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«جامعۀ کبک ،که آثاری از تعصب در آن دیده می شود،
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بسته شدن سفارت:
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منافع در کانــادا
دایر کند!
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چرادالرهرروزگـرانتر
 ص15
میشود؟!...
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پیام اخوان :آن حلظه کسی
نپرسید خامن شما مجاهد خلقید!
توده ای هستید! سلطنت طلبید؟

ص36

بیست و دومین
کنفرانسساالنه
اجنمن دوستداران
فرهنگ ایرانی
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امالک

دکتررضایی

>> 37
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صرافی  5ستاره
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مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
مدیریتبازاریابی
______________________
Office: (514) 990-4666 X594
Res.: (514) 696-5169

Cell.: (514) 816-4080

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

2178 Ste-Catherine W.

وحید خلجی

محضردار و مشاور حقوقی

Tel.: 514-439-1444

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

جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

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

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

Tel.:514-844-4492

1155 Rene Levesque w. #2500

حمیدصدیقکاغذچی

•6170 Sherbrooke W.

   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


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

Cell: (514) 827-6364

6600 Trans-Canada، Suite 750

ProFusion Realty RF

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

مشاور امالک در مونتریال

با 18سال سابقه کاری در کانادا

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

Montreal, Qc, H3B 2N2

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

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

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

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

1253 Guy (514) 933- 8383

نینوسگیورگیزنیا

Tel.: (514) 700-0303

:خریدفرانچایز

Real Estate Broker

مهــاجرت

روبروی
بل سنتر

www.sutton.com

چهارشنبه ها 8صبح

به سرپرستی
رضاناظم (وکیل)

Ninous Givargiznia، BSc.

کـتنه
ماریا ُ

>> 5

فیروزهمتیان

IBNG

 ص4 :

ماکمکتان
میکنیم!!

کلینیکمدیکالآلفامدیک

>> 36

حسین
صمیمی

ع.ا.شادپور

 ص2 :

حسین
باقرزاده

آمار رمسی ایرانیان
خارج :کانادا با
«۴۱۰هزارایـرانی»
در جایگاه سوم! ....ص6 :

پارتی  29 Back 2 schoolسپتامبر :کلوب البوم
 ص17 :

پیکنیکپائیزی

پارکآنگرینیون

ن در پارک..
مهرگا
 7اکتبر

 ص8:

تبلیغات جنگی اسراییل علیه ایران
ی��ادآور روزها و هفتهه��ای پیش از
حمله مش��ترک آمریکا و بریتانیا به
عراق در سال  ۲۰۰۳است .آیا جغد
جنگ بر بام ایران نشس��ته اس��ت و
ما روزها و هفتههای پیشین حمله
نظامی علیه ایران را میگذرانیم؟ و
آیا تصمیم کانادا به بس��تن ناگهانی
س��فارت خود در ته��ران ربطی به
این حمله داشته است؟ خطر حمله
نظامی اس��راییل/غرب علی��ه ایران
بی��ش از هر زمان دیگ��ر جدیتر و
نزدیکتر شده  -آیا راهی/امیدی برای
جلوگیری از آن باقی مانده است؟
.......................ص8 :

جریمهگرفته اید:
نگراننباشید!

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

رپارک..
اند
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مهرگ

پیکنیکپائیزی

ه  7اکتبر
یکشنب

ارائه ای از :تپش

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

شرشته داغداغ
وآ
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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بسنتسفارت
ایران در کانادا؛

افق جدیدی ب��رای آن کش��ور ،یکی از
کلی��دی ترین بالتکلیف��ی های منطقه
است .تا به حال حاکمیت اسد تنها با اتکا
به حمایت های ایدئولوژیک و لجستیکی
ایران ،روسیه و چین است که توانسته در
مقابل تحرکات مخالفان��ش دوام آورد .و
ناکارآمدی استراتژی قدرت های منطقه
ای مخال��ف اس��د یعنی ترکی��ه ،قطر و
عربس��تان س��عودی ،در جنگ داخلی
رضا اخالقی
رفتار دوگانه سوریه که هر روز خشن تر و خونین تر
کانادا با
می شود ،آنها را کالفه کرده است.
(وبسایت فارن پالیسی
ناقضان
بس��تن س��فارت ایران توسط یک عضو
اسوسیشن) FPA ،
از زم��ان اعالم تصمیم حقوق بشر کلیدی سازمان پیمان آتالنتیک شمالی
کان��ادا مبن��ی بر قطع در ایران (ناتو) ش��اید منادی یک استراتژی چند
رواب��ط دیپلماتی��ک و مایه حیرت مرحل��ه ای در مقابله نظامی با ایران و یا
دست کم فشار آوردن به حاکمیت تهران
اخ��راج دیپلمات های
است!
و واداش��تن آن به عقب نشینی از برنامه
ایران��ی از آن کش��ور،
هسته ای اش باشد.
بسیاری از کانادایی های
ایرانی تبار ،خود را در معرض بحث های آمریکا و متحدانش در خاورمیانه ،مدت
داغ در این زمینه یافتن��د .با آن که این هاست کهدرباره استراتژی پایین کشاندن
بحث ها بیشتر درباره درستی و نادرستی اسد از قدرت و تاثیر این اقدام بر توانایی
تصمی��م و تاثیر آن بر ایرانی��ان خارج از ای��ران در اعمال نفوذ در منطقه ش��ام و
کشور است ،مسئله بزرگتر رویدادهایی خاورمیانه به توافق رس��یده اند .ایران در
است که ممکن است در آینده رخ دهد .حال حاضر تحت تحریم های س��نگین
کان��ادا می گوی��د دالیل اتخ��اذ چنین اقتصادی غرب است که تقریبا بر تمامی
تصمیمی ،سیاس��ت تهدید آمیز دولت بخ��ش های اقتصاد ایران س��ایه افکنده
ایران علیه امنیت و صلح جهان و همچنین اس��ت .بس��یاری از بیماران ایرانی بر اثر
عدم وجود تضمین امنیتیدیپلمات های همین تحری��م ها به م��واد غذایی ،دارو
کانادایی در ایران است .ادامه نقض حقوق و خدمات پزش��کی ویژه مورد نیازش��ان
بش��ر در داخل ایران و حمایت بی حد و دسترس��ی ندارند .با شکست تحریم ها
حصر ایران از بشار اسد رئیس جمهوری در ایجاد تغییر در سیاست خارجی ایران
سوریه از دیگر دالیل تصمیم اخیر کانادا و تداوم ماندن اس��د بر مسند قدرت در
دمش��ق ،اقدام بعدی غرب در قبال ایران
است.
هرچند رفت��ار دوگانه کان��ادا با ناقضان فشار بیش��تر دیپلماتیک و تحریم های
حقوق بشردر ایران مایه حیرت و شگفتی س��نگین تر اس��ت .تنها یک روز پس از
است ،کس��انی که بعضا با سرمایه های تصمی��م کانادا در قط��ع روابط با تهران،
کالن و کانال های مالی چشمگیر -که در اتحادیه اروپا از تهیه پیش نویس جدیدی
میان ایرانیان ساکن خارج به «خون بها» از تحری��م ها علیه ایران ،خب��ر داد .این
موسوم اس��ت -از ایران به کانادا پناهنده تحریم جدای از اعمال تحریم های نفتی
ش��ده اند .اگر کانادا می خواهد با بستن بر ایران است که از اول ژوئیه
سفارت ایران در عرصه بین الملل نشان سال جاری میالدی به اجرا گذاشته شد.
دهد که نمی تواند ش��اهد نقض حقوق واکنش ای��ران چه خواهد ب��ود؟ آیا دور
بشر از سویدولت ایران باشد ،پس چطور جدیدی از آزار و اذی��ت ایرانی-کانادایی
است که شماری از همان ناقضان حقوق هایی را آغاز خواهد کرد که به سرزمین
بشر به کانادا پناه برده اند و می توانند پول مادری شان مسافرت می کنند؟ به مواضع
های کالنی را که از سیستم فاسد حاکم کانادا در افغانستان حمله خواهد برد؟ و یا
بر ایران بدست آورده اند ،از آنجا به کانادا افکار عموم��ی در ایران را برای رویارویی
نظامی با غرب آماده خواهد کرد؟
منتقلکنند؟
به زمان این قطع رابطه نیز باید از منظر کانادا ،پیشگام آن چیزی شده که به نظر
ژئوپولتیک ن��گاه کرد .االن خاورمیانه در می رسد موج جدیدی از افزایش فشار در
وضعیتی حساس به سر می برد و منطقه «درگیری سرد» میان ایران و غرب باشد.
هنوز تحت تاثیر تحوالت بهار عرب است .گام های بعدی نش��ان خواهد داد که آیا
ناتوانی قدرت های منطقه خاورمیانه در این رونـــــــد به «درگیری گرم» منتج
به نتیجه رساندن بحران سوریه و ترسیم می شود یا نه.

آغاز استراتژی
چندمرحله ای

•

برگزار می کند:
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ب
ر
2
ریان
201
همراه با پرسش و پاسخ
>> و منایش اسالید
شروع برنامه :راس ساعت 6/30
(پایان برنامه ساعت )9

 ورود برای همگان رایگان است.
 کتاب های دکتر در محل بفروش می رسد
 از آوردن کودکان خودداری کنید.
>> تلفن اطالعات514-996-9692 :

/30
6
ب
ع
د
ا
ز
ظهر

در محل
کتابخ
انه وست مونت

ooke W.
74 Sherbr

45

1G1
t, QC H3Z
Westmoun
مترو واندوم:
اتوبو
س  24شرقی
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انتخاباتکبک...

ایرانوکانادا...

دولت اقلیت ،هوشیارانه ترین تصمیم
رای دهندگان کبکی

تبلیغاتجنگیاسراییلوتعطیلیسفارتکانادا
حسین باقرزاده
11سپتامبر

hbzadeh@btinternet.com

خبر بسته شدن ناگهانی سفارت
کان��ادا در ایران را که ش��نیدم،
اولین اندیشهای که به ذهن من
خط��ور کرد این ب��ود که بوی
جنگ میآید.
وزارت خارج��ه کان��ادا البت��ه
دالیل متعددی برای این اقدام
نامنتظ��ره خود مط��رح کرد ،و
جنگ و حمله نظامی ب��ه ایران در
میان آنها نبود.
ولی دالیل ذکر شده هرچه قدر هم
که در توجیه کار کانادا مورد داشت
نمیتوانستزمانبستهشدنسفارت
را توضیح دهد .نه نقض حقوق بشر
و مواض��ع و اظهارات خصمانه رژیم
علیه اسراییل مسایل تازهای بودند،
و نه حمایت از رژیم س��وریه و عدم
تأمین امنیت دیپلماتهای خارجی
در ایران مس��ایلی بودند که درست
در همین دو س��ه هفته اخیر اتفاق
افتاده باشند .پس بایددالیلدیگری
برای انتخ��اب زمان در کار باش��د
که گفته نش��ده است .و با توجه به
افزایش تبلیغات جنگی علیه ایران
از سوی اسراییل در هفتههای اخیر
این احتمال تقویت میشود که کانادا
برای اطمینان از س�لامت و امنیت
دیپلماتهایش تصمیم گرفته است
آنان را از ایران بیرون ببرد .به عبارت
دیگر ،دولت کانادا ظاهرا چیزهایی
میداند که ما از آن بیاطالعیم.
تبلیغات جنگی اسراییل علیه ایران
در ماهها و هفتههای اخیر ش��دت
گرفت��ه و مرتبا رو ب��ه افزایش بوده

اس��ت .اکنون کمتر کس��ی در این
مس��ئله تردید دار که حمله نظامی
به ای��ران در دس��تور کار بنجامین
نتانیاهو نخس��توزیر دست راستی
اسراییل و اهود باراک
وزی��ر دف��اع او ق��رار
گرفته اس��ت .س��ایر
مقامات اسراییلی نیز
ک��م و بی��ش حمله
نظام��ی به ای��ران را
تنها راه رفع خطری
میدانن��د که به زعم
آن��ان از س��وی رژیم
جمهوری اسالمی متوجه اسراییل
شده است .اختالفی که وجود دارد
اوال در ضرورت همآهنگی این حمله
با آمریکا اس��ت (که ش��یمون پرز
رییس جمهور اسراییل از آن حمایت
میکند) و ثانی��ا در ارزیابی این که
جمهوری اس�لامی تا چ��ه حد در
توانایی تولید سالح هستهای پیش
رفته اس��ت .نتانیاهو و باراک اصرار
دارند که اسراییل حتا بدون حمایت
و موافق��ت قبلی آمریکا میتواند به
این حملهدست بزند (و احیانا آمریکا
را در عمل به آن بکش��اند) و تأمل
زیادی از نظ��ر زمانی برای آن قایل
نیستن .د

س��طور نوشته میش��ود از یک سو
خبر میرسد که آژانس بینالمللی
انرژی اتمی اطالعات جدید و مهمی
در یک ماهه گذشته به دست آورده
حاک��ی از این ک��ه رژیم ای��ران به
تواناییهای جدیدی برای س��اختن
یک س�لاح هس��تهای دست یافته
است .عالوه بر این ،گزارش شده که
آژانس بیانیه شدیداللحنی علیه ایران
منتشر خواهد کرد که در آن بیش از
هر زمان دیگر ایران را به وقتکشی
و عدم هم��کاری ب��ا آژانس متهم
خواهد کرد .از سوی دیگر ،نتانیاهو
امروز خواهان آن شد که غرب خط
قرمزی برای رژیم ایران تعیین کند
و در غی��ر این ص��ورت نمیتواند از
اس��راییل انتظار داشته باشد که در
مورد حمله به ایران خط قرمزی را
رعایت کند .همزمان با این تحوالت،
از یک سو کشورهای بریتانیا ،فرانسه
و آلم��ان اعالم کردن��د که طرحی
برای تشدید تحریمها علیه ایران به
اتحادیه اروپ��ا تقدیم میکنند ،و از
س��وی دیگر وزیر دفاع آمریکا آقای
پانتا گفته است «به محض این که ما
مطلع شویم» ایران تصمیم به تولید
سالح هس��تهای گرفته است برای
توقف آن وارد عمل میشویم.

در هر صورت در چند روز اخیر و از
هنگام بسته شدن سفارت کانادا در
تهران این تبلیغات شدت بیشتری
پیدا کرده و فشار تبلیغاتی مقامات
کش��ورهای غربی نیز شدت گرفته
اس��ت .در واق��ع ،ای��ن روزها چنان
تبلیغات و اظهارات خصمانه از سوی
مقامات اسراییلی و غربی علیه ایران
زیاد ش��ده که تنها میتوان آن را با
سقوط آزاد ریال ایران مقایسه کرد.
همین ام��روز و در لحظاتی که این

پانتا سه ش��نبه در گفتگو با برنامه
«امروز صبح» ش��بکه س��یبیاس
گفته اس��ت که آمری��کا اطالعات
خیلی خوبی در باره ایران دارد و «ما
از نزدیک کار آنان را زیر نظر داریم».
«ما توانای��ی آن را داریم که مانع از
دستیابی ایران به سالح هستهای
بشویم  ..نیروهای مادر محل مستقر
شدهاند و آماده عملند».

حسینصمیمی

دیگری از بلوغ اجتماعی مردم این
استان در پیوند با برابری و مساوات
بین زن و مرد است.
برپایه هر دوی این دالیل
باید به مردم کبک تبریک
گفت.
ام�ا در درون گود رقابت و
مبارزه سیاس�ی بین احزاب،
این انتخابات ب�ا خود پیام های
بسیار داشت.
ش��گفتی اصلی پیروزی غیرمترقبه
حزب لیبرال و بدس��ت آوردن 50
کرسی که به هیچ عنوان قابل پیش
بینی نبود.
شکی نیست که اکثریت خاموشی
که همواره ژان ش��اره از آن یاد می
کرد در این پیروزی لیبرالها س��هم
بزرگیداشت.
در ورای تقس��یم آرا در چ��پ ،که
احتماالدر یک یا چند حوزه توانسته

س��رانجام انتخاب��ات
چه��ارم س��پتامبر با
پیروزی نس��بی حزب
کبکی  PQو تشکیلدولت اقلیتدر
استان کبک به پایان رسید.
بطور حتم از دو پیروزی بسیار مهم
در نتیجه این انتخابات می توان یاد
کرد.
خنست آنکه حدود  %75از واجدین
شرایط در رای گیری حضور داشتند
ک��ه پیروزی بس��یار بزرگ��ی برای
دموکراسی اس��ت و نشانگر رشد و
بلوغ سیاس��ی مردم کبک است که
در زمان حساس در تصمیم گیری
های مهم حضور چشم گیر دارند.
س�پس پیروزی خانم پولین ماروا و
انتخاب نخستین بانو بعنوان نخست
وزیر ایالت که بس��یار مهم و نشانه

نگار پیشوا
محضردار

خدماتماشامل:

____________________

  تخصصدروصیتنامه

و انحصار وراثت
   ازدواج

   ثبتشرکتهاوانتقالسهام

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

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

Legal Advisor & Notary

Tel.: 514-419-8765

| www.notairepishva.ca

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

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

Cell.: 514-967-5743

Minoo Eslami

Me Negar Pishva, notaire BA,
294 Square St-Louis, 2nd floor
Montreal, Qc., H2X 1A4

سرورصدر

مسکونی و جتاری

اس��ت در انتخ��اب کاندیدای
لیبرال تاثیرگذار باشد (مساله
ای که در تقس��یم آرای راست
و پیروزی کاندیدای PQ
نیز تاثیر داش��ته است)
این پی��روزی ب��ه منزله
تائید برنامه های اقتصادی و کل
کارنامه لیبرال ها بوده است.
ب��ا یک نگاه و دقت در میزان درصد
آرای مردمی می بینیم که ش��انس
 PLQو  PQدر تشکیلدولت اقلیت
تقریبا یکسان بوده و رای دهندگان
پیام روش��نی ب��رای  PQکه عهده
دار تش��کیل کابینه گردیده اس��ت
داش��ته اند .در عین حال شکست
ژان ش��اره در ح��وزه انتخابی خود
در مقابل کاندی��دای  PQو پس از
بیست و هشت س��ال موفقیت در
{>> ادامه در صفحه}32 :
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مشاور امالک در سراسر مونتریال

مینو اسالمی
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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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«نیمی از کل درآمد  ۱۰۳سال تولید نفت
نصیب دولت احمدی نژاد شده است»
اکبر ت��رکان ،معاون وزی��ر نفت در
دولت نهم ،اعالم کرده است که کل
درآم��د نفتی ای��ران در طول ۱۰۳
سال گذشته حدود یک هزار و ۱۱۶
میلیارد دالر بوده است و با افزایش
بهای طالی سیاه ،درآمد نفتی ایران
در دوران ریاست جمهوری احمدی
ن��ژاد در دولت های نه��م و دهم به
 ۵۳۱میلیارد دالر رسیده است که
ای��ن رقم مع��ادل  ۴۷درصد از کل
درآمدهای نفتی ایران در طول ۱۰۳
سال گذشته است.
ب��ر پای��ه آم��ار رس��می س��ازمان
کشورهای صادرکننده نفت ،اوپک،
درآمدهای ای��ران از منبع صادرات
نفت خام از س��ال  ۲۰۰۵تا ۲۰۱۰
به ترتی��ب ۴۶.۶ ،میلیارد۵۷.۷۱۹ ،
میلیارد ۶۶.۲۱۴ ،میلیارد۸۷.۰۵۰ ،
میلیارد ۵۶.۳۴۱ ،میلیارد و ۷۱.۵۷۱
میلیارد دالر بوده است.
ایران در س��ال گذشته میالدی نیز
کمی بیش��تر از  ۶۰میلی��ارد دالر
صادرات نفت داشته است.
صنع��ت نفت ایران از س��ال ۱۹۰۸
پس از هفت سال عملیات اکتشاف
نف��ت در مسجدس��لیمان واقع در
دامنه کوه های زاگرس ،پا به عرصه
فعالیتگذاشت.

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

ای از درآمده��ای نفت��ی را ص��رف
افزایش ظرفیت و تثبیت تولید نفت
و گاز طبیعی در کشور کند.

به گ��زارش خبرگ��زاری مهر ،آقای
ترکاندر نشست تخصصی رویکردها
و اس��تراتژیهای نوین تامین مالی
پروژهه��ای زیرس��اخت و انرژی با
رویکرد مدیریت صحیح منابع مالی تولید نفت ایران در دوره های
موجود ،گفته است که علت جهش مختلف
ناگهان��ی درآمده��ای نفت��ی ایران بر اساس آمار اوپک ،تولید نفت ایران
در دوران ریاس��ت جمه��وری آقای در س��ال گذش��ته میالدی به طور
احمدی نژاد به خاطر صعود قیمت متوس��ط روزانه سه میلیون و ۵۷۸
نفت در بازارهای جهانی بوده است .هزار بشکه بوده است که این رقم در
آقای ت��رکان در رابط��ه با جزئیات ماه ژوئیه سال جاری به دو میلیون و
درآمدهای نفتی ایران می گوید:
 ۸۱۷هزار بشکه سقوط کرده است،
«از دوره حکومت مظفرالدین ش��اه به عبارتی تولید کنونی نفت ایراندر
تا س��ال  ۱۳۵۲شمسی درآمدهای مقایسه با سال گذشته ،روزانه بیش
نفتی ایران حدود  ۲۶میلیارد و  ۸۰۰از  ۷۶۰ه��زار بش��که کاهش یافته
میلیون دالر بوده  ...در مجموع پیش است.
از پیروزی انق�لاب نزدیک به  ۱۴۰این در حالی اس��ت که تولید نفت
میلی��ارد دالر درآم��د نفتی نصیب ایران همچنیندر مقایسه با متوسط
اقتصاد کشور شده است».
تولید س��االنه نفت آن در پنج سال
مع��اون وزی��ر نف��ت در دولت نهم آخر دوران قبل از انقالب بیش از دو
همچنین مجموع درآمدهای نفتی برابر کاهش یافته است.
ای��ران را از ابتدای پیروزی انقالب تا اوج تولید نفتدر تاریخ صنعت نفت
پایان فعالیت دولت هشتم را حدود ایران ،س��ال  ۱۳۵۲ب��ود که رکورد
 ۴۴۵میلی��ارد و  ۴۰۰میلیون دالر تولی��د س��االنه  ۲۹۶میلی��ون تن،
عنوان کرد و در تشریح جزئیات آن معادل شش میلیون بشکهدر روز به
افزود« :بر این اس��اس س��هم دولت ثبت رسید.
اول و دوم از درآمدهای نفتی  ۲۵.۸بع��د از انقالب رون��د تولید نفت در
میلیارد دالر ،دولت س��وم و چهارم ایران به خاطر جنگ هشت ساله با
 ۱۱۰.۶میلیارد دالر ،دولت پنجم و عراق به ش��دت کاهش یافت ،اما بر
ششم  ۱۴۱.۷میلیارد دالر و دولت اس��اس گزارش اوپک ،حجم تولید
هفتم و هشتم  ۱۵۷.۲میلیارد دالر نفت ایران در دوران اصالحات دوباره
بوده است».
افزایش یافت و تا اوایلدوران ریاست
وی مجموع درآمدهای نفتی دولت جمهوری آقای احمدی نژاد حدود
نهم و دهم را بیش از  ۵۳۱میلیارد چهار میلیون بش��که در روز نوسان
دالر اع�لام ک��رد و یادآور ش��د :در داشته است.
شرایط فعلی  ۸۰درصد درآمدهای در دول��ت دهم روند س��قوط تولید
نفتی ایران از مح��ل صادرات نفت نفت ایران شدت یافت و از اوایل ماه
خام و َمیعانات گازی است.
ژوئیه سال جاری صادرات نفت ایران
ترکان همچنین از افزایش وابستگی نیز تحت تاثیردورجدید تحریم های
بودجه دولت به درآمدهای نفتی در اتحادیه اروپا و آمریکا نسبت به سال
دو سال گذشته خبر داد و گفت:
گذش��ته تا نصف کاهش یافته و بنا
آمارها نشان می دهد که از سال بر گزارش های برخی سازمان های
 ۱۳۸۴ت�ا پایان س�ال گذش�ته معتبر بین المللی ،مانند س��ازمان
بیش از  ۴۸۳میلیارد دالر درآمد مطالعات بی��ن المللی انرژی به ۱.۱
نفتی صرف واردات کاال از خارج میلیون بش��که در روز سقوط کرده
کشور شده است.
است.
معاون اس��بق وزیر نفت با یادآوری آن چنان که آمار اوپک نش��ان می
اینک��ه از این مقدار واردات ،س��هم دهد ،دلیل افزایش درآمدهای دولت
کاالهای سرمایهای حدود  ۱۷درصد نهم ودهم به رغم کاهش تولید نفت
و سهم کاالهای واسطهای و مصرفی ایران ،جهش صعودی قیمت نفتدر
 ۸۳درصد است ،اظهارداشت:
بازارهای جهانی بوده است.
پیشنهاد میشود دولت بخش عمده

•

•

Metro: GUY
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ثبت احوال :بیش از دو
میلیون ایرانی در آمریکا و
امارات ساکن هستند
درخواس��ت پناهندگی
سازمان ثبت احوال
کانادا با
کردهاند.
جمهوری اسالمی با
س�ال  ۱۳۸۹صندوق
اع�لام آخرین آمار «۴۱۰هزار
بینالمللی پول اعالم
مربوط ب��ه ایرانیان
خارج از کشور اعالم ایرانی» در کرد ک�ه ای�ران با از
ک��رد که ای��االت جایگاه سوم! دس�ت دادن ساالنه
حدود « ۱۸۰هزار نفر»
متح��ده آمریکا و
فر ِد دارای تحصیالت
ام��ارات متح��ده
عربی در مجم��وع «دو میلیون و دانشگاهی ،از نظر فرار مغزها
 ۲۰۰هزار ایرانی» را در خود جای مق�ام اول را به خود اختصاص
داده است.
دادهاند.
ب��ه گ��زارش  ۱۷ش��هریورماه در ای��ن گ��زارش آم��ده ب��ود که
خبرگزاری مهر ،محس��ن کرمی« ،س��االنه حدود  ۱۸۰هزار ایرانی
معاون امور اسناد هویتی سازمان تحصیلک��رده به امی��د زندگی و
موقعیت ش��غلی بهتر» از کش��ور
ثبت احوال ،گفت:
«بیشترین تعداد مهاجرین ایرانی خارج میشوند.
با ی��ک میلی��ون و  ۴۰۰هزار نفر سال  ۲۰۰۵نیز مقامهای دولتی
جمعیت مربوط به کش��ور آمریکا در ای�ران اعلام کردند که هر
اس��ت و بعد از آن امارات متحده ساله میان « ۱۵۰الی  ۱۸۰هزار
عربی قرار دارد که  ۸۰۰هزار ایرانی متخصص و تحصیلکرده» (به
عبارتی  ۵۰۰تن در روز) ایران
دارد».
به گفته این مقام مسئول سازمان را ترک میکنند.
ثب��ت اح��وال ،پ��س از آمریکا و در همین حال گفته میش��ود که
امارات ،انگلیس و کانادا هر کدام با به دنبال حوادث پس از انتخابات
« ۴۱۰هزار ایرانی» در جایگاه سوم خردادماه سال گذش��ته در ایران
بر موج مهاجرت ایرانیان و بهویژه
قرار دارند.
آقای کری��م افزوده اس��ت که در جوانان و دانش��جویان از کش��ور
نهایت آلمان با « ۲۱۰هزار ایرانی» ،بهشدت افزوده شده است.
فرانس��ه با « ۱۵۵ه��زار ایرانی» و چندی پس از انتخابات ریاس��ت
سوئد با « ۱۱۰هزار ایرانی» جایگاه جمه��وری س��ال  ،۱۳۸۸روزنامه
ت جورنال با
چهارم ،پنجم و شش��م را به خود آمریکایى وال اس��تری 
استناد به یک گزارش سازمان ملل
اختصاصدادهاند.
تاکن��ون جمهوری اس�لامی آمار متحد خبر داد که پس از انتخابات
دقیقی از تمامی ایرانیان س��اکن ریاست جمهورى ایران و سرکوب
اعتراضه��اى مردمى ،دس��تکم
خارج از کشور ارائه نکرده است.
در همین حال ،بر اس��اس برخی  ۴۲۰۰نفر از شهروندان ایرانى به
گزارشها ،در بیس��ت سال اخیر کشورهاىدیگر پناهنده شدهاند.
بی��ش از  ۲۶۰ه��زار ایران��ی از
کش��ورهای مختلف اروپای غربی

کلبهعموجمال
انواع ساندویچ های سرد و گرم
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

کیـــترینگ
جمـــال
نوشابه های الکلی وغیرالکلی

Voyages Lexus

•
•
•
•
•

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

(514) 849-7711 Ext.: 243

________________________________
1455 PEEL، local 148،

نسرین پارسا :مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده
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Les Cours Mont Royal
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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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وترانه...
ــر

شعـ

دردهمین سالمرگ
فرهاد مهراد،
مردی كه روزهای
هفته اش ،جمعه
سیاه بود
اما وحدت را زیر سقفی
كه هرگز نیافت
فریاد كرد مرد باغ انگوری....
یادش گرامی و بزرگ
اردالن سرفراز
«آینهها» (مسخ)
میبینم صورتمو تو آینه
با لبی خسته میپرسم از خودم
این غریبه کیه از من چی میخواد؟
اون به من یا من به اون خیره شدم؟
باورم نمیشه هرچی میبینم
چشامو یه لحظه رو هم میذارم
به خودم میگم که این صورتکه
میتونم از صورتم ورش دارم
میکشم دستمو روی صورتم
هرچی باید بدونم دستم میگه
منو توی آینه نشون میده
میگه" :این تویی نه هیچکس دیگه
جای پاهای تموم قصهها
رنگ غربت تو تموم لحظهها
مونده روی صورتت تا بدونی
حاال امروز چی ازت مونده به جا؟"
آینه میگه" :تو همونی که یه روز،
میخواستی خورشیدو با دست بگیری
ولی امروز شهر شب خون هات شده
داری بیصدا تو قلبت میمیری"
میشکنم آینه رو تا دوباره
نخواد از گذشتهها حرف بزنه
آینه میشکنه هزار تیکه میشه
اما باز تو هر تیکش عکس منه
عکسا با دهنکجی بهم میگن
چشم امید و بُِبر از آسمون
روزا با همدیگه فرقی ندارن
بوی کهنگی میدن تمومشون...
تهران ۱۹۷۳

م

www.paivand.ca

نظام والیی و اصل انصاف!
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

آیت الل��ه خمینی درآغاز
تکیه زدن برمسند قدرت
ب��ا تبختر م��ی گفت که
درچن��د ق��رن گذش��ته
امضاء هیچ آخوندی پای
قراردادهای خائنانه و ایران
بربادده نبوده است.
البت��ه خمینی درای��ن گفت��ار ترفندی
آخوندی بکار می بست و این را نمی گفت
که هیچ آخوندی مصدر مقام رسمی نبوده
تا امضایش پای قراردادها باشد یا نباشد.
ف��زون براین ،این نکته را نیز به س��کوت
برگ��زار می ک��رد و توضیح نم��ی داد که
ننگین ترین و ایران بربادده ترین قراردادها
یعنی گلستان و ترکمنچای که موجب از
دس��ت رفتن بخش های وسیعی از ایران
ش��دند ،حاصل شکس��ت در جنگ هایی
بودن��د که دراثر تحری��کات و حکم جهاد
آخوندها برحکومت قاجار تحمیل شدند و
از اینرو ناروا نیست اگر گفته شود که بخش
بزرگی از مسئولیت این قراردادها برعهده
آخوند ها بوده است.
با انقالب اکتبر  1917و سرنگونی حکومت
تزاری روسیه ،جانش��ین آن یعنی اتحاد
جماهیرش��وروی دو قرارداد درسال های
 1921و  1940ب��ا دولت ایران امضاء کرد
که برخی از شرایط تحمیلی و استعماری
در قراردادهای روسیه تزاری با ایران را لغو
نمود و ازجمله مق��رر گردید که مالکیت
دریای مازندران (خزر) بصورت مش��اع و
سهم برابر  50درصدی بین ایران و اتحاد
جماهیرشوروی تقسیم شود.
با فروپاش��ی اتح��اد جماهیرش��وروی در
آغازدهه  1990میالدی ،قلمرو آن به 15
کشور تقسیم شد که از آن میان کشورهای
آذربایجان ،روسیه ،ترکمنستان و قزاقستان
که در دریای مازندران (خزر) دارای ساحل
هس��تند ،در منابع این دریا صاحب سهم

ش��دند .این کش��ورها در کنفرانسی که
درسال  1992در آلماآتی برگزارشد اعالم
کردند ک��ه قراردادهای مرب��وط به اتحاد
جماهیرشوروی را محترم می شمارند.
ب��ا هرن��وع منط��ق و اس��تداللی حق و
انص��اف حک��م می ک��رد – و می کند –
که این کش��ورهای نوپا بین خود درمورد
تقس��یم س��هم  50درصدی مشاع اتحاد
جماهیرش��وروی به توافق برسند و طبق
گفته خودشان سهم  50درصدی ایران را
نیز محترم شمارند.
اما متأسفانه بهدلیل بی لیاقتی و ناکارآمدی
دستگاه دیپلوماس��ی نظام والیت مطلقه
فقیه و نیاز آن به حمایت روسیه ،این سهم
و حقوق مسلم ایران نادیده گرفته و پایمال
شد.
حکومت آخوندی نه تنها نتوانس��ت – یا
نخواست – از منافع حتمی و مسلم مردم
ایران ،دس��تکم درحد ارجاع مس��ئله به
نهادهای بین الملل��ی ،مانند دیوان الهه،
دف��اع کند؛ بلکه این شرمس��اری ابدی را
برای خود نی��ز خرید که وزیر امورخارجه
اش – منوچهر متکی – اعالم کند که بنابر
"اصل انصاف!" سهم ایران از منابع دریای
مازن��دران (خزر) هرگ��ز  50درصد نبوده
است!
دراین پایمال ش��دن حقوق و منافع ملی
ایران ،کار به جایی رس��ید که کشورهای
ساحلی دریای مازندران (خزر) که حریف
را در دفاع از منافع کش��ور خود سست و
ناتوان دیدند ،حتی تقسیم برابر منابع دریا
به پنج قس��مت یعنی سهم  20درصدی
برای هرکش��ور ،ازجمله ای��ران ،را نیز زیر
س��ئوال بردند و با گستاخی سناریوهایی
را پیش کش��یدند که س��هم ای��ران را به
13درصد و کمتر تقلیل می داد.
برمبنای یکی از این سناریوها که تقسیم
مناب��ع دری��ا را براس��اس طول س��احل
کشورهای حاشیه دریای مازندران (خزر)
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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
   پروازبهشهرهایتهران،مشهد،شیراز

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

E-MAL: elahe@gam.ca

   کروزهایویژه،هتل،اتومبیل
  بیمههایمسافرتی 


www.gam.ca

وری اسالمی حقوق ایران
تعیین می کند ،دیپلماسی جمه به نابودی می کشاند...
س��هم هریک از در دریای خزر را
کش��ورها عبارت

است از :قزاقستان
 28.4درص��د ،جمه��وری آذربایجان 21
درصد ،روسیه  19درصد ،ترکمنستان 18
درصد و ایران  13.6درصد.
درس��ال های اخیر ،به رغم اعتراض های
بس��یاری از ایرانی��ان دلس��وز ،حکومت
آخوندی ضمن تصویب سهم  20درصدی
کش��ور از منابع دریای مازندران (خزر) در
ش��ورای عالی امنیت ملی خود ،کوشش
بسیاری کرده تا مردم را قانع کند که سهم
ایران بیش از  20درصد نیست.
یکی از این کوشش ها ،مقاله ای است که
در تارنمای "س��امان" درتاریخ  30تیرماه
 1391باعنوان" :گ��ول تبلیغات خارجی
درباره س��هم ای��ران از خ��زر را نخوریم"

ر

تک
یونی

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL، LAVAL،
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

شم
اره آینده

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

درهای گاراژ و دربازکن برقی

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

{>> ادامه در صفحه}29 :

در
جزئیات دمونتریال

فروش ،نصب و تعمیر
نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

منتشرشدهاست.
در بخشی از این مقاله ،نویسنده بی انصافی
که خود را مدافع "اصل انصاف!" کذایی می
نمایاند می نویسد:
«واقع امر این اس��ت که ایران با توجه به
اصل انصاف و توجه به شکل سواحل برای
تدوین رژیم حقوقی جدی��د دریای خزر
20درصد از منابع را حق خود دانسته و به
سهم دیگر کشورها هم کاری ندارد»!
البته نویس��نده توضیح نمی دهد که این
"اصل انصاف!" چه مبنایی دارد و به فرض
اگر با فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی 10
یا  20کشور حاشیه نشین دریای مازندران
(خ��زر) می ش��دند" ،اصل انص��اف!" چه

فتوشاپ

7
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ایران در کانادا قبال گفته ایم تا یک
دفتر حافظ منافع به جای س��فارت
پیدا کند.

می کنید؟
برونو :کان��ادا به تالش خ��ود ادامه
خواهدداد تا توجه جهانی را به نقض
حقوق بشر توسط رژیم ایران جلب
کند و فشار خواهد آورد تا اقدامات
قویتر جهانی برای پاس��خگو کردن
آنها (مقامات جمهوری اس�لامی)
انجام گیرد.
وزارت امور خارج��ه کانادا فعالیت
فعاالن مدنی ایرانی و مدافعان حقوق
بشر را مورد ستایش و حمایت قرار
می دهد.

 بنابرای�ن آی�ا دولت کان�ادا بهایرانیان اج�ازه خواهد داد تا به
امور کنسولی دسترسی داشته
باشند؟
برون��و :از س��فارت ای��ران در کانادا
خواس��ته ش��ده اس��ت تا برای این
منظور جایی را پیدا کند.

 فک�ر نمی کنید تصمیم دولتکانادا به اعدام دو زندانی ایرانی-
کانادایی منجر شود؟
برونو :اس��تیون هارپر ،نخست وزیر
کانادا ،گفته است که کانادا به تالش
های خود از اتاوا و از طریق متحدان
خود ب��رای دف��اع از آن دس��ته از

سخنگوی وزارت خارجه کانادا :ایران
می تواند دفتر حافظ منافع در کانادا دایر کند
ایران ف��ردا :اقدام دولت کانادا مبنی
بر بستن س��فارت خود در تهران و
اخراجدیپلمات های ایرانی همچنان
خبرساز است و رسانه های کانادایی
نیز بخشی از برنامه های خود را به
آن اختصاص داده اند.
یکی از ابهام های این اقدام موضوع
چگونگی انجام امور کنسولی ایرانیان
مقیم کانادا اس��ت که برای بسیاری
سوال برانگیز شده است.
آقای برونو ،سخنگوی وزارت خارجه
کانادا ،می گوید که «دولت ایران می
تواند دفتر حافظ منافع در کانادا دایر
کند».
 س�فارت ای�ران در کان�ادا دراطالعی�ه ای ک�ه روی در اصلی
خ�ود نصب کرده ،اق�دام دولت
کانادا را خصمانه دانسته است.
واکنش شما چیست؟
برونو :تصمیم دولت کانادا بر اساس
نگران��ی های عمی��ق و بلند مدت
گرفته ش��ده اس��ت و دولت کانادا
امروز دولت ایران را مهمترین خطر
برای صلح و امنیت جهان می بیند.
 وزیر خارجه ایران گفته استکه پاسخ مناسب را بعدا خواهد
داد ولی تصمیم دولت کانادا را به
کنفرانسغیرمتعهدهادرتهران
ربط داده و تاکید کرده است که
کان�ادا از اجلاس غیرمتعهدها
هراس دارد .بسته شدن سفارت
کانادا در تهران بر چه معیارهایی
ب�وده و آی�ا به ای�ن اجالس هم

ارتباط دارد؟
برونو :تصمیم ما برای بستن سفارت
کانادا در تهران نتیجه عملکرد خود
دولت ایران است که مشخصا موارد
زیر را شامل می شوند:
 حمایت از دولت بش��ار اسد در
سوریه
 ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته
ای ایران
 اقدام��ات تبعیض ن��ژادی دولت
ایران علیه اسرائیل
 سابقه وحشتناک دولت ایران در
نقض حقوق بشر که یکی از بدترین
ها در جهان بشمار می رود
 پناهدادن به گروههای تروریستی
 نادیده انگاشتن آشکار تعهد خود
به کنوانسیون ژنو که موجب نگرانی
نسبت به امنیت و سالمتیدیپلمات
های کانادا در ایران شده بود
 در بیانیه وزارت خارجه کاناداموضع دولت کانادا در مورد امور
کنس�ولی خیلی روشن نیست.
آی�ا کانادا به دول�ت ایران اجازه
خواهد داد تا دفتر حافظ منافع یا
محلی برای انجام امور کنسولی
ایرانیان کانادا دایر کند؟
برونو :دولتی که س��فارت خود را به
ط��ور دائم یا موقت م��ی بندد می
تواند با تایید کشور میزبان یکدفتر
حافظ منافع معین کند.
برای این کار یک کشور سوم بخشی
از مل��ک و امکانات خود را می تواند
در اختیار آن قرار دهد .ما به سفارت

 آی�ا دولت کانادا حاضر اس�تیک دفتر کنسولی یا بخش ویزا
در ایران دایر کند؟
برون��و :از آوریل امس��ال بخش ویزا
و مهاجرت س��فارت کانادا در ایران
بس��ته شده و به س��فارت کانادا در
آنکارا منتقل ش��ده است .کانادایی
ها در ایران در ص��ورت نیاز به امور
کنسولی می توانند با سفارت کانادا
در ترکیه تماس بگیرند.
آن دس��ته از کانادای��ی های مقیم
ای��ران که به کمک و حمایت فوری
نیاز دارند می توانند با شماره تلفن و
ایمیل تماس برقرار کنند:

 از آنجای�ی ک�ه وزارت ام�ورخارجه کانادا از نقض حقوق بشر
در ایران انتقاد می کند آیا شما
سازمان های حقوق بشر ایرانی
را در فعالیت هایش�ان حمایت

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½

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

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

نشان
ی جدید:

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

  نیم
ه وقت

  
ر
ا
ی
گ
ا
ن

 -اق�دام بع�دی دول�ت کان�ادا

ای��ران ف��ردا :تنها چن��د روز پس
از قط��ع رابطه اتاوا ب��ا تهران ،یک
نش��ریه کانادایی روز دوش��نبه۲۰ ،
شهریورماه ،به نقل از وزیر مهاجرت
این کشور خبرداد که طبق تازهترین
تصمیم دولت کانادا افراد «وابس��ته
به حکومت» جمهوری اس�لامی از
ورورد به این کشور منع خواهند شد.
به گ��زارش روزنامه اس��تار (کانادا)
جیس��ون کنی ،وزیر مهاجرت این
کش��ور ،اعالم کرد ک��ه از این پس
تقاضانامه ش��هروندان ایرانی برای
اقامت در کشور کانادا بادقت بررسی
میش��ود تا از ورود هر کس که «با
حکومت ایران رابطه دارد یا عضوی
از این حکومت اس��ت» جلوگیری
شود.
به گفته آقای کنی ،مقامات مهاجرت
کانادا موظفاند تقاضای اتباع ایرانی
را بهدقت بررسی کنند «تا اطمینان
حاصل ش��ود ک��ه اف��راد مرتبط با

داروخـانه

ساعات کار :عصر

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

Tel.: (514) 932-2953



دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

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

میگوید که امر غیرمنتظرهایدر کار
نبوده و دولت کانادا چند ماه گذشته
را صرف بررس��ی این تصمیم کرده
است.
جیس��ون کنی با اش��اره ب��ه انتقاد
ایرانی��ان مقیم کان��ادا از ارائه جواز
ورود به این کشور به افراد مشکوک
ب��ه ارتباط با حکوم��ت ایران گفت
که دولت کانادا میخواهد اطمینان
حاصل کند افرادی که «ممکن است
غیرقابل پذیرش باش��ند» پا به این
کشور نگذارند.
این وزی��ر کانادایی از جمل��ه افراد
«غیرقابل پذیرش» به افراد وابسته به
«سپاه پاسداران جمهوری اسالمی،
س��پاه قدس ،بسیج ،و اعضای ارشد
حکومت ایران» اشاره کرده است.
از جمل��ه مقامات ارش��د جمهوری
اس�لامی که هماکنون هم در کانادا
به سر میبرد یکی هم محمودرضا
خ��اوری ،رئیس س��ابق بانک ملی
ایران ،اس��ت که به دنبال افش��ای
ارتباطش با پرونده اختالس سه هزار
میلیاردی به کانادا گریخت.
روزنامه گلوباندمیل چ��اپ کانادا
پیش��تر گزارش داده است که آقای
خاوری در ش��هر تورنتو خانهای سه
میلیون دالری دارد.

حکو مت
جمهو ر ی
اس�لامی ی��ا
جزئ��ی از ای��ن حکومت
از ورورد ب��ه کان��ادا من��ع
میشوند».
یادآوردنی اس��ت کانادا روز ش��نبه
 8س��پتامبر در بیانیهای رسمی از
ای��ران به عنوان «بزرگترین تهدید
ب��رای امنیت جهانی» ی��اد کرد ،از
روز  ۱۷ش��هریور س��فارت خود در
تهران را تعطی��ل اعالم کرد و برای
دیپلماتهای ایرانی مستقر در این
کشور مهلتی پنجروزه تعیین کرد تا
خاک این کشور را ترک کنند.
کانادا همچنین از حکومت جمهوری
اسالمی به عنوان «بدترین حکومت»
از لحاظ نقض حقوق بشر یادکرده و
«برنامه ناشفاف هستهای ،کمکهای
تس��لیحاتی ب��ه س��وریه ،و تهدید
اس��رائیل» را از جمل��ه دالیل قطع
رابطه خ��ود با جمهوری اس�لامی
برشمرد.
با ای��ن حال گرچه تصمی��م کانادا
مبنی بر قطع رابطه با ایران بس��یار
غیرمنتظره مینمود ،روزنامه استار
به نقل از وزیر مهاجرت این کش��ور

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

__________________________________ __________________________________
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

کانادایی هایی که در ایران با چالش
های کنسولی و حقوقی روبرو شده
اند ادامه خواهد داد .همچنین کانادا
از دولت ای��ران می خواهد مجازات
اعدام را لغو کند.

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

ساعات کار:

چیست؟
برونو :کانادا تالش می کند تا اقدامات
محکمی علیه تهدی��دات حکومت
ایران از جمله از طریق تحریم های
سخت و فراگیر اقتصادی انجام دهد.
______________

کانادا از ورود افراد وابسته به
حکومت ایران به این کشور
ممانعتمیکند

۶۱۳-۹۹۶-۸۸۸۵
sos@international.gc.ca

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین
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 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

•

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
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کانادا و ایران...

www.paivand.ca

چون گرفتن ویزا ،پاس��پورت و
مدارک الزم هستند و سوالشان
این اس��ت که این اقدام کانادا،
چ��ه موقع تاثی��رش را بر روی
رژیم ایران خواهد گذاش��ت و
عده ای دیگر کانادا را به خاطر
اقدام��ش ،تحس��ین ک��رده و
امیدوارند کشورهایدیگر نیز از
این کار پیروی نمایند.
عباس اس��ماعیلی ،مدیر یک
س��ازمان غیر انتفاع��ی ایرانی
کانادای��ی در ونکور ،می گوید:
اگر کانادا به جد معتقد اس��ت
که رژیم ایران ،تروریس��ت می
باش��د ،بهتری��ن کار در براب��ر
چنین رژیمی ،قطع ارتباط آن
بادنیاست.
ب��ه نظرم چنین اقدامی صد در صد
جواب می دهد ،اگر دیگر کش��ورها
ه��م از این کار حمایت کنند ،آنگاه
ب��دون هیچگونه جنگ و خونریزی
ای ،تغییر رژیم را خواهید دید.
هزاران ایرانی مثل آقای اسماعیلی
ک��ه طی دو دهه گدش��ته به کانادا
نقل مکان نم��وده ان��د در مناطق
مختلفیدر این کشور ساکن هستند
و تابلو های فارس��ی شان در سر در
فروشگاهها و رس��توران هایشان به
چشم می خورد.
بر طب��ق آمار س��ال  ،2006تعداد
 120000ایران��ی تب��ار در کان��ادا
زندگی می کنند ک��ه از این تعداد،
 30000نف��ر در بریتی��ش کلمبیا
هستند.
(آخرین آمار رس��می ایرانیان کانادا
را در همی��ن ش��ماره در صفحه 6
بخوانید.پیوند)

جان بی��رد ،وزیر امور خارجه کانادا،
در بیانی��ه تصمیم مذک��ور ،دولت
ایران را تهدیدی برای صلح و امنیت
جهانی خواند که بر حمایت از بشار
اسد اصرار دارد ،تهدیدی است برای
اسراییل و همکاری الزم برای شفاف
سازی برنامه اتمی اش با سایر ملتها
را ندارد.
آقای بیرد گفت که تا کنون تمامی
دیپلمات های کانادایی خاک ایران را
ترک نموده اند.دیپلمات های ایرانی
نی��ز فرصتی پن��ج روزه برای ترک
کانادا دریافت نموده اند.
طبق مشاهدات ایرانتو ،تاکنون این
موضوع بازخوردهای بسیار متفاوتی
داشته است.
ه��ادی ابراهیم��ی در مقاله ای می
نویسد ،بهتر اس��ت همیشه در باز
بماند ،چه لزومیدارددر روابط میان
دو کشور در این حد عجوالنه بسته
شود؟
عده ای اما معتقدن��د که این درب
بای��د ح��اال حاالها بس��ته بماند تا
تاثیرش را بگذارد.
پوران پوراقبال فعال اجتماعی و بهیار
ایرانی که در س��ال  1998به کانادا
آمده است می گوید دیگر زمان آن
رسیده است کهدنیا برخیزد و بگوید
چه چیزی درست است.
او گفت که واقعا از کانادا متشکرم که
در اقدام اخیرشان به وضعیت حقوق
بش��ر در ایران اشاره کرده اند و این
همان موضوعی است که مرا نگران
کرده است.
(برگردان :ایرانتو)

مک کی :کانادا برای فشار بر ایران در سطح
بین املللی تالش خواهد کرد
ایرانتو :وزیر دفاع کانادا ،با اصرار
بر اینکه اتاوا اعمال فشار بر روی
دولت ایران را تا تغییر در طرز
برخوردش ،در سطح بین الملل
ادامه خواه��د داد ،قطع روابط
دیپلماتیک با ای��ران را توجیه
بیشتری کرد.
پیتر م��ک کی  11س��پتامبر
در مصاحب��ه ب��ا  CTVکانادا
توضیحات ارائه ش��ده توس��ط
نخست وزیر اس��تیون هارپر و
وزیر ام��ور خارجه جان برد را تکرار
کرد.
مک کی توضیح داد که این تصمیم
بعد از بررس��ی های بس��یار زیادی
صورت گرفته اس��ت و فاکتورهای
زیادی در آن محاسبه شده است.
حداقل م��واردی که می ت��وان به
عن��وان دالیل ای��ن تصمیم گیری
برش��مرد ،تهدید ایران برای امنیت
جهانی ،کارنامه حقوق بشر آن کشور
و دیدگاه آنها نس��بت اسرائیل می
باشد.

مک کی گفت که کان��ادا از طریق
مشاوره با متحدانش ،بدون داشتن
یک کانال دیپلماتیک مس��تقیم با
ایران ،بر پیشرفت تحوالت از راه دور
نظارت می کند.
او گفت" :ما همچنان به درخواست
از ایران برای تغییر در نگرشش ادامه
خواهی��م داد ،همچنان که از دولت
سوریه نیز که خشونت وحشتناکی
را بر علیه مردم خود مرتکب ش��ده
است ،چنین درخواستی را در سطح
بین المللداریم".

مک کی ،که در ژانویه با نازنین
افش��ار جم ،ملک��ه زیبایی ،که
اینک فعال اجتماعی سیاسی
اس��ت ،ازدواج کرد ،همچنین
تضمینی ب��رای کانادایی هایی
که ارتباطات ش��خصی با ایران
دارند ارائه کرده است.
مک کی گفت" :ما همچنان به
پشتیبانی و حمایت از مهاجران
ایرانی س��اکن در کان��ادا ادامه
خواهیم داد و هم��راه با مردم
فارس��ی زبانی که از ط��رف دولت
خودش��ان مظلوم واقع شده اند می
ایستیم".
وزیر دفاع کانادا به نحوه مش��ارکت
دول��ت آن کش��ور در زمینه تأمین
نیازمندیهای جامع��ه ایرانی کانادا
اشاره ای نکرد
در اوای��ل امس��ال ،افش��ین جم با
فراخوان خود برای بس��ته ش��دن
س��فارتخانه های ایران در سراس��ر
جهان سرفصلی را رقم زد.

 7اکتبر

پیکنیکپائیزی
 ص2 :

پارکآنگرینیون

ندرپارک..
هرگا

م

آژانس مسافرتی

«بار اصلی ای
ن تغییر ساختاری،
بر دو
ش ایرانیان است!»

آشفتگیدیپلماتیک
حاکم بر اجتماع ایرانیان در کانادا
 13س��پتامبر :نوی��د فتاح��ی
دانش��جوی ایرانی تباری است
که از ای��ران به ونکور آمده و در
دانشگاهبریتیشکلمبیاتحصیل
می کند .او میان دو کشور و دو
فرهنگ ،نقل مکان نموده است،
ونکور جایی که اکن��ون در آن
زندگی میکند و ایران جایی که
در آن رشد کرده است.
اما هنگامی که از تصمیم کانادا
برای قطع ارتباط با ایران مطلع
گردید ،او فقط یک عکس العمل
نشان داد؛ مات و مبهوت ماند.
فتاحی که دانشجوی مهندسی
الکترونیک و مع��اون اقتصادی
کلوب دانشجویی ایرانیان UBC
اس��ت می گوید :من واقعا شوکه
شدم چون این تصمیم بسیار اتفاقی
بود.
فتاحی م��ی گوید :برعکس بریتانیا
که سال گذشته سفارتخانه اش در
تهران را ب��ه دلیل یورش مخالفان،
تعطیل نمود ،به نظر می رس��د که
کانادا دلیل منطقی روش��نی برای
ارائه کردن ندارد.
او گف��ت :در م��ورد دول��ت کان��ادا
هیچ دلیلی برای اینکار ،به چش��م
نم��ی خورد ،اما بار اصلی این تغییر
س��اختاری ،بر دوش ایرانیان است،
چه در داخل و چه در خارج از ایران.
خارج از ایران ،در ش��هرهایی چون
مونترال ،ونک��ور و تورنتو ،که خبر
بسته شدن س��فارت کانادا انعکاس
وس��یعتری پیدا کرده است ،هزاران
ایران��ی دور از وطن ،در بحث و نزاع
سیاسی به سر می برند.
برخی مانند فتاحی نگران مسائلی
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Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
ین
ک 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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www.paivand.ca

CANADA
آرامش
پیش از
توفان؟!

www.skylawn.net

بار بدهی ها می تواند کانادا را
دوباره به رکود اقتصادی سوق دهد

ایرانت��و :گزارش
تحلیلی  moody'sهشدار می دهد
که بی��ش از  ۲۰درصد احتمال آن
می رود که کانادا ،به علت ریس��کی
که در خارج از مرزهای کشور وجود
دارد و همچنین بهدلیل بدهی هایی
که سر به آسمان می زند ،دوباره به
دوران رکود بازگردد.

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
کانادا با آن مواجه اس��ت ریسکهای
بیش��تری را ،در مقایسه با سالهای
 ۲۰۰۷و  ۲۰۰۸ک��ه اولی��ن بحران
مالی جهانی رقم خورد ،در بر خواهد
داشت.
بنابرای��ن گزارش در ش��رایطی که
کانادای��ی ها در بدهی فرو رفته اند،
اگر اقتصاد شروع به نزول کند انتظار
افزایش مجدد در مصرف داخلی دور
از واقعیت است.
و در چنین ش��رایطی احتمال یک
نزول ج��دی در اش��تغال ،مصرف
خانوارها و کمیت و کیفیت اعتبارات
هم وجود دارد.
نویسنده گزارش می گوید که کانادا
با موقعیتی منحص��ر به فرد مواجه
است ،چرا که معموال مصرف داخلی
در مقایس��ه با صادرات و س��رمایه
گذاری از ثبات بیش��تری برخوردار
اس��ت اما اینبار ممکن است بدهی
خانوارها از کنترل خارج شود.
در ای��ن گ��زارش آم��ده اس��ت که
ب��ا کاهش رش��د درآم��د و افزایش
احتمالی نرخ بهره (که مودیز پیش
بینی کرده پیش از پایان سال ۲۰۱۳
به وقوع خواهد پیوست) فشار مالی
بیش��تری بر خانواره��ای کانادایی
تحمیل خواهد شد.
کانادایی ها ،که برای سودی بسیار
اندک ،مقروض ش��ده ان��د ،از آغاز

بحران تاکنون آنچنان بدهی ای را
تلمبار کرده اند که اکنون نس��بت
بدهی به درآمد ،حتی از این نسبت
در آمری��کای پیش از بح��ران هم
بیشتر است.
با این حال ،با سیاستهای اخیردولت
در جهت مش��کل کردن ش��رایط
اعطای وام و همچنی��ن روحیه ی
محافظه کارانه وامدهندگان ،شرایط
اندکی رو به بهبود است.
کریس��تیان دی ریتی��س دیگ��ر
نویسنده این گزارش می گوید:
البته ریسک هایی هم وجود دارد اما
شرایط به اندازه ای که در آمریکا بود
خطرناکنیست.
بنابر آماری که "ایکویفاکس کانادا"
ارائ��ه می دهد ،بده��ی خانوارهای
کانادایی بطور مداوم در هر فصل به
سطحی بیش از فصل قبل رسیده
اس��ت .با وجود اینک��ه میزان اعالم
ورشکستگی در کانادا بسیار اندک
است ،تحلیل گران مودیز معتقدند
این امر اغلب در شرایط رونق شدید
اعتباری رخ می دهد و آن را به مثابه
ی آرامشی پیش از توفان تلقی می
کنند.
هاپکینز احتمال یک رکود دوم در
اقتصاد کانادا را یک به پنج می داند
در حالیکهدی ریتیس کمی بدبینانه
تر آنرا یک به چهار برآورد می کند.

بانکهاازمهاجرانرمساحمایتمیکنند

ایرانت��و :زمان��ی ک��ه ش��ما به یک
سرزمین جدید مهاجرت می کنید
مهمترین و اولین چالشی که با آن
روبرو میشوید ،مسایل مالی است.
خیلی از مهاجران ممکن است ازپس
مخارج خود به خوبی برنیایند .بانک،
تنها نهاد مالی اس��ت که می تواند
برای حمایت از ش��ما اقدامات الزم
را بعمل آورد .به عنوان یک مهاجر
جدید ،ممکن است اطمینان کافی
در مورددریافت حمایت قابل انتظار،
از بانک را نداشته باشید .با این حال،
در کانادا ،بانک ها اقدامات حمایتی
بیشتری از مهاجران نسبت به دیگر

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

اکنون نس�بت بدهی به درآمد ،به
رکورد تاریخی  ۱۵۰درصد رس�یده
است.

و از همین رو ابزارهای زیادی برای
مقابله با یک افت اقتصادی دیگر در
دسترس نیست.
مارک هاپکینز نویسنده این گزارش
می گوید :اقتصاد ،اکنون به ش��دت
بر افزایش بی رویه مصرف خانوارها
تکی��ه داش��ته و در ص��ورت وقوع
هرگون��ه محدودی��ت در مص��رف،
احتم��اال اقتصاد به م��رز یک رکود
دیگر نزدیک خواهد شد.
این گزارش که " ابرهای توده شده
پیرامون اعتبارات مصرفی در کانادا"
نام دارد ،تاکی��د می کند که کانادا
پس از وقوع رکود جهانی و با وجود
اینک��ه ش��رایط صادراتی همچنان
نامناسب است ،در مقایسه با دیگر
کش��ورهای گروه هفت ،کارنامه ی
اقتصادی بهتری را ارائه داده و دلیل
اصلی آن هم مخارج مصرفی است.
اما آمار نشان می دهد که اقتصاد در
سه ماهه دوم امسال تنها  ۱.۸درصد
رشد داشته و این رشد ،اگر چه بیش
از پیش بینی متخصصین بوده ،اما
برای سومین فصل متوالی ،نسبت به
فصل پیشین کاهش یافته است.
از س��وی دیگ��ر به دلی��ل احتمال
وخامت بیشتر اوضاعدر بحران اروپا،
صادرات هم بالقوه با کاهش بیشتری
روبروست.
م��ارک هاپکینز اقتصاددان ارش��د
«مودیز» معتقد است موقعیتی که
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کشورها انجام میدهند.
نهادهای مالی بزرگی هس��تند که
آماده
 ارائ��ه کارت ه��ای اعتباری بدونوثیقه،
 خدم��ات بانک��ی در بیش از یکزبان،
 ارائه خدمات ارائه شده بدون هزینهبانکی و
 کمک جهت ارسال پول به بستگانخ��ود در کش��ورهای مهاجری��ن
هستند.
ب��ا این حال محدودیت نرخ بهره بر
اساس کارت  ۱۰۰۰دالری ۱۹.۹۹

درصد است.
در س��ناریوی حاض��ر که جمعیت
کانادائیان رو به کاهش است ،بانکها
برای نگاه داشتن رونق کسب و کار
خود چاره ای جز حمایت مهاجرینی
را که مشتریان بالقوه بانکها محسوب
می شوند ،ندارند.
مدی��ر بازارهای چن��د فرهنگی در
رویال بانک کانادا می گوید:
پیش بینی این موضوع کامال واضح
است که کانادا با رشد سن جمعیت
روبروس��ت و هر چه به سمت جلو
پیش رویم مهاج��ران عامل اصلی
رشد جمعیت خواهند بود و همین

 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.

یامسین

Tel.: 514-594-0344
ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

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

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

شادی

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

پست کانادا ضرری ۱۰میلیون دالری را گزارش کرد
ایرانتو :پست کانادا
می گوید با کاهش
تع��داد بس��ته های
ارس��الی توس��ط
کانادایی ها ،در سه
ماه��ه دوم امس��ال
در
عملیات��ش
بخشهای مختلف به
فرس��ایش افتاده و
ضرر مال��ی اش هم
افزایش پی��دا کرده
است.
این شرکت ضرری
 ۱۰میلیون دالری
را ،ک��ه البته پس از
پرداخت مالیات به ۴
میلیون دالر خواهید
رسید ،گزارش کرده است.
در عین حال این ارقام در مقایسه با
رقمهای سال گذشته که به ترتیب
 ۱۸و  ۱۷میلیون دالر بود مقایس��ه
کنیم بهبود در اوضاع قابل مشاهده
است.
البته شرکت  CROWNمی گوید
تابستان س��ال گذش��ته به دالیل
اعتصاب ها  ،اوضاع مالی شرکت به
وخامت افتاده بود.
این گزارش می گوید در حالیکه در
این س��ه ماهه  ،حج��م نامه ها ۴.۴
درصد یا  ۳۱میلیون قطعه کاهش

داش��ته ،هزینه ی عملی��ات با ۶.۱
درصد ی��ا  ۸۵میلیون دالر افزایش،
به  ۱.۴۷میلیارد دالر رسیده است.
از سوی دیگر بخش بسته های این
ش��رکت همچنان قدرتمند بوده و
حجم درآمد آن از  ۲۴۵میلیوندالر
به  ۳۰۲میلیوندالر رسیده که علت
آنرا باید به ویژه در رشد ارسال بسته
توسط بخش خرده فروشی تجارت
الکترونیکیجستجوکرد.
پس��ت کانادا همچنین با یک تراز
منفی  ۴.۷میلیارد دالری در برنامه
ی بازنشستگی خود مواجه است.

امر کلید اصلی رش��د اقتصادی در
سالهای آتی می باشد.
مهاجرت ،س��هم به سزایی در رشد
جمعی��ت دارد و در واق��ع میتوانیم
س��هم  ۷۰درصدی رشد جمعیت
را ط��ی دو دهه آینده ،به مهاجرین
اختصاصدهیم.
بانکهایی از قبیل نوا اسکوشیا وجود
دارند ک��ه فعالیت خ��ود را با دادن
اعتبار بدون وثیقه ،به مهاجران آغاز

کرده اند.
این ابتکار عم��ل بانکها ،کار را برای
مهاجران آس��انتر می کند .داشتن
یک کارت اعتباری ،سابقه ای معتبر
برای آنها به وجود می آورد.
در بس��یاری از م��وارد ،مهاجران با
وجود داشتن درآمدی خوب و پس
انداز قابل قبول ،باز هم توانایی خرید
کافی مش��اهده نمی گردد چرا که
این اف��راد نمی توانند هیچ اعتبار و

در ای��ن گزارش اش��اره
شده است که  ۷۱درصد
از هزین��ه ه��ا مرب��وط
به نی��روی کار ب��وده و
بنابراین به اهمیت یک
توافق دس��ته جمعی با
نمایندگان اتحادیه های
کارگری ،شرکت پست
کانادا ،ایمان دارد.
ج��ان همیلت��ون مدیر
ارتباطات پس��ت کانادا
در ی��ک مصاحب��ه ی
تلفن��ی گف��ت "اکنون
زمان آن فرا رسیده که
ما به گفتگویی واقعی بر
مبنای حقای��ق موجود
دس��ت زنی��م .کاهش در
تعداد نامه ها امری نیست که روزی
چرخشی در آن ایجاد شود .کانادایی
ها از پست کانادا به روشهای متفاوتی
بهره برداری می کنند .انتظارات آنها
از آنچه پست کانادا باید عرضه کند
متفاوت بوده و ما می بایستی به آن
پاسخدهیم".
آقای همیلتون می گوید پست کانادا
آخرین پیشنهاد خود را به اتحادیه
کارگران پست کانادا در  ۱۹جوالی
عرضه کرده است که نماینده ای از
این اتحادیه برای اظهار نظر در این
مورد در دسترس نبود.

تضمینی ارائه نمایند.
از ای��ن رو رویک��رد بانکها کمک به
مهاجران ودر نتیجه کمک به کسب
و کار خودش��ان است که به اعتقاد
بسیاری از کارشناسان این رویکرد
متقابل می تواند به نفع طرفین این
ماج��را یعنی بانک ه��ا و مهاجرین
باشد.
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ن شـاره
ژا
نه الپرس
در آئی

«شاره کبک را در بهترین شرایط ترک می کند».
«جامعۀ کبک ،که آثاری از تعصب در آن دیده می شود،
فقدان او را با تاسف درخواهد یافت».
«آیا او بازمی گردد؟»

ماریاکُـتنه

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

لیبرال و پیشرفت اقتصادی ،با اولویت
های منافع عموم و باالخره با تعلق به
Immigration Consultant of Canada Regulatory
کانادا ودرعین حال همکاریدر امور
)Council (ICCRC
جهانشمول .با این حال ،بسیاری از
&
Register with the Government of Quebec
ارزش های کبکی را هم در دل خود
---------------------------دارد.
Contact me in English،
خانم لی��زن گانی��ون ،مقاله نویس
French،
Italian or PERSIAN
دیگر الپرس ،هم درباره ش��اره می
__________________
گوید« :او در حالی می رود که خانه
مرتبی از خود به جای می گذارد و
خدمات ما:با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
مسئولیت خرابیکاری ها را هم می
 ویزای دانشجویی
 سرمایه گذاری
پذیرد».
 تمدید کارت اقامت
 تخصصی
خان��م گانیون معتقد اس��ت حزب
 تجربه کانادائی و کبک  تقاضای تابعیت
لیب��رال ،علیرغم پی��ش بینی های
 تکفل همسر و خانواده  تنظیمدعوتنامه
نظرسنجی ها ،با نتیجه عالی و بدون
از هم پاش��یدگی از انتخابات بیرون
لطفا جهت دریافت لیست جدید مهاجرین متخصص،
آمد و همین امر سورپریز انتخابات
به وب سایت ما مراجعه بفرمائید.
بود.
ع��ده ای منتظر بودن��د آنچه باقی
خواه��د ماند ی��ک ح��زب لیبرال
مدیر امور ایرانیان
پریشان ،فرسوده و روحیه باخته که
با خط مستقیم و رایگان زیر از ایران به مونترال پاسخگوی عزیزان شما خواهد بود:
در درون آن کسی داوطلب رهبری
از تهران بدون هیچ پیش شماره واز شهرستان با پیش شماره ()۰۲۱
نخواهد ش��د .ولی دیدیم که چنین
نش��د و لیبرال ها از رهبر کم نظیر
 )۰۲۱( 971 - ۱۸74داخلی3747
خود تشکر کردند.
ساعات تماس به وقت ایران از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴
چرا؟
بخاطر اینکه شاره زشت ترین اهانت
980 St-Antoine W. Suite 308
ه��ا را ،که در جری��ان فعالیت های
Montreal، Quebec H3C 1A8
انتخاباتی در ش��یپورها دمیده می
ساعات
)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
ش��د ،صبورانه و با آرام��ش و رفتار
متاس
)514-326-8103 (St.Leonard
پسندیده تحمل کرده است.
11:00
دارای
ش��اره
ب��ه نظر خانم گانیون،
mariacottone@hotmail.com
تا 18:00
از
پیروی
قبیل:
ارزش هائی است از
قبلی
وقت
تعیین
با
www.mariacottone.com
دموکراسی لیبرال ،معتقد به آزادی
های مدنی ،احت��رام به اقلیت ها و
پذیرش کثرت ها و تفاوت ها.
وی اضافه می کن��د که جامعه ما،
که آثاری از تعصب در آن دیده می
شود ،فقدان او را با تاسف درخواهد
یافت.
آندره پرات ،از س��رمقاله نویس��ان
الپرس هم می گوید:
«برای قضاوت درب��اره خدمات 28
ساله و قابل مالحظه ژان شاره ،باید
از احساسات نامعقول ایجاد شده بین
کبکی ها ،در م��ورد عدم رضایت از
نخس��ت وزیر در حال رفتن ،فاصله
گرفت».
این نویس��نده در ج��ای دیگر می
نویس��د :اینکه ش��اره ،بع��د از این
همه تبلیغ��ات منفی باز هم از بوته
آزمایش قوی بیرون می آید شانسی
نیست ،بلکه سرسختی جزء ذات این
شخص است.
نویس��نده س��پس با تحس��ین به
خدمات  28س��اله او می پردازد که
در س��ال  1993حزب کنسرواتور
درح��ال نابودی را تحویل می گیرد
و بعدا به سیاست کبک نقل مکان داده است که در ترفیع منافع کبک ،داد که نتایج نظرسنجی ها همیشه سپس پیش بینی می کند« :شاید
در سیاست فدرال و در حزب لیبرال
کرده و با مش��کالت زیادی دست و اعم از س��طح ملی و بی��ن المللی ،هم قابل اطمینان نیستند.
پنج��ه نرم کرده و هرگز هم آرامش موفقیت های چش��مگیری داشته این نویسنده ضمن بیان خصوصیاتی کانادا نقشی به عهده بگیرد ،چرا که
و متانت خود را از دست نمی دهد ،باشد .علیرغم کم اهمیت جلوهدادن از ژان ش��اره و ذک��ر اینک��ه او آدم ش��ایعاتی هم در ای��ن زمینه وجود
انگار که همه چیزدر بهترین شرایط ها یا فرام��وش کردن های امروزی ،پراحس��اس بوده و از دور هم متکبر دارد».
اس��ت .آندره پ��رات اضافه می کند عملکرد او از سوی تاریخ نگاران مورد به نظر می آید ،به دو نکته دیگر هم نکت��ه آخ��ر اینکه ،س��رژ ش��اپلو،
کاریکاتوریست الپرس ،تصویری از
درباره او اشاره می کند.
که در این  28س��ال او لحظه ای از توجه قرار خواهد گرفت».
وظایف اداری خود غفلت نمی کند ،بخش دیگری از نوشته آندره پرات یکی آنکه کسانی که با شاره ارتباط ژان شاره کشیده که با چشمان بسته
و به همین دلی��ل ،دیروز از خانواده است که در پایان مقاله ،به شایعات طوالنی داش��ته اند از عدم وفاداری و قیافه آرام در بستری آرمیده است؛
خود تشکر کرد.
مربوط به وجود فساد در دولت شاره و بی تفاوتی وی اظهار تاس��ف می در حالی که یک فرمان اتومبیل در
کنن��د .دوم هم آنک��ه در اطراف او کنار تختخوابش ولو شده است.
بنظر آندره پرات ،شاره ذاتا سخنوری نیز اشاره می کند.
زبر دست و دارای استعداد مباحثه
شایعات و داستان های مشکوک و آنچ��ه من از این کاریکاتور فهمیدم
اینست که شاپلو می خواهد بگوید
است که ایندو امتیاز باعث موفقیت ونس��ان ماریس��ال از مقاله نویسان احتماال نادرست کم نیست.
در آخر هم می نویسد مشکل بتوان «اکنون که سکان از دست او گرفته
ه��ای او در حزب کنس��رواتور و در الپرس هم می نویسد:
دوران نخست وزیری او شده اند.
باور کرد که ژان ش��اره ،بعد از سالها شده است ،شاره با وجدان آسوده به
«استعداد شاره در ایجاد ارتباطات« ،ژان شاره ،بعد از  35روز مبارزه ،با حضور فعال در افق سیاس��ی کبک استراحت می پردازد».
ش��ناخت صمیمانه اش نس��بت به  50کرسیدر پارلمان از سد انتخابات و کانادا ،بخاطر خوشگذرانی استعفا
کان��ادا و توج��ه زیاد او به مس��ائل گذشت و با بدست آوردن  15تا  20داده و سیاست را ترک کرده باشد.
جهان��ی و بین المللی ب��ه او امکان کرسی بیشتر از پیش بینی ها ،نشان بعد می پرسد «آیا او بازمی گردد؟»

Maria Cottone

کامی منفرد

انتخابات اس��تان کبک ب��ه پایان
رس��ید و برخالف پیش بینی های
سونداژگران(بنگاههاینظرسنجی)،
حزب لیبرال کبک شکست فاحشی
نخورد و با اختالف تنها  4کرس��ی
در پارلم��ان و اختالف کمتر از یک
درصد در کل آراء دولت را به حزب
رقیب خود به رهب��ری خانم ماروا
تحویل داد و رهبر آن ژان شاره هم
از سیاست کناره گیری کرد.
بررس��ی کارنامه ژان شاره نخست
وزی��ر س��ابق را ب��ه اقتصاددانان و
منقدان سیاس��ی وامی گذاریم و به
اظه��ار نظر چن��د روزنامه نگار می
پردازیم ،چرا که هیچ هم نباشد ،او 9
سال نخست وزیر ما بود.
دنیس لسار در الپرس می نویسد:
«ژان ش��اره رئیس ح��زب لیبرال،
بعد از  28س��ال خدم��ت عمومی
(، )SERVICE PUBLIQUEدر
حالی ک��ه صدایش در اثر هیجانات
گاهگاه��ی م��ی برید ،و م��زه تلخ
شکس��ت را در حوزه انتخابی خود
ش��ربروک مزم��زه می ک��رد ،برگ
زندگی سیاس��ی خود را برگردانده
و از کبک��ی ها ،بخاطر افتخاری که
برای  9س��ال نخس��ت وزیری به او
داده بودند ،سپاسگزاری کرد.
سپس نویسنده به سخنان ژان شاره
بعد از اس��تعفا می پردازد که بهتر
است بخشی از این سخنان را مرور
کنیم:
«بدون همس��رم ،من هرگز نخست
وزیر نمی ش��دم .اعضای خانواده ام
مرا با عش��ق و ش��کیبائی همراهی
کردن��د .بع��د از  28س��ال خدمت
عموم��ی ،فک��ر می کن��م وقت آن
رس��یده اس��ت که کتاب زندگی را
ورق زده و ب��ه خانواده برگردم .این
تصمیمی است که ما همگی با هم
گرفته ایم .از شما مردم کبک بخاطر
امتیازی که به من دادید تا نخست
وزیر شما باشم تشکر می کنم».
شاره س��پس اضافه می کند «همه
روزهائی را که مشغول انجام وظیفه
ب��ودم دوس��ت می داش��تم ،حتی
روزه��ای س��خت را ،روزهائی را در
آتش دائمی می سوختم تا با اعتقاد

کامل از منافع کبک محافظت کنم.
من در همه م��وارد موفق نبوده ام،
ولی تالش های من بجز برای تامین
منافع کبک انگیزه دیگری نداشته
است».
ریش��ارد وینیو ،مقال��ه نویس دیگر
الپرس هم ،ضمن اشاره به تبلیغات
ضد شاره و ضد لیبرالها در سالهای
اخیر ،می نویسد:
«کبکی ها تش��خیص دادند حزبی
که بهتر می توانددولت پارتی کبکوا
را زیر نظارت داشته باشد رقیب آن
یعنی حزب لیبرال است .زیرا حزب
لیب��رال ،که در مقام اوپوزیس��یون
رس��می قرار گرفته ،تقریبا از قدرت
برابر با پارتی کبکوا برخوردار اس��ت
کهدولت رادردست خواهدداشت».
آقای وینیو معتقد اس��ت ش��اره با
متانت و خویش��تن داری در مقابل
شکس��ت خود در حوزه انتخابیش
نشان داد که شایسته مقام نخست
وزیری بوده است.
نویسنده دو حزب لیبرال و کبکوا را
مقایس��ه کرده و می نویسد درست
است که ژان شاره بعد از این شکست
از رهبری حزب کن��اره گیری کرد
ولی این حزب اکنون بگونه متحد پا
برجاست.
ای��ن کن��اره گیری هم بص��ورت از
میدان بدر کردن رهبر از سوی حزب
نبوده ،چنانکهدر پارتی کبکوا چنین
ش��ده است ،بلکه ش��اره با احساس
مس��ئولیت و با میل خود اس��تعفا
داده ،در حالی که حزب هم آنچنان
شکست خورده نیست.
سپس نویسنده تاکید می کند که
ش��اره کبک را در بهترین ش��رایط
ت��رک می کند ،ش��رایطی که از ده
سال پیش فراهم شده است و حتی،
بهت��ر از هر ناحیه دیگ��ر در دنیا ،از
بحران مالی عبور کرده است .به باور
این نویسنده ،شاره که  54سال دارد
می تواند در آینده هم نقش آفرین
باشد.
ریشارد وینیو به نقل از شاره هنگام
استعفا می نویسد:
«در عالم سیاست PLQ ،حزبی است
جامع که بر مبنای ارزشهای بنیادی
خود استوار است ،ارزش هائی مانند
ارتق��اء آزادی های ف��ردی ،هویت
فرانسوی ،عدالت اجتماعی ،احترام
به جامعه مدنی ،تعهد بهدموکراسی

11

12

 سال  18شماره  25  1072شهریور 1391

PAIVAND: Vol. 18  No.1072  Sept. 15, 2012

www.paivand.ca

خاورمیانه...

امیرکفشداران

اکونومیست :اخوان املسلمین در اریکه قدرت

در بحبوحه و اوج بهار عربی در سال
 ،۲۰۱۱معترضین در میدان تحریر
قاهره ،در صدد س��رنگونی حاکمان
نظامی بودند که برای شش دهه بر
آن ها حکم می راندند.
آنها هزینه ی س��نگینی را با خون
خود پرداختند ولی به صورت کامل
موفق نشدند.
حس��نی مبارک ،رئیس جمهور (و
فرمانده ی س��ابق نی��روی هوایی)،
س��رنگون و زندانی شد اما بسیاری
از مردان ارتشی مالزمش ،در قدرت
باقی ماندند و همزمان با حرکت های
انقالبیون به کار های سابق خویش
ادامه می دادند.
این همزیس�تی اکنون به پایان
رسیده است.
با بیانیه ای آرام و خونس��رد در ۱۲
آگوست ،ارتش توسط محمد ُمرسی،
رئیس جمهوری که به تازگی انتخاب
شده و از اخوان المسلمین می آید،
به گونه ای موثر کنار گذاشته شد.
ای��ن برکناری ش��امل ژنرال محمد
طنطاوی ،ک��ه برای م��دت زمانی
طوالنی وزیردفاع بود و بعد از سقوط
مبارک حاکم موقت شمرده می شد؛
معاون وی در شورای عالی نیرو های
نظامی و بسیاری دیگر از ژنرال های
قدیمی می شود.
این اق��دام منج��ر ب��ه محرومیت
نظامیان از تمام قدرت ش��ان نشده
است.
همان طور که در بسیاری از کشور
های ع��رب و آفریقای��ی ،نیروهای
نظامی قدرت سیاسی خود را حفظ
می کنند و منافع اقتصادی ایشان –
که احتماال در حدود یک دهم تولید
ناخالصداخلی است-دست نخورده
باقی می ماند.
وزیردفاع جدید ،عبدالفتاح السیسی،
یک عضو ج��وان از ش��ورای عالی
نظامیان اس��ت که بخش اطالعاتی
خود را اداره می کرده است.
او را به سختی می توان یک اصالح
طلب دانس��ت و قطعا یک اس�لام
گرا نیس��ت .ولی به نظر می رس��د
زد و بند هایی با اخوان المس��لمین
داشته است .بیانیه ی بازنشستگی
س��المندان [درباره ی ژن��رال های
ارش��د] که توس��ط وی اعالم شد و
نام هیچ یک از افراد مشمول آن به
طور عمومی اعالم نشد ،به سرعت
با تایید وی به عنوان وزیر دفاع ،پی

گرفته شد.
اما به خاطردر یک ردیف قرار گرفتن
قدرت آقای مرس��ی با قدرت اخوان
المسلمین ،این بیانیه ی بازنشستگی
مختصر ،که در  ۱۲آگوست توسط
س��خنگوی ریاست جمهوری اعالم
شد ،به سختی قابل اعتماد بود .چرا
که گروهی که که فقط یکی از تعداد
پرشمار بازیگران در بهار عربی بود،
اکنون قدرت مطلق سیاس��ی را در
مصر به دست گرفته است.
بعد از سال ها مورد تعقیب قضایی
بودن ،اخوان ،دشمنان سابقش را با
تشکری استهزا آمیز ،که شما باعث
بیشترین افتخارات این کشور بودید،
به کرانه ی رود نیل فرستاده است.
آقای مرس��ی همچنین یک حکم
اخیر نظامی که به ژنرال ها امتیازات
ویژه ی سیاسی می داد را لغو کرد،
این امتیاز ش��امل نظ��ارت بر پیش
نویس قانون اساسی جدید هم بود.
وی هم چنین خ��ود را در فرماندۀ
کل نیرو های نظام��ی ،بدون هیچ
گونه چون و چرایی ،نامید.
هنوز مانده است که ببینیم دادگاه
عال��ی دوران مب��ارک با این تصرف
قدرت کنار می آید یا نه.
بعضی از مصریان امیدوارند که چنین
اتفاقی نیفتد .آنها نیرو های نظامی
را همچون ضامنین سکوالریسم و
آخرین مدافعی��ن علیه بنیادگرایی
می بینند.
ایش��ان از افزایش قدرت یک گروه
که با شاخصه های ضد دموکراتیک
فرقه گرایی آلوده ش��ده است ،می
ترسند .لیبرال های قاهره به شدت
دغدغه این را دارند که اجازه دادن به
افسران پلیس برای ریش گذاشتن،
به عنوان گامی برای تبدیل مصر به
مدل جمهوری اس�لامی مثل ایران
دیده ش��ود؛ گرچ��ه محاکمه ی دو
روزنامه نگار به خاطر توهین به آقای
مرسی،دلیلی واقعی برای این نگرانی
به دست می دهد.
گذش��ته از این ها ،آقای مرس��ی تا
کنون ب��ا احتیاط بس��یار به اعمال
قدرت دست زده است.
او کابین��ه ی متنوع��ی را منصوب
کرده اس��ت که شامل یک قبطی و
ش��خصیت هایی از دوران حکومت
مبارک می باش��ند .او هیچ اقدامی
در راستای خدشه دار کردن معاهده
ی کمپ دیوید در  ۱۹۷۹که ضامن
صلح با اسرائیل اس��ت ،انجام نداده
اس��ت .تا زمانی که وی به حمایت

از دول��ت مبتنی بر قانون اساس��ی
و احت��رام به حقوق بش��ر ،بپردازد،
کنارگذاری ژن��رال های ارتش باید
مطلوب و خوش��ایند در نظر گرفته
ش��ود ،چرا که هیچ دموکراسی ای
تا زمانی که بیشتر قدرت در دست
نیروهای نظامی اس��ت ،نمی تواند
رونق گیرد و گسترش یابد.
کاهش قدرت نیرو های نظامی تنها
یکی از چالش های اساس��ی آقای
مرسی بود.
وی اکنون ب��ا دو امتحان بحرانی و
بزرگ دیگر مواجه است.
اولین و فوری ترین امتحان ،نگارش
قانون اساسی جدید است ،که نیاز به
تاییددر یک همه پرسیدارد که بعد
از آن بای��د راه را برای انتخابات یک
مجلس تازه هموار سازد.
پیش تر از این در همین س��ال یک
نظر سنجی گسترده از مردم توسط
حکم دادگاه ها نا معتبر ش��ناخته
شد ،بنابر این آقای مرسی هم اکنون
به گونه ای ق��درت دیکتاتورمآبانه
نزدیک شده اس��ت .وی باید از این
گونه ابزار بسیار کم استفاده کند یا
[در غیر این صورت] خطر از دست
دادن مش��روعیت را بپذیرد .مصری
ه��ا اصلن تمایل ندارند که یک فرد
مقت��در و تمامی��ت خ��واه دیگر را
جایگزیندیگری کنند.
امتحان ب�زرگ دوم ب�رای رئیس
جمهور جدید ،اقتصاد است.

بالتکلیفی ای که در پی بهار عربی
ب��ود باعث ضرب��ه زدن ب��ه امنیت
س��رمایه گذاری و اعتماد بازرگانی
ش��د .س��رمایه گ��ذاران در کناری
ایستاده و انتظار می کشند .توریست
ها که س��ابقن منب��ع عظیم درآمد
بودند ،آنقدر می ترس��ند که مثلن
نکند یک راهنما در پای اهرام مصر
شتر هایشان را به قصاب ها بفروشد.
اصالحات عظیمدر بافت های قدرت
به سرعت و فوریت مورد نیاز است.
با قضاوت بر اس��اس جسارت آقای
مرسی در کنار گذاشتن اکثر ژنرال
های ارشد مصر ،در می یابیم که وی
شجاعت الزم برای این اصالحات را
دارد .اما سوال این جاست که آیا وی
و اخوان المسلمین خواست و تمایلی
به انجام این کار ها دارند؟

اکونومیست  ۱۸:آگوست ۲۰۱۲
ترجمه :حبیب فرحزادی

منتشر شد:
این کتاب
و دیگر آثار
علیمیرفطروس
را از سایت

www.maisongraphique.
com/farhang

تهیهکنید.

تلفن:

514-931-9-931

Facebook:
paivand.montreal

•

به لیست بلند
ایمیلپیوند،
بپیوندید :اگر می
خواهید از انتشار
اینترنتیپیوند
بصورت منظم آگاه
شوید ،نشانی
ایمیل خود را به
ما ایمیل کنید:

info@paivand.ca
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وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

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

________________________________________________Tel.: 514-303-2977
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

Fax: 514-303-6522

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

بسته شدن سفارت ایران

نامه سرگشاده رضا پهلوی به
وزیرامورخارجهکانادا
عالیجناب جان برد
وزیرامورخارجهکانادا
آقای برد عزی��ز ،من تصمیم اخیر
دولت ش��ما مبنی بر قطع روابط با
جمهوری اسالمی ایران را تحسین
می کنم .مدت زمانی طوالنی است
که رژیم اعمال ددمنش��انه برعلیه
ش��هروندان خود مرتکب می شود
و مبادرت به اقدامات ش��رورانه در
منطقه م��ی کند ک��ه تبعاتی نیز
داش��ته اس��ت .تصمیم کانادا برای
ایس��تادگی در برابر رژیم حاکم بر
ایران هم ش��جاعانه و هم درس��ت
است .من باوردارم که سایر کشورها
نیز منش کان��ادا را پیروی خواهند
کرد.
در اوایل س��ال جاری ،من گزارشی
تقدیم شورای امنیت سازمان ملل
و  ICCنمودم که ش��امل جزییات
نقض مستمر و شرم آور حقوق بشر

توس��ط رژیم حاکم بر
ای��ران – در داخ��ل و
ماورای مرزهای ایران
می باشد .واقعیت تلخ
و ثابت ش��ده ای است
که در رسانه ها توسط
س��ازمان های مدافع
حق��وق بش��ردر طی
این س��ال ها به کرات مطرح شده
اس��ت؛ ولی ،متاسفانه ،رژیم حاکم
برایــران چالش ناپذیــر و روز به
روز گستـاخ تر می شود.
قط��ع روابط دیپلماتیک ب��ا ایران
زمینه یک فرص��ت جدید را برای
روش��نگری در مورد نادیده گرفتن
مستمر قطعنامه های سازمان ملل و
نقض حقوق بشر توسط رژیم حاکم
را میس��ر می س��ازد .هرچه رژیم
منزوی تر ش��ود ،و هر چه تحریم
های اقتص��ادی رژیم را متزلزل تر
نماید ،امید به برخاستن ملت ایران

برای رها کردن خود از چنگال این
رژیم تمامیت خواه افزایش می یابد.
خواس��ت موجه و برح��ق ایرانیان
توقف کامل نقض حقوق بشر ،آزادی
زندانیـان سیاس��ی و انتخابات آزاد
می باش��د که امیدوارند که جامعه
جهانی خواست آنان را نادیده نگیرد
و در مبارزه آنان را تنها نگذارد .کانادا
همبستگی خود را با بهترین روشی
نش��ان داده است ،و برای این اقدام
من از س��وی هم میهنانم از ش��ما
سپاسگزاری می نمایم.
با احترام شایسته ،رضا پهلوی
 10سپتامبر ۲۰۱۲

هشت هزار پزشک جوان و دو سوم ماماها در
ایران بیکار هستند
علیرضا زالی ،معاون سازمان نظام
پزشکی ایران ،از وجود هشتهزار
پزش��ک جویای کار در ایران خبر
داد.
علیرضا زالیدر گفتگو با خبرگزاری
کار ای��ران ،ایلنا ،به مناس��بت روز
پزش��ک تصری��ح ک��رد« :عم��ده
پزشکان جویای کار پزشکان جوان
و پزشکان عمومی هستند که تازه
فارغ التحصیل شده اند».
وی همزم��ان خاطرنش��ان ک��رد:
«آمار نگران کننده دیگری نیز در

این زمینه وج��ود دارد که بیش از
 ۱۰هزار و  ۵۰۰پزش��ک در طول
سالهای اخیر مطلقا به هیچ کدام
از مص��ادر ح��وزه س�لامت اعم از
وزارت بهداشت ،معاونین درمان و
دانشگاهها مراجعه نکردهاند».
معاون س��ازمان نظام پزشکی این
 ۱۰ه��زار و  ۵۰۰پزش��ک را جزو
حلقه آماری مفقوده حوزه پزشکی
کشور دانست و افزود:
«این پزشکان به احتمال خیلی زیاد
به مشکالت حرفهای بسیاریدچار

شدهاند که متاسفانه فاقد هرگونه
فعالیت ش��غلی در حوزه پزشکی
هستند».
علیرض��ا زالی همچنی��ن در مورد
فارغالتحصی�لان رش��ته مامایی
تصریح کرد:
«دو س��وم ماماها درکش��ور بیکار
هستند .این درحالی است که هنوز
کشور ما از نظر اس��تاندارد از نظر
تع��داد ماماها ب��ه ازای تعداد تولد
هنوز به آمار جهانی نرسیده است».
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تابوی ایرانی
در کنفرانس
ساالنهشیکاگو

گزارش...
بیست و دومین کنفرانس ساالنه اجنمن
دوستداران فرهنگ ایرانی
--------------------

The 22nd Annual Conference of the Association of
Friends of Persian Culture,
held at the Renaissance
Hotel & Convention Centre
Schaumburg, Illinois from
Aug. 30 - Sept. 2, 2012.

-------------------بیس��ت و دومین کنفرانس ساالنه
انجمن دوس��تداران فرهنگ ایرانی
در تاری��خ  30آگوس��ت  2012در
هتل رنسانس ش��امبرگ ایلینوی
(شیکاگو) و با شرکت  3هزار نفر از
ایرانیان و ایران دوس��تان و عاشقان
آب و خاک وط��ن آغاز گردید و به
مدت چهار روز به
طول انجامید.
امس��ال تیت��ر
و س��رلوحه
کنفرانس مورد
بح��ث «جلوه

هائی از فرهنگ
ایرانی» بود.

صرف��ا جه��ت
اطالع آن دسته
از خوانن��دگان
عزیزی ک��ه با
ای��ن انجم��ن
آشنائی ندارند
باید اضافه نمایم
که  22سال قبل گروهی از بهائیان
ایرانی مقیم کشور آمریکا تصمیم به
تشکیل و ثبت انجمنی به نام انجمن
دوستداران فرهنگ ایرانی گرفتند و
اولین دورهم آنجا ساالنه انجمن را
تدارکدیدند.
درح��ال حاضر با وج��ودی که این
انجمن تحت اشراف محفل روحانی
ملی بهائیان ایالت آمریکا اداره می
گردد ،ولی خود دارای تش��کیالتی
مستقل و خودکفاست که هر ساله
کنفرانس باش��کوهی را تدارک می
بیند.
امس��ال  3ه��زار نفر م��رد و زن و
کوچک و بزرگ از سراس��ر دنیا :از
گوش��ه های دور دس��ت استرالیا تا
آفریقای جنوبی ،از آمریکای جنوبی
تا دور افتاده ترین نقاط کشور کانادا
عاش��قان ایران در این گردهم آئی
ش��رکت نموده بودن��د و چهار روز
فراموش نشدنی و با یکدنیا عشق و
عالقه و محبت و دوستی را در کنار
هم گذراندند.
از نظ��ر حض��ور دانش��مندان و
هنرمندان بن��ام ایران��ی که نقش
مهمی در اجراء برنامه روزانه داشتند
بقدری این کنفرانس غنی و اشباع
شده از عشق وطن بود که قلم قادر
به توصیف آن نیست.
در ای��ن کنفران��س س��خنوران و
دانشمندانیچون:
پریچه�ر قارداش�یم ،عب�اس
میالنی ،ش�اپور راس�خ ،وحید
رافتی ،محم�ود توکلی طرقی،
بهروز ثابت ،مهوش شاهق ،نادر

سعیدی ،ناصر انقطاع ،منوچهر
مفیدی ،شهرام همایون ،بهروز
جباری و غیره...
شرکت داشتند و هر یک در برنامه
های مربوط بخود چنان کردند که
فراموش نخواهد شد.
در ضمن هنرمن��دان افتخار آفرین
ایران��ی چ��ون ش��هره آغداش��لو و
هوش��نگ توزیع با شرکت در چند
برنامه و نمایش تئاتر یک ایرانی در
بهشت ش��ور و ولوله ای بی نظیر در
محیط کنفرانس خلق نمودند.
حضور رضا عالمه زاده ،فیلم س��از
مع��روف ایرانی که افتخ��اری برای
ایران آفریده اند و با نمایش فیلم بی
نظیر تابوی ایرانی گونه های خسته
از هجران وط��ن و دوری دردآور از
وطن و هموطنان ،عزیزان ش��رکت
کنندهدر کنفرانس را با اشک سوزان
شستشو دادند .احساس همدردی با
هموطنانی که بخاطر عقاید مذهبی
خود سخت تریندوران تاریخ را ثبت
نموده اند بصورتی بود که فریادها را
در سکوت مطلق بگوش دل و جان
می شنیدند.
گـردآفرید ،شیر زن ایرانی که برای
ُ
زنده نگهداش��تن زب��ان و فرهنگ
س��رزمین ما با ش��هامتی بی نظیر
سنت شکنی کرده و نقالی می کند،
روح جدیدی ب��ه محیط کنفرانس
بخش��یدند و برنامه بسیار جالبی را
اجراء کردند.
حضور هنرمند و خواننده خوش نام
رشید مستقیم در این کنفرانس یکی
دیگر از برنامه های پیش بینی نشده

کنفرانس بود .این خواننده محبوب
ک��ه در چن��د دهه گذش��ته اولین
خواننده تلویزیون ملی ایران بودند
و برای اولین بار صدای این هنرمند
در روز افتتاح تلویزیون پخش گردید
دنیائی خاطره برای شرکت کنندگان
در کنفرانس داشت و آوازشان جان
دیگری به جسم همگان بخشید.
ه��ر روز میزگردهائی ب��ا تیترهای
بس��یار جالب برگ��زار می ش��د و
س��خنوران و دانشمندان به بحث و
گفتگو می نشستند.
موضوعات��ی که س��خنرانان به آن
پرداختند عبارت بودند از:
 یادی از سیمین دانشور و ستاره
فرمانفرمائیان
 دموکراس��ی ی��ا
تئوکراسی :همسو یا
ناساز
 حکومت داوری و
مسئولیتاجتماعی
 ش��عرای معاصر
ایران
 گل و گی��اه در
اشعار عرفانی فارسی
 نگاهی به ادبیات
بهائی
حکمران��ی

«مهندس��انه» رد
ایران معاصر
 نق��ش زن��ان در
گذار به دموکراسی
 ابعاد جهانی آموزه های تربیتی
و فرهنگی ایران
 گنج سخن
 خانواده ،کودک و جوانان
 حاکمیت و آزادی
 تئاتر و هنرهای نمایش ایران
 بسوی فردائی روشن تر
 در ضم��ن ه��ر روز برای صدها
نفر از نوجوانان و کودکان و جوانان
کالس های مختلف مانند آموزش
زبان فارسی ،هنر ،موسیقی و غیره
برقرار بود و از این کالس ها استقبال
بی نظیری بعمل می آمد.
رویهمرفته شرکت در این کنفرانس
عالوه ب��ر دید و بازدی��د و مالقات
دوستانی که سالهاس��ت از آنها بی
خبرید در این مدت به قول معروف
آب از آب تکان نخورد؛ دلی به درد
نیامد و اتفاق��ی رخ نداد .محیط به
قدری دوست داشتنی و جالب بود
که هرگز فراموش نمی شود .اگر می
خواهید بوی خوش وطن رادر خارج
از وطن استشمام کنید و چند روز
به دنیایی خوش ایران و ایرانی سفر
کنید به این کنفرانس بروید.
>> عکس :پریچهر قارداشیم
توجه :بخشی از سخنرانی های
ارزشمند این کنفرانس اینک در
سایت یوتوب (نش�انی زیر) در
دسترس عالقمندان می باشد:
www.youtube.com/user/
_fopcatalks?feature=results
main


ثرومتندان  ۱۷هزار میلیارد یورو به کشورهای "بیخطر" بردهاند

ثروتمن��دان در سراس��ر جه��ان
دس��تکم  ۱۷هزار میلی��ارد یورو
از داراییش��ان را به "بهش��تهای
مالیاتی" منتق��ل کردهاند .هدف
ای��ن ثروتمن��دان از انتق��ال این
حجم دارایی ،نپرداختن مالیات به

کشورهای خود بوده است.
یک موسسه تحقیقاتی بینالمللی
به نام "شبکه عدالت اجتماعی" با
مقایسه این مبلغ با بودجه اقتصادی
کشورها اعالم کرد این پول معادل
قدرت اقتصادی آمریکا و ژاپن روی
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هم است.
در این تحقیق همچنین اشاره شده
که ثروتمن��دان با این فرار مالیاتی
س��االنه تا  ۲۸۰میلی��ارد دالر به
کشورهای خود ضرر میرسانند.
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هموطنان! به من بگوئید "هموطن"

س��ه روز
فر ا م��و ش
نش��دنی را
در می��ان
دوس��تداران فرهن��گ ایران��ی در
شیکاگو گذراندم ،و مست از بادهی
دوس��تی و صمیم��ت و مهربانی به
خانهبرگشتهام.
"انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی"
نهادی غیرانتفاعی است که به ِ
همت
هموطنان بهائی مادر خارج از کشور
بیست و دو س��ال است که ایرانیان
را با هر مسلک و عقیده در شیکاگو
گِرد هم م��یآورد تا تنها به ایران و
ایرانی ،و فرهنگ بالندهی ما ایرانیان
بیاندیشند.
این اولین بار بود که به دلیل نمایش
فیلم خودم" ،تابوی ایرانی" ،به این
جمع دعوت داش��تم و سه روز تمام
را گوئی پس از اینهمه سال دوری
از پیکر زخم دیدهی مادرم ،ایران ،از
پستان پربار او شیر و شراب و عسل
نوشیدم .و اگر دروغ نگویم ،بیش از
آن که لذت برده باشم رنج کشیدم
و اش��ک ریختم .بهحدی که در اوج
حضورم در س��النی که سه هزار نفر
در آن همزم��ان فیلم مرا میدیدند
آنچن��ان بغض راه گلویم ،و اش��ک
پس یک
راه نگاهم را بس��ت ک��ه از ِ
سپاس ساده از آنهمه شور و شوق و
اشکی که نثار دستآورد من و یاران
صمیمیامدر ساختن این فیلم شد،
بهدرستیبرنیامدم.
خیال ن��دارم گزارش این س��ه روز
حض��ورم در جم��ع کثی��ری ک��ه

عط��ر ای��ران را
داش��تند برایت��ان
بنویسم .بیتردید
ای��ن گردهمائ��ی
عظی��م فرهنگی،
گزارشگران خودش
را ه��م دارد ک��ه
زحم��ت م��را کم
خواهند کرد .فقط
اش��اره میکنم که
دیدار دوس��تان و
آشنایان سرشناسی
همچ��ون اس��فندیار منف��ردزاده،
جمش��ید چالنگی ،شهره آغداشلو،
هوشنگ توزیع ،دکتر شاپور راسخ،
پروفسور یارشاطر ،بیژن شاهمرادی،
منصور تائید ،دکتر عباس میالنی،
ناصر انقطاع و ...رش��ید مس��تقیم،
خوانندهی نام��دار مازندرانی ،فقط
یکی از دستآوردهای این سفر برای
من بود.
فضای سنگین پس از نمایش فیلم
"تاب��وی ایرانی" ،که س��ه هزار نفر
همزمان تماشاگرش بودند - ،چیزی
که من در بزرگترین جشنوارههای
جهان هم مشابهش را به یاد ندارم ،-
اجازه نداد شعری که اخیرا از درون
زندان در ایران به دس��تم رسیده ،و
ش��اعری بهائی آن را برایم س��روده
است را برای مشتاقانش بخوانم.
مجری جوان و شیرینس��خنی که
گفتگوی پ��س از نمایش را رهبری
میکرد اما ،با گرمائی دلنشین شعر
ای��ن زندانی عزیز را که به صالحش
نمیدانم نام شریفش را ببرم ،برای

جمعی که سراپا گوش
بود خواند.
و م��ن در اینج��ا تنها
رونویس چند فراز
ب��ه
ِ
کوت��اه از این هدیهی
گرانبها قناعت میکنم:
[ب��ه م��ن نگوئید که
خوابم
و دس��تان جادوئ��ی
رویائی شیرین
یرپ��ای
د
آرزوه��ای
فروخفت��هام را به تصویر کش��یده
است...
به من بگوئید که بیدارم
و باالخره کس��ی ِ
غربت تلخ مرا در
خانهام باور کرده است،
که از این پس کودکی از شر ِم نجس
بودن راه مدرسه را گم نخواهد کرد،
و بع��د از ای��ن ،م��ردگان اماننامه
خواهند گرفت.
من!
برای رسیدن به ِ
دشت سرسبز با هم
بودن
چه ک��وره راهه��ای حس��رتی که
نپیمودهام
و گوش جانم!
خطاب "هموطن" ،پشت
در آرزوی
ِ
چه درهای سکوتی که نماند...
هموطنان! به من بگوئید "هموطن"
به م��ن بگوئید که دیگ��ر بیگانهام
یدانید
نم 
اهل این دیارم
بگوئید که ِ
و با شما از یک تبارم• ].

گسترش اعتراضها نسبت به فیلم
توهینآمیز به پیامبر اسالم

 13سپتامبر
اعتراضها به یک فیلم توهینآمیز
نسبت به حضرت محمد در حال
گسترش اس��ت و تظاهرکنندگان
خشمگیندربیرونسفارتخانههای
آمریکا در کش��ورهای خاورمیانه و
شمال آفریقا ،گردآمدهاند.
در مص��ر درگیریه��ا در مقاب��ل
س��فارت آمریکا نیز ادام��ه دارد و
ش��مار زخمیها در این کشور به
 ۲۲۴نفر رسیده است.
تظاهرکنندگان در صنعا ،پایتخت
یمن ،در مقابل ساختمان سفارت
آمریکا جمع ش��ده و به آن حمله
کردهاند.
گزارش شده که نیروهای امنیتی
یمن عالوه بر استفاده از گاز اشک
آور و دستگاه آب پاش فشار قوی
ب��ه روی تظاهرکنن��دگان آت��ش
گشودند.
تظاهرکنندگان نسبت به تهیه یک

فیلم اهانت آمیز به پیامبر اسالمدر
آمریکا اعتراضدارند.
تیران��دازی پلی��س ب��ه س��وی
تظاهرکنندگان تع��دادی زخمی
برجای گذاشته اما شمار آنها هنوز
اعالم نشده است.
تعدادی خودرو در داخل محوطه
حیاط س��فارت به آتش کش��یده
ش��دهاند و ساختمان س��فارت از
کارکنانش تخلیه شده است.
معترضی��ن مصری دی��روز موفق
ش��دند پرچم آمری��کا را از محل
ورودی سفارتخانه پایین آورند.
در ته��ران هم گروه��ی در مقابل
سفارت سوئیس (که حافظ منافع
آمریکا در ایران است) تجمع کرده
اند.
خبرگزاری فارس گزارش داده که
تعدادی از آنان پرچمهای لیبی و
مصر را در دست دارند.
در تحول��ی دیگر ،حام��د کرزی،
رییس جمهور افغانستان که نگران

بروز خشونت در کشور خود است
س��فر برنامه ریزی ش��ده خود به
کشور نروژ را لغو کرده است.
در داکا ،پایتخ��ت بن��گالدش نیز
تظاهراتی برگزار ش��ده اس��ت که
خواس��تار محاکم��ه و مج��ازات
فیلمساز بوده است.
در عراق ،تظاهرات در ش��هرهای
بغداد و بصره انجام ش��ده و رهبر
یک گروه اس�لامگرا هش��دار داده
که نمایش فیلم منافع آمریکا را با
تهدید مواجه خواهد کرد.
در ش��مال آفریق��ا ،تظاهراتی در
مغرب ،تونس و سودان انجام شده
است.
خبرگزاری فرانس��ه از اس�لامآباد
پایتخت پاکس��تان گ��زارش داده
که پلیس آن کش��ور خود را برای
تظاهرات احتمالیدر مقابل سفارت
آمریکا آماده کرده است.
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گزارش...

گروه فرهنگی ساواالن :مونتریال

روز سه شنبه  ،2012/09/ 04ساعت  ،6/30در کافه رستوران پرپ
واقع در دانش��کاه مگ گیل ،جلسه ای با حضور خانمها :مهریوش
اس��کندانی ،اکرم برلیانی ،فرناز رشید ،ندا اعتباری ،لیلی خاقانی و
آقایان :علی اشرف شادپور ،رضا قره جه لی ،رضا کلینی ممقانی ،احد
کرامت ،شهرام سرتیبی ،جعفر فرشچی ،مراد حسینعلی فام ،رضا بی
همتا و عطا تقی زاده تشکیل شد.
تشکیل این جلسه با اعالم قبلی و با تحقیقات انجام شده به منظور
بررسی راههایدرست مصرف ،انتخاب مطمئن ترین سازمان مردمی
و چگونگی امکان ارسال کمک های هموطنان بود که با تالش گروه
فرهنگی ساواالن برای زلزله زدگان آذربایجان جمع آوری شده است.
در این جلسه در مورد نیاز های فعلی زلزله زدگان به استناد روایت
شاهدان عینی و کمک رسانان محلی بحث و گفتگو شد.
همچنین تمام امکانات و تحقیقات انجام ش��ده در تبریز در مورد
سازمانهای مردمی مورد اعتماد و چگونگی مصرف کمک ها مورد
بررسی قرار گرفت.
در پایان از بین تمام موارد تحقیق شده و پیشنهادی ،مؤسسه ای
که خوشنام بوده و سابقه ای بسیار طوالنی در امور امداد رسانی و
خدمات مردمی دارد ،انتخاب شد.
البته در این تصمیم گیری شرط الزم برای همکاری با این مؤسسه
این بود که آنها بپذیرند نمایندگان و معتمدین گروه س��اواالن در
تبریز ،از نحوه اجرای امداد رسانی و روند کارها گزارش هائی به ما
ارسال کنند .برای رس��یدن به این منظور ،نمایندگان ما در محل
با این مؤسس��ه تماس گرفته و در این ضمینه صحبتهای الزم را
کرده اند.
عالوه بر آن خود من در وقت اداری تبریز مستقیماً مکالمه ای تلفنی
و طوالنی بارئیس و بنیانگذار این مؤسس��ه داشته و در مورد تمام
جزئیات پروژه فعلی آنان یعنی ماهیت ،زمان شروع ،زمان احتمالی
اتمام و موقعیت محلیدقیق آندر مناطق زلزله زده صحبت کردم و
در مورد حضور نماینده ما در طول اجرای این پروژه و نحوه انعکاس
فعالیت ها در مونترال با هم به توافق رسیدیم.
البته باید قید کنم که کمک مونترالی ها در مقایسه با هزینه پروژه
در دس��ت اقدام این مؤسسه به خصوص با توجه به وضعیت فعلی
اقتصادی ایران بسیار ناچیز است ،اما ساواالن خوشحال است وسیله
ای ش��ده تا مردم مهربان م��ان در مونترال بتوانند ردپائی هر چند
بسیار کوچک ،در منطقه بال دیده از خود به یادگار بگذارند.
بدیهی است در گزارش های بعدی و بعد از وارد شدن این برنامه به
مراحل عملی ،مشخصاتدقیق مؤسسه و پروژه آنان با تمام جزئیات
و مدارک به اطالع عموم خواهد رسید.
گروه س��اواالن مثل همیشه با ادای احترام این حق را بر هموطنان
کمک رس��ان مقیم مونترال قائل اس��ت که قدم به قدم در جریان
کارهای انجام شده قرار بگیرند.
ما تا زمان ارسال پول همچنان در تالش جمع آوری کمک خواهیم
بود و بدینوسیله به اطالع همه می رسانیم که تا این تاریخ ،پنجشنبه
 2012 /09/13پول جمع آوری شده ،تا مبلغ هجده هزارو پانصد و
هفتاد و شش ( )18576دالر رسیده است.

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

با اینکه هنوز این تالش به پایان نهائی
خود نرسیده است ،ولی گروه فرهنگی
س��اواالن بر خود واجب می داند که از
همه آن عزیزانی که مارا در این تالش
کمک کردند ،ما را حمایت و پشتیبانی
کردند و دست مهربانشان بی دریغ ما
را یاری داد کمال تشکر را داشته باشد.
به همین دلیل بدینوس��یله در درجه

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!

اول از تمام هموطنانی که کمک مالی
کردند تش��کر می کنیم .همینطور از
گ��روه همیاری مونترال ،خانم س��حر
مفیدی ،آقای مجید جوان ،از انجمن
حقوق بشر ،ازدست اندرکاران و سردبیر
محترم نشریه پیوند ،ازدست اندرکاران
کان��ون فرهنگی چکاوک و س��ردبیر
محترم مجله هفته ،مدرس��ه دهخدا،

از بیزنس های مختلف ایرانی ش��امل
اخوان ش��ربروک ،اخوان وست آیلند،
تپش دیجیتال ،فروش��گاه سن لوران،
فروشگاه البرز ،سنگکی شاطرعباس،
کباب سرا ،کپلی ،پرشیا ،عموجمال و
کافه صوفی بی نهایت سپاسگزاریم و
مطمئنیم این مهرباناندر جامعه ما کم
نیستند و بیزنس های دیگر ایرانی نیز

شیراز

در صورت لزوم یقیناً دریغ نداشتند.
خوشبختانه با این نوع عملکرد جامعه
ایران��ی مونترال در همی��اری ،به این
مفهوم می ش��ود رس��ید که ما همه
همبسته بوده و در دردها و مصیبتها
یار و یاور همدیگر هستیم.

لیلیخاقانی

•

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

514

485-2929
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ایران:اقتصاد...

کاوه امیدوار 10سپتامبر
بازار ارز در چهار روز اخیر پرتالطم
ب��وده و ن��رخ براب��ری دالر و دیگر
ارزهای خارجی به ش��دت افزایش
پیدا کرده است و هر دالر به ۲۶۰۰
تومان ،هر یورو به  ۳۳۲۰تومان و هر
پوند به  ۴۱۰۰تومان رسیده است.
در چهار روز اخیر ریال بخش زیادی
از ارزش خ��ود را در مقاب��ل ارزهای
خارجی از دست داده است .ارزهایی
نظیر دالر در چهار روز گذشته ۴۳۸
تومان ،یورو  ۵۷۰تومان و پوند ۶۷۰
تومان گرانتر شده اند.
دلیل افزایش ش��دید قیمت ارز در
بازار چیس��ت و بانک مرکزی ایران
برای کنت��رل بازار ارز چه کاری می
تواند بکند؟
در یک س��ال گذش��ته ب��ازار ارز به
ش��دت بحرانی بوده است و قیمت
برخی از ارزهای عم��ده نزدیک به
دوبرابر شده است .پرونده هسته ای
ایران و مذاکرات بی نتیجه این کشور
با گروه پنج بعالوه یک از یک سو و
اجرای تحریم های آمریکا و اتحادیه
اروپا از سوی دیگر بازار را نسبت به
آینده نگران کرده است.
تحریم نفتی و بانکی ایران از سوی
اتحادیه اروپا شدیدترین تحریم ها
علی��ه ایران به حس��اب می آید که
دامنه نگرانی ها از آینده را بیش��تر
کرده اس��ت زیرا این احتمال وجود
دارد که ایران نتواند بخشی از نفت
خود را بفروش��د و حتی اگر بتواند
همه نفت صادراتی خود را بفروشد
قادر به انتق��ال درآمدهای نفتی به
داخل نخواهد بود.
تجربه یک سال گذشته نشان داده
ک��ه ایران ب��رای انتق��ال پول نفت
صادراتی اش بارها با کشورهای نظیر
هند مشغول مذاکره بوده و سرانجام
نیز ناچار شده در ازای دریافت پول
نقد ،از کشورهای خریدار نفت ،کاال
بخرد.
در کنار این مس��ائل ،بحث بر س��ر
احتمال تصویب تحریم هایی تازه و
قطع روابط دیپلماتیک ایران و کانادا
نی��ز دامنه نگرانی ها را افزایش داده
است و ایرانیان از بیم کاهش ارزش
دارایی های خ��ود به خرید دالر به
عنوان یک کاال روی آورده اند.
محم��ود بهمنی رئی��س کل بانک
مرک��زی ایران می گوید که "برخی
افراد اگر بخواهند کاالیی را نگهداری
کنند ،ارز خری��داری می کنند و یا
ای��ن که دارایی های خ��ود را به ارز
خارجی تبدیل می کنند ،بنابر این
قطعا در چنین ش��رایطی تقاضای
کاذب رشد می یابد اما این افزایش
تقاضا در مقاطع میان مدت و کوتاه
مدت نوساناتی را ایجاد می کند".
رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه
همایش بانکداری اسالمی گفت که
"بیشتر تورم حاصل ش��ده در بازار
ارز به دلیل آث��ار روانی و بی ربطی
اس��ت که متاسفانه امروز بازار ارز به
آن دچار شده است".

•

مشکل پول بی حساب نفت

چرادالرهرروز
گــرانتر
میشود
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یازدهمین سالگرد  11سپتاممبر

 ۱ / ۷میلیون نفر تاکنون در جنگ علیه تروریسم کشته شدهاند
س�ازمان پزشکان علیه جنگ
اتم�ی اعلام ک�رد از رخ�داد
تروریس�تی یازدهم سپتامبر
سال  ۲۰۰۱در آمریکا تا کنون در
"جنگ علیه تروریسم" حدود
 ۱ /۷میلیون تن کشته شدهاند.
ماتی�اس یوخهی�م ،رئی�س
سازمان "پزشکان علیه جنگ

اتم�ی" ،در رابطه با یازدهمین
سالگرد یازدهم سپتامبر سال
 ۲۰۰۱میالدی گفت:
«م�ا تنها ب�رای  ۳۰۰۰کش�ته
این حادثه در آمریکا س�وگوار
نیس�تیم .م�ا اکنون س�وگوار
قربانیان فراوانی هستیم که در
عراق ،افغانس�تان ،پاکستان و

شاخ آفریقا کشته شدهاند».
گفت�ه میش�ود ک�ه حمل�ه
نیروهای آمریکا به عراق بیش
از یکمیلی�ون کش�ته برجای
گذاشته اس�ت که پنج درصد
جمعیت عراق است.

تشدید خشونتهای متقابل و

فرار روزی  ۲هزار نفر از سوریه

«نقدینگی سرگردان» به هر
مستی که سرازیر می شود
مانند سیالب همه چیز را
ویران می کند ،یک بار به
مست بازار مسکن ،یک بار
طال و این بار ارز!
درآمدهای نفتی و تبدل آن به ریال
هش��دار دادند؛ ول��ی آقای احمدی
نژاد حتی وقتی هم که وانمود کرد
میخواهد نظر کارشناسان را بشنود
از آنها پرسید که چطور می توان این
پول نفت را خرج کرد بدون این که
تورم ایجاد شود.
این کارشناس��ان اکنون می گویند
که پیش بینی آنها اکنون به واقعیت
تبدیل شده و حاال دیگر دولت نمی
تواند همانند گذشته با تزریقدالری
های نفت��ی و تبدیل آنه��ا به ریال
بروز این مشکل را به تاخیر بیندازد
و چنی��ن وانمود کند که مش��کلی
نیست.
بان��ک مرکزی ایران م��ی گوید که
اکنون نقدینگی به  ۳۸۷هزار میلیارد
تومان رس��یده اس��ت که نسبت به
هفت سال پیش وقتی آقای احمدی
نژاد به قدرت رس��ید ،بیشتر از پنج
برابر شده است.
در آن زمان میزان نقدینگی حدود
 ۷۰هزار میلیارد تومان بود.
محم��ود بهمنی رئی��س کل بانک
مرکزی ایران روز  19ش��هریور در
همایش بانکداری اسالمی گفت که
"تا پایان تیرماه رشد نقدینگی به ۱۰
درصد رسیده درحالی که در همین
مدت در س��ال گذش��ته این میزان
 ۳درصد و اگ��ر این روند ادامه یابد
نقدینگی رشد باالیی خواهد داشت
و تورم به رقم باالیی خواهد رسید".

اما مشکل بزرگتر را باید در عملکرد
اقتصادی دولت جستجو کرد .زمانی
ک��ه محمود احمدی نژاد در س��ال
 ۱۳۸۴به قدرت رسید ،قیمت نفت
در حال افزایش ب��ود و این افزایش
قیمت به حدی بوده که گزارش��ها سوای درآمدهای نفتی ،از زمستان
نش��ان می دهد که تقریبا نیمی از سال  ۱۳۸۹دولت شروع به پرداخت
درآمد  ۱۱۰۰میلی��ارد دالری
یکصدسال تولید نفت ایران ،در قطع روابط دیپلماتیک ایران و کانادا
دولت او به دست آمده و خرج نیز دامنه نگرانی ها را افزایش داده
شده است.
است و ایرانیان از بیم کاهش ارزش
از همان شروع فعالیت تیم آقای
دارایی های خود به خرید دالر به
احمدی نژاد برخی کارشناسان
عنوان یک کاال روی آورده اند.
اقتصادی نسبت به هزینه کردن

•

یارانه نقدی کرد که ساالنهدستکم
 ۳۵ه��زار میلیارد تومان اس��ت و
همین مسئله هم به افزایش بیشتر
نقدینگی منجر شده است و برخی
کارشناس��ان م��ی گوین��د که در
شرایط فعلی به دلیل رشد فزاینده
تورم ،کم کم ارزش یارانه نقدی در
حال از دست رفتن است.

•

نقدینگی مثل خون در بدن

پرس��ش این است که آیا نقدینگی
بد اس��ت و اگر بد اس��ت چرا بسیار
از واحدهای تولی��دی از کمبود آن
شکایتدارند؟
روشن است که هیچ کاری اقتصادی
بدون نقدینگی انجام نمی ش��ود و
نقدینگی همانند خونی اس��ت که
برای حیات الزم اس��ت ولی همان
گونه که بدن برای فعالیت های خود
به خون احتی��اج دارد و کمبودش
باعث ایجاد کم خونی می ش��ود اما
خون بدن باید متناس��ب با اندازه و
فعالیتشباشد.
ح��ال اگر خون که به وس��یله قلب
(بان��ک مرکزی) به تم��ام اعضا می
رس��د ،بیش از اندازه باش��د ،باعث
پارگی رگها و مویرگ ها شده و فرد
را دچار مشکل می کند.
نقدینگ��ی نیز که به وس��یله بانک
مرکزی مدیریت می ش��ود ش��بیه
هم��ان خون و قلب عمل می کنند
و بانک مرکزی باید مراقب باشد که
خون کم نش��ود و بین بخش های
مختل��ف اقتصادی نظی��ر صنعت،
کشاورزی ،تجارت و خدمات تقسیم
شود.
حاال نقدینگی س��رگردانی دس��ت
مردم است در حالی که بخش های
تولیدی از کمبود نقدینگی ش��کوه
می کنند.
این پول به هر س��متی که سرازیر
می شود مانند سیالب همه چیز را
ویران می کند ،یک بار به سمت بازار
مسکن ،یک بار طال و این بار ارز.

•

مش��کل دیگ��ر که ای��ن حجم
نقدینگ��ی ایجاد م��ی کند تورم
است که به معنی کاهش قدرت
خرید مردم اس��ت و فشار زیادی
به اف��راد کم درآمد وارد می کند

بهگزارش س��ازمان ملل متحد هر
روز  ۲هزار ش��هروند سوریه خاک
اینکش��ور را ترک میکنند .تعداد
فراریان تاکنون ب��ه  ۲۵۳هزار نفر
رسیده و یک میلیون و  ۲۰۰هزار
نفردر حال جابهجایی هستند.
تعداد پناهجویان سوری در اردن به
 ۸۵هزار نفر ،در ترکیه به  ۷۸هزار
نف��ر ،در لبنان به  ۶۷هزار نفر و در
عراق به  ۲۳هزار نفر رسیده است.
س��ازمان ملل گزارش میدهد که
هرروز بهطور متوسط  ۲هزار نفر از
ترس خشونت دولتی خاک سوریه
را ترک میکنند .بخش قابلتوجهی
از فراریان را زنان و کودکان تشکیل
میدهند.
نشست بینتیجه در قاهره

روز دوشنبه  10سپتامبر ،معاونان
وزارتخارجه چهار کش��ور مصر،
عربستان س��عودی ،ترکیه و ایران
برای بررس��ی بحران س��وریه در
قاهره گرد آمدن��د .هنوز جزئیات
مذاکراتی که در آن صورت گرفته
منتشر نشده است.
گزارشها تنها حاکی از آن اس��ت
ک��ه جمه��وری اس�لامی ای��ران
خواستار مش��ارکت عراق و ونزوئال
در نشستهای آتی گروه چهارگانه
شدهاست.
جمهوری اسالمی بهعنوان یکی از
مهمترین پشتیبانان رژیم بشار اسد
به این ترتیب میخواهد با افزودن

عراق و ونزوئال ب��ه گروهچهارگانه
میان دیدگاههای موافق و مخالف
رژیم فعل��ی س��وریه در این گروه
توازن برقرار کند.
درباره موافقت یا مخالفت عربستان،
مصر و ترکیه با این پیشنهاد هنوز
گزارشی منتشر نشده است.
جنایت جنگی در هردوسو

خانم سروجوئی حقوقدان الجزایری
و مامور ویژه س��ازمان ملل متحد،
که چهار روز پیش جایگزین رادیکا
کوماراسوامی ش��ده است ،در این
میان رژیم اس��د را متهم کرد که
ک��ودکان و نوجوان��ان را زندان��ی،
ش��کنجه و اع��دام میکن��د .وی
همزمان اپوزیسیون مسلح سوریه
را بهس��ربازگیری از میان کودکان
س��وری متهم کرد .سروجوئی این
عمل را جنایت جنگی نامید.
مامور ویژه س��ازمان ملل متحد از
سویدبیرکل انتخاب میشود.
وی ماموری��ت دارد درباره وضعیت
ک��ودکان در تنشهای مس��لحانه
به شورای حقوقبشر سازمان ملل
متحد گزارش بدهد .س��روجوئی
خواستار بررس��ی حقوقی جنایت
جنگی در سوریه شده است.
همزم��ان دو کلیس��ای کاتولیک
و پروتس��تان در آلمان خواس��تار
حمایت بیشتر برلین از پناهجویان
سوری شدند .آنها از دولت آلمان
خواس��تند که ص��دور وی��زا برای

س��وریهائی را که بستگانشان در
آلمان زندگی میکنند تسهیل کند.
اعدامنیروهای طرفدار اسد

روزنامه هندلزبالت در گزارش��ی با
عنوان «خشونتدر میان شورشیان
نیز اوج میگیرد» مینویسد:
«هرچ��ه نیروهای دولتی س��وریه
خش��نتر عمل میکنن��د ،رفتار
مخالفان نیز بیرحمانهتر میشود.
البته همه گروههای اپوزیس��یون
اعدام سربازاندستگیر شده را تایید
نمیکنند».
انگی��زه هندلزب�لات از انتش��ار
این گ��زارش ،ویدئوئی اس��ت که
چهارشنبههفتهگذشتهمنتشرشد
و  ۲۰فرد تیرباران ش��ده به وسیله
مخالفان را در ش��هر حلب نش��ان
میداد .در این ویدئو گروهی از افراد
مس��لح گردانهای انقالبی سوریه
دیده میشوند که جنازه حدود ۲۰
طرفدار رژیم با دس��تهای بسته
جلوی پای آنها ردیف شده است.
این ویدئوی تکان دهنده را سازمان
ناظران حقوقبش��ر سوریه منتشر
کرده اس��ت .رام��ی عبدالرحمان
رئیس این س��ازمان به خبرگزاری
آلمان گفته اس��ت که س��ازمان او
نمیخواه��د تنها جنای��ات رژیم
سوریه را مستند کند ،بلکه درپی
آن است که نقض حقوقبشر را در
هر دو طرف به ثبت برساند

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

--------------زمان و ساعت  :شنبه ها
 ١تا  ۵بعداز ظهر

_____________________________________________

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

و برنام��ه هایی نظیر پرداخت یارانه
نقدی برای گسترش عدالت اقتصاد
را ب��ی اث��ر م��ی کن��د و در عوض
ثروتمندان را ثروتمند تر خواهد کرد.
عالوه بر این ،تورم فزاینده به بی
اعتمادی در اقتصاد دامن زده و
میل به سرمایه گذاری را کاهش

می دهد که نتیج�ه آن کاهش
تولید و افزایش بیکاری است.
کارشناسان می گویند که در شرایط
فعلی دولت باید موانع فروش نفت و
انتق��ال پول به داخل را حل کرده و
نگرانی موجود در بازار را با عرضه ارز
کافی برطرف کند.

برای کنترل نقدینگی نیز از ابزارهایی
نظیر اوراق مش��ارکت باید استفاده
کرد تا شاید تب بازار تا حدودی فرو
ک��ش کند و بع��د از آن با در پیش
گرفتن انضباط مالی شدید در دخل
و خرج ،تورم را کنترل و کاهش داد.

•
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خدا توس�ط کتاب مقدس به
انسان سخن می گوید:
انسان می تواند بوسیله خواندن
و مطالعه کت��اب مقدس با خدا
صمیمانه گفتگو کند و مطالبی از
او بیاموزد.
کتاب مقدس را مردانی نوشته اند
که روح القدس آنها را راهنمائی
و رهبری فرموده است .نویسنده
کتاب مقدس فقط یک نفر نبوده
بلکه خدا عده زیادی را بکار برده
است تا کتاب مقدس نوشته شود
ولی با وجود این تمام قس��مت
های آن با یکدیگر مطابقت دارند
و مکمل یکدیگر می باشند.
خدای واحد حقیقی ،خالق تمام
کائنات می باشد .او انسان را باین
منظور خلق فرمود که دوست و
همدم وی باشد.
ولی ش��یطان پلید ،که از خدا و
مخلوقات وی نفرت داشت ،نزد
انسان آمد و برای فریب دادنش
به وی گفت که اگر از اطاعت خدا
سرپیچی نماید ،مانند خدا پر از
دانائی و حکمت خواهد شد.
بدین طریق انس��ان با این عمل
خود از حضور خدا دور شد .ولی
وقتی انس��ان خود را از خدا جدا
دید و از دوستی و رفاقت با خدا
محروم گردید ،متوجه ش��د که
نه فقط مانند خدا نش��ده ،بلکه
زندگانی��ش بی معن��ی و باطل
گردیده است.
انسان س��قوط کرده بود و دیگر
نمی توانست با خدا نزدیک باشد.
تا امروز هم زندگی انس��ان پر از
غم و غصه و نومیدی اس��ت زیرا
انس��ان بوس��یله نیروی شرارت
یعنی شیطان فریب خورده است.
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دردناکتر از هم��ه این که وقتی موقع تا ابداالب��اد با خدا زندگی
بدن انسان می میرد ،روحش که خواهیم کرد.
از خدا جدا می باشد ،نمی تواند
در ملک��وت خدا ک��ه پر از صلح
این حقایق را از کجا می دانیم؟
و صفا و ش��ادمانی بی حد است خدا خ��ودش را و نقش��ه خود
س��اکن گردد ،بلک��ه به ملکوت را توس��ط کتاب مقدس آشکار
ش��یطان (یا جهنم) که پر از بی فرموده است.
نظمی و نفرت و شرارت و عذاب روح القدس نویسنده تمام کتاب
می باشد خواهد رفت.
مقدس است .روح القدس به عده

ولی خدا انسان رادوست میدارد
و به همین دلیل نقشه ای طرح
فرمود که انسان بتواند از مجازات
جدائی ابدی از خدا خالص شود.
خدا فرزن��د یگانه خ��ود یعنی
عیسی مسیح را بصورت انسان به
جهان فرستاد تا بتواند طعم مرگ
و جدائی از خدا را بچشد و بدین
طریق مجازات ما را بر دوش خود
بگیرد .بوسیله قبول کفاره مسیح
که بجای ما جان داد و بوس��یله
قبول فرمانروائی روح القدس در
زندگ��ی خودمان م��ی توانیم از
نقشه ای که خدا برای نجات بشر
کشیده است استفاده کنیم.
از ای��ن راه م��ی توانی��م لطف و
محبت الهی را بسوی خود جلب
نمائیم.
عیسی مسیح وقتیدر این جهان
بود چنین فرمود:
«من راه و راستی و حیات هستم.
هیچکس نزد پدر جز بوسیله من
نمی آید» (یوحنا .)6:14
این است راه نزدیک شدن به خدا
و استفاده از برکات وی.
م��ا حتی در موقع��ی که در این
جه��ان خاکی زندگی می کنیم
م��ی توانیم حض��ور روح خدا را
احساس و درک نمائیم و وقتی
بدن ما بمیرد خدا بدن پر جالی
جدیدی به ما خواهد داد .در آن

ای از پیامبران و مردان خدا الهام
فرمود که قسمت های مختلف
کتاب مقدس را بنویسند .منظور
خدا این است که خود را به عنوان
خدای واحد و مهربان و پرمحبت
آشکار سازد و نشاندهد که تمام
مردم را دوست دارد.
هر چند انسان از خدا دور شد و
از اطاعت وی سرپیچی کرد ولی
خدا نسبت به ما به قدری محبت
داشت که پیامبران قدیم را مدت
 1500سال الهام بخشید تا آنها
نقش��ه او را که برای برگرداندن
انسان بسوی خود کشیده بود به
مردم اطالع دهند.
خدا توسط پیامبران پیشگوئی
فرمود ک��ه فرزن��د یگانه خود
عیسی مسیح را خواهد فرستاد
تا بش��ر را از بیچارگی و ظلمت
نجاتدهد.
این پیش��گوئی یا پی��ام نجات
مدت ها قبل از تولد مسیح در
عهد عتیق ثبت گردید.
س��پس در حدود  1900سال
پیش ،طبق وع��ده هائی که از
طرف خدا داده شده بود ،مسیح
به جهان آمد .عهد جدید عبارت
اس��ت از م��ژده آمدن عیس��ی
مس��یح که امید جه��ان و نور
عظیمی اس��ت که انس��ان را از
ظلمت و نومیدی رهائی بخشد.
کتاب های دیگر ممکن اس��ت
سودمند باشند ولی فقط کتاب

مقدس راه حی��ات جاودانی با
خدا را نش��ان می دهد و می
گوید که چگونه می توانیم در
این دنیا زندگ��ی پیروزمندانه
ای داشته باش��یم .چون خدا
خالق ما است به همین دلیل
ما را خیلی بهتر از خودمان می
شناسد.

ممکن اس��ت اشخاص حکیم
و دانش��مند بتوانند قوانین و
مق��ررات بس��یار خوبی وضع
نمایند ولی دانش و معلومات
آنها محدود است.
خدای ما همه چیز را می داند
و تمام ق��درت در آس��مان و
زمین در دست اوست و مهمتر
از همه اینک��ه او تمام مردم را
دوست می دارد.
____________



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

514-690-6343
-------------------

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

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

>> شروع کالس ها 19 :سپتامبر

سابقهتدریس

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

www.homeira.ca

email: mhomeira@gmail.com ,

Tel: 514-938-8066

مدرسه فردوسی
کالس های تک درس

در نشانی جدید برگزار می کند:

ریاضی فیزیک شیمی

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



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



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؟

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

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
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Clerks of the Passage

ABOU FARMAN AND MAISONNEUVE TEAM UP
FOR JOINT LAUNCH
of the various histories and what connects
”them.
t Casa del Popolo
on October 4,
Farman will read from
Clerks of the Passage.
He will be joined by
writer Michael Nardone,
who will read from his
essay “The Striking
Life” in Maisonneuve’s
Fall 2012 issue.
The issue features a
cover story on gay
evangelical Christians
by author and Harper’s
contributing editor Clancy
Martin, as well as writing
on art storage, the Quebec
student strike, and the
death penalty in Canada.
The launch begins at 5
p.m. Copies of Clerks
of the Passage ($17) and
Maisonneuve ($5) will be
available for sale. Cash
sales only.
_____________
Clerks of the Passage,
Linda Leith Publishing
available in print
& electronic formats at
www.lindaleith.com/
publishings/view/17

Oct. 4, 2012
Casa del Popolo:
4873 St. Laurent

A

zania, to
an Iranian
refugee
who spent
seventeen
years in
the transit
lounge at
Charles
de Gaulle
airport, from Xerxes to
Milton to Revelations.
Rawi Hage, the author
of De Niro’s Game and
Carnival, describes it as
“witty, satirical, informative and profound. Farman
is a contemporary voice
with a deep understanding

On Oct. 4, lauded writer
Abou Farman teams up
with Montreal’s own Maisonneuve Magazine for a
joint launch at Casa del
Popolo (4873 St. Laurent).
Together, they’ll celebrate
the release
of Farman’s first book,
Clerks of the Passage
(Linda Leith Publishing),
and Maisonneuve’s new
Fall 2012 issue.
ابو فرمانفرما
“Abou is one of
Maisonneuve’s
finest writers, and
he’s been with
the magazine
for years,” says
Maisonneuve
editor-in-chief
Drew Nelles. “So
teaming up with
him was a natural fit.
We’re so pleased to help
”launch his first book.
Clerks of the Passage is an
engrossing, wide-ranging
reflection on movement
and migration, across eras
and cultures: from the 3.5
million-year-old bipedal
hominids of Laetoli, Tan-

زمزمه ها اثر تازه ای از حمید متبسم
با صدای زیبای سپیده ریس سادات

به همراه گروه مضراب  ،مونترال  ۲۸اکتبر "
Salle Pierre Mercure

گروه مضراب به سرپرستی حمید
متبسم پاییز امس��ال در شهرهای
تورنت��و ،آت��اوا و مونت��رال کانادا و
بس��یاری از ش��هرهای اروپای��ی با
رپرتواری کامال جدید و متفاوت به
روی صحنه میرود.
گ��روه مض��راب متش��کل از یک
کوارتت مضرابی (تار ،سه تار ،بم تار،

بربط و س��ازهای کوبه ای) در سال
 ۱۳۸۴توسط حمید متبسمدر اروپا
تاسیس ش��د و تاکنون کنسرتهای
متعددی در فس��تیوالهای اروپایی
اجرا کرده است.
حمید متبسم (تار وسه تار) ،پژمان
زاهدیان (سه تار) ،آرمان سیگارچی
(بربط) ،رامین عظیمیان (بم تار) و

نغمه فرهمند (سازهای کوبهای) به
عنوان نوازنده ،سپیده رئیس سادات
را در این تور کنس��رتها همراهی
خواهند کرد.
جزیی��ات این برنامه ب��زودی در
رسانه ها ی خبری درج خواهد شد

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

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

www.paivand.ca

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

مخصوص خامن ها و آقایان

لحظههای شیرین با

Collège Concorde
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سفرۀعقدشیرین
______________
طراحی و اجرای
سفرههای عقد شما ...

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
www.sofrehaghd-montreal.com

متخصص
آرای
ش عروس

>> مکان ویژه برای خامن های باحجاب
Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3

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

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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کمپانی بیمهالگانس

Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی

جتاری/مسکونیموتورتاکسیاتومبیل
کمترین بها برترین سرویس

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______
 با اقساط
ماهیانه
CAR

HOUSE

6400-A St-Jacques W.

TAXI

Montreal, Qc. H4B 1T6
(2nd floor)

آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

:مشاور مجرب شما

مهریصدوقی

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

 سال سابقه15    بیش از

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

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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

... اتومبیل و، هتل،   کروزهای ویژه


Cell: 514 834 2166

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

و بسیاری دیگر

MOTO

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

1391  شهریور25  1072  شماره 18 سال

www.paivand.ca

COMMERCIAL

assurance@eleganceleasing.com

LiLi

خدماتآرایشی

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

________________
6060 Sherbrooke W.
Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

:با مدیریت ایرانی

در خدمت
هموطنانگرامی

روبروی بانک رویال

Ginseng Meassage

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ
 درخدمت جامعه ایرانیNDG در قلب

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

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

:و آرامش و سالمت دوباره را تجربه کنید
 سال سابقه و تخصص در10 با بیش از
آکیوپرشر چینی و ماساژتراپی
ما همه چیز را برای
سالمتی و رضایت شما
.با بهای مناسب فراهم آورده ایم

همراه با رسید برای بیمه شما

،رمتیز

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

5586 Sherbrooke W. (Corner: Marcil)
Montreal, QC, H4A1W3

گ
ب شایش
زو
!دی

انواع کباب های خوشمزه
یونانی
ایرانی و
________________

Restaurant Grill Sélect

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

بسیا راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس

Catering آشپزخانه ایرانی

حتویل در
من
زلیامحل
کارشما

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

514-963-7744

438-875-2222

azaug15 aaa glass
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سالنپذیراییورستوران

هـانی رز

مکانی استثنائی ،ایدهای نو،

هم سو با سلیقه وشان جامعۀ ایرانی
درمرکــــــز شهر مونرتال

فضایی جدید و بی نظیر با غذا اهی بسیار لذیذ
اریانی و مدیتراهن ای

برگ

سبزی پلو ماهی

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

میکس

__________________
1228 DRUMMOND

آلبالو پلو بامرغ

MONTREAL, QC, H3G 1V7

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

جوجه کوبیده

سلطانی

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

جوجه کباب

قفقازی

شیرین پلو بامرغ

بلغاری

حلزونی

زرشک پلو با مرغ

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

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...

23

 سال  18شماره  25  1072شهریور 1391

www.paivand.ca

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

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

نادرخاکسار

PAIVAND: Vol. 18  No.1072  Sept. 15, 2012

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

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

شانس دوم!
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:

اوکازیون
عـالی

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

آیا ا
ع
ت
ب
ا
ر
ن
د
ا
رید؟!
آیا ور
ش
ک
س
ت
ش
ده اید؟!

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
WWW.IBNNG.CA

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور
هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

خودرهاگران
در خدمت
خودرهایی
و خودسازماندهی
www.

KhodRahaGaran
.org

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
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تکنولوژی...

تلویزیونی که با چشم کنترل میشود

www.ilsmontreal.org

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

_______________

کاربران به آیکن های مختلف نگاه
می کنند تا آن را کنترل کنند.

_______________
در نمایش��گاه ایف��ای برلی��ن ،از
تلویزیونی که با چش��م کنترل می
شود ،پرده برداری شده است.
"تلویزیون خیرهای هایر" از فناوری
شرکت توبی استفاده می کند.
این ش��رکت س��وئدی مدتی است
که در زمینه توسعه فناوری ردیابی
چش��می برای کارب��ران کامپیوتر
فعالیت می کند.
کاربران تلویزیون با خیره ش��دن به در مرحله آزمایش��ی ،حسگر اصلی
باال یا پایین صفحه ،بخش "تعامل با فن��اوری توب��ی ،داخ��ل تلویزیون
نصب نمی شود ،بلکه بین مخاطب
کاربر" را فعال می کنند.
س��پس کاربر می تواند صرفا با نگاه و نمایشگر قرار می گیرد و حرکت
ک��ردن به آیک��ن هایی ک��ه روی چشم شخص را بررسی می کند.
نمایشگر ظاهر می شوند ،میزان صدا این حس��گر با دنبال ک��ردن نگاه و
را کنت��رل کند ،کانال عوض کند یا پلک زدن ها ،به کاربر اجازه می دهد
که به چیزی اش��اره کند ،تصویر را
کارهای مشابه دیگر را انجام بدهد.
این فناوری هنوزدر مرحله مقدماتی نزدیک بیاورد ،ش��بکهای را انتخاب
و ساخت نمونه های آزمایشی است کند و بین منوه��ا و امکانات دیگر
و در طول کار ،ممکن اس��ت دچار تلویزیون حرکت کند.
اشتباه بشود ،ولی این قابلیت را دارد این دس��تگاه باید پیش از استفاده
که جایگزین دس��تگاه های سنتی برای هر کاربر جداگانه تنظیم شود
کنترل از راه دور تلویزیون ها بشود .و در صورت استفاده کاربر از عینک،
در حال حاضر ،برخی تلویزیون های دقت کمی خواهد داشت.
هوش��مند هم امکان کنترل کردن ش��رکت توبی در ابتدا این برنامه را
تلویزی��ون از راه حرکت دس��ت یا در جهت کمک ب��ه معلوالن (مثل
بیم��اران  )ALSبرای اس��تفاده از
صحبت کردن را ارائه کرده اند.
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کامپیوتر طراحی کرد.
حس��گرها و ن��رم افزارهای این
شرکت اکنون هزاراندالر قیمت
دارند که این موضوع باعث می
شود با رس��یدن به تولید انبوه
هنوز فاصلهداشته باشند.
در ماه های اخیر ،این ش��رکت
ط��رح ه��ای ت��ازه ای را برای
س��امانه های کنترل اتومبیل،
نمایش��گرهای اتاق های عمل
جراحی و بازی های ویدئویی هم
ارائه کرده است.
توبی می گوید که امیدوار است
که نخستین محصول خود را تا
سال  ۲۰۱۳برای عرضه به بازار
مصرف ،ارائه دهد.

سخنران:

 آصف فکرت

 یکشنبه  23ماه سپتامبر 2012
ساعت  5تا  7بعدازظهر

 دانشگاه کنکوردیا

1455 Maisonneuve W.
Room: H 420

•

Metro: Guy
تلفناطالعات:

514-651-7955

دانشمندان ترکیب ژنتیک یک دختر پنجاه
هزار ساله را بازسازی کردند
ه��اروارد آمری��کا در این
پروژه مشترک یافته های
ژنتیک این انسان را با آزمایش
های مشابهی در مورد انسان
نئاندرت��ال و انس��ان م��درن
مقایسه کرده اند.
نتیجه نش��ان م��ی دهد که
بخشی از جزییات ژنتیک این
نوع انسان را می توان در گونه
نئاندرتال و انس��ان مدرن نیز
دید و بنابراین نژاد این انسان
قدیمی ب��ا گونه ه��ای امروزی
ترکیب شده است.
در گ��روه ها و نژادهای انس��انی که
امروزه ساکن قاره اقیانوسیه و جزایر
فیلیپین هستند می توان بین سه تا
پنج درصد از ترکیب ژنتیک انسان
«دنیسوونس» را مشاهده کرد.
نکت��ه جال��ب دیگر این اس��ت که
انس��ان مدرن به نس��بت انس��ان
های «دنیس��وونس» دارای ترکیب
ویتامین های پیچیده تری است که
به خصوص در ناحیه مغز و رش��ته
های عصبی ترکیب ژنتیک را با گونه
های قدیمی تر متفاوت می سازد.
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دانش��مندان توانس��ته ان��د
مش��خصات و ترکیب ژنتیک
کامل یک دختر را که حدود
پنجاه هزار سال پیشدر غاری
در منطقه سیبری زندگی می
کرده است را بازسازی کنند.
به نوشته روزنامه «گاردین»،
ایندختر از اعضای یک جامعه
پروی��ز همایونپور مترج��م ایرانی رسم معمولی که برای خود
بسیار قدیمی و منقرض شده
آثار میالن کوندِرا ،نویسنده مشهور گذاش��ته بود ،برای شنا به دریاچه همچون «بار هستی»« ،هویت» ،و
انسانی است که «دنیسوونس»
چکی-فرانس��وی ،اس��ت و پس از لمان در این شهر میرود ،ولی بر اثر «هنر رمان» را برای نخستین بار به
نامیده می شوند و تنها نشانه
ای رنگ بوده اند.
سالها همکاری با وزارت علوم ایران سرمای آبدریاچه ،سنکوب میکند فارسی ترجمه کرد.
هایی که از وج��ود این گروه به
دست آمده فسیل هایی است که در جزییات دیگری که در این پژوهش
وی اخیراً کتابی هم با عنوان «درباره
و یونسکو به پروژههایی تحقیقاتی و میمیرد».
سال  ۲۰۰۸در کوهستان «آلتای» به دست آمده نش��ان می دهد که
پرداخ��ت که در ارتباط با این پروژه پروی��ز همایونپ��ور  73س��اله در قالیبافی و عش��ایر» نوشت که در
انس��ان های «دنیس��وونس» تنوع
ش��هریور  ۱۳۱۸در ش��هر شیراز به آستانه انتشار قرار دارد.
در منطقه سیبری کشف شد.
سفرهایی نیز به سوئیسداشت.
حدس زده می ش��ود ک��ه این نژاد ژنتیک بس��یار محدودی داشته اند
وی ک��ه ب��رای انج��ام پ��روژهای دنیا آمد .او دکترای علوم سیاس��ی تألی��ف کتابهایی چ��ون «پیکار
از انس��انهای کهن دهها هزار سال که احتماال دلیل ان این اس��ت که
یبُرد را در س��ال  ۱۹۶۷از دانشگاه لوزان س��وادآموزی»« ،آموزش و پرورش
تحقیقاتی در سوئیس بهسر م 
پیش در بخش گسترده ای از آسیا جمعیت این گروه انس��انی در آغاز
سوم شهریورماه در دریاچه لمان در سوئیس دریافت کرد و پس از کار در در خدمت تحول بنیادی جامعه» و
می زیستند .آزمایش های ژنتیکی مهاجرت و استقراردر آسیا کم شمار
نزدیکی ژنو ناپدید شد و یک هفته مؤسسه برنامهریزی آموزشی وزارت «جیران زن عشایر و چنته» از دیگر
که سابقا در مورد بازمانده این گروه بوده و سپس به سرعت بر شمار آنها
بعد،دهم شهریورماه ،پیکر بیجانش علوم ایران ،سالها به عنوان مشاور فعالیتهای پرویز همایونپور است.
انسانی انجام شده نشان می دهد که افزوده ش��ده است بدون آنکه زمان
امور آموزش��ی در س��ازمان علمی ،بیش��تر کار پروی��ز همایونپور در
پیدا شد.
آنها به نسبت انسان مدرن شباهت الزم برای بوجود آمدن تنوع ژنتیک
هرمز همایونپور ،برادردوقلوی پرویز آموزش��ی و فرهنگ��ی ملل متحد ،یونس��کو در آفریقا گذشت و پس از
را داشته باشند.
بازنشستگی ،حدود  ۱۵سال پیش
همایونپ��ور ،به خبرگزاری ایس��نا یونسکو ،فعالیت میکرد.
بیشتری به نئاندرتال هادارند.
جزیی��ات این پژوهش و بازس��ازی روزنام��ه «گاردین» م��ی افزاید که
گفته اس��ت که «بر اساس گزارش وی کتابه��ای متع��ددی از جمله به ایران بازگشت و مشغول کارهای
ترکی��ب ژنتیک این انس��ان پنجاه پژوهشگران دانشکده های پزشکی
پلیس ژنو ،برادرم چند روز پیش و به برخ��ی از آثار مهم می�لان کوندرا تحقیقاتیشد.
هزار س��اله در ش��ماره اخیر مجله دردانشگاه الیپزیک آلمان ودانشگاه
«س��اینس» (علم) منتشر
ش��ده است .دانش��مندان با
استفاده از یک واحد DNA
که از استخوان انگشتان این
دختر اس��تخراج ک��رده اند
توانسته اند ترکیب ژنتیک  4سپتامبر :مایکل کالرک دانکن ،بازیگر فیلم تام هنکس با بیان اینکه از شنیدن خبر مرگ ایفاگر نقش های مختلفی در هالیوود بود.
وی را بازسازی کنند.
"مسیر س��بز" ،در  ۵۴سالگی به علت عوارض این بازیگر به ش��دت غمگین شده است گفت :فرانک دارابانت کارگردان فیلم "مس��یر
غیر از استخوان های انگشت ناش��ی از حمله قلبی در بیمارس��تانی در لس "او گنجی بود که در فیلم مس��یر سبز کشف س��بز" درباره آقای دانکن گفت" :او یکی
از بهترین انس��انهایی بود که من با او کار
کردیم".
تنها چیزی که از این انسان آنجلسدرگذشت.
«دنیس��وونس» پیدا ش��ده آقای دانکن در سال  ۲۰۰۰برای بازی در نقش بروس ویلیس با معرفی آقای دانکن برای بازی کرده بودم".
خورده اس��تخوان و فسیل جان کافی _یک قاتل محکوم به مرگ_ در کنار در فیلم "مس��یر س��بز" ،به موفقیت او کمک آقای دارابانت با انتش��ار بیانیه ای گفت:
های دو دندان است.
"مایکل الگوی نجابت ،صداقت و محبت
تام هنکس در این فیلم نامزد دریافت بهترین زیادی کرده بود.
شد.
دانکن با بروس ویلیس در فیلم های آرماگدون ،بود و از خبر ش��نیدن مرگ او دچار غم و
مطالعاتی ک��ه در مورد این نقش مکمل شده بود.
او پیش از بازیگری ،محافظ بازیگرانی چون ویل
اندوهی شده ام که غیر قابل بیان است".
دختر انجام شده نشان می "مس��یر س��بز" فیلمی به کارگردان��ی فرانک سیاره میمونها و شهر گناه همبازی بود.
دهد که پوست وی تیره بوده دارابانت بر اساس نوشته ای از استیون کینگ آقای دانکن که  ۱۹۶س��انتیمتر قد داشت به مای��کل کالرک دانک��ن که متول��د  ۱۹۵۷در اسمیت و جیمی فاکس بود.
دلیل جثه درشت و خصوصیات ویژه فیزیکی شیکاگو بود در ژوئیه امسال دچار حمله قلبی
و موها و چش��مان وی قهوه بود.

پرویز همایونپور ،مترجم
آثار کوندرا ،درگذشت

•

مایکل دانکن ،بازیگر 'مسیر سبز' درگذشت
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ایران :عجبا!...

نورالدین
ثابت ایمانی
درگذشت

هنوز پس از شش سال سکونت در این کالنشهر،
نمیدانم تهرانیها از کجا پول در میآورند!

<<معیشت مردم
ایران از نگاه یک
خبرنگارخارجی

در این نوشتار که به قلم توماس
اردبرینک ،خبرنگار دائمی NRC
در ایران است میخوانیم:
هنوز پس از شش سال سکونت
در ای��ن کالنش��هر ،نمیدان��م
تهرانیها از کجا پول در میآورند.
بسیاری افراد در نگاه اول به نظر
میآید که هی��چ درآمدی ندارند
یا درآمدش��ان  ۳۰۰یورو بیشتر
نیست ۳۰۰ .یورو نسبت به پولی
که برای زندگ��ی در تهران الزم
است ،انعامی بیش نیست.
با عل��م بر اینکه ت��ورم در ایران
باالت��ر از  ۲۵درصد اس��ت ،نظام
همگانی پرداخ��ت هزینه خرید
خان��ه با اقس��اط وجود ن��دارد و
کمکهزینههای��ی ک��ه دول��ت به
بیکاران میدهد،در حداقل قراردارد،
این پدیده که ساکنان تهران باز هم
دستشان به دهانشان میرسد ،یک
راز عجیب است.
البته چنی��ن نتیجه باید گرفت که
وضع زندگی تهرانیها دشوار است.
با همه دشواریها مردم باز هم پول
برای خرج کردن دارند.
این احتم��االً به خالقیت بیانتهای
آن��ان در ب��ه دس��ت آوردن س��ود
برمیگردد.
کسی که در ایران میخواهد سود
کند ،باید  ۲۴س�اعت در فکر پول
باشد.

تهرانیه��ا هم به صحب��ت زیاد در
مورد پول عالقه واف��ری دارند؛ چه
در جشنها ،چه در تشیع جنازه ،در
فروش��گاهها ،در سونا یا در تاکسی؛
فرق��ی ن��دارد .این ع��ادت بدی به
حساب نمیآید؛ بلکه جزئی است از
بازی زندگی.
تبادل افکار در مورد روشهای جدید
درآمد همیشه ممکن است امکانات
جدیدی را پیش پای فرد قرار بدهد.
فکر کردن به پول در ایران یک نیاز
تلخ اس��ت ،چرا که حکومت ایران،
هر چه هم اس�لامی و مهرورز باشد
(یا وانمود کند که هس��ت) باز این
تکتک خود افراد هس��تند که باید
آب خود را از گلیم باال بکشند.
در کشور بستهای مانند ایران با تعداد
فراوان��ی قوانین دولتی ک��ه آزادی
فردی را محدود میکند (برای نمونه
قوانین لب��اس ،قوانی��ن الکل) فرد
میتواند با پول یک تکه از آزادی را
در بازار س��یاه برای خود بخرد؛ بازار
سیاهی که همهی چیزهای ممنوع
در آن یافت میشود.
با پول میتوانی فرزن��دت را برای
تحصی��ل به خارج بفرس��تی؛ خانه
بزرگتری بخری تا دیوارهای باز هم
بلندترشدنیای بیرون را پس بزند؛ و
هر وقت به هنگام کار اشتباهی گیر
افتادی ،بتوانی به پلیس رشوه بدهی.
نمایندگان طبقه متوسط ایران ،به
ویژه شهرنشینان کالنشهر تهران،
از همان نوجوانی کار بر روی ساختن
یک وضعیت مطمئ��ن مالی را آغاز
میکنند.
س��نتهای ایرانی طی س��دههای
متمادی یک ط��رح نبوغآمیز مالی
برای زندگی و آین��ده افراد ترتیب
داده است.
روش آنه��ا مانند هلند ،ایجاد یک

در ایرا
ن
د
ر
ب
ازار
سیاه با
پ
و
ل
می
توانید
ی
ک
ت
که
آزادی
ب
خ
ر
ی
د!

حساب بانکی پسانداز برای کودک
نیس��ت؛ بلکه سیس��تمی است که
طب��ق آن باید فرزن��دان و نوههای
شخص هم دارای مسکن شوند.
پرداخ��ت بهای خانه با اقس��اط به
سبکی که در اروپا وجود دارد ،یعنی
با بهرههای نسبتاً پایین و قسطهایی
که چندین دهه طول میکشد ،در
ایران وجود ندارد ،اما داماد و عروس
جوان روی این حساب میکنند که
خانواده داماد خانه را برایشان خواهد
خرید و خانواده عروس وسایل خانه
را.
برای رسیدن به چنین لحظهای یک
عمرسرمایهگذاریهوشمندانهپشت
سر گذاشته شده اس��ت .به تازگی
یک بانوی جوان از دوس��تان من با
پزشکی ازدواج کرد .با اینکه والدین
او بایستی هزینههای خرید خانه را
متقبل میش��دند؛ ولی پدر عروس
هم چندین قطعه زمین مختلف را
که طی سالها خریداری کرده بود،
فروخت تا بتواند هزینه وسایل منزل
دخترش را بپ��ردازد (تلویزیونهای
بزرگ و مبلهای مجلل).
طبق س��نت ،او از همان زمان تولد
دخترش چن��د قطعه زمین خریده
بود .قیمت این زمینها به شدت باال
رفته بود.
یکی از زبانزدهای ایرانیان این است
ک��ه بهای خان��ه و زمی��ن در ایران
هیچوقت پایین نمیرود.
هر خانوادهای که بتواند در مس��کن
س��رمایهگذاری کند ،حتماً این کار
را برای روز مبادا هم که شده ،انجام
میدهد .اما برای رسیدن به اطمینان
مالی در ایران به چیزی بیش از خانه
و زمین نیاز داری.
بیش��تر از  ۸۰درص��د اقتصاد ایران
در دس��ت دولت است و  ۲۰درصد
بقیه اکثراًدر دست بازاریان و فعاالن
اقتصادی طبقه متوسط.
یکی از راههای موفقیت در ایران این
است که از طرقی بهدفاتر نمایندگی
وارد شوی و حق فروش یک مارک یا
محصول را در ایران نمایندگی کنی.
دفترهای نمایندگی در تمام اشکال
و انواع و با اینکه محبوب هس��تند،
در تمام درج��ات مختلف موفقیت
در ای��ران یافت میشوند.ش��خصی
هس��ت که حق انحص��اری فروش
آسانسورهای اوتیس را گرفته و تاجر
دیگری فروشنده انحصاری متههای
ماشینی مارک بوش است.
زندگی ای�ران ،یک زندگی پر از

ریسک است.
ایران کشوری است که در آن دولت،
یکش��به بهرهها را نصف میکند و
اسراییل را تهدید به بمباران میکند؛
با همه آثار پیشبینیناپذیر.
ش��اید برای همین هم هس��ت که
ایرانیها سرمایهگذاران خطرپذیری
هستند.
طرز نگرش مردم به سرمایهگذاری
هم با کش��ورهای دیگر ف��رق دارد.
وقت��ی میگویم که قس��ط خرید
مس��کن در هلند کمی ب��االی ۵.۵
درصد اس��ت ،دوس��تان ایرانیام با
تعجب میپرسند که پس چرا من
درجا  ۱۰خانه نمیخرم؟
در ایران برای خرید مسکن تنها می
ش��ود وامهای کوتاهمدت گرفت؛ با
بهرههایی بسیار باالتر از  ۳۰درصد.

پسان�داز در ای�ران ،کار ابلهان
است.

تورم همیش��گی باعث میشود که
ارزش پ��ول پایین بیای��د؛ بنابراین
باید با پول کار کنی .بیشتر ایرانیها
معتقدند کهدم غنیمت است.
برای همین هم بیشتر پول بهدست
آمده را با همان سرعت خرج اجناس
لوکس میکنند تا وجهه باالتری به
دست بیاورند .هر کس دشت خوبی
داشته سریعاً یک ماشین گرانقیمت
یا کیف و لباس گران میخرد؛ چرا
که همسایهها باید ببینند که وضع
ایش��ان خوب است .در مهمانیها و
عروس��یها هم همه با عالقه ،وضع
مالی دیگران را بررسی میکنند.
کسانی که پول دارند ،حتی اگر این
پ��ول را از طریق تماس با حکومت
به دست آورده باشند ،به چشم افراد
موفقدیده میشوند.
یکی از پرس��شهای اس��تاندارد به
هنگام غیبت از همس��ایه جدید یا
داماد و شوهر جدید دخترخاله این
است که :پولداره؟
در م��ورد ه��ر ت��ازهوارد به محفل
بستگان ایشان هم که هنوز نردههای
زی��ادی را از نردبان اجتماع باید باال
برود گفته میشود:
«انش��اءالله زود پولدار میشه!» چرا
که همه در ایران لزوم رس��یدن به
رف��اه را درک میکنند .حتی از آن
هم فراتر ،تالش برای دس��تیابی به
این رفاه ،برای ایرانی یک نوع سبک
زندگی شده است .جالب اینجاست
که:
در ایران پولدار شدن به هر قیمتی
نوعی زرنگی به حس�اب می آید و
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نورالدی��ن ثاب��ت ایمانی گوینده
پرس��ابقه و خوش صدای رادیو
تلویزی��ون ایران ،ب��ه دنبال یک
بیماری طوالنی ،روز س��ه شنبه
چهارمماهسپتامبردربیمارستانی
در لوس انجلس درگذشت.
ثاب��ت ایمان��ی از س��ال ۱۳۳۸
شمسی ،با تاسیس تلویزیون در
ای��ران ،فعالیت های خ��ود را به

عنوان گوینده اخبار و گزارشگر
در آن موسس��ه آغاز کرد و یک
سال بعد به استخدام رادیو ایران
در آمد.
پس از آغاز به کار س��ازمان رادیو
تلویزیون ملی ایران،در شبکهدوم
تلویزیون ایران به کار پرداخت ،و
بسیاری از بهترین گزارش های
خبری تاری��خ رادیو تلویزیون در

همـدرد�

ایران به وسیله او تهیه شده و با
صدای او پخش شده است.
او پس از انق�لاب ،ایران را ترک
کرد و در ل��وس آنجلس اقامت
گزید .در آن ش��هر چندین دهه
در چندین فرس��تنده رادیوئی و
تلویزیونی ،که برخ��ی از آنها را
خود او تأسیس کرده بود به کار
ادامه داد.
ثاب��ت ایمان��ی در تم��ام دوران
حرفه ای خود ،از محبوب ترین
چهره های رادیو تلویزیونی بود،
و بینندگان و شنوندگان برنامه
های��ش ،او را به امانت و دقت در
تهیه خبرها و گزارش هایش می
شناختند.
ثاب��ت ایمانی چن��دی پیش ،در
حالی که هن��وز به فعالیت های
خود ادامه م��ی داد دچار عارضه
مغزی شد و با پیشرفت بیماری از
ادامه کار بازماند.
بازماندگان ثابت ایمانی ،همسر و
دو فرزندش هستند.

ساالر مرد خبر ایران هم رفت
هفته قبل «نورالدین ثابت ایمانی» ،مرد متین ،موقر ،باسواد ،آگاه ،مهربان ،دوست داشتنی،
فرهنگ مدار ،فرهنگ پرور ،با صدائی دلنش��ین و استاد کار خبر و خبرنگاری و مجری خبر
دیر آشنای جامعه ایرانی ،پس از نبردی کوتاه مدت با بیماری جانکاهی که نابهنگام گریبانش
را گرفته بود ،در غربت و دور از زادگاهش چشم بر جهان فروبست و ملتی را در غم از دست
دادنش به سوگ نشاند.
ابراز احساسات درد آلود هم میهنانمان پس از اعالم خبر درگذشت این مرد نازنین عاشق ایران
و ایرانی ،این حقیقت را به اثبات رساند که اوالً مردم چه عارف و چه عامی هم خدمتگزاران و
دوستداران واقعی خودشان را بخوبی می شناسند و هم دشمنان بد سگال و کینه توزشان را!
وثانیاً این فرمایش شیخ اجل سعدی فرزانه را ثابت کرد که فرمود:
مرده آن است که نامش به نکوئی نبرند
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
این ضایعه دردناک را به همسر ایشان سرکار خانم پروانه ملکوتی «ثابت ایمانی» وفرزندانش
لیال و سیامک ثابت ایمانی و دوستان و دوستداران و همکارانش در رسانه های گروهی فارسی
زبان ،به ویژه یار و همکار دیرین ایشان سرکار خانم مژده حبیبی ،تسلیت می گوئیم و برای
همه آن عزیزان بردباری در تحمل این غم بزرگ و سالمتی و شادکامی آرزو داریم

منیره جعفری ،دکتر عطااهلل انصاری،
زهره منافیان ،محمد رحیمیان،
خلیل شهرویی ،فرشاد فضل (تپش)
زری نیک نژاد ،عباس کرباسفروشان

اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند
بصورت منظم آگاه شوید،
نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :
انسانهای سالم و بی پول بی عرضه
تلقی می شوند.

در ایران استاندارد قیمت وجود ندارد
یعنی ممکن است برای خرید یک
کاال از دو مغ��ازه دو قیمت متفاوت
بپردازید یا اینکه کرایه ماشین را در
هر بار استفاده از مسافرکشها متفاوت
پرداخت کنی همیشه میشوددعوای

بین مسافرکشها و مسافران را بر سر
قیمت مشاهده کرد.
بزرگترین درآمد دول��ت ایران بعد
مناب��ع زیر زمینی کس��ب درآمد از
مردم میباشد.
در ایران دولت س��یم کارت گوشی
همراه  ،خط تلفن ،معافیت سربازی
و  ...میفروشد .دولت مرزها را بسته و
اجازه ورود کاالهای ارزان را نمیدهد

تا خود دولت به میزان باالتر آن را به
مردم بفروشد.
از نگاه من ،جالب اینجاس��ت مردم
ایران به شدت از این وضعیت راضی
بوده و با تمام توان از این سیس��تم
حمایت میکنن��د حتی اگر با کمی
غرغر از آن انتقاد کنند!

•
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زندگی و سالمت...

گرچه فصل گرم��ا رو به پایان می
رود ،ام��ا خورش��ید همچن��ان می
درخشد و می سوزاند .اما این آفتاب
جانبخش که ُممد حیات اس��ت و
هر رشته نورش ُمفرح ذات!! اگر در
برابر آن از خود مراقبت نکنیم ،چنان
ردپایی بر پوس��ت و چشم ما باقی
می گذارد ،که اغلب اوقات یا جبران
کردنی نیست یا جبرانش به سادگی
ممکن نیس��ت .نور خورشید ،بدون
حفاظ مناس��ب ،پوست را چروک و
بیمار و چشم را کم سو می کند.
ای��ن بیماری ها ش��امل تومورهای
پوستی ،سرطان سلول های پایه یا
سنگفرشی پوست و حتی سرطان
بسیار بدخیم مالنوم است.
متخصصان پوست می گویند تابش
آفتاب ،تنها دلیل ش��ناخته شدهء
ابتال  70درصد از بیماران به سرطان
پوست اس��ت و متخصصین چشم
هم معتقدند کاتاراکت یا آب مروارید
ناشی از تابش آفتاب ،سالیانه موجب
کاهش دید و کوری افراد زیادی در
دنیا میشود.
اما راه پیشگیری از این بیماری های
خطرناک بسیار ساده است.
برای پیشگیری از آسیب پوستی ،از
دوران کودکی همه افراد باید پوست
و چشم خود را در برابر اشعه و تابش
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خورشید محافظت کنند.
راه ه��ای عملی محافظت از آفتاب،
اس��تفاده از چتر ،کاله ،سایه بان یا
پوش��یدن لباس های آستین بلند
و یقه بس��ته است که بیشتر بدن را
بپوشاند.
البته اگ��ر این کار ممکن نباش��د،
تنها راه باقیمانده اس��تفاده از کرم
ضدآفتاب است .اما در انتخاب کرم
مناس��ب باید دقت کاف��ی به خرج
داد ،زی��را کرم ها از لح��اظ قدرت
پوشانندگی مثل هم نیستند.
درجه پوشانندگی پوست را در کرم
ها ،با طیف اش��عه هایی که جذب
می کنن��د و واحدی به نام  SPFیا
"فاکتور حفاظ��ت در برابر آفتاب"
میس��نجند .هرچه این عدد بزرگتر
باشد ،کرم قوی تر است.
اغل��ب این ک��رم ها ب��ه آب مقاوم
نیستند ودر هنگام شنا حتمأ باید از
نوع ضدآب این کرم ها استفاده کرد.
کرم ضدآفتاب را باید در تمام طول
روز و حت��ی در روزهای کامأل ابری
استفاده کرد.
ع�لاوه ب��ر آن ک��رم باید ب��ه تمام
س��طوحی که در معرض نور آفتاب
هستند مالیده شود.
توصیه می شود ،افرادی که موهای
سرشان ریخته است ،استفاده از کاله

یا قرار دادن قشری از کرم ضد آفتاب
را بر روی پوس��ت سر خود فراموش
نکنند .کرم بای��د  15دقیقه قبل از
بیرون رفتن از خانه به پوست مالیده
ش��ده و هر دو ساعت یکبار تجدید
شود.
در مورد چش��م ها نیز اس��تفاده از
عینک آفتابی لبهدار را نباید فراموش
کنیم ،زیرا اشعه فوق بنفش یا اولترا
ویوله موج��ود در نور آفتاب در دراز
مدت ،عدس��ی را کدر کرده و باعث
کاتاراک��ت یا آب مروارید میش��ود.
س��اعت  9تا  11صبح و  4تا  6بعد
از ظهر تابستان بدترین زمان تابش
اولترا ویوله در نیمکره شمالی زمین
اس��ت و استفاده از کرم ضدآفتاب و
عینک خصوصآ در این س��اعت ها
برای همه گروه های سنی ضروری
است.

البته میزان کمی از نور آفتاب برای
تامین نوع فعال ویتامین  ،Dجذب
کلسیم و استحکام استخوان ها الزم
است .منظور از میزان کم  ،ده دقیقه
در روز زیر آفتابی است که سایه اشیا
در آن بلندترین حد خود هس��تند،
یعنی قبل از نه صبح و بعد از شش
بعداز ظهر تابستان.
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زردچوبه خطر ابتال به بیماری دیابت را کاهش می دهد

نتایج تحقیقات انجام شده بر روی
 240نفر از افراد محتمل به ابتالی
دیابت نشان می دهد که مصرف
ادویه جات حاوی زردچوبه و کاری
می تواند خطر ابتال به انواع دیابت
را کاهش دهد.
ترکیبات موج��ود در ادویه جات
خصوصا زردچوبه منجر به افزایش
عملکرد س��لولهای بتا که در غده

پانکراس قرار دارند می شود.
غده پانکراس تولید کننده هورمون
انس��ولین در ب��دن می باش��د و
انسولین تنظیم کننده قند خون
در بدن است.
همچنین خاصیت ض��د التهاب
ب��ودن زردچوب��ه م��ی توان��د از
سلولهای بتای پانکراس محافظت
کند.

به گفت��ه محققان ،ارتقاء ش��یوه
زندگی افراد از طریق تغذیه سالم،
ورزش ،کاه��ش مص��رف کالری،
افزایش مصرف سبزیجات و ادویه
جات گیاهی که غالبا در غذاهای
سنتی آسیایی ها رواجداشته است
می تواند از ابتال به دیابت نوع دوم
و درمان آن موثر واقع شود.
(گزارش خبرگزاری مهر)

PAIVAND: Vol. 18  No.1072  Sept. 15, 2012

26

 9عامل
پیری
زودرس را
بشناسید

ش��ما میتوانید با اس��تفاده از
روشهای مختلف مثل جراحی
پالستیک ،جوانی ظاهری خود
را حفظ کنید ،ولی برای حفظ
جوان��ی درونی ،فق��ط یک راه
وجود دارد ،آن هم این که از  9عامل
پیری دوری کنید:

 )1استرس:

استرس از همان دوران نوسنگی با
زندگی انسان عجین بوده و از همان
زمان ه��م مخل آس��ایش درونی،
امنیت و س�لامت روانی بش��ر بوده
است.
استرس ،خطر حمالت قلبی را باال
میبرد و عنان تصمیم گیریدرست
را از بشر میرباید ،استرس زیاد باعث
بروز فرسودگی زودرس در دستگاه
ایمنی بدن میشود.
س��لولهای ب��دن مادران��ی ک��ه
فرزندانش��ان از بیماریهای سخت
و مزم��ن رنج میبرن��د و از ترس از
دس��تدادن فرزندشان و مشکالت
بیماریهای آنها دائم دچار استرس
هستند ،بسیار زودتر از افراد عادی
دچار فرسودگی میشوند.
اولی��ن قدم برای کاهش اس��ترس،
ش��ناخت عوامل و عالئم اس��ترس
اس��ت (از عالئم بارز استرس ،تپش
قل��ب و ع��رق کردن اس��ت) .یکی
از راهه��ای برطرف ک��ردن موقت
اس��ترس ،کش��یدن نف��س عمیق
اس��ت که ما به آن ،نفس کشیدن
دیافراگماتیکمیگوییم.
روش بلند مدت کاهش اس��ترس،
این اس��ت که وقت بگذارید ،عوامل
اس��ترسزا را در زندگی خود بیابید
و از آنه��ا دوری کنید ،یا با منطق از
کنارشانبگذرید.


میکنی��م که هرچه زودتر س��یگار
کشیدن را کنار بگذارید.

 )5تنفس هوای آلوده:

تنفس هوای آلوده بیرون ،باعث بروز
س��رفه و سوزش چش��م و ابتالء به
آسم و بیماریهای تنفسی خواهد
شد ،توصیه میکنیم حتیاالمکان
در خان��ه بمانید و فقط برحس��ب
ضرورت از خانه خارج شوید ،یا کمتر
به نواحی آلوده شهر بروید تا کمتر
در معرض هوای آلوده قرار بگیرید.

 )6زیاد در معرض نور آفتاب
بودن:

جذب کمتر اشعه خورشید توسط
پوست با اس��تفاده از کرمهای ضد
آفتاب ب��ا  SPFحداقل  15میتواند
تا حد زیادی خطر ابتالء به سرطان
پوست را کاهش دهد.

 )7کم خوابی:

کمخوابی میتواند حتی در سنین
جوانی هم باعث بروز دیابت ،فش��ار
خون باال ،چاقی و فراموش��ی شود،

بهتری��ن دارو برای حف��ظ جوانی،
خواب کافی است؛ در هنگام خواب،
تلویزیون و دیگر وسایل عامل سر و
صدا را خاموش کرده و اتاق خوابتان
را تاریک کنید.

 )8اضافه وزن:

وزن زی��اد باعث ب��روز بیماریهای
قلبی،دیابت و حتی برخی سرطانها
میشود؛ از برنامههای غذایی صحیح
استفاده کنید و سعی کنید وزنتان را
کنترلکنید.

 )9خوردن زیاد شیرینی:

ش��کر باعث ب��روز چاقی و س��کته
میشود ،توصیه متخصصان تغذیه
این است که به ازای  2200کالری
دریافت��ی در روز م��ی توانی��د 12
قاش��ق چایخوری ش��کر ب��ه غذا و
خوراکیهایتان بیفزایید؛ بهتر است
به جای شکر از سبزی یا میوههای
ش��یرین اس��تفاده مثل کشمش و
خرما کنید .منبع:
www.shafaf.ir
-----------------------

ارتباط سن پدر
با اختالالت ژنتیک

 )2حترک بدنی کم:

ک م تحرکی ،اعتیادی است که همه ما
کمابیش به آن مبتال هستیم ،غافل
از این که حتی میزان کمی تحرک
در روز میتوان��د تا حد زیادی روی
سالمت ما تأثیرگذار باشد ،از اضافه
وزن جلوگی��ری کند و اس��ترسها
را کاه��ش دهد و حتی میتواند در
عقبانداختن و جلوگیری از ابتال و
پیش��رفت آلزایمر هم تا حد زیادی
مؤثر باشد ،اولین و اساسیترین قدم
هم اراده است.
مرک��ز کنترل و جلوگی��ری از بروز
بیماریها توصیه میکند که حداقل
روزی نیم س��اعت پیاده روی و 10
دقیقه نرمش کنید.

 )3خوردن زیاد چربیهای
اشباع:

خوردن چربیهای اش��باع موجود
در گوش��ت دام و پرندگان ،ش��یر و
کره ،میزان کلسترول بد را در خون
افزایش میده��د و در واقع ،میزان
خطر ابتالء به بیماریهای قلبی را
باال میبرد.
به ج��ای مص��رف ای��ن چربیها،
س��عی کنید از غذاه��ای دریایی و
س��رخنکردنی ،روغ��ن آفتابگردان،
زیتون ،ذرت و کانوال استفاده کنید.

 )4سیگار کشیدن:

برای این که از بروز سرطان و پیری
زودرس پوس��ت و س��ایر اندامه��ا
جلوگی��ری کنید ،به ش��ما توصیه

تحقیقات تازه دانش��مندان بر این
موضوع که برخی مشکالت روحی
و اختالالت ژنتیکی ممکن است با
بچه دار شدن مردان در سنین باال
مرتبط باشد ،صحه می گذارد.
یک گ��روه تحقیقاتی در ایس��لند
دریافته اس��ت تعداد موتاسیون یا
جهش ه��ای ژن��ی در فرزندان در
ارتباط مستقیم با سن پدر است.
یک محقق ارشد به مردان جوانی
ک��ه می خواهن��د دیرت��ر خانواده
تش��کیل بدهند ،توصیه می کند
اسپرم های خود را منجمد کنند و
نگهدارند.
نتایج این تحقی��ق در مجله نیچر
منتشر شده است.
بر اس��اس گفته های دکتر کاری
استیونس��ن که رهبری این گروه
تحقیق را بر عهده دارد ،س��ن پدر
برای سالمت کودک تعیین کننده
تر و موثرتر از سن مادر است.
به گفته دکتر استیونس��ن ،جامعه
نس��بت به س��ن مادر حساس تر
از س��ن پدر اس��ت اما ب��ه غیر از
س�ندروم داون ،به نظر می رس��د
که اختالالتی چون اسکیزوفرنی و

اوتیسم تحت تاثیر سن پدر هستند
نه مادر.
تی��م دکتر استیونس��ن دی ان ای
 ۷۸وال��د و فرزندانش��ان را م��ورد
آزمایش قرار داد .این تحقیق نشان
داد که بین تعداد جهش های ژنی
یا تغییرات دی ان ای با س��ن پدر
ارتباط متقابل وج��ود دارد .تعداد
موتاسیون ها یا جهش های ژنی با
افزایش سن پدر ،زیاد می شوند.
در این تحقیقات معلوم ش��ده که
 ۹۷درص��د جهش های ژنی که به
فرزندان به ارث می رسد از پدرهای
مسن تر است.
سرپرس��ت این تیم تحقیقاتی می
گوید ،منجمد کردن اسپرم مردان
ج��وان ب��رای اس��تفاده در آینده،
ع�لاوه بر اینکه تصمیم ش��خصی
هوشمندانه ای است ،برای سالمت
عمومی هم ارزشمند است .چنین
عملی از زوال ژنی جمعیت انسان
ها جلوگیری می کند.
با این همه ،هنوز تحقیقات بیشتری
الزم اس��ت تا ارتباط بین ژنتیک و
اوتیسم معلوم شود.

اشاره
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بدخلقي و بهانهگيري در كودكان و نوجوانان پاس��خ هيجاني افراطي
اس��ت كه از سوي آنها نسبت به ناكامي ،شرايط طاقتفرسا ،خشم ،غم،
ح��وادث غيرمنتظره و يا صرفاً مخالفت ديگ��ران با امري بروز ميكند.
بهانهگي��ري ك��ودكان و نوجوانان ام��روزه به يكي از مش��كالت بزرگ
واكنش به
الثانيپاسخ
جماديعدم
شده23است و
اردیبهشتتبديل
جوامع صنعتي
ها در
ماه1391
شنبه 26
2012
1433و  15مه
خانوادهسه
سال هجدهم شماره 5078
اره  5078سهشنبه  26اردیبهشتماه 23 1391جماديالثاني  15 1433مه 2012
اين بهانهگيريها تأثيري منفي در روحيه و ش��خصيت فرزندان خواهد
داشت.
در بهانهگيري ،كودك و يا نوجوان با محركي كه به او وارد ميش��ود
ي��ك نوع عدم س��ازگاري نش��ان ميدهد و والدين براي آن كه پاس��خ
مناس��بي به اين بهانهگيريها و بدخلقيها داش��ته باشند بايد در ابتدا
گاهی اوق�ات مهم تری�ن مانع  )1غرور مانع
ريشههاي ناسازگاري را شناسايي كنند.
دستیابی ما به خواسته هایمان یادگیری
بدون شناسايي اين ريشهها و بدون درنظر گرفتن ميزان همگنسازي،
دقیقا جلوی چشمان مان است غ��رور مانع اصلی
اين بهانهگيريها تقويت ميش��ود و به اين ترتيب بهانهگيري كودك و
یادگیری است .شما حتما این ضرب يا نوجوان نهتنها كمتر نميشود بلكه اين بهانهگيريها تشديد ميشود.
اما به آن بی توجهیم.
شاید هم چون همیشه جلوی چشم المثل ایرانی را شنیده اید " پرسیدن گاهي اين بهانهگيريها مقطعي است و فرزند ما در مكانهايي خاص و
يا زماني خاص به اين رفتار پرخاشگرانه متوسل ميشود.
مان است نمی بینیمش.
عیب نیست ندانستن عیب است"
در ك��ودكان ممكن اس��ت اي��ن بهانهگي��ري در اث��ر بيخوابي و يا
قول
به
کنیم
اگر از زاویه جدید نگاه
به
بار
چند
کنید
قضاوت
خودتان
اما
گرس��نگي به وجود بيايد و وقتي آن را بررس��ي ميكنيم ممكن اس��ت
معروف یک شبه می توانیم ره صد خاطر حفظ غرورمان از سوال کردن حتي علت آن ناكامي كوتاه مدت در مس��ئلهاي باش��د كه دراين موارد
والدين ضمن توجه ويژه به ساعت خواب كودك و يا تغذيه او ميتوانند
ساله برویم.
طفره رفته ایم.
اغلب کس��انی که در رش��ته های با بياعتنايي و يا رفع علت بهانهگيري اين رفتار پرخاشگرانه را خاموش
كنند.
در این گزارش شما را با  10چیز که مختلف علمی به پیشرفت رسیده
روش مؤثر براي از بين بردن پرخاش��گري در اين نوع ،آن اس��ت كه
مانع  10چیز دیگر اس��ت آشنا می اند کس��انی اند که از پرسیدن نمی از ابت��دا آن را مه��ار كنيم .وقت��ي كه در مقابل پرخاش��گري كودك با
ترسیدند.
کنیم:
خش��م و عصبانيت عكسالعمل نشان دهيم ،به طور غير مستقيم به او
ميآموزيم كه عصبانيت وس��يله كارسازي براي دست يافتن به اهداف
است .در عوض ميتوانيد بگوييد« :وقتي از گريه كردن دست برداشتي

در م��ورد آن با ه��م صحبت ميكنيم و راه حل��ي مييابيم ».و به اتاق
 )2تعصب مانع نوآوری
ديگري برويم.
تعصب
از
بیش��تر
هیچ چیز در دنیا
اغل��ب پرخاش��گري بچهها ،اگ��ر مخاطب موردنظر حضور نداش��ته
•••••••
بشر
نوع
پیش��رفت
مانع نوآوری و
باش��د ،زودتر متوقف ميشود .اگردر يك مكان عمومي فرزندمان شروع
نشده است .به خیلی چیزها چنگ ب��ه بدخلقي و پرخاش��گري كرد ،ب��دون توجه به نگاهه��اي مردم او را
به لیست بلند ایمیل پیوند،
م��ی زنیم و تعص��ب داریم اما نمی به گوش��هاي خلوت ببريم و منتظر ش��ويم تا آرام ش��ود و به او گوشزد
دانیم چ��را .اگر در م��ورد خیلی از ميكنيم وقتي آرام شد با هم حرف خواهيم زد.
بپیوندید :اگر می خواهید
اما اگر اين بهانهگيري و بدخلقي مس��تمر بود ممكن اس��ت يكي از
باورها و روش های زندگی مان فکر نشانه هاي افسردگي در كودك و يا نوجوان باشد كه بايد بالفاصله علت
از انتشار اینترنتی پیوند
کنیم فلسفه خاصی برایش نداریم آن ريشهيابي شود .گاهي فرزندان با بهانهجويي در خانه سعي ميكنند
درحالیکه ش��اید ه��ر روز اجرایش ت��ا از خان��واده امتيازهايي بگيرن��د در حالي كه وقت��ي او وارد اجتماع
بصورت منظم آگاه شوید،
ميشود پي ميبرد كه جامعه امتيازي براي او قائل نيست.
کنیم.
او در خان��واده براي خود جايگاه رفيعي دارد در حالي كه در جامعه
هرکس��ی که توانس��ته زیان های
نشانی ایمیل خود را به
چني��ن جايگاهي ن��دارد و اين تعارضها لطمات جب��ران ناپذيري را بر
در
را
بیج��ا
تعصب
ناپذیر
جب��ران
ش��خصيت او وارد ميكن��د .براي آن كه اين تعارضه��ا به وجود نيايد
ما ایمیل کنیدinfo@ :
زندگی اش کشف کند درهای تازه زماني كه به مستمر بودن بهانهجوييهاي فرزند پي برديم بايد با كمك
ای ب��ه رویش باز ش��ده و دنیا را از روانشناس كودك و نوجوان علت اين بهانهجوييها را ريشهيابي كنيم و
paivand.ca
با درمان آن از مش��كالتي كه در آينده گريبان فرزند بهانه جويمان را
منظر جدیدی دیده است.
صفحه  15عكس :مهر
صفحه  15عكس :مهر
جلوگيري
گرفت
•••••••
آوريم .پیشرفتکنید.
عملجهان
اگر بهتمام
بگوی��د.
خواهدعطار
آنکه
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بدخلقي و بهانهگيري در كودكان و نوجوانان پاس��خ هيجاني افراطي
اس��ت كه از سوي آنها نسبت به ناكامي ،شرايط طاقتفرسا ،خشم ،غم،
ح��وادث غيرمنتظره و يا صرفاً مخالفت ديگ��ران با امري بروز ميكند.
بهانهگي��ري ك��ودكان و نوجوانان ام��روزه به يكي از مش��كالت بزرگ
خانوادهها در جوامع صنعتي تبديل شده است و عدم پاسخ و واكنش به
اين بهانهگيريها تأثيري منفي در روحيه و ش��خصيت فرزندان خواهد
داشت.
در بهانهگيري ،كودك و يا نوجوان با محركي كه به او وارد ميش��ود
ي��ك نوع عدم س��ازگاري نش��ان ميدهد و والدين براي آن كه پاس��خ
مناس��بي به اين بهانهگيريها و بدخلقيها داش��ته باشند بايد در ابتدا
دست خودشان فرار کنند.
شناسايي از
پیشرفت
می توانید به
بگشایید
كنند.
ناسازگاري را
هاي
ريشه
دست یابید.بدون شناسايي اين ريشهها و بدون درنظر گرفتن ميزان همگنسازي،
 به اين ترتيب بهانهگيري كودك و
اين بهانهگيريها تقويت ميش��ود و
شود.
تشديد مي
بهانهگيري
)7اين
يا نوجوان نهتنها كمتر نميشود بلكه

معاشرت
شیفتگیهامانع
خود
ب��اخاص و
هايي
ب��همكان
ما در
حیاتفرزند
گيريها مقطعي است و
مانعاين بهانه
 )4ترسگاهي
دیگران
تعامل
بش��ر
ایستادن
يا زماني خاص به اين رفتار پرخاشگرانه متوسل ميشود.
ت��رس مان��ع اصلی ثاب��ت قدمی و بستگیدارد.
در ك��ودكان ممكن اس��ت اي��ن بهانهگي��ري در اث��ر بيخوابي و يا
دیگران
با
هستیم
ناچار
بنابراین ما
اعتقاداتش
پایبندی انسان بر
بررس��ي ميكنيم ممكن اس��ت
است.وقتي آن را
بيايد و
گرس��نگي به وجود
کس
کنیم.كهاما
برق��رار
مدت درارتباط
ترس از
ت��رس از
هیچموارد
دراين
باش��د
مس��ئلهاي
دیگ��ران ،كوتاه
قضاوت آن ناكامي
حتي علت
توانند
تغذيهبااو مي
كودك و يا
ساعت خواب
عدمويژه به
ضمنازتوجه
خود
انسان
نش��ینی
خواهان هم
موفقیت
والدينترس
طرد ش��دن،
بود .خاموش
پرخاشگرانه را
شیفته رفتار
بهانهگيري اين
ش��مايا رفع
اعتنايي و
سبب با
نبوده و نخواهد
علت هم
هرچقدر
میبيشود
كنند.
به درست بودن چیزی ایمان داشته
روش مؤثر براي از بين بردن پرخاش��گري در اين نوع ،آن اس��ت كه
کردن به
داشتن راو عمل
برای
وقت��يكه در مقابل پرخاش��گري كودك با
مه��ار كنيم.
ابت��دا آن
باشید از
تالش گری
شکایتبهمانع
مستقيم به او
طور غير
 )8دهيم،
نکنید.و عصبانيت عكسالعمل نشان
آن کاریخش��م
براي
كارسازي
اهداف و
يافتنو بهشکایت
دستمقصر
در پی
دائما
ميآموزيم كه عصبانيت وس��يله آنکه
استدست
كردن
شماتتاز گريه
است .در عوض ميتوانيد بگوييد« :وقتي

برداشتياز
عمال دست
دیگران
در م��ورد آن با ه��م صحبت ميكنيم و راه حل��ي مييابيم ».و به اتاق
تالش برداشته چون مشغول یافتن
 )5ختیل مانع واقع بینی
ديگري برويم.
است!
مقصر
است
تحمل
غیر قابل
انسان بی رویا
پرخاش��گري بچهها ،اگ��ر مخاطب موردنظر حضور نداش��ته
اغل��ب
هدر
را
تان
زندگی
سادگی
همین
به
دیگران
برای
چه
و
خودش
چه برایباش��د ،زودتر متوقف ميشود .اگردر يك مكان عمومي فرزندمان شروع
ب��دوند .توجه به نگاهه��اي مردم او را
پرخاش��گري
ب��هدربدخلقي و
باعثكرد ،ندهی
تخیالت و توهم
اما زندگی
حقیقیمنتظر ش��ويم تا آرام ش��ود و به او گوشزد
غیرببريم و
خلوت
اي
گوش��ه
می شودبه ما در دنیایی
غفلت حرفخواهيم زد.
شد با هم
آرام
زندگی مي
وقتياز خواب
كنيمزمانی
کنیم و
اما اگر اين بهانهگيري و بدخلقي مس��تمر بود ممكن اس��ت يكي از
خیلی دیر
بیدار شویم
محبوبیت
بايدمانع
بینی
است.كودك و يا )9خود
بالفاصله علت
بزرگكه
نوجوان باشد
افسردگي در
نشانهکههاي
كننددر
دارند
دوس��ت
ه��ا
انس��ان
همه
آن ريشهيابي شود .گاهي فرزندان با بهانهجويي در خانه سعي مي
دیده
شکل
دیگران
 ت��ا از خان��واده امتيازهايي بگيرن��دنظر
اجتماع
بهترینوارد
كهبهوقت��ي او
در حالي
وقتینيست.
برايامااو قائل
شادیبرد كه جامعه امتيازي
مانعپي مي
بدبینیشود
 )6مي
دائم��ا خودمان را
ش��وند
جامعه
حالي كه
موضعدارد در
خود وجايگاهدررفيعي
براي خود
انسان او
می
برتریدر قرار
ق��درت و
خان��وادهبه کام
بدبیندرزندگی را
چني��ن جايگاهي ن��دارد و اين تعارضها لطمات جب��ران ناپذيري را بر
نيايداز
کنیم و
دهیم سایرین را بیزار می
نزدیکانش تلخ می کند.
ش��خصيت او وارد ميكن��د .براي آن كه اين تعارضه��ا به وجود
دهیم.
پيمی
فراری
بودن ها و
بهترین قصر
افراد
ای��ن جور
بايد با كمك
برديم
خودمانفرزند
بهانهجوييهاي
كهدربه مستمر
زماني
های
دنبالوترک
زیبا ترین بنا ها
علت اين بهانهجوييها را ريشهيابي كنيم و
نوجوان
روانشناسبهكودك
آينده گريبان فرزند بهانه جويمان را
مش��كالتي كه
درمان آن
برای در 
کنید ازاین زندگی
دیوار اند.با باور
جلوگيري به
سخت
گرفتخودشان
خواهداندازه
هیچ کس به
آوريم.عادت کردن مانع تغییر
عمل )10


بگویند ش��ما انس��ان بااستعدادی دیگران با دیدن چهره موجه و رفتار نیست.
عادت مانع تغییر است و باعث می
جدولوبا دو
یک جدول با دو شرح
یککه عقاید
هستید تا زمانی
افکارتانشرحشما به ارزش های شما پی نخواهند ش��ما می توانید از آنها پرهیز کنید شود سالهای س��ال در یک مکان،
 )3کم رویی مانع پیشرفت
توانند
خودشان
س��خن
کردندولب
زمانیدارایکه
کرده وتنها
ب��رد.
توانید
نمی
بماند
باقی
ذهنت��ان
در
بزنیم.
شرایط
موقعیت و
نه
ببوید
خود
که
اس��ت
آن
شک
م
شرح
درجاجواب
پاک کردن
سپس با
زمان ،حل کرده و
شرحها را با مداد
نمییکی از
وجه ابتدا
هیچدو شرح
تمایلبهبه حل
امادر صورت
ویژه» است.
عادی و
بهشرح
«شرح
جواب
ایرانپاک
سپس با
روزنامه
مداد حلجدول
با
را
ها
شرح
از
یکی
ابتدا
شرح
دو
حل
به
تمایل
صورت
در
است.
ویژه»
و
عادی
«شرح
دو
دارای
ایران
روزنامه
جدول
ُ
5078
5078
اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

عادي____________________
وعادی
جدولهای ____________________ ویژه
جدول
جدول ويژه
جدول عادي


افقي:
 -1رن��گ زرد تيره تا قهوهاي روش��ن -از
1
قالبهاي شعر فارسي
 -2آرام گرفته ،آرامش يافته -قس��متي از
2
خانههاي قديم
3
 -3توان -در به در -با زرق آيد -كمربند طبي
4
 -4كش��ور اروپايي -دروازه -مخفف از او-
5
قاچ
 -5كنايه از ش��خص بسيار خشمگين و به
6
هيجان آمده -ييالق كرج -سرمربي راهآهن
7
شهر ري
8
 -6از نژادهاي زردپوس��ت آسيايي -جغد-
خبرگزاري كشورمان
9
كاغذ
نوعي
حلقوم-
نساجي-
 -7دس��تگاه
10
ضخيم كه براي ساختن جلد كتاب استفاده
11
ميشود
 -8پژمرده -كتاب برنده جايزه گنكور2009
12
نوش��ته م��اري ن��ادي خان��م نويس��نده
13
سنگالياالصل فرانسوي -دهان كجي
14
 -9از تيمه��اي فوتبال قدرتمند آلمان كه
15
دو هفته قبل قهرماني اين فصلش مسجل
شد -اسم مصدر از تنيدن -چند خودماني
 -10مرتعش -درجه حرارت -پيراستن به
 -9گذشتن -نرمي كردن با كسي ،آوانس-
شيوه باغبان
نيم تنه گرم
 -11اقبال -نااميد -رشك برنده
 -12كار و ك��ردار -خ��وراك مرغ -كوچك -10 ،شايستگي -كوير معروف -ميوه جاذبه!
 -11پ��ول آلمان -خ��ود را با آن ميبينيم-
خرد -مقياس طول
 -13چاشني س��االد -مدد -اهللاكبر گفتن -زيور
 -12گردن -به فرموده امام س��جاد(ع) هيچ
پنبه پاك نكرده
 -14فيلمي با هنرنمايي الناز شاكردوست -عبادتي جز با شناخت عميق ...ارزش ندارد-
توضيح ،تفسير -انبار غله
كشتيبان
 -15كتاب��ي تأليف امين احمد رازي در باب  -13ح��رف فقدان -اس��ب تنومن��د -جد
رستم -پوست قيمتي
شعرا -چخماق
 -14نصفالنهار مبدأ -ستايش كردن
عمودي:
 -1در واقع زيرس��اخت جامعه را تش��كيل  -15مع��اون اس��تاد دانش��گاه -مؤس��س
افشاريان
ميدهد -رنجيده ،آزرده
 -2پي��امآوري -ش��هر تاريخي
حل جدول عادی شماره 5077
ايتاليا
 -3تاك -زيبا نيست! -مالمت-
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خدمات ارزی

514-844-4492
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افقي:
محلول
4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8
 -1رن��گ زرد تيره تا قهوهاي روش��ن -از
 -8مخفف راه -بازديد -فاش كردن
 -9ن��ام 1
قالبهاي شعر فارسي
رماني نوش��ته نويس��نده و
 -2آرام گرفته ،آرامش يافته -قس��متي از
فرانسوي آلن ربگري يه-
فيلمساز 2
خانههاي قديم
زمين -مثل و مانند
شكاف
3
 -3توان -در به در -با زرق آيد -كمربند طبي -10نوعي ياق��وت -بيرق -از اعداد
ترتيبي 4
 -4كش��ور اروپايي -دروازه -مخفف از او-
5
قاچ
فدراسيون جهاني شنا -نوعي
-11
 -5كنايه از ش��خص بسيار خشمگين و به
واگير -پول كانادا
بيماري 6
هيجان آمده -ييالق كرج -سرمربي راهآهن
 -12كتاب هندوان -طريق -بدهي-
7
شهر ري
از بروج فلكي
 -6از نژادهاي زردپوس��ت آسيايي -جغد-
 -13رودي 8در فرانس��ه -درخ��ت
خبرگزاري كشورمان
فاقد آرامش -نت ششم
هندي9 -
 -7دس��تگاه نساجي -حلقوم -نوعي كاغذ
 10آگاه��ي قدي��م -از
 -14اداره
ضخيم كه براي ساختن جلد كتاب استفاده
قديميترين كشورهاي دنيا
ميشود
11پرداز -ديكتاتور انگليس
 -15نظريه
 -8پژمرده -كتاب برنده جايزه گنكور2009
12
عمودي:
هيدروگرافي -دس��تگاهي براي
-1
نوش��ته م��اري ن��ادي خان��م نويس��نده
13
سنگالياالصل فرانسوي -دهان كجي محاسبه ش��تاب ،سرعت و نيروهاي
14
خودرو
وارده بر
 -9از تيمه��اي فوتبال قدرتمند آلمان كه
15
خداحافظي -رفتن با ناز
-2
دو هفته قبل قهرماني اين فصلش مسجل
شد -اسم مصدر از تنيدن -چند خودماني -3حرف تمسخر -سالح زنبور -به
درستي كه -داخل
 -10مرتعش -درجه حرارت -پيراستن به
آبي-كسي ،آوانس-
كردن با
نرمي
گذشتن-
ورزش
انجير-
 -4جست و-9خيز-
افقي:شيوه باغبان
ع��اج و
س��احل
 -1بزرگتري��ن
برنده اجازه گرفتننيم تنه گرم
رشك
ش��هر نااميد-
 -11اقبال-
ك��ردار -شيراز
كار وكوهي در
-12آن-
پايتخت قبلي
معروف -ميوه جاذبه!
كوچك،روش -10
كويربه وسيله
شايستگي-خبر
هاي ارس��ال
خ��وراك مرغ -5 -از
خاطر
 -2بارز ،واضح-
اندازبا آن ميبينيم-
خ��ود را
آلمان-سنگ
پ��ول راه-
 -11نقشه
امواج راديويي-
آسودگيطول
خرد -مقياس
مدد-تغار
زخ��م-
س��ياه
ماده-
زيوردريايي -انس دادن
جايز -فيل
اهللاكبر -6
گفتن-
س��االد-
چاشني
 -3متض��اد-13
چوبي -مرداب
س��جاد(ع) هيچ
فرموده امام
گردن -به
هنرمن��د-
كارگاه
 -12آب-
 -7تهنشس��ت
پنبه پاك نكرده
كش بيآزار-
كتيرا -دانه
عبادتيهاجز با شناخت عميق ...ارزش ندارد-
شاكردوست-گوي جدايي
خانه شكوه
هنرنمايي الناز
فيلمي با
 -4گياه -14
تفسير -انبار
غلهبركت
اسپرانتو-
توضيح،زبان
 -8درون -مبتكر
عرب -حلقكشتيبان
بسيار-
باب  -13ح��رف فقدان -اس��ب تنومن��د -جد
سفره
كتاب��يبرناتأليف امين احمد رازي در
 -5ويرايش-15-
خود مي
 -6به پوشش
پوست
نازد -مقابل پود -9 -اصل -رستم-
قيمتيلرستان-
اس��تان
ش��هري در
چخماق
شعرا-
موسيقيدان عصر ساساني
وقتها  -14نصفالنهار مبدأ -ستايش كردن
عمودي:
ماليم -عده
واقعلطيف،
س��ردي-
خانهدانش��گاه -مؤس��س
اس��تاد
-15بتمع��اون
زيرس��اخت
 -7مظهر  -1در
معروف-
تش��كيلترازنامه-
جامعه را -10
رنجيده ،در
حل ش��ده
آزرده
مادهدهد-
موله��اي مي
افشارياندرختي -مفتش -در
يك ليتر  -11از ميوهه��اي
 -2پي��امآوري -ش��هر تاريخي
دس��تور زبان جايگزين اسم
جدول عادی شماره 5077
جدول ویژه شماره 5077
حلايتاليا
حل ميشود
مالمت -12 2 141 13 12-شيريني سنتي ايراني
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>>حل در صفحه
جدول ويژه

محلول
15 14 13 12 11 10 9 8
 -8مخفف راه -بازديد -فاش كردن
 -9ن��ام رماني نوش��ته نويس��نده و
فيلمساز فرانسوي آلن ربگري يه-
شكاف زمين -مثل و مانند
 -10نوعي ياق��وت -بيرق -از اعداد
ترتيبي
 -11فدراسيون جهاني شنا -نوعي
بيماري واگير -پول كانادا
 -12كتاب هندوان -طريق -بدهي-
از بروج فلكي
 -13رودي در فرانس��ه -درخ��ت
هندي -فاقد آرامش -نت ششم
 -14اداره آگاه��ي قدي��م -از
قديميترين كشورهاي دنيا
 -15نظريهپرداز -ديكتاتور انگليس
عمودي:
 -1هيدروگرافي -دس��تگاهي براي
محاسبه ش��تاب ،سرعت و نيروهاي
وارده بر خودرو
 -2خداحافظي -رفتن با ناز
 -3حرف تمسخر -سالح زنبور -به
درستي كه -داخل
افقي:
 -4جست و خيز -انجير -ورزش آبي-
 -1بزرگتري��ن ش��هر س��احل ع��اج و اجازه گرفتن
پايتخت قبلي آن -كوهي در شيراز
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«اماس» بیماری ترسناكی است.
مرگبار نیس��ت اما از آنجایی كه در
صورت درمان دیرهنگام یا نامناسب
باعث عوارض بسیار زیادی میشود و
میتواند فرد را كامال از كار بیندازد،
بیماری ترس��ناكی جل��وه میكند.
اطالعات عمومی درباره این بیماری
چندان زیاد نیست اما با خواندن این
مطلب میتوانی��د اطالعات خود را
ی باال ببرید.
درباره این بیمار 

هنوز دانشمندان به پاسخ این سؤال
نرس��یدهاند كه چرا بعضی افراد به
«اماس» مبت�لا میش��وند و برخی
نه .ش��ایعترین و مورد طرفدارترین
تئوری این اس��ت كه ی��ك عفونت
ویروسی یا نقصی ژنتیك علت ابتالی
گروهی از افراد به این بیماری است.
این بیماری ارثی نیس��ت و ارتباط
خانوادگی می��ان مبتالی��ان دیده
نمیشود اما گاهی برخی مطالعات
نشان داده كه این بیماری میتواند
با ژنتیك انسانی مرتبط باشد.

وقتی بدن با خودش میجنگد

اگر ساكن مناطق سردسیر هستید

 )۱بدن علیه خودش

بیماری مولتیل اسكلروزیس ()MS
یك بیماری اتوایمون (یعنی بیماری
كهدر آن بخشی از بدن علیه بخشی
دیگر وارد عمل میش��ود) است كه
حالت پیشرونده دارد .این بیماری
مغز و دستگاه عصبی نخاع را درگیر
میكند .تا ای��ن لحظه هنوز درمان
قطعی برای این بیماری كشف نشده
است ودرمانهای فعلی صرفا جلوی
پیشرفت بیماری را میگیرد یا عالئم
آن را بهبود میبخشد.


سفیدها بیشتر ،سیاهها سختتر
 )۲زنها بیشتر از مردها درگیر
میشوند



 )۵مناطق سرد خطرناکتر است

فاكتورهای محیطی هم میتواند در
ابتالی افراد به «اماس» نقش داشته
باشد .بعضی مطالعات نشان داده كه
در یك كشور مردمی كه در مناطق
سردسیر زندگی میكنند بیشتر از
آنهایی كهدر همان كشوردر مناطق
گرمت��ر زندگی میكنند در معرض
ابتال ب��ه «اماس» قرار دارند .اما این
مس��ئله هنوز ثابت نش��ده است و
مطالعات روی آن ادامه دارد.


طول عمر ...
 )۶این بیماری طول عمر را كم
منیكند

بیمار مولتیل اسكلروزیس میتواند
هر فردی را از هر جنس��یت و سنی
درگیر كند ،اما در كل زنان  ۲/۵برابر
مردان به این بیماری مبتال میشوند.
ب��ه طور معم��ول بیش��تر بیماران
دیدهش��ده بین  ۲۰تا  ۴۰سال سن
دارند.
گ پوستها
در میان تمام نژادها و رن 
نژاد سفید بیشتر به این بیماریدچار
میشود ،اما نكته جالب این است كه
بیماریدر افراد سیاهپوست سریعتر
پیشرفت میكند و عالئم بیماران با
پوست تیره وسیعتر است.

ابتال به بیماری «اماس» روی طول
عمر افراد تاثی��ر خاصی نمیگذارد.
حدود ۴۵درصد از مبتالیان به این
بیماری به فرمهای غیرش��دید آن
مبتال میش��وند و افرادی هم كه به
نوع ش��دید مبتال میشوند ،كاهش
طول عم��ر ندارن��د .البت��ه درباره
«اماس» یك قانون مش��خص وجود
دارد و آن ه��م اینكه بیماری هیچ
فردی شبیه بیماری دیگری نیست
و حالت هر بیماری ممكن اس��ت با
دیگران فرق داشته باشد و نمیشود
درباره شدت بیماری و تاثیر آن روی
طول عمر از قوانین كلی حرف زد.

وقتی سلولهای عصبی محافظ
خود را از دست میدهند

حمله ،بهبود ،حمله



 )۳آسیب الیه میلین

آسیب رس��یدن به بافت پوشاننده
ترونهای عصبی (به این پوش��ش
میلین میگویند) علت بروز بیماری
«اماس» است .زمانی كه الیه محافظ
آس��یب میبیند (در این بیماری به
دلیل التهاب ناشی از اینكه سلولهای
ایمنی بدن به اشتباه علیه آنها وارد
عمل میشوند) ایمپالسهای عصبی
یا كند میش��وند یا متوقف .در این
بیماری التهاب آس��یب رساننده به
الیه میلین ممكن اس��ت در نخاع،
مغز ،عصب چشمی و ...رخ دهد.


شاید ژنتیک بیتقصیر باشد
 )۴چرا بعضیها اماس میگیرند
بعضیها نه؟



 )۷هر بیمار ممكن است عالئم
متفاوتی داشته باشد

THREE SEEDS
معجون3دانه

 ۱۰قانون
بیماری

MS
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غیرقابل پیشبینی بودن این بیماری
به آن معناست كه هر بیمار ممكن
است عالئم متفاوتی داشته باشد و
شدت وخامت بیماری در او متفاوت
باشد حتی در یك فرد ممكن است
حملهه��ای مختل��ف بیم��اری در
مناط��ق مختلف بدن و به اش��كال
متفاوت رخ دهد .هر حمله بیماری
ممكن اس��ت كوتاه باشد (حداكثر
چن��د روز) و ممكن اس��ت طوالنی
باش��د (چند هفته تا چند ماه) .گاه
ممكن است بیماردر فواصل حمالت
هیچ عالمت و هیچ مشكلی نداشته
باشد و حتی ممكن است فرد یكبار
دچار حمله شود و دیگر به بیماری
دچار نشود ،اما حالت شایع بیماری

عود ،خاموش و س��پس عود مجدد
اس��ت .در گروه كم��ی هم بیماری
با یك حمله ش��روع میشود و بدون
دورههای بهبود سریعا به سمت بدتر
شدن میرود.


گرما حمله میآفریند
 )۸عوامل خطر

بر اس��اس مطالعات انجام گرفته در
نقاط مختلف جهان بیماریهایی كه
ب در بدن میشوند ،حمام
موجب ت 
ب��ا آبداغ ،قرار گرفت��ن در معرض
نور خورش��ید و اضطراب و استرس
عواملی است كه میتواند باعث بروز
حمله اماس در بیماران یا تش��دید
عالئم در گروهی از بیماران شود.



ظاهر بیمار ندارند ،اما...
 )۹همه بدن ممكن است درگیر
شود

اصلیترین عالمت بیماری «اماس»
خستگی مزمن و زود خسته شدن
اس��ت .هرقدر كه بیماری پیشرفت
كند این حالت ش��دیدتر میشود.
خستگی معموال بعدازظهرها بیشتر
از صبحهاس��ت .در ضم��ن ممكن
اس��ت تمام عضالت ی��ا ارگانهای
بدن ب��ه این بیماری مبتال ش��وند
مثال فرد دچار ضعف ،گزگز و خواب
رفتن اندامها ش��ود یا دچار مشكل
در برقراری ارتباط جنس��ی ش��ود،
ش��نواییاش كاهش یاب��د یا دچار
مشكل بینایی شود.
همچنین فرد ممكن است به سختی
توان صحبت كردن داشته باشد یا
بل��ع برایش مش��كل باش��د .حتی
ممكن اس��ت فرد دچار مش��كالت
ذهنی شود ،اما در كل باید گفت كه
از ظاهر یك فرد مبت�لا به «اماس»
نمیتوان به بیماری او و ش��دت آن
پی برد.


اهمیت شروع سریع درمان
 )۱۰درمان قطعی وجود ندارد،
اما...

هن��وز هیچ درمان قطع��یای برای
این بیماری پیدا نش��ده اس��ت اما
در زمینه درم��ان بیماری گامهای
بزرگی برداشته شده است .در حال
حاضر تشخیص زودهنگام و شروع
درم��ان صحیح ق��دم حیاتی در
زمینه متوقف كردن رشد بیماری
و جلوگیری از ب��روز عوارض آن
اس��ت .اگر بیماران تحت درمان
ق��رار نگیرند ،ح��دود ۵۰درصد
آنه��ا از فرم اولیه (حمله ،بهبود،
حمله) پس از  ۱۰س��ال به فرم
شدید بیماریدچار خواهند شد
و یكس��وم آنها پس از ۲۰سال
مجبور به ادام��ه زندگی روی
ویلچر خواهند بود.
(منبع :افکارنیوز) 
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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!

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
برنامه های پزشکی

دکتر عطا انصاری
سه شنبه ها 6 :تا  7شب

Mihan TV

در تلویزیون میهن به مدیریت سعیدبهبهانی ،در GLWIZ
و یا سایت

www.mihantv.com

مهرگان در پارک

>> پیک نیک پاییزی بزرگ ایرانیان

یکشنبه 7،اکتبر
در پارک انگرینیون


توجه:

نزدیک به خروجی مترو انگرینیون

ZONYCHO

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

ZACHE

داروی طبیعی پای ورزشکار
(قارچ الی انگشتان پا و پاشنه های ترک خورده)
مخلوطی از روغن های اساسی حل شدهدر کره کاریته

ARTHODEX

مسکندردهایعضالنیومفصلیدارویطبیعی
مخلوطی از چند روغن اساسی حل شدهدر کره کاریته
محل فروش در مونتریال:

تپشدیجیتال:

6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

Tel.: 514-223-3336
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جهان...
برپا!  -برای سرود
جمهوری اسالمی
حسین باقرزاده
 4سپتامبر 2012
hbzadeh@btinternet.com
_________________
>> توج��ه :این مطلب کوتاه ش��ده
اس��ت .متن کامل را در س��ایت زیر
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تب المپی��ک مرا هم گرف��ت و به
تماش��ای چند مس��ابقه در دهکده
المپی��ک لندن کش��اند .من اصوال
عالق��های به تماش��ای مس��ابقات
ورزشی ندارم ،و از کودکی که امکان
ورزش و ب��ازی از من دریغ ش��د از
تماشای بازی دیگران لذتی نمیبرم.
ولی به لط��ف دخترم که از مدتها
پیش برای مادرش و من بلیت گرفته
بود یکشنبه صبح را در استادیوم ۸۰
هزار نفره المپیک گذراندیم.
چندی��ن مس��ابقه پاراالمپی��ک در
رش��تههای دو میدانی کوتاه و بلند
روی پا یا سهچرخه معلولین ،پرتاب
دیسک و نیزه و پرش بلند را دیدیم.
مهارت و قهرمانی افرادی بی دست و
پا و یا با معلولیتهایدیگر به راستی
شگفتآور و تحسینانگیز است.
در فاصل��ه بازیها ،در گوش��های از
میدان ،آیین اعط��ای جوایز برگزار
میش��ود و سرود ملی کشور متبوع
برنده اول پخش میگردد .برای هر
یک از این آیینها گوینده مراس��م
از حاضران میخواهد که به احترام
بایستند.
در یکی از این آیینها نفر اول ایرانی
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در ضل��ع غربی می��دان قرار گرفته
است و پرچمهایی که قرار است باال
بروند در منتها الیه شمالی آن دیده
احزاب و س�
داشتند� ،ازمانهایی ک��ه ادعای
چ
پ
ب
رق
میشوند.
رار
ی
دن
یایی ب
اما از خ
ی نوین جنایتکار اس ط امام و رژیم جمهوری انسان از انس ی س��تم ،بی استثمار
به
ما
که
نیمی
و
ساعت
سه
در فاصله
��ا
الم
ن،
بودند
را به نقد می ی سرمایهدفاع می کردند عشق و مهر ن با برابری زن و مرد ،با
ک
سب
د
ش
ت
زد
مسابقات
تماشای
چندین
ایم
نشسته
ند
ی ب��ا
و طر د می کنند.
به انسان و طبیعت
اسالم چ��راغ آمد و با پرچم
چ��
س��
پ
بز
انق
الب
مارا ترک کردند.
ی
ضد
ام
و
بار با اعالم س��خنگوی مس��ابقات
سرما
پریالیس��ت و ضد
دهه ی پن یه ،کشتی بزرگ انقالبی س��
ما برای همیشه ی
رمایه داری ،ب��ا ایس�
چاه
�تا
ر
دن
ابه
گ
کا
نظرها متوجه این ضل��ع از میدان
ل
در
ن
اد آنها را زنده نگه می
ها
شان
د.
با
داریم
استقرار و اعضا
والیت فقیه ،ح
ط ی��ش رون��د نوین��ی را
جا
در
ب
مبا
اج
رزه
بار
ی
و
نه
سر
کوب
فراموش می
بقات��ی ایران بو
میشود تا این آیین را تماشا کنند .آزادی
کنیم ونه می بخشیم
خواه��ان دمکرات و کمونیس��ت ،به بعد می��ان ج��ود آورد .ازآن زمان
این مسابقات قبال انجام شده و یا در پی
��روزی اش را در زندانهای مقاومت و تغییر اجت دو راه بزرگ تاریخی برا
ی
ام
سا
محل دیگری صورت گرفته است....
ماعی
پای
ل ما سالگرد
داری ،به زبان شکنجه به رخ مبارزان آغاز ش��ده ب که از زمان مشروطیت
یادمان دهۀ شصت
ود
در
را
ب
ج
بر
ند
نگ
ک
نگ
ی
احترام
در ط��ول این مدت ،م��ا به
شی
ین
خون
د.
س
ی��
رخ
ن
و رو در
فردا برگزار میکنیم.
چ
توف
رو پا گرفته است.
ان
ون
ان
طب
قه
س��
قال
ب
رما
کار
یه
تو
گر
ده
کش��ور،
س��رود ملی نزدیک ۱۰
و
دار
ا
ا
ی
ی
حزا
ج
ب
در دهه ی پنجاه ،و
هان��ی با بحرانی
میلیونها
ان
سازمانهای راس��تین او در برابر رژیم س��اختار
ی
س��
روب
ان
رو
را
به
س��
خی
ت،
گرفته
چی��ن
از کوب��ا (دو ب��ار) و
ابان
چ
ها کش��اند .حا
ون کارگران
کم در انحصاری ک��ردن قدرت می و ت��وده و
نی��روی عظ
س��
یم
آن
یع
ها
ز
پا
حم
یه
تک
ها
ی
ش��
س
ان
تا اس��ترالیا و س��ویس و لهستان
و همان
��لطنت ایستند و به
99درص��دی ه��ا
امام و خط امام نه می
ش��ا هنش��ا هی را
بهمن  ۵۷الشه به لرزه در آورد و در دهه ی ش��صت ،دهۀ این خ گویند هس��تند و به در حال بیدار ش��دن
برخاستیم و ایس��تادیم .در یک
م
ط
ی
کش��ی مردم ایران دی یدان ها میریزند ،چون
پرتاب شد .کاخ رژیم سابق به خیابانها بزرگ تار
یخ
ی
اس
ت.
نوب��ت اعالم ش��د ک��ه اعطای
گر ت
های
فقیه را ندارن� حمل سلطه ی والیت
از دیگری ب��ا نی سلطنتی یکی پس کش��تار د
هۀ
ش
ص
ت
در
حق
جوایز برندگان مس��ابقه پرتاب
یق
�د
و
روی خود
ت ،کشتار
انقالب می خواهند و
ت
جوش توده ها جمعی مب��ارز
ان
مر
سخ
گ
انق
یر
گ
بر
الب
و
ی
ردی
ا
الی
د.
ت
س��
فق
ت
یه
نیزه مردان صورت میگیرد .نام
که در
و سرنگون باد رژیم
خیزش م
سرمایه داری اس
قاوم��ت در برابر حاک
رژیم س��ابق فرو ر
نف��رات س��وم و دوم به ترتیب و نمایندگان ارت یخت اما نظام دینی نب��رد با دس��تگاه های امنی مین ،در شعار عملی ر المی سر می دهند را به
وز ج
ت��ی و یا در
ج��اع مذهبی
نبش سیاسی تبدیل
اعالم ش��د و مدالهای آنان به گرفت .همکاری رهب��ری جای آنرا میدان های نبرد دس��تگیر شده بودند کردند.
ب
و
حز توده و
در زیر
گردنشان آویخته گردید .وقتی
اکثریت با رژیم والیت فقیه بی شک در مقاوم وحش��یانه ترین شکنجه ها به چون امپریالیست
ها
به
ر
قاب
ت
خ
ود
برا
ت
ی
خ
ود
ادا
س
شک
مه
س
هم
بی
ت
م��
نی
گوینده نام نفر اول را اعالم کرد
شتر افزوده
ی دادند .ترس از
و خط ا رو های چپدر مقابل خمینی ر
اند و خود را برای یک
مام
شد جنبش های اعتراضی مردم و وجود زورآزمایی
ی
ج
ها
هان
م
ی
آ
از لهجه او که از بلندگو پخش
وثر
ما
بو
ده
ده
م
اس
ی
ک
ت.
نند.
هزاران زن
اما مرتجعان ،م
و س دانی سیاسی که سالها شکنجه و این خود هرج
و
نط
م
ق
رج
تو
بز
ده
رگ
ها
میشد ما متوجه نشدیم ولی
ی
که
را
در
مقا
ومت
جهان
��رکو
وحش ب را تحمل کرده بودند چنان بوج��ود آورده و
ومبارزه تا آخر اس
ت
خا
را
ور
می
نم
ان�
ی
ت
�ه
وان
را
ند
به
در
عر
ک
صه
وقتی که بالفاصله اضافه کرد ک
��تی در حاکمین بوجود آورده بود فعال این چال
نند .درهمان فردای پ
یر
وزی
شا
ن،
که
ش تبدیل کرده است.
زن
خم
ان
ین
ی
در حضور دولتمندان آنزمان در چنین اوضاعی
«جمهوری اس�لامی ایران» با ش��عار "ما انقالب
ما به پیشواز سالگرد
ی��ک مرتبه متوجه ش��دیم برگردیم " به مید نکردیم تا به عقب در جماران
م
ی
ک
پر
ش
س�
تار
�د
ش
ص
چگ
ت
م
ونه
ی
ان آ
رویم.
است که
مدند و از پیشتازان اسالم نتوان
ما ش��اهد یکی از افتخارات
ادامه انقالب برای آزادی و برابری شدند .شکند س��ته اراده زندانیان را درهم تخت والیت فقیه
ل
رزا
ن،
مقا
وم
ت
جن
بۀ
نیروه
و آ نها را به زانو در آورد .زیردستان غالب
��ا
را
ی
در
مت
ح
رق
رک
ی
ت
و
ها
دم
ی
پاراالمپیکیایرانهستیم.
ک�
ا
�رات در کلیه را
جتماعی دارا و
س��رزنش می کند که اوین به پایگاه بدیل سو
سنگرهای
م
سی
بار
الی
زات
ست
ی
ی
ش
بار
رک
دی
ت
گر
فع
دل من از این ک��ه ایران را
با خیزش
ال کردند مقاومت علیه
کارگران و زحمتک
وبر قدرت س��ازماندهی خود در سراسر بکش��ید آن رژیم تبدیل شده است.
شان سر اسر جهان در
جمه��وری اس�لامی ایران
ها
را
ایر
بر
تا
ان
ابر
ا
ری
فزودند.
نظام سرمایه
شه مقاومت
ش��ود؛ بکشید و خاک کنید خشک و توده وسیع داری به پرچم کارگران
د
هه
اع�لام میکنند به رنجش
ش
ص
ت
در تاریخ
مقاومت را ،بیدلیل مردم تبدیل می شود.
مبارزات مردم ایران چنین اس
ت
م
د
ضم
هۀ
م
ون
ح
قاو
نی
کم
م��
س
آمد ،ولی بیش از سی سال
ی
ت
ت
که
و مبا
خمینی  25حزب ،سا که همین چند ماه پیش
نظمی دیگراس��ت رزه ب��رای برقراری صادر می کن
د.
زم
ان
اس��ت که با ای��ن رنجش
خونری
تولد دیگریس��ت از
و بنیاد کمونیستی و
حک زتری��ن جالدان به پیروی از این چپ با هم همی
چپ انقالبی که اینبار آ
شک
ارا
سر و کار داریم و واقعیت
نم
این
دگ
م،
سر ن پرچم را بر افراشتند.
ان
مب
ارزان دم
س��
نگون باد
رمایه را در کلیه ا ش��کا ل به چالش حزب و س��از ک��رات و چپ را از هر
فرارناپذیری است.
رژیم سرمایه داری
می گیرد.
مانی به ص��ف ک

اعالم میش��ود .نزدیک به  ۸۰هزار
نفر میایستند و به سرود جمهوری
اسالمی گوش فرا میدهند.
من نیز ایستادهام ،و احساسی متضاد
از شرم و غرور در من موج میزند.
............
المپیک  ۲۰۱۲لندن هیجان زیادی
در بریتانیا ایجاد ک��رده بود و برای
تهیه بلیت آن مردم از ماهها پیشدر
اینترنت صف کشیده بودند .....
المپی��ک که ش��روع ش��د ،برنامه
افتتاحیه آن با روایتی از پیشرفتهای
جامعه بشری و سهم بریتانیا در آن،
مسحور کننده بود برنامه افتتاحیه
پاراالمپی��ک نیز با تکی��ه بر دانش
بش��ری و پیشرفته��ای آن در
طول تاریخ و ورود قهرمانانی با انواع
معلولیتها به استادیوم به شدت مرا
تحت تأثیر قرار داد .اکنون قرار است
من نیز شاهد مسابقاتی از قهرمانان
جهان��ی  -آنه��م در پاراالمپیک -
باشم.
به گمان من قهرمانانی که با نوعی
از معلولی��ت به این مس��ابقات راه
پیدا میکنند نسبت به قهرمانهای
دیگر ارج و مقام باالتری دارند .آنان
با بدن س��الم توانایی خود را به اوج
میرس��انند ،و اینان به رغم ناتوانی
خ��ود گ��وی س��بقت را از دیگران
میربایند .فرد بیدستی که قهرمان
ش��نا میش��ود یا نشس��تگانی که
والیبال میزنند کارش��ان به مراتب
برای دیگ��ران الهامبخشتر و ارزش
آن باالتر اس��ت .افراد تنسالمی که
این صحنهها را میبینند میتوانند
به خ��ود بنگرن��د و دریابند که چه
تواناییهای بالقوهای در آنان وجود
ردند و به
م
ید
ان
ها
ی
اع
د
دارد ،و به اندیش��ه کش��ف و به کار
دام
بردند.
هۀ ش��ص
{>> ادامه در صفحه }36 :جمعب ت خونین ،در عین ح
ال
کم
د
ونی
هۀ
س��
ت
ها
و
ه
گرفتن آن بیفتند... .
ودارانشان دست در
ندی و آموزش است.
دست هم با یکی
مبارزان
انق
الب
ی
رو
جوایز
اعطای
آیین
سکوهای اجرای
ی
راه
گ
شد ن در رفتن بسوی
لگ
ن
ون راستین میدان های تیر
یروه��ای کارگ��ری و
همچنان استوار ایستاد
ند
چ��
پ انقالبی پا آنها به پرواز می ا
فش�
�اری م��ی کنند .کلیه مش��ی های تاریخی طبقه ند یش��ید ند به صعود
ان
کار
حرا
گ�
ف��
ی
�ر ،به بدیل انقالبی
و نادرس��ت موج��ود
از طرف عصر ،به سوسیالیسم.
آنه��ا با چش��م ان
داز زیبای بش��ریت در

>> ادامه از صفحه7 :
شهباز :نظام والیی و اصل انصاف!
نیز درخور تحسین و تمجید است
حکمی می کرد و سهم ایران چند بسیار است.
چندی پیش ش��خصی یک آگهی و نمی توان از او انتظار داش��ت که
درصد می شد؟!
در بخش دیگری از مقاله ،نویسنده در صفح��ه نیازمندی ه��ای یکی پرده را باال بزند و بی پروا بگوید که
از روزنام��ه های ته��ران چاپ کرده ش��ورای عالی امنیت ملی که سهم
باز تأکید می کند:
«س��هم ایران از مناب��ع دریای خزر ب��ود که  285رأس گوس��فند زنده  20درصدی ای��ران از منابع دریای
هم��ان  20درصدی اس��ت که این به فروش می رس��د و شماره تلفن مازندران (خ��زر) را تصویب کرده،
روزه��ا برخ��ی گم��ان م��ی کنند مجلس شورای اس�لامی را هم زیر گماش��ته و گوش به فرم��ان مقام
اگر کمت��ر درباره آن ح��رف بزنند آگهی گذاش��ته ب��ود و در بحبوحه معظم رهبری است و بدون تأیید –
بهتراست ...درحالی که سهم ایران از گرانی و کمیابی گوشت بسیاری از اگرنه حکم و دستور – ولی مطلقه
دری��ای خزر یک بحث حاکمیتی و مردم تلفن م��ی کردند تا از قیمت فقیه آب هم نمی خورد.
به هرحال ،عضو ش��ریف و ش��جاع
سرزمینی است و حداقل و حداکثر فروش گوسفند آگاهی یابند!
هم ن��دارد و چنان ک��ه به به تأیید با این ح��ال ،در بین موجوداتی که مجلس ش��ورای اسالمی در بخش
شورای عالی امنیت ملی هم رسیده با دادن تعهد التزام عملی به والیت دیگری از گفتگوی خود می گوید:
 20درصد منابع دریا متعلق به ایران فقیه به مجلس شورای اسالمی راه «ح��ق  50درصدی ایران در دریای
یافته اند ،گاه کسانی یافت می شوند خ��زر غیرقابل انکار اس��ت و طبق
است»!
پ��س از این ی��اوه گوی��ی های بی که در مقام مقایس��ه صدب��ار بر آن همان معاهده ننگین ترکمنچای و
شرمانه و نامربوط ،نویسنده به زعم نویسنده تکرار کننده "اصل انصاف!"  1919بر حق ایران تصریح ش��ده
اس��ت و اآلن می بینی��م خود این
خود به نتیجه گیری بی ش��رمانه و شرف دارند.
یک��ی از اینان ،عزت الله یوس��فیان کش��ورها به  4قسمت تقسیم شده
نامربوط تری می رسد:
«ای��ده  50درصدی دریا برای ایران مال ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه اند و به جای تقس��یم از  50درصد
روی کاغذ درس��ت اس��ت ولی در و محاسبات مجلس شورای اسالمی خودشان ،س��هم کشور ما را به این
جغرافیا و واقعی��ت امروز منطقه با است که در گفتگو با پایگاه خبری تقسیم برده اند».
واقعی��ت دیگری که گفت��ن آنرا از
چالش های بس��یار جدی مواجه و "اعتدال" می گوید:
غیرقابل اجراس��ت اما  20درصد از «در بحث رژیم حقوقی دریای خزر ،عضو شریف و شجاع مجلس شورای
منابع دریا برای ایران اصلی منطقی متأسفانه از ابتدا سیاست نادرستی اسالمی نمی توان انتظار داشت این
و قاب��ل اجرا و حصول اس��ت که با داشتیم و مواضعدستگاهدیپلوماسی است که به اس��تناد قانون اساسی
توجه به شکل سواحل و رعایت اصل در ای��ن م��ورد کامال انفعال��ی بود .حکومت آخون��دی و اختیارات بی
انصاف ازس��وی ایران درنظر گرفته مشکالت این دریا را می خواستیم ح��د و مرزی ک��ه در آن برای ولی
مأخ��وذ به حیا و با احترام به برخی مطلقه فقی��ه درنظرگرفته ش��ده،
شده است»!
ازاین نویس��نده بینوا و قلم به مزد همسایگان رفع کنیم ،اما نتیجه ای درنظ��ام والی��ی مانند بس��یاری از
باید پرس��ید که اگر حقوق قلمزنی نگرفتی��م .این رفتار منفعالنه برای مسائل دیگر ،تشخیص این که چه
خ��ودش را هم یکب��اره  60درصد حل مش��کالت دریای خزر مناسب چی��ز "اصل انصاف!" هس��ت و چه
کاهش دهند بازهم همینطور برای نبود و با این روند داریم حقوق کشور چیز نیست ،فقط و فقط برعهده ولی
رعایت "اصل انصاف!" از آن دفاع می در دری��ای خ��زر را ب��ه نابودی می مطلقه فقیه است!
________________
کشانیم».
کند؟!
درب��اره اعض��اء راه یافته به مجلس همین حد از ش��رافت و ش��جاعت
ش��ورای اس�لامی حرف و حدیث این عضو مجلس حکومت آخوندی

•

جمهوریاسالمی
زن
ده باد سو سیا لیسم
اتحاد چپ ایرانی
ان
در خارج از کشور
@gmail.com
iranleftalliance
gmail.com
@
tv
etehadchap

چهارشن
به  ۱۲سپتامبر ۲۰۱۲
برابر
با  ۲۲شهریور ۲۰۱۲

بیانیۀاعالم موجودیت جبهۀ همآهنگ مبارزان ایران

چهاردهم امرداد  1391خورشیدی
چهارم اوت  2012میالدی
ایران دوس��تان و میهن پرس��تان از
همان آغاز برپائ��ی رژیم جنایتکار و
غاصب جمهوری اسالمی ،نبرد خود را
برای باز پس گیری میهن از غاصبان
و برکن��اری رژیم و نجات ملّت که در
زندانی بوس��عت ایران اس��یرند ،آغاز
کردند.
رژی��م خ��ود کامه و فاشیس��تی که
ب��ا فرهنگ که��ن ایران��ی کمترین
همخوان��ی ندارد ،تمام کوشش��های
پراکنده و تالش��های کوچک وبزرگ
و ستایش انگیز ملّت به ویژه جوانان
در راه کس��ب آزاد یهای نخس��تین
انسانی و آزاد سازی ایران را یکی پس
از دیگری سر کوب کرد .در این نبرد
نابرابر ازیکس��و مردم بستوه آمده که
جز میهن پرس��تی و عشق به ایران و
خواستاری آزادی سالحی نداشتند،
حماس��ه ها آفریدن��د و جانه��ا فدا
کردند .از سوی دیگرکارگزاران رژیمی
خودکامه و مس��لّح ،برای ماندگاری
خود و ب��ا امکانات مالی ودرآمد نفت
متعلق ب��ه ملّ��ت ،ازهی��چ فاجعه و
جنایات ضد بشری و کشتار و شکنجه
و اعدام مردم ایران فروگذار نکردند.
رژیم در سیاس��ت خارج��ی آنچنان
نابخردانه عمل کرده که جامعۀ جهانی
نا گزیر به تحریمها بویژه تحریمهای
اقتص��ادی ،نفت��ی و مالی متوس��ل
گردی��ده و در نتیج��ه روز بروز مردم
بیشتری به زیر خط فقر میروند.
از چند س��ال پیش مبارزان داخل و
خارج از کشور به این نتیجۀ منطقی
رسیده اند که تنها راه پیروزی ،اتحاد و

یگانگی و همسوئی عملیات مبارزاتی
است .از این رو تعدادی از سازمانهای
مبارز تعیین کنن��ده گرد هم آمده و
برای همسو کردن مبارزه باتالشهای
س��ازنده «جبهۀ همآهن��گ مبارزان
ای��ران» را در 27ماه مه  2011بنیاد
نهادند.
هموندان جبهۀ هماهن��گ مبارزان
ایران پرچم سه رنگ شیر و خورشید
نش��ان را نماد اتحاد و همبس��تگی
ملی ایرانیان میدانند و هدف خود را
آزادسازی ایران و نهادینه کردن مردم
س��االری از راه اتح��اد در عمل برای
براندازی رژیم تعیین کرده و به اصول
و مبانی مشترک زیر اعتقاد دارند:
 )1 جمهوری اسالمی به هیج روی
اصالح پذیر نیس��ت و تنها راه نجات
حاکمی��ت مردم ،
ای��ران و برقراری ّ
بران��دازی رژیم بوس��یلۀ ملّت ایران
است.
 )2 استقالل و یکپارچگی و تمامیت
ارضی ایران.
 )3 آزادی کام��ل باورهای مذهبی
و جدائ��ی دین ازدول��ت و حکومت
(سکوالریسم).
 )4 ش��کل نظ��ام را م��ردم پس از
بران��دازی در یک انتخابات آزاد (همه
پرسی) تعیین خواهند کرد.
 )5 منش��ور جهانی حقوق بشر و
میثاقهای پیوست آن.
جبهۀ هماهنگ مبارزان ایران دارای
ب��اور سیاس��ی واحد نیس��ت  .همۀ
هموندان آن باهم برابرند وبا نگهداری
اس��تقالل س��ازمانی و باورسیاسی،
براساس اساسنامه و مرامنامه و منشور
س��ازمانی خود برنامه ری��زی کرده و

به اج��را درمیاورند ولی در عملیات و
اقدامات اساسی به گونۀ متحد عمل
میکنن .د
این��ک ب��ا اع�لام موجودی��ت
جبهۀهماهن��گ مب��ارزان ای��ران ،از
همۀ گروهها وس��ازمانهای سیاس��ی
نیز درخواس��ت میش��ود چنانچه به
هدف واصول و مبانی مش��ترک باال
و بران��دازی کامل رژیم ضد انس��انی
جمهوری اسالمی اعتقاد دارند به این
جبهه به پیوندند.
چگونگی تنظیم واجرای برنامه های
جبه��ۀ هماهنگ مبارزان ای��ران ،در
بیانیه ه��ای بعدی به آگاهی همگان
خواهد رسید.
پاینده ایران ،جاوید و پیروزملت
بزرگ ایران
سازمان های امضا کنندۀ
بیانیه:

اتحاد عشایر ایران
انجمن ایران در داالس
انجمن ایرانی برای صلح وآزادی
انجمن فرهنگ ایران زمین
پشتیبانان جنبشدموکراسیدر ایران
پیمان برایدموکراسی
جمعیت خردپیشگان ریشه ای
جنبش حمایت ازمبارزات ملت ایران
حزب دموکرات مردم ایران
سازمان ایران پاد )هوستن)
سازمان ایران پاد (لس آنجلس)
سازمان پیام
سازمان جوانان هوادار مشروطۀ پادشاهی
سازمان سرباز
سازمانهمبستگیایرانیان
سازمان همبستگی زنان ایران
شورای اتحاد و همبستگی نیویورک
کنگرۀهمبستگیایرانیان
نگهبانانیکپارچگیایران
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چگونه اختالس کنیم که گیر نیفتیم!
ندهید.
 به کم راضی باشید .تجربه ثابت
کرده است تا  10میلیارد تومان برای
ادامه زندگی ش��ما و آیندگان کافی
اس��ت .اگر بیشت��ر از  10میلیارد
بخوری��د ،ام��کان گی��ر افتادنتان
بیشتر میشود.
 از سازمانهای بیپول و کوچک
اخت�لاس نکنی��د .س��عی کنید از
س��ازمانهای ب��زرگ و پ��ولدار
اختالس کنید.
 اگ��ر ش��هروند کش��ور دیگری
نیستید ،بهتر است از فکر اختالس
بیرون بیایید و ن��ان حالل به خانه
ببرید؛ ولی اگر در کشور دیگری حق
ش��هروندی دارید ،بالفاصله بعد از
اتمام اختالس ،فرار کنید و از زندگی
لذت ببرید.
 از هم��ان اول بخش��ی از مبل��غ
اختالس را به نیازمندان اختصاص
بدهید تا آنها هم در این سفره که
پهن شده ،سهیم باشند.
 مث��ل ندیدبدیدها ت��ا یک پولی
به حس��ابتان آمد ،خرجش نکنید

و ماش��ین گران و خانهی آنچنانی
نخرید؛ چون مردم حسود چشمتان
میزنند و لو میروید.
 هرگز آبدارچی اداره یا س��ازمان
مربوطه را وارد تیم اختالس نکنید؛
چون این صنف دهن قرصی ندارند
و خواس��ته و ناخواسته ش��ما را لو
میدهند .کارمندان محترم ترابری
سازمانها هم به همین نحو باید از
دایرهی تیم شما خارج باشند.
 به دالر و ی��ورو اختالس نکنید؛
چون زی��اد باال و پایین میش��وند.
تومان از همه چیز بهتر است!
 همیشه سعی كنید رابطه خویشی
با آدمهای كلهگنده روبهراه كنید تا
در روند دادرسی و دادگاه به دردتان
بخورد.
 بعد از مچگیریدو قورت و نیمتان
باقی باش��د و بدون آنكه حاضر به
عذرخواهی ش��وید ،مدعی ش��وید
قبل از آنكه شما اختالسگر باشید،
كاشف اختالس هستید.
موفق و پیروز باشید
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

ای

وست آیلند

یکی از آخرین اختالسی که مأموران
سازمان بازرس��ی کل کشور کشف
کردهاند،مرب��وط ب��ه اختالس 15
میلیارد تومانی در بنیاد شهید است
که نشان میدهد اختالسکنندگان
محترم همهی موارد ایمنی اختالس
را رعایت نمیکنند و متأسفانه گیر
میافتن��د .از آنجا که فن اختالس
در کش��ور ما از فنون نوپاس��ت؛ لذا
باید هر چه بیشتر درباره روشهای
نوین اختالس اطالعرسانی شود تا
در آینده ش��اهد کشف اختالسها
نباشیم.
مختلس��ین محترم باید در هنگامه
اختالس از آغاز تا پایان موارد زیر را
مو به مو رعایت کنند:
 ب��ه هیچک��س اعتم��اد نکنید و
بیشت��ر از چهار ـ پنج نفر را درگیر
نکنید تادرصد لو رفتنتان به حداقل
برسد.
 از یک جا اختالس کنید .حرص
نزنی��د که کل پول مملک��ت را باال
بکش��ید .با اولین اخت�لاس خدا را
شکر کنید و کار را تمام کنید و ادامه
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موضوع انشاء :یك لقمه نان حالل!

نان ح�لال خیلی خیلی
خوب است .من نان حالل
را خیلی دوس��ت دارم .ما
باید همیش��ه دنبال نان
حالل باشیم .مثل آقا تقی.

•

آقاتقی یك ماس��تبندی
آب
پول ِ
دارد .او همیش��ه ِ
مغازه را سر وقت میدهد
ت��ا آبی ك��ه در ش��یرها
میریزد و ماست میبندد
ح�لال باش��د .آق��ا تقی
میگوید :آدم باید یك لقمه
نان حالل به زن و بچهاش
بدهد تا فردا كه س��رش
را گذاش��ت روی زمین و
عمرش تمام ش��د ،پشت
سرش بد و بیراه نباشد.

•

دای��ی م��ن كارمن��د یك
شركت است .او میگوید:
تا مطمئن نشوم كه ارباب

رج��وع از ت��ه دل
راضی ش��ده ،از او
رش��وه نمیگیرم.
آدم بای��د دنب��ال
نان حالل باش��د.
دای��یام میگوید:
من ارب��اب رجوع
را مجبور میكنم
قس��م بخورد كه
راضی است و بعد
رشوه میگیرم!

•

عموی من یك غذاخوری
دارد .عم��و همیش��ه
حواسش است كه غذای
خوبی به م��ردم بدهد .او
میگوی��د :در غذاخوری
ما از گوشت حیوانات پیر
استفاده نمیش��ود و هر
چ��ه ذبح میكنی��م كره
االغ اس��ت كه گوشتش
تُرد و تازه است و كبابش

بیبركت است.

•

خوب در میآید .او حتماً
چك میكند كه كره االغها
سالم باش��ند وگرنه آنها
را ذب��ح نمیكند .عمویم
میگوید :ارزش یك لقمه
ن��ان ح�لال از هم��هی
پولهایدنیا بیشتر است!!
آدم باید ح�لال و حروم
نكن��د .عم��و میگوید :تا
پ��ول آدم حالل نباش��د،
بركت نمیكند .پول حرام

آرزوی زنانه؟!

زنی در حال قدم زدن در جنگل بود
كه ناگهان پایش به چیزی برخورد
كرد.
وقت��ی كه دقی��ق نگاه ك��رد چراغ
روغنی قدیمی ای را دید كه خاك و
خاشاك زیادی هم روش نشسته بود.
زن با دس��ت به تمیز ك��ردن چراغ
مشغول ش��د و در اثر مالشی كه بر
چ��راغ داد طبیعتا ی��ك غول بزرگ
پدیدار شد!
زن پرس��ید :حاال می تونم سه آرزو
بكنم؟!
غول ج��واب داد :نخیر! زمانه عوض
ش��ده اس��ت و به علت مش��كالت
اقتصادی و رقابت های جهانی بیشتر
از یك آرزو اصال صرف نداره!
زن اوم��د که اعتراض کنه ،که غول
حرفش رو قطع کرد و گفت :همینه

كه هست ،حاال بگو آرزوت چیه؟
زن گف��ت :در این صورت من مایلم
در خ��اور میانه صلح برقرار ش��ود و
از جیبش یك نقشه جهان را بیرون
آورد و گفت :نگاه كن .این نقش��ه را
می بینی؟ این كشورها را می بینی؟
اینها ای��ن و این و این و این و این...
و ای��ن یكی و ای��ن .من می خواهم
اینها به جنگ های داخلی ش��ون و
جنگهایی كه با یكدیگردارند خاتمه
دهند و صل��ح كامل در این منطقه
برقرار شود و كشورهایه متجاوزگر و
مهاجم نابود شون!
غول نگاهی به نقش��ه كرد و گفت:
ما رو گرفتی؟! این كش��ورها بیشتر
از هزاران س��ال اس��ت كه با هم در
جنگند .من كه فكر نمی كنم هزار
سال دیگه هم دست بردارند و بشه

من فكر میكنم پدر من
پولش حرام است؛ چون
هیچوقت بركت ندارد و
همیشه وسط برج كم
میآورد .تازه یارانهها را
خرج میكند و پول آب
و ب��رق و گاز را نداریم
كه بدهیم .ماه قبل گاز
ما را قطع كردند چون
پول��ش را ن��داده بودیم.
دیش��ب میخواستم به
پدرم بگویم :اگردنبال یك
لقمه ن��ان حالل بودی،
پول ما بركت میكرد و
همیشه پولداشتیم؛ اما
جرأت نكردم.
ای كاش پ��در من هم
آدم حالل خوری بود!

•

كاریش كرد .درس��ته كه من در
كارم مه��ارت دارم ولی دیگه نه
اینقدر ها .ی��ه چیز دیگه بخواه.
این محاله!
زن مقداری فكر كرد و س��پس
گفت :ببین ...من هرگز نتوانستم
مرد ایده آل ام رامالقات كنم.
مردی كه عاشق باشه ودلسوزانه
برخورد كنه و با مالحظه باشه.
مردی كه بتونه غذا درست كنه!
و در كاره��ای خانه مش��اركت
داشته باشه!
مردی كه به من خیانت نكنه
و معشوق خوبی باشه و همش
روی كاناپه ولو نش��ه و فوتبال
نگاه نكن!
ساده تر بگم ،یك شریك زندگی
ایده آل.
غول مق��داری فكر كرد و بعد
گف��ت :اون نقش��ه لعنتی رو
ب��ده دوباره ی��ه نگاهی بهش
بندازم!!...

کاهش منابع آب مردم جهان را گیاه
خوار خواهد کرد

تحت تاثی��ر ک
مبود آب در ای��ن تحقیق��ات که افزایش یافته است.
گیرد.
مورد نی��از ب�
�رای
تولید توس��ط موسس��ه بی��ن دال
ی��ل اصل��ی آن به همی��ن خاطر افزودن
م
حص��والت کش��اورزی المللی منابع آب در شهر خ
شکس��الی امس��ال در حجم سبزیجات و کاهش
برای تامین مواد غذایی ،استکهلمانجامشدهتاکید ر
وسیه و آمریکا است که مواد غذای��ی حیوانی در
جمعی��ت جه��ان که تا می ش��ود که اگ��ر روند از ت
ولید کنندگان بزرگ رژیم غذایی م��ردم می
سال  ۲۰۵۰به  ۹میلیارد مصرف م��واد غذایی به
گندم هستند و همینطور توان��د راه موث��ری برای
نفر
خواهد رسید ،باید راه شکلی که در کشورهای کاه
��ش چش��مگیر در تامی��ن خ��وراک مردم
های جدیدی پیدا کند.
غربی و مرفه ش�
�اهد آن باران های تابس��تانی در جهان باشد.
روزنام��ه « گاردی��ن
»
ه
ستیم ادامه پیدا کنددر ک
ش��ورهای جنوب��ی و راههای دیگر برای صرفه
گ��زارش
می ده��د که دهه های آینده آب کافی شرقی آسیا.
جوی��ی در مناب��ع آب و
کارشن
اسان
و دانشمندان برای تولید م��واد غذایی
بنیاد خیریه «آکس��فام» جلوگیری از کمبود مواد
منابع آب اخیرا هش��دار وج��ود نخواهد داش��ت .پی
��ش بینی م��ی کند غذایی عبارتند از مبارزه
داده
ان��د که تحت تاثیر برای جبران یک چنین که
افزای��ش قیمت مواد با ه��در دادن منابع آب،
کاه
��ش
من
اب��ع
آب
کره کمبودی مردم ناگزیر می غذا
ی��ی ب��ر وضعی��ت پیش��گیری از اف��راط و
زم
ی��ن
و
از
س��وی دیگر ش��وند که میزان مصرف
کشورهای فقیر و در حال هدر دادن م��واد غذایی
افزای
��ش جمعیت جهان پروتئی��ن حیوان��ی را به توس
��عه که به شدت به در کش��ورهای مرف��ه و
طی
چ
ه��ار
د
ه��ه
آ
ینده
حدود پنج درصد کاهش وا
ردات مواد غذایی متکی ایجاد ی��ک نظام عادالنه
اکثری��ت م��ردم مجبور داده و در عی��ن ح��ال
هس��تند تاثی��ر مخربی و متعادل ت��ر در تجارت
خواهند ش��د
ک��ه برای سیستم و روشهای بهره خواهدداشت.
و خری��د و ف��روش مواد
ت
امین مواد غذایی خود به ب��رداری و مصرف منابع تج
رب��ه بحران مش��ابه و غ��ذای بین کش��ورهای
سبزیجات روی بیاورند.
آب نیز بای��د دقیق تر و افزای
��ش یکب��اره قیمت تولید کننده و کشورهای
در حال حاض��ر به طور سختگیرانه تر باشد.
م
��واد غذای��ی در س��ال فقی��ر و وارد کننده این
متوس��ط حدود بیست روزنام��ه «گاردین»
می  ۲۰۰۸نش��ان داد ک��ه محصوالت است.
درص��د از پروتئین مورد افزای��د که همزم��ان با ت
حت تاثیر این وضعیت در هفت��ه ه��ای آین��ده
نیاز
مورد جه��ان از مواد انتش��ار این هشدارها در در
 ۲۸کش��ور جه��ان کنفران��س جهانی منابع
غدا
ی��ی
حیو
ان��ی
م
ث��ل مورد کاهش چش��مگیر ش
ورش��های گسترده ای آب در ش��هر اس��تکلهم
گ
وشت
و
لب
نیات تامین مناب��ع آب ،س��ازمان روی داد.
تش��کیل خواهد شد که
می
ش��ود .اما براس��اس ملل متح��د و نهادهای روزن
ام��ه «گاردی��ن» از در آن عالوه بر نمایندگان
ن
تایج تحقیقاتی که اخیرا خیری��ه ای که در زمینه ق
��ول دانش��مندان می و نهاده��ای وابس��ته به
ت
وسط
ک
ارشن
اسان
ص
ورت تامین م��واد غذایی برای
نویس��د که تولی�د مواد س��ازمان مل��ل متحد و
گرفته اس��ت همزمان با جمعیت گرس��نه جهان
غذایی حیوانی به نسبت گروههای مدن��ی و غیر
افزای��ش جمعیت جهان فعال هستند خود را برای
س�بزیجات و گیاهان  ۱۰دولتی نمایندگان بیش از
به م��رز  ۹میلی��ون نفر مقابله با یک بحران جدی
برابر آب بیشتری مصرف ۱۲۰دولت جهان شرکت
مردم ناگزیر خواهند
شد و کمب��ود ش��دید مواد می کند.
خواهند کرد تا مشکالت
به سبزیجات تکیه کنند غذایی آماده می کنند.
در حال حاضر حدود یک مربوط به منابع آب جهان
و میزان پروتئین حیوانی بهای برخی از مواد غ
ذایی سوم از تمام اراضی قابل را بررسی کنند.
در رژی��م غذایی مردم به از
جمله گندم طی چند کشت در س��طح جهان
 ۵درصد کاهش خواهد
م��اه گذش��ته در بازارها برای تولید خ��وراک دام
یافت.
ج
هانی حدود  ۵۰درصد مورد اس��تفاده قرار می
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

بنمایههایفرهنگیزنستیزی
و دیوانگاری زنان در ایران

که بخواهد به کنیزی بفروشد و هر
بالیی که بخواهد بر سر او بیاورد.
زن اگر توانایی غیر معمول بدنی ،یا
فکری نداش��ته ،در اسارت میمانده
است تا مردی به یاریش بیاید.
این موضوع حتی در شرح بسیاری
از س��یاحان و تذکرهنویس��ان و
جغرافینویساننیزمشاهدهمیشود.

ماهگی نتوانست بنش��یند ،مانعی
ندارد ،باید نوازشش کرد.
تحت تأثیر «دیو-ان��گاری» زن که
در اغلب جوامع ،مبتالبه مردم بوده
است ،به زنان نیز اینگونه تلقین
میش��ده که فاقد ارزشهای
الزم انسانی هستند.
یعن��ی همانط��ور ک��ه پای
زن��ان در چین قالب گرفته
میش��ده تا کوچک بماند علت این دیوانگاری و در نتیجه
و مردپس�ند باشد ،ذهن و ابراز خشونت شدید به زن چیست؟
فکر زن نیز بر اثر تلقین و پاس��خ به این س��ؤال نیاز به بحثی
تربیت قالب گرفته میشده ،تا اندازه مفصل و ارائ ه مدارک بسیار دارد.
تصوری باشد که جامعه میخواسته در کت��اب «زنآزاری در قصهها و
از زن داشته باشد.
تاریخ» به قلم این نویس��نده به این
،
مسـک عیار پرسش پرداخته میشود.
برای مثال در داستان
َ
که تاریخ اجتماعی مردم خاورمیانه را در اینج��ا میت��وان گف��ت که در
تا حدود قرن هشتم هجری منعکس فرهنگ ایرانیان یکی از تعاریف دیو
میکند ،میخوانی��م راوی قصه از ضد خداس�ت! کس��ی که در برابر
زبان آباندخت در جواب پدرش که قدرت موج��ود طغی��ان و در برابر
میپرس��د آیا به ازدواج با خورشید او ابراز وجود میکن��د ،یا از قوانین
شاه رضایت دارد میگوید:
موجود اطاعت نمیکند.
«ای پدر دختر خود نمیباید که از نی��روی جنس��ی در م��رد معموالً
مادر در وجود آید .اما چون بزاد به خودمختار و نافرمان عمل میکند.
شوهر اولیتر ،یا در زیر خاک»
یک��ی از دالیل میتواند این باش��د
(سمک عیار  .)۱۴۱ :۲که زن با حضورش همواره خطری
این اظهار نظر از زبان یک شاهزاده بزرگ برای غیر قابل کنترل ش��دن
خانمدر حالی میشود کهدر همین نیروی جنسی مردانه ایجاد میکند.
مجموع ه داستانهای سمک عیار این از اختیار بیرون رفتن و میل به
صدها نمونه از قهرمانیهای زنان تصرف زن ،زن و نیروی جنسی او را
عیار و مادران دالور وجود دارد که رقیب��ی خطرناک برای خدا و قانون
اعمالشان و نوع زندگیشاندر تضاد میکند.
با باوری اس��ت که جامعه از زنان در جوام��ع ب��دوی ،طبیعت به مرد
دارد .البته این زنان برای انجام آن اج��ازه میدهد توانایی جس��می و
دالوریهای به ناچار لباس مردانه جنسی بیشتری ابرازکند ،و دست
میپوشیدهاند.
مرد را باز میگذارد تا زن را به میزانی
در قصههای س��مک عی��ار ،مثل که میخواهد در اختیار داشته باشد.
قصههای هزار و یک ش��ب ،نشان اما از آنجایی که زن نیز انسان است و
داده میش��ود تالشهای انس��انی ،مثل مرد در پی موقعیت میگردد تا
حتی انجام قهرمانیهای حیرتآور قدرت خود را به کرسی بنشاند ،مرد
زن نه تنها برای او حقی انسانی ایجاد را هم��واره در این عرصه به چالش
نمیکند کهدر قضاوتی که جامعه از میکشاند تادر شرایطی متزلزل نگاه
زن دارد نیز تغییری ایجاد نمیکند .دارد .از ای��ن رو رابط ه زن و مرد در
این را نه تنها قصهها نشان میدهند ،بنیان به یک بازی قدرت با اس��امی
شواهد تاریخی هم تأیید میکنند متفاوت تبدیل میشود که جاذبهها
که هرکس ،هرگاه که میخواسته ،و دافعهه��ای گریزناپذیر خودش را
میتوانسته زن را اگرچه صنعتگری دارد.
توانا ،یا خوانندهای برجس��ته ،حتی برای اینکه مرد بتواند زن رادر اختیار
منجم و ریاضیدان بدزدد ،به هرکس داشته باشد و کمتر احساس خطر

ترس و خشونت
در رفتار با زنان
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دیو-انگاری زن!دیو ضد خداست!

دیگر به پایان برسد.
شکوفه تقی
ش��اه در انتظار ش��نیدن
قصه ،کشتن ش��هرزاد را
افس��انههای «هزار و یک
هزار و یک شب به تعویق
شب» با معرفیدو پادشاه:
شاهزمان و شهریار ،که با
میاندازد.
هم برادرند آغاز میشود.
در پایان هزار و یک شب،
در نخس��تین داس��تان
ش��هریار درمییاب��د که
کت��اب میخوانیم که ای��ندو برادر نمیخواهد همسرش را که مادر سه
همسرانش��ان را دوست داشتند ،و فرزند و زنی الیق و تواناست بکشد.
به آنها اعتماد میکردند .اما رفتار یعنی ش��هرزاد که دختر وزیر است
خیانتکاران ه همس��ران باعث تغییر و زنی خردمند با قصههایش شاه را
روحی ه آنان شد.
از درد شکست و احساس ضعف در
در توضی��ح میآی��د ش��اهزمان که برابر نیروی جنسی زن آزاد میکند؛
قرار ب��وده برای دیدن ب��رادرش از به طوریکه بینیاز از خون ریختن و
شهر بیرون برود ،به سببی در قصر انتقام میشود.
میماند و ناخواس��ته شاهد مغازل ه اما مدارک درونی سایر قصهها گواه
همسرش با مردی میشود.
آن است که سایر زنان قصههای هزار
او دلشکس��ته از خیانت ،ه��ر دو را و یک ش��ب ،حتی آنان که سرشان
به دم تیغ میس��پرد و اندوهگین و را به روی تنش��ان نگه میدارند ،به
سرخورده به دیدار برادرش شهریار دلی��ل زن بودن و ب��اوری که از دیو
میرود.
بودن آنان در جامعه وجود دارد ،به
شهریار میکوشد برادر را با شکار ،به اشارهای سرشان به باد میرود ،مثل
تفریح مشغول کند.
هم�� ه آن زنانی که قبل از ش��هرزاد
اما شاهزمان ماندن در قصر را ترجیح عروس شهریار شده بودند.
میدهد .وقتی س��رگرم گردش در در قصههای هزار و یک شب میتوان
باغ برادر است ،اتفاقاً همسر شهریار دی��د رفتار ضد انس��انی ب��ا زنان و
را نی��ز در ح��ال عش��رت با غالمی توجیه آن کهگاه صورتی قانونی،گاه
میبیند .ماجرا را با شهریار در
شرعی،گاه اخالقی و گاه
نیروی
میان میگذارد.
تربیتی پی��دا میکند،
ب��رادر اما ب��اور نمیکند تا به جنسی در امری است که مختص
چش��م خود می 
بیند .همان مرد معمولًا یک بره ه خاص زمانی
باعث میش��ود ملک ۀ خود را خودمختار و یا یک منطق ه جغرافیایی
بکشد.
نافرمانعمل نیس��ت؛ رفتاری است
دس��تور
وزیرش
به
پس
از آن
که به صورتی وسیع در
میکند.
میدهد هر روز دختری باکره
جریان بوده و هست.
بیاب��د؛ کامیافت��ه از عروس،
در ای��ن می��ان قصهها
دختر نگونبخت را سحرگاه
گوشهای از ایندیوباوری
به تیغ مرگ بسپرد.
و ابراز خشونت شدید نسبت به زن
به هم��ان اندازهای که ش��هریار در را به نمایش میگذارند ،بیآنکه در
کینهکش��ی از زنان به صورت فعال اغلب موارد سعی خودآگاهانهای در
میکوشد ،شاهزمان بدبین به زنان ،دگرگون کردن دیوباوری نسبت به
روی به زهد آورده ،دس��ت از زن و زن داشته باشند.
دنیا میکشد.
در تاری�خ ه�رودت میآی��د ک��ه
تیغ قهر ش��هریار ،شهری از زنان را سسوستریس ،پادشاه مصر به دلیل
به کینهکش��ی از یک زن به آغوش رفتار خشونتباری که با رودخانهای
مرگ میس��پرد ،تا جای��ی که در طغیان کرده داش��ته ،به مدت ۱۰
شهر دختری مناسب ذائق ه شاهی س��ال کور میشود .در سال یازدهم
نمیماند .مگر شهرزاددختر خردمند از هاتفی میش��نود عالج نابینایی
و توانای وزیر که با پای خود به دام او ،در شستن چشمش با ادرار زنی
شهریار میآید تا به این بازی مردانه اس��ت که به ش��وهرش وفادار بوده
خاتمهدهد.
است .از میان هم ه زنانی که امتحان
میش��وند ،تنها یک زن از آزمایش
ش�هرزاد ک��ه در میان ش��اعران و روسفید بیرون میآید .شاه بقی ه زنان
بزرگان ادب آوازهای نیکو داش��ته ،از جمل��ه ملک ه خویش را در ش��هر
خواه��رش دنی��ازاد را نی��ز همراه اریتره پولوس جم��ع میکند و  -با
میبرد .به هنگام خ��واب ،دنیازاد از استناد به هرودت  -آنها را میسوزاند
ش��هرزاد میخواهد برایش قصهای
(کتاب دوم)١١١ :
بگوید .شهرزاد قصهای آغاز میکند عالوه بر قص��ه و تاری��خ ،در متون
که س��حرگاه علیرغم میل ش��اه به دینی ،از جمله پارهای متون زرتشتی
شنیدن ،نیمهتمام میماند تا شبی که عموماً متعلق بهدوران ساسانیان
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است ،اما بعد از اسالم به فارسی
میانه کتابت شده ،میتواندید
زن به گونهای ترسیم شده که
گویا هدفش خیانت به مرد در
جهت امیال خویش است.
به طور مثالدر ِ
بندهشن بزرگ
میآید که هرمز پس از آنکه زن
را میآفریند ،او را مورد خطاب
قرار میدهد« :تو را نیز آفریدم
(در حال��ی) که تو را س��ر ده
پتیاره از جهی است» (بندهش
آفرینش مردم.)١۰٨ :
در ادام��ه میآید ک��ه هدف از
آفرینش زن دادن لذت جنسی
به مرد به منظور بقای آفرینش بوده
است.
تأکی��د میش��ود ک��ه اگ��ر هرمز
«مخلوقکی»مییافتکهمیتوانست
از او م��رد را بیافرین��د ،هرگز زن را
نمیآفرید.
عالوه بر بندهشن ،ارداویرافنامه و
وندیداد نیزدر نسبتدیو-انگاری به
زن سهیم میشوند.
باید گفت نحوه خطاب پارهای متون
فقهی زرتش��تی ،ش��باهت فراوانی
ب��ا فح��وای کالم ت��ورات در کتاب
آفرینشدارد.
در تورات نیز تالش میش��ود نشان
داده ش��ود که زن برای مرد آفریده
شده است (پیدایش .)۱۸ :۲
اما زن با کمک مار که نماینده غلب ه
میل جنسی اس��ت آدم را «گمراه»
میکند (پیدایش  ۸-۶ :۳و.)۱۴
به همین دلیل حوا با عادت ماهانه
و «درد ف��راوان» به هن��گام زایمان
مجازات میشود (پیدایش .)۱۶ :۳

در واقع زن دیوی انگاش�ته ش�ده
است که فاقد ش�عور و ارزشهای
اخالقی است ،زود گول میخورد،
میل خیانت به مرد دارد ،نهایتًا قوای
جنسی سرکش�ی دارد که میتواند
آن را علیه نفوذ و قدرت مرد استفاده
کند.

از اینرو چنین توجیه میش��ود که
برای تربیت و تس��لط ب��ر او باید از
خشونت استفاده کرد.
در همی��ن رابط��ه در فرهنگ عوام
ایرانیان شنیده میشود «یک دختر
هفت مادر گبر میخواهد».
یا حتی در مقایسه دو کودک نوپا از
دو جنس متفاوت میآید که «دختر
پنج ماه و پنجه ،پسر نه ماه و نازی»
این اصطالح در ش��رایطی استفاده
میشود که میخواهند بگویند که
اگر دختربچ��های زودتر به راه یا به
حرف افتاده هنری نیست.
دختر اصوالً باید زودتر وارد زندگی
ش��ود .از اینرو در پنج ماهگی اگر
ننشس��ت ،باید بر س��رش کوفت تا
بنش��یند .اما پس��ر حتی اگر در نه

کند زن را چنان تعریف میکند که
هوای طغیان در برابر قانون مردانه به
س��رش نزند ،اگر زن بداند که داغ و
درفش انتظارش را میکشد.
این بخ��ش فرهنگی ماجراس��ت،
دیگر اینکه امکان حضور در جامعه
و رش��د تواناییهای انس��انی از زن
گرفته ش��ده است .از نظر جسمانی
هم در بسیاری از فرهنگها زنان را
چنان ختنه کردهاند که هرگز قدرت
جنسی خود را به وسیله لذت کشف
نکنند.
در کتاب سمک عیار مطلبی میآید
که نش��ان میدهد یک��ی از دالیل
دیوانگاری زن��ان در ع��دم توانایی
مردان بر تس��لط بر قوای جنس��ی
در همانجا
خوی��ش ریش��ه دارد .
نشان داده میشود که اغلب مردان
چنان مقاوم��ت ناچی��زی در برابر
جاذب ه جنسی زنانه دارند که نه تنها
زنان با اس��تفاده از این ضعف موفق
به شکستن آنها میشوند که حتی
دشمنانشان با آراستن خود به شکل
زنان ،در رس��یدن به خواستش��ان
توفیقمییابند.
ای��ن موضوع به بهترین ش��کل در
قصهای تصویر میشود که سمک،
در صدد شکست دادن پهلوان بزرگ
و نامداری بر میآید .هر چه میکند
نمیتوان��د با قوای بدنی بر او برتری
بیابد .به ناچار از راه حیله خود را به
صورت زنی در آورده ،به عش��وهای
پهلوان را به دام انداخته ،شکستش
میدهد.
راوی داستان در این رابطه میگوید:
«بنگرید ک��ه چه قوماند زنان که به
یک کرشمه ،مردی که به شکل زنان
برآمده بود ،بهزاد را چنان سراسیمه
کرد و بر جای بداش��ت چنانکه یک
قدم پیش نتوان نهاد».
س��مک در ادامه میگوی��د« :همه
مردان عالم بسته مکر زناناند .بوی
ماده ،شیران غران را در دام آورد»

•

(سمک عیار )۱۳۷ :۱

ی مونترال برگزار می کند:
انجمن زنان ایران 

ُجستاری دربارۀ حجاب
سخنران :محمد امینی

تاریخ نگار و پژوهشگر مسایل سیاسی و اجتماعی ایران.
یکشنبه ۱۶ ،سپتامبر ،ساعت  15تا .17

UQAM University, 400 Rue Ste-Catherine E.,
Metro Berri-UQAM

نتایج کنکور دانشگاه های ایران:
پذیرفته شدگان دختر ۶۰درصد

در حالی که دولت ایران می گوید
با اعمال سیاس��ت های مناقش��ه
برانگیز تفکیک جنسیتی درصدد
ایجاد تعادل میان تعداددانشجویان
دختر و پسر بوده ،بر اساس نتایج
اعالم ش��ده کنکور امسال ،حدود
ش��صت درصد پذیرفته ش��دگان
دخترهستند.
حس��ین توکلی مش��اور سازمان
س��نجش آم��وزش ای��ران ب��ه
خبرگزاری رس��می دول��ت ایران
گفته اس��ت که دختران بیش از
ش��صت درصد ظرفیت دانشگاه
های ایران را از آن خود کرده اند.
بر اس��اس اعالم سازمان سنجش
آموزش ایران ح��دود یک میلیون
داوطلب دوره لیسانس بوده اند که

افزایش حضور دختران در
دانشگاه های ایران باعث
بروز حساسیت هایی در این
کشور شده است
از این تعداد نزدیک به ششصد هزار
نفر برای سال تحصیلی جدید قبول

شده اند.
دولت ایران می گوید یکی از اهداف
سیاست های تفکیک جنسیتی که
در س��ال های اخیر پیش گرفته و
در یک سال گذشته به آن شدت
بخشیده ،تعادل برقرار کردن میان
تعداد دانش��جویان ورودی پسر و
دختر است.
در سال های اخیر تعداددانشجویان
دختر نسبت به پس��ران افزایش
یافته است که این موضوع باعث
حساسیت برخی از روحانیون در
ایران شده است.
دولت های پیشین ایران افزایش
پذیرفته ش��دگان دختر را نشانه
افزایش امکانات برابر و توانمندتر
ش��دن زنان ایران��ی در عرصه های
اجتماعی میدانستند.
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ازنازی بپرس!...

کمکم تفاوت ظریف میان
نگهداشتن یک دست
و زنجیر کردن یک روح را یاد خواهی گرفت....

>>>>>
هر کجا که هستی،
هر کجا خودت را یافتی،
از هر آنچه که داری لذت ببر،
به تمامی لذت ببر!
هر جا که هستی
و از هر چه که در دسترس است،
احساس سپاس و نیایش داشته
باش.
داالیی الما
------------------یک انسان خردمند فرصتها و
شانس ها را می سازد،
نه اینکهدر انتظار آنها بنشیند.
فرانسیسبیکن
---------------اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما
می شد سعی و عمل دیگر معنی
نداشت .
مترلینگ
--------------

در زندگی هیج چیز مهم تر از این
نیست که با قلب خود در صلح
باشی.
نینا کارین مونسن
------------دو چیز ضامن موفقیت است ،یکی
عمل به تجربه و یکی عمل به انتقاد
نیوتون
-------بگذار زندگی هر چقدر میخواهد
پیله کند ،عاقبت پروانه خواهی شد.
-----------------بزرگتریندشمندانش جهل
نیست ،بلکه توهمدانستن است
استیونهاوکینگ
----------قدر لحظه ها را بدانیم
زمانی می رسد که ما دیگر قادر
نیستیمبگوییم:
جبران می کنم ...
----------اینجا مهربان که باشی تورا به

پزشک ،پس از رسیدن یک تماس
تلفن��ی ب��رای یک عم��ل جراحی
اورژانسی ،با عجله راهی بیمارستان
ش��د و پس از اینکه جواب تلفن را
داد ،بالفاصله لباس��هایش را عوض
کرد و مستقیم وارد بخش جراحی
شد ...او پد ِر پسر را دید که در راهرو
می رف��ت و می آمد و منتظر دکتر
بود.
به محض دیدن دکت��ر ،پدر داد زد:
چرا اینقدر طول کشید تا بیایی؟ مگر
نمیدانی زندگی پس��ر من در خطر

اس��ت؟ مگر تو احساس مسئولیت
نداری؟
پزش��ک لبخن��دی زد و گف��ت :
متأسفم ،من در بیمارستان نبودم و
پس از دریافت تماس تلفنی ،هرچه
س��ریعتر خودم را رساندم و اکنون،
امیدوارم شما آرام باشید تا من بتوانم
کارم را انجام دهم...
پدر با عصبانیت گفت  :آرام باشم؟!
اگر پس��ر خودت همین حاال توی
همین اتاق بود آیا تو میتوانستی آرام
بگیری؟ اگر پسر خودت همین حاال

داشتن انگیزه های پنهانی متهم
میكنند..
اما تو مهربان باش
----------انسان باید سرنوشت خود را
برگزیند ،نه اینكه آن را بپذیرد.
پائولوكوئیلو
----------حكایت رفاقت،
حكایت سنگ های كنار ساحله
اول یكی یكی جمعشون میكنی تو
بغلت ،بعدش هم یكی یكی پرتشون
میكنی تودریا ،اما بعضی وقتا یه
سنگهای قیمتی و قدیمی گیرت
میادكه هیچ وقت نمیتونی پرتشون
كنی ،آیا تو یكی از اونایی؟!
----------------وقتی به در بزرگی برخورد کردی
که قفل بزرگی به آن زده شده
بود نا امید نشو چون اگر قرار بود
باز نشود به جای در دیوار می
ساختن....

لطفا قضاوت عجوالنه نكنید!

صمیمی :انتخابات کبک :نتایج
کارزار سیاس��ی فدرال و استان در
واقع بیانگر نارضایتی مردم از آنچه
در دو س��ه س��ال اخیر در رابطه با
افتضاحات مالی چهره استان کبک
را لکه دار کرد بود و می بایست یک
مسئول ،بهای این مساله را بپردازد؛
و ژان ش��اره هزینه این نارضایتی را
پرداخت.
و رای دهندگان نشان دادند درعین
حالی که بسیار صبور هستند ،لیکن
در زمان الزم تنبیه مناسب را برای
مسئولین اعمال خواهند نمود.
اینک با خروج شاره از صحنه شاید
فرصت الزم بدس��ت آمده باش��د تا
لیبرال ها به خان��ه تکانی در درون
حزب مشغول شوند و خون تازه ای
در حزب جریان پیدا کند.
موقعیت اپوزیس��یون رسمی با 50
کرس��ی وضعیت ایده آل��ی را برای
بازگشت به قدرتدر انتخابات بعدی
که احتماال بین  15تا  24ماه آینده
(اگر اتفاق خاصی رخ ندهد) خواهد
بود ،برای لیبرالها ایجاد نموده است.
اما انتخاب دولت اقلیت  PQش�اید
بهترین راه حل در وضعیت موجود

بود.

PAIVAND: Vol. 18  No.1072  Sept. 15, 2012

www.paivand.ca

جون

می مرد چکار میکردی؟!
پزش��ک دوباره لبخندی زد و پاسخ
داد :پزشک نمیتواند عمر را افزایش
ده��د! برو و ب��رای پس��رت از خدا
شفاعت بخواه ،ما بهترین کارمان را
انجام میدهیم به لطف و امید خدا...
پ��در زیر ل��ب غرغر کن��ان گفت:
نصیح��ت ک��ردن دیگ��ران وقتی
خودمان در ش��رایط آنان نیس��تیم
آسان است!
عم��ل جراحی چند س��اعت طول
کشید و بعد پزشک از اتاق عمل با

>> ادامه از صفحه5 :

انتخاب خانم م��اروا و حزب  PQدر
واق��ع گذار ق��درت از یک حزب به
حزب دیگر را که در سی چهل سال
گذشته همواره اتفاق افتاده است را با
خود داشت.
از طرف��ی م��ردم نش��ان دادند که
خواستار تغییرات هستند اما در حد
بس��یار محدود و ب��ه خصوص پیام
اصلی اکثریت این بوده که بیش از
هر چیز در شرایط فعلی بهبود وضع
مد نظر
اقتصادی و آرامش سیاسی ّ
رای دهندگان بوده و به هیچ عنوان
مشتاق ایده رفراندوم جدائی خواهی
نیستن .د
علیرغم درخواست مکرر خانم ماروا
برای بدس��ت آوردن اکثریت (برای
آنکه راه ب��رای اج��رای وعده های
انتخاباتی هموار شود) نتیجه نهائی
نشان داد که مردم آنقدرها نیز مایل
به دادن کارت سفید به خانم ماروا و
حزب کبکی نیستند.
هشداردیگر آن بود که با تمایل بیش
از حد خانم م��اروا به چپ رادیکال
برای نجات یا بهتر بگویم ازدس��ت
ندادن آرای جدائ��ی طلبان به نفع

کبک سولیدر ،مردم به رهبران حزب
کبکی هش��دار دادند که اینک باید
به س��مت مرکز که جایگاه اکثریت
اس��ت متمایل گردند و نشان دهند
که قادر به «اداره اس��تان کبک» در
مرکز هستند .تنهادر چنین صورتی
شانس دریافت ماندای اکثریت را در
دور بعدی خواهند داشت.
CAQ
در رابطه با حزب جدیدالتاس��یس
ائتالف آینده کبک  CAQمس��لما
نتایج در حد انتظار نبود و ش��اید از
دیدگاه تعداد کرس��ی بدست آمده
بتوان آنها را بازندۀ این دور انتخابات
دانست.
ام��ا ح��دود  %27آرای مردم��ی
 Popular voteنشان دهنده حرکت
کالس متوسط بخصوص در اطراف
مونترال بس��وی این حزب محافظه
کار است که به نیروی موجود آنهادر
شهرهای کوچک و بخصوص شهر
کبک افزود .حوزه های جدید بدست
آمده و می��زان درصد ب��االی آرای
مردمی نشان داد مردم از ایده های
این حزب در جهت بازسازی ساختار

به ما Facebook.com/
بپیوندید! paivand.montreal
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حکمت وداع ...

خورخه لوئیس
بورخس

اینکه عشق تکیهکردن نیست
و رفاقت ،اطمینان خاطر.
و یاد میگیری که بوسهها قرارداد نیستند
و هدیهها ،عهد و پیمان معنی نمیدهند.
و شکستهایت را خواهی پذیرفت
سرت را باال خواهی گرفت با چشمهای باز
با ظرافتی زنانه و نه اندوهی کودکانه
و یاد میگیری که همهی راههایت را همامروز بسازی
که خاک فردا برای خیالها مطمئن نیست
و آینده امکانی برای سقوط به میانهی نزاع در خود دارد
کم کم یاد میگیری
که حتی نور خورشید میسوزاند اگر زیاد آفتاب بگیری.
بعد باغ خود را میکاری و روحت را زینت میدهی
به جای اینکه منتظر کسی باشی تا برایت گل بیاورد.
و یاد میگیری که میتوانی تحمل کنی...
که محکم هستی...
که خیلی میارزی.
و میآموزی و میآموزی
با هر خداحافظی
یاد میگیری.
(برگردان محسن عمادی)

راه حل مسائل!

به هنگام بازدید از یک بیمارس��تان روانى ،از روان
پزشک پرسیدم شما چطور می فهمید که یک بیمار
روانى به بسترى شدن در بیمارستان نیاز دارد یا نه؟!
روانپزشک گفت :ما وان حمام را پر از آب میکنیم
و یک قاش��ق چایخورى ،یک فنجان و یک سطل
جلوى بیمار می گذاریم و از او می خواهیم که وان
را خالى کند!
گفتم :آهان ! فهمیدم!
گ تر است.
آدم عادى باید سطل را بردارد چون بزر 
روانپزشک گفت :نه!
آدم عادى درپوش زیر آب وان را بر میدارد! شما می
خواهید تختتان کنار پنجره باشد؟!
نتیجهگیری:

 )1راه حل ،همیش��ه در گزینه های پیش��نهادی
نیست.
 )2در ح��ل مش��کل و در هن��گام تصمیم گیری،
هدفم��ان یادمان نرود .در حکایت فوق هدف خالی
کردن آب وان است نه استفاده از ابزار پیشنهادی .
 )3همه راه حل ها همیشه در تیر رس نگاه نیست.
---------------

او اینقدر متکبر است؟! نمیتوانست
چند دقیقه صبر کند تا من در مورد
وضعیت پسرم ازش سؤال کنم؟!
پرستاردرحالیکه اشک از چشمانش
جاری بود پاسخ داد :پسرش دیروز
در ی��ک حادثه ی رانندگ��ی مرد...
وقتی م��ا با او ب��رای عمل جراحی
پسر تو تماس گرفتیم ،او در مراسم

تدفین بود و اکنون که او جان پسر
تو را نجات داد ،با عجله اینجا را ترک
کرد تا مراسم خاکسپاری پسرش را
به اتمام برساند...
هرگز کسی را قضاوت نکنید چون
ش��ما هرگز نمیدانی��د زندگی آنان
چگونه است و چه بر آنان میگذرد یا
آنان در چه شرایطی هستند.

دولتی و اداری اس��تان و هم چنین سایر نقاط این رقم بسیار پائین بود.
بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و در بسیاری از حوزه های شهری در
دوری از سوال رفراندوم جدائی جداً حدود  10تا  15درصد و در مناطق
جانبداری می کنند؛ اما زمان را هنوز دور زیر  5یا  %6بود.
مناسب انجام چندین تغییر عمده و میزان و نحوه تقس��یم آرای مردمی
اساسی و آنهم همزمان نمی بینند؛ کبک س��ولیدر نیز نش��انگر آن بود
چ��را که خطر برهم خوردن آرامش که برنامه های اجتماعی و پالتفورم
اجتماعی وجود دارد.
چپ حزب فقط در شهرها و مجامع
از س��وی دیگر عدم شناخت کافی اینتلکتوئ��ل طرفدار داش��ت .حتی
م��ردم از ای��ن حزب عام��ل دیگر ش��اید فرار از سوال رفراندوم نیز در
خ��ودداری از رای دادن عم��ده به مجم��وع به می��زان محبوبیت آنها
 CAQگردید.
صدم��ه زد .ول��ی در کل نمی توان
در واقع با بدست آوردن  19کرسی اذع��ان داش��ت که ح��زب از نتایج
مردم از رهبران ائتالف می خواهند انتخاباتی خود راضی بوده باشد.
که نش��ان دهند تا چه حد در کار و نکته دیگری که الزم اس��ت به آن
برنامه های خود جدی هستند و در اشاره گردد تقسیم آرا در چپ و در
نهایت این حزب را در بوته آزمایش راست طیف بود.
گو اینکه بنظر می رسد تقسیم آرا
و امتحان قرار دادند.
در چ��پ که مایه پیروزی لیبرال ها
در آن حوزه ها گردید بیشتر بوده تا
QS
نتایج بدست آمده توسط همبستگی تقسیم آراء در راست بین لیبرال ها
کبک (سولیدر) نیز از دیدگاه من در و  CAQکه مایه پیروزی  PQشد.
ام��ا انتخابات
حد انتظار نبود.
بعضی از مفسران تا  7کرسی برای و نح��وه
این حزب پیش بینی کرده بودند .اما رای دادن
مردم بسیار
این نهایتا بهدو کرسی انجامید.
ول��ی می��زان  %6از مجم��وع آرای هوشمندانهو
مردمی نش��ان داد که تمایل جدی دقیق بود.
به سوی چپ رادیکال الاقل در این اینک با توجه
به درگیری
مقطع زمانی در کبک وجود ندارد.
از س��وی دیگ��ر نیز بج��ز دو حوزه لیبرال ها در
مرسیه و گوئن که کبک سولیدر با انتخاب رهبر
ح��دود  %35آرا برنده نهائی بود در جدید الاقل

در  7-8ماه آینده خانم ماروا نخست
وزیر انتخاب شده می تواند با دغدغه
کمتری الاقل برای یک سال آینده
در مقام جدید خود فعالیت کند.
احزاب دیگر نی��ز تمام نیروی خود
را در تجزی��ه و تحلیل نهائی نتایج
و آزمایش��ی که بر عهده ش��ان قرار
گرفته بکار خواهند ب��رد تا خود را
برای انتخابات بعدی آماده سازند.
گو اینکه عمر طبیع��ی یک دولت
اقلیت بین  18ماه تا دو س��ال است
اما باید دید آیا نخس��ت وزیر جدید
مهارت الزم برای طوالنی کردن عمر
این دولت را دارد ،یا س��عی خواهد
نمود با اقدامات و لوایح بحث انگیز
یک یا دو حزب مخالف را مجبور به
ساقط کردن دولت و پرداخت هزینه
سنگین رفتن به انتخابات زودرس
بعدی نماید.
پاسخ این سواالت را در پائیز آینده
خواهیمدانست.

خوشحالی بیرون آمد  :خدا را شکر!
پسر شما نجات پیدا کرد...
و بدون اینکه منتظر جواب پدر شود،
با عجله و در حالیکه بیمارس��تان را
ترک می کرد گفت :اگر شما سؤالی
دارید ،از پرستار بپرسید!
پدر بادیدن پرستاری که چند لحظه
پس از ترک پزشک دید گفت :چرا

•

•
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ایران :فرهنگ...

تپـشدیجیتــال

باز سازی گروگان گیری سال  ۱۳۵۸ایران،در هالیوود

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

بن افل ِـک ،کارگردان و بازیگر فیلمی است درباره یک مامور CIA
که در تهران سال  ،۱۳۵۸تالش کرد شش آمریکایی را از ایران خارج کند

www.tapeshmontreal.com

فکری کند ،بلکه راه را باز میگذارد
تا خودش تصمیم بگیرد و به نتیجه
برسد.
به عالوه ،متن  -و فیلم ساخته شده
بر اساس آن  -محور سیاسی نداشت،
افلک که فیل��م را در ترکیه و لس
ی گوید
آنجلس فیلمبرداری کرده م 
عده آدم
نمیخواستم فیلم را با یک ّ
سبزه رو ش��روع کنم که بیننده از
همان اول فکر کند با یک مشت آدم
وحشی و بربر دیوانه و ّضد آمریکایی
طرف اس��ت .فیلمی درست کردم
که با خوش��حالی هم به دوس��تان
دموکرات و هم به دوستان جمهوری
خواهم نشان بدهم.
آرگو با نظر کوتاهی به تاریخ سیاسی
ایران و خش��م ملت نس��بت به این
که آمریکا به ش��اه ای��ران پناه داده ،پائیز ،فصلی پر بار برای
انقالبیون ایران ی را در حال حمله به کتاب در آمریکا
سفارت نش��ان میدهد .از آنجا که
هر غرب��ی که آن موقع در ایران بود روزنام��ه نیوی��ورک تایمز ،ب��ا ارائه
 مخصوصا اگر قصد خارج شدن از فهرس��تی از آث��ار نویس��ندگانکشور را داشت ،ممکن بود
سوءظن سرش��ناس که کتاب هایشان پائیز
ّ
ایرانیها را بر انگیزد ،مندز پیشنهاد امسال به بازار کتاب عرضه می شود،
میکند که از طرحی به اس��م آرگو می نویس��د از بعض��ی از این چهره
استفاده شود.
های معروف و آشنا برای عموم ،سال
آقای تریو سعی کرد از یاداشتهای ها بود که اثری ارائه نشده بود ومی
مندز" ،استاد تغییر چهره" ،و مقاله توان انتظار داشت عرضه این آثار نو،
عجی��ب و غریبی در ی��ک روزنامه پائیز امسال را به فصلی کم سابقهدر
دربارٔه این مأموریت ،با اس��تفاده از بازار کتاب مبدل کند.
جوکه��ای صنعت فیل��م ،تعادلی ب��اب وودوارد ،جی ک��ی رولینگ،
برق��رار کن��د .ش��خصیت بازیگ��ر شرمن الکسی ،و س��لمان رشدی،
نقش ارکی��ن در صحبت از گرفتن از جمله نویس��ندگانی هستند که
مجوزهای الزم برای نوش��تن متن ،پائیز امسال آثار تازه خود را منتشر
در مورد احتمال قریب به یقین که خواهند ک��رد؛ فصلی که ناش��ران
آن شش آمریکایی هر لحظه ممکن معموال برای عرضه کتاب های جدید
استدستگیر و اعدام شوند میگوید :در نظر می گیرند.
"از باب��ت آیت الله نگران هس��تی؟ سلمان رشدی ،نویسنده کتاب «بچه
خوب از انجمن نویسندگان شرق و
غرب آمریکا کمک بگیر!"
داوری نهای ی در ب��اره آرگو البته به  ص2 :
منتقدان وداوران جوایز اسکار واگذار
ی به نظر میرس��د که
میش��ود؛ ول 
بهترین فیلم ساخته افلک باشد.
بن میگوی��د کارگردانی فیلمی که
دیگ��ران در آن ب��ازی میکنند ،از
خود او بازیگر بهتری ساخته است:
ی که واقعا میخواهد بازیگر
"هر کس 
شود،درس پیشرفته بازیگری برایش
کارگردانی کردن است ،چون چشم
انداز کار را به شما نشان میدهد".

Tel.: 514-223-3336

روزنامه لس آنجلس تایمز نوش��ته
استهالیوودبرایساختنفیلمهایی
دربارٔه شرارتهای اجتماعی مالمت
میشود ،و کمتر برای ساختن یک
فیلم خوب ب��ه آن اعتبار میدهند.
اما در فیلم آرگو س��اخته بن افلک،
ی در
حرفه فیلمسازی نقش شاخص 
بازسازی واقعیتهای مأموریت امداد
و نج��ات در خاورمیان��ه دارد ،که از
بیشتر فیلمهای هالیوودی خالقانه
تر است.
هر چن��د آرگو ،که قرار اس��ت ۱۲
اکتبر روی پرده نقرهای اکران شود،
(در بخش سوم فیلم) از واقعیت به
تخیل گریز میزند ،داس��تان فیلم
در مجموع به واقعیتهای تاریخی
بسیار نزدیک میشود.
افل�ک نق��ش تونی من��دز ،مامور
 CIAرا بازی میکند که سرپرستی
عملیات آزادس��ازی ش��ش کارمند
وزارت خارجه را بر عهده دارد.
این ش��ش کارمند توانس��ته بودند
موقع اشغال سفارت آمریکادر تهران
توسط دانشجویان پیرو خط امام ،از
سفارت بگریزند؛ بقیه برای  ۴۴۴روز
گروگان ماندند.
آن ش��ش کارمند نزد سفیر کانادا
در تهران پناه گرفتند ،که خانهاش
نزدیک سفارت آمریکا بود.
تقریبا س��ه ماه بعد از شروع بحران
گروگان گیری ،من��دز برای خارج
ن ش��ش دیپلمات  -با کمک
کرد 
هالی��وود  -یک داس��تان خش��ن
ساخته ،یا به عبارتی جعل کرده (که
به گفته برایان کرانستون ،همبازی
افلک در فیلم آرگو ،در بین ایدههای
بد ما ،این بهترین است).
من��دز میگوی��د :چط��ور اس��ت
ی را که در ایران اس��یر
امریکاییهای 
شده اند به جای گروه هنرپیشگان

باقرزاده :جنگ...
وزیر خارجه آلمان نیز دو روز پیش
در دیدار با وزیر دفاع اسراییل تأکید
کرد که یک ایران اتمی گزینه قابل
قبولی نیس��ت .این گون��ه اظهارات
بیشتر در پاسخ به انتقادات مقامات
اس��راییلی از سیاست غرب در برابر
ایران مطرح میشود .مقامات غربی
معتقدند که باید از طریق تحریمها و
تشدید آنها فشار را بر ایران افزایش
داد تا رژیم ایران در برابر غرب کوتاه
بیای��د ،و مقامات اس��راییلی بر این
باورند که تحریمها تا کنون تأثیری
نداشته اس��ت و به غرب فشار وارد
میآورن��د که با تعیین خط قرمز یا
ضرب االجل زمانی به گزینه حمله
نظامی علیه ایران متوسل شود.
سیل تبلیغات و اظهارات جنگجویانه
علیه ای��ران که این روزه��ا از زبان
مقام��ات غرب��ی و بی��ش از هم��ه
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 ---سرویس دی.جی ---

یک فیل��م کانادایی ج��ا بزنیم که
دنبال لوکیشن عجیب و غریبی در
منطقه کویری میگردند تا فیلمی
یبسازند؟
علمی-تخیل 
به نظر من��دز ،اگر قرار بود ش��ش
پناهن��ده در ایفای نق��ش در فیلم
ادعایی موفق ش��وند ،باید جزئیات
بسیار پیچیدهای در عملیات در نظر
گرفته میش��د .تنها امیدشان این
بود که با اس��تفاده از تمام حقههای
سینمایی هالیوودی ،بتوانند از کنار
ی خطر
اعضای سپاه پاسداران ایران ب 
ر ّد شوند.
به نوش��ته لس انجلس تایمز ،آرگو
نش��ان دهنده پیش��رفت افلک ۴۰
سالهدر زمینه فیلمسازی است.
او در سال  ۲۰۰۷فیلم عزیز رفته  -با
مضمون آدم ربایی  -و س��ال ۲۰۱۰
فیلم شهر  -با مضمون سرقت از بانک
 را کارگردانی کرده بود.ام��ا بر خ�لاف دو فیل��م قبلی ،که
محدود به یک س��وژه بود ،در فیلم
ی از جاسوسی
آرگو مضامین مختلف 
پر هیجان ،انتقاد از کاغذ بازی اداری،
درام تاریخی و س��فر دور و دراز یک
قهرمان را به تصویر میکشد.
وارنر برادرز ک��ه تولید کننده فیلم
آرگوست،اطمینان دارد که این فیلم
ی از رقبای کس��ب جایزه اسکار
یک 
س��ال آینده خواهد بود ،و جایزهای
برای بهترین فیلم برداری برای این
فیلم تعیین کرده است.
افل��ک  -ک��ه پیش از آنک��ه به کار
سینما رو بیاورددانشجوی مطالعات
خاورمیانه در کالج اکسیدنتال بود -
میگوید به محض این که فیلمنامه
کریس تریو را دیدم عاشقش شدم.
ی نوشته
با دقت و وضوح توسط کس 
ی است؛
شده که سلیقهاش با من یک 
به بیننده دیکت��ه نمیکند که چه
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سلمان رشدی خاطرات دوران زندگی پنهانی اش
منشترمیکند

های نیمه ش��ب» اثر جدید خود را
زیر عنوان «جوزف آنتون» منتش��ر
می کند [که بازگو کننده خاطرات
او از دوران زندگی پنهانی اش است
که در پی صدور فتوای قتل او توسط
آیت الله خمینی به خاطر نوش��تن
کتاب آیه های شیطانی شروع شد].
نیویورک تایمز حدس می زند امسال
فصل عرضه کتاب ه��ای جدید ،با
توجه به برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری در روز شش��م نوامبر ،به
فصلی فش��رده و متراکم نیز مبدل

ندرپارک..
مهرگا
 7اکتبر

•

>> ادامه از صفحه5 :
که ب��وش و بلیر اع�لام کردند که
نیروهایشان به عراق حمله کردهاند.

اسراییلی شنیده میشود بسیار شوم
اس��ت و یادآور روزه��ا و هفتههای
پی��ش از حمله مش��ترک آمریکا و
اکنون نیز تبلیغات جنگی اسراییل
بریتانیا به عراق در سال .۲۰۰۳
در آن هفتهها و روزهای منتهی به علیه ایران بو و رنگ مش��ابهی دارد.
آخر اس��فند  ۱۳۸۱نیز یک مرتبه اسراییل مدعی است که رژیم ایران
حجم تبلیغات علیه عراق در آمریکا در آس��تانه دسترس��ی به س�لاح
و بریتانیا ش��دت گرف��ت .یک روز هس��تهای است و به دنبال آن است
وزیر خارجه آمریکا در سازمان ملل که جه��ان غ��رب و رهب��ران این
«مدارک جابجایی سالحهای کشتار کش��ورها را به صح��ت ادعای خود
جمعی ص��دام» را (که بیپایه بود) قانع کند .آمریکا از حمله نظامی به
ارائه میک��رد و یک روز دیگر تونی ایران دست کم تا انتخابات ریاست
بلیر نخستوزیر بریتانیا در پارلمان جمهوری خود در ماه نوامبر ابا دارد.
این کشور از «اطالعاتی» (باز بیپایه) ولی تبلیغات وسیعی که اسراییل به
سخن میگفت که صدام میتوانددر راه انداخت��ه چنان مینماید که این
فاصله  45دقیقه «سالحهای کشتار کش��ور به دنبال آن است تا دقیقا از
جمعی» خ��ود را به کار بگیرد .این این فضا اس��تفاده کند و با حمله به
گونه تبلیغ��ات همین ط��ور ادامه ایران آمری��کا را در برابر عمل انجام
داش��ت (و افزون میش��د) تا روزی شده قرار دهد و در فضای انتخاباتی

ش��ود  ،زیرا ناش��ران نمی خواهند
توجهی که وس��ائل ارتباط جمعی
معموال به بررسی کتاب های جدید
نشان می دهند ،تحت الشعاع اخبار
انتخاباتی قرار گیرد.
به همین جهت بعضی از ناش��ران و
کتابفروش��ی ها از هم اکنون برای
برگ��زاری آئین ه��ای ویژه عرضه و
امضای کتاب های جدید توس��ط
چهره های سرشناس به تقال افتاده
اند.

•

پارکآنگرینیون

پیکنیکپائیزی

آمری��کا اوباما را به حمایت عملی از
خود بکش��اند .من تا یکی دو هفته
پیش میاندیش��یدم که هر حمله
نظامی غرب به ایران دس��ت کم به
پس از انتخابات آمریکا موکول شده
اس��ت .اکنون ،اما ،با شدت تبلیغات
علیه رژیم ایران در روزهای اخیر در
این نظر به شک افتادهام.

آیا جغد جنگ بر بام ایران نشس��ته
اس��ت و ما روزهای پیش��ین حمله
نظامی علیه ایران را میگذرانیم؟ آیا
سر و صدای گوشخراش اسراییلیان
در ای��ن روزها هدف آم��اده کردن
افکار عمومی جهان غ��رب را برای
چنین حملهای دنبال میکند؟ آیا
اسراییلیان روزها و هفتههای پیش
از انتخابات آمریکا را فرصت مناسبی
ب��رای این حمله میدانند تا اوباما را
به حمایت از خ��ود وادارند (و گرنه
ممکن است ضربه انتخاباتی بخورد)؟

آیا از دید کس��انی که در اندیش��ه
حمله نظامی هستند بحران شدید
اقتصادی ایران و س��قوط آزاد ریال
در برابر ارزه��ای خارجی که فکر و
ذکر غالب ایرانیان را به خود مشغول
داشته به عنوان یک «فرصت» تلقی
میش��ود و بر ای��ن نظرند که مردم
انگی��زه چندان��ی ب��رای حمایت از
حکومت خوددر برابر حمله خارجی
ندارند؟ و آیا تصمیم کانادا به بستن
ناگهانی سفارت خوددر تهران ربطی
به یک حمل��ه قریب الوقوع نظامی
علیه ایران داشته است؟
آقای جان بی��رد وزیر خارجه کانادا
میگوی��د که ما احس��اس کردهایم
که دیپلماته��ای ما دیگر در ایران
امنیت ندارند و این وظیفه سنگینی
بر عهده من گذاشته بود .و وقتی از
او سؤال ش��ده که آیا این سخن به
معنای احتمال حمله نظامی به ایران

و اقدام��ات تالفیجویانه رژیم ایران
علیه دیپلماتهای غربی به شمول
این کش��ور است ،این امر را تکذیب
کرده و گفته است« :میتوانم تأیید
کن��م که م��ا هیچ ن��وع اطالعی از
یک حمله نظامی علیه ایران چه از
س��وی ایاالت متحده و چه از سوی
اسراییل نداریم»  -نوعی از تکذیب
که در زبان دیپلماتیک بیشتر بوی
تأیید میدهد .وزی��ر خارجه کانادا
به مصاحبهگر خود گفته اس��ت که
او نمیتوان��د در ب��اره «ارزیابیهای
امنیتی خاص» سخن بگوید .یعنی
ک��ه او چیزهای��ی میدان��د که ما
نمیدانی��م .فقط میدانیم که خطر
حمله نظامی اس��راییل/غرب علیه
ایران بیش از هر زمان دیگر جدیتر
و نزدیکتر ش��ده اس��ت .آیا راهی/
امیدی برای جلوگی��ری از آن باقی
مانده است؟

•

www.paivand.ca

ایرانی
بخرید! Tel.: 514-996-9692

info@paivand.ca

سفره عقد

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

برایآگاهیبیشترومشاورهباشمارهتلفنزیرتماسبگیرید:
Tel.: 514-912-0303

azaug15/12

فــال

azsep1UP

خانه:اجاره

انی
ایر دام
خ

فرزانگـان

زیباییدربرازندگیاست

TAILLEUR

Bijan

مدرسه فارسی زبان فرزانگان مونترال دانش آموز می پذیرد.

مقاطع ابتدایی و راهنمایی

 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

آشپـزی

امورساختمانی

سرویس عالی ،قیمت مناسب

514-557-9019
UP azjuly1 majid_karimkhani@yahoo.com

Renovation

کامپیوتر

تعمیراتکامپیوتر
و لپ تاپ

 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

)(514

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

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


عکاسیرز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since
1990

514-488-7121

)(514

گلفروشی
وحید

توسط شادی
Nikpourpaidtojune2012

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

azmay2012

کامپیــوتر
وب سایت

  طراحی وب سایت برای

اشخاص و موسسات با قیمتی
  آموزش زبان های
مناسب 
برنامهنویسیکامپیوتر

)(C, C++, Java, PHP, C#

514-983-1726

)(514

sedighian.alireza@gmail.com

آرایشصورت
 گریم و میکاپ صورت
 آرایش مو
 کاشت مژه
 اصالح صورت و ابرو
 ویژه عروس وپارتی ها
(نسیم)
(438) 990-2088

MARIE ROSE

Maryam&Roe

azsep15'12Up

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
az1sep12

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

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
____________
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 حل جدولهای ویژه و عادی:

JR RENOVATIONS
ALL RESIDENTIAL
RAY FARGOOD
درخدمتهموطنانگرامی
Cell.: 514-996-6984
Home.: 514-453-1657
ray.goodarzi@hotmail.com
Pd>june13

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

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

به دس��ت انس��ان طراحي،
مهندس��ي و اج��را گرديده
است – باالرو
 -3ب��اران ك��م – بخيل –
پزشك كارآموز – مردود
 -4بچه ميكش��د – گياهي
از تي��ره آالله – رمق آخر –
پسوند زمان
 -5بيرم��ق و ش��ل – دم
بريده – ميوه كال
 -6تهمت ،افترا – كش��وري
جزي��رهاي در اقيانوس هند
– نادان
 -7حرف پي��روزي – دعاي
زيرلب – پاپوش سنتي – از
ضماير متصل

aaa.autoglass@hotmail.com azafeb15

pd20 barghi

sarafreeazaug2012

(خامن سالی)

754-4592

Tel.: 514-509-8377

Tel.: 514-586-9393

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

Natural Born Psychic
Ramon
(438) 992-8323

azmar15'12Up

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

514-812-5662






649-9366

تدریس
خصوصی

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

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

az1sept12

زبانانگلیسی

تعمیراتساختمان

Renovation /Construction
BATI SERVICE.ilia

@yahoo.com

825-3170

mina_vahidi64@yahoo.com

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

Majmohammadi2003

514-

514-419-1039

Tel.: (514) 775-6508

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

مجری مراسم
عقد ایرانی

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

Montreal, QC, H4B 2M5

استخدام

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

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

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:

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

است ید!
کن

مدرسهفارسیزبان

مجید محمدی

تاروت
ورق بازی
قهوه ترک
ستاره شناسی
 20دالر

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

 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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حل جدول عادی شماره 5078
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 -7به س��يگار ميزنند – اهريمن – به رديف – حرف هج
 -10گل
حل جدول ويژه شماره 5078
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دو خوابه با یک دفتر  با کلیه اثاثیه مدرن
 دوطبقه ،به مساحت  160مترمربع

TRANSPORT COMPANY

در ساوت شور

به یک کارمنددوزبانه
برای انجام امور داخل دفتر

به مبلغ  1600دالر در ماه
اجاره داده می شود.
(شامل همه سرویس ها)

بصـورت متام وقت

فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-892-5433

برای اجاره ماهانه و یا درازمدت
مناسب دیپلمات ها ،اساتید
دانشگاه،سالمندانمستقلTel.: (450) 676-8771 ،
deba@videotron.ca
همچنین ویژه خانه کمپانی ها
mrdavoodiazaug15UP

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

اجاره

514-654-2630

 تبدیل سیستم های
ویدئویی
 فروش جدیدترین
آلبومهای ایرانی

داروخانه

6162 Sherbrooke w.

tillnov1Pd

اجـاره

سرویس دی.جی.
Tel.: 514-223-3336

لوئیزداداش زاده

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

Fax: (514) 288-4682

نی

آموزش سنتور

از 8صبح تا 8شب

صابر جلیل زاده

آموزش سنتور

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

شیرینی
سـرو

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

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

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

 مبتدی تا پیشرفته
 مکالمات روزمره-اداری-تجاری
 متنوع ترین و کامل ترین
متد های تدریس
saeid_mr2003@yahoo.com

Ptoendofjune12

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

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

azsept15

آژانس مسافرتی

استاد شیدا قرچه داغی

استخدام

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

azjuly15Up zagros

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

پیانو

نگهداری از
بانوی ساملند

azfev1paid2

514-933-0-933

آرایشـــــگاه

تدریسخصوصی

514-487-9105

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

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

از
ایرانی
ب
خرید!

514.621.2757

رضارضـائی

tilMar'10P

2178 Ste-Catherine W.

514 585 - 2345
514 846--0221

sheida.g@hotmail.com

رستورانکبابسرا

514-585-6178

 5ستاره

Tel :514-484-8748

تعمیرات ختصصی انواع
فرش دستباف توسط
متخصصایرانی

آموزشگیتار

azjune15

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

azjuly1Up2012

ایرا دام
خ
است ید!
کن

514 641 2379

||Bazar Du Tapis

برای همه سنین

رفوکارفرش

کالسیـکوپاپ

در کلیه سطوح

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

Tel.: (514) 288-4864
Tel.: (514) 288-9281

کامبیزازجوالی 15فری

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

بیبیسیتینگ

نسخه خود را به ما فکس
کنید و داروی تان را
حتــــویلبگیرید:
13 RACHEL

514-898-1913

سامانامانی

دیجیتال

aug15+sep01free

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

MMUNITY

5200 De La Savane

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

بیمه و مشاور مالی

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

اخوانوستآیلند

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

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

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)

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

سفرروزانه به
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

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

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

info@paivand.ca

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

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

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...

شماره شما در

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

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

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

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

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

تابلوسازی

 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؟...

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

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

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

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.

حمل و نقل بین املللی

پزشک

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

TORONTO

رفت و آمد هرروزه

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

تعمیر جتهیزات
پزشکـــی

سفرتورونتو

نیازمنــدیها



Tel.: 514-620-5551

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

Tel.: 514-342-3000

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

PARTICIPATE in our
CO

قالیشوییبازارفرش

صــرافی استخدام

تپش

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

514-623-7075

تدریسگیتار
<< پـاپ <<

www.paivand.ca

استخدام

خانه پرستیژ برای 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 ................

36

 سال  18شماره  25  1072شهریور 1391

www.paivand.ca

زمان :جمعه  7سپتامبر ،2012دانشگاه کنکوردیا

بخشی از سخنرانی دکتر پیام اخوان
در حاشیه «تریبونال» ایران

پارتی کبکوا و امالک
امیرسام

بازار امالک در گوشه و کنار زیاد
شنیدهمیشود.
اما طبق نظر اقتصاد دانان ،مدیران
و آنالیستهای امور امالک ،تا وقتی
ک��ه صحب��ت از رفران��دوم و بحث
جدایی کبک از کانادا مطرح نباشد،
در قضاوت نمودن در این مورد نباید
عجله نمود.
چن��د روز پی��ش در روزنامه گازت
مونترال تحلیلی از شرکت Colliers
 Internationalک��ه در زمینههای
زی��ادی در امور امالک فعالیت دارد
به چاپ رسیده بود ،که نشان میداد
که هر وقت دولت لیبرال در کبک
قدرت را در دست داش��ته ،امالک
اداری ( )Office Spaceبیش��تری
اجاره رفته است.
این آنالیز توسط آق��ای Jacques-
 Yves Bouchardو از سال ۱۹۸۱
تا به امروز را ب��ر روی امالک اداری
اج��اره ش��ده (Occupied office
 )spaceنس��بت به مساحت امالک
اداری در معرض اجاره انجام شد.
وی بدین نتیجه رسید که هر وقت
دولت لیبرال در استان کبک بر سر
کار بوده تقریبا  ۳۰۰هزار فوت مربع

که صرف نظر از اع��داد و ارقام ،اگر
پارتی کبکوا بخواهد که طرح Plan
 *Nordحزب لیبرال را تغییر بدهد
و یا لغو نماید ،اثر منف 
ی بر روی بازار
ام�لاک اداری ()office Market
خواهد گذاشت.
ای��ن طرح باعث ج��ذب تعدادی از
شرکتهای خارجی(از چین و سایر
کشورها)در کبک شده که بعض 
ی از
این شرکتها در حال یافتن فضای
اداری در مونترال میباشند.
تغیی��ر در این طرح یا لغو آن باعث
توقف این سرمایه گذاری و به طبع
آن از دس��ت دادن موقعیته��ای
اشتغال زایی که این طرح به همراه
دارد خواهد شد.
---------------------* plan Nordیک�� 
ی از بزرگتری��ن
پروژهه��ای اقتص��ادی ،اجتماعی و
محیط 
ی در ح��ال حاضر در کبک
میباشد که توسط دولت لیبرال ژان
شاره اعالم شد .اجرای این طرح در
حدود  ۲۵سال طول خواهد کشید
و باعث سرمایه گذاری بیش از ۸۰
بیلیون دالر و ایجاد و ثبات۲۰۰۰۰
ش��غل در س��ال در کب��ک خواهد

حال ک�ه پارتی کبکوا با
ی به پیروزی
اختالف اندک 
در انتخاب�ات اس�تانی
کبک دست یافته ،بحث کاهش
کس�ب و کار و همچنی�ن رکود

باقرزاده :سرود ای امام...
ایران را همواره قدرمتداران حاکم
به نام خود مصادره کردهاند و مردم
نه تبعه کشور و بلکه تبعه نظام حاکم
به حساب آمدهاند.

محسن کائدی که مدال طالی خود
را گرفت و جمعی��ت برای او دست
زدند ،سخنگو اعالم کرد:
«طب��ق معم��ول ،از کس��انی ک��ه
میتوانند بایس��تند تقاضا میشود
برای ش��نیدن آهنگ س��رود ملی
جمهوری اسالمی ایران بایستند».
جمعیت  ۸۰هزار نفره یکجا بلند
شد .ما نیز ایستادیم.
همسرم گفت که آهنگ این سرود
بد نیس��ت و از برخی از سرودهای
ملی سایر کشورها که امروز شنیدیم
بهتر است.
حرف او را تصدیق کردم .ولی کلمات
آن چی؟
مطمئن بودم که در کلمات آن باید

گردید.

•• •• ••

نظریهکارشناسان
بانک  TDدر
مورد بازار امالک
اقتصاددان ارش��د بانک  TDپیش
ی میکند که می��زان خرید و
بین�� 
فروش ام�لاک در سرتاسر کانادا تا
آخر س��ال  ۵ ,۲۰۱۲درصد کاهش
یابد و دلیل آن را سخت تر ش��دن
قوانین اخذ وام مس��کن که از ژوئیه
امس��ال به اجرا گذاشته شده است،
میدان��د .این اقتصاد دان همچنین
حدس میزند که قیمتها برای نیمه
دوم س��ال  ۲۰۱۲افت��ی مع��ادل با
۳درصدداشته باشند.
با وجود اینکه ای��ن قوانین از ژوئیه
امسال به اجرادر آمده اند ،نشانههایی
از پایین آمدن تعداد خرید و فروش
و حت��ی کاهش جزئ��ی قیمت در
بعض 
ی از شهرهای بزرگ کانادا دیده
میشود.
گزارش اخی��ر سازمان مش��اورین
ی از کاهش تعداد
امالک تورنتو حاک 
معامالت امالک مسکونی به میزان
 ۱۲.۵درصد نسبت به سال ۲۰۱۱
در این شهر میباشد .با وجود این در
همین مدت قیمت متوسط امالک
مس��کونی با  ۶.۵درصد افزایش به
 ۴۷۹۰۹۵دالر رسید.
خری��د و فروش در ونکوور به میزان
 ۳۰.۷درصد در ماه آگوست کاهش
داشت و قیمت متوسط امالک نیز
به  ۶۰۹۶۵۰دالر رسید که نمایانگر
کاهش  ۰.۵درصد میباشد.
در ش��هر مونترال در م��اه آگوست
امس��ال تعداد  ۲۳۲۳معامله ملک
مس��کونی انجام ش��د که  ۷درصد
کاهش نس��بت به سال گذشته در
همین ماه نش��ان می دهد ،در عین
ح��ال قیمت میانگی��ن امالک تک
واحدی مسکونی ()Single Family
در جزیره مونترال به  ۳۸۲۰۰۰دالر
ی از  ۶درصد افزایش
رسید که حاک 
میباشد.
شاد و سربلند باشید

•

>> ادامه از صفحه29 :

چیز مش��مئز کنندهای باشد ،ولی
هیچگاه به این اندیشه نیفتاده بودم
که آن را بدانم .تلفن را درآوردم و با
جستجو از طریق گوگل به ویکیپدیا
راه کردم و متن آن را دیدم.
شروعش بد نبود:
َسر َزد از اُُفق
مِه ِر خاوران
فرو ِغ دیدٔه حق باوران
بهمنَ ،ف ِّر ایماِن ماست
ولی در بقیه متن میخوانیم:
پیامت ای امام
«استقالل ،آزادی»
جان ماست
نقش ِ
ِ
زمان
شهیدان ،پیچیده در گوش ْ
فریادتان
پاینده مانی و جاودان
جمهوری اسالمی ایران
و دلم به راستی به درد آمد.
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یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60در ایران و احتاد
چپ ایرانیان در خارج از کشور

کبک و کانادا :بازار امالک...
فضایدفتر کار اداریدر سال بیشتر
اجاره رفته است.
اما خود این ش��خص در کنار
آنالیز خود نوش��ته
که وضعیت کمی
پیچی��ده و ب��ه
بسیاری از متغیرها
بستگیدارد.
آقای بوشار عقیده دارد
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دوربین روی چهره کائدی متمرکز
ش��ده بود و نشان میداد که او دارد
کلمات را با آهن��گ ادا میکند .در
اندیشه رفتم که آیا او میداند «پیام
استق�لال ،آزادی ام��ام» چه دروغ
بزرگی بوده است.
امامی ک��ه در س��ال اول حکومت
خ��ود گفت قلمها را میش��کنیم و
صحنههای اعدام بر پا میکنیم و در
سال آخر عمرش به بزرگترین قتل
عام زندانی��ان در تاریخ ایران فرمان
داده است چگونه میتوانسته پیامآور
«آزادی» باشد؟
و برای من که پیروزی کائدی را یک
افتخار ملی ای��ران (و نه جمهوری
اسالمی) به حس��اب م��یآورم این
احساس را با بهرهبرداری جمهوری
اسالمی از او و سایر قهرمانان چگونه
میتوانم تلفیق کنم؟
اندیشیدم که محسن کائدی و غالب

بنده افتخ��ار می کنم که هیئت بنده
را امش��ب دعوت کردند که پاره ای از
اخبار را راجع به ابتکار تاریخی «ایران
تریبونال» ،دادگاه رسیدگی به جنایات
جمهوری اسالمیدر خونین تریندهه
از سیاه ترین دوران تاریخ معاصر ایران
(١٨تا  22ژوئن  (٢٠١٢با شمادر میان
بگذارم.
این ابتکار ،ابتکاری است که در تاریخ
بی سابقه است هیچ وقت بنده که در
 10تا کش��ور مختلف که در فعالیت
های حقوق بشر تجربه داشته ام ندیدم
که خانواده های قربانیان و بازماندگان
در حالتی که هنوز به انتقالی نرسیدیم
ی��ک هیئ��ت حقیقت یاب تش��کیل
بدهند.
این دادگاه ،ابتکار خانواده های قربانیان
و بازماندگ��ان است که پن��ج سال (از
س��ال  2007تا برگزاری اولین مرحله
اش در لن��دن م��اه ژوئ��ن) با همت و
پشتکاری و فداکاری توانستند که یک
جریانیدرست بکنند که یک گفتگوئی
راجع به گذش��ته مان داشته باشیم و
همون جوری که سخنرانان اشاره می
کردند رسیدن به گذشته برای درست
کردن یک آینده روشنی است .اگر ما
نتونیم با این گذش��ته تاریک برخورد
کنیم ،هیچ وقت نمی تونیم که آینده
بهتری در ایران درست بکنیم.
اولین قدم برای رسیدن به عدالت
افشاگریاست.
اگر توده مردم در ایران حتی ندانند که
در س��ال  4 1367تا  5هزار نفر اعدام
ش��دند ما چه جوری م��ی تونیم این
فرهنگ سیاسی مان را که در عمقش
ما فرهنگ خش��ونت و فرهنگ نفرت
هست ،تبدیل بکنیم به یک فرهنگی
که اساسش حقوق بش��ر باشه و یک
فرهنگی باش��ه که در اون دولتمردان
پاسخگوی مردم باشند.
یک��ی از موفقیت ه��ای خیلی بزرگ
تریبون��ال ای��ن است ک��ه جمهوری
اسالمی ب��رای اولین دفعه برای اولین
دفعه در تاریخ اعتراف کرده که در سال
 1367این اشخاص اعدام شدند.
ش��ما اگ��ر وب سایته��ای جمهوری
اسالمی را بخونید می دونید که برای
اولین ب��ار جمهوری اسالمی در یکی
از وب سایت هاش یک مقاله ی چاپ
کرده و در اون مقاله با حمله و تهمت
به این دادگاه ،در اصل اعتراف کرده که
البته ما این اش�خاص را اعدام
کردیم برای اینکه همشون منافقین
بودن��د و خیلی جالبه ک��ه جمهوری
اسالم��ی مث��ل اینکه ی��ک تحلیلگر
حقوقی هم در این مقاله دستی داشته.
در این مقاله نوشتند که وقتی براساس
قان��ون بین الملل ی��ک نفر در جنگ
دشمن یک کشوری باشه و منافق باشه
دادگاه اصال الزم نیست الزم نیست که
ما این شخص را محاکمه بکنیم میشه
اون شخص رو جابجا اعدام کرد.
بندهدر  10سالی که با سازمان ملل کار
کردم و  10سال بعد از اون که فعالیت
های حقوقی و حقوق بشر با کشورهای
مختلف داشتم دیدم که هر دولتی چه
دولت چپ گرا چه دولت راست گرا چه

قهرمانان ما متعلق به نسلی هستند
که دوران ده ساله حکومت خمینی
را درک نکردهاند ،و در جامعهای که
ن��ه فقط حکومت ،تاریخی جعلی و
گزارش مسخی از گذشته از طریق
آموزش و دستگاهه��ای دروغپرداز
خود به خورد نسل جوان میدهد و
بلکه اصالحطلبان مخالف حکومت

گفتگو داش��ته باشیم ،اگر با
 من بعنوان فعال حقوق بشر برایم خودمون نتونیم با انصاف و
با احترام گفتگوداشته باشیم
اهمیتی ندارد که ایدئولوژی یک
ب��ا وجود اینک��ه عقایدمون
دولت چی هست.
متفاوت هست.
 در آن حلظه کسی نپرسید که
چه خوب��ه ک��ه عقایدمون
ببخشید خامن شما مجاهدین خلقید! متف��اوت هس��ت اگ��ر یک
شما توده ای هستید! شما سلطنت پارچ��ه ب��ود میش��د ی��ک
سیستمفاشیستی!
طلبید؟ شما سبزید؟..
مگ��ر جمه��وری اسالم��ی
میخواد چیکار کنه؟ میخواد
دولت مذهبی یا غیرمذهبی ،هردولتی یک عقیده رو ب��ه همه تحمیل کنه
برای ظلم و نقض حقوق بشر یک بهانه خ��وب چ��ه فرق��ی میکنه اگ��ر فردا
ای داره و م��ا درسته که بعضی هامون جمهوری اسالمی بره و یک جمهوری
فکر می کنیم فعاالن سیاسی هستیم دیگ��ه راس��ت گرا  ،چپ گ��را هرچی
ولی من بعنوان فعال حقوق بش��ر برام هست بیاد و باز همین کار رو با ما بکنه
هیچ اهمیتی نداره که ایدئولوژی یک ولی با یک اسم دیگه ای.
دولت چی هستش.
ما فرهنگمون باید فرهنگ حقوق بشر
دفاع از طالبان!
باش��ه و ما باید با وج��ود اینکه تفاوت
در سال  2003بن��ده دو تا پرونده در داریم ،تف��اوت های مذهبی ،سیاسی،
دادگاه عالی آمریکا داشتم بر ضد آقای قومی باید برای ه��م احترام بگذاریم.
«رانولدرامسفلد».
هیچ کس��ی دلش برای م��ردم ایران
یک��ی از این پرونده ه��ا ،پرونده آقای نس��وخته .نه دولت کان��ادا نه دولت
«یاسر حامدی» بود؛ شخصی که عضو آمریک��ا ،نه اتحاد اروپا ،ن��ه روسیه ،نه
طالبان بود و ملتیش مال عربس��تان چین! هیچ کس��ی دلش ب��رای مردم
سعودی بود .او را بازداشت کرده بودند ایران نمیسوزه.
و فرستاده بودنش به «گوانتانامو بی» اگ��ر ما خودم��ون همدرد نباش��یم و
و بن��ده موقعی که این پرونده را قبول دلسوزی نکنیم هیچ نمی تونیم توقع
کردم تعداد زیادی از دوستانم بسیار از داشته باشیم که ایران روز بهتری ببینه
دستم عصبانی بودند گفتند که مگر تو و اگ��ر ما در میان خودمان این گفتگو
بیکاری ک��ه رفتی از یک طالبان دفاع رو انصاف نداش��ته باشیم هر کاری که
بکنی!
جمهوری اسالمی میکنه حق ماست.
حرف بنده این بود که این شخص هم ما باید خودمون مسئولیت قبول بکنیم.
حقوق بش��ر داره .این شخص هم حق اول از همه تا ک��ه اون تحول اخالقی
یک محاکمه عادالنه داره .و ما همین که باید ی��ک روزی در آینده ما رو به
واقعی��ت را باید برای م��ردم خودمون اون هدفی که می خواهیم برسونه اول
بفهمی .م
مسئولیت خودمون هستش.
در تربیونال ...صحنه ای زیبا!
در اون لحظه که این مادر اش��ک می
یک صحنه ای بود در دادگاه هم بسیار ریخت بنده در اتاق دیدم که در دست
دردناک هم بسیار زیبا .یک مادری آمد راستم اشخاصی بودند که از حزب توده،
و هم��ون جوری که دیدیم یک میزی از مجاهدین خلق ،از پیکار ،از کومله،
بود که شاهدها پشتش می نشستند اون طرف چند نفر بودند که سلطنت
و ای��ن مادر یک قاب عکس گذاش��ت طلب بودند پشت اتاق بعضی ها بودند
روی می��ز ک��ه در اون عکس چهار تا که سبزالهی بودند بعضی سبز سکوالر
فرزندش بود و شروع کرد داستانشون بودند ،ک��رد ،بلوچ ،آذری ،عرب ،بهائی
رو گفتن که این شهرام ،این شهالست و مس��یحی و همه با اون مادر همدرد
این درسخون بود! این ش��یطون بود! بودند و اون آینده ما در اون لحظه برای
واقعا یک مادری که داش��ت راجع به من واضح شد.
فرزنداش صحبت می کرد.
م��ا نباید فکر بکنیم که اگر آقای  Xیا
بعد ب��ه ما داستاناش��ون رو دونه دونه آقای  Yرو نتونیم امروز محاکمه بکنیم
گف��ت که چطور هر چهار فرزندش رو پس هیچ کاری نمی تونیم بکنیم.
بازداش��ت کرده بودند و برده بودند در فرهنگ حقوق بشر
زندان و بعد از شکنجه و تجاوز جنسی ما باید با این فضائی که با افش��اگری
و دیگ��ه چه کارهای وحش��تناکی هر باز شده فرهنگ بسازیم یک فرهنگ
چهارتاشون رو باالخره دار زده بودند!
جدید یک فرهنگی که اساسش حقوق
و این مادر بیچ��اره که این داستان رو بشر و پرهیز از خشونت و گفتگو باشه.
می گفت همینجوری اشک می ریخت و م��ا باید بفهمیم ک��ه برخوردمون با
اشک می ریخت.
گذش��ته ب��رای ساختن ی��ک آینده
من نگاه کردم دیدم در اتاق همه دارند بهت��ری .برای عدالت هس��ت نه برای
اش��ک می ریزند  300نفر در اتاق در انتق��ام .و موضوع پاسخگوئی بس��یار
اون لحظ��ه با اون م��ادر همدرد بودند مهمه برای اینکه مردم باید دولتمردان
و در اون لحظ��ه کس��ی نپرسی��د که رو پاسخگو بکننددولتمردان قاعدتا هر
ببخشید خانم شما مجاهدین خلقید! شخصی که قدرت مطلق داشته باشه
ش��ما توده ای هستید! شما سلطنت باالخ��ره کارش به ظلم و نقض حقوق
طلبید؟ شما سبزید؟
بشر میرسه.
در اون لحظه تمام این اختالف ها کنار بنده در همین کش��ور در کانادا تجربه
گذاشته ش��ده بود ،فراموش شده بود بس��یار جالبی داش��تم .بعضی از شما
و فق��ط برای یک لحظ��ه در اون اتاق شاید جریان موسسه "RIGHT AND
انسانیت بود .و بنده در اون لحظه آینده  "DEMOCRICYرو بدونی��د که در
کشورمون رو دیدم.
همین شهر مونتریال بود که فکر می
در اون لحظه دی��دم که ما با وجودی کنم اخیرا دولت آقای هارپر این مرکز
که جمهوری اسالمی به ما ظلم کرده رو بست.
ما هم خودم��ون به خودم��ون داریم بنده در سال  2008عضو هیئت مدیره
ظلم م��ی کنیم؛ با تمام اختالف هائی این موسس��ه دولتی بودم که در اصل
که داریم ما اگر نتونیم میون خودمون یک موسسه ای بود که در سال 1988

نیز از «امام راحل» استورهای مقدس
ساختهاند و خ��واب «دوران طالیی
امام» را میبینند ،از کائدی و سایر
جوان��ان قهرم��ان ما چ��ه انتظاری
میتوانداشت.
و به یاد آوردم ک��ه در دوران پیش
از جمه��وری اسالم��ی قهرمان��ان
ما میبایس��تی سرود شاهنش��اهی

را زمزم��ه میکردن��د و از جمل��ه
میخواندند« :با شه پرستی مملکت
را  /داریم از دست دشمن در امان».
و این که چ��را تختی قهرمان ملی
ش��د و ما قهرمانان دیگری مانند او
نداشتهایم .یادش به خیر.

•
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در زم��ان دول��ت محافظه کار
آقای مورونی با ابتکار آقای «اد
برادبنت» رئیسنیودموکراتیک
پارتی این مرکز تش��کیل شد
و آقای برادبنت برای اولین ده
سال رئیس این مرکز بودن.
ای��ن مرکز فعالیت های خیلی
جالبی داشت در نقاط مختلف
جهان کمک به قربانیان تجاوز
جنس��ی در کنگ��و ،کمک به
مردم��ان بوم��ی در کلمبیا ،و
پروژه ه��ای دیگه و وقتی بنده
عضو این هیئت مدیره ش��دم همون
زمان جنگ غزه ب��ود؛ برخورد ارتش
اسرائیل ب��ا حماس در نوار غزه .ما به
خاطر اینکه در اصل به عنوان فعاالن
حقوق بش��ر جبهه سیاس��ی برامون
اهمیت نداره ،مس��اله حقوق بش��ر
اهمیت داره؛تصمیم گرفتیم که یک
هزینه خیلی محدودی بدیم به سه تا
سازمان غیردولتی که یک کدومشون
"الحق" بودش سازمان حقوق بش��ر
ب��ودش در رامل الل��ه در وست بنک
(کرانه غربی) که یکی از معتبرترین
سازمان های حقوق بشر در فلسطین
و یک سازمان دیگه به اسم "المیزان"
در ن��وار غزه و ی��ک سازمانی به اسم
"بت سلم" که در اسرائیل هست.
و خیلی جالبه که این سه تا سازمان
یک نمونه خیلی خوبی هس��تند از
همکاری بین اسرائیلی ها و فلسطینی
ها در پیشرفت حقوق بشر .و اگر شما
گزارشات این موسسات رو ببینید می
بینید که هم از سیاست های اسرائیل
انتقاد می کنند و هم از سیاست های
حماس ودولت فلسطین.
برای اینکه موضوع نقض حقوق بشر
موضوعی نیست که ما بگیم اهریمن
اینه و بتونیم یک نتیجه گیری بکنیم.
.....
تریبونال با فداکاری حداقل چند صد
نفر تش��کیل ش��ده و بنده که اینجا
ایستادم می خوام از اونها تشکر بکنم
برای اینکه واقعا فداکاری ها و ابتکار
مال اونهاست.
بندهداشتم می رفتم که یک مصاحبه
تلویزیونی بکنم با یکی از ش��اهدها،
خانم روی��ای جهرمی ،ک��ه در نروژ
زندگی می کنند و ایش��ون سه تا از
برادرهاش��ون رو اعدام کردند .و من
بعدا وقتی که دیدم لیست اشخاصی
که پول دادند ب��ه دادگاه و این خانم
جهرمی که می دون��م در نروژ وضع
مالیش خوب نیس��ت  4هزار دالر از
پول خودش��و داده تا اینکه خرج این
دادگاه در بیاد .البته هیچ کس��ی در
دادگاه حقوق که نم��ی گیره ،هیچ
کس دیگه ای پ��ول نمی گیره .ولی
موضوع اینکه خوب هنوز یک خرجی
هس��ت و در اصل هزینه مرحله اول
ای��ن دادگاه  100هزار دالر بود ،برای
سفر ش��اهدها ،برای پ��ول هتل در
لن��دن ،برای کرای��ه محل کنفرانس
و مترج��م هائی که بودند که به نظر
م��ن  100ه��زار دالر بس��یار هزینه
محدودی هست.
و همین��ه که ما میگیم ای��ن دادگاه
مردم��ی خیل��ی اهمی��ت داره برای
اینکه خوب بعضی ها می گویند این
دادگاه ،دادگاه نمادین یا اینکه دادگاه
فرمایشی .این اشتباهه.
ای��ن دادگ��اه ،دادگ��اه مردمی است.
مش��روعیتش از دادگاه های رسمی

(که امروز در جمهوری اسالمی داریم)
بسیار بیشتره و همین موضوع دادگاه
نمادی ه��م باید بفهمیم که درسته
ک��ه دادگاه رسمیت نداره ،درسته که
کس��ی رو نمی تونه بازداش��ت کنه و
در ح��ال حاضر محاکمه بکنه ولی با
این افشاگری یک فضای بسیار مهمی
االن باز ش��ده برای گفتگو و بعضی از
دوستان که با فعاالن حقوق بش��ر و
سیاسی در ایران در تماس هس��تند
می دونند که در ای��ران خیلی سر و
صدا کرده و این که جمهوری اسالمی
این واکنش رو نشون داده معلومه که
موضوع رو جدی گرفتند.
و حتما بدونید که در ماههای آینده
این تهمت ها به همگان بر ضددادگاه
بیش��تر خواهد شد و ما باید همیشه
خوشحال باشیم وقتی که این تهمت
ها هس��ت معلومه که موضوع جدی
شده.
و اتفاق��ا اون زمانی ک��ه در کانادا به
خاطر همی��ن موض��وع RIGHTS
 AND DEMOCRACYبعضی ها
از همی��ن راستگراها در کانادا تهمت
می زنند که شما ایرانی هستید ،شما
طرفدار حماس و حزب الله هس��تید
و شما تروریست هس��تید و بنده در
همین شهر هم مجبور شدم مراجعه
بکنم به پلیس به خاطر تهدید مرگ
یک نفر گفت که تو تروریس��تی ،تو
خیانت کردی ب��ه کانادا ما باید تو رو
اعدام بکنیم و از همین حرف ها .میام
اعدامت می کنم.
من به بچه ها می گفتم بابا چرا به من
تهمت می زنند که با حماس و حزب
الله یکطرفم .این آقای شریعتمداری
در کیهان گناه داره بیچاره .این همه
پول خرج کرده که به ما تهمت بزنه
که م��ا برای  CIAو موس��اد کار می
کنیم و حاال اینها آمدند کار رو خراب
کردند براش( .خنده حضار)
اهمیت آینده
در هر حال بن��ده می خواستم که با
ش��ما یک سخن خیلی کوتاهی هم
داشتم باشم راجع به تصویری که ما
در آینده ایران داریم.
با وج��ود اینکه ما داریم به گذش��ته
رسیدگی می کنیم باید اهمیت این
افشاگری رو برای آینده ایران در نظر
داشته باشیم.
بن��ده اخی��را در برزیل ب��ودم و عضو
هیئت خوش��امد آق��ای احمدی نژاد
بودم برای جلس��ه  20+ RIOکه می
دونید.
و ش��ما م��ی دونید ک��ه برزیل یک
رابطه بس��یار نزدیکی ب��ا جمهوری
اسالمی داره مخصوصا در زمان آقای
ل��والLuiz Inácio Lula da Silva ،
پرزیدنت سابق برزیل.
بنده رفته بودن اونجا که در نطق های
مختلف با جراید با موسسات مختلف
یک بحثی داش��ته باشم با برزیلی ها

راجع به واقعیت مردم ایران و بنده در
سالنی کهداشتم صحبت می کردم به
شنوندگان گفتم که بنده به آقای لوال
افتخار می کنم.
آقای لوال یک مردی ب��ود از خانواده
بس��یار فقی��ر ،آهنگر با ح��زب های
کارگری در زمان حکومت نظامی در
دهه  80فعالیت داشت و رفت زندان
و امروز ایش��ون البته آن زمان دیگه
رئیس جمهور نبودند ،اما ایشون امروز
رئیس جمهورند و واقعا شما در برزیل
باید افتخار بکنید که اینقدر فرهنگتون
پیش��رفت کرده تا اینکه یک رئیس
جمهوری مثل لوال تونستید انتخاب
بکنید .خوب البته خیلی خوششون
اومد.
گفتم میدونید که ما همدر ایران یک
لوال داریم .ش��ما راجع به لوالی ایران
می دونید .اینها خیلی تعجب کردند،
گفتند یعنی که چی ل��والی ایران؟
گفتم بله یک آقای هست به اسم آقای
منصور اوسانلو و می خواهید بدونید
ش��ما که حرف ضد امپریالیسم می
زنید از جمه��وری اسالمی طرفداری
می کنید م��ی خواهید بدونید که با
لوالی ایران چکار کردند؟!
ایش��ون رو انداختند زندان و زبونشو
بریدند و ش��کنجه اش دادند این هم
از لوالی ما.
و گفتم شما که االن رئیس جمهورتون
خانم دیلما روسف Dilma Rousseff
اس��ت که ایش��ون در ده��ه  80یک
فعال سیاسی ب��وده که رفته زندان و
مورد ش��کنجه قرار داده شده .گفتم
ش��ما چطور می تونید با یک دولتی
(جمه��وری اسالمی) ک��ه زن رو آدم
حساب نمی کنه و تمام مخالفینش
رو در زندان مورد ش��کنجه قرار میده
اینقدر رابطه نزدیکیداشته باشین؟!
ما هم می خواهیم روزی برسه که یک
روزی کس��ی مثل دیلما روسف بشه
رئیس جمهور ما.
ما ه��م می خواهیم روزی باش��ه که
بتونی��م در انتخابات آزاد یک زنی که
بی حجاب با حجاب ،یک زنی که قبال
زندانی سیاسی بوده و قربانی شکنجه
بوده رو انتخاب کنی��م .ما هم روزی
می خواهیم که به جای اینکه بریم به
زندان اوین بریم به موزه اوین.
و در آن م��وزه مث��ل آش��ویتس در
لهستان ،مثل زندان تول سلنگ Tuol
Slengدر کامبوج عکس های قربانیان
رو ببینیم وداستانهاشون رو بخونیم و
ابزار شکنجه رو ببینیم.
و ب��ه ی��اد بیاریم که ی��ک زمانی در
گذشته تاریکمون یک وقایع هولناکی
همچین بود تا اینکه با اون ذهن هیچ
وقت اجازه ندیم که ب��از در آینده به
هر بهانه ای به ه��ر ایدئولوژی به هر
مذهبی یک وقایع همچینی در بین
ما رخ بده.
با سپاس از شما
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September 7th, in front
of the Iranian Embassy in
Ottawa, which in English
it translated to “According to the Government of
Canada, the Embassy is
closed and there are no
consular services for Ira”nians until further notice.
Canada’s economic and
financial sanctions against
Iran has made it difficult
for the last couple of
years, now with the closing of the Iranian Embassy in Ottawa will make
any business transaction
between the two countries impossible.
It’s too early to know
or get news on whom
to expect to get
consular services in
Canada for Iranian Canadians.
A sudden decision indeed,
it shocked many Iranians
in Canada, me included,
and who suffers when
governments make harsh
decisions like this, THE
PEOPLE.
I will mention this again, I
do not want to get involved
in the politics of the closing of the Iranian Embassy
in Ottawa, but at the end, it
really doesn’t matter what
is the reasoning behind it.
Canada needs an Iranian
Embassy, and the Iranian
Embassy does not pose a
security threat to Canadians, for crying out loud,
what excuses the Canadian
Government will come up
?with next
Mind you the service at the
Embassy of Iran in Ottawa
was nothing to brag about.
I don’t know what else to
say, there is so much to say,
but I am limited on how
to say it without offending
anybody.

et’s change subject,
because at this point as
I am writing my article, my
!blood is boiling
Autumn is here, well
almost here, how many of
us are ready to let go of
summer, our days are getting shorter .
I talk to myself to make
myself feel better, I say,
“Well at least we have
4 beautiful seasons in
Canada”. I try, I really try.
What’s wrong with having
?summer all year long
Stay healthy, keep safe, and
make sure laughter is in
your everyday life.
Smile, the universe will
smile back, I guarantee it.
__________________
Maria Cottone
Certified Canadian Immigration Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.
com

L

International Student
clients, worried,
expecting that we
had the answer to
their questions.
I don’t have the
answer to their
questions, neither
I nor my husband have
answers, a client of mine
who has been studying at
McGill University for the
past 2 years called in a
panic, that on September
6th, he had just sent out his
forms to have his Iranian
passport renewed because
he wants to visit his family
in Iran for the Christmas
break.
I was speechless. What do
I say, I don’t know, will
they renew his passport,
and mail it back to him,
what will happen to all the
so many people waiting for
the renewal of their passports, passports are not the
only issue here, the Iranian
Embassy is the link for foreign affairs, Canadians, not
just Iranians, do business
with Iran, a client of mine
who entered Canada as an
entrepreneur and is now in
the import/export business
and needs the Iranian Embassy as a middle man for
the power of attorney he
gives to his associates back
in Iran who can negotiate
and run the business on his
behalf while he is here in
Canada.
Some Iranian International
students receive funding
each semester from the
Iranian government, and
the Iranian Embassy had
to sign off cheques before
freeing the money over to
the students.
These students are now
worried, what will happen
they are asking.
gain Harper’s decision
is uncalled for, the
Minister of Foreign Affairs
John Baird, made it very
clear that Canada cuts all
ties with Iran.
It is without a doubt that
some Iranian Canadians
with business ties with Iran
will face difficulties in the
upcoming months.
A note was posted on
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utrage is not the word
I am looking for.
September 7, 2012, as I
was reading my morning
news, I couldn’t believe
what I was reading, what is
?Canada doing
?What is Harper doing
?What is Canada thinking
?Am I reading right
The Iranian Embassy in
Ottawa has been demanded
?to do what
?WHY
Diplomats have been given
5 days to leave Canada,
?WHY
This is outraging me more
than the win of Pauline
!Marios
Can this all be happening
?in the same week
I don’t want to get into
the politics of why Harper
has demanded that Iranian
diplomats leave Canada
in 5 days. I just cannot
comprehend the reasoning
behind it. I can understand
the closing of the Canadian
Embassy in Tehran, and
even at that, why because
the British Embassy in
Tehran was invaded a few
months ago, does this mean
that the Canadian Embassy
is next on Iran’s list.
Again, like I said it is difficult to write this article
without getting involved in
the politics behind Harper’s
decision.
But for the life of me, why
close the Iranian Embassy
in Ottawa.
I personally have used the
Iranian Embassy on several
occasions, not just to renew
our Iranian passports, but
for power of attorney.
An Embassy is the tie
between the two countries.
Who will act on behalf of
?the Iranian Embassy
Take Iranian International
students for example, The
Iranian Embassy is their
connection with Iran, they
need to renew their expired
passports, they use it for
Translation services, they
use it for Power of Attorneys, it is their link with
back home.
he news came without
warning, my office
phone has been ringing
off the hook, with my

T

38

PAIVAND: Vol. 18  No.1072  Sept. 15, 2012

www.paivand.ca

1391  شهریور25  1072  شماره 18 سال

38

39

PAIVAND: Vol. 18  No.1072  Sept. 15, 2012

www.paivand.ca

1391  شهریور25  1072  شماره 18 سال

39

فروشگاهکوهنور

ُب
راسارد
و
الوال

PAiVAND

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY
Vol. 18, No. 1072, Sept. 15, 2012

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

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

 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
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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

مشاور امالک:مسکونیوجتاری
در سراسر مونتریال بزرگ

پروانه زندی

Cell.: (514) 909-4765

>> ارزیابی رایگان >>
Parvaneh ZANDI
تهیه وام مسکن

Real Estate Broker

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

 هدیۀ من به شما 1000 :دالر
جهت هزینه محضر

Tel.: 514-683-8686

بازرسیفنیساختمان

MONTREAL PRO INSPECTION

Tel.: (514) 933- 8383

مشاور رمسی وام مسکن

7روز
هفته

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

بدون وقت
قبلی

www.circumcisionmontreal.com

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

1253 Rue Guy

Metro: Guy Cond

ندرپارک..
هرگا

م

پیکنیکپائیزی
 7اکتبر

پارک
انگرینیون

 نزدیک به خروجی مترو انگرینیون

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

 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

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

ان
تقـال ارز

 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

در مرکز شهر :مترو گای

قبل از اجنام هرگونه کار ارزی با ما متاس بگیرید!

NDG

817

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

 40پوندی

www.akhavanfood.com

44

انار عالی
ر سید

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

قهوه ادنا
EDNA

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

به مدیریت :بیژن احمدی

9
مرغوب.9
برجن

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

UNION MONDIALE

برجن دودی
ایران رسید!

لیمویعالیرسید

GUY

Montreal, QC H3H 1M6

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

