مصرف��ی در ای��ران در
کارگاههای خانگی ساخته
.میشود
مقامات ایران مجازاتهای
سنگینیدر ارتباط با قاچاق
 تا،شیش��ه وض��ع کردهاند
٣٠ جایی که حمل بیش از
گرم آن مش��مول مجازات
.اعدام است

 سالروز درگذشت مردی، شهريورماه۹ روز
است که «گنجشکک اشیمشی» را خوب
میشناخت و«جمعه»های «کودکانه» هنوز
.او را به ياد دارند
ب��ه گ��زارش خبرنگ��ار بخ��ش موسيقی
 فرهاد،)خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا
 در لنگرود گيالن متولد۱۳۲۲  دی ماه۲۹
.شد
 کاردار ايران در کشورهای،پدرش رضا مهراد
 سالگی در عراق زندگی۸  فرهاد تا.عربی بود
.میکرد و برادر بزرگش ويولن مینواخت
سرانجام يکی از دوست��ان برادرش متوجه
عالقه فرهاد به موسيقی میشود و از خانواده
ٔ
فره��اد میخواهد که سازی ب��رای او تهيه
 با اصرار برادرش يک ويولنسل برای او.کنند
.تهيه میکنند و تمرينات فرهاد آغاز میشود
ولی عمر تمرينات ويولنسل از سه جلس��ه
.فراتر نرفت
او بعد از ترک تحصيل در کالس يازدهم با
يک گروه نوازندٔه ارمنی آش��نا میشود و با
استف��اده از سازهای آنان به صورت تجربی
نواختن را میآم��وزد و مدتی بعد به عنوان
نوازن��دهی گيتار در همان گروه ش��روع به
.فعاليتمیکند
فرهاد دو سال نيز به انگلس��تان رفت و در
آنجا با موسيقی پاپ آن سالهای انگلستان
.آشنا شد
پس از بازگشت به ايران فرهاد اولين اجرای
موسيقی خود رادر هتل «ريمبو»در خيابان
.ايرانشهر تهران اجرا کرد
سپس ب��ه اج��رای برنام��ه در رست��وران
«کوچينی» ادام��ه داد و در آنجا به «فرهاد
.ک َکتس» مشهور شد
 بل
در اي��ن دوران در کافههای مختلف تهران
ب��ه خواندن آوازهاي��ی از گروههای معروف
 الويس،موسيقی آن زمان از جمله بيتلها

افتتاح مرکزی برای ترک اعتیاد
زنان معتاد به شیشه در ایران
 این سازمان،نداش��ته باشد
.هزینهها را پرداخت کند
 ی��ا متامفتامین،شیش��ه
مادهای روانگردان و به شکل
پودر سفی��د رنگ است که
ب��ه دلیل باال ب��ردن سطح
هش��یاری و تمرکز پس از
.مصرف طرفدار دارد
مصرف دوزهای باالی این
 حس،ماده به ایجاد شادی
اعتماد به نفس و تش��دید
.میل جنسی میانجامد
اما این م��اده در بلندمدت
،عوارض��ی چ��ون بدخلقی
افس��ردگی و بروز توهمات
بینایی و ش��نوایی را در پی
.میآورد
این م��اده چند سالی است
که ب��ه بازار م��واد مخدر و
محرک ایران وارد ش��ده و

،دیلم��یزاده
عب��اس
مدیرعام��ل جمعیت تولد
 که ی��ک سازمان،دوب��اره
غیردولتی فع��ال در زمینه
 به،ت��رک اعتی��اد اس��ت
خبرگ��زاری ف��ارس گفته
است که به زودی و در نیمه
دوم ش��هریور ماه مرکزی
برای ترک زن��ان معتاد به
مواد محرک و شیشه افتتاح
.میشود
آقای دیلمیزاده گفته است
که این مرکز برای پذیرش
 نف��ر گنجای��ش دارد و٦٠
 دوره٣ مدت ت��رک در آن
. روزه است٢٨
به گفته او سازمان بهزیستی
متعهد ش��ده است که اگر
ف��ردی توانای��ی پرداخت
هزینههای ت��رک اعتیاد را
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برگ

مکانی استثنائی ،ایدهای نو،

هم سو با سلیقه وشان جامعۀ ایرانی
درمرکــــــز شهر مونرتال

سبزی پلو ماهی

جوجه کباب

قفقازی

شیرین پلو بامرغ

بلغاری

حلزونی

زرشک پلو با مرغ

میکس

آلبالو پلو بامرغ

جوجه کوبیده

سلطانی

انواع میوه جات و سبزیجات با کیفیت عالی در سوپراخوان به بهای رقابت ناپذیر

فضایی جدید و بی نظیر با غذا اهی بسیار لذیذ
اریانی و مدیتراهن ای
همراه با دسر و پیش غذا های بسیار خوشمزه
آب میو ٔه و معجون تازه ،چای اصیل ایرانی
سوپ یا ساالد و چای را میهمان ما هستید (رایگان)
---------------------با نوش جان کردن غذاهای ما یقین خواهید کرد
که چنین کیف ّیتی فقط در هانی رز وجود دارد
کیترینگ هانی رز با سرویس کامل
در خدمت مجالس و میهمانی های شماست
-------------------ظرفیت رستوران  ۱۶۰نفر
حالل %۱۰۰

2 for 1

اسپشیال عالی برای
اعضای محترم هانی رز:
شامل  5غذا
برای تیک اوت و داخل
رستوران
(منتظر اسپشیال های
بعدی باشید!)

__________________
1228 DRUMMOND

MONTREAL, QC, H3G 1V7

Tel: 514-876-4446
Delivery:514-876-4442

انواع کباب ها و خورش های ایرانی با کیفیت عالی و قیمت نازل

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

حلیم تازه
روزا
نه موجود
است

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...
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 Mailing Address:

کیفیت عالی و قیمت مناسب

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
 گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی ،میوه جات خشک

 حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان
و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا
در اندازه های مختلف
 CD و  DVDافغانی تازه...

info@paivand.ca www.paivand.ca

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

Tel.: (450) 676-9550

 398، boul. Curé-Labelle، Laval

Tel.: 450-934-7744

عینک فرهت

جواد ایراخنواه

____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG،

Tel.: 514-481-0671

بازرسیفنیساختمان

MONTREAL PRO INSPECTION

Tel.: (514) 933- 8383

7روز
هفته

 وام برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

Metro: Guy Cond

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

1253 Rue Guy

ندرپارک..
هرگا

م

پیکنیکپائیزی
 7اکتبر

پارک
انگرینیون

 نزدیک به خروجی مترو انگرینیون

  شامل بیش از 400نکته قابل رویت

از سقف تا فونداسیون (سیستم برق ،لوله کشی،
سیستم های شوفاژ و خنک کننده ،عایق بندی و )...
  با گزارش کامل :همراه با عکس و توضیحات


با مدیریت مسعود موج بافان:
عضو جامعه بازرسان ساختمان کبک ()AIBQ
و  InterNachiدر آمریکا با بیمه در خدمت شما

)514( 677-9892

www.montrealproinspection.com

 ص2 :

فروش کلیه بلیت

برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در
تپشدیجیتال
514-223-3336

وست آیلند

ان
تقـال ارز

UNION MONDIALE

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک

ول شما صرف کمک
ه :کارمزد ارسال پ
توج
ت ایران می شود.
چه های بی سرپرس
به ب

 Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

قهوه ادنا
EDNA

_______________
Union Mondiale
1863 Ste-Catherine W.
)(Corner: St- Marc

به مدیریت :بیژن احمدی
در مرکز شهر :مترو گای

قبل از اجنام هرگونه کار ارزی با ما متاس بگیرید!

گوشت ،سیخ کباب،
ادبزن ،زغال و...
منقل ،ب
یه وسائل پیک نیک
کل
ابخوری دراخوان
و کب

شیرینی جات ایران،
سوهان ،باقلوای یزد ،پشمک و...

www.akhavanfood.com

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

NDG

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

مشاور رمسی وام مسکن

بدون وقت
قبلی

www.circumcisionmontreal.com

مسکونی و جتاری

بازرسیساختمان

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

) 2550 Lapiniere (Brossard

بهروزآقاباباخانی

Fax:514-500-1188
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

ساعات کار:
 9صبح تا  10شب همه روزه

انــواع
کارتتلفن

Tel.: 514-996-9692

برجن دودی
ایران رسید!

خربزهمشهدرسید

GUY

Montreal, QC H3H 1M6

Tel.: 514-937-5192
Cel.: 514-944-3279

