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شورشپابرهنگان!

سر دار
رقص مرگ بر ِ
ج��وان اند .بی��ن  ۲۰تا ۲۴
سال.
کال از زورگیریش��ان نفری
حداکثر  ۷۰ه��زار تومان
برده اند.
چیزی کمت��ر از  ۲۰دالر

چشم انداز اقتصادی
نامشخصکانادا

بهمن
پنجاه و
هفت!

 ص13 :

ب��ا دالر االن .اعدام می ش��وند .در
جامع��ه ای که فقر در آن ریش��ه
دوانده اس��ت .در جامع��ه ای که
اعدام به تفریح مردمان بدل شده
است .در جامعه که دیگر نمی توان
آن را جامعه آدم ها گذاشت .والله
حیوان��ات هم با ه��م چنین نمی
کنند.......................ص6 :
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محضردارومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444

5057 Av. Victoria | Montréal, H3W 2N2

جشن سده 2 :فوریه
Monkland Grill
info: 514 808 5070



گسترش فقر و رابطه ی آن با بروز ناهنجاری های اجتماعی 24

دالر دوباره به باالی چهار هزار تومان رسید

5

مرگبرسراينمثالشهرسايهافکندهاست . .حتلیف رئیس جمهور

تغییر قانون مالکیت اسلحه ،اصالح قانون
مهاجرت ،حل مشکالت اقتصادی و بحران
خاورمیانه و خروج از افغانستان برخی از مهمترین
تکالیف پیش روی باراک اوباما هستند....ص9 :

مونتریال«:آرش»،مجرمدیپورتناشدنی!
جمهوری اسالمی او را منی پذیرد  .ص10 :

www.AplusWeb.ca
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Design Hosting

امامزادههایی کهدر ایران میرویند...
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با یــاد
محمودعنایت...

Videoاینکه زندگی کنید،
 Adsبرای
 ۱۵راه
>>نـهاینکهفقــــطوجود
 ص28 :
داشتهباشید!
تبلیغات ویدئویی

طراحی سناریوی تبلیغات ویدئویی
تهیه ویدئوهای تبلیغاتی با کادر حرفه ای
اضافه نمودن تبلیغات ویدئویی در
وب سایت شما و در یوتیوب

 ص14 :

بزرگداشت24 حماسه سیاهکل
www.AplusWeb.ca

کـتنه
ماریا ُ

مهــاجرت

>> )7
از سازمان فدائیان ( اقلیت

>> 36

حسین ترانه و سرود  :کبک/کانادا

 ص37 :

renroc s'neeT

>> 36

باقرزادهبا صدای شهروز ع.ا.شادپور

>> 7

>> 11:
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گروه رقص خورشید
خانوم 3
روبروی

کاندولوکس

شنبه  ٩ :فوریه

بل سنتر

ساعت  ٦ :بعدازظهر

صرافی  5ستاره

توی سینهاش جان جان جان

 ص31:

ان
تقـال ارز

 ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس
 انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر
 نقدکردن چک

GUY

Cell.: 514-944-3279

بهمدیریت:
بیژناحمدی

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

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

Mobile: 514.567.3169

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

صرافیخضر

انتقالفوری

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز
1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
ProFusion Realty RF

local LB-125, 1400 de
 10دقیقه زمان نیاز دارید:
فقط به
Maisonneuve West

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

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

مشاور امالک در مونتریال

و South shore

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

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.

Cell: (514) 827-6364

•6170NDG:
Sherbrooke W.

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

fhemmatiyan@sutton.com

Tel.: 514-485-4744
West Island:
Tel.: 514-620-5551

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.

Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8

•15760 boul Pierrefonds

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

فارغ التحصیل McGill University

Tel.: 514-937-5192

صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور

 با ۱۰سالجتربه
 درکمترینزمان
 بهترینبها

6600 Trans-Canada، Suite 750

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

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

|

با 18سال سابقه کاری در کانادا

انتقـال ارز

 Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

یه جنگل ستاره داره ،جان جان ،یه جنگل ستاره داره

www.sutton.com

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

UNION MONDIALE

Tel.: (514) 585-2345
هزینه <<
سازمان فدائیان ( اقلیت )
>> با بهترین نرخ و فعالین
(514) 846-0221
مونترال

فیروزهمتیان

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

5Star I.P.M. Inc.
2178 Ste-Catherine W.Tel: (514)569 -2233

لبش خنده نور ،دلش شعله شور

:خریدفرانچایز

گلشیفتۀ ما
زیبا و جسور
روی جلد
W

دانشگاه کنکوردیا جهت جابجایی ارز با سیستم ما
)(Library Building
درمتام نقاط دنیا،

توی کوهستون ،دلش بیداره

تفنگ و گل و گندم داره میاره

قوانین مربوط به زنان
در ایران در تضاد با
تعهدات بین املللی

شهباز
ایران
امیرسام:سیر تحوالت منطقه و

خنعی
امالک سخنران  :حسن بهزاد

وحید خلجی

 ص7 :

 ص7 :

ناتوان��ی ،بی لیاقت��ی ،ناکارآمدی،
ندانم کاری و فساد که باهم جمع
ش��وند خاصیت بهمن را پیدا می
کنند .انبوه و انبوه تر می ش��وند
و برس��ر کل جامعه اعم از حاکم و

ش��هروند فرود می آیند و همه را
زیر سنگینی و فشار خود ازبین می
برند .تفاوت بین بهمن و خطاهای
انباش��ته دراین است که بهمن به
سرعت شکل می گیرد و فرود می
آید و قربانی می گیرد....ص7 :

درسی که از انقالب مصر نباید گرفت!

NOTAIRE-NOTARY

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.

Direct Line: 514.903-2021 #27
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

دارالترجمهرمسییکتا

اولین دارالترجمه رمسی در مرکز شهر مونترال
با  15سال سابقه
ترجمه رمسی کلیه اسناد و مدارک
ترجمه رمسی مدارک پزشکان مطابق
با استانداردهای  PCRCو MCC
______________________
4055 Ste-Catherine O. Suite 132

Tel: 514-439-8501

نادرخاکسار

آرزو حتویلداری یکتا

Atwater

 ص34 :













Cell.: 514-969-2492
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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
ساعات کار:

همین امروز

با دفتر

فروش ما
متاس

و یا با تعیین وقت قبلی

بگیرید

www.alixtoyota.com
Tél.: 1-866-821-0105

2013 TOYOTA
YARIS HATCHBACK
five doors
$

6807, boul. De Lorimier

STARTING AT

16 315

Montréal، Qc H2G 2P8

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

transport, preparation included.

2013 TOYOTA RAV4
$

STARTING AT

25 525

transport, preparation
and tax for A/C included.

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

Contact Alex
for additional rebates.

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

3
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دیدوبازدیدو
ضیافتبزرگ
نوروزی
www.paivand.ca

برگزار می کند

اردوور :میگو،
اسکالوپ ،کاالماری
و...
شا
م:
فی
له مینیون +جوجه
و
یا ماهی ساملون
همراه با
س
اال
د،
ش
را
ب عالی،
نوشابه(نامحدود)
دسر ،قهوه و...

در تپش:
بلیت514-22 :
3-3
 336بلیت خود
ی رزرو
س بگیرید
برا ز با ما متا
مین امرو
ه

 با پا
رکینگ وسیع رایگان

Embassy Plaza

1392

شب
ی زیبا و بی
ا
د
م
ان
دن
ی،
قرع
ه کشی جو
برنامه های ایز نفیس،
تفری
همراه با حی و...
شادترین
د

یج
رقصی هایشهر

تا پا و پایکوبی
سی از
نیمه شب

1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7
Tel.: 450.781.0606

514.996.9692

شنبه  23مارس
درسالنشکوهمند
Embassy Plaza

بزرگ تر و شکوهمندتر از همیشه
در خور شأن شما...

PAIVAND: Vol. 19  no.1094  Fev. 01, 2013

4

5

 سال  19شماره  13  1094بهمن 1391

خبر. .

www.paivand.ca

روسيه :ايران غنیسازی
اورانيوم را متوقف کند

پ��س از اع�لام
جمهوری اسالمی ايران مبنی بر ادامه برنامه هستهای
بحثبرانگيز خود ،روس��يه از حکومت ايران خواست
غنیسازی اورانيوم را به حالت تعليق در آورد.
خبرگزاری روس��ی ريا نووستی گزارش داد ،سرگئی
الوروف ،وزير امور خارجه روس��يه ،روز پنجشنبه ۳۱
ژانويه) گفت" :تا زمانی که مذاکرات هس��تهای ادامه
دارد غنیس��ازی اورانيوم بايد از سوی ايران به حالت
تعليق در آيد".
رسانههای خبری نوش��تهاند ايران صبح امروز آژانس
بينالمللی انرژی اتم��ی را از قصد خود برای افزايش
س��انتريفوژهای تأسيس��ات اتم��ی نطن��ز بهمنظور
غنیسازی اورانيوم مطلع کرده است.

PAIVAND: Vol. 19  no.1094  Fev. 01, 2013

تأسيس��ات نطنز بهطور منظم از س��وی کارشناسان
آژان��س بينالمللی ان��رژی اتمی مورد بازرس��ی قرار
میگيرد.
علیاصغر سلطانيه ،نماينده ايراندر آژانس بينالمللی
ان��رژی اتمی روز  ۳۰دیماه س��ال ج��اری گفت اين
کشور غنیسازی اورانيوم را حتی برای "يک لحظه"
هم متوقف نخواهد کرد.
روز  ۲۸آذرماه سال جاری نيز فريدون عباسی ،رئيس
سازمان انرژی اتمی ايران گفته بود جمهوری اسالمی
غنیس��ازی  ۲۰درصد را تا ه��ر زمانی که به آن نياز
داشته باشد توليد خواهد کرد.
وی در مورد درخواست کشورهای غربی برای تعليق
غنیس��ازی  ۲۰درصد اورانيوم از س��وی ايران گفت:
"غنی سازی  ۲۰درصد موضوعی نيست که غربیها
موافق آن باش��ند ي��ا مخالف و يا در قب��ال آن قصد
موضعگيریداشته باشند".
فردای آن روز کاترين اشتون ،مسئول سياست خارجی
اتحادي��ه اروپا گفت ايران باي��د فورا به نگرانی جامعه
جهانی در مورد غنیسازی  ۲۰درصدی پاسخ دهد.
وی افزود ايران بايد گامهای ابتدايی و اعتمادساز بردارد
تا فضا برایديپلماسی و مذاکره شکل بگيرد.
اوراني��وم با درج��ه خلوص  ۲۰درص��د تنها يک گام
کوتاه با اورانيوم با درجه خلوصی که برای توليد سالح
هس��تهای مورد نياز است فاصله دارد .غنیسازی ۲۰
درصدی اورانيوم که توسط ايران انجام میشود ،همواره
يکی از مناقشات بين تهران و غرب بوده است .تهران
میگويد غنیسازی اورانيوم را برای مصارف پزشکی و
غيرنظامی انجام میدهد اما غرب میگويد ممکن است
ايران اين غنیسازی را با اهداف نظامی انجام بدهد.
گروه  ۵+۱شامل آمريکا ،بريتانيا ،روسيه ،چين ،فرانسه
و آلمان که با ايران چندين مذاکره هستهای را پيش
برده اما به نتيجهای نرسيده است از ايران میخواهد
غنیسازی اورانيوم را متوقف کند ،موضوعی که ايران
آن را قبول نمیکند.
شورای امنيت سازمان ملل در چند سال اخير با صدور
چند قطعنامه عليه برنامه اتمی ايران ،اين کش��ور را
مورد تحريم قرار داده است .قدرتهای غربی نيز افزون
بر تحريمهای شورای امنيت ،تحريمهای يکجانبهای
عليه ايران از جمله بخش نفت و انرژی اعمال کردهاند.
هدف از اين تحريمها ،اعمال فش��ار ب��ر تهران برای
متوقف کردن تالشها برای غنیس��ازی اورانيوم در
سطحی اس��ت که میتواند در توليد سالح هستهای
مورد اس��تفاده قرار گيرد اما ته��ران میگويد برنامه
هستهایاش صرفا برای مقاصد غيرنظامی است.

مشاور امالک در سراسر مونتریال

حدود دو هفته پیش
مجل��س ای��ران طرح
تحقی��ق و تفح��ص
از بان��ک مرک��زی را
تصوی��ب ک��رد و یک
روز پ��س از آن نی��ز
دیوان محاسبات رای
ب��ه برکن��اری رئیس
کل بان��ک مرک��زی
داده است گرچه هنوز
نتیجه این پرونده روشن نیست.
در اوای��ل پائی��ز قیم��ت ارزهای
خارجی به ش��دت افزایش یافت
ول��ی ب��ا برخورده��ای پلیس با
فروش��ندگان ارز و ایج��اد ات��اق
مبادالت ارزی ،در س��ه ماه اخیر
تا ح��دودی ت��ب افزایش قیمت
فروش کش کرده بود ولی به نظر
می رس��د که با نزدیک شدن به
پایان سال ،دوباره قیمت ارزهای
خارجی در حال افزایش است.

بی بی س��ی 31 ،ژانويه :از
تهران گزارش ش��ده که در
آخرین ساعات فعالیت بازار
ارز در روز پایانی هفته پنج
ش��نبه دوازدهم بهمن (۳۱
ژانویه) ،قیمت انواع ارزهای
خارجی به ش��دت افزایش
پیدا کرده و هر دالر آمریکا
به قیمت بیشتر از چهار هزار
تومان رسیده است.
در همی��ن روز قیم��ت هر پوند است و دولت سعی دارد قیمت ارز
بریتانیا  ۶هزار و  ۲۵۰تومان و هر در این مرکز را مبنای قیمت ارز
یورو ،پول واحد اروپایی  ۵هزار و کاالهای وارداتی قرار دهد.
 ۳۵۰توم��ان خرید و فروش می عالوه بر این ،بانک مرکزی ایران
در ماهه��ای اخیر تحت فش��ار
شد.
مقایس��ه قیمت ارزهای خارجی شدیدی قرار گرفته و تحریم های
در روز پنج شنبه دوازدهم بهمن بین الملل��ی ،به خصوص تحریم
با یک هفته پیشتر آن نشان می های اتحادیه اروپا و آمریکا انتقال
دهد کهدر طول یک هفته به طور درآمدهای نفتی بهداخل کشور را
متوسط ارزهای معتبر خارجیدر به شدت محدود کرده است.
بازار دس��تکم بین  ۵۰۰تا  ۶۰۰این تحریم های شامل مصوبات
دولت آمری��کا در مورد تحریم
تومان افزایش پیدا کرده است.
در ماهه��ای اخیر ب��ه خصوص نظام بانک��ی ای��ران و تصمیم
بهنامآفریدگارعشق
بعد از تحریم های بانکی و نفتی اتحادیه اروپا به قطع واردات نفت
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
اتحادیه اروپا قیمت ارز و سکه طال خام و تحریم بانک مرکزی ایران
زندگی را با مهر
در ب��ازار ایران به ش��دت افزایش بوده است.
مجری مراسم زیبای
پیدا کرده است .کاهش صادرات گزارشها نش��ان می هد که این
نفت ایران و به دنبال آن کاهش تحریم ها نه تنها باعث کاهش
درآمده��ای نفتی و مش��کالت صادرات نفت شده ،بلکه دریافت
انتقال درآمدهای نفتی به داخل ارز حاصله از ص��ادرات را نیز با و کانادائی
از جمله دالیل این افزایش قیمت دش��واری مواجه کرده و باعث
سفرۀ
ع
ق
کاهش چشمگیر عرضه ارز در
اعالم شده است.
د
ع
روس
دولت برای کنت��رل بازار ارز یک بازار داخلی شده است.
مرکز مبادله ارز راه اندازی کرده و افزایش بهای ارز با افزایش شدید
لیلیصمیمی
ارز مورد نیاز کاالهای وارداتی غیر نرخ تورم و کاهش قدرت خرید
از دارو و غذا از س��وی این مرکز مردم همراه بوده و به نگرانی در (با مجوز رمسی از ایالت کبک)
تأمین می ش��ود که قیمت دالر مورد تبعات اجتماعی و سیاسی
514-825-3170
در آن دو براب��ر قیمت دولتی آن این روند دامن زده است.

عقد ایرانی

آژانسمسافرتی
GAM TRAVEL

مشاور م

ج
رب شما:

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

دالر دوباره به باالی چهار هزار تومان رسید

Minoo Eslami

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

www.masoudnasr.com

مسعودنصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

___________________
GAM TRAVEL:
8260 DEVONSHIRE, SUITE 210,
MONTREAL, Qc. H4P 2P7

   بیش از 20سال سابقه در امور مسافرتی

در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
  فروشبلیتکلیهشرکتهایهواپیماییبهسراسردنیا

عالی)
   پروازبهشهرهایتهران،مشهد،شیراز

تهای
(بهقیم
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

   کروزهایویژه،هتل،اتومبیل
  بیمههایمسافرتی 


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

38 Place du Commerce # 280

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

Tel: 514-444-4549

Tel: 514-344-8888
E-MAL: elahe@gam.ca
elahetrip@yahoo.ca

www.gam.ca

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

Masoud Nasr

Cell.: (514) 571-6592

ال
ه
ه
ص
ا
حل
ی

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263، boul Cavendish،

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

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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ایر ان...

دارفقر،مقصرکیست؟
سر ِ
رقصمرگبر ِ

>> علی کالئی

جوان اند .بین  ۲۰تا  ۲۴سال.
کال از زورگیریشان نفری حداکثر  ۷۰هزار
تومان برده اند.
چیزی کمت��ر از  ۲۰دالر با دالر االن .اعدام
می شوند .در جامعه ای که فقر در آن ریشه
دوانده است .در جامعه ای که اعدام به تفریح
مردمان بدل شده است .در جامعه که دیگر
نمی توان آن را جامعه آدم ها گذاشت .والله
حیوانات هم با هم چنین نمی کنند.
مکان اعدام.
خیابانبهشهر.
کنار خانه هنرمندان ایران .انگار حریم هنر
نیز محترم نیست در این وانفسا .در اینجایی

تهران...
شهر کوران
خسروباقرپور
چشمان خویشتن
ِ
ِ
منحوس صبح گشودم
ساحت
به
ِ
صبحشمخوان
گورزا ِد پیر!
که فاحشه گانش می زایند
پس همآغوشی ی ُرعب آوری
از ِ
با عجوزی هزار ساله
خموش خیابان
های
در مر 
گ لرزه ِ
ِ
بر خاکستری از استخوان های سوخته
بر دود و جهل و نجاست.
شیطان
ِ
هیئت مار
بار دگر نشسته به
این بار
پیچیده و تنیده
گلوی آدم
به ِ
سیب ِ
آونگم کردند
بر بلندی ی الل و کبو ِد سپیده
بهمن آهن و تحمیق
و سختی ی سر ِد ِ
حسرت
به رعشه ی ُرعب آوری کبود شد
چشمان مان ز کاسه برون زد
در اوج
چشم من و
پای من
پیش ِ
ِ
خیل
چشم گشادهی ِ
ِ
خموشان
ِ
پاتخت ابلیس
در
تهران
شه ِر کوران.

یک طنز تلخ

احسانپیربرناش
در جم��ع ما همه ج��ور آدمی به
چش��م میخورد؛ از ورزش��كار و
شاعر گرفته تا هنرمند و مردمی!
گهگاهی كه سرمان خلوتتر است
و فرصتی دست میدهد ،به جای
شوخیهای پشت وانتی ،هر كسی
از حوزه تخصصیاش حرف میزند
و یك چیزی یاد میگیریم.
داود س��یاه میگف��ت« :چند روز
پی��ش شهرس��تان ب��ودم ،دیدم
جمعیت فوج فوج میروند سمت
استادیوم ،فكر كردم تیم ملی اینجا
بازی داره و من بیخبرم .باهاشون
قاطی شدم و رفتم حمایت خودمو
از كارلوس كیروش اعالم كنم».
گفتم ... :بازیرو بردیم یا باختیم؟
گفت :باختی��م! همه باختیم .هم
بازی را ،هم اخالق را .طرف اعدام
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که انسان از حیوان هم پائین تر آمده است.
حیوانات همنوع را نمی کشند .بکشند هم
به این بهانه های واهی نمی کشند .از حیوان
هم پائین تر آمده ایم .پست تر شده ایم .می
کشیم .اعدام می کنیم.
در ورزشگاه و در کنار کنام اهل هنر و بعد از
درخت باال می رویم و با موبایل هایمان فیلم
می گیریم.
در ورزشگاه زن و بچه مان را می بریم و فیلم
می گیریم .از مرگ آدمیزاد لذت می بریم.
انگار زمان روم باستان است.
نشسته اند مردماندر آمفی تئاتر.
دو گالدیاتور با هم می جنگند.
خون اس��ت که بر زمین می پاش��د و فریاد
هیاهوی شادی بر می خیزد.
اما نه! اینجا انصاف گالدیاتورها هم نیست.
یکی دستش بسته اس��ت و دیگری تا بن
دندان مسلح .نمی جنگند.
سر بر شانه می گذارند.
قربانی گریه می کند و بعد می میرد.
به همین سادگی.
انصاف گالدیاتورها هم نیست.
مرگ بر س��ر این مثال ش��هر سایه افکنده
است.
جنایت از سر و کولش باال می رود.
اما تنها برای  ۷۰هزار تومان؟!
دستتان به خاوری نرسید؟

آقایت��ان برای این جوان��ان نگفت "کِش"
ندهید؟
کش ندادید که با یکی از سریعترین روند
های دادرسی جنایی ،جوانان مردم را اعدام
می کنید؟
به کج��ا می روید؟ از کجایی��د؟ انصافتان
کجاس��ت؟ این همه خباثت و جنایت را از
کجا آورده اید؟
و مردمان ما! چرا به این جنایت عادت کرده
اند؟
به اعدام عادت کرده اند؟ به رقص کردن تن
های نیمه جان و بعد بیجان انسانها بر سر
دار عادت کرده اند .می آیند .می نشینند .و
شاید به قول ظریفی تخمه ای هم بشکنند!

هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا

آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند
حضرات!
آقایان دستار بند مدعی!

اگر این ج��وان دزدی می کند ،آنهم برای
 ۷۰هزار تومان مقصر کیست؟ آیا جز شما؟
جز شمای حاکمان معممی که سی و چهار
سال اس��ت بر ایرانمان خیمه زده اید .چه
می شود که تنها برای  ۷۰هزار توماندزدی
می کند؟ اگر قرار باشد کسی اعدام شود ،آیا
می بایست این جوانک که از زور فقر دست
به چنین عملی اعدام شود یا شما؟ مقصر
اگر قرار است اعدام شود ،چرا خود شمای
مقصر سر به چوبه دار نمی سپرید؟
اگر قرار باشد مقصر این گونه اعمال اعدام
شود ،مقصر ش��مائید .شمای حاکم

مته
م ردیف اول شمائید
نه این جوان،
ح
ض
ر
ت
حا
ک
م
ع
با
دا
ر عمامه دار!

عب��ادار عمامه دار که ای��ن جوان تنها برای
لقمه ای نان دزدی می کند.
اعدام غلط است در هر حالتی.
اما اگر درس��ت بود متهم ردیف اول ش��ما
بودید نه این جوان ،حضرت آقا!
اتهامشان محاربه بود و افس��اد فی االرض.
محاربه با چه کسی؟ با خدا یا با شما؟
مردم��ان تنگ دس��ت و مس��تضعف مگر
دوستان خدا نیستند؟ مگر قرار نیست آینده
جهان از آن اینان باش��د؟ چگونه است که
اینان محارب می ش��وند و بعد شمایی که
چپ و راس��ت بوی گن��د اعمالتان و دزدی
هایتان (خاوری رفیقت��ان بود .در حکومت
شما بود .رحیمی هم همینطور .خود آقای
احمدی نژاد هم زمان حضورش در اردبیل
پرونده خوبی ندارد و بس��یاری دیگر در این
نظام) محارب نیستید؟
خدا هم شده است مِلک طلق شخصی شما؟
اینان محارب بودند .اما محارب با سیطره فقر
و جهلی که شما بر ایران مان مستولی کرده
اید .اما شما نیز محاربید.
محاربید چون مسبب فقرید .مسبب جنایت
اید.
می دانید! با این روش ش��ما ،اولین محارب،
اب��وذر غفاری بود .همو ک��ه می گوید " :در
ش��گفتم از کسی که در خانه اش نانی نمی
یابد و با شمش��یر آخت��ه اش بر مردم نمی
شورد( ".کتاب ابوذر غفاری -دکتر شریعتی)
آری! باید با شمشیر آخته بر مردمانی که فقر
را بر جامعه استیالداده اند جنگید .و مگر جز
شمائید آن مردمان؟ می دانید!
شمادر جبهه ابوذر نیستید.
در جبه��ه معاوی��ه ای��د.
معاوی��ه ای ک��ه فق��ر را بر
جامع��ه حاکم ک��رد .تاریخ
روایتگر جدال است آقایان.
میان مس��تضعفین و شما
مستکبرین.
شما جنایتکاران و اهل کبر
و غ��رور .مردم��ان را امروز
کشتید .جوانکان را از مردم
گرفتی��د .ف��ردا روز اما روز
س��یطره همین مردم است.
آن روز برایتان محل فراری
نیست.
گفته اید این جوانان افساد
ف��ی االرض ک��رده اند .چه
کس��ی در زمین فساد می
کند؟ این جوانان یا شمایان؟
اینان که از سر فقر دست به
حرکتی نادرست می زنند یا
شما که مسبب فقر مردمید؟
یا شما که مسبب بدبختی
مردمید؟
پول هایتان کجاست؟
بودجه ه��ای کالنی که به
آن موسس��ات مذهبیت��ان
اختص��اص م��ی دهی��د
کجاس��ت؟ ن��ه تنها ش��ما

حاکمان ک��ه بل مراجعی که ب��ه نام دین،
دکان ه��ای پ��ر درآمدی دارن��د .کجایند؟
علی یکبار هم در تمام طول س��الهای خانه
نشینی و حکومتش مس��جد و حسینیه و
امثالهم نساخت .چاه زد تا مردم فقیر نمانند.
نخلستان س��اخت تا قوت الیموت مردمان
تامین شود .و شما به نامدین ،به نام علی و به
نام شیعه چنین جنایت می کنید .شمایی که
نه علی وار که فرزندان حقیقی معاویه اید .آن
حکومتی که اینچنین بر مردمان سخت می
گیرد ،فقر را می پراکند و می کشد حکومتی
است اموی .می گویند از دری فقر وارد شود،
از در دیگر ایمان بیرون می رود .مسبب این
بی ایمانی شما حاکمانید که به نام دین کفر
می ورزید.
مردم��ان بر دیان��ت حاکمان خوی��ش اند.
حاکمان م��رگ اندیش ک��ه مردمان مرگ
اندیش و لذت برنده از مرگ همنوعش��ان را
پدیدار می سازند.
مردمان می روند .دو پیکر به مدت  ۲۰دقیقه
بر سر دار تاب می خورد و می رقصد .رقص
مرگ.
اینان را نیز کشتید .اما بدانید این خونها زمانی
تاوانی دارد .تاوانی سخت .تا آن روز بتازید .تا
روزی که مردمان با ش��ما همان کنند که با
دیگران کردند .آن روزدیگر راه فراری برایتان
نمی ماند .دیگر گریه بر سر پلکان هم دوای
دردتان نیست.
الیس الصبح بقریب؟

•

گفتم :بیخیال آقا ،من حالم خوب
نیست .میروم یك دوری بزنم.
كمیآنطرفتر مردی با زن و
بچه اشایستاده بود.
ترمز زدم ،گفت :دربست؟
گفتم :كجا؟
گفت :پارك هنرمندان
ب��ا خ��ودم گفت��م م��یروم پارك
هنرمن��دان تئات��ر میبین��م و از
این حال و ه��وا در میآیم .گاهی
وقتها گالری عكس و نقاشی هم
میگذارند .گاهی هم نمیگذارند.
هنوز نتوانسته بودم مراسم اعدام
در یك محیط ورزشی را درك كنم.
گفتم ب��روم پارك روحی��هام بهتر
میشود.
گفتم :چه خبر هس��ت حاال این
پارك هنرمندان؟ برنامه تئاتر دارید

یا نمایشگاهی ،چیزی هست؟
پس��ر ش��یرینزبانخانواده گفت:
داریم میریم مراسم اعدام ببینیم
عمو!
باتعجببرگش��تم به پدر خانواده
خیره شدم.
گفتم :من میدان اعدام نمیرومها.
گف��ت :آق��ا م��ا میروی��م پ��ارك
هنرمندان.
گفتم :پس مراسم اعدام چی بود
این بچه میگفت؟
گف��ت :خب مراس��م ت��وی پارك
هنرمندان برگزار میشود.
گفت��م :مراس��م اع��دام؟ پ��ارك
هنرمندان؟ آنوقت شما با خانواده
میروید تماشای مراسم اعدام؟
گفت :آقا ما كه س�رگرمی دیگری
نداریم.

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:
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گفتم :اعدام؟! چرا هذیون میگی؟
مگه استادیوم نرفته بودی؟
گفت :رفتم اما بازی نبود ،مراس��م
اعدام رو اونجا برگزار میكردن.
گفتم :بیخی��ال داود ...ما به كجا
داریم میرسیم؟ وای ،خدای من...
ح��اال خوبه اینج��ا ورود بانوان به
ورزشگاه ممنوعه ،وگرنه چقدر توی
روحیهشون تاثیر بدی میذاشت.
گفت :اتفاقا مختلط بود! زن و بچه و
بزرگ و كوچیكدر كنار هم تشویق
میكردن .سوت و جیغ و هلهلهای
ب��ر پا بود .طرف كه بیجون ش��د
انگار صع��ود كردیم جام جهانی!...
مثل پرچم آفساید توی باد تكون
میخورد اما داور وسط اعتقادی به
آفساید نداشت( ...اشكهایش را پاك
كرد و گفت ):عدالت گاهی وقتها
چهره قشنگی نداره.

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتم :گند بزنند به آن سرگرمی
مد نظرت.
همان ج��ا پیادهش��ان ك��ردم و
برگش��تم پیش بچهها .تا رسیدم
بیژن مرتضوی گفت :بچهها كاری
ندارین؟
من برم خانواده رو ببرم شهربازی.
گفتم :خوش به حالت بیژن .كاش
میگفتی منم خانواده رو میآوردم،
با ه��م میرفتی��م ،روحی��هام یه
مقداری بهتر میشد.
گفت :ش��رمنده داداش ،نمیتونم
منتظر بمونم .مراس��م یك ساعت
دیگه ش��روع میشه .جای سوزن
انداختننیست!

•

•
•
•
•
•
•

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

Ottawa, Toronto, Vancouver

لوگوی پیوند ®

کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
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شعـروترانه...

بهمن
پنجاه و
هفت!
هادی خرسندی

www.paivand.ca

ایران...
درسی که از انقالب مصر
نبایدگرفت!
حسین باقرزاده

 29ژانویه 2013
انقالب ناتمام مصر باز
ب��ه ج��وش و خروش
افت��اده اس��ت .مردم
درمراک��ز ش��هرهای
بزرگ به خیابانها ریخته
و شعار «سرنگونی نظام» را سر دادهاند
و مق��ررات حکومت نظام��ی را که از
سوی محمد مرسی اعالم شده زیر پا
گذاشتهاند.
تلفات مردمدر یک هفته اخیر بهدهها
کش��ته و صدها مجروح منتهی شده
است .این حوادث خاطرات هفتههای
اول انقالب مصر تحت حکومت حسنی
مبارک را تداعی میکند ،و گویی همه
چیز در حال تکرار شدن است.
به عقیده بسیاری از مردم مصر ،شرایط
امروز این کش��ور همان شرایط پیش
از انقالب است و فقط یک «دیکتاتور
انتخابی» ( ُمرسی) جای یک «دیکتاتور
خودبرگزی��ده» (مب��ارک) را گرفت��ه
اس��ت .این تحوالت در سطح جهانی
و ب��ه خصوص در کش��ورهای عرب و
یا مس��لمان نش��ین از نزدیک دنبال
میشود.
برای ایرانیانی که تحوالت «بهار عرب»

را در دو س��ال گذش��ته از نزدی��ک
دنب��ال کردهاند نی��ز انقالب مصر از
اهمی��ت خاصی برخوردار اس��ت و
تحلیلهای مختلفی در باره علل و
عوامل رویدادهای این کشور عرضه
میشود.
ب��رای بس��یاری این س��ؤال مطرح
اس��ت که چرا انقالب مصر به سلطه
اسالمگرایان منجر ش��د و به این جا
کشید.
مص��ر بزرگتری��ن و ب��ه اعتب��اری
پیش��رفتهترین کش��ور جهان عرب
بهش��مار میرود .سطح فرهنگی این
کشور نس��بتا باال است ،دانشمندان و
متخصصان مصری در س��طح جهان
دستآوردهای چشمگیری داشتهاند،
مصر تنها کشور جهان عرب است که
بهدریافت جایزه نوبل آن همدر ادبیات
نایل شده (نجیب محفوظ) ،بزرگترین
و معتبرترین دانشگاه اسالمی را دارد
(االزه��ر) ،تنوع مطبوعات و نش��ر آن
حتا در دوران ُحس��نی مبارک پس از
لبنان از همه جا بیشتر بوده ،جنبش
فمینیستی آن س��ابقه چند ده ساله
دارد ،و حض��ور جامع��ه بزرگ قبطی
آن که به مذهب و فرهنگ و سنتهای
پیش از اس�لام وف��ادار مان��ده (و نام
مصر در زبانهای اروپایی نیز از
این ریش��ه است) مصر را عمال
به یک کشور «چند مذهبی»
تبدیل کرده است.
{>> ادامه در صفحه}33 :

½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
ینک 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

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

Shahbaznakhai8@gmail.com

ناتوان��ی ،ب��ی لیاقت��ی ،ناکارآم��دی،
ندانم کاری و فساد که باهم جمع شوند
خاصیت بهمن را پیدا می کنند .انبوه
و انبوه تر می شوند و برسر کل جامعه
اع��م از حاکم و ش��هروند
ف��رود می آین��د و همه را
زیر سنگینی و فشار خود
ازبین می برند .تفاوت بین
بهمن و خطاهای انباشته
دراین اس��ت که بهمن به
سرعت شکل می گیرد و
ف��رود می آید و قربانی می گیرد
درحالی که انباشت خطا در اداره
جامعه ،بویژه اگر جامعه به دلیل
ثروت های طبیعی ضریب تحمل
خطای بیشتری داشته باشد ،این
امر در زمان درازتری رخ می دهد.
کس��انی که با پنهان ش��دن در
پشت سپر "من سیاسی نیستم"
گمان می برند که می توانند خود
را از آسیب های حاکمیت نادان،
نااهل و ظالم درامان بدارند ،ازاین
نکته بدیهی غفلت می کنند که
وقتی ناگزیر بهمن ناشی تداوم و توالی
ناتوان��ی ،بی لیاقتی ،ناکارآمدی ،ندانم
کاری و فس��اد حاکمان ف��رود آمد ،از
قربانیان خود نمی پرسد که سیاسی
هس��تند یا نه و کس��ی را ب��ه خاطر
سیاس��ی نبودن از نابودی معاف نمی
کند.

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

Maison de Voyages
½

شهباز خنعی

NOTAIRE-NOTARY

آژانس مسافرتی

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

شورش
پابرهنگان!

در  34سال گذشته ،جامعه آخوند زده
–بروزن طاعون زده -ایران به معنای
واقعی کلمه "بد" اداره ش��ده و در این
ام��ر بیش از آن که حاکم��ان نادان و
ندانم کار و فاس��د مسئول و گناهکار
باشند ،فرد فرد خود ما که به حکومت
این جماعت با توجیه هایی که درحد
عذر بدتر از گناه هس��تند تن داده ایم
مقصر و مسئول هستیم.
درطول حی��ات ننگی��ن و اهریمنی
حکومت والیت مطلقه فقیه ،کش��ور
ما تنها از محل ف��روش نفت بیش از
 1000میلیارد دالر درآمد داشته که
حدود  700میلیارد دالر آن در هشت
سال گذشته بوده است.
با سرمایه گذاری  20یا حتی 10
درصد این مبل��غ هنگفت درامور
زیربنایی و اشتغال زا امروز کشور
می توانس��ت از آس��یب مخرب و
حتی وی��ران کننده بس��یاری از
مش��کالتی ک��ه با آنها دس��ت به
گریبان اس��ت از جمله ب��ی کاری و
افزایش شدید فقر درامان بماند.
اما حاکمیت نادان ،ندانم کار و فاسد
آنقدر درتوهمات خ��ود باقی ماند و
بریاوه هایی که بهم می بافت پافشرد
و به هش��دارها ی دلس��وزان با داغ و
درفش و شکنجه و زندان پاسخ داد
تا لرزش ناشی از فروپاشی حکومت
آنرا به خ��ود آورد و به فکر یافتن راه
چاره بیندازد .آنهم چاره ای که خود
دستکمی از خطاها و ندانم کاری های
گذشته ندارد.
به گزارش تارنمای «دیگربان»« :آقای
خامنه ای آن طور که حمید رس��ایی
و محس��ن رضای��ی اعالم ک��رده اند،
سه ش��نبه هفته گذشته با هشدار به
س��ران قوا به آنها دس��تور داده برای
حل مشکالت اقتصادی راه حلی پیدا
کنند».
{>> ادامه در صفحه}13 :

«من سیاسی نیستم» !

در خیابان ها دویدم بهمن پنجاه وهفت
حنجره-ی خود را دریدم بهمن پنجاه وهفت
جام زهر ارتجاع و مذهب وامانده را
مثل شربت سرکشیدم بهمن پنجاه وهفت
شد امام امت از بهرم شهید کربال
شاه شد شمر و یزیدم بهمن پنجاه وهفت
گر دمی غافل شدم از زنده باد و مرده باد
فحش «ساواکی» شنیدم بهمن پنجاه وهفت
ورکسیبدگفتازآخوندوشیخوروضهخوان
من خودم بر او پریدم بهمن پنجاه وهفت
گشنه افتادم به دشت جهل مثل گوسفند
سیر در آنجا چریدم بهمن پنجاه وهفت
چه گوارا کرد از میدان فوزیه ظهور!
بهر خود نقش آفریدم بهمن پنجاه وهفت!
دیو را کردم برون ،آمد فرشته از درم
روی بال-اش آرمیدم بهمن پنجاه وهفت!
در سرم سودای آزادی و استقالل بود
داد بی.بی.سی امیدم بهمن پنجاه وهفت
هیپنوتیزم کرده بود آیا خمینی؟ من چرا؛
هر دروغی باوریدم بهمن پنجاه وهفت
شاه فرمود «این صدای انقالب ملت است»
با دوتا گوشم شنیدم بهمن پنجاه وهفت
عاقبت پاکش کنم از دامن مام وطن
انقالبی را که ریدم بهمن پنجاه وهفت!

PAIVAND: Vol. 19  no.1094  Fev. 01, 2013

T: (514) 842-8000 Ext. 296

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

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

فتوشاپ
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امامزادههاییکهدرایرانمیرویند

حسن ربیعی ،سخنگوی سازمان
اوقاف و امور خیریه در گفت و گو با
روزنامه شرق اعالم کرده که تعداد
امامزادههادر سال  ۱۳۹۰نسبت به
تعداد آنها در سال نخست انقالب
بیش از هفت برابر شده است.
به فاصله کمی از انتشار مصاحبه
فوق ،سازمان اوقاف با صدور بیانیه
ای ،در پاس��خ به انتقادات مطرح
ش��ده در برخی نش��ریات ایران از
عدم برخورد این سازمان با امامزاده
های "جعلی" نوشت که در برخی
اس��تانها همچون گیالن ،ادارات
اوقاف با همکاری مسئولین محلی
و شورای تامین اس��تان ،اقدام به
"تخریب بقاع جعلی" کرده اند.
س��ازمان اوقاف اف��زود" :لیکن در
خصوص بقاع متبرکه مورد احترام
که ملجاء و پناه��گاه مردم بوده و
دارای قدمت و س��ابقه تاریخی و
م��ورد توجه علم��ا و قاطبه مردم
بوده[ ،آنه��ا] را نباید به بهانههای
واهی مورد خدش��ه ق��رار داد که
تخریب چهره ای��ن اماکن تبعات
سویی خواهد داشت".
این در حالی اس��ت که مس��عود

روشن ،کارشناس میراث فرهنگی
در اواخر آذرماه به ایلنا گفت که در
ایران حدود  ۸هزار "بقعه متبرکه"
وج��ود دارد که در برخ��ی از آنها
بی��ش از یک امامزاده دفن ش��ده
است ۴ ،هزار از امامزادههای ایران
با امام هفتم شیعیان نسبتدارند و
تنها دو هزار امام زاده سند و شجره
نامهدارند.
به گفته این کارشناس ،علت تجمع
این امامزادهه��ا در ایران و به ویژه
استان گیالن و مازندان مهاجرت
امامان ش��یعه در زم��ان حکومت
اموی بوده است.
آقای روشن با اشاره به اینکه برخی
از ای��ن امامزادهه��ا در اصل فرزند
امامان نیس��تند گفت��ه "در زمان
حمله اع��راب مردم به دلیل ترس
از تخریب آثار باس��تانی به دست
آنان این آثار را به امامان و پیامبران
منتس��ب کردن��د ،مانن��د مقبره
کوروش که ت��ا مدت ها به عنوان
مقبره مادر سلیمان نبی از آن یاد
می شد".
او همچنین گفته است که "برخی
از امامزاده ها اصال مقبره نیس��ت

بلکه م��ردم در جن��گ و ناآرامی
اموال و اش��یای قیمت��ی را در آن
پنه��ان میکردند" تا بع��د از آرام
شدن اوضاع به سراغ آن بروند و در
این مدت از دستبرد در امان باشد.
براس��اس تحقیقات کارشناسان،
مغول ها پس از تس��لط یافتن در
ای��ران و بع��د از آن که مس��لمان
شدند ،ارزش خاصی برای نوادگان
پیامبر اسالم قائل بودند ،به همین
دلیل مردم بزرگان و روسای قبایل
و طوای��ف را ب��ه عن��وان امامزاده
معرفیمیکردند.
در همین رابطه یکی از س��اکنان
مناطق مرکزی ایران که نخواست
نامش فاش ش��ود ،گف��ت" :جدم
یکی از خانهای منطقه بود ،بسیار
هم خش��ن و بیرحم ب��ود و مردم
به ش��دت از او میترسیدند ،خدا
به او یک پس��ر داد ،اما پسر خان
قبل از پنج س��الگی مریض شد و
مرد ،مردم هم از ترس اینکه خان
با آنها بدخلقی نکند ،هر روز بر سر
مزار کودک میرفتند و آن را می
آراستند ،تا اینکه آرام آرام آنجا به
یک زیارتگاه تبدیل شد ،مردم نذر

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

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

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

  نیم

½ ½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ ½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
مشاورین فارسی زبان
اداری شما با کمک
ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
V
AUXتحصیل
کاریابی و ادامه
 ½ ½ ARRIVAمشاوره در امور
EN AIDE
NOUVEAUX
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
AVEC PLUS DE 60
ANSکاری
 D'EXPERTمصاحبه
½ ½ تنظیمدعوتنامه
رسمیAUPRÈS DES
IMMIGRANTS
مدارک
gratuitsبرابر اصل
dansتایید اسناد و
½ ½ plusieurs la
offre
کردنdes
services
(با
اینترنت
از
استفاده
و
کامپیوتر
آموزش
کالس
½ ½farsi, créole, ser
(français, anglais, espagnol, arabe, dari,
پرداخت هزینه ناچیز)
Un seul numéro de téléphone : (514) 9
½ ½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
deدسته جمعی
)conversationهای
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش
• Francisation
(cours / ateliers
ساعات کار:
• Aide
à
la
recherche
de
logement
غیره
و
چینی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب
>>دوشنبه تا جمعه
بعدازظهر•
4ونیمAide
 rechercheتاà la
counselling,
رفت و آمد)
ateliers,هزینه ای ناچیز برای
)( placementبا پرداخت
 8 d'emploi (cv,و نیم صبح
• Orientation et référence / Conseils
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
• Aide à l'intégration à la société d'accueil
• Interprétariat et traduction
__________________________________ __________________________________
• Certificat
d'hébergement
Centre
Social D’Aide
Aux Immigrants
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
• Programme
d'accès Internet / Cours d'informatique
6201 rue Laurendeau
4400, boul. LaSalle
• 3 Commissaires
l'assermentationVerdun (Québec) H4G 2A8
Montreal، QC H4Eà3X8
• Cuisine collective
• Activités et sorties (Québec, Ottawa, cabane à sucre, cueillette de p

Tel.: (514) 362.0177

ه وقت

  
ر
ا
ی
گ
ا
ن

Tel.: (514) 932-2953

6201 rue Laurendeau, Montréal

)(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soirs
www.centrecsai.org

کانادا...

ابیهایضدتقلب،
ارزی

بهپروسهاخذشهروندیاضافهشد

 27ژانوی��ه ،ایرانتو :بررس��ی های
مطرح ش��ده توس��ط ات��اوا برای
جلوگی��ری از تقل��ب در اخ��ذ
شهروندی کانادا به این معنی است
که هزاران نف��ر از مهاجران برای
تبدیل شدن به شهروند کامل باید
به مدت نه سال منتظر بمانند.
تا همین اواخ��ر ،مهاجرین دارای
اقامت دائم باید س��ه س��ال قبل
از ارائ��ه درخواس��ت ش��هروندی
منتظر می ماندند ،که پس از ارائه
درخواس��ت ،پردازش و رسیدگی
به آن نیز حدود  ۲۱ماه طول می
کش��ید که در مجموع حدود پنج
سال به طول می انجامید.
از م��اه می س��ال گذش��ته دولت
فدرال ،پرسش��نامه اقامتی دقیق
تری را ب��رای برخی از متقاضیان
فراهم کرد و ارسال نمود که منظور
از آن ایجاد اطمینان از این که آنان
به واقع درآن مدت درکانادا حضور
داشته اند.
از متقاضیان خواس��ته شد چهار
صفحه ف��رم را با جزئیات و همراه
با مدارکی مانند اظهارنامه مالیاتی،
فیش حقوقی ،و بلیط هواپیما حتی
برای غیبت های کوتاه ،ارائه کنند
و اذع��ان گردید که زمان پردازش
این پروسه  ۱۵ماه طول می کشد.
امادر این ماه ،متاسفانه متقاضیانی
تجربه کردند که باید چهار س��ال
بیشتر صبر کنند تا پرونده هایشان
مورد ارزیابی قرارگیرد.
مانا گلن��ازی ،مهندس در تورنتو ،
که در س��ال  ۲۰۰۸از ایران آمده
است  ،این روند رسیدگی را خسته
کننده و نا امید کننده می داند.
او می گوید ما احساس می کنیم

با توجه به گزارش اداره مهاجرت،
حدود  ۶۰۰۰۰تقاضای شهروندی
برای بررس��ی های بیشتر بین ۷
می و  ۲۸س��پتامبر  2012ارجاع
داده ش��ده اس��ت که از این میان
ح��دود  ۱۱۰۰۰نفر برای پرکردن
پرسشنامه فراخواند شده اند.
س��خنگوی وزارت مهاجرت Paul
 Northcottگفتپرسشنامهاقامتی
و تحقیقات و رسیدگی های دقیق
یک امر «روتین» و معمول نیست
که ما بخواهیم زمان مشخص برای
آن تعیین کنیم و این زمان از یک
کیس به کیس دیگر متغیر است
و افزود مقامات نمی توانند مسیر
زمانی مشخصی را برای رسیدگی
به این موارد داشته باشند.
مقامات در مورد چگونگی پرکردن
پرسشنامه ها توسط متقاضیان و
به وس��یله دولت گ��روگان
آمار میزان پذیرفته شدگان و رد
گرفته شده ایم.
شدگان نمی توانند چیزی بگویند.
گلنازی  ۳۳ساله بعد از قبول
سخنگوی جیس��ون کنی ،وزیر
ش��دن در آزمون شهروندی
مهاجرت Alexis Pavlich ،گفت:
ماه جوالی ب��رای پر کردن
دولت محافظ��ه کار اذعان کرده
پرسش��نامه فراخوانده شده
بود و از اینکه باید درخواست خود است تعداد بیشتری از تقاضاهای
را بروز کند و  ۴۸ماه منتظر بماند ،اقامت دائمی ،نس��بت ب��ه دولت
لیبرال قبلی وج��ود دارد ،که این
بسیار متعجب شد.
گلنازی ،تحلیلگر  ITمیگوید ،من موضوع بر روی بار پروس��ه زمانی
اینجا مدرس��ه رفتم .س��خت کار شهروندی فشار آورده است.
می کن��م .مالیات م��ی دهم .من وی طی یک ایمیل گفت دولت ما
داوطلبانهدر این جامعه هستم .من بر آن است که از ارزش شهروندی
یک شهروند مفید و خوب هستم .کان��ادا محافظت کن��د به همین
پس حق��وق من بعد این س��الها خاطر با اخذ اقامت و ش��هروندی
متقلبانه به ش��دت مقابله و آن را
کجاست؟
من نمی توانم در این سیستم رای سرکوب می کند.
بدهم و مش��ارکتی هم نمی توانم این افزایش بررسی های موشکافانه
در آن داشته باشم .من مانند یک منجر به طوالنی ش��دن پروس��ه
شهروند خوب عمل میکنم اما آنها زمانی رسیدگی در برخی از موارد
نمی خواهند ی��ک حقوق برابر به می شود اما در طوالنی مدت ،یک
سیستم پاکیزه و سریع در نتیجه
من بدهند.
بس��یاری از متقاضیان شهروندی این روال ،حاصل خواهد شد.
دغدغ��ه های مش��ابهی دارند و از منتقد لیبرال مهاج��رتKevin ،
تاخیرهای موجود عصبی هستند Lamoureu .گف��ت بی��ش از
گلن��ازی از ش��رکت کنن��دگان  ۳۰۰۰۰۰نف��ر دارای اقامت دائم
داوطلبان��ه برنام��ه ت��ری فاکس ،وجود دارد که تقاضاهای شهروندی
میگوی��د از زمانی ک��ه وارد کانادا شان در شرایط بی تکلیفی به سر
ش��ده ام فقط دوب��ار و در مجموع می برند.
 ۲۸روز از کانادا خارج ش��ده ام .او و ادامه داد در مجموع ،این پروسه
برای مالقات مادرش که به بیماری زمانی غی��ر قابل قبول اس��ت .ما
سرطان مبتالست ،برای تعطیالت هزاران شهروندی داریم که از حق
رای دادن محرومند.
به انگلستان رفته بود.
متقاضیان می توانند به خارج کانادا مهاجر فلس��طینی ک��ه از طریق
مسافرت کنند اما باید با پاسپورت اسپانسری همس��رکاناداییش در
کش��ور خودش��ان ویزا بگیرند که سال  ۲۰۰۰به کانادا آمده است
این موضوع می تواند پردردس��ر و
پرهزینهباشد.
{>> ادامه در صفحه}10 :

 9سال انتظار...

امامزادهه�ای ایران در
س�ال  ،۱۳۵۷ح�دود
 ۱۵۰۰بقع�ه ب�رآورد
شده بود ،اما با گذشت
 ۳۴س�ال تع�داد ای�ن
امامزادهها ب�ه نزدیک
 ۱۱هزار بقعه رس�ید ه و
این به آن معنا است که
به طور متوسط ،ساالنه
بی�ش از  ۳۰۰امام�زاده
در ای�ران شناس�ایی
میشود.
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داروخـانه

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

·I

مونتریالÎIn
داداش¼¶زادهwÂ pMI·:
لوئیزºToÄ
دکترIÏ
داروساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :عصر

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

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

صبح

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

 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

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

کلیسا:
H Ä §H· ¨T I J
نشانی¶
£kt
/

Grace Ministry

1345 Rue Lapointe

» e q»Mtro:
H RCote¶Vertu
vÃ dÂ M I ¶ I Uµ It M §Ã o Äk

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

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Tel.: 514-261-6886

.

L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431

9
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آمریکا...

مرکزآموزشیبزرگساالنگالیله

مهمترینتکالیفاوباما

GALILEO ADULT CENTRE

در دومین دورۀ
ریاست جمهوری

10 921 Gariépy,

GALILEO ADULT CENTRE
Montréal-North, Québec H1H 4C6

514.721.0120

10 921 Gariépy, Montréal‐North, Québec • H1H 4C

Spring 514.721.0120
Registration 2013

نامنویسیترمبهار
Fall Registration 2012‐2013

قض��اوت در م��ورد
دورهی دوم ریاست
جمه��وری ب��اراک
اوباما خواهد بود .این
کارشناس میگوید
که بی��کاری کاهش
یافته اس��ت و یکی
از دالی��ل آن ای��ن
اس��ت که بس��یاری
از بیکاران دس��ت از
جس��توجوی کار
برداشتهاند و از بازار
کار خارج شدهاند.
چنی��ن وضعیت��ی
ممک��ن اس��ت ب��ه
بیکاری مزمن افراد
بیانجام��د؛ پدیدهای
که هم به س��ختی
قاب��ل جبران اس��ت و هم تأثیری
منفی بر سرعت گردش چرخهای
اقتصادی آمریکا میگذارد.
بیهوده نیس��ت ک��ه رئیس بانک
مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) اخیرا
اعالم ک��رد که آنقدر اس��کناس
چاپ خواهد شد که بیکاری به زیر
 ۶ /۵درصد کاهش یابد.

تغییر قانون مالکیت اسلحه ،اصالح
قان��ون مهاجرت ،حل مش��کالت
اقتص��ادی و بح��ران خاورمیان��ه
و خ��روج از افغانس��تان برخی از
مهمترین تکالیف پیش روی باراک
BASIC ENGLISH CLASSES
اوباماهستند.
به زعم کارشناسان ،اوباما سیاست
ASIC NGLISH
LASSES
)(CCBE
تاکنونی خود را ادامه خواهد داد.
باراک اوباما روز دوشنبه  ۲1ژانویه
برای دومین بار س��وگند ریاست
جمهوری ایاالت متحده آمریکا را
تاریخنامنویسی
یاد کرد.
REGISTRATION DATES: Feb. 5, 12, 19, 26, 2013
وی دوره دوم را نیز با پش��تیبانی
DATES:
June
19, 20to 12:00 p.m. & 5:00 p.m. to 8:00 p.m.
EGISTRATIONهاR
شروع کالس
		
9:00 a.m.
بیشتر شهروندان ایاالت متحدهی
9:00
a.m.
12:00 p.m. & 5:00 p.m. to 8:00 p.m.
CLASSES BEGIN:
March
25,to
2013
آمری��کا آغ��از ک��رد .نتیج��هی
شهریهC
LASSES BEGIN:
August 27, 2012
نظرس��نجی نهاده��ای مختلف با
REGISTRATION FEE:
)$40.00 + Books are Obligatory ($50-$100
یک
وج��ود تفاوتهای��ی ،همه بر
REGISTRATION FEE:
)$30.00 + Books are Obligatory ($50‐$100
DOCUMENTS REQUIRED:
Medicare Card + One of the following:
اوباما
موضوع تأکید میکنند؛ باراک
مدارکD
OCUMENTS
REQUIREDCitizenship
: Medicare
•   Canadian
Card  Card + One of the following:
از حمایت بیش از  ۵۰درصد مردم
مهاجران و مهاجرتباران از حامیان
 Canadian
 •   Permanent Residenceمورد نیاز
CardCitizenship Card
کشورش برخوردار است.
بودند.
اوباما
باراک
اصلی
 Permanent Residence Card
)•   Certificat de Sélection du Québec (R8 or RA
ها
ی
نظرس��نج
دس��تهای دیگر از
صفوف
درون
در
دیگ��ر
س��وی
از
) Certificat de Sélection du Québec (R8 or RA
)•   Confirmation de Résidence Permanent (IMM 5292 & IMM 5688
ی
ه
جامع
که
دهند
نیز نش��ان می
روز
ه
روزب
نی��ز
خواه��ان
ی
جمهور
) Confirmation de Résidence Permanent (IMM 5292 & IMM 5688
کالس های روزانه
آمریکا همچناندو نیمه است؛ اکثر
بر ش��مار طرفداران اصالح قانون
		DAY CLASSES:
Monday to Friday:
8:30 a.m. to 12:30 p.m.
رئیس
دمکراتها هوادار سیاست
شود.
ی
م
افزوده
مهاجرت
DEVENING
AY CLASSES:
Monday to Friday:
8:30 a.m. to 12:30 p.m.
CLASSES
Monday to Thursday:
6:00 p.m. to 9:30 p.m.
بیشتر
جمهوری ایاالت متحده و
درمانی،
خدم��ات
نظام
در
م��ورد
شبانهE
VENING
LASSES
Monday to Thursday: 6:00 p.m. to 9:30 p.m.
کالسCهای
جمهوریخواه��ان مخال��ف این
ناظ��ران معتقدند دول��ت آمریکا
سیاستهاهستند.
ت�لاش میکن��د دس��تاوردهای
تاکنون��ی را حف��ظ و بر درس��تی
ب��ه اعتقاد یک اس��تاد دانش��گاه بسیاری از امور به مجلس
اجرای مصوبات نظ��ارت کند ،به
پرینس��تون آمریکا ،بنا بر این دو منایندگان بستگی دارد
موضوع اصلی ب��دون تغییر باقی جمهوریخواه��ان در مجل��س گونهای که در پای��ان دورهی دوم
ماندهاند:
نمایندگان اکثری��ت را در اختیار ریاست جمهوری باراک اوباما کسی
«با وجود همراهی اکثر شهروندان دارند و در مجلس سنا هم با وجود به فکر بهعقببرگرداندن اصالحات
ب��ا باراک اوبام��ا و پی��روزی او در این کهدر اقلیت هستند ،میتوانند نیافتد.
انتخابات ،ترکیب کنونی کنگرهی موانعی بر سر تصویب قوانین ایجاد میت رامنی ،رقیب باراک اوباما در
آمریکا بسیار مشکلزاست و سبب کنند".سیاستاخذمالیات"عاملی انتخابات نوامبر  ،۲۰۱۲وعده داده
نگرانی کاخ س��فید شده است – اس��ت که به اعتقاد کارشناس��ان بود ک��ه در ص��ورت ورود به کاخ
همانگونه که ش��رایط اقتصادی اقتصادی ،باراک اوباما باید در مورد سفید ،سیس��تم خدمات درمانی
 است».
کرده
نگران
خواهان به توافقی فراگیر را که از ابتکارات باراک اوباما
شماره 840آن
جمهوری
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کنونی دولت را
1387
 26بااردیبهشت
7
بود ،حذف کند.
این اس��تاد تاریخ معتقد است که بلندمدتبرسد.
ژاپنی  اروپایی آمریکایی
اختالفات سیاسی دو حزب بزرگ البت��ه خوشبینیهایی نیز وجود
موسسه مالی
آمریکا ،قانونگذاری در سالهای دارد ،از جمله در مورد گس��ترش تداوم سیاست خارجی مشابه دوره
پیش رو را هم مانند ماههای آخر روابط تجاری «ترانس -پاسیفیک»
خنست جمهور بوش به اسرائیل ،بیشتر نمود
ب��ا وجود
دورهی نخست ریاست جمهوری بی��ن آمریکا و کش��ورهایی مانند
تم��ا م
یافت .دورهی دوم
خواهد در
کارشناس��ان
 ...امایی که اوباما
اوباما جوان
سیاس��تمدار
ای��ن
منتقدان
قدرت و نفوذ
شیلی وم��ورد
هایی که در
همچنین
صحبتپرو و
باراک اوباما با بنبستهای فراوانی اس��ترالیا،
ب��اراک
جمهوری
ریاس��ت
رایگان
محل:
در
حتویل
 ارسال سریع ارز به ایران برعکسنظرداشت
مسلماً با در
تاثیر آن بر
آمری��کا و
نامهها در
یهودی
روبرو
کرد.کند
خواهدمی
مطرح
همکاری
در مورد
تجاری
الب��یتفاهم
انتظار در
سیاهپوست،دور از
انتظار رخ��دادی
 تبدیل ارزهای معتبرآمریکا تالش
انتخاباتی او،
سیاستهای
عرصهیپیش��رفت
اروپا.کشور وجود
های آن
متحده وسیاست
جهتگیری
ی
ه
اتحادی
ایاالت
خارجی
با
جمه��ور
«اصالحات رئیس
جورج بوش
عنوان یک
نیروهایبه هیچ
خروج که او را
پایه وندارند.کرده اند
دوس��تی
آمریکا ،برای در دارد،
آمریکا وداخل��ی
سیاس��ت
عرص��اماهی
آمریکایی
اسرائیل ،را
صورت
گستردهای
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گ
ا
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خنواهد گرفت»
رانت
ی
سناتور اوباما این انتقادها را رد کرده و
تاسیس اسرائیل ،به این کشور سفر کرده ها دارد.
Sharif Exchange
مبارزه با
استداللپهپاد
البته جمهوریخواهان در روزهای جمله موضوعاتی است که اوباما در و اس��تفاده از
برایاو عمیقاً
است.
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کرده که
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____________________
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اعتقاد
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پرداخت .هر
انتص��اب جان ک��ری ب��ه
ه��ای دولت آمریکا در پایان
بدهی
بسیاریبه چشم
اسرائیل را
ها،بهدولت
آمریکایی
از
اسرائیل است.
عنواناسرائیل با برخوردی منتقدانه! فیت خوب
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مجاز
سقف
از
میالدی
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Montreal، QC، H4A2C2
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اساس��یمی
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رفت.آس��تانه یک
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شده اما
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این
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جمهور
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Fax: (514) 22-6409
متحده
ایاالت
های
ارزش
تمام
دارنده
دربر
دارد،
قرار
اش
جمهوری
ریاست
دوره
پایان
در چنین شرایطی بر اساس قوانین بخت چندانی ندارد.
و جان برنان بهعنوان رئیس آژانس
)Tel.: (514
خودکارباراک آمریکاست.
انتخاباتی
متحده،بربهرقابت
ایاالتبا تمرکز
بحثی
های یک معمای
آقایهاوباما
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اطالعات مرکزی
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رابطه
m
nge.co
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www.sharifexcha
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آمریکا
میان
باید
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تاکنونی محسوب میشوند.
کاهش و مالیاتها افزایش مییابد .خدمات درمانی
اسرائیل وجودداشته باشد.
به عنوان یک متحد نظامی در منطقه به که رفتاری دارد که ش��ما با
ب��اراک
کنگرهی آمریکا برای پیشگیری از به اعتق��اد ناظران ،اص�لاح قانون سیاس��تهای خارج��ی
پیش��تیبانی قاطع از اس��رائیل ،تاکنون از ش��دت متالطم خاورمیان��ه ،دالیل کافی آن مخالفید ،چگونه برخورد
خواس��تههای کنونی
اوبام��ا ب��ر
خارج��یهی
آمریکا به ورط
اقتصاد
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بیشتر
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پایان
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کرد.
خواهد
کسب
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موفقیت
برخ��ی مس��ائل ،از
رابطهو
جهانی
– به تأخیر انداخت.
اقتصاد در
نظرسنجی،اندک��ش
ای��ن موفقیت به این دلیل حاصل یک اقدامات
مسائل
ح��ال مجل��س نماین��دگان که نمیش��ود ک��ه جمهوریخواهان موضوع باتجارت را
مهمتریناسرائیل
سختگیری های
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ایجاد
باخت��ری و
روی کرانه
عرصه24پیش در
اند.
دانسته
باراک اوباما
با در این
اکثریت کرس��یهای آن را حزب مواف��ق اصالح��ات
Real Estate Broker
نشین،
رقیب (جمهوریخواه) در دس��ت هس��تند ،بلکه به ای��ن خاطر که احتمالشهرک های
ی
یهودییا کره
دسترس��ی ایران
سال سابقه
داشته است.
مورد
بحران
قرارهای و
انتقادهست
سالح
دارد ،اعالم کرده اس��ت که سقف رقیب��ان اوباما بیم دارن��د از اینکه شمالی به
این اوبام��ا چراغ
آق��ای
اکنون
نظرس��نجی
نیز در
بدهیهای دولت را برای س��ه ماه "حزب مهاجرستیز" لقب بگیرند .خاورمیانه
که
دهد
می
نش��ان
س��بز دوم و سوم هستند؛
افزای��ش خواه��د داد تا بت��وان از ع�لاوه ب��ر ای��ن تغییر س��اختار در مکانهای
اگر او رئیس جمهور ش��ود،
دوس��تبا
همچنان برخورد
ه��م موضوع
ورشکستگی دولت در پایان فوریه جمعیتی آمریکا به گونهای است پس از آن
دولتش
آمریکا
قویخروج
که محافظهکاران را مجبور میکند تروریسم و
جلوگیری کرد.
نظامیانبود ،اما
اسرائیل خواهد
مشاور امالک:مسکونی و جتاری
اند.
ه
شد
مطرح
افغانستان
از
از
اقتصادی
کارشناس
به زعم یک
اقشار
س��مت
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کس��ب
برای
با برخوردی منتقدانه.
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اقتصاد
پژوهش
مؤسسه
انتخابات
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شوند.
متمایل
مهاجر
جانتان مارکوس
• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن
برای
ش��اخص
ترین
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اقتص��اد
نی��ز
جمه��وری
ریاس��ت
اخی��ر
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جمهوری اسالمی او را منی پذیرد.

در میان جرائم جدی و مهم «آرش»:
سرقت مسلحانه ،سرقت از دپانور ،سرقت از بانک و اینک
ورود غیرقانونی به خانه ی افراد به چشم می خورد.

محدودی��ت رف��ت و
آمد ،گ��زارش دادن به
اداره خدم��ات مرزی
کان��ادا یک بار در هفته
و درخواست رسمی برای
پاسپورت ایرانی 3 .ماه بعددر اکتبر
 ،2004پلیس مونترال «آرش» را
با سالح گرمی غیر قانونیدستگیر
ک��رد .او ت��ا ژوئ��ن  2005زمانی
که اتهام س�لاح گ��رم را پذیرفت
بازداشت بود.
در  29دسامبر « ،2005آرش» در
آدم ربایی م��ردی از لندن ،انتاریو
همکاری کرد .قربانی به هتلی در
الوال برده شد ،جایی که «آرش»
و  5مرد دیگر قربانی را به مدت 6
روز تهدید کردند و او را کتک زدند
و سعی بر این داشتند تا 120هزار
دالر بدهی زنی از الوال که دوست
دختر م��ردی وام دهن��ده زندانی
بود بدست بیاورند« .آرش» تیری
به طرف مرد شلیک کرد ،و گلوله
باعث خراش��یده شدن گوش مرد
شد .قربانی پس از عملیات پلیس
طبق اطالعاتی که از یکی از اقوام او
که از او درخواست آزادی مرد شده
بود ،نجات پی��دا کرد و او و برخی
از آدم ربایان را در هتل دس��تگیر

کانادا :تقلبات شهروندی
در س��ال  ۲۰۱۰آزم��ون
ش��هروندیش را قبول شده ،اما
بعد ازاینکه به وسیله یک افسر
در م��ورد پاس��پورت منقضی
شده اردنی اش مورد سوال قرار
گرفت پرسشنامه اقامتی به وی
داده شد.
او دارای تحصی�لات در رش��ته
حس��ابداری و ام��ور مال��ی از
دانشگاه ایلینوی جنوبی است.
وی توسط اداره مهاجرت جهت
بروز رس��انی متداول فراخوانده
ش��د که به او گفته شد بررسی
پرونده وی ممکن است  ۱۵ماه

www.skylawn.net

A

«آرش»،مجرمدیپورتناشدنی!

«آرش» (نام حقیقی فرد نیست)
در سال  1357در ایران متولد شد.
خانواده ی او از دولت کانادا تقاضای
پناهندگی کردند و در سال 1991
در مونترال سکونت یافتند .بعدها
او به جرائم مختلفی متهم شد از
جمله دزدی مسلحانه و به دلیل
اینک��ه کانادایی نب��ود ،حکم
خروجش از کانادا صادر شد.
«آرش» تقاضای تجدید نظر
کرد ت��ا اینکه تاخی��ری در
اخ��راج او تا جوالی  2004از
کانادا شود .چند ماه قبل از آن،
زهرا کاظمی ،ش��هروند کانادایی
و روزنامه نگار فع��ال در ایران ،در
بازداش��ت توس��ط مقامات ایرانی
کشته شد« .آرش» ،زمانی که کانادا
خواستار جوابی در مورد مرگ زهرا
بود ،به ایران فرس��تاده شد .آنها با
رد ای��ران از قبول کردن او ،ناامید
شدند .در حال حاضر« ،آرش» در
بازداشتگاهی به جرم ارتکاب حمله
به خانه ای بسر میبرد.
دولت ف��درال آمار تعداد مجرمان
را که در ش��رایطی مانند «آرش»
هستند را ندارد .پرونده ی «آرش»
نش��انگر موانعی است که مقامات
مهاجرت��ی کان��ادا ب��رای خروج
مجرمان با آن رو برو هستند .عدم
پذیرش او توس��ط ای��ران مقامات
کانادایی را در شرایط ناخوشایندی
قرار داد.
دولت ایران هرگز به طور آش��کار
دلیل ع��دم پذی��رش «آرش» را
بیان نکرد .بنابراین دستور آزادی
«آرش» مبنی بر اینکه یک سری
از قوانی��ن را رعایت کند از جمله
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ش��دند .در  3ج��والی ،2008
«آرش» بعد از اقرار به  2جرم آدم
ربایی و توطئه ب��ه چیزی حدود
 7س��ال زندان محکوم ش��د .در
س��ال  2009او به دالیل مختلفی
از آزادی مح��روم ش��د .زمانی که
محکومیت او در  30ژوئن 2010
به پایان رسید ،او به اداره خدمات
مرزی کانادا منتقل شد تا  1سال
دیگر بازداش��ت شود در حالی که
هیئت مهاجرت و پناهندگی امکان
بازگش��ت او را ب��ه ایران بررس��ی
میکردند« .آرش» به دادگاه گفت:
"حاال زمانش است که من زندگی
خود را در  33سالگی تغییر دهم.
فقط یک شخص هست که میتواند
من را کنترل کند؛ آن شخص خود
من هستم".
او به قی��د ضمان��ت کارگری که
 20000دالر خ��ود را در خط��ر
گذاشته بود آزاد شد .اما یک هفته
بعد پس از مشاجره با اقوام ضامن،
«آرش» خود را ب��ه اداره خدمات
مرزی کانادا تسلیم کرد.
حک��م آزادی «آرش» بار دیگر در
 5می  2011بعد از اینکه دوست
دیگ��ری با پرداخ��ت  5000دالر
ضمانت مراجعه نمود ،صادر شد.
 6هفته بع��د در  21ژوئن ،2011
یک مرد مس��لح با هف��ت تیر به
خانه ای در س��نت لین وارد ش��د
و به زنی ک��ه در داخل بود حمله
ور ش��د« .آرش» نیز در همان روز
دس��تگیر شد و س��اعاتی بعد در
دادگاه ژولیت مقابل قاضی حاضر
ش��د .او به ارت��کاب  6جرم متهم
ش��د از جمل��ه دزدی و ورود غیر
قانون��ی که ج��زای آن حبس ابد
است .ماه گذشته این پرونده به 9
آوریل  2013موکول یافت زمانی
که معلوم میشود «آرش» چه نوع
محاکمه ای خواهد داشت.
او از زمان دستگیری در بازداشت
بسر می برد.
در ماه سپتامبر،دولت فدرال روابط
دیپلماتیک خ��ود را با ایران قطع
ک��رد .جان بـِرد ،وزیر امور خارجه
کانادا به این کشور به عنوان "مهم
تری��ن خطر برای صل��ح جهانی"
خطاب ک��رد .در حال حاضر ،این
تنش های سیاسی به نظر نمیرسد
که به خروج «آرش» مرتبط باشد.
سخنگویی از اداره خدمات مرزی
کان��ادا میگوید که رس��یدگی به
پرونده ه��ای مجرمان در کانادا بر
اخراج آنها اولویت دارد.

•

>> ادامه از صفحه8 :

به طول انجامد.
وقت��ی او مج��ددا در اوایل ماه
ژانوی��ه فراخوان��ده ش��د اداره
مهاجرت گفت زمان انتظار شما
به  ۴۸ماه رسیده است.
پدر دو فرزند در تورنتو گفت من
احس��اس خیانت می کنم .آنها
نم��ی توانند با زندگی من بازی
کنند .ما نمی خواهیم به پرونده
ما بدون نوبت رس��یدگی شود
یا بدون هیچ دقتی درخواست
شهروندی ما بررسی شود ،آنچه
می خواهیم یک چارچوب زمانی
منطقی برای پروس��ه پردازش

10

تقاضای شهروندی ما است.
هرس��اله  ۱۶۰۰۰۰نف��ر،
شهروندی کانادا را به دست می
آورند .اما نرخ رد تقاضا در این ۵
سال روند صعودی از  ۱.۴درصد
به  ۳.۵درصد داشته است.
ع�لاوه ب��ر گذران��دن آزم��ون
شهروندی ،متقاضیان بایستی
س��طح قاب��ل قبول��ی از زبان
انگلیس��ی یا فرانسوی را داشته
باشند و هیچ گزارش و شکایت
جزایی و س��وء پیشینه جنایی
نداشتهباشند.

•

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

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

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

تورهای مسافرتی با اتوبوس به سراسر آمریکا و کانادا
___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.

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
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کب ـک >> :مروری بر رسانه ها. .

______
علی اشرف
شــادپور

_______

___________________

عنوان سر مقاله گازت 28ژانویه

_________________
در شماره گذش��ته پیوند ،مطلبی
درب��اره حض��ور پر رنگت��ر زنان در
صحنه سیاسی کانادا نوشته و پیش
بینی شده بود که یک زن به نخست
وزیری انتاریو انتخاب خواهد شد.
اکن��ون ای��ن پیش بینی ب��ه وقوع
پیوس��ته و خان��م کاتلی��ن وی��ن
،)KATHLEEN
(WYNNE
به نوش��ته گازت ،ششمین نخست
وزیر در اس��تان ها و تری توریهای
کاناداست.
ی��ادآوری می ش��ود که اف��زون بر
خانم وین ،خانم ساندرا پوپاتِلو هم
کاندیدای همین مقام بود .حتی وی
شانس اول را داشت .ولی همانطور
که حدس زده می ش��د ،خانم وین
ش��گفتی آفری��د و رای دهندگان
حزب لیبرال اونتاریو او را برگزیدند.
خانم وین باید خود را برای انتخابات
عمومی آینده اونتاریو آماده کند که
نبرد سخت تری است.
روزنام��ه گازت عکس خانم کاتلین
وین را ،در حالی که به قول معروف
نیش��ش تا بناگوش باز اس��ت ،ولی
با چهره مصمم مش��غول سخنرانی
است چاپ کرده و در زیر آن نوشته
است:
«چالش ه��ای زیادی در برابر خانم
وی��ن ق��رار دارند ،اما پی��روزی وی
شایسته جشن گرفتن است».
ای��ن روزنامه در ادام��ه مطلب می
نویسد:
هنگامی که کاتلین وین نخست وزیر
اونتاریو ش��د ،کانادا با داشتن  6زن
در مقام های نخست وزیری استان
ها و تریت��وری ها ،در یک موقعیت
قاب��ل مالحظه قرار گرفت .این یک
موفقی��ت تاریخ��ی اس��ت و ارزش
جشن گرفتن دارد.
البت��ه خان��م وی��ن از طری��ق یک
انتخابات عمومی به این مقام نرسیده
است ،بلکه انتخاب وی حاصل یک
انتخابات درون حزبی و ناشی از رای
نمایندگان کنوانسیون حزب است.
چ��ون وی فعال یک دولت اقلیت را

ماریاکُـتنه
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ی
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کانادا
رهب��ری می کند،
دیر ی��ا زود در مع��رض افکار
عمومی هم قرار خواهد گرفت.
تا آن موقع ،موضوعات چالش
برانگیزدر مقابل او کم نیستند.
دولتی که خانم وین رهبری خواهد
کرد ،بعد از  9سال در قدرت بودن،
فرسوده ش��ده است ،همانند دولت
لیبرال کبک بعد از  9سال حکومت.
لیبرال های اونتاریو ،بعد از سه دوره
رهبری و نخس��ت وزی��ری دالتون
مک گینتی ،بخاطر فساد و هیاهوی
بسیاردر افکار عمومی وضع متزلزلی
پیدا ک��رده ان��د .انح�لال مجلس
قانون گزاری اونتاریو از س��وی مک
گینتی ،به دالیل نامشخص ،و اعالم
بازنشستگی خود موجب تلخکامی
رای دهندگان استان شده است.
افزون بر داش��تن نخست وزیر زن،
وجه تش��ابه دیگ��ر اونتاریو و کبک
وض��ع اقتصادی اس��ت ک��ه ،در اثر
قراضه بودن کارخانجات و سیستم
مالی لرزان ،کمرش خمیده ش��ده
اس��ت .کس��ر بودجه فعلی استان
اونتاریو  12بیلیون دالر و قرض آن
در دهه گذشته باالی  100بیلیون
دالر بوده است.
استان اونتاریو که زمانی بخاطر ثروت
زیاد در اقتصاد کانادا به استان های
دیگر کمک های مالی درخور اعتناء
می رس��اند ،اینک خ��ود اعانه بگیر
دولت فدرال است.
خانم وین قول داده است که مجلس
قانونگزاری را دوباره احیا کند.
او روزگاری پرمشغله در پیش دارد
که کوشش زیادی می طلبد .چون
وی از طرف��ی هم باید اعضای دفتر
نخس��ت وزی��ری را انتخ��اب کند،
کابینه جدیدی تشکیل دهد ،نطق
افتتاحی��ه خود را تنظیم نماید (که
برای رس��میت یافتن مسئولیتش
الزم اس��ت) و باالتر از همه ،خود را
برای مبارزات انتخاباتی آماده کند،
که تمام نیروهای اپوزیسیون وی را
برای این کار به زودی تحت فش��ار
قرار خواهند داد.

اما خانم وین ،در سخنرانی خود در
کنوانسیون حزب ،اس��توار به نظر
می رس��ید و از اعتماد به نفس هم
برخوردار ب��ود .اگر او به این چالش
ها فائق آید ،حیات دیگری به حزب
خود خواهد داد تا بتواند آراء اهالی
اونتاریو را جذب کند.
پیروزی خانم کاتلی��ن وین ،که در
پی تالش وی برای بدس��ت گرفتن
رهبری حزب حاکم لیبرال اونتاریو
بدست آمد ،از یک جهت دیگر هم
ارزشمند است و آن اینکه در تاریخ
این استان ،وی رهبری است که یک
همجنس گرای علنی است.
او ،در سخنرانی پیروزی خود ،آرزو
کرد ک��ه موفقی��ت او الهام بخش
جوانان باشد ،تا صرفنظر از جنسیت
و گرایش های جنس��ی خود ،برای
نی��ل به ه��دف های عال��ی تالش
نمایند .او گفت این آن اتفاقی است
که باید بیفتد.
تذکر اخیر خان��م وین از آن جهت
مهم اس��ت که هنوز فاصله زیادی
داریم از روزی که نژاد ،جنس ،زبان
مادری و تمایالت جنسی یک مرد یا
یک زن خبرساز نشود و نیازی هم به
گفتن آن در سخنرانی های عمومی
نباشد.
این هم گفتنی اس��ت که در گوشه
دیگری از دنیا همجنس گرائی یک
بیماری یا بدت��ر از آن یک انحراف
زش��ت تلقی می ش��ود و مجازات
های س��نگین حتی اعدام را سبب
می گ��ردد .ول��ی در اینجا یک زن
همجن��س گ��را را باالی س��ر می
گذارند و حلوا حلوا می کنند و او را
به نخست وزیری می رسانند.
میان ماه من تا ماه گردون
تفاوت از زمین تا آسمان است
یا به قول حافظ:
صالح کار کجا و من خراب کجا
ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

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

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________
خدمات ما:با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
 ویزای دانشجویی
 سرمایه گذاری
 تمدید کارت اقامت
 تخصصی
 تجربه کانادائی و کبک  تقاضای تابعیت
 تکفل همسر و خانواده  تنظیمدعوتنامه

مهاجرت از طریق استان ها
کامی منفرد

)۰۲۱( 971 - ۱۸74

ساعات تماس به وقت ایران

Suite 308

H3C 1A8

با تعیین وقت قبلی

>> ابیوشادمهردرمونتریال
ابی و ش��ادمهر ،تنها س��ه
سال پس از آغاز اولین کار
مشترکشان ،بار دیگر پروژه
ای را ب��ا همکاری یکدیگر
ش��روع کرده اند که مانند
گذشته ،انگیزۀ آن عشق و
عالقۀ مشترکشان است به
هدفی واال.
این ب��ار اما بر خ�لاف کار
قبل��ی ،ه��ر دوی آنه��ا در
آهن��گ جدی��دی ب��ا هم
خواهند خواند .گذش��ته از
زیبایی این آهن��گ ،ابی و
شادمهر هدفش��ان پیامی
س��ت که این کار مشترک
در پی خواهد داشت چرا که
عالوه بر متن انساندوستانۀ
آهنگ ،صددرصد منافع به
دس��ت آمده از ف��روش آن

داخلی3747

از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴

980 St-Antoine W.
Montreal, Quebec

)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
)514-326-8103 (St.Leonard

•

تا کنسرت هایی را با الهام
از ای��ن کار مش��ترک در
ش��هرهای مختلف برگزار
نمایند.
 World Visionموسس��ۀ
خیریه ای ست که تمامی
منافع مادی به دست آمده
از آهن��گ مش��ترک ابی و
شادمهر به آن اهدا خواهد
شد .در دهه های گذشته،
 World Visionبا بیش از
 40000کارمند ،همواره به
عنوان پی��ش رو در کمک
های خیرخواهانه به بیش
از  100میلیون نفر ،فعالیت
های گسترده ای را در بیش
از  100کشور داشته است.
کمک های این موسسه در
زمینههایمختلفیازجمله

مدیر امور ایرانیان

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

هنر در شهر...

به موسسه ای خیریه اهدا
خواهد شد.
شادمهر کار آهنگسازی این
کار را انج��ام داده اس��ت و
شعر آن را سروده است.
پیام این آهنگ امید است
و صلح ،پیامی نه تنها برای
مردم سرزمین مادری ابی
و شادمهر ،ایران ،بلکه برای
مردم سراسر دنیا.
اب��ی و ش��ادمهر در ح��ال
س��اختن موزیک ویدیویی
برای این آهنگ هستند و
سعی شان بر این است که
تا جایی که ام��کان دارد از
ای��ن طریق ،پیام خود را به
تمامی م��ردم دنیا واضح و
رسا بیان کنند.
آنها همچنین در تالش��ند

PAIVAND: Vol. 19  no.1094  Fev. 01, 2013

کمک در مواقع اضطراری،
آم��وزش ،پیش��رفت های
اقتصادی و گسترش عدالت
صورت می گیرند.
 World Visionهمچنین
با همکاری ب��ا دولت های
مختل��ف در زمین��ه های
مش��کالت جهان��ی مانند
حقوق کودکان ،بهداشت و
س��و تغذیه نیز فعالیت می
نماید.
در آین��ده ای نزدی��ک در
انتظار خبرهایی از چگونگی
پیشرفت کار مشترک این
دو هنرمن��د ب��زرگ ایران
زمی��ن ،و تالشش��ان در
رساندن پیام انساندوستانه
شان به مردم دنیا باشید!


mariacottone@hotmail.com

www.mariacottone.com

ساعات
متاس

11:00

تا 18:00
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کانادا...

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

هشدارآخرینسفیرکانادادرایران،

در مورد یک بحران هسته ای
 26ژانوی��ه ،ایرانتو :ج��ان ماندی
 John Mundyفک��ر نمی کند که
کانادا باید روابط دیپلماتیک خود
با ایران رها کن��د چرا که این کار
پیامی اش��تباه را ب��ه جامعه بین
المللی می فرستد:

گفتــگوی سیاسی با ایران عبث
است!

Start-up visa

ماندی  ۶۰ساله ،که برای  ۳۱سال
به کارهای دولتی اشتغال داشته،
در سال  ۲۰۰۷و پس از سرد شدن
رواب��ط دو کش��ور از ای��ران خارج
ش��د .پس از آنکه کانادا در س��ال
گذشته س��فارت خود را در ایران
تعطیل کرد او اکنون مقام آخرین
سفیر کانادا در آن کشور را کسب
کرده است .ماندی اکنون در مرکز
مطالعات سیاس��ت بین الملل در
دانش��گاه اوتاوا مشغول به تحقیق
است .
او در یک س��خنرانی با عنوان "بن
بست اتمی ایران ،کانادا و دوره دوم
اوباما" هش��دار داد اگ��ر مذاکرات
ایاالت متحده و ایران به شکس��ت
بیانجامد ،بین دو تا چهار ماه آینده
ایران انباشته کافی از اورانیوم ۲۰
درصد غنی شده برای فراهم آوردن
ی��ک زرادخان��ه ی کوچک اتمی

خواه��د داش��ت و در این صورت
واکن��ش نظامی ای��االت متحده
و متحدان��ش در اواخر امس��ال یا
اوایل س��ال آینده روی خواهد داد
اما همچنین تذکر داد که "ما می
بایس��تی در مورد چنین واکنشی
به یک تصمیم گیری نهایی دست
زنیم".
ماندی می گوی��د برای اجتناب از
یک مقابله ی نظامی ،می بایستی
مذاک��رات در جهت دس��تیابی به
نتایجی که برای هردو طرف جذاب
باشد تغییر کند .این تغییرات باید
در برگیرنده خودداری از تش��دید
بح��ران و پذیرش منافع مش��روع
ایران پیرام��ون امنیت ملی اش و
همچنین مناف��ع ژئوپلیتیک این
کشور باشد.
او می گوید "م��ن فکر نمی کنم
با ان��زوای آنان ما قادر باش��یم به
یک تفاهم دست یابیم .آنها نشان
داده ان��د که توانای��ی کافی برای
تاثیرگذاری شگرف بر کشورهای
منطق��ه از جمله س��وریه ،عراق و
افغانستان دارند .ایران یک بازیگر
است".
تغییر دیگ��ری که می بایس��تی
اعمال ش��ود پذیرش اصل حقوق

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

بشر ایرانیان است" .ما نمی توانیم
با ایرانیان دس��ت به معامله زده و
از حمایت ایرانیانی که آزادی بسیار
بیش��تری را می خواهند دس��ت
بکشیم .این اصالح طلبان و طبقه
ی متوس��ط هستند که در آینده،
مش��کالت با ایران را حل خواهند
نمود و ایران را به کشوری که یکبار
دیگر دوست ما خواهد بود تبدیل
خواهند کرد".
او اص��رار دارد ک��ه اگرچه تهاجم
نظامی ی��ک پی��روزی تاکتیکی
خواهد بود ،تنها موجب تاخیر در
برنامه ی اتمی ایران خواهد شد.
عالوه بر آن یک حمله ممکن است
تلفات انسانی به بار آورد که طبقه
متوسط را به حامیان دولت ایران
تبدیل کند.

LAWYER

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

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

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

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

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

برنامهایجدیدو تاریخیدرمهاجرت،
برایجذبکارآفرینانبهکانادا

 25ژانوی��ه ایرانتو:
وزیر مهاجرت کانادا،
جیسون کنی ،برنامه
جدی��دی را در ماه
آوری��ل به اج��را در
خواه��د آورد که بر
طبق آن کارآفرینان
ن��وآور پذی��رش
خواهن��د ش��د ت��ا
مشاغل جدید ایجاد کنند و اقتصاد
را به سوی رشد بیشتر سوق دهند.
جیسون کنی اظهار کرد که برنامه
جدی��د به تبدیل ش��دن کانادا به
بهتری��ن و روش��ن تری��ن مقصد
برای راه اندازی ش��رکت و کسب
و کار ،کم��ک خواهد نمود .جذب
کارآفرینان فعال از سراسر جهان به
کانادا کمک می کند تا در اقتصاد
جهانی همچنان سبقت جو باقی
بماند.
برنامه ویزای جدید ب��ه ویزای راه
اندازی ( ،)Start-up visaموس��وم
است .ویزای راه اندازی ،کارآفرینان
را با سازمانهای خصوصی کانادا که
تجربه کار با اینگونه راه اندازیها را
دارند و می توانن��د منابع اولیه را
فراهم کنند ،مرتبط می سازد.
این برنامه بخشی از مجموعه برنامه
هایی می باش��د که قرار است در
سیستم مهاجرت کانادا تغییر ایجاد
کرده آن را سریعتر ،منعطف تر و
متمرکز تر بر روی نیازهای اقتصاد
کانادا نماید.
روش مذک��ور ،کارآفرین��ان مورد
درخواستمان را یاری می نماید که
پتانسیل ها و ذخایر خود را تکمیل
کنند و تاثیرش��ان بر بازار کار را به
حداکثر برسانند ودر عین حال آنها
به پشتیبانی گروه کانادایی سرمایه

گذاران و مالکین نیاز
خواهند داشت و قبل
از اقدام به درخواست
برای ویزای راه اندازی
خ��ود ،ب��ه س��رمایه
گذاران و اسپانسرهای
ریسک کننده احتیاج
خواهن��د داش��ت .در
ابت��دا اداره مهاجرت
( ،)CICبا دو گروه به
مثابه چتر و پشتیبان
همیاری خواهد نمود:
 CVCAو  .NACOکه س��ازمان
اول ،ش��رکتهای سرمایه گذاری و
شراکت خصوصی و دومی سازمان
ملی مالکین و صاحبان مش��اغل
است.
گروههای مذکور تعیین می کنند
که کدامیک از اعضای انجمنشان
واجد شرایط هستند که در برنامه
شان مش��ارکت نمایند .همچنین
اداره مهاج��رت با انجمن کانادایی
کس��ب و کارهای تازه تاس��یس
ش��ده  ،همکاری میکند تا بیزنس
های جدید را در اسرع وقت تحت
مجموعه خود قراردهند.
مدی��ر ش��رکت  CVCAو عض��و
هیئت مدیره لومیرا کاپیتال ،پیتر
واندر والدن ،گفت CVCA :مفتخر
است که در برنامه ویزای راه اندازی
بادولت کانادادر همکاری مستقیم
است .طبق این برنامه قصد داریم
تا کارآفرینان بلند رتبه را از سراسر
جهان ب��ه کانادا ج��ذب کنیم تا
کمکی باشد به ساخت شرکتهای
درجه یک در کانادا.
مایکل اس��کایبورو ،رییس هیئت
مدی��ره  ،NACOگف��ت از اینکه
بخش��ی از برنامه ویزای راه اندازی

هستیمبسیارخرسند
می باشیم .کار کردن
با اداره مهاجرت کانادا
و گروه مالکین سراسر
کشور ،ابتکاری است
در جهت ایجاد شغل
و موقعی��ت ه��ای
مناس��ب در کانادا به
عن��وان پیش��گام در
نوآوری.
وی��زای راه ان��دازی،
در ن��وع خ��ود اولین
می باشد و انگیزه ای برای جذب
افرادی است که پتانسیل خوبی در
تاثیر گذاری بر اقتصاد کانادا دارند.
با بدس��ت آوردن کارآفرینانی که
در پی ایش��ان هس��تیم و دارای
اقامتدائم نیز هستند و می توانند
دسترسی سریع به طیف گسترده
ای از ش��رکای تج��اری داش��ته
باش��ند ،کانادا خود را به مقصدی
ب��رای راه ان��دازی های کس��ب و
کارها تبدیل خواهد نمود .مرتبط
کردن مهاجرانی ک��ه کارآفرین و
آینده نگر هس��تند و سازمانهای
خصوص��ی کانادایی ثبت ش��ده،
برای موفقیت هر دو طرف سرمایه
گذار و کارآفرین ضروری اس��ت تا
شرکتهایی پدید آید که قرار است
در رقابت های جهانی حضورداشته
و در این کشور ،شغل ایجاد نماید.
جیس��ون کنی افزود که مشاغل،
رش��د و رونق اقتصادی همیشه از
اولویتهای دول��ت خواهند ماند و
برنام��ه ویزای راه ان��دازی جدید،
تعهدم��ان را برای پش��تیبانی از
نوآوری و کارآفرین��ی در بازار کار
کانادا ،مورد تاکید قرار می دهد.

•

BOOK

Prisoner of the Régime of Iran
TORONTO

Pegah Bookstore
5513 Yonge
Toronto, ON
M2N 5S3
Tel: 1-416-223-0850

VANCOUVER NORTHNima Bookstore
4-1558 Lonsdale
N. Vancouver, BC
V7M 2J3
Tel: 1-604-904-0821

_______________
For further information
or to order online:
Email: sentierislam@gmail.com

is a powerful and passionate story of a
French/Persian student of the seminary
in Iran's holy city of Qum.
He was imprisoned and tortured by the
Iranian Régime under the provisions of
the Danger to National Security regulation of the "Islamic" Republic of Iran.
____________
You can buy this book to the following bookstores in Canada:
$24.99

MONTREAL

Librairie du Moyen-Orient
877 Boulevard Décarie (coin de De)celles
Ville St Laurent,
H4L 3M2
Tel: 1-514-744-4886
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 28ژانویه ،ایرانتو :بانک کانادا
و استیون هارپر ،نخست وزیر،
پذیرفتند که پیش بینی های
قبلی ش��ان درب��اره وضعیت
اقتصادی کش��ور بیش از حد
خوش بینانه بوده است.
هارپر طی س��خنرانی اش در
کمبریج پذیرفت که ش��رایط
تیره اقتصاد جهان��ی ،کانادا را
تح��ت تاثیر ق��رار داده و برای
وی و دولت��ش ،ای��ن واقعیت
های اقتص��ادی ،بودجه ریزی
و اشتغال زایی را بسیار پیچیده
کرده است.
با این همه ،نقاط روشنی هم برای
مصرف کنن��دگان و خری��داران
مسکن پدیدار شده:
م��ارک کارنی ،رییس بانک کانادا،
از اخطاره��ای پیاپی اش در مورد
افزای��ش هزین��ه ی وام در آینده
نزدیک عقب نشینی کرد.
با پذیرش نزول نرخ رشد اقتصادی
از نرخ پیش بینی شده ،کارنی نرخ
بهره پایه را در سطح  1درصد ثابت
نگاهداشت.
کارن��ی در اوت��اوا تاکی��د ک��رد
"خانوارهای��ی ک��ه از حجم باالی
بدهی هایشان دچار نگرانی شده
ِ
مصرف بیشتردست کشیده
اند ،از
اند .بانک انتظار دارد که روند رشد
اعتبارهای خانواره��ا برای مدتی
دیگر هم مالیم تر گردد".
بان��ک مرک��زی ب��رای م��اه ها از
شهروندان خواسته بود تا به هنگام
وام گرفتن ،تامل بیش��تری کنند
چرا که احتمال زیادی برای افزایش

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES، LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهساابراهیمنژاد

مهاجرت

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

نرخ بهره وجود دارد .اما اکنون می
گوید که تضعیف رشد اقتصادی به
همراه احتیاط بیشتر وام گیرندگان
فوریت افزایش هزینه وام را از بین
برده است.
از س��وی دیگ��ر هارپر ب��ه هنگام
ارزیابی ش��رایط مای��وس کننده
اقتصادی گفت "چنین ش��رایطی
آشکارا بر وضعیت مالی دولت تاثیر
خواهد نهاد که به نوبه خود بر روند
اش��تغال زایی ضرب��ه وارد خواهد
کرد".
کندی رشد اقتصادی تاثیر مخربی
بر بودجه دولت محافظه کار فدرال
داشته است .انتظار می رود مجموع
کسری بودجه برای سال  2012و
سال جاری  10میلیارد بیش از رقم
پیش بینی شده شود.
همچنین نرخ بیکاری اکنون به7.1
درصد رسیده که به معنای بیکاری
 1.4میلیون نفر در کاناداست.
درهمیناحوال،اخبارناخوشایندی
از س��وی صندوق بین المللی پول

به گوش رس��ید .صندوق ،که مقر
آن در واشنگتن است ،پیش بینی
ک��رده که اقتصاد کانادا در س��ال
ج��اری تنها رش��د معت��دل 1.8
درصدی خواهدداشت ،کهدودهم
کمتر از رقمیست که همین ارگان
سه ماه پیش اعالم کرده بود.
صندوق ،رش��د اقتصادی کاناد در
س��ال  2014را  2.3درصد برآورد
کرده است.
در ماه اکتبر گذش��ته ،بانک کانادا
رش��د اقتصادی کش��ور در سال
 2012را  2.2درص��د پیش بینی
نم��ود اما اکنون آنرا به  1.9درصد
کاه��ش داده اس��ت .برای س��ال
 ،2013بان��ک اکن��ون می گوید
تولید ملی  2درصد افزایش خواهد
یافت که این نرخ هم یک کاهش
چش��مگیر نس��بت به رق��م 2.3
درصدی ای که بانک دو ماه پیش
ارائه داده بود ،را نشان می دهد.

•

نگرانی جان ِبرد از دست داشتن ایران
درماجرایترورمرکزفرهنگییهودیان
 30ژانوی��ه :ایرانتو :وزیر امور
خارج��ه کانادا ،ج��ان بیرد،
ام��روز س��خنرانی ای بدین
مضمون ایراد نمود :من نگران
بی طرفی هم��ه تحقیقات
و رس��یدگی هایی هس��تم
ک��ه پیرامون بم��ب گزاری
تروریس��تی  ۱۹۹۴در مرکز
فرهنگی یهودیاندر آرژانتین انجام س��ازمان های تروریستی از قبیل
گرفته و ب��ا دالیل محکم و موثق حماس ،حزب الله و تحریک برای
بر این باورند ک��ه در این فعالیت کشتار یهودیان همگی اثبات شده
تروریستی س��رنخ اصلی به ایران اس��ت .در واقع اینها جزء دالیلی
هستند که اخیرا کانادا ،ایران را در
ختم می گردد.
نگرانی دیگر این اس��ت که اکنون لیست کشورهای حامی تروریست
ای��ران ،خود در حال بررس��ی این قرار داده است.
افرادی که در ای��ن حادثه صدمه
موضوع است.
پش��تیبانی رو به رش��د ای��ران از دیده اند اس��تحقاق اجرای عدالت

را دارند و به س��ادگی میتوان
فهمید ،اینکه قرار است ایران
در این تحقیقاتدخالت نماید،
اجرایی نیست.
کانادا به مبارزه جهانی خود بر
علیه تروریس��ت ،متعهد است
و طراحان اعمال تروریستی و
پشتیبانان آنها را نیزدر این نبرد
لحاظ نموده است.
در دادگاه قربانی��ان تروریس��م در
سپتامبر  ،۲۰۱۲کانادا ،ایران را به
عنوان پشتیبان ترور لیست نمود
و همچنین در ماه دس��امبر ،گروه
مس��لح س��پاه قدس را یک نهاد
تروریس��تی با هدف فعالیت های
جنایتکارانهخواند.

شمار بیکاران جــــهان به
 ۲۰۲میلیون نفر میرسد
ج سال
دویچه وله :بحران مالی پن 
پیش هنوز تاثیرات شدیدی بر
بازاره��ای کاری سراس��ر جهان
میگذارد.
سازمان بینالمللی کار ()ILOدر
گزارشی در این باره نوشته است،
شمار بیکاران در سطح جهان در
ج میلیون
سال جاری میالدی پن 
نفر افزایش خواه��د یافت .این
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کانادا...
چشماندازاقتصادینامشخصکانادا

سازمان جهانی افزایش بیکاران
را از تاثیرات بحران مالی جهانی
میداند که پنجس��ال پیش آغاز
شد.
به این ترتیب ش��مار بیکاران در
سطح جهان تا پایان سال جاری
به  ۲۰۲میلیون نفر خواهد رسید.
سازمان بینالمللی کار بخصوص
نگ��ران افزایش ش��مار کارگران

جوان است .در حال حاضر حدود
 ۷۳ /۸میلیون جوان در سراسر
جهان بیکار هستند.
س��ازمان بینالملل��ی کار از
مسئوالن سیاس��ی و اقتصادی
کشورها خواسته است با شدت
بیش��تری علیه بیکاری مبارزه
کنند.
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خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی






مدنی
کاری
تجاری
خانواده

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

قبول وکالت در ایران

درزمینهدعاویمطروحه
در دادگاه های ایران توسط
مجرب ترین وکالی پایه یک
دردادگستریتهران

________________________
465 St-Jean, Suite 801

برایارایهبهترینسرویس
با ما تماس بگیرید.

Montréal QC H2Y 2R6

Tel.: (514) 849-9696
Fax: (514) 221-2100

ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻓﮑﺮی ﻣﯽﺁﻓﺮﯾﻨﯿﻢ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯی ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ
ﺳﺮﻭﯾﺲ ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ )(POS
ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ

ﺳﺎﻡ ﮔﻨﺠﻮی

514-918-4736
438-238-2604

ﲡﺎﺭی ﻭ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺳﯿﺎﺭ )ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺰﯾﺮ ٔﻩ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ(

ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ

www.Samernet.com

Residential

)Free estimates & mobile service unit (free on the island of Montreal
Programming, Network design, Security Camera installation & services
Web design, Hardware & software installation & troubleshooting
Virus removal, POS system

شهباز :شورش پابرهنگان!...
این نکت��ه مجهول م��ی ماند که
ش��خص س��یدعلی خامنه ای به
مس��بب و مس��ئول همه
عن��وان
ّ
مش��کالت کش��ور و در رأس آنها
مش��کالت اقتص��ادی ،گماش��ته
اش برمس��ند ریاس��ت جمهوری
و ریی��س مجل��س فرمایش��ی و
"والیتم��دار"ش که خ��ود اجزاء
اصلی همه "مش��کالت" هستند،
چگونه می توانند در یافتن راه حل
دخیل باشند .به هرحال ،درادامه
خبر "دیگربان" آمده« :پس از این
هشدارها بود که حضور چهارشنبه
گذشته احمدی نژاد درمجلس با
کمترین حاشیه ای به پایان رسید
و در اقدامی غیرمنتظره نشس��ت
های مشترک نمایندگان و دولتی
ها آغاز شد».
"دیگرب��ان" درب��اره نتیج��ه این
نشست ها می نویسد« :نتیجه این
نشس��ت ها تاکنون صدور مجوز
برداشت  2میلیارد دالر از حساب
صندوق توس��عه ملی برای تأمین
س��بد حمایتی اقش��ار کم درآمد
ازس��وی دولت بوده است ...احمد
توکلی نیز درهمی��ن رابطه مأمور
تهیه طرح تأمین کاالهای اساسی
اقشار کم درآمد شده است».
روز س��ه شنبه س��وم بهمن ماه،
روزنامه کیهاندرمورد نحوه مصرف
این مبلغ نوشت:
«مبلغ  2میلیارد دالر قراراست در

Business

>> ادامه از صفحه7 :

قالب س��بد کاال میان  15میلیون
نفر توزیع ش��ود .این کمک قرار
اس��ت به  7ده��ک پایین جامعه
یعنی افرادی که زیرپوشش کمیته
امداد یا بهزیستی هستند یا اقشار
کارگری که در گروه اقشار ضعیف
قرارمی گیرند ،اختصاص یابد».
در خب��ری دیگ��ر ،روزنام��ه
"مردمساالری" می نویسد:
«عل��ی دهقان کی��ا ،عضو هیئت
مدیره ش��ورای اسالمی کار استان
تهران م��ی گوید :می��زان هزینه
محاسبه شده خانوار کارگری برای
دی ماه امس��ال که فقط در بخش
غذایی  672هزار تومان محاس��به
شده بود ،با سایر هزینه ها ازجمله
مس��کن ،حم��ل و نق��ل ،درمان،
تحصیل و مواردی ازاین دست به
 2میلیون و  361هزار تومان بالغ
می شود».
مع��ادل ریال��ی  2میلی��ارد دالر
اختص��اص یافت��ه ب��رای ح��ل
"مش��کالت" اقتصادی ،به نرخ ارز
ب��ازار آزاد (هردالر ح��دود 3500
تومان) حدود  7هزار میلیارد تومان
می ش��ود .با تقسیم این مبلغ به
شمار  15میلیون خانواری که قرار
است ازآن سهم ببرند ،به رقم سرانه
ای حدود  440هزار تومان برای هر
خانوار می رس��یم .اگر گفته عضو
هیئت مدیره شورای اسالمی کار
استان تهران را مبنا قراردهیم که

Facebook:
paivand.montreal

هزینه هر خان��وار در دی ماه را 2
میلی��ون و  361هزارتومان اعالم
کرده 440 ،هزار تومان اختصاص
یافت��ه ب��رای حل "مش��کالت"
اقتصادی ،به شرط آن که درست
خرج شود ،درآن دزدی و دغلی و
اختالس و حیف و میل نباش��د و
صحیح و سالم و به موقع به دست
 15میلیون خانوار نیازمند برس��د
–که احتمال تحقق چنین شرط
هایی بسیار نزدیک به صفر است-
این مبلغ تنها می تواند پاسخگوی
کمت��ر از  6روز نی��از آن خانوارها
باشد.
آی��ا نظامی که ادعای نمایندگی و
جانشینی خدا برروی زمین را دارد
و از مدیری��ت امام زمان برکش��ور
حرف می زند ،براس��تی نمی داند
که "مشکالت" اقتصادی -سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی و ...به کنار -را
نمی توان با  2میلی��ارد دالر حل
کرد؟!
به نظر نگارن��ده ،می داند و خوب
هم می داند ولی مانند غریقی که
به هر خس وخاش��اکی می آویزد،
دراوج درماندگ��ی از خ��ود کرده
های بی تدبیر ،می کوشد کابوس
گریزناپذیر س��قوط براثر شورش
پابرهنگان را به تعویق اندازد!

•
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دکتربهمن فصیح پور

در یاد مانده گان...

بایادمحمودعنایت...
بی بی سی :دکتر محمود عنایت،
یک��ی از نامدارترین روزنامهنگاران
ایران و مدیر مجله نگین،در هشتاد
سالگی در گذشت.
محم��ود عنایت و ب��رادر دوقلوی
(توأمان) او ،حمید عنایت در سال
 ۱۳۱۱در تهران به دنیا آمدند.
دو برادر تحصی�لات ابتدائی را در
مدرس��ه خاقانی ش��روع کردند و
سپس از س��ال س��وم ابتدائی به
مدرسه سپهر رفتند .هر دو مدرسه
از دبستانهای معتبر تهران قدیم
بودن��د .آنه��ا بیش��تر تحصیالت
متوس��طه را در دبیرستان فیروز
بهرام ادامه دادند.
محمود عنایت در دانشگاه تهران
ش��روع به تحصیل پزشکی کرد و
سرانجامدر رشتهدندانپزشکی فارغ
التحصیل شد ،اما بهدلیل عالقه به
فعالیتهای سیاس��ی و فرهنگی
هرگز به کار طبابت نپرداخت.
(حمید عنایت ،استاد نامی فلسفه
و علوم سیاس��ی در سال  ۱۳۶۱با
ایست قلبیدرگذشت).
همکاری با «نیروی سوم»

محمود عنایت زمانی که تازهدیپلم
گرفته بود ،اولین مقاله خود را در
س��ال  ۱۳۳۰در روزنامه «شاهد»
ارگان «حزب زحمتکش��ان ملت
ایران» منتش��ر کرد .در این زمان
التهابات جنبش ملی شدن صنعت
نفت ،کش��ور را فرا گرفت��ه بود و
مقاالت عنایت خ��واه ناخواه رنگ
سیاس��ی با گرای��ش ملیخواهانه
داشت.
ح��زب زحمتکش��ان از ائتالف دو
جناح شکل گرفته بود:
جناح راس��ت به رهب��ری مظفر
بقائی ،که با محمد مصدقدشمنی
داش��ت و جناح چپ ب��ه رهبری
خلی��ل ملکی ،که ب��ا قاطعیت از
مصدق پشتیبانی میکرد.
ب��ه دنب��ال انش��عاب در ح��زب
زحمتکش��ان ،خلی��ل ملک��ی و
یارانش تشکیالت «نیروی سوم» را
تأسیس کردند .محمود عنایت به
هیئت تحریریه این جریان پیوست
و در کنار کسانی مانند علی اصغر
حاج سید جوادی ،جالل آل احمد،
محمدعلی خنجی ،ناصر وثوقی و
نادر نادرپور از نویس��ندگان اصلی
نیروی سوم بود.
پس از کودت��ای  ۲۸مرداد ۱۳۳۲
فعالیتهای نیروی س��وم ممنوع
و ارگان آن توقیف ش��د .برخی از
فعاالن این جریان سیاسی منشعب
از حزب توده دستگیر شدند.

س��الهای پ��س از کودتا
برای دکتر محمود عنایت
فرصتی بود تا به تحصیل
دندانپزشکی ادامه دهد و
مدرک بگیرد.
او بار دیگر از سال ۱۳۳۷
به روزنامهنگاری روی آورد
و همکاری را با هفتهنامه
فردوسی شروع کرد .او تا
سال  ۱۳۴۳با این مجله
هم��کاری داش��ت و دو
س��الی نی��ز ،از  ۱۳۳۷تا
 ۱۳۳۹سردبیر آن بود.
محم��ود عنایت در س��ال ۱۳۴۴
امتیاز انتش��ار نگین را کسب کرد
و آن را ب��ه یک��ی از وزینترین و
مؤثرترین مجالت فرهنگی ایران
بدل ساخت.
نگین ،به ویژه در س��الهای تسلط
سانس��ور ،تا انقالب ضدسلطنتی
سال  ۱۳۵۷نقش بارزی در زندگی
روشنفکری ایران ایفا کرد.
«نگی��ن» با ای��ن که ب��ه صورت
نشریهای ادبی و فرهنگی منتشر
میشد،بسیاریازمطالباجتماعی
و سیاسی را با زبانی محتاط و دید
انتقادی بازتاب میداد.
نگین تا اردیبهشت  ۱۳۵۹انتشار
یاف��ت و پس از آن ،ظاهرا به دلیل
انتشار مقالهای از علی اکبر سعیدی
سیرجانی ،به محاق توقیف افتاد.
در نگی��ن به ویژه س��رمقالههای
محمود عنایت ج��ذاب بود که با
عنوان «راپرت» منتشر میشد.
در س��ال  ۱۳۴۹مجموع��های از
«راپرتها» به انتخاب علی موسوی
گرمارودی به صورت کتاب منتشر
شد و به چند چاپ رسید.
محمود عنایت در س��الهای پیش
از انق�لاب در روزنام��ه کیهان نیز
مقاالتی خواندنی مینوش��ت که
گزی��دهای از آنها در س��ال ۱۳۵۴
در کتاب��ی زیر عن��وان «محاکمه
استثنائی» منتشر شد.
مقاالت عنایت با زبان ساده و جاندار
و بیانی شوخ و نیشدار ،معروفیت
و محبوبیت زیادی پیدا کرده بود.
هنر او در آن بود که پیچیدهترین
مس��ائل اجتماعی و سیاس��ی را
به بیانی روش��ن و دلنش��ین بیان
میکرد.
عنایت درباره سبک خود در جایی
گفته است« :این روشی است که
از قدیم و ندیم سابقه داشته است.
طنز و هزل نوعی پوشش است در
جوامعی که اظه��ار عقیدۀ صریح
ممکن نباشد .بس��یاری از حقایق
تل��خ و ناخوش��ایند را اهل قلم در

شیراز

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

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

با کمک طب سوزنی

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

_____________________
Tel : (514) 267-3454

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

•
•
•
•

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

پوشش طنز و تمثیل بیان کردهاند.
تمثیل زمانی که با طنز و یا حتی
فکاهیات توأم باشد تأثیر فراوان بر
خواننده میگذارد».
ترجمههایعنایت

محمود عنایت بر زبان انگلیس��ی
تس��لط داشت و در سالهایی که از
کار مطبوع��ات دور افتاده بود ،به
ترجمه کارهای سیاسی و اجتماعی
روی آورد .از ترجمهه��ای او که با
همان نثر ساده و گویا انجام گرفته
است ،میتوان به چند کتاب اشاره
کرد:
کتاب «مهاتما گاندی و پیروان او»
که نگاهی انتقادآمیز به سرگذشت
پیشوای بزرگ هند است.
کتاب«کالبدشناسیچهارانقالب»
یا «از انقالب مذهب��ی کرامول تا
انقالب س��ر خ لنی��ن» که نگاهی
تاریخی و تطبیقی به چهار انقالب
بزرگ تاریخ است :آمریکا ،فرانسه،
روسیه و انگلیس.
مجموع��ه مق��االت سیاس��ی و
اجتماعی «ص��دای مردم» از چند
نویسنده نامی مغرب زمین.
و سرانجام کتاب «انسان در عصر
توحش» ،اثری پژوهش��ی به زبان
س��اده درباره زندگی انس��انهای
اولیه.
محمود عنایتدر اواخردهه ۱۳۶۰
برای معالجه بیماری قلبی از ایران
خارج شد ،نخست به اروپا رفت و
سپس به امریکا مهاجرت کرد و در
لس انجلس اقامت گزید.
او در مهاجرت تالش کرد «نگین»
را منتشر کند ،اما توفیق چندانی
نیافت.
محمود عنایت در سالهای گذشته
ب��ا بیماری و ناتوانی روب��رو بود .او
بامداد پنجش��نبه هفدهم ژانویه،
براب��ر  ۲۸دی م��اه ،در کالیفرنیا
درگذشت.

•

بهروزآقاباباخانی

مشاور رمسی وام مسکن

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

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

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

نان سنگک

رستوران

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

PAIVAND: Vol. 19  no.1094  Fev. 01, 2013

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

5625 Sherbrooke W.

514

485-2929
Montreal Qc H4A 1W4

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

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!
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چو نآ ننادید هرابدید،استوارماند!
ن داشت،
نت خود ب ه انسا 
ف ساخ 
ی مكشو 
ی برا 
آیا خدا را ه دیگر 
جز را ه عیسی ،فرزند یگانهاش؟

ن همواره مه 
م
ی انسا 
آنچ ه ك ه برا 
س و ارتبا 
بوده اس��ت ،تم��ا 
ط با
ی است.
یدیدن 
چیزها 
س ك ه چیزها 
اما افسو 
ی دیدنی،
ی و ناپایدارند و بهزود 
موقت�� 
ی از
ی كه
ی آنان 
ن خواهند رفت .برا 
میا 
میخواهند با "عال مدیگر" ارتباط
ی دیدنی
داشت ه باش��ند ،چیزها 
ش نمینماید.
ی بی 
ندنیا زندان 
ای 
ی از میان
ی دیدن 
اما اگر پدیدهها 
خواه��د رفت ،آیا بهتر نیس��ت
ی چیزهای
ن در پ 
ن اآل 
از همی�� 
نادیدهبشتابیم؟
ی از مرد م ب ه وجود خدا
بس��یار 
اعتقاد دارند ،اما انتقاد میكنند
ك ه چرا نمیتوانند خدا را ببینند؛
ل افراد س��طحینگر
ن قبی�� 
ای�� 
معتقدن��د ك ه اگر میش��د خدا
را دی��د ،هم ه مرد م ب�� ه او ایمان
میآوردند.
ی نیز هستند ك ه خود
عدۀ دیگر 
را ُملْ ِحد یا ضدخدا مینامند؛ اینها معتقدند كه
اگر خدا وجود میداش��ت ،میش��د او را دید.
تو
ل اس 
ی باش��د ،غیرمعقو 
هرچ ه ك ه نادیدن 
لپذیرش.
غیرقاب 
ك نفر را میشناس��ی م ك ه اشتیاق داشت
اما ی 
ن و ن ه با
خدا را ببیند ،ن ه با انگیزۀ سطحینگرا 
ی ك ه برای
دیدگاه ملحدان ،اما بهخاطر اشتیاق 
ن بیشتر خداداشت.
شناخت 
ی آنك ه جالل
ض كرد« :مس��تدع 
او ب ه خدا عر 
ت ك ه خدا او
ب اس 
ن بنمایی ».عجی 
خود را ب ه م 
ط به
ش نكرد ،فق 
ت سرزن 
ن درخواس 
ی ای 
را برا 

او هشدار داد و فرمود:
ن نمیتواند
ی زیرا انسا 
ی ببین 
ی مرا نمیتوان 
«رو 
مرا ببیند و زنده بماند».
ب كام ً
ل در ك است .اما
ن و قاب 
ال روش�� 
ن جوا 
ای 
ن قابل
ی نیز فرمود ك ه چندا 
خ��دا نكت ۀ دیگر 
ی را در شكاف
در ك نیست .خدا فرمود ك ه موس 
ل او عبور
ت و از مقاب�� 
صخره خواهد گذاش�� 
ت او را از روبرو
خواهد كرد ،اما نخواهد گذاش�� 
ت كه
ی عبور كند ،خواهد گذاش 
ببیند ،بلك ه وقت 
ت سر ببیند (خرو ج :۳۳.)۲۳-۱۸
او را از پش 
ی توانست ه این
چ عال م اله 
منظور چیست؟ آیا هی 
را در ك كند؟
س واقعه،
ی هست .در پ 
ن وعده ،راز 
س ای 
در پ 
ت سر دید نیز
ی خدا را از پش 
ی موس 
ی وقت 
یعن 
ی هست.
راز 
ی آغاز میشود
ن نقطها 
ت در هما 
ن درس 
ایما 
ك ه راز آغاز میشود.

ب دریاف 
ت
ی غری 
ی ك ه از خدا وع��دها 
ت��ا زمان 
ت وادارد،
ی ك ه ما را ب ه حرك 
نكردهای��م ،وعدها 
ب و فلسفه
ی جر مذه 
ن چیز 
ی برایما 
ل اله 
مسائ 
ن نكت ه كه
ی در ك ای 
ت نخواهد بود .برا 
و الهی��ا 
ن زیاد 
ی است ،ایما 
خدا نادیدن 
ی الز م نیست.
ل ساده
ن دلی 
ط ب ه ای 
ت فق 
ی اس� 
او نادیدن 
ی است.
ك ه نامحدود و الیتناه 
ی را میتوانی م ببینی م ك ه حدی
ط چیزهای 
ما فق 
ط حدود اشیاء را میبینیم،
دارند .مادر واق ع فق 
ی كه
ت هستند .خدای 
ن ه آنگون ه ك ه آنهادر واقعی 
ت است ،هیچگاه
ن حد و نهای 
ق بدو 
بهطور مطل 
ی چش م ما نخواهد شد؛
ل ب ه "مفعولی" برا 
تبدی 
ی است ،او سرمنشأ تمامی
ل هر فعل 
او خود فاع 
ت اس��ت؛ او "چیز" نیست ،بلك ه "روح"
واقعی 
است.
ح فرمود كه
ت مسی 
ن جه 
ب ه همی 
ت و هر ك ه بخواهد او
خدا رو ح اس 
را بپرستد ،باید ب ه رو ح و راستی
بپرستد.
ت نادیدنی .انسان
ی اس 
خدا خدای 
نمیتواند او را ببیند ،مگر اینك ه او
ن آشكار
ش خود را بر انس��ا 
خود 
توغیرقابل
یاس 
سازد.خدانادیدن 
ت عظی م و
دسترس ،چرا ك ه بهغای 
ی خود
س وقت 
ی است .پ 
الیتناه 
ف میسازد ،در
را آشكار و مكشو 
ن میسازد تا به
واق ع خود را فروت 
ی ما
ل ظاهر شود ك ه برا 
ن شك 
آ
ل ادار ك گردد.
قاب 
ت دیگر ،او خود را كوچك
بهعبار 

PAIVAND: Vol. 19  no.1094  Fev. 01, 2013

یو
ل دین 
ن امر دیگر ب ه مس��ائ 
میس��ازد .ای�� 
ی است
ط نمیش��ود ،بلك ه امر 
ی مربو 
فلس��ف 
ط ب ه ایمان.
مربو 
ن رادر ك كنیم .این
ن میتوانی م ای 
طدر قلبما 
فق 
ب اما ممكن؛ خدا «میخواهد»
ت غری 
ی اس 
امر 
ط داشت ه باشد.
ن ارتبا 
ك ه با انسا 
ی خدا همیش� ه منجر ب� ه فعلی
فروتن� 
یمیگردد.
مكاشفها 
ك میشود تا توج ه ما
به دیگر س��خن ،او كوچ 
تو
ن جوهر اوس�� 
ی بود 
ب كند .المتناه 
را جل 
ی ظاهر و تجلیاش.
فروتن 
ض جلوه
ن متناق 
ت بهنظر انسا 
ن اس 
ن امر ممك 
ای 
گ باشد ،نمیتواند كوچك
ی اگر بزر 
كند .انسان 
ك باشد ،دیگر نمیتواند
ه م باش��د و اگر كوچ 
ن نیز نمیتوانند شكل
گ باشد .اشیاء بیجا 
بزر 
ط ش��یء
ب خود را تغییر دهند .آنها فق 
و قال�� 
ل است .اگر غیر از این
هستند .اما خدا خالِ متعا 
ف كرده،
ت اعترا 
ب میتوانس 
بود ،چگون ه یعقو 
بگوید« :خدا را روبرودید م و جان م رستگار شد»
ش :۳۲.)۳۰
(پیدای 
ك شود ،از صحنۀ
ی ك ه ب ه خدا نزدی 
هر مخلوق 
ض خدا سبب
ی محو خواهد شد .اما فی 
هست 
ن و كوچك
ی فروت 
میشود ك ه خود را تا درجها 
ی نابودی،
ن او ،بهجا 
ن با دید 
س��ازد ك ه انس��ا 
ت یابد.
حیا 
ك است؛
ت ك ه خدا كوچ 
ن نیس 
یآ 
ن ب ه معن 
ای 
ك میس��ازد؛ ی��ا بهعبارت
خ��دا خود را كوچ 
ن میسازد تا بتواند خود
سادهتر ،او خود را فروت 
ف نماید.
را ب ه بشر مكشو 
ن دلیل
ل تغییر اس��ت ،ب�� ه همی 
خدا غیرقاب 
ن دلیل ،وقتی
ك شود .ب ه همی 
نمیتواند كوچ 
ی میگردد ،خود را فروتن
وارد حوزۀ ادرا ك بشر 
ف نماید.
میسازد تا خود را مكشو 
ی جان
ك انفجار اتم 
ی نمیتواند از ی 
چ انسان 
هی 
سال م بهدر ببرد ،هرچقدر ه م نیرومند باشد.
چ بشری ،هر چقدر ه م از
ن ترتیب ،هی 
ب ه هما 
ت و فضایل
ی كماال 
یدارا 
ظ اخالقی و معنو 
لحا 
باش��د ،نمیتواند در محضر خدا بایستد .پس
ی از انسانها ب ه خود
خ بعض 
ل تاری 
چگون ه در طو 
ن شدهاند ك ه روی
ت دادهاند و خواستار آ 
جرأ 
خدا را ببینند؟
ت یافتهاند ك ه چیزی
ن راز دس 
ن قطعاً ب ه ای 
آنا 
ی بش��ر وجود
ی و معنو 
ی اخالق 
فراتر از نیرو 
ن دست
ی از ای 
ی دیگرگون .انسانهای 
دارد ،چیز 
ن به
ت خدا بیخبر نیستند؛ اما آنا 
از قدوس��ی 
ت خدا.
ت یافت ه بودن��د ،راز محب 
ك راز دس�� 
ی
ن را فراهم
ن ای 
ت ك ه امكا 
ت خدا اس�� 
ن محب 
ای 
ت فیض
ی دریاف 
س ك ه برا 
میس��ازد ك ه هر ك 


کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال
ش جالل عادل
شی

ک

ب جوید.
ن میشود ،بتواند ب ه او تقر 
ی فروت 
اله 
ی خدا را نمیپذیرد؛
ن خاك 
س ك ه انسا 
اما افسو 
ی ك ه میكوشد با انسان
ل و حالت 
او در هر شك 
ن از او میپرهیزد .اگر
ط برقرار كند ،انسا 
ارتبا 
ف سازد،
ت خود را ب ه مكش��و 
ت و جبرو 
با قدر 
ن زمان
ن میهراس��د و میگریزد ،همچو 
انسا 
ن سازد و در هیأتی
موس��ی؛ اگر خود را فروت 
مظلو م و متواض ع ظاهر ش��ود ،مورد تمسخر
ن واق�� ع میگردد و س��رانجام
و تحقیر انس��ا 
ن مردود
"مصلوب" میشود« .خوار و نزد مردما 
ی كه
ل كس�� 
ب غمها و رنجدیده و مث 
و صاح 
رویها را از او بپوش��انند و خوار شده ك ه او را
ب نیاوردیم» (اشعیا :۵۳.)۳
بهحسا 
ف س��اخت 
ن
ی مكش��و 
ی برا 
آیا خدا راه دیگر 
ن داش��ت ،جز راه عیسی ،فرزند
خود ب ه انسا 
یگانهاش؟
ت و ظاهر دیگری
آی��ا میتوانید خدا را در هیأ 
ت عیسی ،فروتن ،متواضع،
تصور كنید ،جز هیأ 
ت و ش��فقت؟ در
ف و عطوف 
مالیم ،پ��ر از لط 
ن میدهید؟
ی نشا 
ن خدا چ ه واكنش 
ل ای 
مقاب 
ح را دولتی
ن موس��ی ،عار مسی 
بیایید همچو 
ن بپنداری م و بهسوی
ن جها 
ن ای 
بزرگتر از خزائ 
ن نادیده را ببینی م و
ی نظر بداری م و آ 
ش اله 
پادا 
ن :۱۱ ۲۶و .)۲۷
"استوار" بمانی م (عبرانیا 



هر شنبه

  اگر احتیاج به دعا دارید،


FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت 4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

405 Marie-Anne E

با تلفن ما متاس بگیرید:

Mont Royal
Mont
Royal

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal

بت است

داوند مح

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

15

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

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

خورشید خانوم
 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

رقصایرانیبهدلیلگوناگونیفرهنگی
وقدمتی بهدرازای تاریخ بسیار رنگارنگ و
غنی می باشد،در حفظ این هنر یگانه که
متاسفانهدر سرزمین خود مورد بی مهری
فراواناستبکوشیم.
شروع از یکشنبه  13ژانویه 2013
خردساالن 11 :صبح
بزرگساالن  12بعدازظهر
5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

--------اجنمنزنانایرانیمونترال
8043 St-Hubert
514-619-4648

M EK IC

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

را فراموش نکنیم!

ایرانیکاازآنهمهماست

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

(514) 299-1787

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

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک
www.ajpq.qc.ca
--------------------

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

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

IBNG

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

اجنمن ادبی مونتریال
(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکا

به اطالع عالقمندان می رساند شبکه متخصصین شفا،
سمیناری در ارتباط با سالمت روح و روان جامعه مسلمانان برگزار می نماید.
تاریخ برگزاری سمینار  ۱۶فوریه از ساعت  ۷بعد از ظهر به صرف کوکتل
محل برگزاری :هتل روبی فوز ،واقع در  ۷۶۵۵بولوار دکاری
>> ورودی  ۲۰دالر
>> پارکینگ مجانی
توجه :سمینار به زبان انگلیسی برگزار می شود.

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم
514-651-7955

5206 DECARIE #3
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و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

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

---------کافهلیت:هرپنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا

مسینار :سالمت روح و روان
جامعه مسلمانان

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

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

JOURNÉE MUSULMANE DE SENSIBILISATION
À LA SANTÉ MENTALE
MUSLIM MENTAL HEALTH AWARENESS DAY

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso. – Capital Region

AVEC / WITH DR. YASSER AD-DABʼBAGH

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

رادیوفارسی مناشوم

SAMEDI LE 16 FÉVRIER 2013
SATURDAY, FEBRUARY 16, 2013

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

7:00PM

BILLETS TICKETS - 20$
INFO OR TICKETS

514 651 9902 | 514 582 5653 | shifaanetwork@gmail.com

کارتاعتباریخریدکاال؛

کاوه امیدوار

کوپنبهاقتصادایرانبازمیگردد

دولت محمود احمدی نژاد با ارسال
دو قانون مصوب مجلس به شورای
عال��ی ح��ل اخت�لاف و برگزاری
نشست هایی با مجلس سعی دارد
مرحله دوم حذف یارانه ها را اجرا
کند.
دو قان��ون مربوط ب��ه ممنوعیت
اجرای ف��از دوم هدفمندی یارانه
ه��ا در س��ال  ۱۳۹۱و ممنوعیت
پرداخت یارانه نقدی از محل فروش
ارز ،بع��د از آن به تصویب مجلس
رسید که نمایندگان مجلس نگران
شدند دولت یکباره دست به کاری
بزند که مشکالت اقتصادی فعلی را
بیشترکند.
دولت آقای احمدی نژاد در الیحه
بودجه امسال پیش بینی کرده بود
که بودجه برنامه حذف یارانه ها را
به  ۱۳۵هزار میلیارد تومان برساند
که به معنی چند برابر کردن قیمت
کااله��ای مشمول ای��ن قانون ،به
خصوص قیمت مواد سوختی بود
که با مخالفت شدید مجلس رو به
رو شد و بودجه برنامه حذف یارانه
ها به نصف کاهش پیدا کرد.
دولت که مخالف این کار مجلس
ب��ود ،مدتها بع��د از آن سعی کرد
خ��ود را بی تفاوت نش��ان دهد و
مقامات اقتصادی دولت بارها اعالم
کردند که برنام��ه ای برای اجرای
مرحله دوم حذف یارانه ها ندارند،
اما بعد از افزای��ش شدید نرخ ارز،
دولت ب��ه این نتیجه رسید که به
جای فروش هر دالر به قیمت هزار
توم��ان می تواند آن را به دو تا سه

براب��ر بفروشد و درآمد ریالی آن را
صرف برنامه حذف یارانه ها کند.
ب��ا انتشار اخبار مرب��وط به وجود
چنین طرح��ی در دولت ،مجلس
ب��ه مخالف��ت برخاس��ت و برای
جلوگیری از اقدام احتمالی دولت،
قانون متوقف کردن این برنامه رادر
سال جاری تصویب کرد.
به نظر مجل��س ،ناتوانی دولت در
کنترل وضعیت اقتص��ادی باعث
ش��ده بود آثار مثب��ت مرحله اول
برنامه حذف یارانه ها از دست برود
و در شرای��ط فعلی تحریم و رکود
اقتصادی ،چند برابر کردن قیمت
ها می توانست بحران عمیقی در
کشور ایجاد کند.
اما آق��ای احمدی نژاد که بیش از
چندماه به پایان ریاست جمهوری
اش نمانده ،سع��ی دارد تا به قول
خودش کار برنامه حذف یارانه ها
را تمام کند.
ب��رای همین می کوشد اگر بتواند
نظر مساعد نمایندگان مجلس را
جلب کن��د و ولی اگر موفق نشد،
بتواند با نظر هی��ات عالی شورای
حل اخت�لاف که ریاس��ت آن را
محمود هاشمی شاهرودی ،رئیس
پیش قوه قضائیه بر عه��ده دارد،
قانون مصوب مجلس را دور بزند.
حضور آقای احمدی نژاددر مجلس
نی��ز ظاهرا با همین ه��دف انجام
ش��د اگر چ��ه در سخنانش اشاره
مستقیمی به این موضوع نداشت
ولی ای��ن ط��رح را موفقیت آمیز
توصیف کرد و با اشاره به اختالف
های مجلس و دولت ،پیشنهاد کرد
برای رفع ای��ن اختالفات نشست
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هایی برگزار شود.

توصیه رهبر ایران برای همکاری
دولت و مجلس

گزارشها نشان میدهد که آیت الله
علی خامن��ه ای رهبر ایران نیز بر
اجرای برنامه حذف یارانه ها اصرار
دارد و ب��رای همین به نمایندگان
مجلس و دولت توصیه کرده که با
هم به توافق برسند.
حمی��د رسایی نماین��ده تهران و
مدی��ر مسئول هفت��ه نامه نه دی
در سرمقاله این هفته نامه نوشته
که یک شب پیش از حضور آقای
احمدی ن��ژاد در مجلس ،در یک
نشست مشترک دولت و مجلس
آقای خامنه ای به دو طرف توصیه
کرده که با هم به توافق برسند "به
طوری که نه مطالبه «صفر» برخی
نمایندگان باشد و نه مطالبه «صد»
دولت".
برخ��ی کارشناسان می گویند که
نشست های چند روز اخیر دولت
و مجل��س نیز پس از توصیه های
آق��ای خامن��ه ای تشکیل شده و
گرن��ه نمایندگ��ان مجلس حاضر
نبودند در چند م��اه باقی مانده از
دولت آقای احمدی نژاد در باره این
برنامه بادولت گفتگو کنند.
به گفته آق��ای رسایی ،رهبر ایران
به مقامات حکومت تذکر داده "که
ب��ا برنامه ریزی و پیگیری مجدانه
درصدد جبران فشارهای اقتصادی
ماه های اخیر و م��اه های بعد به
ویژه روزهای پایانی سال بر اقشار
ضعیف و آسیب پذیر باشند".
دو س��ال از اج��رای برنامه حذف

7655 Décarie Boul.
Montreal, QC H4P 2H2

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

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

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

یاران��ه ها م��ی گ��ذرد و دولت بر
اساس قان��ون سه سال دیگر برای
اجرای این برنامه فرصت دارد ،اما
دولت آقای احمدی نژاد می گوید
که آماده است تا کل برنامه را پیش
از پای��ان دوره ریاست جمهوری او
اجرا کند.
بنابر برخ��ی گزارشها ،دولت قصد
داش��ت یارانه نق��دی را پنج برابر
کند و به عقیده برخی نمایندگان
مجلس ب��رای این کار باید قیمت
همه کاالهای مشمول برنامه حذف
یارانه ها ،از جمله مواد سوختی ،را
دستکم پنج برابر می کرد.
بازگشت کوپن

نگرانی اصلی این است که به دلیل
شرایط بد اقتصادی فعلی ،اجرای
برنامه حذف یارانه ها و گران کردن
قیمت کاالها ،اقشار متوسط و کم
درآمد را در شرایط��ی دشوارتر از
شرایط فعلی قرار دهد.
احتمال بروز پیامدهای اجتماعی و
امنیتی پس از اجرای مرحله دوم
برنامه حذف یارانه ها ،باعث شده
که دول��ت و مجلس بر سر توزیع

کارت های اعتباری مختص فقرا و
افراد کم درآمد برای خرید کاال به
به توافقی ضمنی برسند.
ای��ن ط��رح شبی��ه هم��ان طرح
پیشنهادی احمد توکلی ،نماینده
ته��ران برای توزی��ع دوباره کوپن
است که در سه دهه گذشته نقش
برجسته ای در اقتصاد ایران داشت
و یک سال پی��ش از اقتصاد ایران
ح��ذف شد و دولت پرون��ده آن را
بست.
آقای توکلی اخی��را گفته بود که
"تنها راه برای حفظ انقالب و نظام
تامین امنیت غذایی مردم این است
که اقالم اساسی مورد نیاز مردم به
شکل کوپنی تامین شود".
به گفته این نماین��ده اقتصاددان
مجلس ،با توجه به دو برابر شدن
ارزش ارز و کاه��ش شدید ارزش
پول مل��ی ،دولت راه��ی جز ارائه
کاالهای اساسی مثل برنج ،گوشت،
شی��ر و روغن به ص��ورت کوپنی
ندارد.
کوپ��ن در شرای��ط جنگ هشت
ساله ایران و عراق به دولت امکان

توزی��ع کاالهای اساس��ی و مورد
نیاز را به قیمت کنترل شده داده
بود و اکن��ون به نظر می رسد که
دول��ت و مجلس در ح��ال تفاهم
برای استفاده از روشی شبیه به آن
(کارت اعتباری خرید کاال) هستند.
تحلیلگران اقتصادی می گویند که
توزیع کوپن یا کارت اعتباری خرید
ک��اال ،در شرایطی ک��ه دولت می
خواهد یاران��ه ها را به کلی حذف
کند و ب��ه ج��ای آن یارانه نقدی
بدهد ،با هم در تناقض است و می
تواند مشکالت اقتصادی گذشته را
دوباره احیا کند.
در سه دهه گذشت��ه همواره این
بحث وج��ود داشت ک��ه دولت با
توزی��ع کوپ��ن در کن��ار تعزیرات
توانست بازار را تا حدودی کنترل
کند ،اما فضا را هم برای گسترش
فساد اقتصادی فراهم کرد و بخش
های مسئول توزیع کاالهای کوپنی
به ثروت های افسانه ای رسیدند.

•

17

 سال  19شماره  13  1094بهمن 1391

PAIVAND: Vol. 19  no.1094  Fev. 01, 2013

www.paivand.ca

سخنرانیوبحثوگفتگوباعباسمظاهری

در شاتوگی

 :سه شنبه
زمان
س 2013
 19مار

رقص و پایکوبی
با دی جی

در محل

و پریدن از روی

Salles De Réception Du Boisé Inc
719 boul Saint-Jean-Baptiste

آتش همراه با آتش
بازی ،ترقه و...

Mercier, QC, J6R 1G3

)Info: 514-549-0331 (Mansour

عباس مظاهری در س��ال  1323در حومه نطنز بدنیا آمد .در سال  1343وارد
دانشگاه تهران شد ،اما در سال  1344به دلیل فعالیت در " حزب ملل اسالمی
" که او خود یکی از بنیانگذاران آن بود  ,دستگیر و در بیدادگاه نظامی به حبس
ابد محکوم گردید .در س��ال  1353پس از مطالعات و بحثهای فراوان ،در درون
زندان رژیم شاه به مارکسیسم گرائید و در آذرماه  1357در اوج انقالب ایران پس
از تحمل  14سال حبس بدست پرتوان مردم از زندان آزاد شد .او اکنون یکی از
فعالین مستقل جنبش چپ ایران است ودو کتاب نیز تا کنون به نگارشدرآورده
است )1 :شکوفه های در خت انار  )2از کودتا تا کودتا.

موضوع سخنرانی :سرکوب و زندان در زمان شاه،
چرایی حتول ایدئولوژیک و نقد اسالم سیاسی

زمان  :جمعه  ۱۵فوریه شروع برنامه  ۶:۳۰بعد از ظهر
مکان  :کتابخانه نیما 5206 Boul. Decarie #3

ورود برای همگان آزاد و رایگان می باشد .
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسیدهه  ۶۰در ایران-مونترال

koshtaredahe60@gmail.com

www.massacreiniran.com

بنیا د فرهنگی نیما برگزار می کند

www.ilsmontreal.org

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

163

 )2نقدی بر لنینیسم

>> سخنرانی
دکتر سهراب شیراوند:

شنبه  16فوریه 2013

ساعت  6بعدازظهر
کتابخانه نیما 5206 :بولوار دکاری

 )1بررسی دیدگاه های جالل آلاحمد

منایشگاهعکس
سوسن خیام

بررسیمقوله«غرببهگی/تبعید»
درآرایادواردسعید
_______
>>خاطرۀافغانستان:
یکعهد،یکپیمان،
یکحملۀانتحاری

سخنران:
رکسانا
دکتر
بهرامیتاش
 یکشنبه  24فوریه 2013

ساعت  6تا  8بعدازظهر

 دانشگاه کنکوردیا
1455 Maisonneuve W.
Room: H 420
Metro: Guy
تلفناطالعات:

514-651-7955

سرامیک های محمود بقائیان
www.ceramicstudio.ca
Tel.:(514) 284-6630

لحظههای شیرین با

سفرۀعقدشیرین

گالری مکیک شما را به دیدن عکس های
دیدنی سوسن خیامدعوت میکند.
این نمایشگاه شمارا با نگاه شاعرانه ی هنرمند
به محیط و شیوه ی زندگی زنان خلیج فارس
آشنا می کند.
این نمایشگاه تا تاریخ  ۱۷فوریه ادامه دارد.
(شروع :از جمعه  ۲۵ژانویه )

دعوت به جلسه مجمع عمومی اجنمن
دفاع از حقوق بشر در ایران  -مونترال

تاریخ  8 :فوریه

 8:30 – 6عصر
مکان  :دانشگاه UQAM

DS, J.-A.-De Sève,

320 Ste-Catherine E, DS R515

اعضای شورای هماهنگی انجمن
بدین وسیله از تمامی دوستان و
عالقمندان برای شرکتدر جلسه
مجمع س��االنه انجمن دعوت به
عمل می آورند.

دستور جلسه به شرح زیر است:

• ارائ��ه گ��زارش کوتاه��ی از
فعالیتهای سال گذشته
• انتخاب��ات برای تعیین اعضای
ش��ورای هماهنگی برای س��ال
جدید
• بحث و گفتار آزاد حول س��وژه
حقوق بشر و فعالیت سیاسی
امید است که همگان با شرکت
خود و تشویق اطرافیان خود
برای حضور در این جلسه،

تلویزیونهفتگی

محتوای آن را پربارتر نمایند .به
امید دیدار شما

انجم��ن دفاع از حقوق بش��ر در
ایران – مونترال
:تارنما
http://farsi.humanrightsiniranmontreal.org/
:ایمیل
info@humanrightsiniran-montreal.org
تلفن 514-476-1887 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﺸـــــن های
مدرسه دهخدا ٢٠١٣

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

ﺟﺸﻦ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭی  :سه ﺷﻨﺒﻪ  19ﻣﺎﺭﺱ
جشن ﻋﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ :ﺷﻨﺒﻪ  ٢٣ﻣﺎﺭﺱ

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
-----------------------

90 Roosevelt Avenue
Town of Mount Royal,

ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ  ٩ژﻭﺋﻦ :ﺟﺸﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ
ﻣﺪﺭﺳﻪ :ﭘﺎﺭک ﺍﻧﮕﺮﻳﻨﻴﻮﻥ

iranleftalliance@gmail.com

Maison De Kebab

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی

La

______________

طراحیواجرایسفرههایعقدشما...
در رنگ ها و اندازه های متنوع

www.sofrehaghd-montreal.com

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

933-0-933

باخرید 15دالر به
باال ،یک کارت تلفن
راه دور رایگان
دریافت کنید >>>

514

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

>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی ،سرویس و بها

>>سوپراسپشیال
جدید ما :

820, av Atwater,

Montréal, QC H4C 2H1

17

18

 سال  19شماره  13  1094بهمن 1391

PAIVAND: Vol. 19  no.1094  Fev. 01, 2013

www.paivand.ca

Multicultural Academy Canada











آکـادمی زبان مک MAC

LEARN TODAY
EARN TOMORROW

آموزش زبان های فرانسه و انگلیسی
کالس های فشرده روزانه ،شبانه و آخر هفته
آموزش گرامر و مکالمه با اساتید مجرب
دوره های آمادگی  TEFAQو IELTS
اخذ ویزای دانشجویی و گواهی کار )(work permit
برگزاری دوره >> starting a businessهمراه با بورس و وام
دوره های آموزشی مخصوص کودکان
> با پایین ترین قیمت ها
________________
> درمرکزشهرمونترال روبروی دانشگاه کنکوردیا
از مهد کودک تا دبیرستان
1500 de Maisonneuve W. Suite 401
آموزش انگلیسی ،فرانسه،
و ریاضی به دانش آموزان
دوره های آمادگی امتحانات
info@collegemac.ca











Metro GUY concordia
ورودی مدارس نمونه
www.collegemac.ca

Tel.: 514-994-9590

Open from Mon. to Sun.

آموزش سنتور

!New! Registration now open

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

• Pharmacy Technical Assistance

در کلیه سطوح

)• Assistance in Health Care Facilities (PAB

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

Accounting and Secretarial programs are always offered

صابر جلیل زاده

Conveniently located within walking distance from
!Métro Vendôme and MUHC Super-Hospital. Free Tuition
Visit our website at www.shadd.com for more information.

تلفن:

514-585-6178

Shadd Health & Business Centre • 514 484 0485
1000 Old Orchard • Montreal QC H4A 3A4

www.AplusWeb.ca
Contact us

Blog

Projects

Web Design

Our services

Who we are

طراحی وب سایت

b
We
+
A
به
e to Web
m
lco
A+
خوش We
آم
دید

Design Hosting

طراحی وب سایتهای استاتیک
طراحی وب سایت فروشگاه الکترونیکی
طراحی وب سایت برای موبایل و تبلت
طراحی نرمافزار

SEO

WEB

بهینه سازی رتبه سایت

باال بردن رتبه سایت شما در موتورهای جستجو
)(Google, Bing, Yahoo
ایجاد و مدیریت شبکههای اجتماعی
)…( Facebook، Twitter, Google ,
آنالیز کارآمدی وب سایت شما نسبت به رقبای شما در وب
مشاوره و ارائه استراتژی تبلیغات آنالین

Contact
Sales@AplusWeb.ca
1(855) GO A+web
Toll free number:1(855) 462 0932

مشاtion
a
وره و stim
E
e
Fre
ار
زیاب
ی
رای
گان

Video Ads

تبلیغات ویدئویی

طراحی سناریوی تبلیغات ویدئویی
تهیه ویدئوهای تبلیغاتی با کادر حرفه ای
اضافه نمودن تبلیغات ویدئویی در
وب سایت شما و در یوتیوب

www.AplusWeb.ca
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کافهصوفی
مقدم متامی ایرانیان عزیز را
با آغوشی باز گرامی می دارد.

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

سه شنبه :لوبیا پلو یا قیمه
٤شنبه :زرشک پلو با مرغ
٥شنبه :قرمه سبزی
جمعه :باقالی پلو با ماهیچه
شنبه  :آبگوشت
یكشنبه :فسنجان

هویج بستنی و...

بهترین

حلیم
و
ک
ل
ه
پ
ا
چه
شهر در کا
ف
هر شن ه صوفی
به و یکشن

جشن تولد
خود را در صوفی
برگزار كنید!

پذیرای
ی
ب
ا
ا
ن
واع
مشر
وبات ال
ك
ل
ی
و
غیر
الكلی

به

همه روزه
صبحانه درصوفی

ساعاتکار:
سه شنبه تا یکشنبه 10:صبح تا 11شب
دوشنبههاصوفیتعطیلمیباشد

یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

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

انواع کیک و شیرینی های
خانگی مرغوب ایرانی
به بهای عالی
_________________
2070 Maisonneuve W.

unitedtours@bellnet.ca

Montreal Qc H3H 1K8

Tel.: 514-989-8383

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

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

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

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویساتومبیل

با جتربه طوالنی

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

______________________

<<Auto RJ

360 rue Victoria

Lachine، Qc، H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

مخصوص خامن ها و آقایان

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...

;; 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

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
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو

هر4

شنبه:

سوپرا
س
پ
ش
کوتاه
ال:
کرد
 +سش ن مو
وار

خامنها
رای
ب آقایان
و

>> مکان ویژه برای خامن های باحجاب

Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3

متخصص آرایش عروس
www.eveandm.com

Tel.: (514) 481-6765
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آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در




















جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا
























جراح دندانپزشک
دکتر مهری حیدری









زمانی


مهسـا







 
دندانپزشک
جراح
دکتر
دندانپزشک
Dr. Shahrouz
Rezania جراح
D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.

شایان عراقی
 دکترHeidari D.M.D.
Dr. Mehri

Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

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

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Shayan Araghi D.M.D.






















 

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان

Invisalign
Root Canal  درمان ریشه

NewZoom 2 ACP سفید کردن دندانها توسط دستگاه
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
Rapid Orthodontics









 دندان اطفال
مصنوعیImplant
 گذاشتندندانهای

) پر کردن دندان ها (همرنگ دندان

RootAC
Canal
CEREC
Bluecam 

























 
















 




















_____________________________
Zoom 2 ACP























قبول کلیه
1834 Ste Catherine W. Suite 200
مدیکال
های
بیمه



















(Metro: Guy)
و بیمه های









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



















































































 

























 Lumineers Veneer
Montreal, Qc H3H 1M1

Residential Mortgage وام مسکن
New

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

آتوسا تنگستانی فر

Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

مشاورشما
www.clinique-arya.com
دراموروام مسکن
 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

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

سرویس کامال رایگان






هدی
ه
م
ن
ب
ه
:شما
>> پ
ردا
قس خت اولین
ط وام شما

___________________________
Atosa Tangestanifar

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

Dr. Raymond Rezaie

Guy

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده

 پزشک خانواده

بدون وقت قبلی
Family Physician
(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors
 ختنه کودکان از
 ماه6 بدو تولد تا
-ENDOCRINOLGUE:
Dr. Jack Elstein
-UROLOGUE:
Dr. Jean-Louis Bourque
- ALLERGIE:
Dr. Phil Gold
- CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
- GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
- ORTHOPEDIE:

روز7
هفته

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

:پزشکان خانواده

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

:پزشکان متخصص

Dr. Faramarz Dehnade
- ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
- ORL: Dr. Samir Abboud
- GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi

- CHIRURGIE GÉNÉRALE:

Dr. Théodore Kass
- INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

- MALADIES INFECTIEUSES

Dr. A.-F. Doss
- PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi

- ACUPUNCTEUR & LASER:

Dr. Bahman Fashipour
- PODOLOGUE: Ata Ansari
- NUTRITRITIONISTE:
Ayla Coussa
- PHYSIO:
Vivarath,ly (514)733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com











1253
Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia
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آژانسمسافرتی

NOTAIRE-NOTARY
وحید خلجی

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

محضردارومشاورحقوقی

   بیش از  15سال سابقه

در امور ویژۀ مسافرتی

خدمات ما شامل:









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

 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

در خدمت جامعۀ
ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای

تهران ،مشهد ،شیراز
(به قیمت رقابت ناپذیر)

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


________________
VAHID KHALAJI

Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney


   بیمه های مسافرتی
   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...


Cell: 514 834 2166

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

و بسیاری دیگر

5057 Av. Victoria

Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com
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امور کنسولی

LiLi

آرایشی
خدمات
آژانسمسافرتی

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

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

در خدمت
هموطنانگرامی

 بیش از  15سال سابقه
در خدمت جامعۀ
ایرانی مونتریال
 پرواز به شهرهای
تهران ،مشهد ،شیراز

Travel services:

Tel
): (514
880-0022
- 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

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
 تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...
(به قیمت رقابت ناپذیر)

 تور ویژه در شهرهای مهم
ایرانغذایی افغانی و ایرانی
مواد
 بیمه های مسافرتی

انواع برجن بامساتی

 کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...

منار،پامیر،نورانی

و بسیاری دیگر

ﻏﺫﺍ ﺳﺭﺍی
ﻣﺭﺟﺎﻥ LASER
آرایشـی
خدمات
ﻏﺬﺍی
ﻭ
ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ
ﺗﻤﺎﺱ
ﻣﺎ
ﺑﺎ
،
ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ
ﺁﺷﭙﺰی
ﻓﺮﺻﺖ
ﺍﯾﺮﺍﻧﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ
SPA
INSTITUT
LEA
ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﻫﻴﺪ

________________
Mary Sadoughi
- 15 years
experience
6060
Sherbrooke
W.

- Special
Montreal
H3GTravel
1S6 Services for Iranian

روبروی بانک رویال

در امور ویژۀ مسافرتی

توجه :این دفتر با عنایت به موقعیت و وضعیت در مح��ل دفتر با همان مش��خصات آدرس قبلی
مبت��ا ب��ه جدی��د  ،کار خود را ب��ا پاره ای از حضور یافته و نسبت به درخواستشان اقدام نمایند .
تغییرات از اول دسامبر سال جاری شروع مینماید .مالحظه:پذیرش هموطنان با وقت قبلی خواهد بود .
هموطنان گرامی با تماس تلفنی از خاصه وضعیت >> در صورت امکان با هموطنانی که منی توانند
موجود آگاهی حاصل نموده و چنانچه نسبت به در ساعات کار دفتر حضور یابند هماهنگی و
انجام درخواست خود نیاز به تهیه مدارک مورد همکاری خواهد شد .
نیاز  ،مشاوره کنسولی و یا حقوقی دارند میتوانند

21

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

حواله
پولی

514صه
Cell:
انواع گوشت حالل  834 2166خا
ان
ن غانی:
اف
و تازه:
زه

و تازه و مرغوب اسپشیال Fax: 514-868-1115
Email: maryagency@gmail.com
گوسفند ،گوساله ،مرغ و..

خوشم
پخت

روزانه

Estheticienne & Technicien LASER
ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﻮﺩ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮﺍی ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﮐﻴﺘﺮﯾﻨﮓ ﯾﺎ
Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر Rejuvenation
انواع صنایع دستی
Tel:
(514) 781-1942
Greenfield Park J4V 2H4
 جوان کردن پوست و از بین بردن
Website: www.marjancatering.com
چین و چروک های صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و صورت veins
acne
صورت
ای
قهوه
های
ª
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وکسطریق
||Bazar Du Tapis
Breast
lifting
لیزر
 بند و ابرو  سفت کرد سینه از
massagetherapy
فیشال  Skin Care Treatmentمانیکور ،پدیکور ،کاشت ناخن

3211 Boul. Taschereau

Tel.: 450-812-7369
قالیشویی بازارفرش
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Mortgage Specialist
Alphonse Negro

Existing
homes,
Existing
مسکن
homes,وام
متخصص

افتتاحیه مــــژده مــــژده

همزمانبامیالد رسول اکرم (ص )

افتتاحیه

Cup Cake Coffee

3C

اولین شیرینی سرای ایرانی

در  تاریخیکشنبه  ٣فوریهدرمونترالافتتاحخواهدشد:

new construction
construction
new
oror
developer
developerprojects.
projects.
Whether
Whetheryou
youare
are
buying,
buying,refinancing
refinancing
or
orthinking
thinkingofof
switching for a
switching for a
better edge call:

جهترفاهحالکلیهشهروندانعزیز،ازختفیفویژۀما

به مدت ده روز (از تاریخ ٣لغایت ١٣فوریه) بهره مند شوید    

better edge call:

خدمات ما شامل:
Alphonse Negro
 

Existing homes,new construction
or developer projects.
Whether you are buying, refinancing
or thinking of switching
for a better edge call:

Alphonse
 Negro
Mortgage Specialist
وام خرید خانه
وام ساختمان نو ساز
  وام ویژه ساخت مجمتع های بزرگ
  تجدید وام با بهترین نرخ روز
  تمدید وام با بهترین نرخ روز
و بسیاری دیگر

Mortgage
Specialist
Cell: 514 262 0389

Alphonse Negro
Mortgage Specialist

Cell: 514 262 0389

Cell: 514 262 0389

Bank of Montreal

Bank of Montreal

Bank of Montreal

انواع شیرینی جات تر و خشک
انواع کیک های عروسی،نامزدی،تولد و...
پذیرای کلیه سفارشات شما عزیزان >> :با کمال میل
________________________________

7380 Cote Ste Luc Rd Montreal, Qc H4W 1P7

Tel: 514-439-4903

آژانس مسافرتی مینا

MINA TRAVEL

میناتراول
پیشرو در نوآوری
درخدماتمسافرتی
وگردشگری

 قیمت های استثنایی برای ایران
 اسپشیال از مونترال به تهران :از $1099
 اسپشیال های لحظه آخر تورهای مسافرتی و کروز
 پرواز به تبریز -شیراز -اصفهان -کرمانشاه -مشهد
 ارائه خدمات تشریفات اختصاصی فرودگاه های ایران
(تحویل چمدان ،تشریفات گذرنامه ،پذیرایی در فرودگاه
و ترانسپورت از فرودگاه)
 فروش بلیط داخل ایران
 پروازهای حج عمره ،تمتع و کربال

برای سایر خدمات میناتراول با ما تماس بگیرید:

تلفن رایگان برای

ساکنین استان کبک:
647-499-6392

________________
MINA TRAVEL
370 Steeles Ave. W. Unit 206,
Torotno, L4J 6X1
www.minatravel.ca

T: 905-597-5717
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CANADA COLLEGE | COLLEGE CANADA

:کاجل کانادا

:مشاور امالک
مسکونیوجتاری

زیــر نظر وزارت علوم عالی

ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
 صاحب خانه،با بهای اجاره
!دخلواه خود شوید
تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا
 دالری1000 هدیه

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

Database Administration (AEC)

یک دوره یکساله علوم کامپیوتری شامل ده هفته دوره کارآموزی

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شما می توانید از کمک های دولتی برای این دوره استفاده کنید
 به دانشجویان خارجی یک سال ویزای کار داده می شود، در پایان تحصیل
هرچه زودتر برای سی ای کیو و ویزای دانشجویی اقدام کنید

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

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

نادرخاکسار

Cell.: 514-969-2492

________________
CANADA COLLEGE

1118 Sainte-Catherine W. #403

اوکازیون
عـالی

Montreal, Qc. H3B 1H5, Canada
info@CollegeCanada.com

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

www.CollegeCanada.com

T: 514-868-6262












Metro PEEL
Open from Mon. to Sat.

AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

Tél.: 514.620.5551 Fax: 514.620.5371
15760, Boul. Pierrefonds, Pierrefonds
Montréal, Québec H9H 3P6

Open 7 Days

See stores for more specials

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

STRAWBERRIES

کیفیتعال

PRÊT À MANGER

FRAISES
454 g

ی
قیم
تمناسب

6 Kebab Brochettes Kebabs
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains

READY TO EAT

READY TO EAT

ONIONS

12” Koobideh Kebab
Sandwich
with cucumber, tomatoes,
onion, parsley

12” Chicken Kebab Sandwich
with cucumber, tomatoes,
onion, parsley

PRÊT À MANGER

OIGNONS
Medium-Large
Moyen-Large
10 lbs. / 4.54 kg

PRÊT À MANGER

Sandwich Kebab au Poulet 12”
avec concombres, tomates,
oignon et persil

Sandwich Kebab 12”
avec concombres,
tomates, oignon et persil

ORANGES

REGULAR TOMATOES

AVOCADOS

POTATOES

EGGPLANT

MINI CARROTS

TOMATES RÉGULIÈRES
$2.18 kg

AVOCATS

CAROTTES MINI
Sac 12 oz. bag

AUBERGINES
$2.18 kg

PATATES
10 lbs. / 4.54 kg

Take out only
Take out only
Take out only
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement

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

SPECIAL

CORTAS PICKLED
CUCUMBERS

CONCOMBRES MARINÉS CORTAS
1L

AKHAVAN
POPCORN KERNELS
MAÏS À ÉCLATÉ
750 g

WALNUTS

NOIX DE GRENOBLE
$12.08 kg

SUNICH MANGO JUICE
JUS DE MANGUES SUNICH
1L

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

MARINATED
FILET MIGNON

BOEUF HACHÉ
$6.58 kg

FILET MIGNON MARINÉ
$17.58 kg

Halal
Halal

Halal

BULGHUR SALAD
SALADE BOULGOUR
16 oz.

SPECIAL

CORTAS BLACK or
GREEN OLIVES

OLIVES NOIRES ou VERTES
CORTAS
1L

AKHAVAN PEARL or
POT BARLEY

MIXED NUTS

ORGE PERLÉ ou MONDÉ AKHAVAN
750 g

Arabian, Persian or Indian
NOIX MÉLANGÉES
Arabe, Perse ou Indien
$10.98 kg

BAKLAVA

FIRM YOGURT

PARI ORIGINAL
BASMATI RICE

RIZ BASMATI ORIGINAL PARI
10 lbs. / 4.54 k

GROUND LAMB

MARINATED LAMB CHOPS

AGNEAU HACHÉ
$8.78 kg

CÔTELETTES D’AGNEAU MARINÉES
$17.58 kg

Halal
Halal

SMOKED SALMON

SAUMON FUMÉ
400 g

UNCLE GEORGE
PICKLED VINE LEAVES

454 g

FEUILLES DE VIGNE MARINÉES
1700 ml

YOGOURT FERME
$6.58 kg

Halal
Halal

FINESSE
CANOLA OIL

GRAIN FED CHICKEN LEGS
CUISSES DE POULET DE GRAIN
$3.72 kg

8L

Halal

OMEGA 3 EGGS
OEUFS OMEGA 3
1 dozen / 1 douzaine

AKHAVAN PITA BREAD

PAIN PITA AKHAVAN
720 g

CREAM PUFFS

CHOUX À LA CRÈME
$10.98 kg

AKHAVAN PLAIN YOGURT

YOGOURT NATURE AKHAVAN
750 g

Halal

JAHAN SELLA RICE

CHICKEN WINGS

RIZ SELLA JAHAN
4 kg

AILES DE POULET
$6.58 kg

Halal
Halal
Halal

ST-CHARLES
ST-JEAN

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

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

6170 Sherbrooke St. W.

(corner/coin boul. Grand Blvd.) H4B 1L8

514 485-4887

CAVENDISH

Halal

SHERBROOKE

DECARIE

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

بهای&رقابت ناپذیر
عالی در سوپراخوان به
سبزیجات با کیفیت
انواع میوه جات و
FRUITS
VEGETABLES
• FRUITS
ET LÉGUMES

عالی و قیمت نازل
ایرانی با
خورش های
انواع کباب ها و
READY
TOکیفیت
EAT
• PRÊT
À MANGER

READY TO EAT

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

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

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

BLVD.
PIERRFONDS
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دمکراسیشورایی

گسترش فقر و
رابطه ی آن با
بروز ناهنجاری
های اجتماعی

ج��رم و جنایت در جوامع انس��انی و به
ویژه جامعه طبقاتی سرمایه داری ،ذاتی
افرادی که در این جوامع زندگی می کنند
نیست .اکثریت بزرگی از کسانی کهدست
به دزدی و قتل و آزار و اذیت دیگران می
زنن��د عمداً یا تصادفی مرتکب جرم نمی
شوند .بیکاری و فقر از جمله علل اساسی
ارتکاب به جرم است .اما نگاهی تجربی به
برخی از جوامع نش��ان می دهد که نوع
برخورد دستگاه قضائی به جرائم خود می
تواند علتی برای کاهش یا افزایش جرائم
عادی باشد.
جمه��وری اسالم��ی در ای��ران در آغ��از
پیدایش خود به جامعه چنین القاء نمود
ک��ه قوانین جزائ��ی اش که ب��ر پایه ی
مقررات مذهبی نوشته شده اند امنیت را
به جامعه بازمی گرداند و ریشه ی جرائم
را م��ی کند .دستگ��اه قضائی جمهوری
اسالمی بیش از سه دهه است که قوانین
جزائی اسالمی را تقریباً واژه به واژه اجراء
می کند .این دستگ��اه برخی اقدامات را
که در جوامع آزاد اص ً
ال جرم نیست ،جرم
محس��وب می کند و «متهمان» آن ها را
نیز مجازات می کند.
برای مثال به کسانی که مشروبات الکلی
می نوشند ش�لاق می زند یا حتا آنان را
حب��س می کند یا زن��ان و مردانی را که
خارج از قواعد اسالمی رابطه جنسیدارند
به شدت و به وحشیانه ترین شکل یعنی
سنگسار تنبیه می کند.
بهرغم تمام این مجازات ها نه فقط برای
مثال مصرف الکلدر جامعه کاهش نیافته
است بلکه ه��ر از گاهی رسانه های خود
رژیم خبر از مس��مومیت یا حتا نابینایی
و مرگ افرادی در پی مصرف مش��روبات
الکلی خانه ساز می دهند و این در حالی
ست که کس��انی که دارای امکانات مالی
بهتری هستند بهترین مشروبات الکلی را
با سفارش تلفنی در خانه هایشان دریافت
می کنند.
برخی از مصرف کنندگان خود می دانند
که فروش باالی چنین مش��روباتی بدون
دخالت دس��ت اندرکاران رژیم نامیس��ر
است .پخش گسترده و ارزان قیمت مواد
مخدر نیز از دیگر مواردی ست که مردم
روی آن انگشت می گذارند و بر این باورند
که حکومتیان و نیروی انتظامی اشدر آن
دخیلهستند.
به هر حال جمهوری اسالمی برای دیگر
جرائم و به ویژه سرقت و قتل نیز مجازات
های مشابهی تدوین نموده است و تعداد
بی شماری از متهمان به قتل و سرقت را
به اعدام محکوم می کند .بیش از سه دهه
است که قضات جمه��وری اسالمی می
گویند :با اعدام چند تایی سارق مسلح و
قاتل ،امنیت به جامعه باز می گردد!
زورگی�ری یا ِخف��ت گی��ری واژه های
نسبتاً جدیدی هس��تند که در رسانه ها
و خبرهای منتشر ش��ده از سوی نیروی
انتظامی و دادگاه ه��ای اسالمی بیش از
پیش استفاده می شوند.
اخیراً فیل��م کوتاهی از یک زورگیری که
در واق��ع عب��ارت دیگری ب��رای سرقت
مس��لحانه با سالح سرد ی��ا گرم است نه
فقط در یکی از تلویزیون های جمهوری
اسالمی که در برخی سایت های خبری
منتشر شد .باید گفت کهدستگاه تبلیغاتی
جمه��وری اسالمی در این مورد بس��یار
زیرکانه و مزورانه عمل کرد به طوری که
برخی از سایت های خبری که خود را در
اپوزیس��یون رژیم می دانند نیز یا فریب
خوردن��د و همان فیلم را پخش کردند یا
کاسبکارانه برای باال بردن بینندگان خود
فیلمی را که تنها می توانست در اختیار
پلیس جمهوری اسالمی باش��د ،پخش
نمودند .در این فیل��م چند نفر با تهدید
کردن فردی با سالحی ش��بیه به قمه یا
چاقوی بزرگ اقدام ب��ه سرقت دارایی او
می کنند.
چند روز بع��د نیروی انتظامی جمهوری

اسالمی اع�لام نمود ک��ه این اف��راد را
دستگی��ر کرده اس��ت و سپس دستگاه
قضائی وارد عمل می ش��ود و به سرعت
چهار سارق مس��لح را محاکمه می کند.
اما آن چه به ویژه یکی از متهمان ردیف
اول در دادگ��اه اظهار م��ی کند بیش از
هر تئوری در م��ورد جرائم عادی گویا و
روش��ن است .او در دادگاه می گوید که
مادرش بیمار ش��ده اس��ت و نیاز به یک
عمل جراحی داشته که هزینه ای چهار
میلیون تومانی دارد که برای خانواده ی
تهی دس��ت او هزینه ی سنگینی ست.
او می گوید که فقط ب��ه این دلیل وادار
شده است که دست به سرقت بزند .او در
ضمن می افزاید که به طور کلی وضعیت
مالی خانواده اش از زمانی که پدرش فوت
کرده به وخامت گراییده است به طوری
که مادرش مجبور شده است که کار کند.
اما بیماری مادر منجر به توقف کار او در
کارگاه می گردد.
هنگامی که قس��متی از دفاعیات وکیل
این فرد در دادگاه ارائه می شود می توان
ب��ه این نکته نیز توج��ه کرد که محیط
خانوادگی سارق نیز مطلوب نبوده است
و ناپدری اش رفتار نامطلوبی با ویداشته
است .مته��م به سرقت باره��ا از قاضی
اسالمی می خواهد که هر مجازاتی به جز
اعدام را برای وی در نظر بگیرد.
حتا فرد ش��اکی و مالباخته نیز از قاضی
می خواهد که او را اعدام نکنند .وی می
گوید" :می خواهم بر اساس قانون برخورد
ش��ود ،اما دوست ندارم آن ه��ا به اتهام
محاربه اعدام شوند .امکان دارد این افراد
پس از بازگشت دوباره به جامعه ،دست از
رفتارهای نادرست خود بردارند".
ام��ا رسانه های جمه��وری اسالمی روز
 ١٣دی  ١٣٩١اعالم کردند که متهمان
ردیف اول و دوم به اتهام محاربه به اعدام
و متهمان ردیف سوم و چهارم هر کدام به
پنج سال تبعید و  ٧۴ضربه شالق محکوم
شدند.
جالب ای��ن جاست که پی��ش از صدور
این احکام ضدانس��انی که دور از انتظار
نب��ود ،روزنامه ی کیهان م��ورخ  ٢٣آذر
به نقل از الریجانی رئیس قوه ی قضائیه
گفته ب��ود که باید برای آنان حکم اعدام
صادر ش��ود .این در حالی ست که رژیم
جمهوری اسالمی مدعی ست که قوه ی
قضائیه اش مستقل است .استقالل قوه ی
قضائیه پی��ش از آن که واقعی یا صوری
باشد به معنای استقالل قضات است .به
هر حال آینده نزدیک و «زورگیری» های
دیگری که خواه ناخواه اتفاق خواهند افتاد
بار دیگر ثاب��ت خواهد کرد که اعدام این
متهمان نه فقط کارساز نبوده است بلکه
«درس عبرت» هم نیست.
عضو هیئت رئیس��ه کمیسیون قضائی و
حقوقی مجلسی شورای اسالمی در آذر
ماه گفت ک��ه ساالنه یک هزار و صد نفر
به وسیله ی سالح های سرد در کش��ور
کشته می شوند.
البته ب��ر اساس آمار حکومت��ی در سال
 ١٣٨٩هزار و نود و سه نفر با سالح سرد
کشته ش��دند ،در حالی که سال پیش از
آن تعداد مقت��والن  ٩٧۶نفر بوده است.
یعنی بر اساس آمار دولتی کشته شدگان
با سالح سرد در یک سال  % ١٢افزایش
داش��ته اند .پس الاقل در یک سالی که
احک��ام اعدام برای متهم��ان به قتل و از
جمل��ه با سالح سرد صادر ش��د« ،درس
عبرتی» گرفته نشد!
مسئله بروز ناهنجاری های اجتماعی در
ایران پیوند مس��تقیمی با گسترش فقر
دارد .اگر روزی در گوش��ه ای از این شهر
یا آن شهر عده ای دست به زورگیری می
زنند تا هزینه ی عم��ل جراحی مادری
را بپردازن��د که در کارگاهی کارگری می
کرده است تا نیازهای روزمره خانواده اش
را تأمین بکند و به علت بیماری ناکارآمد
ش��ده است ،عده ای دیگر در گوش��ه ی
دیگر ش��هر وادار می شوند که برای فرار
از بیک��اری یا تأمین هزین��ه های خود و
خانواده ،بخشی از بدن خود را به فروش
بگذارند.
در بیشتر کشورهای جهان ،فروش اعضای
بدن نه فقط ممنوع است بلکه با کسانی
که از فقر دیگران سوء استفاده می کنند
و به خرید و فروش اعضای حساس بدن
می پردازند به شدت برخورد می کنند.

اما در ایران تح��ت سیطره ی جمهوری
اسالمی نه فقط چنین نیست بلکه دولت
خود با پرداخت مبالغی مشوق آن است.
خبرگزاری مهر روز  ٢۶آذر  ١٣٩١به نقل
از فردی به نام جواد ف ٣٢ ،.ساله نوشت:
"در ب��ازار خیاط بودم ،اما یک سال است
که بیکار شده ام ،دو سال است که ازدواج
کرده ام و مجبور ش��دم برای خرید یک
ماش��ین که بتوانم با آن کار کنم ،یکی از
کلیه های خودم را بفروشم".
ای��ن رسانه سپس از قول مس��ئول واحد
پیوند انجمن خیری��ه حمایت از بیماران
کلیوی می افزای��د که اکنون نرخ فروش
یک کلیه هف��ت میلیون تومان است که
شش میلیون تومان توسطدریافت کننده
و یک میلیون هم «هدیه دولت» است که
به اعطاء کننده کلیه داده می شود.
فرد دیگ��ری هم مدعی س��ت که برای
پرداخت مهریه همسر سابقشدو سالدر
زندان بوده و اکنون وادار ش��ده است که
یکی از کلیه هایش را بفروشد.
البته زندان های جمهوری اسالمی پس از
آمریکا ،چین ،روسیه ،برزیل و هندوستان
که جمعیتی به مرات��ب بیش تر از ایران
دارند در رده ی ششم جهانی قرار دارند و
ب��ه گزارش خبرگزاری مهر که روز  ٨آذر
 ١٣٩١منتش��ر ش��د در نیمه ی نخست
سال  ٢٠١٢دست ک��م  ٢۵٠هزار نفر را
در خ��ود جای داده اند و نس��بت به سال
گذشته بیست هزار تن افزایش داشته اند.
زن��دان های عادی ایران ممل��و از افرادی
ست که ب��رای حمل یا فروش یا مصرف
مقادیر کمی از مواد مخدر دستگیر شده
اند .گاهی دستگاه قضائی برخی از آنان را
نیز به اعدام محکوم می کند ،این در حالی
ست که همین م��واد به فور و به قیمتی
نسبتاً ارزان در مقایسه با کشورهای دیگر
یافت می شوند و به درستی این ظن را در
مردم به وجود آورده اند که «دانه درشت
ه��ا» یا خود از حکومتیان هس��تند یا از
حمایت آنان برخوردارند.
اگر جمه��وری اسالمی نتوانس��ته است
امنیت مورد نظرش را در رابطه با مجرمان

عادی برقرار کند ،عل��ت را باید در نفس
وجودی خود رژیم جست و جو نمود که با
سیاست های اقتصادی که بیش از سی و
چهار سال اتخاذ می کند موجب گسترش
فقر و بیکاری و به تبع آن گسترش اعتیاد،
زورگیری ،دزدی و قتل شده است.
البت��ه سوای این ها می توان به این نکته
نیز اشاره کرد که حکومت خود با ضرب
و ج��رح م��ردم در خیابان ها با گس��یل
بس��یجیان و پاسداران برای سرکوب هر
اعتراضی یا ایجاد مزاحمت برای زنان برای
رعای��ت حجاب یا جوانان برای مدل مو و
لباس ،مروج خشونت است .این حکومت
همچنین با اجرای احکام اسالمی از قبیل
ش�لاق زنی یا اعدام در مالء عام در جمع
هایی که گاهی کودکان خردسال نیز در
آن ها به چش��م می خورند ،خود سال ها
مروج خشونت بوده است.
اگردر ایران الاقل یک نظام جامع تأمین
اجتماعی برای همه وجود میداشت آن
گاه ی��ک زن کارگر نگزیر نبود به علت
ناتوانی پرداخت  ۴میلیون تومان هزینه
ی جراحی خانه نشین شود و بدتر از آن
فرزند جوانش مجبور به زورگیری شود.
اگر در ایران یک سیستم انسانی اهدای
اعضای بدن به ویژه پس از فوت طبیعی
انسان ها بود ،افراد بیکار و فقیر مجبور
نمی ش��دند که پاره ای از بدن خود را
در بازار به فروش بگذارند تا بتوانند کار
کنند یا هزینه های زندگی خانواده خود
را تأمین نمایند.
اگر در ایران یک نظام آموزشی و تربیتی
م��درن برقرار ب��ود آن گ��اه کودکان و
جوانانی ک��ه در محیط های خانوادگی
دچار مش��کالتی بودند ،تحت حمایت
های نهاده��ای ویژه قرار می گرفتند و
امکان بروز جرم کم تر و کم تر می شد.
اگ��ر در ایران یک حکومت غیرمذهبی
برپا بود ،کس��ی را به جرم نوشیدن این
یا آن مشروب الکلی دستگیر و مجازات
نم��ی کردند و زنان را برای عدم رعایت
حجاب آزار نمی دادند.
اگ��ر در ایران قوانین و مقررات اسالمی

برق��رار نبود آن گاه کس��انی را که به هر
دلیلی دست به سرقت و قتل می زدند بر
سر دار نمی فرستادند ،چرا که حتا تجربه
نیز به وض��وح نش��ان داده است که این
مجازات ها راه چاره نیست .تجربه اجرای
مجازات اسالمی در ایران نه فقط نتیجه
ی مطلوب حاکمان را نداشته است بلکه
ادامه ی سیاست های اقتصادی ارتجاعی
رژیم که منجر به گسترش همه جانبه فقر
در سراسر جامعه شده است ،وضعیتی را
پدید آورده است ،ک��ه گاه انعکاس آن را
در انتش��ار خبرهائی میبینیم که شاید
در دیگر کش��ورهای جهان نادر و حتا بی
همتایند .برای مث��ال روز  ۲۴دی ١۳۹١
مدی��ر روابط عموم��ی اورژانس تهران به
ایس��نا گفت که شب پیش از آن عده ای
«اراذل و اوباش» به یک آمبوالنس حمله

کردند و تجهیزات آن را به سرقت بردند.
جالب این جاست که این آمبوالنس برای
کمک به یک جوان  ١٨ساله رفته بود که
در پی مصرف مش��روبات الکلی مسموم
شده بود!
خالصه این که در ایران وقوع انواع و اقسام
جرائم و ناهنجاریهای اجتماعی جزئی از
یک کل بزرگ تر هستند و آن هم چیزی
نیس��ت جز نظم اقتصادی سرمایه داری،
جمهوری اسالمی و دستگاه قضائی آن.
ت��ا وقتی ک��ه رژیم جمه��وری اسالمی،
دستگ��اه قضائ��ی آن و سیاس��ت های
اقتصادی اش هست امیدی هم به کاهش
جرائم عادی و ریش��ه ک��ن نمودن علل
اصلی آن که فقر و بیکاری ست نیس��ت.
یکی در گرو دیگری ست.
نشریه کار شماره ۶۳۷

•

ازتارنمایتلویزیوندمکراسی
شوراییدیدنکنید
تلویزیون دمکراسی شورایی

فریاد رسای کارگران و تمامی انسان های زحمتکش ،شریف و ستم
دیده ای است که برای آزادی و سوسیالیسم پیکار می کنند.
از این پس برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت
در دسترستان خواهد بود.
از تارنمای تلویزیون دمکراسی شورایی در شبکه جهانی اینترنت
دیدن کنید و آدرس آنرا در اختیار دیگران نیز بگذارید.
شماره تلفن برای تماس :
 ۰۰۴۵۳۶۹۸۷۲۸۱و ۰۰۴۵۳۶۹۱۲۱۸۷
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:

http://tvshora.com

Email: shora.tv@gmail.com
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خانواده های محترم محمدی اقدمی،
بالغ و سلیمانی
با نهایت تاسف ،درگذشت پدر گرامی تان

شادروان جناب آقای محمدی اقدمی

را به شما تسلیت می گوییم
و صبر و شکیبایی برای فرد فرد شما آرزومندیم.
_____________________________

شهریار بخشی ،منصور اصغرنژاد ،جواد باقری،
سعید صبوری ،اصغر بدری فر ،علی عمودی،
محمد کمالی ،حمید ناصری،
حامدرجنبر و ناصر درخشانی

ه
مدردی

خاله گرامی ،بانو سلیمانی؛
دخترخاله های عزیز فهیم ،رویا و سحر؛
پسرخاله های ارجمند حبیب ،امین و حمید
در اندوه بزرگ در گذشت

شادروان جناب آقای محمدی اقدمی

با شما همدردم و صبر و شکیبایی برای همه شما آرزومندم.
_____________________________

منصور اصغرنژاد

سپاسگـزاری

از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان و وابستگانی
که در ایام سخت سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن پدر بزرگوار و بزرگ خاندان،

زنده یاد آقای محمدقلی محمدی اقدمی

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

خانواده های اقدمی،
سلیمانی،
بالغ
و اصغرنژاد

ه
مدردی
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جناب آقای هوشنگ عالسوند
درگذشت مادر گرامی تان را
از صمیم قلب تسلیت عرض نموده
و خود را در غم شما شریک می دانیم.
_____________________________

همکاران تان در هیات مدیره اطلس:

مسعود عابدی ،حمید اصالنی ،تیمور طبری،
حمید کاغذچی ،اکبر خجسته ،ایرج انصاری،
و از طرف دوستان تان،
فرحناز پزشکپور و کمال خدا مراد

هـمــدردی
سرکار خامن نادیا ملوحیان
مساح
جناب آقای محسن ّ

خانواده های محترم سوگوار
با نهایت اندوه درگذشت پدر گرامی تان را در ایران،
به شما و خانواده های محترم وابسته تسلیت می گوییم
و از درگاه خداوند برای شما آرزوی صبر و بردباری داریم.

خانواده های ژیانی،
صفرزاده و عالمت ساز

ه
مدردی

سرکار خامن منصوره عجبی ،جناب آقای حامد رجنبر،
عزیزان ،سروران و خانواده های محترم سوگوار

دراندوه بزرگ از دست رفتن خواهر و خواهر همسر عزیزتان،
 -در آستانه چهلمین روز درگذشت -

شادروان خامن نورنساء عجبی

در ایران ،با شما صمیمانه همدردیم
و برایتان آرامش و بهروزی آرزومندیم.
_____________________
اصغر بدری فر ،منصور اصغر نژاد ،حسین خردبین،

واروژ بقوزیان ،جواد باقری،داوود عزیزی،
مهدی عامری ،منصور عجبی ،سعید صبوری
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سالمت...

۵

نکتهبرایپیشگیریاز

دیابت

اما غالت کام��ل میتوانند احتمال
ب��روز دیاب��ت را پایی��ن آورده و به
حفظ سطح قندخ��ون کمک کنند.
سعی کنید حداق��ل نیمی از غالت
مصرفیت��ان کامل باش��د .بسیاری
موادغذایی که از غالت کامل درست
میشوند آم��اده خوردن هستند مثل
نانه��ای مختلف،
پاستا و بسیاری
سیریالها.

نکته :۴
اضافهوزن تان
را کم کنید.

تغییر سب��ک زندگی میتواند یک قدم
بزرگ به سمت پیشگیری ازدیابت باشد
و هیچوقت برای شروع دیر نیست .این
نکات را در نظر داشته باشید.
وقتی صحبت از دیابت نوع  ۲میشود-
ک��ه متداولترین ن��وع دیابت است--پیشگیری بهترین راهکار است.
همچنین اگر در معرض خطر باالیی از
ابتال بهدیابت هستید ،مث ً
ال اگر اضافه وزن
زیادی دارید یا سابقه خانوادگی دیابت
داری��د ،خیلی مهم است که پیشگیری
از دیابت را به اولویت زندگیتان تبدیل
کنید.
پیشگی��ری از دیابت درست مثل سالم
غذا خوردن ،باال بردن فعالیت بدنی و کم
کردن اضافه وزن ،جزء اصول اولیه است
و هیچوقت برای شروع دیر نیست.
با ایجاد چند تغیی��ر کوچک در سبک
زندگیتان میتوانی��د از بروز مشکالت
ج��دی دیاب��ت مثل تخری��ب اعصاب،
کلیهها و قلب ،جلوگیری کنید.

ی بیشتری داشته
نکته  :۱فعالیت بدن 
باشید.

فعالیت بدنی روزمره فواید بسیار زیادی
دارد .ورزش کمکتان میکند تا:
 وزن تان را پایین بیاورید. قندخون تان را پایین بیاورید. حساسیت شم��ا به انسولی��ن را باالمیبرد--که کمک میکند قندخون تان
در یک محدوده نرمال بماند.
تحقیق��ات نش��ان میده��د ک��ه هم
ورزشهای ه��وازی (ایروبی��ک) و هم
قدرتی (وزنه) میتواند به کنترل دیابت
کمک کند ،اما بهترین نتیجه از برنامه
تناسباندامی حاصل میشود که از هر
دوی این تمرینات استفاده میکند.


نکته  :۲فیبر فراوان بخورید.

فیبر کمکهای زیادی به شما میکند:
 با باال بردن کنترل قندخونتان ،احتمالبروز دیابت را کاهش میدهد.
 احتمال ب��روز بیماریه��ای قلبی راکاهش میدهد.
 با کمک به احساس سیری ،به کاهشوزن کمک میکند.
موادغذایی سرشار از فیبر شامل میوهها،
سبزیجات ،حبوبات ،غالت کامل ،آجیل
و دانهها میشود.

نکته  :۳تا میتوانید غالت کامل مصرف
کنید.

بااینکهدلیل آن چندان مشخص نیست
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دالیل عمده مرگ و میر مردان
در دوران میانسالی و پس از آن
عبارتند از:
 بیم�اری ه�ای قلب�ی/عروقی،
 سرطان،جراحاتغیرعمدی، سکته مغزی، دیابت، بیماری های تنفسی، خودکشی و آلزایمر.آقایان ،برای کاهش خطر
مرگ در اثر این عوامــل ،از
 ۷عامل زیر دوری کنید:



جترد و تنهایی

بررسی های متعدد نشان می
دهند که مردان متاهل به ویژه
در دهه  ۶۰ ،۵۰و  ۷۰زندگی
خ��ود از سالمت��ی بیشت��ری
برخوردارند و می��زان مرگ و
میر آنها نسبت به مردانی که
هرگز ازدواج نک��رده اند ،جدا
شده و ی��ا همسران آنان فوت
کرده اند ،کمتر است.
خطر مرگ در اثر بیماری های
قلبی -عروق��ی در مردانی که
هرگز ازدواج نکرده اند ۳ ،برابر
بیشتر از سایر مردان است .بعد
از  ۵۰سالگی وضعیت سالمتی
م��ردان جدا ش��ده نسبت به
م��ردان متاهل به سرعت افت
می کند.
تحقیقات

اگ��ر اضافهوزن
د ا ر ی��د ،
پیشگی��ری از
دیابت میتواند به
کم ک��ردن وزنتان
بستگی داشته باش��د .هر یک کیلویی
که کم میکنی��د ،سالمتیتان را بهبود
میبخشد .در یک تحقیق مشخص شد
که افرادیکه اضافهوزن دارند ،با کم کردن
هر یک کیلو از وزن بدنشان ،خطر ابتال
به دیاب��ت را  ۱۶درصد در خود کاهش
دادن��د .هچنین آنهایی ک��ه وزن نسبتاً
کمی پایی��ن آورده--حداق��ل  ۵تا ۱۰
درصد از وزن اولیه خود-
و به ط��ور مرتب ورزشکردن��د ،ت��ا  ۶۰درصد
احتمال ابتال به دیابت را
آی��ا م 
ی
د
ان
ی
د
ه
در خود کاهش دادند.
ر
روزان��ه ح��دود ک��دام از ما

صورتمان را لم  ۳۰۰۰مرتبه
نکتـــه  :۵از
سم
یکنیم.
تصور کنی
د
ا
گ
ر
د
غذایی
رژیمهای
س

تهایمان
آلوده باش
د
چ
ه
ات
ف
کرده
پرهیز
جدید
اق
یم 
یافتد.

خطرپیشرویمردانباالی

بازی های کامپیوتری موجب
کاه��ش عادت ه��ای درست
مانند تحرک ،ارتباط با طبیعت
و روابط اجتماع��ی می شود.
دوری از جامعه خطر افسردگی
و زوال عق��ل را افزای��ش می
دهد و شیوه زندگی موسوم به
"بیماری نشستن" موجب باال
بردن خطر بیماری های قلبی،
دیابت ن��وع دو ،چاقی و مرگ
زودرس می شود.
در مطالع��ه ای در استرالیا که
در س��ال  ۲۰۱۲بر روی بیش
از  ۲۲۰۰۰۰فرد بزرگسال ۴۵
سال به باال انجام شد ،مشخص
گردید که نشست��ن به مدت
 ۱۱ساعت در روز ،خطر مرگ
در  ۳س��ال آینده را  ۴۰درصد
افزایش می دهد.
متخصص��ان معتقدن��د ک��ه
نشستن و استفاده از کامپیوتر
و تلویزیون ،بیش از ۳ساعتدر
روز ،احتم��ال ابتال به بیماری
های مزمن و م��رگ ناشی از
آنها را افزایش می دهد.
محققان استرالیایی می گویند:
برخاستن و تح��رک به مدت
 ۵دقیق��ه در هر ساعت اثرات
بسی��ار مثبت��ی ب��ر وضعیت
سالمتی بدن دارد.


اشعه ماوراء بنفش خورشید

بر اس��اس یافته های موسسه
بی��ن المللی پوس��ت ،مردان
در سنی��ن  ۴۰س��ال به باال با
بیشترین آسیب ناشی از اشعه
ماوراء بنف��ش روبرو

موارد بدخیم معموالدر سنین
باالی  ۶۵سال تشخیص داده
می شوند.

رژیمهای کمکربوهیدرات ،رژیم شاخص
گلیسمی و سایر رژیمهای جدید شاید
در ابت��دا به شما کمک کن��د وزنتان را
پایین بیاورید اما تاثیر آنها در پیشگیری
از دیاب��ت شناخت��ه شده نیس��ت و اثر
طوالنیمدتی نی��ز نخواهند داشت .و با
خارج کردن یا محدود کردن یک گروه
غذایی خاص از برنام��ه روزانه ،رسیدن
موادمغ��ذی الزم را ب��ه بدنتان محدود
میکنید .درعوض این ،برای داشتن یک
برنامهغذایی سالم که به کاهشوزنتان
کمک کند ،بیشت��ر بر حجم وعدههای
غذایی و سالم بودن موادی که میخورید
تمرکزکنید.

چه زمان نزد پزشک بروید؟

اگ��ر سن تان باالت��ر از  ۴۵سال است و
وزن نرمالی دارید ،از پزشکتان بپرسید
که الزم است تست دیابت انجام دهید
یا خیر .انجمندیابت امریکادر موارد زیر
آزمایش گلوکز خون را توصیه میکند:
 باالت��ر از  ۴۵سال باشید و اضافه وزنداشته باشید.
 کمتر از  ۴۵سال باشید و اضافه وزن رادر کن��ار یک یا دو مورد عامل خطرزای
دیگر برای دیابت نوع  ۲داشته باشید --
مثل سب��ک زندگی نشسته و ساکن یا
سابقه خانوادگیدیابت.
نگرانیهای خ��ود درمورد پیشگیری از
دیابت را با پزشک تان مطرح کنید.
او ب��ه شما کمک میکند از بروز دیابت
پیشگی��ری کنی��د و برحس��ب سابقه
پزشک��ی و سای��ر عوام��ل ،توصیههای
بیشتری به شما ارائه خواهد کرد.


سال



تغذیهنامناسب

تغذیه نامناس��ب با بیماری
های قلبی ،دیابت و سرطان
(اولین علت مرگ در مردان
باالی  ۴۰س��ال) در ارتباط
اس��ت .مردان ج��وان اغلب از
گوشت قرمز ،غذاهای آماده
و می��ان وع��ده های
ناسالم استفاده می
کنن��د ک��ه منجر
به افزای��ش وزن،
کلسترول باال و پرفشاری خون
می شود.
بر اساس آمار مرکز پیشگیری
و کنترل بیماری ها ،در فاصله
سال های  ۲۰۰۰ت��ا ،۲۰۱۰
درصد چاقی م��ردان از ۲۷.۵
درصد به  ۳۵.۵درصد رسیده
است.
انجمن رژی��م شناسان امریکا
برای مردان باالی  ۵۰سال کم
تحرک ،روزان��ه  ۲۰۰۰کالری
و ب��رای مردان فع��ال۲۴۰۰ ،
کالری انرژی توصیه می کند.


عدم دقت در رانندگی

تصادفات اتومبیل معموال در
میان م��ردان بیشت��ر از زنان
مشاهده می شود و مرگ ناشی
از این حوادث در دهه  ۵۰و ۶۰
زندگی مردان  ۲برابرزنان است.
صدم��ات غیر عم��دی اولین
عل��ت مرگ در م��ردان  ۴۰تا
 ۴۴سال،
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و انتخابهای سالم
تری داشته باشید.
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س��ال  ۷۹ ،۲۰۰۹درصد کل
م��وارد خودکشی ب��ه مردان
اختص��اص داش��ت .می��زان
خودکشی در مردان باالی ۶۵
سال افزایش می یابد ( ۷برابر
زنان در همین سنین) .بیش
از ۶۰درصد مرگ های ناشی
از خودکشی به دلیل افسردگی
شدی��د م��ی باش��د .دوری از
جامعه و از دست دادن همسر
از دیگر عوامل موثر در اقدام به
خودکشی در مردان است.
م��ردان اغلب افسردگ��ی را با
ناراحتی یکسان می دانند در
حالی که شای��ع ترین عالیم
افسردگی عبارتند از:
خستگ�ی ،خ�واب زی�اد،
آشفتگی ،بی قراری ،عدم
تمرکز ،تحری�ک پذیری و
تغییر در اشتها یا خواب.
متخصص��ان انستیت��و ملی
سالم��ت روان معتقدن��د که
افسردگی در ه��ر سنی قابل
درمان اس��ت و اغلب بیماران
به درم��ان پاسخ می
دهند.

تزنصاب��زونید !
استفاده ا

گیرن
ضا به راحت
کهبهطورمرتبد د این است
ان
ید ی میکرو 
ت
قا
ل
بها را
س 
ته
مه

را بشوین��د و دست به ایشان توصی��ه م ند .برای ه
م
ی
ن
ن
ا
خ
ا
ت
س

ی
ک
د
بین
یاری
سیگــا ر
تهایتان نی��م شما هم را ت .چون صاب
ی و چشمانشان نمالن هان ،دس
و


ن
ها
د
س

تها اثرات منفی سیگار بر
د .این شستشوده را به طور مرتب ت خشک م 
یکنن��د
و
با
ع
ید.
حری��
ث
نشان می
کسی پوشیده نیست
یش ک و خشک
��
ی
پ
م
و

س
وند.
دهن��د ک��ه ازدواج ،استرس و
ت اما با افزایش سن این
ع��وارض تشدی��د می
افسردگی را کاهش داده و در می باشند .مردان ۲
نتیجه از ابتال به بیماری های برابر زنان ب��ه سرطان پوست سو مین
شوند .م��ردان سیگاری
مزمن پیشگی��ری می نماید .مبتال می شون��د و در اثر این علت در مردان  ۴۵تا  ۶۴سال
باالی  ۶۵س��ال ۲ ،برابر
م��ردان غیر متاه��ل معموال بیم��اری جان خود را از دست و هشتمین دلی��ل در مردان بیشتر از سایرین در اثر سکته
عادات غذایی نامناسبی رادنبال م��ی دهن��د و  ۶م��ورد از  ۱۰باالی  ۶۵سال است.
مغزی جان خ��ود را از دست
م��ی کنند ،کمت��ر به پزشک م��رد مالنوما (کشن��ده ترین در م��ردان میانس��ال ،م��رگ میدهند .مصرف سیگار عامل
مراجعه می کنند و رفتارهای نوع سرطان پوست) در مردان بیشتر ناشی از خوابیدن پشت  ۹۰درص��د از م��وارد ابتال به
پرخطر بیشت��ری دارند .البته باالی  ۵۰س��ال مشاهده می فرمان ،تجاوز از سرعت مجاز ،بیماری های مزمن انسدادی
تصادفات در چهارراه ها و یا در ری��وی (چهارمین دلیل مرگ
متخصصان معتقدند که مجرد شود.
بودن بهت��ر از ازدواج و روابط م��ردان در مجم��وع بیشتر از نیمه شب می باشد .بر اساس در میان مردان و عامل  ۸۰تا
ناموفق است .ازدواج در مردان زنان تمایل به ورزشدر محیط مطالع��ات ،م��ر دان در دوره  ۹۰درصد موارد سرطان ریه)
باالی  ۲۵سال موجب افزایش باز دارند ،موه��ای کوتاه تری سالمندی رانندگی ایمن تری است.
طول عمر م��ی شود و هر چه داشت��ه و از پوش��ش کمتری نسبت به دوران جوانی دارند .ت��رک سیگ��ار در سالمندان
بسیار کمتر از جوانان سیگاری
ط��ول م��دت ازدواج طوالنی استفاده می کنند .متاسفانهدر
ت��ر باشد ،اث��رات مثبت آن بر این گروه سنی ،بیماری های 
مشاهده می شود .صرف نظر از
سالمتی بیشتر است.
سنی که اقدام به ترک سیگار
بدخیم به موقع تشخیص داده افسردگی درمان نشده
نشده و درمان نمی شوند زیرا گرچه زنان  ۳برابرمردان اقدام می کنی��د ،خطربیماری های

معاینات ف��ردی و مراجعه به ب��ه خودکشی م��ی کنند اما قلبی بع��د از  ۱سال به نصف
پزشک در این سنین کم انجام ب��ر اساس آماره��ای موسسه می رسد .خطر سکته مغزی،
افراط در استفاده از وسایل
می گیرد .همچنین این مردان پیشگیری از خودکشی امریکا ،بیماری های ریوی و سرطان
الکترونیکی
روانشناس��ان معتقدن��د ک��ه از عوامل محافظت��ی در برابر خودکش��ی در م��ردان اغلب نیز به سرعت کاهش می یابد.

اعتیاد به اینترنت ،تلویزیون و آفتاب استف��اده نمی کنند و به م��رگ منتهی می شود .در

هرروزپروبیوتیکمصرفکنید

ی��د .چراکه ماس��ت پروبیوتیک عالوه
هد کودکانی که به مدت  ۶ماه کن
ین باکتری ه��ای زنده ،مواد مغذی
پروبیوتیک ها عالوه بر این که سالمت روده نشان مید ک مصرف میکنند کمتر بر تام
روبیوتی
ارزشی همچون کلسی��م و پپتیدهای
ال دستگاه گ��وارش را باال میبرند هر روز پ ه��ای ویروسی مبتال میشوند .ب��ا
ه��ا و ک ً
وژیک را در اختیار بدن قرار می دهند.
ی

سیست��م ایمنی بدن را تقوی��ت کرده و با به بیمار دت بیماری آنها کوتاه تر بوده بیول
النزا مقابله میکنند .همچنین م
گی و آنفو
شان به آنتیبیوتیکها نیز کمتر است.
سرماخورد شی ک��ه در س��ال  ۲۰۰۹در و نیاز
ین هر روز ماست پروبیوتیک مصرف
ژوه
نتای��ج پ  Pediatrبه چاپ رسیده است بنابرا
مجلهی ics
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صحرا محمدي

تبصرههايي افزون بر دستورالعمل ثبتنام

چنديپيشدستورالعملي
عري��ضوطوي��لازس��وي
وزارتآموزشوپرورشبراي
سال هجدهم شماره  5087شنبه  6خردادماه  4 1391رجب  26 1433مه 2012
سال هجدهم شماره  5087شنبه  6خردادماه  4 1391رجب  26 1433مه 2012
ثبتنامدانشآموزاندرسال
تحصيلي91-92بهمدارس
سراسركشورابالغشد.
سراسركشورابالغشد.
اي��ن دس��تورالعمل ك��ه
ك��ه
اي��ن دس��تورالعمل
افزایش
.۵
بندهاوتبصرههايمتعددي
بندهاوتبصرههايمتعددي
قدرت.
دارد(ب��هاينمعنيكهبههمهموارددربحثثبتنامبهطوردقيق
دارد(ب��هاينمعنيكهبههمهموارددربحثثبتنامبهطوردقيق
بگذاری��د
ی��د
نبا
پرداختهش��دهاست)ظاهراً
پرداختهش��دهاست)ظاهراًبرايتعداديازمدارسچندانمصداق
برايتعداديازمدارسچندانمصداق
این مطلب ب��رای آنهایی است که میتواند همه چیز را برایتان عوض 
کند.
تحقیرتان
کسی
ن��دارد،چ��راكهبرخيازمدي��رانمدارسبنده��اوتبصرههاييبه
ن��دارد،چ��راكهبرخيازمدي��رانمدارسبنده��اوتبصرههاييبه
بنده��اوتبصرههايقبل��يميافزايندكهباهيچقانونيس��نخيت
افزايندكهباهيچقانونيس��نخيت
هايقبل��يمي
ه
بنده��اوتبصر
صب��ح از خواب بیدار میشوند و با کند.
مطمئناً زمانهایی
 .۳امنیت شغلی.
ندارد.
ندارد.
اشتباه نکنید .مثبتاندیشی یک داشتن رویک��رد منفی (و عوارض خواه��د ب��ود که
خودشانمیگویند:
براس��اسدس��تورالعملابالغ��يازس��ويوزارتآم��وزشو
براس��اسدس��تورالعملابالغ��يازس��ويوزارتآم��وزشو
ً
که
است؛
ما
از
خیلی
چیزی
انتخاب
کارهایی
مجبوری��د
دوست
اصــلا
«وای! ام�روز
است
ممکن
آن)
از
ناش��ی
جانبی
پ��رورش«مديرانمدارسميتوانندازفرزن��دانكاركناندولتدر
پ��رورش«مديرانمدارسميتوانندازفرزن��دانكاركناندولتدر
دست
به
برای
ساعت
هر
و
روز
هر
از
ک��ه
دهی��د
انج��ام
کار!»
سر
ندارم برم
پس
شود
شما
شدن
اخراج
باعث
آموزش��گاههاينزديكمح��لكاروالدينآنهامتناس��بباظرفيت
آموزش��گاههاينزديكمح��لكاروالدينآنهامتناس��بباظرفيت
اما
افتیم.
ی
م
چالش
ب��ه
آن
آوردن
بری��د،
ی
نم
ل��ذت
آن
کار
اوق��ات
ی
گاه
اس��ت
ممک��ن
یک
بدانید،
اساسی
تذکر
یک
را
این
مدرسهثبتنامكنند».
مدرسهثبتنامكنند».
امروزهكمنيس��تنددانشآموزانيك��هوالدينآنهاهردوزندگي
آموزانيك��هوالدينآنهاهردوزندگي
ش
امروزهكمنيس��تنددان
چندان لذتبخش به نظر نرسد اما داشتن رویکرد خوب در محل کار نفس عمیق بکشید  ،قبل از اینکه ضر با ال جله��ا ی
كارمن��ديراتجرب��هوب��امش��كالتعديدهايدس��توپنجهنرم
ايدس��توپنجهنرم
كارمن��ديراتجرب��هوب��امش��كالتعديده
داشتن رویکرد مثبت در محلکار ،دالیل مختلفیدارد.
مسخ��ره و تقاضاهای
عذرتان را بخواهند ،رویکردتان را
ميكنند.هميش��هيكيازبزرگتريندغدغههاياينوالدينثبتنام
ميكنند.هميش��هيكيازبزرگتريندغدغههاياينوالدينثبتنام
فواید بسیار زیادی دارد که اینجا به 
مفرط،
یا
همک��اران
دهید.
تغییر
فرزندانشاندرمدارسبودهاست.
فرزندانشاندرمدارسبودهاست.
و
پ��ررو
کارفرمای��ان
شش مورد آن اشاره میکنیم.

 .۱استرس کمتر.
ازآنجاييكهدربيش��ترمواقعبعدمس��افتودوريمحلكاراز
ازآنجاييكهدربيش��ترمواقعبعدمس��افتودوريمحلكاراز
خانهمس��ئلهايقابلتوجهبراياينوالديناس��ت،بههمينخاطر
ايقابلتوجهبراياينوالديناس��ت،بههمينخاطر
ه
خانهمس��ئل
پرتوقع.
همه چیز برای خودتان و اطرافیان  .۴مرزها.
کــار.
ترجي��حآناننيزبرايناس��تكهفرزندش��اندرنزديكيمحلكار
ترجي��حآناننيزبرايناس��تكهفرزندش��اندرنزديكيمحلكار
داشت��ن رویکرد مثب��ت نه فقط ی��ک راه عالی برای
این کلمه تصورات مختلفی را در تان سالمتر خواهد شد.
والدينثبتنامش��ودتاازاينطريقحداقلبخش��يازدغدغههاي
والدينثبتنامش��ودتاازاينطريقحداقلبخش��يازدغدغههاي
شماروالدينهردوشاغلمرتفعشود.غلب��ه بر اینه��ا این
دوست دارند
تحقیق��ات بسی��ار زی��ادی نشان
برای ارتقای سالمتیتان (و ثبات
ذهن ایجاد میکند:
بيشماروالدينهردوشاغلمرتفعشود.
بي
ب��ا
ک��ه
است
«نه»
مشکالت
است��رس
که
دهند
ی
م
لذت
برای
اس��ت،
مهم
تان)
ی
کار
خیره
گرفته،
میز
از نشستن پشت
بههمينخاطروبهجهتاهميتاينموضوعاستكهقانونگذار،
بههمينخاطروبهجهتاهميتاينموضوعاستكهقانونگذار،
لبخند
دارید ،تاجایی که میتوانید
شدن به کامپیوتر ،ایستادن پشت بسی��ار زیاد جسمی و روحی مثل بردن از زندگی هم اهمیت دارد .اما گفتن قدرت خودتان
استان��دار د
اي��نموض��وعراناديدهنگرفت��هوآنرامدنظرقراردادهاس��تاما
اي��نموض��وعراناديدهنگرفت��هوآنرامدنظرقراردادهاس��تاما
هايواهيازجملهاينكه
شوید که
متأسفانهمديرانبرخيازمدارسبهبهانهو به خودتان یادآور
هايواهيازجملهاينكهیخواهید یا رفتارهایشان را بدانند و خوشحال بزنید
متأسفانهمديرانبرخيازمدارسبهبهانهرا باال ببرید .وقتی نم
ی��ک کانت��ر ،یادداشت ب��رداری ،بیخواب��ی ،خستگ��ی و نداشتن برای رسیدن به نقطه خوشبختی
آموزانمحصوردرمحدودهجغرافيايي
ش
ظرفيتمدرس��هبرايدان
آموزانمحصوردرمحدودهجغرافيايي
ظرفيتمدرس��هبرايدانش
کنید .ممکن نمیتوانید ک��اری را انجام دهید ،میشوندشمارفتارهاینادرستشان زندگی به اندازهای خوب است که
دستور گرفتن ،مورد اذیت کارفرما تمرکز تا مشکالت و بیماریهای باید مراحل��ی را رد
تعيينش��دهاس��توالغير،درمقابلوالدينش��اغلسنگاندازي
تعيينش��دهاس��توالغير،درمقابلوالدينش��اغلسنگاندازي
خودتانبخواهید.
ميكنند.کنید.
شغلتان چی��زی نباشد که خیلی راح��ت بگویید «نه» .آسان را به آنها گوشزد
قرار گرفتن ،نوشتن و نوشتن ،بلند جدیت��ر مث��ل افسردگ��ی حاد ،اس��ت
ميكنند.
اید .اکثر نیست اما مطمئن
داشته
باشید احساس تنها چیزی که باید به ذهن
کردن ،حمل ک��ردن ،بستهبندی درده��ای جسم��ی ،فشارخ��ون همیشه آرزویش را داشته
لهايگذش��تهنش��اندادهاس��تكه
درحاليكهتجربهدرس��ا
هايگذش��تهنش��اندادهاس��تكه
درحاليكهتجربهدرس��ال
همينوالدينباكليدوندگيوباالوپائينرفتنپلههايستادهاي
هايستادهاي
همينوالدينباكليدوندگيوباالوپائينرفتنپله
خواهد داد.
خوبی به شما
ک��ردن ،تخلی��ه ک��ردن و خیلی ب��اال ،مشکالت گوارش��ی و حتی ما آخ��ر کار شغلی ک��ه از بچگی بسیار
باشید ای��ن است که قدرت دست
نامدر
نامدراس��تانوشهرس��تانومنطقهوناحيهمجوزثبت
خودتانثبت
نامدراس��تانوشهرس��تانومنطقهوناحيهمجوزثبتنامدر
وقتها سردرد گرفتن و حتی داد حملهقلب��ی و سکت��ه را به دنبال مثبیت
بلند
لیست
شما هم به
خواستیم را انتخاب نمیکنیم 
اس��ت .این شما هستید
همانمدرسهراكه«ظرفيتندارد»بهدستميآورند.
همانمدرسهراكه«ظرفيتندارد»بهدستميآورند.
ک��ه انتخاب میکنی��د رویکردی
خواهدداشت.
کشیدن.
اما نبای��د روی نق��اط منفی این  .۶کنترل.
مسئلهاينجاستكهچراهمراهيبرايحلمشكالتهمديگرو
مسئلهاينجاستكهچراهمراهيبرايحلمشكالتهمديگرو
اهميت راه ت��ان و مثب��ت به زندگی داشت��ه باشید،
یک چیزی که اکثر افراد هیچوقت 
زندگ��یي ت��ان،
مسئل��ه تمرکز کنیم .ب��ه خاطر شم��ا
برداش��تنباريازرويدوشيكديگربرايبسياريازمابياهميت
برداش��تنباريازرويدوشيكديگربرايبسياريازماب
اتفاقات و موقعیتها
کنترل میکنید نقاط مثبت
باشید که شم��ا برای پول
داشته
تصمیمات تان را
در م��ورد کار تجس��م نمیکنند .۲ ،همکاران شاد.
ش��ودوچراوقتيقانونگذارمس��ئلهايراشناساييودر
قلمدادمي
ايراشناساييودر
ش��ودوچراوقتيقانونگذارمس��ئله
قلمدادمي
بپیــوندید:
تفاوت
يكندنس��بتبهاج��رايآنبي
حلننگاريم
رابط��هب��اآنقانو
تفاوت
كندنس��بتبهاج��رايآنبي
مشکالت
حس و حالتان را ببینی��د و ب��رای
رابط��هب��اآنقانوینکنید.
محیطی آرام است ک��ه تمام روز چه به دلیل پریشانی حواس شما درآوردن ک��ار م
اوقات
نگاريمنهيبیشتر( ،حتی گاهی
هستيمPuzzle 41 (Hard, difficulty rating 0.61) .
)Puzzle 42 (Hard, difficulty rating 0.71
هستيم.ب��ه طریقی منطقی
کمتر .مجبور به انج��ام کار یا را) .پس از اینک��ه کارتان را ترک و اختالف��ات
آرام و شاد هستید ،بدون استرس برای فرستادن یک ایمیل باشد یا ن��ه
برداش��تنگاميمثبتبرايدركمتقابلبهحلمش��كالتكه
برداش��تنگاميمثبتبرايدركمتقابلبهحلمش��كالتكه
>> اگر می خواهید از
کنید .و
هايروانيكهه��رروزهبهدفعاتبابهتر باشید و ب��دون استرس ت�لاش
آنچه
به خانه برمیگردی��د و با شوق و خستگی و عصبانیت مفرطتان در ارائه خدماتی بیشتر از
سبرایش کنید و به دنبال کاری
هايروانيكهه��رروزهبهدفعاتبا
س
بهكاس��تنازهجمهاس��تر
بهكاس��تنازهجمهاس��تر
بصورت
انتشار اینترنتی پیوند
ه��ر زمان که
بدانید که
استخدام شدهاید نیستید،
بهيهمین نترسی
خواستیديكند.پساينگامه��ايكوچكاما
روهس��تيم،كم��كم
آنروبه
كند.پساينگامد.ه��ايكوچكاما
روهس��تيم،كم��كم
هیجان فردا صبح برای رفتندوباره محلکار،سطحاسترستانمطمئناً آنروبه
تأثيرگذاررابهبهانهايازهمدريغنكنيم .منظم آگاه شوید،
تأثيرگذاررابهبهان
ايازهمدريغنكنيم.در مواجه��ه ب��ا مشکالت��ی که با میتوانید از کارتان بیرون بیایید یا
م��رزه و محدودیت به
به سر کار از خواب بیدار میشوید .بر اطرافیانتان اثر میگذارد .تقویت دلیل ایجاد
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 ۶فایده داشتن رویکرد مثبت در مح ل کار

كنكور از اول دبستان
دبستان
اولبراي
گي

•

ایمیلپیوند،

5

1

4

6

اما احتماالً تعج��ب میکنید اگر
2چطور تغییر رویکردتان
بفهمید که
شرح
شغل دو
جدول با
برای یک
شما
ی
رویای 
رسیدن به

7

3

8

1
2

2

1

3

2

1

4

84

5

6

7

5

1

3
4

9

6

5

6

1

6

8

6
9

4

3

8

6

1

2

8

1

4

2

2

نشانی ایمیل خود را
به ما ایمیل کنید:

info@paivand.ca

5087 6
8 5087 2
3
جدولويژه
جدولعادي
جدولويژه34
____________________ >>حل در صفحه
وعادی
____________________ ویژه
7
جدولعادي 3
8
6
جدولهای 2

3

4

همانجا بمانید .پس برای مسائل و
مشکالت کوچک اعصاب خودتان
را خ��رد نکنید .چانهتان را باال نگه

رویکردت��ان تاثیر بسیار مثبتی بر شما کمک میکند رویکرد بهتری دیگ��ران در محلکارت��ان دارید،
8تمام کسانی که4در محلکار با شما در محلکار پیدا4کنید 3 5 .سع��ی کنید 7منطق��ی و 2
روراست

یک جدول با دو شرحرفتار کنید .افراد زیادی هستند که
در تماس هستند خواهد داشت.

-2جنگوپيكار–شكوه،عظمت
–فرشتهمحبت
-3مالكي��تش��خصيك��هازراه 3
مشروعباشدمحترماستوضوابط 4
آنرا...معينميكند–وسيلهايدر
منزلبرايپختغذابهروشكباب 5
كردن–زيور
6
-4كش��ورعجايب–همسرمرد–
7
فاني–مادروطن
-5ضميرجم��ع–حواريخائن– 8
جرأت
9
-6مغازهايك��هدرآنلباس،عطر
ومانندآنفروختهميش��ود–كال 10
–آببند
11
-7بالوزيرك–روش��ندل–ابزار
12
نجاري
-8دوس��تيومحبت–همراههرج 13
–بازرس
14
-9مقاب��لپ��ود–شرقش��ناس–
15
سپاسگزار
مس��ير
–
كب��ود
سوس��ن
-10
معادلدهمتر–جمعرمز
ازآنانچشمياري

الكترونيكي–شاعر
-8هادي–سوپكلم–شهروبندري
داشته
درجنوبفرانسه
Puzzle
44
(Hard,
difficulty
rating
)0.60
-11باايمان–نامپسرانه–هنوزآدم
-9پرهيزكار–كش��وريدرقارهسياه
نشده!
–رودآرام
-12گونه،صنف–توان–سازمولوي -10مرتعش–شهرزعفران–دريا
–درختيهميشهسبز
-11رطوبت–ثالثهمصر–متداول
-13تابناك–گوهريس��بزرنگ– -12خ��وبميب��رد–نوعيخاك–
پوشاكپا
سنگينيكهبرجس��مفرودميآيد–
-14تازهداماد–هوو–كش��وريدر
قورباغه
آفريقا
-13دختربيپدر–ازگازهايبيرنگ
-15درواق��عنوع��يتج��اوزبهمال
وبيبو–تندوزود
ديگراناس��ت–پرن��دهايكوچكو -14سازيبادي–اشك–زينتدادن
دستآموز
-15جايسوگواري–آسمانغرنبه
عمودي:
-1عض��ودس��تگاهعصبي
حل جدول عادی شماره 5086
مركزي–پرقدرت
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ا
س ر س ر
ر س ن
گ ا
-2قادر–رونقبازار–الهه  1ب ط ن
ز
ا
ر
د
ه
د
و ج ا
ز
ه ب ا
ا
 2ر
عشق
ر
ا ب ه
ا ش ه
م
ا ت ر
 3گ و
-3يكيازشهرس��تانهاي
ا ن د
و ل ت
د
د خ
د
و
 4ز
اس��تانآذربايجانشرقي–
ه
ز
ا
ز
ر
ه
ا ي ن د
 5ي س
لنگرگاه–زندگاني
ي د
ر ب
ا
ه
ب ل ن د ي
 6د
ر ل
د
ق ل م ز ن ي
ا
-4تنبلجاليزي–ورزش  7ن ج و
ذهن��ي–درخ��تانگور– 8
ق پ ا ن
م ن ا
ر ن ج
ا
ا ب
س ر
د
ر
و
ا
ب ر
 9ج ر س
جوانمرد
س
پ ر س ت و
ا ج
ر
د
و
 10ا
-5خرمي،پاكي–سس��ت
ي ا
و ي ه
ا
ز
ه
ت ب ا
 11ن
رأي–مرواريد
و
ن ا
د ن
ر
ا
ن ز
 12ف ن ا
ا
ا گ ر
و
ز
ن ي ا
ا ي ن
-6ح��رفمفعولي–تازهو  13ر
نو–نامدخترانه
 14س ر پ ي ر ي م ع ر ك ه گ ي ر ي
ن س ي
ن ت ي ج ه
م
ا
ه
و
-7شهرخرما–واحدطول  15ا

5

1

دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
ایرانکرده و
مداد حل
روزنامه
جدولرا با
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

-1ظالم–مكتبخيالپردازان2
افقي1:

2

4

3

2

1

5

4

8

4

خدمات ارزی
4

514-844-4492
6

11 10 9 8افقي:
 15 14 13 12حرفتمسخر 4 3 2 1
-1ظالم–مكتبخيالپردازان
-7گل��يمعطر–معج��زهحضرت
1
-2جنگوپيكار–شكوه،عظمت
موسي(ع)–وصف
2
-8مهرباني–مقابلفراموش��ي–روديدر
–فرشتهمحبت
-3مالكي��تش��خصيك��هازراه 3
آلمان
-9پارچه4نخي–محلتقاطعاعصاب
مشروعباشدمحترماستوضوابط
بينايي–الزم
آنرا...معينميكند–وسيلهايدر
منزلبرايپختغذابهروشكباب 5
-10ضربهسرفوتباليست–ساحل
–هماهنگ
كردن–زيور
6
-11مزدور–پوستهكرهچشم–رنگمو
-4كش��ورعجايب–همسرمرد–
7
-12پرتابسنگ–آراستهومنظم
فاني–مادروطن
-5ضميرجم��ع–حواريخائن– 8
–چاش��نيمعطرغذا–اززيباترين
شهرهاي9استانكردستان
جرأت
-13آش��كاروعلني–اوراقشركتي
-6مغازهايك��هدرآنلباس،عطر
ومانندآنفروختهميش��ود–كال 10
–جمعمكتب
نقلكردنحديثازقولپيغمبر
–آببند
11 -14
وامامان–وادارشده–بليغ
-7بالوزيرك–روش��ندل–ابزار
12
-15نامرمانينوش��تهنويس��ندهو
نجاري
-8دوس��تيومحبت–همراههرج 13
فيلمس��ازفرانسويآلنربگرييه–
14ناپلئون
تبعيدگاه
–بازرس
عمودي:
-9مقاب��لپ��ود–شرقش��ناس–
15
-1نامقديمبابل–ش��هريدربخش
سپاسگزار
آبادشهرستانمياندوآب
ت
مرحم
مس��ير
–
كب��ود
سوس��ن
افقي-10 :
معادلدهمتر–جمعرمز
-2فرمانرواي��ي،س��روري–قاصد–
ازآنانچشمياري

الكترونيكي–شاعر
-1گي��اهبومادران–پايتختاس��تان
-8هادي–سوپكلم–شهروبندري
جايگاه
داشته
سوماترايجنوبيدراندونزي
درجنوبفرانسه
Puzzle
43
(Hard,
difficulty
rating
)0.63
-3ضرب��هبان��وكپنجهپ��ا–گياه
-11باايمان–نامپسرانه–هنوزآدم
-2كيش،رسم–ركوردداربيشترين
-9پرهيزكار–كش��وريدرقارهسياه
شيرين!–درگمانانداختن
نشده!
ه��ايمقدمات��يجام
گلزدهدربازي
–رودآرام
-4نانجي��ب–خورش��يدگرفتگي–
-12گونه،صنف–توان–سازمولوي
جهاني–داراييها
-10مرتعش–شهرزعفران–دريا
-3گ��زارش–مق��واين��ازك–واژه اريب–محاسن
–درختيهميشهسبز
-11رطوبت–ثالثهمصر–متداول
-5خودروجنگي–بزرگداشت–بييار
استلزام
ب��رد–نوعيخاك–
-13تابناك–گوهريس��بزرنگ– -12خ��وبمي
-4ش��هريدراستانفارس–پسوند  -6رمزين��ه – نوع��ي قراب��ت –
پوشاكپا
سنگينيكهبرجس��مفرودميآيد–
دالبرزمان–جمعنجيب–ش��هري كمك
-14تازهداماد–هوو–كش��وريدر
كننده قورباغه
-7آس��يب–واحدس��نجشكمانو
درهندوستانآفريقا
ازگازهايبيرنگ
-13دختربيپدر–
زاويه–افترا
-15درواق��عنوع��يتج��اوزبهمال
-5همسراسكارلت–غذايآماده!–
وبيبو–تندوزود
ازس��ازها–بمترينصدايمرددر
مادهخوشبو ديگراناس��ت–پرن��ده -8
ايكوچكو
-14سازيبادي–اشك–زينتدادن
-6آشع��دس–اش��عهمجه��ول– موسيقي–سندعقد
دستآموز
-15جايسوگواري–آسمانغرنبه
 -9پس��ر فري��دون در
عمودي:
-1عض��ودس��تگاهعصبي
شمارهدر
عادیس��دي
ش��اهنامه –
5086
حل جدول
5086
حل جدول ويژه شماره
مركزي–پرقدرت
استانآذربايجانشرقي–
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 151 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
م ش
ش ط ر ن ج
ا ق ا
ا
س ر س ر
ر س ن
ميخوش ا
گ
-2قادر–رونقبازار–الههك  1و بك ط ن
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ر
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 2ر
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ز
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 3ش و
ر
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ا ش ه
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-3يكيازشهرس��تان
صورت–سودن
ا 4ث ز ر و
م ز م ن
خ ش
 4ي و م
ا ن د
و ل ت
د
د خ
د
اس��تانآذربايجانشرقي–
-11آبعرب��ي–منك��ر
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 5د ت
ه
ز
ا
ز
ر
ه
ا ي ن د
لنگرگاه–زندگانيي ر ك 6ق د و شدن–اهرم
د
ر ن ي خ
ز
 6و
ي د
ر ب
ا
ه
ب ل ن د ي
-12س��الحمخرب–كافي–
ا ش ي
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 7ك ا ي ن
ر ل
د
ي
ق ل م ز ن
ا
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ل
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ل
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م ن ا
ر ن ج
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ا
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ا
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ه
 10ي ر
س
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–مقاصد–محصولچتر
-5خرمي،پاكي–سس��ت
ب ن ي ا ن
ج ر ع ه
 11ز
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و ي ه
ا
ز
ه
ت ب ا
11ه نب
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م 12ر فض ن ا-14
رأي–مرواريد
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و
ن ا
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ا
ن ز
ا
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ا
 13ز ي ر
ا
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توضيحكالم–كشتهشدهو
ز
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-6ح��رفمفعولي–تازهوي 13ك ر ا ا ي ن
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ه
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 15 14 13 12 11 10 9 8حرفتمسخر
-7گل��يمعطر–معج��زهحضرت
موسي(ع)–وصف
-8مهرباني–مقابلفراموش��ي–روديدر
آلمان
-9پارچهنخي–محلتقاطعاعصاب
بينايي–الزم
-10ضربهسرفوتباليست–ساحل
–هماهنگ
-11مزدور–پوستهكرهچشم–رنگمو
-12پرتابسنگ–آراستهومنظم
–چاش��نيمعطرغذا–اززيباترين
شهرهاياستانكردستان
-13آش��كاروعلني–اوراقشركتي
–جمعمكتب
-14نقلكردنحديثازقولپيغمبر
وامامان–وادارشده–بليغ
-15نامرمانينوش��تهنويس��ندهو
فيلمس��ازفرانسويآلنربگرييه–
تبعيدگاهناپلئون
عمودي:
-1نامقديمبابل–ش��هريدربخش
مرحمتآبادشهرستانمياندوآب
افقي:
-1گي��اهبومادران–پايتختاس��تان -2فرمانرواي��ي،س��روري–قاصد–
جايگاه
سوماترايجنوبيدراندونزي
-2كيش،رسم–ركوردداربيشترين -3ضرب��هبان��وكپنجهپ��ا–گياه
گلزدهدربازيه��ايمقدمات��يجام شيرين!–درگمانانداختن
-4نانجي��ب–خورش��يدگرفتگي–
جهاني–داراييها
-3گ��زارش–مق��واين��ازك–واژه اريب–محاسن
-5خودروجنگي–بزرگداشت–بييار
استلزام
-4ش��هريدراستانفارس–پسوند  -6رمزين��ه – نوع��ي قراب��ت –
دالبرزمان–جمعنجيب–ش��هري كمككننده
-7آس��يب–واحدس��نجشكمانو
درهندوستان
-5همسراسكارلت–غذايآماده!– زاويه–افترا
-8ازس��ازها–بمترينصدايمرددر
مادهخوشبو
-6آشع��دس–اش��عهمجه��ول– موسيقي–سندعقد
 -9پس��ر فري��دون در
ش��اهنامه – س��دي در
حل جدول ويژه شماره 5086
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1استانآذربايجانشرقي–
م ش ك و ك ميخوش
1
ش ط ر ن ج
ا ق ا
 2ر ا ه ي ب ه ك ش و ر ا ف ت ا ب -10ترجيحدادن–جوش
ز
ن ي ا
و ي
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خ ش
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ا ي م ن
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ت و م
 5د ت
ق و شدن–اهرم
د ي ر ك
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ز
 6و
م ت ل ا ش ي ب ل ه -12س��الحمخرب–كافي–
 7ك ا ي ن
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ا ن و
ز
ل
ا
ل
ز
خ ب ا
ورمعفوني–بهمعنيمحصول
ر ب ا ت ي ك
ا
 9ل و
و ا ه ب -13معادلفارسيآيفون
ا ت ف
ه
 10ي ر
ا ل ق ا ب ي –مقاصد–محصولچتر
ه ب
ب ن ي ا ن
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پزشکــی

www.paivand.ca

Peripheral Vascular
)Disease (PVD

بیماریرگهایمحیطی

بس��یاری از افراد به درد ناحیه پا ،درگیری عوارض مختلفی را ایجاد
ب��ه عنوان یک��ی از عالئم طبیعی میکند .مث ً
ال اگر شریان مبتال ،یکی
از رگه��ای تغذیهکننده
افزایش سن مینگرند
و به سادگی از کنار آن سیگاریها قلب یعنی ع��روق کرونر
میگذرند .گروهی هم چهار برابر باشد ،منجر به بیماریهای
آن را ب��ه بیماریهای بیشتر از افراد قلبی و حتی سکته قلبی
مفصلی مانند رماتیسم غیر سیگاری میش��ود .یا اگر ش��ریان
دچار تنگی و انسداد ،یکی
و یا بیماریهایی مثل
نوروپات��ی دیابتی ربط در خطر ابتال از رگه��ای اصلی تغذیه
میدهن��د و با آن مدارا به بیماری کننده مغ��ز ،یعنی عروق
رگهای
کاروتید باشد ممکن است
میکنن��د یا ب��ه خود
محیطی قرار منجر به سکته مغزی شود.
درمانی میپردازند.
دارند.
حال اگر تنگی یا انس��داد
اگرچ��ه در بس��یاری
در یکی از عروق محیطی
از م��وارد چنی��ن
بدن رخ دهد حالتی پیش
تش��خیصهایی دور از
واقعیت نیست ،اما در برخی موارد میآید که به آن "بیماری رگهای
ممکن است شخص با یک بیماری محیطی" گفته میشود.
جدی روبهرو باش��د؛ یک بیماری ای��ن بیم��اری عمدت��اً در ناحیه
تهدیدکننده حیات با نام "بیماری رگهای پا ایجاد میشود و ممکن
است بسته به شدت درگیری و در
رگهای محیطی".
رس��وب ذرات چربی ،کلس��ترول صورت عدم درمان به موقع ،حتی
و سای��ر مواد در دی��واره رگهای به قطع عضو فرد مبتال نیز منجر
خون��ی ،باعث سخت ش��دن و از شود.
بین رفتن خاصیت ارتجاعی رگها 
میش��ود .به مرور زمان این حالت عالئم و نشانهها
(ک��ه آترواسکلروزی��س یا تصلب بسیاری از افراد مبتال به خصوص
شرایین نامیده میشود) منجر به در مراح��ل ابتدای��ی بیم��اری،
تنگی و حتی گاهی انسداد شریان هیچگونه درد ی��ا عالمت خاصی
درگیر میش��ود و بسته به محل ندارند ،اما مهمتری��ن و رایجترین
برنامه های پزشکی

دکتر عطا انصاری
سه شنبه ها 6 :تا  7شب

Mihan TV

در تلویزیون میهن به مدیریت
سعیدبهبهانی ،در  GLWIZو یا سایت

www.mihantv.com
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نشانه ،انقباض و درد در عضالت پا
به خصوص در ناحیه پشت مفصل
زانو هست که در هنگام راه رفتن،
ورزش ی��ا باال رفتن از پلهها ایجاد
میشود.
ً
این درد معم��وال در صورت توقف
فعالی��ت و پ��س از چن��د دقیقه
استراحت بهبود مییابد .علت ایجاد
درد هم ای��ن است که ماهیچهها
در هنگ��ام فعالی��ت و ورزش ،نیاز
به خونرسانی بیشتری دارند ،اما
ب��ه علت تنگی یا انس��داد موجود
در رگه��ای پا ای��ن خونرسانی
ب��ه درستی و به ق��در کافی انجام
نمیش��ود .در نتیجه ماهیچههای
ناحیه درگیر ،دچار انقباض و درد
میشوند .به محض توقف فعالیت،
نیاز به خونرسانی در ناحیه مزبور
کاهش مییابد و در نتیجه پس از
چند دقیقه ،درد هم از بین میرود.
گروه��ی از افراد مبت�لا دچار بی
حس��ی در ناحیه درگیر میشوند.
معموالً در مبتالیان به این بیماری
زخمه��ای ایجاد ش��ده در پا نیز
بس��یار دیر بهبود مییابند که به
علت مشکل خونرسانی در ناحیه
مبتالست.
عالمت دیگری که معموالً در نوع
ش��دید بیماری و در زمان انسداد
کامل شریان دیده میشود درد در
ناحیه پای مبتال هس��ت که حتی
در صورت توقف ورزش نیز بهبود

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

THREE SEEDS
معجون3دانه

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
لس آجنلس
Tel.: 310-709-8334
با شماره ها ،ایمیل و
Fax: 514-323-2174
بگیرید:
تارمنایزیرمتاس
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
دکترپرویزقدیریان
www.allnaturalremedies.net
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•

چگونه  BMIمحاسبه میشود؟

اگر وزن تان (بر حسب کیلوگرم)
را ب��ر مجذور [ضرب��در خودش]
قدتان (بر حس��ب متر) تقس��یم
کنید عدد حاصل را  BMIگویند.
مثال ،قد شما(1.۷9 :متر)
وزن شما( 77 :کیلوگرم).
پس>>
نمییابد.


عوامل خطرساز

عوام��ل خطرساز ب��روز "بیماری
رگهای محیطی" را میتوان بهدو
گروه اصلی تقسیمبندی کرد.
گ��روه اول آنهایی هس��تند که
غیرقابلکنترلهستند.
عوامل��ی مانن��د باال رفت��ن سن،
سابقه ش��خصی یا فامیلی ابتال به
بیماریهای قلبی یا سکته مغزی
در این گروه قرار میگیرند.
گروه دوم اما عواملی هس��تند که
خوشبختانه قابل کنترل هستند.
استعمال دخانی��ات در صدر این
گروه قرار دارد.
میگویند هر جا دودی باشد حتماً
آتشی هم همان حوالی وجود دارد.
سیگاریه��ا چهار برابر بیش��تر از
افراد غیر سیگ��اری در خطر ابتال
به بیماری رگهای محیطی قرار
دارند.
اضافه وزن و چاقی عامل خطرساز
بعدی است .افرادی که ش��اخص
توده بدنی مس��اوی یا باالتر از ٢٥
دارند در گروه افراد تحت خطر قرار
میگیرند.
(برای محاسبه این شاخص به کادر
مقابل رجوع کنید)>> :
عوام��ل خطرساز دیگ��ری که در
ب��روز بیماری رگه��ای محیطی
نقش دارند عبارتند از کم تحرکی،

 BMI BMI=77/(1.79X1.79)=24بی��ن  19تا  25یعنی وزن
یعنی شاخص وزن شما عدد  24مطلوبدارید.
میباشد.
 BMIبی��ن  25ت��ا  30یعن��ی
مقداری اضافه وزن دارید.
جدول مقایسه ای :BMI
 BMIبی��ش از  30یعن��ی چاق
 BMIکمت��ر از  19یعنی کمبود هستید.
وزن دارید.

کلسترول و فشار خون باال و ابتال به
بیماریدیابت.

پیشگیری و درمان

درمان بیماری رگهای محیطی،
برای رسیدن ب��ه دو هدف اصلی
صورت میگیرد.
ه�دف اول کنت��رل عالمتهای
حاص��ل از بیماری مانن��د درد در
ناحی��ه پا است تا ش��خص بتواند
فعالیتهای روزانه خ��ود را بدون
ایجاد درد انجام دهد.
هدف دوم نیز جلوگی��ری از بدتر
ش��دن وضعیت تصلب شرایین به
صورت کل��ی است که نتیجه آن،
کاهش خطر بروز حمالت قلبی و
مغزی است.
کلید اصلی ب��رای رسیدن به این
دو هدف ،ایجاد تغییراتی در شیوه
زندگی است.
اولی��ن و موثرترین تغیی��ر ،انجام
منظم فعالیتهای ورزشی است .با
توجه به سن فرد ،چگونگی انجام
این فعالیتها متفاوت است و باید
توسط پزشک تعیین شود.
معموالً اما بهترین روش ،ش��روع
آرام و تدریجی تمرینهای ورزشی
با انجام پیادهرویهای سبک روزانه
و نرمشهای کششی پا است.
ورزش سبک اما منظم ،سه تا چهار
بار در هفته ،ظ��رف دو تا سه ماه،
سب��ب کاهش عالئم بیم��اری در

اشتراکپیوند

بسیاری از مبتالیان به خصوص در
مراحل ابتدایی بیماری میشود.
میزان موثر بودن درمان هم از روی
تعداد دقایق یا مس��افتی که فرد
مبتال بدون ایجاد درد پا راه میرود
سنجیدهمیشود.
تغییر در رژی�م غذایی ،گام بعدی
برای پیشگیری و درمان است.
اغلب مبتالیان دارای کلسترول و
فشار خون باال هستند .یک رژیم
غذایی شامل مقدار کم چربیهای
اشباع ،ترنس و کلسترول میتواند
باعث کاهش کلسترول خون شود.
همانط��ور که گفته ش��د مصرف
سیگ��ار هم از دالیل اصلی ابتال به
بیماری رگه��ای محیطی است.
بنابراین ترک سیگار ،قدمی بسیار
اساسیدر کنترل این بیماری است.
در کنار موارد ذکر شده استفاده از
داروهای کنترلکننده فشار خون،
دیاب��ت و داروهایی که مانع ایجاد
لختهه��ای خونی ناش��ی از کنده
شدن پالکهای عروقی میشوند
نیز بس��ته به ش��رایط فرد مبتال
میتوان��د مفید باش��د .در مراحل
ش��دید بیماری نیز از روشهایی
مانند آنژیوپالستی و جراحی برای
مبارزه با بیماری استفاده میشود.
مازیار مهدویفر (رادیوزمانه)


----------پیوند را آبونه شوید! با پست سریع
متاس تلفنی514-996-9692 :
و یا نشانی خود را به ایمیل کنیدInfo@paivand.ca :
ـــ  85دالر در سال ـــ
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اجتــماع....
اکثر رؤسا و مدیران

بر پا ی��ه
تحقیقاتی ک��ه توس��ط دانشگاه
«بریتیش کلمبیا»در ونکوور انجام
شده «اکثریت» افرادی که به مقام
مدیری��ت میرسند ن��ه براساس
حسنه
برقراری رابطهای دوستانه و َ
بلکه با آزار و تخطئه همکاران خود
به مدارج عالی راه پیدا میکنند.
ع�لاوه بر ای��ن برپای��ه نتایج این
تحقیقات افراد دگرآزار در بسیاری
از موارد همچون افراد صاحب دانش
و تجربه میتوانند در موقعیتهای
اجتماع��ی نیز پیشرف��ت خوبی
داشته باشند.
به گزارش شبک��ه خبری CNN
در ای��ن تحقیقات نق��ش «اِعمال
کنترل» بر دیگران از طریق اعمال
زور و ایج��اد هراس ب��رای دست
یافتن به جایگاههای باالتر بررسی
شدهاست.
به گفت��ه پژوهشگران این بررسی
اجتماع��ی ،تصور رای��ج در میان
کارشناسان رفت��ار و روانشناسی
اجتماع��ی همیشه ای��ن بوده که
ب��دل شدن ب��ه ف��ردی شاخص
در هدایت و رهب��ری یک گروه و
فعالیت اجتماعی مستلزم شراکت
و برق��راری رابطهای خوب و جلب
اعتماددیگران از طریق نشاندادن
قابلیتهای فردی است .ولی طبق
نتایج ای��ن پژوهش ،واقعیت چیز

و نذوراتش��ان را اینجا میآوردند و
در حال حاضر نیز این مکان به یک
امامزاده بدل شده و شرایط زندگی
مردم نیز متحول ش��ده است .اما
راست��ش اعضای خان��واده من به
هیچ وجه حاضر نیستند این مورد
صحبت کنند ،چون از عواقب آن
میترسند".
حسین قاضیان ،جامعه شناس با
اشاره به نق��ش مکانهای زیارتی
در رون��ق اقتصادی بعضی مناطق
گف��ت" :در برخ��ی از مناط��ق
امامزادهها ب��ا زندگی و امور مادی
مردم پیون��د خوردهاند ،در اطراف
آن مسافرخانه ،جاده و هتل ایجاد
شده اس��ت .همانطور ک��ه جا به
جایی یک کارخان��ه از شهری به
شهردیگر میتواند بر زندگی مردم
تاثیر بگ��ذارد و مطمئنا مردم هم
مقاومت خواهند کرد ،از بین بردن
امامزاده جعلی نیز میتواند همین
خصوصیت را داشت��ه باشد ،البته
انگیزه مذهبی پشت این مسئله را
نیز باید در نظر داشت".
کارشناسان باستانشناس و برخی
از جامع��ه شناس��ان پی��دا شدن
امامزادهه��ا در کوههای دور افتاده

www.paivand.ca

دیگران»
رگویی به
«با زو

بهمدارجباالمیرسند!

دیگری است.
بیشترکسانی
ک��ه ب��رای
انج��ام ای��ن
تحقیق��ات در
نظرسنجیه��ا
شرکت کردهاند
میگوین��د ک��ه
روسا و مدیران از
روشهای��ی مثل
اعمال زور ،تخطئه
دیگ��ران و حت��ی
ایج��اد ه��راس در
بین همک��اران برای
طی نردهبان ترق��ی خود استفاده
میکنند .نظر اکثریت این است که
آنه��ا نه از روی استدالل و یا تکیه
بر دانش و تجربه بلکه در هراس از
پیامدهای هرگونه مخالفتی با وی
از رئیس خود پیروی میکنند.
در بخش دیگری از این تحقیقات
که نتایج آن در نشریه «شخصیت
و روانشناس��ی اجتماعی» منتشر
شده مشخص ش��ده است که در
بیشتر موارد میزان تاثیرگذاری و
نفوذ هر ف��رد در گروه و یا محیط
کار لزوماً محصولدانش ،قابلیتها
و یا محبوبیت وی نیست.
ب��ه گفت��ه دستاندرک��اران این
تحقیقات ،یک راه ترقی به مدارج
باالتر و مدیریت هر گروه اجتماعی
یا موسس��ه ،تکیه ب��ر محبوبیت
فردی و سایر قابلیتها است .ولی
نظرسنج��ی و بررس��ی رفتارهای
رایج در محیطهای همگانی نشان
میدهد که راه دیگری نیز هست و
آن استفاده از روشهای گوناگون
برای از س��ر راه برداشتن دیگران،
اعمال زور به شکلی موذیانه و حتی
ایج��اد هراس در محیط کار است.
تجربه نشانداده کهدیگران ممکن
است به خاطر هراس حتی از فردی
که اصال محب��وب و مطلوب آنها

امامزاده ها می رویند...

 ۱۵راه برای اینکه زندگی کنید،

نیست ،حرفشنوی کنند.
به نوشته شبک��ه خبری سیانان
برخ��ی دیگ��ر از کارشناس��ان
رفتاره��ای اجتماع��ی میگویند
که یک��ی از دالیل به وجود آمدن
ای��ن وضعیت این اس��ت که افراد
دارای توانمن��دی و قابلیته��ای
مثبت ضرورتا به دنبال رسیدن به
مقامهای باال نیستند.
یکیدیگر از نیازهای کسب چنین
موقعیتی داشتن توانایی الزم برای
برقراری ارتباط با دیگران و فراهم
کردن زمینههای مناسب برای این
است که دیگ��ران از شما َتبعیت
کنند.
به همین خاطر افرادی که احساس
«برتری و تسلط ب��ر دیگران» در
آنها قویتر است ب��رای رویارویی
ب��ا چالشهای مرب��وط به هدایت
دیگران آمادهتر هستند.
به گفته ای��ن صاحبنظران وجود
اندازهای از چنین کیفیتی در افراد
میتواند مثبت باشد ولی اگر زیاده
از حد باشد مسلما باعث نارضایتی
دیگ��ران خواهد ش��د .در جوامع
مدرن هیچ ف��ردی نمیخواهد از
یک فرددیکتاتورمنش پیروی کند
و به همی��ن خاطر در اکثر چنین
م��واردی کسی ک��ه در موقعیت
رهبری و ریاست قرار گرفته است
ب��ه خاطر جبران ضع��ف خود در
ارتباطگی��ری و اقن��اع دیگران به
روشهای زورگویانه روی میآورد.
نکته دیگری که کارشناسان به آن
اشاره میکنند این است که افراد
بدون قابلیتی ،ک��ه با زورگویی به
دیگران راه ترقی را طی میکنند،
در عال��م واقعیت بسی��ار ترسو و
متزلزل هستند و به همین خاطر
ب��رای مخفی نگ��اه داشتن نقطه
ضعفهای خود وانمود میکنند که
شخصیتی قوی و با قابلیتدارند.

•

>> ادامه از صفحه8 :

را غیر واقع��ی نمیدانند .مسعود
روشن ،باستانشناس نیز با رد پیدا
شدن امامزاده ها در کوه های دور
افتاده ،این امامزادهها را بدون سند
تاریخی دانسته و آن را نشانه رواج
نوعی خرافهدانسته است.
یک��ی از ساکن��ان روستای��ی در
مازندارن با اشاره به اینکه به تازگی
یک امام��زاده در نزدیکی روستای
آنها پیدا شده گفت:
"ی��ک روز صب��ح ی��ک پایه سبز
وسط زمین اطراف دیدیم که روی
آن نوشته شده ب��ود امامزاده ...در
همه این سال ها آنجا محل بازی
بچههای روستا بود ،معلوم نیست
چطور بدون هیچ بررسی یک شبه
این امامزاده پیدا شد ،البته گروهی
از م��ردم از همین االن خیلی هم
خوشحال شدند و به پالکارد نصب
شده دخیل بستن��د و بسیاری از
اهالی پولهایی که نذر کرده بودند
را کنار گذاشتند تا وقتی امامزاده
ساخت��ه ش��د ،داخ��ل ضریح آن
بیندازند".
حسن فرشتیان ،محقق و پژوهشگر
مذهبی هم گفت��ه است که "این
داست��ان شمشیر دولب��ه است ،از
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یک ط��رف فزون��ی گرفتن تعداد
امامزادهها و کشف شدن هر روزه
آنه��ا باعث بی اعتق��ادی مردم به
امام زادگ��ان واقعی شده و برخی
باورهای دین��ی نسبت به امامزاده
ه��ای قدیمی و شناسنام��ه دار و
هوی��ت دار ضعیف می شود .اما از
س��وی دیگر این مراک��ز می تواند
پناهگاهی ب��رای باورمندان به امر
مقدس باشد به همیندلیل برخی
از علما در نفی آن تردید دارند".
سازمان اوقاف و امور خیریه ،وظیفه
نظارت ب��ر اماکن مذهب��ی و نیز
موقوف��ات را در سرتاس��ر ایران بر
عهده دارد.
درآمد حاصل از نذورات امامزادهها
و بق��اع متبرکه در ای��ران در این
سالها افزایش یافت��ه است .احمد
شرفخانی ،مع��اون سازمان اوقاف
و امور خیری��ه گفته است که این
سازم��ان در  ۹م��اه گذشت��ه ۵۱
میلیارد تومان درآمده داشته است،
این درآمد متعلق به  ۹هزار و ۱۹۲
امامزاده اس��ت و  ۱۵درصد از این
درآمد صرف بقعهها میشود.

•
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نه اینکه فقط وجود داشته باشید!

ج�ک لن�دن گفت�ه اس�ت،
«درستترین عملکرد انسان
زندگی ک�ردن است ،نه وجود
داشتن».
خیلی وقته��ا اج��ازه میدهیم
زندگی هر طور ک��ه دوست دارد
بگذرد ،هرچه ک��ه برایمان پیش
م��یآورد را میپذیریم و امروزمان
تفاوتی با دیروزمان ندارد.
این نسبتاً طبیعی و راحت به نظر
میرسد ،به جز آن ندای همیشگی
در مغزت��ان که میگوید« ،وقتش
رسیده کمی تغییر ایجاد کنی».
برای آندست��ه از شما که دوست
دارید از یکنواختی همیشگی نجات
پیدا کنید ،در زی��ر  ۱۵پیشنهاد
ساده آوردهایم که کمکتان میکند
استفاده بیشتری از زندگیتان ببرید
 -زندگ��ی را با تمام وجود تجربهکنید و از آن لذت ببرید.

قدردان آدمها و چیزهای خوب در
زندگیتانباشید

گاهی اوقات کارهایی که دیگران
برایم��ان میکنند را نمیبینیم تا
وقتی که دیگر آن کارها را برایمان
انجامنمیدهند.
نباید اینطور باشید.
برای چیزهایی که دارید ،کسانی
که دوستت��ان دارن��د و مراقبتان
هستند ،قدرشناس باشید .تا زمانی
که روزی برسد که دیگر پیشتان
نباشند ،نمیفهمید که چه ارزشی
برایتاندارند.
از اطرافیانت��ان قدردان��ی کنید و
خیلی زود خواهی��د دید که افراد
بیشت��ری دورت��ان را میگیرند.
ق��دردان زندگی باشی��د و خیلی
زود متوجه میشوید که چیزهای
بیشتری برای زندگ��ی کردن در
اختیاردارید.


حرفهای منفی دیگران را نادیده
بگیرید

اگر به دیگران اجازه دهید بیشتر از
اینکه بازدهای به زندگیتان بدهند،
از آن کسر کنند ،تعادل زندگیتان
ب��ر ه��م خ��ورده و ب��دون اینکه
بفهمید اسیر منفیبافی خواهید
شد .نظ��رات بیفایده و آزاردهنده
دیگران را نادیده بگیرید .هیچکس
حق قضاوت ک��ردن درمورد شما
را ن��دارد .ممک��ن اس��ت داستان
زندگیت��ان را شنی��ده باشند اما
مطمئناً نمیتوانند حس و حالتان
را درک کنن��د .شما هیچ کنترلی
روی حرفهای دیگران ندارید؛ اما
کنترل اینکه به آنها اجازه بدهید
این حرفها را ب��ه شما بزنند یا نه
دست خودتان است .شما میتوانید
حرفهای مسموم آنها را رد کنید
تا به قلب و فکرتان آسیب نرسانند.


وقتش رسیده
کمی تغییــــر
ایجاد کنی!
کنید .فقط نبای��د وقتتان را برای
متنفر شدن از کسانی که اذیتتان
کردهان��د تل��ف کنید چ��ون باید
حسابی مشغ��ول دوست داشتن
کسانی باشید که دوستتان دارند.
اولین کسی که عذرخواهی میکند
همیشه شجاعترین است .و اولین
کسی ک��ه میبخش��د قویترین
است .اولین کسی که میگذرد و از
نامالیمات عبور میکند ،شادترین
است .پ��س شجاع باشی��د ،قوی
باشید و شاد .آزاد زندگی کنید.

همان کسی باشید که واقعًا هستید

اگر آنقدر خوششانس باشید که
چیزی داشته باشید که شما را از
دیگران متمایز کند ،به هیچ وجه
آن را تغییر ندهید.
خاص ب��ودن باارزش است .در این
دنیای دیوانه که سعی دارد شما را
مثل بقی��ه کند ،جرات این را پیدا
کنید که خو ِد فوقالعادهتان باشید.
و اگر بخاطر متف��اوت بودن بقیه
به شما خندیدند ،شما هم بخاطر
یکسان بودن به آنها بخندید.
تنه��ا ایست��ادن ج��رات زی��ادی
میخواهد اما ارزشش رادارد .اینکه
خودت��ان باشید بسی��ار ارزشمند
است!

به ندای درونی تان گوش دهید

زندگی یا سفری پرمخاطره است
یا هیچ چیز نیست.

هیچوق��ت نمیتوانی��م ب��ا ادامه
کارهایی که همیشه میکنیم ،به
چیزیتبدیلشویمکهمیخواهیم.
تصمیم بگیرید که به ندای درونی
تان گوش دهید ن��ه نقطهنظرات
بقیه آدم ها .همان کاری را بکنید
که ت��ه قلبتان مطمئ��ن هستید
درست است.
راه ،راه خودتان است.
ممک��ن است بقی��ه در این مسیر
با شما هم��راه شوند اما هیچکس
نمیتوان��د ای��ن راه را بجای شما
بپیماید .و یادتان نرود که قدردان
همه روزهای زندگی تان باشید.
روزهای خ��وب شم��ا را غرق در
خوشبختی میکنند و روزهای بد
تجربهتان را باال میبرند و بدترین
روزها بهتری��ن درسها را به شما
میدهند.

به استقبال تغییر بروید و از هرچه
زندگی برایتان پیش میآورد لذت
ببرید

سختترین قسم��ت رشد کردن
این اس��ت که چیزهایی که به آن
عادت کردهای��د را کنار بگذارید و
ب��ا چیزهایی جلو روید که برایتان
جدید است.
بعضیوقتها باید دست از نگران
کسانی را که اذیت تان کردهاند
بودن ،تعج��ب کردن ،شک کردن
ببخشید
اینکه دیگ��ران را ببخشید به این برداری��د و ایمان داشته باشید که
معنی نیست که باز به آنها اعتماد همه چیز خوب پیش خواهد رفت.

ب��ه سردرگمیهایت��ان بخندید!
هوشیارانه در زم��ان حال زندگی
کنید و از هر چه که زندگی برایتان
پیش میآورد لذت ببرید.
شاید آخر کار ب��ه آنجایی نرسید
که ابتدا قصد داشتید ،اما به همان
جای��ی خواهید رسید که باید می
رسیدید.

روابط تان را هوشمندانه انتخاب
کنید

بهتری��ن روابط فق��ط زمانهایی
نیس��ت ک��ه اوق��ات خوش��ی را
میگذرانید ،موانع و مشکالتی که با
هم روبهرو میشوید و این واقعیت
که آخ��ر همه آنها باز هم بگویید،
«دوستت دارم» هم اهمیت دارد.
و دوس��ت داشتن کس��ی به این
نیست ک��ه هر روز ب��ه او بگویید
دوستت دارم ،بای��د هر روز به هر
طریقی که میتوانی��د آن را به او
نشاندهید.

روابط باید عاقالنه انتخاب شوند.

برای عشق ورزیدن عجله نکنید.
آنقدر صبر کنید تا باالخره عشقتان
را پیدا کنید .اجازه ندهید تنهایی
شما را به آغوش کسی بیندازد که
میدانید به شما تعلق ندارد.
زمانی عاشق شوید که آمادگی آن
را داشت��ه باشید ،نه وقتی که تنها
هستید .یک رابط��ه خوب ارزش
صبر کردن را دارد.


کسانی که دوست تان دارند را
بشناسید

بهیادماندنیترین افراد زندگی شما
کسان��ی خواهند بود ک��ه زمانی
دوستت��ان داشتهاند ک��ه چندان
دوستداشتنینبودهاید!
به این اف��راد در زندگی تان خوب
دقت کنی��د و شما هم دوستشان
داشته باشید ،حتی وقتی چندان
دوستداشتنیرفتارنمیکنند.

خودتان را هم دوست داشته باشید

اگ��ر میتوانید بچهه��ا را با وجود
شلوغیهایی که میکنند دوست
داشت��ه باشی��د؛ اگ��ر میتوانید
غــرغرهایی که
مادرتان را باوجود ُ
میکند دوست داشته باشید؛ اگر
میتوانید خواه��ر و برادرتان را با
اینکه هیچوقت به حرفتان گوش
نمیده��د دوست داشت��ه باشید؛
اگ��ر میتوانید دوستتان را بااینکه
فرام��وش میکند چیزهایی را که
قرض گرفته پ��س بدهد دوست
داشت��ه باشی��د؛ در ای��ن صورت
میدانید چطور میتوان آدمهایی
را که کامل نیستند دوست داشت.
پس مطمئناً میتوانید خودتان را
هم دوست بدارید.

کارهای بکنید که در آینده از
خودتان متشکر باشید

کارهایی که هر روز انجام میدهید
مه��م ت��ر از کارهای��ی است که
هرازگاهی انجام میدهید.
{>> ادامه در صفحه}30 :
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معامله...

بزرگترین اصل مدیریت در دنیا

با مـــــــز ه

 گذش��ت آن زم��ان هایی که
مردم همدیگر را دور میزدند؛ حاال
از روی هم رد می شوند!
 خانم��ه نوشت��ه  :امروز بعد از
 3م��اه ورزش و رژی��م ،ایست��ادم
جلوی شوهرم که هیکلم رو ببینه.
برگشت��ه میگه :ح��اال دیگه فقط
اخالقت گنده!
 ی��ه رفی��ق داریم م��اه محرم
که میشه؛ ش��روع میکنه به عرق
خوردن و سیگار کشیدن! ..بهش
میگم چ��را اینکارو میکنی؟ میگه
اعصابم از دست کارای یزید ُخرده!
 ای��ن كارمن��دای وزارت امور
خارج��ه دقیقأ ب��رای چی حقوق
میگیرن وقتی كه ما با هیچ كس
در ارتباط نیستیم؟!
 خواه��رزادهام
وقت��ی میگه این
چی��ه!؟ یعنی
اون چی��ز پنج
دقیق��ه دیگه
بیشت��ر ت��ا
پایان عمرش
نمونده!
انگ��ار

همی��ن دی��روز بود،
احمدی نژاد تو تلویزیون
گف��ت :آیا مشکل م��ا مدل موی
جوونای ماست؟ ما باید اقتصاد رو
درست کنیم .خیلی شانس آوردیم
نمیخواست مدل موی ما رودرست
کنه! وگرنه اآلن همه کچل بودیم!
 کلّ��ه ملق چیست؟ فنی ست
که کودکان برای خودنمایی جلوی
مهمانان انجام م��ی دهند که ،در
نهای��ت باع��ث گوزی��دن و کتک
خوردن آنها می شود!

به نقل از کتاب بزرگترین اصل
مدیریت در دنیا :مایکل لوبوف

www.paivand.ca

یا ایها الذین آمنو!؟
 ای كسان��ی كه ایم��ان آورده اید! سر
جدتون ،جان مادرتون ،كاری به كار كسانی
كه ایمان نیاورده اند ،نداشته باشید!
 ای کسان��ی که ایمان آوردهاید ،از هر
کجا آوردهاید برید بذارید سر جاش!
 ای کسانی که ایمان آورده اید .خودتان
را جدی نگیرید .به بادی بندید!
 ای کسانی که ایمان آورده اید ،همانا
آیا آنان که با تیغ ،ریش می زنند ،با آنان که
با ریش ،تیغ می زنند برابرند؟!
 ای کسان��ی که ایم��ان آورده اید...آیا
ایمان تان با دیدن تار مویی می لرزد؟
عجبا،حیرتا!
 ای کسان��ی ک��ه ایم��ان آورده ای��د،
خوبس��ت گاهی باز گردید و به آنچه ایمان
آوردید نگاهیدوباره بیندازید!
 ای کسان��ی که ایمان آورده اید نمی
خواهید بیندیشید به چی ایمان آورده اید؟
 ای كسان��ی كه ایم�ان آورده اید اگر
سیمان آورده بودید تا حاال مملكت آباد شده
بود!

ِترد میل
میخوای چیکار؟!
اعصاب من هست!

 من ک��ه ت��ازه اول جوونیمه
فقط اخبار گ��وش میدم و حرص
میخ��ورم اونوق��ت مادربزرگم که
باالی  70سالشه میشینه
کارتون نیگا میکنه و
میخنده!
 بزرگتری��ن
اشتباه عمرم این
بود که به بابام
پیشنهاددادم
وقتی بیکاره
بی��اد با لپ
تاپ��م پاسور
بازی کنه!
 میگ��ن
داست��ان "زیبای
خفت��ه" برگرفته
از زندگ��ی ی��ك بانوی
شی��رازی ب��وده ك��ه در لهجه ی
شیرازی به "كپیده قشنگو"
معروف بوده!
 ترجیح میدم
پول سیگاری رو
بدم که صادقانه
روش نوشت��ه:
سرطان��زا؛ ت��ا
پول آبمی��وه ای
رو ک��ه روش ب��ه
دروغ نوشته%100 :
طبیعی!

 پشت هر مرد موفقی هیچی
نیست! زرنگ ب��وده ،گول بعضی
دخت��را رو نخ��ورده ،چسبیده به
زندگی��ش ،پوالشو جم��ع كرده،
رفته کانادا ،زندگیش روبراه شده!
 چ��را ب��ه کسی ک��ه کارهای
کم��دی میکنه ،معم��وال میگن
کمدین؛ ولی کسی که سوتی زیاد
میده نمیگن سوتین؟

ریاست مموتی!
جک بی تربیتی!
نه این واقعا تراژدی نیست؟ ));-
فک��ر کن مملکت��ت  2500سال --------------
قدمت داشته باشه ،بعد اوج
دوران پروستات
جوونی��ت صاف بیفته ت��و دوران
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

وست آیلند

خواه��ر روحان��ی در کالس
مدرسه مقاب��ل دانش آموزان
نوجوان ،ایستاده بود ،در حالی
که یک سکه یک دالری نقره
در دستش بود گفت:
بهدختر یا پسری که بتواند نام
بزرگترین مردی را که در این
دنیا زیست��ه است بگوید ،این
یک دالری را جایزه می دهم.
یک پس��ر خردسال ایتالیایی
گفت :منظورت��ان میکل آنژ
نیست؟
خواه��ر روحانی ج��واب داد:
خیر ،میک��ل آنژ یک هنرمند
برجسته به حس��اب می آید،
لکن بزرگترین مردی که دنیا
به خود دیده نیست.
یک دختر خردس��ال یونانی
گفت :آیا ارسطو بود؟
خواه��ر روحانی ج��واب داد:
خیر ،ارسطو یک متفکر بزرگ
و پ��در عل��م منطق ب��ود اما
بزرگترین م��ردی که در دنیا

زندگی میکرده ،نیست.
باالخره یک پسر خردسال
یه��ودی گفت" :م��ی دانم
چه کس��ی است ،او عیسی
مسیح است"
خواهر روحان��ی جواب داد
صحیح است و یک دالری
را ب��ه او داد .خواه��ر که از
ج��واب پسربچ��ه یهودی
ق��دری شگف��ت زده شده
بود ،در زنگ تفریح او را در
زمین ورزش یاف��ت و از او
پرسید :آیا واقعا اعتقادداری
که عیسی مسیح بزرگترین
مردی است که دنیا به خود
دیده؟
پسربچه ج��واب داد :البته
نه ،هر کس��ی می داند که
بزرگترین مرد موسی بود.
ام��ا معامله شوخ��ی بردار
نیست!
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کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

 امام گفت :م��ن تو دهن این
دول��ت می زن��م! اما انگ��ار دولت
جاخال��ی داد صاف خورد تو دهن
ملت!
 شاب��اش چیس��ت؟
حرکتی اس��ت محترمانه
ب��رای وحش��ی ک��ردن
شخص در حال رقص!
ِ
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﯿﮕﻪ
ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﻄﻌﻪ؟ ﻣﯿﮕﻢ
ﻧﻪ! ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭﯼ
ﺩﺭﺱ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ؟!
 دختر عم��وم از وقتی
دماغشو عمل کرده کمی
فارس��ی ی��ادش رفته بعضی
کلمات رو انگلیسی میگه .مثال
میگه  :اوه مای گاد تیچر خصوصیم
قراره بیاد!! تو کل عمرش هم فقط
یه سفر خارج از کشور داشته؛ اونم
 8سال پیش رفته کربال!

اخط
�ار :دو مطل

��ب زیر میمون
هی چ ا
مطل رتباطی با هم ندارند! فرس ی را به فضا
تا
�
د
ه است
ب اول:
د
ول
��
م
ت
طل
جمه��
بد
ک��رد وری اسالمی اعالم دکترم وم :جناب
ک
حم
تحقیق ��ه در راست��ای نژاد رئی وداحمدی
��ا
س
رابطه با ت فضائ��ی ودر محترم :س جمهوری
ر
ب
خ
فرستا
ی
ف ر
زنده به خارج دن موجود
از ط
ر
ف
ح
ز
ب
اهلل ذوب
هوا فضای ای جو سازمان
شده د
ر
ن
و
الی
ت
مقیم
کشور امروز
مونتریا
ل و حومه

 ۱۵راه برای اینکه زندگی کنید...

شیطان ...ار میکنی؟
چیک

یگن
به شیطون م در هفت��ه
گ��ه 3 :روز
می
م!
د
ی
م
درس
کجایی ؟
میگن4 :روز دیگه می خونم!..
و قم درس
میگه  :ت

میرم امریکا

>> ادامه از صفحه پیش29 :

روزهای بد زندگی بجنگید.


آنچه امروز انج��ام میدهید مهم
 راستی چرا به ماشین عروس است چون یک روز از زندگیتان را
میگن ماشین عروس ؟ مگه ماشین ب��ه ازای آن میدهید .سعی کنید برای تفــریح کردن وقت کافی
مال داماد نیس؟!
کاری باشد که ارزش آن را داشته بگذارید
باشد.
گاهی اوق�ات الزم است که چند
 احمدی نژاد  :قول می دهم 
قدم عقب بروی�د تا به همه چیز
که در این چند ماه آخر ،کاری کنم بخاطر همه مشکالتی که ندارید،
خوب نگاه کنید.
هیچوقت نگذارید زندگیتان آنقدر
ک��ه مردم لوله نف��ت را هم حس متشکر باشید !
کنند!
با کار مشغول شود ،ذهنتان آنقدر
ثروتمند شدن دو صورت دارد:
اینکه هر چه بخواهیدداشته باشید درگیر نگرانی شود ،قلبتان آنقدر
 اگ��ه صمد رئی��س جمهور و دیگ��ری اینکه به آنچه که دارید انباشت��ه از ناراحتیها و کینههای
قدیم��ی شود که هیچ جایی برای
بود ،عین الله باقرزاده رئیس بانک راضی باشید.
مرکزی و قوچعل��ی وزیر اقتصاد ،همین ح��اال ق��دردان همه چیز تفریح کردن و لذت بردن نداشته
دالر االن فوق فوقش  1500تومان باشید و مطمئن باشید که با این باشید.
بود!
روش از هر لحظه از زندگیتان لذت 
خواهید برد.
از کوچک ترین چیزهای زندگی
 کال با خرس ها حال میکنم خوشبختی زمانی میآید کهدست لذت ببرید
 ۶م��اه میخواب��ن  ۶ماهم میرن از شکایت کردن درمورد مشکالتی بهترین چیزه�ای زندگی رایگان
ماهیگیری کال تو عشق و حالن!
ک��ه داریم برداری��م و بخاطر همه هستند.
مشکالتی ک��ه نداری��م شکرگزار میتوانی��د از سادهتری��ن لجظات
 می دونی چرا زنها بیشتر از باشیم.
زندگ��ی نهایت لذت و ش��ادی را
مردها عمر می کنند؟ ...چون زن و به خاط��ر داشته باشید ،برای به ببرید .تماشای غروب آفتاب یا وقت
ندارن!
دست آوردن روزهای خوب ،باید با گذراندن با یکی از اعضای خانواده
و هزاران لذت کوچک دیگر رایگان
در اختیار شماس��ت .از آنها لذت
پیرمرده میره دكتر ،بغل دستیش می پرسه :ب ب ببخشید پ پ ...ببری��د چون ممکن است یک روز
که به عقب نگاه کنید متوجه شوید
كه لكنت زبون داشته میگه:ش ...پروستات چی چی چیه؟!
پیرمرده میگ��ه :همین مدلی كه که چیزهای بزرگی بودهاند.
شما..چ ...چه ...نانا...ناراحتی
شما حرف میزنین ،من می شاشم! 
دد ...دارین؟

پروستات!
میگه:
پیرمرده
این واقعیت را بپذیرید کــه

گذشته امروز نیست

اجازه ندهید گذشته حال و آینده
شما را بدزدد .شاید به کارهایی که
در گذشته کردید مفتخر نباشید اما
اشکالی ندارد .گذشته گذشته است
و قابل تغییر ،قابل فراموشی یا پاک
کردن از زندگیت��ان نیست .فقط
باید آن را قبول کرد .همه ما دچار
اشتب��اه میشویم ،هم��ه ما دچار
مشکل میشویم و گاهی افسوس
اتفاقات مختلف در گذشتهمان را
میخوریم .اما شم��ا اشتباهاتتان
نیستید ،مشکالتتان هم نیستید ،و
االن با قدرت شکل دادن به زمان
حال و آیندهتان اینجایید.

زمانی که باید بگذرید...

همیشه موضوع ترمیم چیزی که
شکسته است نیست .بعضی روابط
و موقعیتها قابل ترمیم نیستند.
اگر بخواهید ب��ه زور آنها را به هم
بچسبانید ،همه چی��ز فقط بدتر
خواه��د شد .گاهیاوقات باید از نو
شروع کنید و چیزی بهتر بسازید.
قدرت ن��ه فق��ط در توانایی ادامه
دادن بلکه در توانایی شروع دوباره
ب و عشقی در
با لبخن��دی روی ل 
دل پدیدار میشود.
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

قوانینمربوطبهزناندرایران
درتضادباتعهداتبینالمللی

سخنرانی شعله زمینی ،فعال حقوق زنان و حقوق
بشر ،مناینده سازمان غیر دولتی سودویند در
کنفرانس "چشم انداز تغییر در ایران"  -هامبورگ
قانون و حاکمیت قانون چیست؟

قانون سیستمی است که روابط یک
جامعه را تنظیم می کند.
سازم��ان ملل حاکمیت قان��ون را به
روش حکومتی اط�لاق می کند که
در آن تمام��ی افراد ،نهادها ،اشخاص
حقیقی و یا حقوقی به انضمام دولت،
به قانون��ی پاسخگو هستن��د که به
اط�لاع عموم رسانده ش��ده است ،به
ص��ورت یکسان اجرا می ش��ود و به
صورت مستقل تصویب شده و با نرم
ها و استانداردهای حقوق بشر جهانی
همخوانیدارد.
برای اینک��ه در جامعه ای حاکمیت
قانون وجود داشت��ه باشد باید ساز و
کارهایی برای تضمین تبعیت از اصل
رجحان قانون(برتری قانون) ،برابری
در مقابل قانون ،پاسخگویی به قانون،
اعم��ال عادالنه قان��ون ،استقالل قوا،
مشارکت در تصمیم گیری ها ،یقین
قانونی ،اجتناب از برخورد سلیقه ای
و در نهایت شفافیت در حقوق و آیین
دادرسی نیز در نظر گرفته شود.
پروژهعدالتجهانی،شاخصحاکمیت
قانون را در کشورهای مختلف سال به
سال بر مبن��ای اطالعاتی که بدست
می آورد حساب می کند و برای ساده
کردن ک��ار حاکمیت قانون را اینطور
تعریف می کند
حاکمیت قانون بر اساس چهارچوبی
از قوانی��ن و حقوق پای��ه گذاری می
شود که جامعه عادالنه و خوشبختی
را بوجود بیاورد.
حاکمی��ت قان��ون سیستمی هست
ک��ه در آن هیچ شخ��ص (حقیقی یا
حقوقی) منجمله دولت باالتر از قانون
نیست و در قانون حقوق اساسی همه
در نظر گرفته شده و همچنین عدالت
در اختیار همه قرار خواهد گرفت
چه��ار اصل جهان��ی که ای��ن پروژه
سیستم شاخص بندی را بر مبنای آن
تنظیم کرده عبارتند از
 یک :دول��ت (حکومت) و تمامی
نهادها و مسئولین آن باید بر مبنای
قانون پاسخگو باشند
 دو :قوانی��ن بای��د کام�لا واضح،
منتشر شده و پایدار و عادالنه باشند
و از حقوق اساسی (مردم) دفاع کنند
و تضمین کننده امنیت و اموال مردم
باشند.
 سه :روندی که این قوانین در آن
به تصویب ،اداره و سپس اجرا در می
آیند باید قابل وصول باشد (دسترسی
به آن وجود داشت��ه باشد) ،کارآمد و
عادالنه باشد
 چه��ار :عدالت توسط نمایندگان
شایسته ،پایبند به اخالق ،مستقل و
بی طرف و به تعداد کافی با دسترسی
ب��ه تمامی مناب��ع الزم و در انعکاس
خواست جامعه ای که آن را نمایندگی
می کنند اجرا می شود.
در بررسی جهانی حکومت قانون سال
 ،2012از  97کش��وری ک��ه بررسی
ش��ده اند ،ای��ران در کاتگوری حقوق
اساسی پایین ترین رده راداشته است.
حقوق اساس�ی در ای�ن بررسی
عبارتند از:
 برخورد برابر و بدون تبعیض
 ح��ق برخ��ورداری از زندگ��ی و
امنیتشهروندان
 اج��رای دقیق آیی��ن دادرسی و
رعایت حقوق متهمان
 آزادی عقیده و بیان
 آزادی اعتقاد و مذهب
 ح��ق داشت��ن زندگی خصوصی
بدوندخالت
 آزادی تجمعات و انجمن ها
 حقوق اساسی کار
بع��د از این مقدمه نسبتا طوالنی می

خواهم توجه تان را به این جلب کنم
که زمانی که حاکمیت قانون با تعریف
های باال در کشوری رعایت نمی شود،
زنان و دختران اولین کسانی هستند
که از این مسئله صدمه می خورند.
از حق��وق اساسی باال هیچ کدامشان
نیست که در رابطه ب��ا زنان در ایران
نق��ض نشود در صورت��ی تمامی این
حق��وق اساسی در معاه��ده نامه ها
و میثاق هایی که ای��ران آنها را امضا
کرده وجود دارند و دولت ایران موظف
هست که به تعه��دات خودش عمل
کند.
در اعالمیه جهانی حقوق بشر ،میثاق
بین المللی حق��وق مدنی و سیاسی،
میثاق بی��ن المللی حقوق اقتصادی،
اجتماع��ی و فرهنگ��ی ،کنوانسیون
حقوق کودک و دیگر معاهده نامه ها
و کنوانسیون های بین المللی بصورت
کامال مشخص و اکثرا در بندهای اول
تاکید مشخص بر روی عدم تبعیض
جنسیتی می شود.
در اعالمیه جهانی حقوق بشر:

م��اده اول ب��ه آزادی و حیثی��ت و
کرام��ت انسان��ی وبراب��ری انسان در
حق��وق شان م��ی پ��ردازد و در ماده
دوم تاکی��د می شود که هر کس می
تواند بی هیچ گونه تمایزی ،به ویژه از
حیث ن��ژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،دین،
عقی��ده سیاسی و یا هر عقیده دیگر،
و همچنین منشا مل��ی یا اجتماعی،
ثروت ،والدت یا هر وضعیت دیگر ،از
تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر
شده در این اعالمیه بهره مند گردد.
یا مثال در ماده  16آمده است:

هر م��رد و زن بالغی ح��ق دارند بی
هیچ محدودیتی از حیث نژاد ،ملیت،
یا دین با همدیگ��ر زناشویی کنند و
تشکیل خانواده بدهند .در تمام مدت
زناشویی و هنگام انح�لال آن ،زن و
شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق
برابردارند.
طبق قوانین جمه��وری اسالمی زن
مسلمان ایرانی اجازه ازدواج با مرد غیر
مسلمان را ندارد و طبق الیحه جدید
خانواده ،زن ایرانی برای ازدواج با مرد
غیرایرانی احتیاج به اجازه دادگاه دارد.
در قوانی��ن مربوط ب��ه ازدواج و حین
آن و قوانی��ن طالق نیز زن و شوهر از
حقوق برابر برخوردار نیستند.
یا مثال در م��اده  23اعالمیه جهانی
حقوق بشر آم��ده است :هر شخصی
حق دارد کار کند ،کار خود را آزادانه
برگزیند ،شرای��ط منصفانه و رضایت
بخشی ب��رای کار خواستار باشد و در
برابر بی کاری حمایت شود .همه حق
دارند که بی هیچ تبعیضی ،در مقابل
کار مساوی ،مزد مساوی بگیرند.
طبق ماده  1117قانون مدنی:

در ایران شوهر م��ی تواند زن خود را
از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح
خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد
منع کند .دستمزد مساوی در مقابل
کار مساوی عمال وجود خارجی ندارد.
م��اده  26می گوید :هر شخصی حق
دارد که از آموزش و پرورش بهره مند
شود .آم��وزش و پرورش ،و دست کم
آم��وزش ابتدایی و پای��ه باید رایگان
باشد .آم��وزش ابتدایی اجباری است.
آموزش فنی و حرفه ای باید همگانی
شود و دست یابی به آموزش عالی باید
با تساوی کامل برای همه امکان پذیر
باشد ،تا هر کس بتواند بنا به استعداد
خود از آن بهره مند گردد.
در رابط��ه با تبعیض در آموزش عالی
برای زنان ،خانم حسینی قبل از من
به تفصیل صحب��ت کردند سیستم
فعلی دانشگاه ها با گذاشتن سهمیه
تا  40درصد برای مردان ،بومی گزینی
جنسیت��ی و همینط��ور جداسازی
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کالس ها و حذف برخی از
رشته ها در دانشگاه های
مختلف ب��رای زنان ،کفه
ترازویی را که با کوشش و
زحمت زنان به این جهت
تمایل پیدا ک��رده بود را
به جهت م��ردان متمایل
کرده.

در ماده  12میثاق بین
املللی حقوق مدنی
سیاسی آمده است:

 -1 ه��ر کس قانون��ا در سرزمین
دولتی مقیم باش��د حق عبور و مرور
آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را
در آنجا خواهد داشت.
ماده  1114قانون مدنی ایران :زن باید
در منزل��ی که شوهر تعیین می کند
سکنی نماید(اقامت کند) مگر آن که
امکان تعیی��ن منزل به زن داده شده
باشد.
 -2 هر کس آزاد است هر کشوری
از جمله کشور خود را ترک کند
الیحه جدید ک��ه زنان تا  40سالگی
برای گرفتن پاسپورت احتیاج به ولی
داشته باشند هم یکی دیگر از قوانین
سلیقه ای است که به دلیل مغایرتش
با قوانین بین المللی مورد تعهد ایران
عمال غیرقانونی است .گرچه که این
الیحه با قانون اساس��ی ایران هم در
تضاد هست.
در ادامه موادی از تعهدات بین المللی
ایران را که به صورت مستمر در قانون
و در عمل نق��ض می شوند مشاهده
می کنید.
در میثاق بین المللی حقوق فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی آمده است:
ی طرف
 م��اده  2بند  :2کشورها 
ق متعهد میشوند ک ه اعمال
ن میثا 
ای 
ق را بدون
ن میثا 
ق مذک��ور درای 
حقو 
گـ
ث نژاد ـ رن 
ض از حی 
چ نو ع تبعی 
هی 
ب ـ عقیده سیاسی
س ـ زبانـ مذه 
جن 
ل و منشاء
یا هر گون ه عقیدةدیگر ـ اص 
ب یا هر
ت ـ نس 
ی ـ ثرو 
ی یا اجتماع 
مل 
ن نمایند.
تدیگر تضمی 
وضعی 
ف این
ی طر 
 م��اده  : 3کشوره��ا 
ق متعهد میشون��د ک ه تساوی
میثا 
ن و زنانرا در استفاده از
ق م��ردا 
حقو 
یو
ی ـ اجتماع 
ق اقتصاد 
کلی ه حقو 
ق تأمین
ن میثا 
ی مقرر درای 
فرهنگ 
نمایند.
در ماده  7که در رابطه با کار
عادالنه صحبت می شود آمده است:

ی برای
ت مساو 
مزد منصفان�� ه و اجر 
ن هیچنو ع
ی بدو 
ش مس��او 
کار با ارز 
ن تضمین
تمایز ب�� ه ویژه اینک�� ه زنا 
ط کارآنان
داشت�� ه باشن��د ک ه شرای�� 
ط مورد استفاده مردان
پائینتر از شرای 
ی کار مساویمزد مساوی
نباشد و برا 
ت دارند.
ن دریاف 
با مردا 
م��اده  13که در رابطه با حق همه به
آموزش و پروش صحبت می کند :در
بند ج می گوید:
ی باید ب ه کلیه
ش عال 
ش و پرور 
آم��وز 
ی بویژه بوسیلهمعمول
ل مقتض 
وسای 
ش و
ی آم��وز 
ن تدریج�� 
ک��رد 
ی کامل
ش مجان��ی ب ه تس��او 
پ��رور 
س در دسترس
براساساستعداد هر ک 
عمو م قرار گیرد.
در کنوانسیون حق��وق کودک آمده
است :ماده 2
ف کنوانسیون،
ی طر 
 -1 کشورها 
ن کنوانسیون
ی را ک�� ه در ای�� 
حقوق 
ی تم��ام
در نظرگرفت�� ه ش��ده ،ب��را 
ی آنها
ی ک ه در ح��وزه قضائ 
کودکان�� 
ن هیچگون��ه
زندگیمیکنن��د ب��دو 
ت نژاد ،رنگ ،جنس،
ی از جه 
تبعیض 
مذهب ،زب��ان ،عقایدسیاسی ،ملیت،
جایگاه قوم��یو اجتماعی ،مال ،عدم
ل شخصیه
توانایی ،تولد و یا سایر احوا 
ی محتر م شمرده
ن و یا قی م قانون 
والدی 
و تضمینخواهند نمود.
مثال ای��ران در سال  1968به میثاق
برعلیه تبعی��ض در آموزش پیوسته
که در همان بن��د اول آن در تعریف
تبعیض در آموزش می نویسد ،در این
میثاق ،تبعیض شامل هرگونه تمایز،
محرومیت ،محدودیت و یا ارجحیت
که بر مبن��ای ،نژاد ،رن��گ ،جنس،
زب��ان ،مذهب ،عقی��ده سیاسی و یا

هر عقی��ده دیگر ،ملیت
و خواستگ��اه اجتماعی،
شرایط اقتصادی در زمان
تولد با هدف حذف یا صدمه
زدن ب��ه برابری رفتار
در آموزش بخصوص
 ال��ف -در رابط��ه
با محرومیت هر فرد
یا گروه��ی از افراد از
دسترس��ی به هر نوع
آموزش و در هر سطح
آن
 ب -محدودیت هر
فرد یا گروهی از افراد
به آم��وزش در سطح
پایین تر (از آموزش بقیه)
 ج -ب��ا توجه به مفاد ماده دو این
میثاق ،سازماندهی و یا حفظ سیستم
آموزش��ی و یا نهادهای متفاوت برای
افراد و یا گروه هایی از افراد
 د -بوجود آوردن شرایطی برای هر
ف��رد یا گروهی از افراد که در تضاد با
کرامت انسانی باشد
بیانیه وین و برنامه عمل آن
 ماده :18

ن غیرقاب 
ل
ن و دخترا 
ق بشر زن��ا 
حقو 
ش الیتجزا و غیرقابل
ت و بخ 
انکار اس 
ی بشر را تشکیل
ق جهان 
ک حقو 
تفکی 
ت زنان
ل و مساعد 
ت کام 
میدهد .شرک 
ت سیاسی ،مدنی ،اقتصادی،
در حیا 
ح ملی،
ی در سط 
ی و فرهنگ 
اجتماع�� 
ی و امحاء کلیه
ی و بینالملل 
منطقها 
س از
س جن 
ض بر اس��ا 
ل تبعی 
اشک��ا 
ی است.
ف جامع ه بینالملل 
ت اهدا 
اولوی 
س و کلی ه اشکال
س جن 
ت براسا 
خشون 
ی از جمله
ت و آزار و استثمار جنس 
اذی 
ت فرهنگی
ی از تعصبا 
ی ک ه ناش 
اعمال 
تو
ی ک�� ه با کرام 
ق بینالملل 
و قاچا 
ی از بین
ت بایست 
ش بشر مغایر اس 
ارز 
ق اقدامات
ن امر میتواند از طری 
برود .ای 
یدر
ی بینالملل 
ی و همکار 
ی و مل 
قانون 
ی و اجتماعی،
زمین ه توسع�� ه اقتصاد 
ت و حمایت
ش و پرورش ،بهداش 
آموز 
ل شود.
ی حاص 
اجتماع 
ش الیتجزای
ن بخ�� 
ق بش��ر زنا 
حقو 
ن ملل
ق بشر سازما 
ی حق��و 
فعالیتها 
ق بشر مربوط
ی ارتقاء اسناد حقو 
برا 
ل میدهد .کنفرانس
ن را تشکی 
ب ه زنا 
ی ازدولتها ،نهادها و سازمانهای
جهان 
ی میخواهد که
ی و غیردولت 
بینالدول 

ی خود در حمای 
ت
ب ه تالشها 
نو
ق بشر زنا 
و ارتق��اء حقو 
ت بخشند.
ن وسع 
دخترا 

بخش دوم بیانیه بند 3
ی و حقوق
ت مساو 
موقعی 
بشر زنان
-36کنفران��س
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به همه شما خو عدازظهر

جهانی ،برخ��وردار 
ی
ی زنان
ل و مساو 
کام�� 
ق بشر
از کلی�� ه حقو 
ن امر نزد
واینک ه ای�� 
ک موضوع
لی 
ن مل 
دولتها ،سازما 
ت تلقیگردد را توصی ه میکند.
با اولوی 
ن بر اهمیت
ی همچنی 
کنفرانسجهان 
ن هم
ل زنا 
ت کام 
ی و مشارک 
یکپارچگ 
ن بهرهمند
ن و ه م بعنوا 
بعنوانعام�لا 
ل توسع ه تأکید کرده
ن مراح 
شوندگا 
ن ش��ده در برنامه
ف تعیی 
و نیزاه��دا 
ن در جهت
ی زنا 
ی برا 
ت جهان�� 
اقداما 
ی همانگون ه ک ه در
توسعهپویا و متساو 
ل  24دستور کار  21اعالمی ه ریو
فص 
ح میکند.
ت تصری 
درجشده اس 
ی و حقوق
ت مس��او 
 -37 وضعی�� 
ن اصلی
ت با جریا 
ن میبایس 
بشر زن��ا 
ی گسترده سازمان
سیستمفعالیته��ا 
ن موضوعات
ی ش��ود .ای�� 
ل یک�� 
مل�� 
ب و سیستماتیک
ت بطورمرت 
میبایس 
ی مربوطه
در ارگانه��ا و مکانیزمه��ا 
ل موردتوج ه و رسیدگی
ن مل�� 
سازما 
ت گامهایی
قرار گیرند .بویژه میبایس 
ی و ارتقاء بیشتر
بمنظور افزایشهمکار 
ف کمیسیون
ن مقاصد و اهدا 
ف بی 
ائتال 
ق بشر،
ن حقو 
موقعیتزنان ،کمیسیو 
ل تبعیض
کمیت�� ه امحاء کلی�� ه اشکا 
علی ه زنان(،)CEDAW)، (UNIFEM
ل ()UNDP
ن مل 
برنام ه توسع ه سازما 
ن مل��ل،
ی سازم��ا 
و سایرآژانسه��ا 
ن زمینه ،همکاری
برداشت ه شود .در ای 
ق بشر
ن مرک��ز حقو 
ی بی 
وهماهنگ�� 
ت زنان
ط ب ه پیشرف�� 
ش مرب��و 
و بخ 
تشود.
میبایستتقوی 
ی ب ه ویژه
س جهان�� 
 -38 کنفران�� 
ن بردن
ت از بی 
ش جه 
ت تال 
بر اهمی�� 
ن در جامع ه و زندگی
خشونتعلی ه زنا 
ل تهدیدات
خصوصی ،امحاءکلی ه اشکا 
ی جنسی،
ی و س��وء استفادهها 
جنس 
ق زنان ،امحاء تبعیض
استثمار و قاچا 
ی عدالت،
ت در اج��را 
ی ازجنسی 
ناش 
ی که
ن هر گون ه اختالف 
ن ب��رد 
و از بی 
ن و آثار
ق زنا 
ن حقو 
ت بی 
ممکناس 
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مضر
ی از اعما 
ل
ناش�� 
ی از روشه��ا و عاداتسنت��ی،
بعض�� 
ط گرائی
ی و اف��را 
ت فرهنگ 
تبعیض��ا 
ی بوجود آی��د تأکید میکند.
مذهب�� 
ی از مجم ع عمومی
س جهان�� 
کنفران 
س اعالمی ه مربوط
میخواهد پیشنوی 
ن را تصویب
ت علی�� ه زن��ا 
بهخشون�� 
ب نماید با
نموده و کشوره��ا را ترغی 
ق مفاد اعالمیه
ن مطاب 
خشونتعلی ه زنا 
مزبور مبارزه کنند.
ط درگیری
ق بشر در شرای 
نقضحقو 
ی حقوق
ل اساس 
ض اصو 
مسلحانه ،نق 
ن انساندوستان ه بینالمللی
بشر وقوانی 
ض حقوق
اس��ت .اینگون ه م��وارد نق 
ازجمل ه قتل ،تج��اوز سیستماتیک،
ی اجباری،
ی جنسی ،باردار 
بهرهبردار 
ش مؤثر را میطلبد.
ک واکن 
بویژه ی 
ی امح��اء
س جهان�� 
 -39 کنفران�� 
ی و مخفیانه
ض علن 
ل تبعی 
کلی ه اشکا 
ب میکند .سازمان
علی ه زنانرا ترغی 
ب جهانی
ف تصوی 
ت هد 
ل میبایس 
مل 
ل تبعیض
کنوانسیونامحاء کلی ه اشکا 
ی کشورها تا
ی تمام 
ن از سو 
علی ه زنا 
ق نماید .راهها و
ل 2000را تشوی 
س��ا 
ن تحفظات
ب قرارداد 
ی مخاط 
روشها 
ت کشورهادر
بویژهتعداد کثیر تحفظا 
ن مذکور میبایست
ل کنوانسی��و 
قبا 
تقویتگ��ردد .از جمل ه کمیت ه امحاء
ض علی�� ه زنان
ل تبعی 
کلی�� ه اشک��ا 
ت ب ه کار بررسی
( )CEDAWمیبایس 
ل کنوانسیون
ت کشورهادر قبا 
تحفظا 
ت ترغیب
ادام هدهد .کشورها میبایس 
ت خ��ود را ک ه در
شوند ک�� ه تحفظا 
ف کنوانسیون
ت با مقصود وهد 
مغایر 
ن معاهدات
مزب��ور ب��وده و یا قوانی�� 
سگیرند.
تبازپ 
یناسارگاراس 
بینالملل 

{>> ادامه در صفحه}37 :

انی (ابراهیم زاده)
راضیه غالمی شعب
ف و اندوه فراوان،
ا ،روز دوشنبه ۲۸
در نهایت تاس
دوست عزیز همه م
و
ن
را
ای
در
زندانی سیاسی زن
ک کرد
اولین
ساعت  ۱۱و سی دقیقه ما را تر ن آلمان ب��ود و شرح
ت و به وی ساک��
ژانویه ۲۰۱۳
آورده اس
را در کتابی تحت
راضی��ه غالم��ی
شعبان��ی (تبریز:
ا ر د یبهش��ت
)۱۳۰۴در شانزده
سالگ��ی هم��راه
خانواده به تهران
رف��ت و در آن جا
ب��ا رض��ا ابراهیم
زاده آشن��ا شده
و ب��ا وجود چهل
سال تفاوت سن،
به میل خود با او
ازدواج میكند.
او یک��ی از اولین
رانی است
زنان ای اط��ر مبارزات��ش ،بار
ک��ه به خ
یر و سال ه��ا زندانی
دستگ
ه��ا ی��ن دستگیری  -سال
اول
بوده ( یک��ی از فرزندانش را
 )۱۳۲۵و
ام فرار از زندان بهدنیا
نیزدر هنگ

ی خود
همی��ن دلیل ،زندگان اطرات یک زن ایرانی»
«خ
ای��ن فرزن��د عنوان آوردهاست .این کتاب
«فراری» به تفضیل
شر آیدا در آلمان منتشر
پسر
ن
نامیده شد.
توسط ی��ش از آن ،این کتاب
پ
رض��ا ابراهیم شد اما «خاط��رات یک زن
همسر او با عن��وان
در ته��ران نیز چاپ
زاده،
ی»
از اعضای گروه ت��ودها ��ر شده ب��ود که کمی
ش
موسوم به  ۵۳و منت وع و پس از آن با یک
ت که در بعد ممن��
نفر اس
بازبین��ی قابل توجه
رایش و
دوران رضاشاه وی ط نشر آیدا بازنشر شد.
پهلوی به خاطر توس شعبانی در ژوئن ۲۰۰۶
ید ش��ا ن راضی��ه
ی��ن کنفرانس بنیاد
عقا ی��ر و در هفدهم
دستگ
ی زنان ایران با عنوان
شها
ی شدند  .پژوه 
��م سک��والر ،انقالب
زندان
مینیس
شهای
راضیه از اولین کسانی است که با «ف وطه ،شرایط و چال 
امضای بیانیه ،عضو کمپین یک مشر در شهر مونترال کانادا به
به سرعت کنونی»
برگزیده شناخته شد.
و
میلیون امضا ش��د مالی برای عنوان زن
تعدادی امضا و کمک
آن فرستاد.

اســــکی
اگ چهارشنبه
ی��دهای ما زنان
��ر م��ی خواه

سرزمین لذت ببری از زمستان ه��ای این
د،
در پیستهای زیبا هر چهارشنبه میتوانید
واقع
اسک��ی ک��رده و در یکساعتی مونترال
از ا
مک
انا
ت
کرای��ه وسائل
ک�لاس اسکی و باال
بر
با
قیمتهای مناسب
بهره مند شوید:
877-600-3311,
Belle Neige:
neige.com
groups@belle
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بنیا د فرهنگی نیما برگزار می کند

>>سخنـــــرانی

دکتر سهراب شیراوند:
 )1بررسی دیدگاه های جالل آلاحمد
 )2نقدی بر لنینیسم
شنبه  16فوریه 2013
ساعت  6بعدازظهر
کتابخانه نیما 5206 :بولوار دکاری
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به همه خوبان
م

تقدی

ازنازی بپرس!...

مرا واسطۀ خیر قرار بده!

قدمی به سوی یاری رساند؛ باید که خود او انتخاب واسطۀ آن کارهای نیک��و بودهام.
کند که چه کسی را درمان کند ".زیرا اگر مردمان بدانند دربارۀ من
خورشید برداریم فرشته گفت" ،آیا مایلی راهنمایی بزرگ نماییها کنند و در من غرور
گمگشتگ��ان را به تو بدهد که هر پدی��د آرند و اگر خود بدانم در دام
نویسنده:ناشناس
آن کس ک��ه از راه راست انحرافی خودخواهی گرفتار شوم و فراموش
افسانهای کهن می گوید:
زمان��ی دراز پی��ش از این ،مردی ُجست��ه و در این زندگان��ی به راه کنم که چه بودم و چه کسی این
زندگی میکرد که هر کس را که اشتباه افتاده هدایت کنی ودیگربار ق ّوه را به من عنایت کرد".
فرشت��ه پذیرف��ت و او را از ای��ن
محبت به راه راستش بازگردانی؟"
میدید دوست میداشت و ّ
میکرد و چیزی بدو میبخشید بی مرد گفت" ،این وظیفهای است که ق ّوه برخ��وردار ک��رد .از آن زمان
خدایت به تو و امثال تو داده تا که ب��ه بعد ،هر جا که م��رد میرفت،
آن که توّقعی از او داشته باشد.
سایهاش سبب درمان بیماران بود
روزی خدای��ش فرشت��های را به گمراهان را به راه آرید".
سوی او فرست��اد .پس فرشته به فرشته گفت" ،ببین چه میگویم؛ و شکوفای��ی زمینه��ا؛ زمین بایر
من باید معجزهای بکنم و سپس به بارور میشد و درختان بیثمر پر از
مرد گفت:
"خداوند مرا نزد تو فرستاده است آسمان باز گردم؛ اگر جز این باشد میوه و مردمان غمگین شادمان و
خوشحالمیشدند.
تا به تو پاداشی دهم به پاس خوب نزد خدایم باز نتوانم گشت".
بودن و خوبی کردن به بندگانش .مرد گفت" ،حال که چنین است ،مرد ساله��ا و سالها روی زمین راه
خداون��د هر آنچ��ه بخواهی به تو بگذار خودم ق ّوهای را انتخاب کنم رفت و ناآگ��اه بود از معجزاتی که
پشت س��ر او رخ میداد؛ زیرا او به
بده��د؛ هر عنایت��ی خواهی به تو تا به من عنایت کنی".
بکند؛ هر موهبتی که آرزو داشته آنگ��اه اندکی اندیشید و سپس به س��وی خورشید قدم بر میداشت
و سای��هاش پشت س��ر او معجزه
باشی به تو ببخشاید؛ آیا میخواهی فرشته گفت:
که
بداند
که
آن
ب��ی
او،
و
کرد
ی
م
هر
به
تا
بده
قرار
خیر
ق ّوۀ شفا دادن بیماران را به بدهد؟" "مرا واسطۀ
 از زشت رویی پرسیدند:
قدیس است ،به این نحو زیست و آن روز که جمال پخش میکردند
شر بگریزد و ّ
مرد گفت" ،ن��ه؛ ترجیح میدهد جایی که گ��ذر کنم ّ
کجا بودی؟ گفت :در صف کمال!
خود او بیم��اران را شف��ا بخشد؛ خیر جای آن گیرد؛ ا ّما نمیخواهم مرد.
زخمها را مرهم نه��د؛ مریضان را کس��ی بداند ح ّتی خ��ود من که
 اگر کسی به تو لبخند نمیزند
علت رادر لبان بسته خود جستجو
بعد از لحظه ای او دوباره در جمعیت به آن لطیفه باره��ا و بارها ب��ه گریه و کن.
افسوس زندگی همان لطیف��ه را گفت و نخندید.
افسوس خوردن در مورد  مشکلی که ب��ا پول حل شود،
پیری برای جمعی سخن تعداد کمت��ری از حضار او لبخندی زد و گفت:
مسئله ای مشاب��ه ادامه مشکل نیست  ،هزینه است.
وقتی ک��ه نم��ی توانید میدهید؟
 همیشه رفیق پا برهنه ها باش،
می راند ...لطیفه ای برای خندیدند.
حض��ار تعریف کرد همه او مج��دد لطیفه را تکرار بارها و بارها به لطیفه ای گذشته را فراموش کنید چون هی��چ ریگی ب��ه کفششان
کرد تا اینکه دیگر کسی یکسان بخندید ،پس چرا و به جلو نگاه کنید!
نیست.
دیوانه وار خندیدند.
 با تمام فق��ر  ،هرگز محبت را

•

دعوتازمتقاضیانسفربهمریخبرایثبتنام
شرک��ت "م��ارس وان" ثب��ت نام
متقاضیان سفر به مریخ و اقامتدر
این سیاره را آغاز کرده است.
قرار است نخستین گروه در سال
 ۲۰۲۳عازم مریخ شود.
بع��د از آن ه��ر دو س��ال یک بار
گروهی جدید ب��ه جمع ساکنان
زمینی مریخ افزوده خواهد شد.
شرکت هلندی "م��ارس وان" در
پایگاه اینترنتی خود از متقاضیان
سفر به مریخ دع��وت به ثبت نام
کرده است.
"م��ارس وان" اع�لام ک��رده که
گزینش جهانی از میان داوطلبان
برای انتخاب گروه اعزامی به مریخ
از طریق برنامههای تلویزیونی در
سال جاری ( )۲۰۱۳انجام خواهد
گرفت.
در اطالعیه منتش��ره این شرکت
آمده که این دعوت تنها متعلق به
دانشمندان و خلبانان جنگی سابق
نیست ،بلکه هر کس که دست کم
 ۱۸سال سن دارد میتواند در زمره
نخستین ساکنان کوچگاه (کلونی)
مریخ قرار گیرد.
در ای��ن اطالعی��ه همچنین آمده
اس��ت که مهمتری��ن ویژگی الزم
داوطلب��ان سف��ر به مری��خ ،بهره
هوشی قابل قبول ،سالمت جسم و
روان و وفاداری به این پروژه است.
گروه منتخب باید پی��ش از اعزام
ی��ک دوره آموزش��ی  ۸ساله را با
موفقیت از سر بگذراند.
ای��ن گروه در تمام��ی این  ۸سال
تمرینها و آموزشهای الزم برای
سکونت در مریخ را بر روی زمین
خواهددید.

نخستین گ��روه مساف��ران مریخ
را در س��ال  ۲۰۲۳میالدی راهی
این سیاره کن��د .این شرکت این
اقدام را اولی��ن قدم برای تأسیس
اقامتگاهی دائمی بر سیاره سرخ
نامیده است.
تا س��ال  ۲۰۲۲چهل داوطلب در
این پروژه همکاری خواهند کرد.
اما سرانج��ام از می��ان آنها  ۴نفر
انتخاب میشون��د .تیمی که این
 ۴نفر را انتخاب میکند ،متشکل
از فیزیکدانها ،زیستشناسها،
پزشکان و روانشناسان خواهد بود.
از آلم��ان گونتر رایت��س ،همکار
پیشین آژانس فضایی اروپا ()ESA
در این تیم شرکت خواهد کرد.
گرارد ت .هوفت ،برنده جایزه نوبل
و کارشناس فیزیک کوانتوم هلند
یک��ی از مشهورترین حامیان این
پروژه است.

یبیبازگشت
سفر 

طبق پروژه سفر به مریخ یا "مارس
وان" ،در آوری��ل  ۲۰۲۳نخستین
گ��روه چهارنف��ری راه��ی مریخ
میشوند .این گروه دیگر به زمین
باز نخواهد گشت.
تصمی��م به ع��دم بازگش��ت این
فضانوردان ب��ه دلیل صرفهجویی
در هزینهه��ای مال��ی اتخاذ شده
اس��ت .پ��س از آن ه��ر دو سال
یکبار مسافران جدید راهی مریخ
میشوند.
بانیان پروژه

شرکت "م��ارس وان" توسط باس
الن��سدورپ (،)Bas Lansdorp
مهندس هلن��دی و آرن��و ویلدرز
( ،)Arno Wieldersکارشن��اس
فیزیک نجومی هلند بنیانگذاری
اعزام خنستین گروه در سال
شده است.
۲۰۲۳
شرک��ت "م��ارس وان" قصد دارد آنها میگویند ،تدارکات فنی این

مأموریت دست کم بر روی کاغذ
به پای��ان رسیده اس��ت .برای هر
یک از تجهیزات ضروری این سفر،
از فضاپیما گرفته ت��ا اقامتگاهها
با شرکتی مج��رب در این زمینه
تم��اس برقرار ش��ده و تأییدهای
کتبی مربوط به انتقال تدارکات نیز
تهیه شدهاند.
قرار است در سال  ۲۰۱۶نخستین
اقامتگاه (مخزن) بیسرنشین و
تجهیزات مقدماتی احداث کلونی
به مریخ منتقل شود.
در س��ال  ۲۰۱۸ی��ک دستگ��اه
مریخنورد ب��ه مریخ اعزام خواهد
شد .وظیفه ای��ن مریخنورد پیدا
کردن مکان مناسب برای احداث
کلونی خواهد ب��ود .تا سپتامبر
س��ال  ۲۰۲۲بای��د این مراحل
تکمیل ش��ده باشد .تا آن زمان
باید  ۶کپس��ول فضایی دیگر
تمام��ی تجهی��زات الزم را به
منطق��ه مورد نظ��ر منتقل کرده
باشد.
از سال  ۲۰۲۳به بعد نیز عملیات
توسعه کلونی ساکنان مریخ آغاز
خواهد شد.
منتقدان پروژه

پ��روژه "م��ارس وان" نی��ز مانند
پروژههای دیگ��ر منتقدانی دارد.
برخی این طرح را غیر واقعبینانه
مینامن��د و میگوین��د ،امک��ان
شکست طرح چه به لحاظ مالی و
چه از نظر زمانی وجود دارد.
ب��اس النسدورپ و آرن��و ویلدرز،
بانیان این پروژه نیز امکان شکست
را از نظر دور نداشتهاند .با این حال
آنها معتقدند ک��ه پروژه اقامت در
مری��خ ارزش توجه و خطر کردن
را دارد.

•

گدایی مکن؛ و با تمام ثروت هرگز
عشق را خریداری نکن.
 ه��ر کس ساز خ��ودش را می
زند ،اما مهم شما هستید که به هر
سازی نرقصید.
 م��ردی ک��ه ک��وه را از می��ان
برداشت ،کسی ب��ود که شروع به
برداشتن سنگ ریزه ها کرد.
 شجاعت یعن��ی  :بترس ،بلرز،
ولی یک قدم بردار.
 وقتی تنها شدی بدان که خدا
هم��ه را بیرون ک��رده  ،تا خودت

باشی و خودش.
 یادت باشد که :در زندگی یک
روزی به عقب نگاه میکنی؛ به آنچه
گریه دار بود میخندی.
 آدمی را آدمیت الزم است ،عود
را گر بو نباشد  ،هیزم است.
 کشتن گنجشک ها ،کرکس ها
را ادب نمی کند.
 از دشمن خود یک بار بترس و
از دوست خود هزار بار.
 فرق بین نب��وغ و حماقت این
است که نبوغ حدی دارد!
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هموط ازن
ا
م
خل
ی
ج
ه
م
ی
ش
گ
ی
ح
م
نانعزیز،
خ��ود را اعالم کنی�� ایتکنیم!
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تپـشدیجیتــال

www.tapeshmontreal.com
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائه کلیه خدماتدیجیتالی (عکس ،فیلم ،موزیک)
½
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
½فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½

Tel.: 514-223-3336

دیوئی
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6162 Sherbrooke w.
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دوست داشته باشید… .که کمی
از دنیای واقع��ی دورتان کند و
خستگی را بگیرد…
مث��ل نهنگه��ا ک��ه ه��ر از
چندگاهی به باالی آب میآیند
و نفسی تازه میکنند و دوباره به
زیر آب برمیگردند…

آه...زندگی!

استرسرورهاكن!

اول حرف بزنید

یک آدم صب��ور و دهنقرص ،گیر
بیاورید و کل بدبختیها و جفتک
هایی که از "االغ زندگی" خوردهاید
را با او تقسیم کنید…
بازگو کردن مشکالت ،وزن آنها را
کم می کن��د .عالوه بر آن معموال
وقت��ی سفره دل تان را جلو کسی
باز میکنید ،او هم سفره خودش
را برایتان باز میکند و یحتمل می
فهمید که شم��ا در این دنیا ،تنها
آدم کت��ک خورده نیستید ...و این
یعنی آرامش..

دوم اینکه فقط به زمان حال فکر
کنید:

ح��ق خودتان
کر د ها ی��د ،
نشوید.
هم��ه همینطور
بودهان��د و انگش��ت
چرخان��دن در
زخ��م ه��ای
قدیم��ی ،هی��چ
فای��دهای ج��ز چرکی
شدن آنها ندارد.
آینده را هم که رسما باید به هیچ
وجه به حساب نیاورید.
ت��رس از ح��وادث و رخداده��ای
احتمالی ،حماقت محض است..
فک��ر هر چیزی ،از خ��ود آن چیز
معم��وال سختت��ر و دردناکت��ر
است…

گذشتهتان و آیندهت��ان را خیلی
جدی نگیرید…
اص�لا پاپی��چ خرابک��اری ه��ا و
کوتاهیهای��ی ک��ه در گذشته در حاالمیگوی��م استراح��ت ،یکهو

سوم این که به خودتان استراحت
بدهید:


چهارم اینکه تنتان را بجنبانید

ورزش قاتل استرس است...
لزوم��ی هم ن��دارد که وقتی
میگوییم ورزش ،خودتان را
موظف کنی��د روزی هزار بار
وزنه ی��ک تنی بزنی��د و بازو در
بیاورید…
همچین که یک جفتک
چارکش منظم وخفیف در
روز داشته باشی��د ،کلی موثر
است…
فکرتان از من به شما نصیحت…
نرود ب��ه سمت 
یک م��اه عشق پنجم اینکه واقعبین باشید:
و
ح��ال وس��ط ما ملت شریف ،بیشتر استرسمان
سواحل هاوایی…! وسط باب��ت چیزهایی است که کنترلی
همه گرفتاری ه��ا و استرس ها و روی آنها نداریم…
بدبختیهاتان!

آدم می تواند خیلی شیک به خود ،ششم اینکه زندگیتان ،میدان و
مرخصی چند ساعته بدهد…
مسابقه اسبدوانی نیست
کمی تنهایی ،کمی بچگی کردن ،خودت��ان را دائ��م ب��ا دیگ��ران
یا ه��ر چیز نامتعارف��ی که شاید مقایس��ه نکنی��د .مقایسه کردن

سازمانانتشاراتیمولتیساژ
کتاب جدیدی به نام

افسانه های روس

رادر «مجموعۀ ماه»در ماه گذشته منتشر کرده است.
ی��اد آوری کنیم ک��ه در همین مجموعه که مختص
افسانه های ملل است ،نخستین کتاب از مجموعۀ دو
زبانۀ « افسانه های ایران زمین » به نام  ،افسانه های
خراسان چند ماه پیش منتشر شد و عنوان دیگر این
مجموعه به نام
با همک��اری داوطلبانۀ گروه��ی از فرهنگ دوستان
«افسانه های مازندران» در دست گرد آوری و ترجمه
است و در آیندۀ نزدیک به عالقه مندان عرضه خواهد
شد.

www.multissage.ca

درسی که از انقالب مصر نباید گرفت!...

در واقع میتوان گفت که این کشور
به لحاظ بافت اجتماعی و مذهبی
و سط��ح فرهنگی تا حد زیادی به
ایران شبیه است.
مجموعه این خصوصیات ،ایرانیان
را به تحوالت مصر بسیار عالقمند
ک��رده ،و مصر بی��ش از هر کشور
دیگ��ری که در دو س��ال گذشته
در موج بهار ع��رب دچار تغییر و
تحول شدهاند مورد توجه ایرانیان
ب��وده است .در واق��ع ،با توجه به
باف��ت اجتماعی و سطح فرهنگی
مردم مصر انتظ��ار زیادی بود که
این کشور به یک نظام دموکراتیک
پیشرفته دس��ت یابد و سرمشقی
برای سای��ر کشورهای دیگری که
با یک حرک��ت انقالبی نظام های
دیکتاتوری خود را سرنگون کردهاند
یا در جریان آن هستند قرار بگیرد.
به خصوص بسیاری انتظارداشتند
(و تحلیل میکردن��د) که مصر از
تجربه انقالب اسالمی ایران درس
بگیرد و در همان چاهی نیفتد که
انقالب ایران در سال  ۵۷گرفتار آن
شد.
ولی دو سال پ��س از آغاز انقالب
و سرنگون��ی رژیم حسنی مبارک
و سلطه اسالمگرای��ان بر آن ،این
انتظار به ترکیبی از یأس و نگرانی
تبدیل شده و تحلیلهای دیگری
در باره این تحوالت عرضه میشود.
مسئله فقط این نیست که نیروهای
اسالمگ��را (اخوانالمسلمی��ن و
َسلفیه��ا) که نق��ش چندانی در
انقالب مصر نداشتند و بهای زیادی

multissage Inc.
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باب��ت آن نپرداختند ،اکنون برنده
آن شدهاند  -هم ریاست جمهوری
را از آن خ��ود کردن��د و هم قانون
اساسی مطلوب خود را از تصویب
نهایی گذراندن��د ،و اکنون هم به
شیوه مبارک پاسخ اعتراضات را با
قهر و سرکوب میدهند.
مسئله این است که جامعه آزادشده
مصر نیز رفتاره��ا و کنشهای گاه
منحط و شرمآوری را از خود نشان
داده ک��ه در دوران حسنی مبارک
کمت��ر سابقه داشت .زنان مصری
که با امیدهای زیاد به انقالب کمک
رساندند یکی از قربانیان مستقیم
حمالت و تعرضات جنسی مردان
«انقالبی» شدند و بارها در جریان
تظاهرات اعتراض��ی مورد تعرض
قرار گرفتند.
قِبطیان مصری که آیین مسیحی
دارن��د نی��ز از س��وی متعصبان
مسلم��ان و اس�لامزده مصر بارها
مورد تعرض قرار گرفتهاند ،و یکی
از بزرگترین حمالت خونین علیه
قبطیان در همی��ن یکی دو سال
اخیر صورت گرفته است.
بسی��اری از سکوالره��ا ،زن��ان و
قبطیان و اقلیته��ای دیگر مصر
خ��ود را از بازندگ��ان انقالب مصر
میدانند .انتخاب مرسی به ریاست
جمهوری و تصویب قانون اساسی
جدی��د این کش��ور نی��ز در یک
همهپرسی و انتخابات «آزاد» انجام
گرفته اس��ت ،و در نهایت باید آن
را نتیجه عملکرد جمعیی مردم
مصردانست.

>> ادامه از صفحه7 :
از تح��والت مص��ر که ت��ا این جا
شباهت زیادی ب��ه تحوالت پس
از انق�لاب سال  ۵۷ای��ران داشته
درسهای زیادی میتوان گرفت.
بسی��اری از فعاالن سیاسی ایرانی
نسبت ب��ه آین��ده ای��ران پس از
جمه��وری اسالمی خوشبیناند و
میاندیشند که در یک ایران آزاد،
سکوالریزم و ارزشهای دموکراتیک
و حق��وق بش��ری ب��ه راحتی جا
میافت��د و از س��وی م��ردم مورد
استقبال قرار میگیرد.
اینان به خصوص به عواملی مانند
«سطح باال»ی فرهنگی مردم ایران
و تجرب��ه تلخ و مصیبتبار انقالب
اسالمی و سلطه  ۳۴ساله حکومت
خش��ن روحانی��ت شیع��ه اشاره
میکنند.
برداشت عموم��ی اینان این است
که مردم ای��ران در کلیت خود از
اسالم سیاس��ی و اسالمگرایی رو
برگرداندهاند ،و اگر روزی به آزادی
دست یابند روحانی��ت را به کنار
خواهن��د زد و ب��ه استقرار نظامی
مبتنی بر یک قانون اساسی سکوالر
و حاوی ارزشهای دموکراتیک و
حقوق بشری رأی خواهند داد.
کسانی ه��م هستند که معتقدند
این تصویری رؤیایی از جامعه ایران
است ،و با اشاره به ناهنجاریهای
اخالق��ی ک��ه در ط��ول حی��ات
جمهوری اسالمی با سلطه فرهنگ
دروغ و ری��ا و خشونت و تبعیض
و سرک��وب جامعه ای��ران بدتر و
گستردهتر شده است ،انتظار چنان
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و"رقابتپیشگی" ،استرسزا است.
اینکه جاس��م فوقلیسانس دارد و
من ندارم و قاسم المبورگینی دارد
عبود فالن دارد و من
و من ندارم و ّ
ن��دارم ،شما را دقیق��ا به چاه ویل
استرس های ب��ی انتها می اندازد.
زندگی مسخرهت��ر از چیزی است
که شما فک��رش رامیکنید ،هیچ
دونفری لزوما نباید مثل هم باشند.
خودتان باشید.


هفتم اینکه از مواجهه با عوامل
"ترسزا" هراس نداشته باشید:

33

را سخت و مهلک نشان دهد .آدم
وقتی گرسنه و خسته است ،یک
وزنه یک کیلویی را هم نمیتواند
بلند کند ،چ��ه برسد به یک فکر
چندکیلویی!

نهم این که بخندید:

همه مشکل دارند .من دارم ،شما
ه��م دارید .همه بدبخت��ی داریم،
گرفتاری داریم و این موضوع تابع
محل جغرافیایی آدم ها هم نیست.
ی��اد بگیرید بخندید .به ریش دنیا
و مشکالت بخندید .به بدبختیها
بخندی��د… به من ک��ه دو ساعت
صرف نوشت��ن این موضوع کردم،
بخندید! حتی به خودتان بخندید!
دو بار اول��ش سخت است ،اما کم
کم عادت میکنید و میبینید که
رابطه خنده و گرفتاری ،مثل رابطه
خیار اس��ت و سوختگی پوست…
درمانش نمیکند ،اما دردش را کم
میکند

مثال ساده آن ،دندانپزشک است.
وقتی دن��دان خ��راب دارید ،یک
کل��ه پیش دکتر بروید و درستش
کنید… نه اینکه مثل ُبـز بترسید و
یک عمر را از ترس دندانپزشک ،با
درد آن بسازید و همه لقمههایتان
را با یک طرفتان بجوید!
نیم ساعت جنگیدن با درد ،بهتر
از یک عم��ر زندگی با ترس درد
است .یادتا باشد ترس ،استرس می 
زاید!
دهم اینکه :
خواندن این نوشته را به کسانی که

دوستشان دارید و از خندیدن شان
هشتم این که خوب بخورید و
شاد میشوید ،توصیه کنید.
بخوابید

آدمی که درست نخوابد و نخورد،
مغزش درس��ت کارنمیکند .مغز
علیل هم ،ع��ادت دارد همه چیز

واکنشی را از این جامعه ناواقعبینانه که م��ردم در یک «انتخابات آزاد»
به انتخاب «درست» دست بزنند
یدانند.
م
اینان به خصوص به باال رفتن آمار وجود ن��دارد ،و تجربه مصر نشان
قت��ل و خشون��ت ،دزدی ،فساد ،داد که ای��ن روش چقدر مخاطره
تعدیات (به آمیز است.
زورگویی و انواع دیگر ّ
خصوص نسبت به زنان و کودکان) به عقیده این��ان ،تحوالت مصر (و
در ای��ن دوره اش��اره میکنن��د و بسیاری کشوره��ای دیگر از ایران
حضور بزرگ مردم در نمایشهای  ۵۷گرفته تا تونس  )۹۱نشان داده
فجیع اع��دام را نشان��های از نفوذ است که «انتخابات آزاد» لزوما به
فرهن��گ اسالمگرای��ان حاکم در «خیر» مردم نیست و به خصوص از
جامعه میدانند .میگویند بسیاری طریق آن نمیتوان به استقرار یک
نیز در آغاز انقالب مصر میگفتند نظام سکوالر و دموکرات رسید .از
مردم این کشور از فرهنگ باالیی دید اینان ،وقتی انتخاب مردم معنا
برخوردارن��د و آن��ان راه��ی را که و ارزش دارد ک��ه مردم از سطحی
انق�لاب  ۵۷ای��ران رفت نخواهند از فرهن��گ و دان��ش دموکراتیک
برخوردار باشند.
پیمود.
ا م��ر و ز «نباید به قضاوت مردم در پای ای��ن است��دالل البته از
صندوق رأی حتا در فردای پس
میبینی��م از جمهوری اسالمی دل بست!» چند نظر مخدوش است.
 یک��ی ای��ن که حق
که مصر نیز
به سادگی
«انتخاب آزاد» به معنای
به کنترل اسالمگرایان در آمده ،و ح��ق «اشتب��اه در انتخ��اب» نیز
دو سال پس از انقالب هزاران نفر هست.
از م��ردم مجبور شدهاند مجددا به  دوم« ،اشتب��اه در انتخ��اب»
خیابانها بریزند تا شاید این «اشتباه تعریف مطلق ندارد و نسبی است:
تاریخی» جبران شود.
هر انتخابی از دید یک نفر درست
یک نتیجهگیری که از این مقدمه اس��ت و از دید دیگ��ری نادرست
ب��ه دس��ت میآید ای��ن است که و اشتب��اه .تنها انتخاب کننده در
نبای��د به قض��اوت م��ردم در پای صورت��ی که بع��دا از ک��رده خود
صندوق رأی حتا در فردای پس از پشیمان شود میتواند انتخاب اولیه
جمهوری اسالمی دل بست.
خود را اشتباه بنامد.
مردم مصر در یک «انتخابات آزاد»  س��وم ،هی��چ معی��ار عینی و
به یک اسالمگ��را و قانون اساسی جهانشمول��ی برای تعیین این که
مبتنی بر شریع��ت رأی دادند ،و چ��ه سطحی از فرهن��گ و دانش
دلیلی وجود ن��دارد که در فردای دموکراتیک برای انتخاب «درست»
ایران نیز مردم این کشور به انتخاب الزم است وجود ندارد .و
«نادرستی»دست نزنند.
 چهارم این که چنین فرهنگی
که
ای
ه
جامع��
انتخاب��ات آزاد در
تنها ب��ا تجربه به دس��ت میآید،
تجربه دموکراتیک ندارد و فرهنگ یعن��ی تا مردم در انتخ��اب آزاد با
عمل��ی آن آلوده به ان��واع عناصر امک��ان انتخ��اب نادرست شرکت
منحط ،فاس��د و ضد دموکراتیک نکنند نمیتوانند به تدریج انتخاب
و حق��وق بش��ری اس��ت همواره بهتریبکنند.
میتوان��د از س��وی گروهه��ای پذیرش حق انتخاب آزاد به معنای
نادموکرات (از جمله ،اسالمگرایان) پذیرش حق اشتباه در انتخاب نیز
مورد س��وء استفاده ق��رار گیرد و هست ،و یکدموکرات نه فقط باید
ب��ه نتایج مورد نظ��ر آنان منتهی به حق م��ردم برای آزادی انتخاب
شود .نظام «جمهوری اسالمی» و احترام بگ��ذارد و بلکه باید نتیجه
قانون اساسی آن هر کدام در یک انتخاب آنان را حت��ا اگر از دید او
رفراندوم «آزاد» مورد تصویب مردم اشتباه باشد بپذیرد.
ایران قرار گرفت ،و اولین انتخابات و آیا مگردردموکراسیهای موجود
ریاست جمهوری و مجلس شورای جهان جز این عمل میکنند؟
اسالمی آن نیز نسبتا آزاد بوده است .مصریانزیادیبهخیابانهاریختهاند
به این ترتیب در فقدان جمهوری تا محمد مرس��ی و قانون اساسی
اسالم��ی نیز تضمینی ب��رای این جدید را کهدر انتخاباتی آزاد ولی با

لطایفالحیلیبهتصویبمردممصر
رسیده به کنار بزنند .سکوالرها که
در ب��ازی انتخابات و صندوق رأی
از اسالمگرایان شکست خوردهاند
میخواهند از این طریق شکست
خود را جبران کنند .استدالل آنان
این است ک��ه انتخابات منصفانه
نب��وده است (گرچ��ه دلیل اصلی
ظاهرا این بوده که آنان پراکنده و
بیسازمان بودند و حریف متحد و
سازمان یافته).
مصر هنوز در ت��ب و تاب انقالبی
است و قوانی��ن دموکراسی بر آن
حاکم نش��ده است .ول��ی از این
حرک��ت نمیت��وان ای��ن درس را
گرفت که اگ��ر از حریف شکست
خوردی��م رأی م��ردم را نادی��ده
بگیریم .نیروهای فعالدر جوامعی
که تجربه دموکراس��ی ندارند نیز
باید ی��اد بگیرند ک��ه مانند همه
دموکراسیهای پیشرفته جهان
شکست را بپذیرن��د و برای نوبت
بعد خود را مجه��ز کنند تا شاید
بتوانند این ب��ار از طریق صندوق
رأی حریف را شکست دهند.
نف��ی انتخاب��ات آزاد (و نفی حق
اشتب��اه در انتخاب) درسی نیست
که بتوان از انقالب مصر گرفت.
در ه��ر انتخ��اب آزادی در جهان
گزینهای نفی میشود و گزینهای
تثبی��ت (احیانا با کم��ک پول و
تبلیغات و عوامل دیگر) .طرفداران
گزین��ه اول طبیعتاً گزینه تثبیت
ش��ده را نادرس��ت میدانند و کار
م��ردم را اشتب��اه ،ول��ی اقتضای
دموکراس��ی آن است که (با فرض
این دلیلی بر تقلب در انتخابات در
دست نباشد) این نتیجه «اشتباه»
را بپذیرند .ای��ن تنها راهی است
که ی��ک نیروی سیاس��ی مدعی
دموکراسی و طرفداری از انتخابات
آزاد میتوان��د نش��ان دهد که در
ادعای خود صادق است .اکنون که
شعار انتخابات آزاددر بین نیروهای
اپوزیسیون ایرانی مطرح شده و به
تدریج گسترش پیدا میکند ،آنان
الزم است عمال نی��ز نشان دهند
که به این شع��ار متع ّهدند و حق
«انتخاب آزاد» م��ردم را همراه با
حق آنان برای «اشتباه در انتخاب»
به رسمیت میشناسند و به آن تن
میدهند.
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ایرانی
بخرید! Tel.: 514-996-9692

فال قهوه

اشتراکپیوند

نیازمندیهای

JR RENOVATIONS

برا ی خامن ها و آقایان

----------پیوند را آبونه شوید! با پست سریع
متاس تلفنی514-996-9692 :
و یا نشانی خود را به ایمیل کنید:
Info@paivand.ca
ـــ  85دالر در سال ـــ

Fax: 514-500-1188

تعمیرات ساختمان
ALL RESIDENTIAL
RAY FARGOOD
درخدمتهموطنانگرامی
Cell.: 514-996-6984
Home.: 514-453-1657

514-619-2403
r.nazari60@gmail.com

azjan15u

ray.goodarzi@hotmail.com
Pd>june13

استخدام

انی
ایر دام
خ

فرزانگانمونتریال

با مدیریت و همکاری تعدادی از فارغ التحصیالن و معلمین
مدارس تیزهوشان ایران (مدارس عالمه حلی و فرزانگان)
آموزش زبان فارسی با روشهای آموزشی
نوین برای کودکان و نوجوانان
آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان
تک درس ریاضی  -فیزیک  -شیمی
و سایردروسدر تمام مقاطع تحصیلی
و دروس مقطع ابتدایی مدارس فرانسوی زبان
مشاوره و کمکدر حل مشکالت تحصیلیدانش آموزان
3333 Cavendish Blvd., Suite 250
Montreal, QC, H4B 2M5

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

azmarnov01up

Call: Hady Karbasfrooshan,

توسط شادی

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

678-6451
Nikpourpdsep12

e-mail:hadykarbas@gmail.com

دارالترجمهرمسییکتــا

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

آرزو حتویلداری یکتا

(خامن سالی)

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

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

شادترین دی جی

فــال

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
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شهــر:

 DJالکاپون






(تیمور)

درخدمت ایرانیان گرامی

Tel.: (514) 692-0476




























اجــاره

)(514

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker

eveazdec15free

استخدام
Tel.: 438-863-7699

فال قهوه

آشپـزی

سالن زیبایی و آرایش
معروف ایرانی در مونتریال
با سابقه چندین ساله
با مشتری دائمی
جویای شریک می باشد:

BUSINESS
!OPPORTUNITIES

مترجم رسمی ،عضو جامعه مترجمان رسمی
Tel.: 514-291-0175
کبک ،انتاریو و ایران،
(514) 754-4592
مترجم رسمیدادگستری
 ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک مطابق با >> ختفیف
ویژه برای
استانداردهای مورد قبول دانشگاه ها و
دانشجویان
ارگان های
با ارائه
شنبه
دولتی کبک و کانادا
درسال 23
م
ا
کارت
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با
 Plazaنشکوهمرس
y
ند
MCC
 PCRCو
اردهای
د
استان
دانشجویی
 ass
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farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

یک روز در هفته

Fax: (514) 288-4682

شـر یـک

مستغالتاستیجاری
ـــ و ـــ
فروشسرقفلی

قابلتوجهخامنها

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

جویای

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

Tel.: (514) 775-6508

به یک خانم برای امور منزل:
نظافت،آشپزی،
نگهداری از کودک و...
در ناحیه  NDGنیازمندیم.

azjan’12paid60+120ak

و ورق

$

EXCHANGE

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

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

azfeb01up mirshahi_a@yahoo.com

ارز

Sharif

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

لوئیزداداش زاده

Tel.: 450-454-0808
Tel.: 514-608-8351

شریف

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

داروخانه

به یک نفر بستنی ساز
(بستنیسنتیایرانی)
با حداقل  3سال سابقه کار
با حقوق مکفی
در ناحیه South Shore
نیازمندیم.

است ید!
کن

مدرسهفارسیزبان

خدماتمالیاتی

ﻏﺫﺍ ﺳﺭﺍی ﻣﺭﺟﺎﻥ

Renovation


ویژهشرکتهایکوچکConstruction :








در مرکز شهر


















ساختمانی
امور




فضاییمناسب































 



 




محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ترجمهوتأییدترجمه
رسمی اسناد و مدارک،
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
Natural Born Psychic
تأییدامضاء
Ramon
محل:مرکزشهرمونترال
)(438
992-8323
نزدیکمترومک-گیل
Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail
for an







appointment



حمل و نقــل اسباب 


¯





®



اثاثيهشما


¯
514-889-8765



°


nsarvaran@hotmail.com
́® ³
با نازل ترين قيمت 



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

azmay2012

ﺍﯾﺮﺍﻧﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺁﺷﭙﺰی ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ  ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ ﻭ ﻏﺬﺍی
ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﻫﻴﺪ
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮﺍی ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﮐﻴﺘﺮﯾﻨﮓ ﯾﺎ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﻮﺩ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ





ساختمانی
امور
کلیه

































تاروت
ورق بازی
قهوه ترک
ستاره شناسی
 20دالر

نغمه سروران

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

حملونقل

Tel:
)(514
781-1942
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www.marjancatering.com
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شهریاربخشی
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804-8397
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Tel.:
514-690-6343

کشوری)
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رسمی،
دعوتنــــامه















¬





¦




¦ 


«









>> کلیه مقاطع:
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College،University
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خاطرهحتویلدارییکتا
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ایرانیان
جامعه
وفرهنگی
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 -1از آثار عبيد زاكاني -زمينه
 -2تحسين فرنگي -مقابل
خريد -سودمند
 -3دس��تور -پش��يمان -از
1
وسايل آرايش خانمها
2
 -4درس زوري -بلندترين
3
ب��رج -زه��ر -مدرس��ه
4
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5
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 -5از اش��كال هندس��ي-
7
نغمه -بند دست
8
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10
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11
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ساعــات کار:
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.













• کوتاه کرد ن مو
2070
آقایان 10 :دالر
Maisonneuve
خامن ها:
W.
 14-16-18دالر
Tel.: 514









 12دالر
صورت:
بند
•
• بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
• رنگ،فر،هایالیت،
• مش و...
مجری
>> کالس آموزش آرایشگری
مراسم
در مدت 3ماه ،با تضمین

5780 Sherbrooke W., Tel.







 


























989-8383
)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

با بیش از  20سال سابقه

عقد
ایرانی

514825-3170

Coiffure
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997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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زبانانگلیسی

تدریسمکالمهزبان
انگلیسیازسطحمبتدی
تاپیشرفته(TOEFL,
)IELTSتوسطمدرس
مجرب با بیش از  ۱۸سال
سابقهتدریس(اکبرزائری)
ٔ

514-467-4772

zaeriakbar@yahoo.com

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

514-623-7075
tillnov1Pd

اجـاره

www.paivand.ca

 7 1/2دو خوابه با یک دفتر  با کلیه
اثاثیه مدرن دوطبقه ،به مساحت  160مترمربع

برای اجاره ماهانه و یا درازمدت
مناسبدیپلماتها،ویزیتور
اساتیددانشگاه،سالمندانمستقلTel.: (450) 676-8771،
deba@videotron.ca
همچنینویژهخانهکمپانیها
mrdavoodiazaug15UP

خدمات

>> احمد <<

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

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

Tel.: 514-298-1393

514-265-0973
azoc/dc12>P

کافه
صوفی

صــرافی
 5ستاره

____________

2070
Maisonneuve
W.

2178 Ste-Catherine W.

514 585 - 2345
514 846--0221

Tel.: 514-

989-8383

روبروی 3

کاندولوکس

بل سنتر
تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

صابر جلیل زاده
514-585-6178

آموزشگیتار

آموزش سنتور

رضارضـائی

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

رستورانکبابسرا

 به یک نفر ویترس باتجربه و
 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

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

514.621.2757

tilMar'10P

استخدام

saeid_mr2003@yahoo.com

514-933-0-933

شیرینی
سـرو

Ptoendofjune12

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

کالسیـکوپاپ
از 8صبح تا 8شب

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

آرایشـــــگاه

481-6765 ........................................ EVE
آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ..........................................
شهرزاد 489-6901 ..........................................
فاطی 772-5787 ...........................................
696-5983.............................. SpaConcept

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
940-1642 .......................................... T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
یونایتد 416-225-5509 ............................

آموزش رانندگی

امگا 513-5752 ..............................................

آموزش موسیقی

سیامکنصر653-5107...................................
جوادداوری 589-0175....................................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
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

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
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5200 De La Savane

Tel.: 514-739-4888

Private
Tutoring

English, German,
Math, Neuroscience,
Statistics, Database & Computer
Programming C,
Python, Perl, PHP,
ASP, Matlab, SQL

Rezwan Ghassemi
Tel: 438 8242002
rezwang@yahoo.com
azfeb1Up

 اتوکالو فور  نوارقلب
 یونیت  ساکشن و...

514-507-0927
438-393-7672

سفرروزانه به
استخدام تـورونتو

استخدام

AKHAVAN FOOD
بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

> همچنین ارسال ودریافت
روزانه بسته های پستی
Montreal:
(514) 887-0432
Toronto:
(647) 822-2529

شریف

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

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

450-672-3331

کــار
کنید!

Tel.: 514-620-5551

MONTRÉAL QC H4B 1L8

Needed for beauty
product
- Must have a car
- Must be English
& French
-Training will be
provided >contact:

باایرانی

>> 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.

& Marketing
Sales Person

تعمیر جتهیزات
پزشکـــی

نیازمنــدیها



Part time

azaug2012free

اخوانوستآیلند

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

استخدام

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

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

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

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

•
•
•
•
•

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

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

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

info@paivand.ca

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

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

ارز

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

ازدواج

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

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

پزشک

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

تابلوسازی

ارز

امالک و مسکن

همتیان ،فی��روز827-6364 .......................
امیرس��ام 702-2309 ....................................
اسالمی،مینو967-5743..................................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نصر،مسعود571-6592...................................
عینالهی،نسرین 839-7978........................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
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 ..................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 690-6343 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

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

شماره شما در

انصاری ،حسن 735-0452 ............................
حسینخردبین242-6034...........................

حمل و نقل

مونتریال 442-8056 ........................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی

گان پیوند )

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

سوپر و فروشگاه

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

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

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

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتو ُرز 488-7121...............................................

سلیمی 952-7400...........................................

عینک سازی

271-7750.................. Rayamond&Heller
342-3000 ........................... Bazar du Tapis

وام مسکن

تبلیغات

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

شیرینی پزی

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

فـرش

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

خیاطی (آلتریشن)

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

داروخانه

ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................

دیش و ساتالیت

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

دندانپزشک

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

دندانسازی(کلینیک)

تدریس رقص
ترجمه

ساختمان و دکور داخلی

10دات دیزاین 910-6643 .........................
ست��ون 919-6858 .........................................

جواهری

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

چاپ

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

حسابداریومالیاتی

عباسشفیعی806-0060..............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
صدر ،س��رور 777-3604 .............................

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

فـال

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

کامپیوتر

رستــوران

313-1253 ............. Cafe Imagination
بیبلوس523-9596...........................................
عموجم��ال 484-8072 .............................
صوفی 989-8383 ..........................................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
ش��یراز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس 488-6367 .............................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

روانشناسی  /روانکاوی

حملونقل

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551 ......................... W. Isl.
نیل��و )450(812-9991 ..............................
مارشهآریا450-812-7369...........................
کوه نور )450(672-2324 ..............................
ماهیسنلوران369-3474.............................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

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

تدریس خصوصی

این لیست نیست؟

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

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

تاکسی

مرکز شهر مونتریال:

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

نیـازمنـدی هـای پیوند

azjuly15Up zagros

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

ﺗﻠﻔﻦ 438-990-1620 :

in Farsi & English

azjuly1Up2012
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PARTICIPATE in our
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||Bazar Du Tapis

نوسازی آشپزخانه و حمام
سرامیک ،کفپوش چوبی،
رنگ و نصب کابینت های
آشپزخانه و نصب کانترتاپ،
نقاشی،تکمیلزیرزمین
• با بهترین کیفیت
• و قیمت مناسب

کامبیزازجوالی 15فری

در کلیه سطوح

ﺟﻠ

ﺴﻪ

قالیشوییبازارفرش

ساختمانی

514-898-1913

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

در ساوت شور

به مبلغ  1700دالر در ماه
اجاره داده می شود.
(شامل همه سرویس ها)

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

آموزش سنتور

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺨﺼﺼﻰﭘﻴﺎﻧﻮ

خانه پرستیژ برای اجاره

aznov15free
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شادی 678-6451 .............................................
224-0-224.................................... KamNic

کارواش

حمل و نقــل اسباب
اثاثيهشما
با نازل ترين قيمت
(514) 442-8056
(514) 804-8397
azdec'12p6months

گرافیک و طراحی
گرانیت

فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
بهروزآقاباباخانی 606-5626..........................
کوروشصدر995-7783.................................
آتوساتنگستانیفر995-3041.......................

وکیل دعاوی

امیرکفشداران303-2977..............................

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

ویدیو

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

محضر

کایروپرکتیک
کتابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

تپش دیجیتال 223-3336 ...........................
وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................

مهاجرت

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

موسیقی (جشن ها)

تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................
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The
winter blues

“

who will have
Is it only me, I feel I have been in
a real impact
winter for the last 5 years, I honestly
on the Canaforgot what summer feels like. It’s
dian economy.
been a cold winter, and I personally do
By providnot like it at all. Winter being my faing soughtvorite season as a child & my younger
after immigrant
years, is now my least favorite.
entrepreneurs
Our winters were tough, real tough,
with permanent
born and raised in Montreal, I rememresidency and
ber school closings, (and of course
immediate acmy brother and I would be jumping
cess to a wide
with joy because this would mean
range of busiwe would be able to play in the snow
ness partners,
all day, go skating, or tobogganing).
Canada will
Those days are long gone for me; I
position itself as
can hardly handle the short distance
a destination of
from my front door to the car. Age has
choice for startcaught up with me .
ups. Linking
So to make myself feel good, I tell myforward-thinking
self, February is a short month, March
immigrant
hits, and we are closer to spring. Let’s
entrepreneurs
hope the traditional local groundhog
with established
will peek out on a cloudy day meaning
private sector
that we will get an early spring, if it’s a
organizations is escold sunny day the groundhog will see
sential to the success
its shadow which will mean that we
of both investors
will have 6 more weeks of winter.
and entrepreneurs in
Six more weeks of winter seems like
building companies
an eternity to me. So may groundhog
that will compete
day be a cloudy day so that our local
globally and create
groundhog does not see his shadow
Canadian jobs.
and spring will arrive early  Fingers
Jobs, growth and
crossed for an early spring !!
long-term prosKeep safe, stay healthy, and make
perity remain priorisure laughter is in your everyday
ties for the Governlife...
ment of Canada, and
this new Start-Up
conflict in the region.”
Visa Program underscores our
Canada’s acceptance of Iracommitment to supporting
nian & Iraqi refugees will help
innovation and entrepreneurease the overall burden on
ship in the Canadian labour
Turkey, freeing up resources
market,” concluded Minister
for the current influx of Syrian
Kenney.
persons seeking protection in
The above information can
the country. Canada will conbe found on the Citizenship
tinue to work with the United
and Immigration Website, for
Nations High Commissioner
more information on Iranian
for Refugees (UNHCR) to
refugees currently in Turkey
help the UNHCR address the
please contact our office for
needs of refugees and other
more detailed information.
vulnerable persons in Turkey.
Canada is one of only a few
countries to operate a resettlement program out of Turkey,
and only the United States
takes more refugees. The
majority of these refugees will
be referred by the UNHCR for
resettlement to Canada.
“Canada has long been a place
On January 15, 2013, Minister
of refuge for those fleeing
of Immigration Jason Kenney
persecution, and we are proud
announced during his visit
to continue this tradition
in Turkey, that Canada will
today,” said Minister Kenney.
resettle up to 5,000 refugees
“To date, some 12,000 Iraqi
now in Turkey by 2018. “With
refugees have been resettled in
escalating violence in the
Canada, mostly out of Syria.
region, more people are seekCanada remains committed
ing protection in Turkey, and
to its 2009 and 2010 pledges
our commitment to resettle
to resettle up to 20,000 Iraqi
5,000 mostly Iraqi and Iranian
refugees in need of protection.
refugees in Canada will help
Today’s commitment will help
Turkey deal with this growbring us closer to that goal and
ing pressure,” said Minister
will also mark the first time
Kenney. “We recognize that
we make a specific multi-year
sheltering such an immense
commitment to resettling
refugee population crerefugees out of Turkey.”
ates pressures on domestic
Canada already has one of the
resources and we commend
most generous resettlement
the Government of Turkey
programs in the world and
for keeping her borders open
welcomes one in 10 refugees
to those fleeing the ongoing
resettled worldwide through

I feel I have been in winter for the last 5 years...

On January 24, 2013 Minister
of Immigration Jason Kenney announced, Canada will
launch a brand new program
on April 1 to recruit innovative
immigrant entrepreneurs who
will create new jobs and spur
economic growth, Citizenship,
Immigration and Multiculturalism Minister Jason Kenney
announced today.
“Our new Start-Up Visa
will help make Canada the
destination of choice for the
world’s best and brightest to
launch their companies,” said
Minister Kenney. “Recruiting
dynamic entrepreneurs from
around the world will help
Canada remain competitive in
the global economy.”
The Start-Up Visa Program
will link immigrant entrepreneurs with private sector
organizations in Canada that
have experience working
with start-ups and who can
provide essential resources.
The Program is part of a series
of transformational changes
to Canada’s immigration
system that will make it faster,
more flexible and focused on
Canada’s economic needs.
As a way to help these indemand entrepreneurs fulfill
their potential and maximize
their impact on the Canadian labour market, they
will require the support of a
Canadian angel investor group
or venture capital fund before
they can apply to the StartUp Visa Program. Initially,
Citizenship and Immigration
Canada (CIC) will collaborate
with two umbrella groups:
Canada’s Venture Capital &
Private Equity Association
(CVCA) and the National
Angel Capital Organization
(NACO). These groups will
identify which members of
their associations will be
eligible to participate in the
Program. CIC is also working
with the Canadian Association of Business Incubation to
include business incubators in
the list of eligible organizations as soon as feasible.
“CVCA is honoured to
partner with the Government
of Canada in the launch of
the Start-Up Visa Program,”
said Peter van der Velden,
President of the CVCA and
Managing General Partner of
Lumira Capital. “Through this
Program, we want to attract
high-quality entrepreneurs
from around the globe and
help build best-in-class companies in Canada.”
We’re excited to be a part
of the Start-Up Visa Program,” said Michelle Scarborough, Board Chair of NACO.
“Working with CIC and angel
groups across the country, this
initiative will create Canadian
jobs and position Canada as a
leader in innovation.”
The Start-Up Visa is the first
of its kind and will be a powerful incentive to attract individuals with great potential
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Minister Kenney
Announces New
Start-Up Visa,
First of its Kind in
the World
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“

Canada to
Welcome 5,000
Refugees now in
Turkey

آمارمعامالتامالکمسکونیکالنشهرمونترال
۲۰۱۲ در سال
امیر سام

matane  وtracy, Baie comeau
خرید و فروش در تمام این منطق
. افزایش داشت%۱۴ بیشتر از
همچنی��ن مناطق��ی نظی��ر
monts-des-Aghate-sainte -,Montreamblant, Saint-LinLaurentides, Victoriaville,
 و-Marie Saint, Montmagny
 درصد۱۰ ی
  همگCowansville
افزایش در تع��داد خرید و فروش
. داشتند۲۰۱۱ نسبت به سال
ی نیز در سطح
 تعداد امالک فروش
 از۲۰۱۲ است��ان کبک در س��ال
.افزایش چشمگیری بر خوردار بود
۶۵۰۰۰ به ط��ور متوسط تع��داد
ملک مسکون��ی توسط مشاورین
امالک ای��ن استان ب��رای فروش
 درصد نسبت به۹ وجود داشت که
. افزایش داشت۲۰۱۱ سال
قیمت متوسط* امالک مسکونی
 درSingle amily ت��ک واح��دی
%۳ ،۲۰۱۲ استان کب��ک در سال
 افزایش۲۰۱۱ نسب��ت به س��ال
 نیم��ی از این نوع ملک به.داشت
 دالر به۲۲۴۳۷۲ قیمت بیشتر از
.فروش رسید
 کمترین، این افزایش،با این وجود
۲۰۰۰ نرخ افزایش از ابتدای سال
 کالن شهر استان کبک۶  تمام.بود
در هر س��ه نوع مل��ک مسکونی
افزایش قیمت متوسط را در سال
. به ثبت رساندند۲۰۱۲
بنا به نظر کارشناسان و آنالیست
 در سال،های امالک استان کبک
 مرحله متفاوت در۲  شاهد۲۰۱۲
.امور امالک مسکونی بودیم
 تعداد معامالت، ماه اول سال۶ در
ی بر
 ام�لاک از افزایش قابل توجه
 ماه دوم شاهد۶ خوردار بود اما در
کاهش چشمگی��ر خرید و فروش
بودی��م ک��ه عل��ت آن نیز سخت
تر شدن قوانی��ن اخذ وام مسکن
توسط دولت فدرال بود که بر طبق
آن ح��د اکثر مدت وام بیم ه شده
 سال۲۵  سال به۳۰ توسطدولت از
کاهش یافت و در نتیجه آن واجد
شرایط شدن افرادی که اولین بار
first( قصد خرید ملک را داشتند
.) مشکل تر شدtime buyer
شاد و سربلند باشید


 از تعادل،۱۹۹۹ اولین ب��ار از سال
.ی برخوردار شده است
 نسب

بنا بر اطالعات و آمار سازمانهای
،مشاوری��ن امالک است��ان کبک
 خرید و فروش ملک۷۷۴۶۳ تعداد
 در استان۲۰۱۲ مسکونی در سال
۲۹۲ کبک به ثبت رسید که تعداد
. بیشتر بود۲۰۱۱ معامله از سال
،۲۰۰۹ برای اولی��ن مرتبه از سال
ام�لاک مسکون��ی ت��ک واحدی
) بیشترین افزایشsingle family(
در تعداد معام�لات را داشتند در
واقع تنه��ا نوع ملک که نسبت به
 افزای��ش در تع��داد۲۰۱۱ س��ال
) همین+%۱( معام�لات را داشت
.نوع ملک بود
 ملک مسکونی تک۵۴۰۷۹ تعداد
 تغییر مالک۲۰۱۲ واحدیدر سال
.داشتند
تعداد خرید و فروش کاندومینیوم
 درصد کاهش نسبت به سال۲ با
. رسید۱۶۳۵۸  به۲۰۱۱
در همی��ن مدت ام�لاک درآمدزا
۶۶۰۷ ) باplex(  واح��د۵ کمتر از
 درصد کاهش از۳ ،خرید و فروش
.خود نشان دادند
از لحاظ جغرافیایی نیز بیشترین
افزای��ش در تع��داد معام�لات در
استان کبک مربوط به مناطقی بود
که اقتصادشان بیشتر به معدن و
.صنایع انرژی وابسته است
Amos, Mines مناطقی نظی��ر

با توج��ه به
آم��ار و ارقام
سا ز م��ا ن
مشا و ر ی��ن
ا م�لا ک
 در،مونت��رال
کالن شه��ر مونت��رال در
۴۰۱۳۳  تعداد۲۰۱۲ سال
معامل��ه ب��ه ثب��ت رسید
که ی��ک درص��د از تعداد
۲۰۱۱ معامالت در س��ال
.کمترمیباشد
در ش��ش ماه��ه اول سال
بازار امالک از رونق خوبی
برخ��وردار بود ام��ا کاهش
تعداد معامالت در س�� ه ماه سوم
،)%۱۵( ) و س ه م��اه چهارم-%۸(
نتیجه خوب تع��داد معامالت در
) و س ه ماه دوم+%۴( س ه م��اه اول
.) را از بین برد+%۱۰(
کارشناس��ان ام�لاک دلی��ل این
کاه��ش را وضع قوانین مشکل تر
در اخ��ذ وام مسکن توسط دولت
 به۲۰۱۲ ف��درال (ک��ه از ژوئی��ه
اجرا گذاشته شد) میدانندکه اثر
آن بیشتر از همه ب��ر روی خرید
و ف��روش کاندومینی��وم (مل��ک
)First time buyers مورد عالق��ه
.گذاشته شده است
تع��داد خری��د و ف��روش امالک
single( مسکونی ت��ک واح��دی
 یکدرصد۲۰۱۲ )در سالfamily
 افزایش۲۰۱۱ نسبت ب��ه س��ال
 با کاهش، اما این افزایش،داش��ت
تعداد خرید و فروش کاندومینیوم
)و امالک درآمدزا کمتر از-%۲( ها
.) خنثی شد-%۴(  واحد۵
نکته قابل توجه این است که تعداد
معام�لات کاندومینی��وم از سال
 هر ساله از۲۰۱۱  ت��ا سال۱۹۹۵
ی ب��ر خوردار
 افزایش قابل توجه
.بوده است
۲۰۱۲ در سال،از لحاظ جغرافیایی
تعداد معام�لات امالک مسکونی
 در، درصد۴ در جزیره مونت��رال
Vaudreuil-Soulange منطق��ه
۲۰۱۱  درصد نسبت به سال۲ نیز
کاه��ش داشت؛ در ع��وض تعداد
North خری��د و فروش در منطقه
۳  هر کدامSouth shore  وshore
.درصد افزایش نشان داد
تعداد خرید و ف��روش در منطقه
۲۰۱۱ الوال نیز نسبت ب��ه سال
.تغییر به خصوصی نداشت
از لحاظ قیمت متوسط نیز امالک
Single مسکونی ت��ک واح��دی
 و کاندومینی��وم در کالنfamily
plex  درص��د و۳ شهر مونت��رال
 درصد افزایش۴ )(امالک درآمدزا
.قیمتداشتند
در سال گذشته امالک در معرض
ف��روش از طریق مشاورین امالک
 درص��د افزای��ش یاف��ت که۱۰
بیشترین ای��ن افزایش مربوط به
. درصد بود۱۹ کاندومینیوم با
در واقع معامالت این نوع ملک در
سراسر کالن شه��ر مونترال برای

its programs. In addition, the
government is working to
increase the total number of
refugees and other individuals
in vulnerable circumstances
that this country resettles each
year by 20 percent, as part of

its commitment to Canada’s
humanitarian tradition.
After three years of increases,
as of this year Canada aims to
resettle up to 14,500 refugees
and other individuals in vulnerable circumstances.

_______________
Maria Cottone
Certified Canadian Maria
Cottone
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

Thetfird, Val d'ore, Sorel-

کاهش معامالت امالک
در س ه ماه آخر سال
۲۰۱۲
تعداد معامالت در س ه ماه چهارم
 درص��د کاهش۱۵ ،۲۰۱۲ س��ال
 ملک مسکونی۶۵۰۱  تعداد.داشت
 نوامبر و،ک��ه در ماهه��ای اکتب��ر
دسامب��ر در کالن شه��ر مونترال
تغیی��ر مالک دادند ک��ه نمایانگر
کمترین تعداد خری��د و فروش از
. بود۲۰۰۸ سال
بیشترین کاهش نیزدر این س ه ماه
) مرب��وط به خرید و فروش-%۲۰(
.کاندومینیومبود

آمار معامالت امالک
۲۰۱۲ استان کبک سال
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می گرف��ت .اِل��ه مان
های معن��اداری چون
احتمالًا گم شده ام بیلب��ورد ،رادیو  ،ترانه،
بط��ری آب و ...همه و
سارا ساالر
همهدر خدمتداستان
انتشارات چشمه
ب��ود و هیچ یک اضافه
 143صفحه
نمود پی��دا نمی کرد و
خالصه داستان:
احتماالً گم شده ام نام اولین رمانی کمک زیرکان��ه ای در
است که س��ارا س��االر ،فروردین جهت محکمتر کردن
بافت داستان بود .شاید جذابترین مطب دکتر یا دربن ِد این روزها.....
امسال توس��ط نشر چشمه
ویژگی این کتابدر نحوه اطالعات شخصی��ت های داست��ان بخوبی
چاپ کرده است .اینداستان
پ��ردازش ش��ده ان��د و از هر نوع
روایتی متف��اوت از زندگی
خطر تیپ شدن یا ماندن مصون
زن��ی ر ا به تصویر می کشد
هستند؛ حتی همان راننده نیسان
که بیشتریندغدغه او رابطه
س��اده کاراکتری خاص محسوب
اش با دخت��ری به نام گندم
می شود .در پایان نسبتا غافلگیر
است که این موضوعدر طول
کننده اش ،شاید بعضی گره های
داستان مخاطب را به نقطه
داستانی (کب��ودی چشمها و ) ..
یی می رسان��د که احتمال
همچنان گنگ مانده باشند .اما به
می دهد گندم و راوی یکی
عقیده من این گنگی کامال ارادی
شده یا یکی باشند و این زن
و خواست خ��ود نویسنده است...
ب��ه دنبال این اس��ت که در
هرچند که برای هر کدام از آنها بنا
خالل جست وجوهایش
بر فضای حاکم می توان پاسخی
در گن��دم خود گمشده
آزاد ارائه داد .در عین اینکه "سارا
اش را پیدا کند.
ساالر"  -همسر سروش صحت -
شاید خیلی اغراق آمیز
در تمام ط��ول داستان سعی در
باشد اگر بگویم  ،یکی از
ُ
دادن خرده کدها و نشانه هاییست
بهترین کتابهایی بود که
دادن ب��ه مخاطب که پایان داستان را کامال منطقی
خوان��ده ام .شاید چون
ب��ود .آنق��در ک��ه جلوه دهد و ن��ه یک گره گشایی
شی��وه روای��ت داستان
روزها درپایان
که این
ساده لوحانه
سیر شد
گاهی باورم نمی
برایم ب��ی نظیر ب��ود .دو
ایران
منطقه و
تحوالت
بار پشت سر ه��م خواندم و لذت می ت��وان آنقدر راح��ت و ساده و اکثر کتابها و فیلمها شاهد هستیم.
صفحه پایانی کتاب،
حسنکه در
سخنران  :بطوری
بردم« ...پراکنده گویی» های کامال ب��دون آزار مخاطب اطالعات الزم
بهزاد
هدفدار نویسن��ده کمک شگفت را به خ��وردش داد .داستان گرچه تمام نشانه های تک تک صفحات
اقلیت )
فدائیان (
هرلحظه پررنگ تر
تکرار و
سازمان در ذهن
انگیزی در گره کشایی و پیشبرد داستانی یکروزه اس��ت،ازاما آنقدر
فض��ای داست��ان داش��ت .عناصر س��اده و صمیمی ب��ا راوی همراه می شوند.
داست��ان خیلی دقی��ق سرجای می ش��وی که گاهی فراموش می کتاب را از نشر چشمه بخواهید:
ایران
کجایمنطقه و
سیردرتحوالت
غوطه سرود www.cheshmeh.ir:
داست��ان
خودش قرار گرفته بود .حتی اگر کن��ی
ترانه و
زاه��دان ،یا در >> منبع:
حسن بهزاد
در قالب فالش بک های دو خطی م��یسخنران :
خ��وری ...در
www.bookclub.blogfa.com
صدای شهروز
دانشجوییبا
دهه ،60
خوابگاه های
آنهم در میان گفتگو با افراد شکل
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س جهانی ،اهمیت اطالعاتیرا در خصو 
ی نظ��ار 
 -40 ارگانه��ا 
ت کنن��ده  -41 کنفران�� 
ی ارائ ه نمایند
ت و یا دائم 
فوریه
ت موق
بصور 
ن

باالتری��
از
ن

زن��ا
ی

برخ��وردار
ق

حقو
ی

الملل
ن
بی
ی
ث از ابزارها 
منبع 
شنبه ٩ :
ت ب ه این
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ت بهداشتیdeقطعنام�� ه
ی ازتوجها 
بیدارهکمیسیون در برخ��وردار 
گ��ردد.
اتخاذ
ت
تویمیبایس 
ط به
ش مربو 
ط بخ�� 
Westتوس 
ت
ت برنامه میبایس 
ی و کافی ،خدما 
لدسترس 
میارهو کمیت��ه قاب 
()CSW
گندم 
ت زن��ا
گل و
وضعی��
Maisonneuve
نداره
تفنگ و
ی با سایر
ن درهمک��ار 
ت زنا 
ن دسترسی پیشزف�� 
ل تبعیضعلی ه زنان تنظی م خانواده وهمچنی 
امحاء کلی ه اشکا 
(514)569ه مرکز
ل بویژ
ن مل 
-2233سازم��ا 
ی
ش در کلیه ارگانها 
ش و پرور 
ی ب ه آموز 
سریعاًاحتمال مساو 
جان 
جانیبایس
()CEDAWم
تجان
توی سینهاش
Tel:
ت تضمین
ل جه 
ق بشر سازمانمل 
حقو 
ق ارائ ه شکای��تاز طریق سطو ح تأکید میکند.
ی ح�� 
معرف 
داره
لجان،
ق بشری
ی حق��و 
ت کنن��ده اینک�� ه فعالیته��ا 
ی نظ��ار 
ه��ا 
ستارهارگان
جنگل -42
ی به
اختیاریه
جان 
داره،پروتک
ک
نی 
ستاره
جنگله نمود
یه آماد
ق بشر
ل مرتباً نقضحقو 
ن مل�� 
ی حقوق سازما 
ی بینالملل 
ث از ابزارها 
شورتبعیض منبع 
ل
اشکا 
دلشکلیه
ن،امحاء
نور
کنوانسیو
شعله
لبش خنده
اقلیت
جمل هفدائیان (
سازمان
مبتن)ی
ی
سوءاستفادهها 
ن از
فعالین زنا 
ت با استف��اده از آمار و
بشرمیبایس�� 
ی قرار دهند.
ن را مورد بررس 
علی ه زنا 
موردتوج ه و رسیدگی
ت را
ی بر جنسی��ت ،وضعیت بر جنسی 
آهوی جنگل
چشمه و
صداش
دور ارق��ا م مبتن 
کمیسیون
یادشتصمی م
ی از
جهان 
کنفرانس
مونترال
ن را در بررسیها قرار دهند برداشت ه شود.
ق بشر زنا 
ن وحقو 
ب یک زنا 
ی انتصا 
ی بررس 
ق بشر برا 
حقو 
ق بشر و
ل حقو 
ش و تعلی م پرسن 
ن منظ��ور نماین��د .آموز 
ت علیه و یافتههایش��ا 
گزارشگرویژه در مورد خشون 
ن ملل
ی انساندوستان ه سازما 
ق شوند تا در کمکها 
ت تشوی 
ن اجالسش کشورهامیبایس 
ن پنجاهمی 
ن در جریا 
زنا 
ت ب ه آنها در شناسایی
ت مساعد 
ی مذکور جه 
ت خود ب�� ه ارگانها 
گزارشا 
استقبالمیکند.
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Number 3:
My Godfather Father
Okay, look, I know that
dads are supposed to be
overprotective and psychotic over their daughters,
but I never really understood why.
Why is it that, whenever
a girl invites a guy friend
over, the dad goes all
Godfather on him? Sitting
in a dark room, talking like
Marlon Brando, a scotch
on the rocks in one hand,
petting a white Persian
cat with the other, with an
O.F.F. in a suit looking
tough on each side.
“Ya wanna date my baby
girl? Imma make you an
”offer you can’t refuse.
To my father-readers, can
you please explain this
over-protectiveness, this
obsession you have with
your little princess? Or
maybe it’s just my dad
…who's nuts
Every year, on my birthday, my dad would kiss
my hands and call me his
Mashadi princess.
He would sing this Persian
song about how even the
shah doesn’t have this kind
of daughter. “Yeh dokhtar
”…daram, Shah nadareh
He would tell me his own
tale of my birth, of how he
begged God to give him a
daughter; of how he almost
went all gangsta on poor
)doctor Javanmardi (RIP
for accidentally slightly
scratching my cheek during
the C-section; of how he
wouldn’t know what to do
if something were to happen to me.
I mean, I love my dad and
he’s my homie, but are all
?dads like that
!Please answer me
I love you, Dad.

S

o to conclude this birthday themed column, I
want to thank all the people
who were even remotely
responsible for my birth
and my twenty years in the
universe. It’s all thanks to
you that I’ve become such
a nerdy weirdo of a freak.
!Thank you


ق بشر ویژه زنا 
ن
ض حقو 
و مقابل ه با نق 
ن بدونتعصب
و انج��ا م فعالیتهایشا 
ق گردد.
ت تشوی 
ی میبایس 
جنسیت 
ی دولتها و
س جهان 
 -43 کنفران 
ی را
ی و بینالملل 
ی منطقها 
سازمانها 
ن ب ه پستهای
ی زنا 
لدسترس 
بهتسهی 
ت بیشتر
تصمی�� م گیرن��ده و مشارک 
ی ترغیب
ل تصمیمگیر 
آنه��ا درمراح 
ن گامهای
س برداشت 
مینماید .کنفران 

renroc s'neeT

Happy birthday to
a nerdy weirdo
of a freak. ..

reason, these old friends of
mine, these artists, photographers, dancers, storytellers are the coolest bunch
a kid could ever ask for.
Thank you, homies.

Number 2:
My mother’s Yearly Guilt
!Trip Ritual
Do any of you have a
?mother like mine
She is the epitome of love.
And she wants nothing
but the best for me (even
though I want to bash my
head against the wall whenever she reminds me for
the 68452th time about the
miracles of Bikram Yoga).
But every single year for
the past twenty years, my
mother indulges us with
the tale of my birth… my
painful, gut-wrenching,
lonely, depressing, overlydramatic birth. I think I
must’ve signed some kind
of contract when I came
out of the womb because,
no jokes dude, she does this
every year and I allow her
to do it because, hey, in a
way, it’s kind of her special
day, too.
“Vaay, Nadime! You cannot
believe the suffering I went
through. I was alone and
cold and homesick… blah
blah… and while I was
having a needle THIS big
…shoved into my coccyx
blah… and your father was
reading Satanic Verses in
the hallway while I was
in so much pain… blah
blah… and then I woke
up in the middle of the
C-section… blah… oh the
pain! Oh the humanity!...
yada yada… how insufferable it felt to see these
other women surrounded
by family… blah… MAY
FIRE RAIN UPON KHO”!MEINI'S GRAVE
Thanks Mom, for giving birth to me. I know it
must’ve been hell (even
though I want to know
which soap-opera scriptwriter helped you come
up with all the drama), but
thank you for bringing me
into this world. I hope it
was worth it.

ل جهت
ن مل 
بیشتردردبیرخان ه سازما 
ن عضو و
ب و ارتقاء کارمن��دا 
انتص��ا 
ی و زیر مجموعهای
ی اصل 
سایرارگانها 
ل را
ن مل 
ق با منش��ور سازم��ا 
مطاب�� 
تشویقمینماید.
لیست میثاق ها و تعهدات بین المللی
ایران بسیار بسیار طوالنی تر از تعدادی
است کهدر باال به آنها اشاره شده است.
در کلیه میثاق ها و معاهده ها همواره

nadime rahmian

We celebrate my birthday
on the last week of January
(and every year, I can still
feel the frostbite on my
bum). To commemorate the
20 years I’ve been on this
earth, I’d like to describe,
to you, my readers, what
a typical birthday is like
for me. To many of you, it
may seem odd, hilarious,
depressing (maybe even
relatable), but I assure you
that, to me, they really are
the best birthdays ever.
Number 1:
O.F.F.s

>> Dad's Old Fart Friends

Growing up as a kid, I
never really had any friends
my age. Don't ask me why.
If you want me to give you
the names of the kids I had
a friendly relationship with
in kindergarten or elementary school, I can’t give
you an answer.
I can, however, give you
the names of my real
friends, the people I spent
the most amount of time
with, the people with
whom I had the fondest
memories with.
And believe it or not, these
friends are, what my dad
calls, old farts. They are at
least three decades older
than I am and at almost
every birthday party, they
were there.
never had magicians or
clowns at my parties:
instead, I had exiles, former
political prisoners. I never
received Barbie dolls or
an Easy Bake Oven: I was
given books and insights on
world events. My O.F.F.s
are my homies, because
they have given me this
sick curiosity and want
to understand everything
about the universe.
They also, of course, told a
seven year old some of the
most depressing anecdotes
of the tortures they suffered
through in Evin prison or
the limbs they lost in the
Iran-Iraq war. I’m not really sure why my homies
ever bothered having a
bond with a snot-nosed
brat, but whatever the

I

از عدم تبعیض در مبنای نژاد ،رنگ،
جنس ،زبان ،دین ،و  ...صحبت شده
اس��ت .تمامی قوانین تبعیض آمیزی
که در جمهوری اسالمی بر علیه زنان
وجود دارد از این منظر در مخالفت با
تعهد های این کشور می باشد.
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