شــریف

موسسه مالی

_________________
سال  ،19شماره 64
 27بهمن1391
_______

تبدیل ارز

1096

Sharif

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent، QC H4N 1C8

EXCHANGE

$

Cote vertu، Bus 121 E

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca
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روزنامهنگاران
کانادايی برای آزادی
روزنامه نگاران دربند
ايرانی تالش می کنند

واکنش نشان داده و خواستار آزادی
آنها شدن��د .همچنين تع��دادی از
ايرانيان مقيم تورنت��و از گروههای
مختل��ف روز شنب��ه  ۲۱بهم��ن با
برگ��زاری گردهماي��ی به دف��اع از
روزنامه نگاران بازداشتی پرداختند.
.......................ص5 :

ي��ک سازم��ان معتب��ر کانادايی به
بازداش��ت روزنامه نگاران��ی ايرانی

دولت مستقل به نفع کبکی ها نیست

 ......ص11 :

ک مالی تهران به سوریه چه
با کم 
کارهایی میشد در ایران اجنام داد؟

 ص7 :

جمهوریاسالمی:چهچیز«مجرمانه»نیست؟!

5

>> موسیقی:
___________

33

ایران:زنــان
روزنامه نگار و مقاومت
در برابر مردساالری

ص31 :

قاتل اصلی بن الدن سکوت خود را شکست

گالوپ،اورانیوم
وایرانیان...

 ص17 :

 ص14 :

بازار داغ خرید و
ص31:
فروش مقاله
«36Uاجــار هبهشرطخرید» و پایاننامه!


We
م
دید

22

Design Hosting

 ص16 :

بال های رنگ منایشگاه نقاشی های
Video Ads
علی اصغر معصومی و حمیرا مرتضوی
تبلیغات ویدئویی

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

در گالری «رانده وو» >>  3تا  17آوریل 2013

17 +2

کـتنه
ماریا ُ

www.AplusWeb.ca

مهــاجرت

COROLLA 2010

کبک/کانادا

ع.ا.شادپور
>> 11:

À PARTIR DE

15 460 $
کاندولوکس

www.alixtoyota.com
Tel.: 1-888-780-3103

روبروی 3

transport et préparation en sus
Remise de 500$
0% de financement disponible

بل سنتر

RAV 4 2010
À PARTIR DE

24 595 $

صرافی  5ستاره

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

نینوسگیورگیزنیا

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

ان
تقـال ارز

UNION MONDIALE

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

GUY

بهمدیریت:
بیژناحمدی

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

|

Tel.: 514-937-5192

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

transport et préparation en sus

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

صرافیخضر

انتقالفوری

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

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

GUY

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

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

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

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

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

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

H4X 1Y9

Montreal, QC

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

Tel.: (514) 806-0060

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

 با ۱۰سالجتربه
 درکمترینزمان
 بهترینبها

18 Westminster N.Suite 20

Tax planning & preparation For:

ProFusion Realty RF

مشاور امالک در مونتریال

www.sutton.com

فارغ التحصیل McGill University

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

و South shore

فیروزهمتیان

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

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

 Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

Cell.: 514-944-3279

عباسشفیعی

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

Cell.: (514) 816-4080

>> 7

>> 36

 ص37 :

renroc s'neeT

>> 36

امیرسام:
امالک

حسابداریومالیات

Montrealvr@gmail.com

Ninous Givargiznia، BSc.

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

:خریدفرانچایز

Em laza
P

مونتریال :جشن های چهارشنبه سوری

شهباز
خنعی

5057 Av. Victoria | Montréal, H3W 2N2

3
 2ما
y
 bassرس

Real Estate Broker

WEB

Tel.: 514-439-1444

شنبه

 ص2 :

www.AplusWeb.ca

محضردارومشاورحقوقی

شیدا قره چه داغی

دکتررکسانابهرامیتاش

«اینجــاراباکجــا
اشتباهگرفتهاند؟!»

وحید خلجی

ستون تازه پیوند زیر نظر استاد

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

 ص11 :

163

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

2
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دیدوبازدیدو
ضیافتبزرگ
نوروزی
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برگزار می کند

 ارد
وور :ساعت  7شب
میگو ،اسکالو
پ ،کاالماری و...

شام :ساعت  8شب
فی
له مینیون +جوجه
و
یا
م
اه
ی ساملون
 همراه با س
عال
االد ،شراب ی،
نو
شابه (نامحدود)

دس
ر،
قه
وه
و.
..

 45 :دالر
بلیت  25 :دالر
ر ده سال
زی
در تپش:
وش بلیت
>> فر
514-22
3
 -3336خود همین
تهیه بلیت
رای
س بگیرید
ب ز با ما متا
امرو

Embassy Plaza

1392

شب
ی زیبا و بیا
قرعه کشی دماندنی،
جو
برنامه های ایز نفیس،
تف
ری
همراه با حی و...
شادترین
دی

ج
رقصی هایشهر

تا پا و پایکوبی
سی از
نیمه شب

1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7

514.996.9692

شنبه  23مارس
درسالنشکوهمند
Embassy Plaza

بزرگتر
وشکوهمندترازهمیشه
در خور شأن شما...

 با پا
رکینگ وسیع رایگان

در شاتوگی

رقص و پایکوبی
با دی جی

و پریدن از روی
آتش همراه با آتش
بازی ،ترقه و...
 پذیرائی:
همراه با بوفه سرد
ساالد ،ساندویچ

چای و قهوه،
میوه و شیرینی و ..

آش رشته و آجیل
چهارشنبهسوری

 :سه شنبه
زمان س 2013
 1ماه مار
9
عدازظهر
5ب
ز ساعت:
ا
نیمه شب
تا

در محل

Salles De Réception Du Boisé Inc
719 boul Saint-Jean-Baptiste
Mercier, QC, J6R 1G3

)Info: 514-549-0331 (Mansour
)Info: 514-962-5246 (Hosein
)Info: 450-699-0311 (Mehdi
بهای بلیت 20 :دالر
تهیه بلیت در:

-Tapesh Digital:
6162 Sherbrooke W.
Tel.: (514) 223-3336

توجه:به علت محدودیت جا،
بلیت خود را از هم اکنون تهیه کنید.

2

3
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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

4
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خبر. .

ایران...

«طرح بسیج» اثری
ی توان گفت اجرای
م
مت های سربه فلک
وارونه درتعدیل قی
ده خواهد داشت!
کشی

چهچیز«مجرمانه»نیست؟!
شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

درخواست روزنامه
نگاران کانادايی
برای آزادی روزنامه
نگاران دربند ايرانی
يک س��ازمان معتب��ر کانادايی به
بازداش��ت روزنام��ه نگارانی ايرانی
واکن��ش نش��ان داده و خواس��تار
آزادی آنها شدند .همچنين تعدادی
از ايرانيان مقيم تورنتو از گروههای
مختل��ف روز ش��نبه  ۲۱بهمن با
برگ��زاری گردهمايی ب��ه دفاع از
روزنامه نگاران بازداشتی پرداختند.
س��ازمان روزنامه نگاران کانادايی
مداف��ع آزادی بي��ان در بيانيه ای
خطاب به وزير دادگستری دولت
جمهوری اسالمی خواستار آزادی
روزنامه نگاران بازداش��تی ش��د و
از جمهوری اس�لامی خواست به
نگرانی اين س��ازمان در ارتباط با
بازداشت روزنامه نگاران پاسخدهد.
مرتضی عبدالعلي��ان ،تنها ايرانی
عضو هيئت مديره سازمان روزنامه
نگاران کانادايی مدافع آزادی بيان
که مقر آن در تورنتو است ،با تاکيد
بر اينکه اين س��ازمان معتبرترين
نه��اد کانادايی در دف��اع از آزادی
بيان به ش��مار می رود ،گفت که
اين نهاد کانادايی به محض اطالع

از بازداش��ت روزنامه نگاران ايرانی
در چند روز گذشته واکنش نشان
داد و نامه ای به وزير دادگس��تری
جمهوری اسالمی ارسال کرد.
ویدر حاشيه گردهمايی اعتراضی
روز شنبه  ۲۱بهمن ماه در تورنتو
که در حماي��ت از روزنامه نگاران
بازداشتی در ايران برگزار می شد،
به راديو فردا گفت :اين سازمان در
صدد است اقدامات ديگری انجام
ده��د .به گفته اي��ن عضو هيئت
مديره س��ازمان روزنام��ه نگاران
کانادايی مداف��ع آزادی بيان ،اين
سازمان به بررسی وضعيت روزنامه
نگاران در يکسال گذشته پرداخته
و قرار است نامه ای به قوه قضائيه
جمهوری اسالمی ارسال و داليل
برخورده��ای غيرقانونی با روزنامه
نگاران را جويا شود.
از س��ويی ديگر تعدادی از ايرانيان
مقيم تورنتو روز ش��نبه  ۲۱بهمن
با برگ��زاری گردهمايی به دفاع از
روزنامه نگاران بازداشتی پرداختند.
در گردهمايی اعتراضی روز شنبه
 ۲۱بهمن م��اه در تورنتو عالوه بر
مرتضی عبدالعلي��ان ،فرخ زندی
رئي��س کنگ��ره ايراني��ان کانادا،
رضامري��دی نماين��ده مجلس (و
اینک نخس��تین وزیر ایرانی تبار)
اس��تان انتاريو و تعدادی ديگری
از فع��االن مدنی ايران��ی کانادايی

سخنرانی کردند و خواستار آزادی
روزنامه ن��گاران زندان��ی در ايران
شدند.
رئيس کنگ��ره ايراني��ان کانادا در
صحب��ت ه��ای خود ب��ه اهميت
تحري��م ه��ای حقوق بش��ری و
هوش��مند اش��اره کرد و ب��ا ذکر
مقاالتی از نشريات خارجی نقش
ويژه نهادهای ايرانی خارج از کشور
را در دفاع از حقوق بش��ر در ايران
يادآور ش��د .وی گفت دولت کانادا
در ص��دد برقراری ديالوگ با مردم
ايران اس��ت و برای اين منظور در
حال برنامه ريزی است.
س��لمان س��يما ،يک��ی از
برگزارکنن��دگان اي��ن مراس��م و
عضو سازمان دانشجويان و دانش
آموختگان ليبرال گفت :اين حداقل
کاری اس��ت ک��ه ايراني��ان خارج
از کش��ور می توانند انجام دهند.
اميدواري��م با توجه به اينکه دولت
کانادا همواره در دفاع از حقوق بشر
در ايران پيشگام بوده است بتوانيم
فش��ار های بيشتری بر جمهوری
اس�لامی در جهت رعايت حقوق
بشر وارد کنيم .تجربه ثابت کرده
اس��ت که ايجاد فشارهای حقوق
بش��ری بر روی جمهوری اسالمی
به نفع زندانيان سياسی تمام شده
است.

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

www.masoudnasr.com

مسعودنصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

حکوم��ت آخون��دی
هراس��ان و وحشت زده
اس��ت و این ه��راس و
وحشت زدگی را آشکارا
در جای جای کردار و رفتارش می
توان دید ،ت��ا جایی که حکومتی
که بارها سردمدارانش گفته اند که
اشتباه شاه را تکرار نخواهند کرد،
با گذاشتن پا جای پای او تاریخ را
تکرار می کند.
درتابس��تان س��ال  ،1354درپی
نارضایتی هایی ک��ه براثر افزایش
تورم ناشی از باالرفتن بهای نفت و
افزایشنامتعادلنقدینگیدرجامعه
در بخش��ی از مردم ک��ه حقوق و
درآمد ثابت داش��تند ایجاد شده
بود ،شاهنشاه آریامهر که نشسته
در برج عاج "پیوند ناگسستنی شاه
و مردم" اصول "انقالب سفید" را
از  6اص��ل درس��ال  1341به 13
اصل رس��انده بود ،با صدور فرمان
اصل چهارده��م مبنی برمبارزه با
گرانفروش��ی ،دون کیشوت وار به
جنگ با تورم و افزایش قیمت ها
رفت و مقرر ش��د که دانشجویان
به عنوان ضابط دراین مورد به کار
گرفته شوند.
ب��زودی نهادهای موج��ود ،مانند
س��ازمان حمای��ت از مص��رف
کنن��دگان و اتاق اصن��اف در کار
بازرس��ی قیمت ها فعال شدند و
انواع س��ازمان ه��ای جدید مانند
س��تاد مبارزه با گرانفروشی حزب
رستاخیز و دادگاه های مخصوص
مجازات گران فروش��ان نیز مانند
ق��ارچ از زمین روییدند و ضابطان
آنها که دانشجویان بودند به جان
بقال ،قصاب و سبزی و میوه فروش
افتادند و با آزار و اذیت و البته حق
و حساب ستاندن از کسبه برحجم
نارضایت��ی های موجود در جامعه
افزودن��د و می ت��وان گفت که به
نوعی زمینه س��از آنچ��ه که بعدا
انق�لاب بهم��ن  1357نام گرفت
شدند.
شاه به خطا می پنداشت که مسئله
ای مهم مانند تورم و افزایش قیمت
ها را م��ی توان با بگی��ر و ببند و

جریمه و نقره داغ حل کرد.
ش��گفتا ک��ه  37س��ال بعد
حکوم��ت آخون��دی نیز گام
درهمین راه می گذارد و می
پن��دارد که جریم��ه و زندان
و مج��ازات -آنه��م توس��ط
بس�یج که بدنام ترین عناصر
جامعه هستند -می توان به جنگ
خودکرده های��ی رفت که حاصل
آنها تورم شدید و گرانی کمرشکن
کنونی اس��ت" .زهی تصور باطل،
زهی خیال محال"!
به گزارش "قدس آنالین"« :زمزمه
هایی از اعالم آمادگی بسیج برای
همکاری بادولت به گوش می رسد
تا برای همیش��ه به سلطه دالالن،
اخالل گران و س��وء استفاده گران
و همچنین کسانی که در راستای
مقاصد دشمن مردم را به زحمت
می اندازند ،پایان دهند».
ظاهرا مجلس شورای اسالمی نیز
دراین امر با دولت همکاری خواهد
داشت:
«درای��ن باره رییس کمیس��یون
برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد:
با دولت در زمینه نظارت برقیمت
ها به توافقاتی رسیدیم که بسیج
را وارد عمل کنیم تادر کنار وزارت
صنعت ،معدن و تجارت کار نظارت
برقیمت ها را درکشور اجرا کند».
ضلع س��وم این هم��کاری نیز از
آمادگی خود خبر داده است:
«مع��اون روابط عمومی بس��یج،
آمادگی این نهاد را برای همکاری
با دولت در حوزه نظارت برقیمت
ها اعالم کرد و گفت :دولت یکبار
درمرحله اول هدفمندی [یارانه ها]
همکاری موفقی با بسیج را تجربه
کرده است».
از هم اکنون ن��ه تنها با اطمینان
می توان گفت که اجرای این طرح
کوچک ترین اثریدرتعدیل قیمت
های س��ربه فلک کشیده نخواهد
داش��ت ،بلک��ه به عکس ب��ا ورود
بس��یجی ها به این عرصه ،آنهم
درکشوری که دراثر سوء مدیریت
تاگردن در گنداب فساد فرورفته و
رشوه گیری درآن امری رایج است،
ج��زء جدیدی هم به س��ایر اجزاء
تشکیلدهنده قیمت کاالها افزوده
خواهد ش��د و آن "حق و حساب"

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

بسیجیان مأمور نظارت برقیمت ها
خواهد بود.
از دیگر نشانه های هراس و وحشت
زدگی حکومت آخوندی و دس��ت

و پاه��ای مذبوحانه ای که می زند
می توان از کوش��ش های بی اثر
درعرصه جلوگیری از جریان آزاد
اطالعات نام برد.
به گزارش خبرگ��زاری حکومتی
"فارس" ،کارگروه تعیین مصادیق
مجرمانه درتاری��خ  18بهمن ماه
اعالم کرد که:
«از ای��ن تاری��خ لین��ک دادن به
تارنماهای فیلترشده ازجمله شبکه
های اجتماعی فیس بوک و گوگل
پالس ،مجرمانه بوده و براس��اس
قوانین با وبالگ ه��ا و تارنماهای
متخلف برخورد خواهد شد».
در خبری دیگر درزمینه انتخابات
نیز آمده است که هرگونه اظهارنظر
درباره عدم مشارکت در انتخابات
و تحری��م آن «مجرمان��ه» بوده و
با اظهارنظرکنن��دگان «برخورد»
خواهد شد.
در ادامه همین روند سلب حقوق
اساس��ی م��ردم از راه «مجرمانه»
خواندن آنها ،ابوالفضل ترابی ،عضو
کمیسیون قضایی مجلس شورای
اسالمی ،خبر از «برخورد»ی دیگر
می دهد:
«یک طرحدوفوریتی به کمیسیون
قضایی مجلس ارجاع شده مبنی
براین که افرادی که خارج از تعرفه
بانک مرک��زی اقدام ب��ه خرید و
فروش غیرقانون��ی دالر می کنند
شناسایی و با برخورد قضایی مواجه
می شوند و حتی اصرار و اقدام به
این امر حکم افس��اد فی االرض را
برای آنان صادر می کند».
نمون��ه ه��ای دیگر از این دس��ت
فراوانند و همه یک وجه مشترک
دارن��د که ب��ه نمایش گذاش��تن
سردرگمی ،هراس و وحشت زدگی
حکومتی اس��ت که در سراشیب
س��قوط اجتناب ناپذیر دس��ت و
پ��ا می زند .با ش��تاب و س��رعت
روزافزونی که این سقوط آزاد دارد
و افزایش روز به روز و من درآوردی
"مصادیق مجرمانه" ،آیا س��اده تر
این نیست که حکومت بگوید چه
چیز «مجرمانه» نیست؟!

•

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

Masoud Nasr
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خبر...

«سالمار»چينیونگرانیميليونهانفرازطالعنحس
در چین مار نگون بخت از
منفورترين حيوانات است!

آغاز س��ال ن��وی چين��ی در روز
يکشنبه ۲۲ ،بهمن ماه ،برای چينی
زبانان سراس��ر جهان پيامد قابل
توجهی داش��ت چرا که بر اساس
گاهشمار باس��تانی اين مردمان،
سال «مار» تحويل شده است.
پديده ای که به باور بسياری طالع
نحس را به همراه می آورد .اتفاقی
که ،به اعتقاد آنها ،در سال ۲۰۰۱
حمالت  ۱۱س��پتامبر و در سال
 ۱۹۸۹کشتار «ميدان تيانانمن»
را رقم زد.
به گزارش خبرگزاری اسوش��يتد
پرس ،در سرتاسر جهان جمعيت
بزرگی از چينی زبان ها با دلشوره
تحويل سال از «اژدها» به «مار» را
جشن گرفتند .اژدها به طور سنتی
نزد چينی ها موجودی خوش يمن
و بابرک��ت ب��وده در حالی که مار
نگون بخت از منفورترين حيوانات
در نظر آنها است.
اما ف��ارغ از بدبين��ی خرافه آميز
نسبت به مار ،تجربه ساليان اخير
و دو «سال مار» دهه های معاصر
برای بعضی از پيروان گاهش��مار
چينی دليل کافی برای وحشت از
اين موجود را فراهم آورده است.
آخرين س��ال مار گذش��ته سال
 ۲۰۰۱بود که حمالت خونبار ۱۱
سپتامبر روی داد و پيش از آن نيز
س��ال  ۱۹۸۹که نيروهای دولتی
چين اعتراض های ميدان تيانانمن
را با خشونت سرکوب کردند.
چنين پيشينه نه چنداندرخشانی
از «سال مار» موجب شده بسياری
متقاعد ش��وند که امسال نيز بايد
اخب��ار ناگواری را انتظار بکش��ند.
«تسای شانگ چی» ،ستاره شناس
تايوانی ،می گويد:
«در اساطير چينی مار را معموالً با
ديوها مرتبط می دانند و آن ها را

تجسم اهريمن توصيف کرده اند.
بر اين اساس بايد در سراسر جهان
بروز ناآرامی های سياسی
را انتظار بکشيم».
س��ال ن��وی چينی مهم
ترين جشن تاريخی اين
منطقه به شمار می رود.
عيدی ک��ه يک هفته به
طول م��ی انجامد و طی
آن مردم با ديد و بازديد،
زيارت معاب��د و خوردن
بهتري��ن خ��وراک ها به
استقبال سال جديد می
روند.
اما امس��ال با فرا رسيدن سال مار،
مردم در کنار جش��ن خود را برای
مقابله با «بدشگونی» مار نيز آماده
می کنند .در کشور چين ،بعضی
از زوج ها با تغيير در برنامه زندگی
خود تولد تک فرزندشان را تا پايان
سال مار به تعويق انداخته اند .تنها
يک سال پيش که سال اژدها بود،
خانواده ه��ا در تالش ب��رای دنيا
آمدن نوزاد خود در اين سال برنامه
ريزی می کردند.
ع�لاوه بر اين م��وارد ،پاق��دم مار
ب��ه تعويق تولد چين��ی های تازه
وارد مح��دود نش��ده و کار و ب��ار
توليدکنندگان سوغاتی را نيز کساد
ک��رده اس��ت .در حالی که س��ال
پيش جهانگردان بسياری بهدنبال
خريد اژدهای چينی بودند ،امسال
مارها چندان محبوبيتی در ميان
مشتريان پيدا نکرده اند.
جالب آنکه در اين ميانه و به رغم
وحشت بس��ياری از مار ،بعضی از
ستاره شناس��ان و استادان فنگ
ش��وئی (هنر چيدم��ان چينی و
انتخاب تاري��خ برای بهبود انرژی)
نش��انه ه��ای مثبتی را در س��ال
 ۲۰۱۳می بينند.

ريمون��د لو ،يکی از اس��اتيد فنگ
ش��وئی هنگ کنگ می گويد اين
گونه از مار که امسال به آن تحويل
ش��ده از نوع مارهای آبی معروف
به «ژاله صبحگاهی» است ،که از
پيشينيان خود بی آزارتر است.
اين متخصص فنگ ش��وئی می
افزايد« :اين مار متعادل تر ،مظلوم
تر و صبورتر است ».وی تأکيد می
کند که به رغم نگرانی ها چشم
اندازهای خوبی را برای دنيا پيش
بين��ی می کند و س��ال جاری را
«س��ال فرصت های خوب برای
رشد اقتصادی» می داند.
با اين همه ،آنط��ور که ريموند لو
می گويد ،مردم بايد در برابر قدرت
س��نتی مخرب مار جانب احتياط
را رعاي��ت کنند و مث ً
ال از گردنبند
های ميمون نشان استفاده کنند:
«ميمون تنها حيوانی است که می
داند چگونه بايد از پس مار برآيد».
«تسای ش��انگ چی» نيز معتقد
اس��ت س��ال پيش رو سال خوبی
برای اقتصاد خواهد بود اما در عين
حال خطرات زيادی از قبيل سيل
های سهمگين ودريالرزه (سونامی)
نيز وجود دارد.
در همين حال «لو چين ش��يه»،
مدير معبد مارهای سفيددر حومه
شهرستان تائويوآن ،می گويد سال
مار سال رش��د با متداوم و باثبات
خواهد بود ،برخالف سال اژدها که
سرشار از ناآرامی و عصيان طبيعت
بود« :برعکس اژدها که حرکاتش
شديد است و به دنبال جلب توجه
اس��ت ،مارها آهس��ته و پيوسته
حرکت می کنند »،به باور آقای لو
فقط نام مار به بدی معروف شده،
وگرنه اين موجودات آرام آنقدرها
هم خطرناک نيستند.



توقفپخششبکه«پرستی
وی» در آمريکا و کانادا

در پی تحريم صدا و سيمای ايران
از ط��رف آمريکا در  ۱۸بهمن ماه،
فعاليت ش��بکه تلويزيونی «پرس
تی وی» از طريق شرکت خدمات
ماه��واره ای «گلکس��ی  »۱۹در
آمريکا و کانادا متوقف شده است.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری رويترز،
اين ش��بکه تلويزيونی  ۲۴ساعته
انگليس��ی زبان که بعنوان شبکه
برون مرزی سازمان صدا و سيمای
ايران فعاليت می کند ،برنامه های
خود را از طريق ش��رکت خدمات
ماه��واره ای «گلکس��ی  »۱۹در
آمريکای شمالی پخش می کرد.
وزارت خزان��ه داری آمري��کا هفته
گذش��ته س��ازمان صدا و سيمای
ايران و رئيس اين س��ازمان عزت
الله ضرغامی رادر ليست سياه خود
قرار داد.
اين ش��بکه تلويزيونی طی بيانيه
ای توقف ارائه خدمات ماهواره ای
گلکس��ی را «نقض وقيحانه آزادی
بيان» عنوان کرد.
اين در حالی است که دولت ايران
از ط��رف غرب متهم ب��ه پارازيت
انداختن بر روی برنامه های برخی
ش��بکه های ماه��واره ای خارجی
است.
اياالت متحده آمريکا دليل تحريم
س��ازمان راديو و تلويزيون دولتی
ايران و عزتالله ضرغامی را کمک
به جريان سانس��ور دولتی عنوان
کرده اس��ت .گروههای حقوق بشر
نيز میگويند که راديو و تلويزيون
دولتی ايران در خدمت س��رکوب
مخالفان قرار گرفتهاست .آنها برای
اثب��ات گفتههای خ��ود به پخش
اعترافات اجباری زندانيان سياسی
در ايران از طريق اين رسانه اشاره
میکنند.

پاييز س��ال ج��اری نيز ش��رکت
فرانس��وی «يوت��ل س��ت» ارائ��ه
خدمات به  ۱۹ش��بکه تلويزيونی
ايرانی وابس��ته به صدا و سيما ،از
جمله پرس تی وی را متوقف کرد.
آقای ضرغامی عالوه بر آمريکا ،در
فهرست سياه اروپا نيز قرار دارد.
صدا و س��يمای ايران برنامه های
ش��بکه پ��رس ت��ی وی ،ش��بکه
آذربايجان��ی زبان س��حر ،ش��بکه
های جام جم ،العالم  ،شبکه خبر
و چندين ش��بکه ديگر را از طريق
ش��رکت «يوتل ست» برای بخش
هايی از جهان پخش می کرد.
يک هفته بعد از اين اقدام ،شرکت
ماهواره ای اينتل سل ارائه خدمات
به هشت شبکه تلويزيونی و راديويی
ايران را کال متوقف کرد.
توقف س��رويس دهی شرکتهای
ماهواره ای تنها به موارد ذکر شده
محدود نمی شود.
اوايل دی ماه سال جاری ،شرکت
اس��پانيايی خدم��ات ماه��وارهای
"هيسپا س��ت" هم ارائه سرويس
ماه��واره ای ب��ه پرس ت��ی وی را
متوقف کرد و هم شبکه اسپانيايی
زبان ايران «هيسپان تی وی» را که
اخيرا راه اندازی شده بود از ليست
خود حذف کرد .پيش��تر ش��رکت
خدمات ماهواره ای «آس��يا ست»
نيز برخی کانالهای تلوزيونی وابسته
به صدا و س��يمای اي��ران ،از جمه
پرس تی وی را از روی ماهواره اين
شرکت حذف کرده بود.
ايران م��ی گويد که غرب با اعمال
انحصار بر خبر رسانی جهانی ،می
کوش��د تا صدای «مظلومين» به
گوش جامعه بين المللی نرسد.

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!
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شعـروترانه...

نوبت آزادی فریاد شد!

ویدا فرهودی

گوشها را گرچه بستی زمزمه فریاد شد
بشنوی یا نشنوی آزادگی آزاد شد
می نگنجد زندگی درَوهم تو لیکن بدان
تنگه ی زندان تو سرچشمه ی میالد شد
مرد زندانبان بگو بندد بساط کهنه اش
استقامت چون حریف زشتی شیاد شد
اهل محبس روی دیوار زمان حک کرده اند:
تیشه ی شوریدگی افسانه ی فرهاد شد
فخرها دائم فروشی با ردای زهد خود
پشت شان پنهان مشو،دینی نوین بنیاد شد
نه چه گفتم دین نو؟! چون عشق تنها در زمان
بوده و از عنفوان این جهان ایجاد شد
می هراسی از شعور سرخ آتش پیشه اش
برمال چون در دلش ،دست بسی جالد شد
باورت گر نیست این تاریخ و صدها ننگ آن
قصه ی چنگیزی ات صدر همه اسناد شد
داغ خیل خفتگان در خاوران دیگر بس است
مام میهن خسته از جرثومه بیداد شد
جابه جای شهر خاموشان زبان بگشوده است
تا بدانی نوبت آزادی فریاد شد
(زمستان)۱۳٩١

کمالیتهرانبهسوریهچهکارهاییمیشددرایرانانجامداد؟
باکم 

وزارت خارجه بریتانیا گزارش��ی با عنوان
با «کمکهای مالی ايران به رژيم سوريه
چه کارهايی میشد در داخل ايران انجام
داد؟» تهیه کرده است.
تيرماه س��ال جاری ( )۱۳۹۱رس��انهها از
کمک پنج ميليارد و  ۸۰۰ميليون دالری
ايران به رژيم سوريه خبر دادند.
اندکی بع��د در مهر ماه اخباری مبنی بر
انتق��ال حدود  ۱۰ميليارد دالر از ايران به
سوريه منتشر شد.
کمکهای مال��ی ايران در ش��رايطی به
حساب رژيم س��وريه سرازير شد که اين
کش��ور بي��ش از دو س��ال درگير قيامی
مردمی عليه حکومت بشار اسد بوده است؛
قيامی که طی آن بيش از  ۶۰هزار سوری
به دس��ت رژيم اسد کشته شدند ،هزاران
خانه،درمانگاه ،بيمارستان و مدرسه ويران
شدند ،به زيرس��اختهای اساسی مانند
سيستم آب رس��انی و بهداشت صدمات
جدی وارد ش��د ،و رقمی بين يک تا سه
ميليون نف��ر ناگزير از ترک محل زندگی
خود و مهاجرت شدند .هماکنون بيش از
 ۴۰۰هزار پناهنده س��وری به کشورهای
مجاور و همسايه پناه بردهاند ۵۰ .درصد از
کسانی را که ناچار به ترک محل سکونت
خود شدهاند ،کودکان تشکيل میدهند.
پن��ج ميليارد و  ۸۰۰ميلي��ون دالر پول
زيادی است .فارغ از اين که اگر اين مبلغ
هنگفت به حس��اب رژيم اس��د س��رازير
نمیش��د چه تاثيری بر سرنوشت مردم
سوريه میتوانستداشته باشد ،اينجا فقط
میخواهيم به اين مساله بپردازيم که اگر
اين پول در داخل ايران هزينه میشد ،چه
کارهايی میشد با آن انجام داد.
 تسهيالت آموزشی
هزينه متوسط ساخت يک کالس درس
در اس��تان تهران حدود  ۱۶هزار و ۷۰۰
دالر است (نرخ برابری دالر و ريال هنگام
نگارش اين مطلب ح��دود  ۳۶هزار ريال
در برابر هر يک دالر آمريکا در نظر گرفته
شده) .هزينه ساخت يک مدرسه با توجه
به بزرگی و محل احداث آن (شهر ،روستا

و  )...متغير است و برای نمونه ممکن است
بي��ن  ۸۳ه��زار و  ۵۰۰دالر تا  ۲۷۸هزار
دالر خرج داشته باشد.
با پنج ميليارد و  ۸۰۰ميليوندالر میتوان
 ۳۴۷ه��زار کالس درس در ايران احداث
کرد ک��ه تقريباً بيش از نيمی از ش��مار
کالسهای درس فعلی در سراس��ر ايران
است.
هزينه اتصال هر کالس درس به اينترنت
پرس��رعت و س��اير تجهيزات الزم برای
«هوش��مند س��ازی» کالسهای درس
در ايران به طور متوس��ط حدود  ۸۳۵تا
 ۱۱۰۰دالر است  .به طور تقريبی حدود
 ۶۵۰ه��زار کالس درس در ايران وجود
دارد.
تنها با هزينه کردن سه و  ۱۲دهم درصد
از مبلغ پنج ميليارد و  ۸۰۰ميليون دالر
میتوان تمام کالسهای درس ايران را به
اينترنت پرس��رعت مجهز کرد و تضمين
کرد که نس��ل آينده ايران دسترس��ی و
آگاهی بهتری از جهان دارد.
 تامني اجتماعی و خدمات درمانی
در س��ال  ۱۳۹۱بودجه تامين اجتماعی
دول��ت ايران حدود چهل و هفت ميليارد
و هشتصد ميليون دالر بوده که تنها ۱۰
درصد از آن صرف خدمات پزشکی شده
است .کسر بودجه در همين سال موجب
شد برخی رسانهها از احتمال فروش اموال
و شرکتهای زير مجموعه سازمان تامين
اجتماعی به منظور جبران کس��ر بودجه
ابراز نگرانی کنند.
با پنج ميليارد و  ۸۰۰ميليون دالر میشد
بودج��ه تامي��ن اجتماع��ی را  ۶۸درصد
افزاي��ش داد (البته ف��ارغ از نحوه هزينه
ش��دن اين مبلغ) و اطمينان حاصل کرد
که س��رمايهگذاریها ،اموال و دارايیهای
س��ازمان تامين اجتماعی که پش��توانه
بازپرداخ��ت حق بازنشس��تگی و س��اير
خدمات اين س��ازمان اس��ت ،به فروش
گذاشتهنمیشوند.

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

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
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اگر اين مبلغ صرف هزينه خدمات پزشکی
میشد میتوانست بودجه اين بخش را به
مي��زان  ۳۵۰درصد افزايش دهد که اين
میتوانس��ت به معنای گسترش پوشش
بيمه خدمات درمانی باشد چه در زمينه
بيماریه��ای پرهزينهای ک��ه هم اکنون
تحت پوشش کامل اين سازمان نيستند و
همدر زمينه ارائه اين خدمات به ميليونها
ايرانی ديگر که اکنون تحت پوشش بيمه
درمانی س��ازمان تامي��ن اجتماعی قرار
ندارند.
به طور متوس��ط در ايران بين  ۱۷تا ۱۸
تخت بيمارستانی به ازای هر  ۱۰هزار نفر
جمعيت وجود دارد.
متوسط جهانی سرانه تخت بيمارستانی
ح��دود  ۳۰تخت به ازای هر  ۱۰هزار نفر
جمعيت است .متوس��ط هزينه ساخت
بيمارس��تان در ايران ب��ه ازای هر تخت
ظرفيت معادل  ۲۷۸۰تا  ۴۱۷۰دالر است.
تنها ب��ا صرف پنج و  ۷۵ده��م درصد از
پنج ميليارد و  ۸۰۰ميليون دالر میتوان
متوسط سرانه تخت بيمارستانی در ايران
را ب��ه ميانگين جهانی اين آمار رس��اند و
خدمات پزش��کی بهتر و گستردهتری را
برای ميليونها تن از شهروندان ايرانی از
اين طريق تضمين کرد.
 امينی جادهها
در ايران س��االنه بين  ۲۰تا  ۲۵هزار نفر
در تصادفات جادهای کشته میشوند که
بخشی از اين آمار به دليل کيفيت پايين
جادهها و زيرساختهای ضعيفدر بخش
حمل و نقل است .ايران يکی از باالترين
آمارهای تلفاتدر تصادفات رانندگی رادر
جهان دارد.
به گفته مقامات ايرانی ،ايران صاحب ۱۱
هزار کيلومتر راه اس��ت (اعم از راه اصلی،
آزادراه و بزرگراه) اما برای تکميل ش��بکه
راههای کشور به احداث  ۲۰هزار کيلومتر
راه ديگر نياز دارد .هزينه ساخت راه جديد
در اي��ران به ازای ه��ر متر راه اصلی ۵۰۰

دالر ،هر متر آزادراه  ۱۰۰۰دالر ،و هر متر
بزرگراه  ۱۵۰۰دالر است.
با پنج ميليارد و  ۸۰۰ميليوندالر میتوان
 ۳۸۵۰کيلومتر بزگراه به شبکه جادههای
ايران افزود که خود موجب تضمين ايمنی
هزاران تن از ايرانيانی میشود که در اين
جادههای تردد میکنند.
 ميراث فرهنگی
اي��ران صاحب ش��مار قاب��ل توجهی از
س��ايتها و بناهای تاريخ��ی و فرهنگی
اس��ت که اهميتی جهانی دارند .ايران در
سال  ۱۳۹۰حدود  ۷۰ميليون دالر برای
مرمت و نگهداری ابنيه و ميراث تاريخی و
فرهنگی خود هزينه کرد.
تنه��ا  ۵درصد (با احتس��اب ن��رخ ارز در
اسفند  ۹۰و فروردین  )۹۱از پنج ميليارد
و  ۸۰۰ميليوندالر میتواند بودجه مرمت
و نگه��داری آثار تاريخی و فرهنگی ايران
را چه��ار برابر ميزان فعلی افزايش دهد و
بقای اين آثار ارزشمند را برای نسلهای
متمادی تضمين کند.
 بازسازی مناطق زلزله زده

سال  ۱۳۸۲زمين لرزهای شهر تاريخی بم
در اس��تان کرمان را ويران کرد و بيش از
 ۲۶هزار کشته برجای گذاشت.
طی نه س��ال پس از اين واقعه دولت در
مجم��وع ح��دود  ۳۹۸ميلي��ون دالر به
صورت سرمايهگذاری مستقيم و وام برای
بازس��ازی فضاهای عموم��ی و واحدهای
مسکونی بم هزينه کرد .با اين حالدردی
ماه  ۱۳۹۱رئيس شورای شهر بم گفت که
بازسازی شهر بم هنوز به اتمام نرسيده و
مقامات محلی به منظور اين کار تقاضای
اعتباری معادل  ۵۵ميليون دالر کردهاند
که تا کنون فق��ط با  ۲۰ميليون دالر آن
موافقت شده است.

•

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<
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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
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جان کری :پاسخ محکم به کره
شمالی پیامی برای ایران است

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا
می گوید پاسخ محکم و معتبر به
آزمایش هسته ای کره شمالی به
ایران نش��ان می ده��د که جامعه
جهانی در مورد خلع سالح هسته
ای جدی است.
ج��ان کری ک��ه پس از دی��دار با
ناصر جودت ،وزیر خارجه اردن ،با
خبرنگاران صحبت می کرد گفت:
"همان طور که این کار برای کره
شمالی مجاز نیست ،برای ایران هم
مجاز نیست".
او گفت" :پاسخ ما به این مسئله ،بر
دیگر فعالیتهای هسته ای هم تاثیر

خواهد گذاشت".
صحبتهای جان کریدر واکنش به
آزمایش هسته ای کره شمالی بود
که روز س��ه شنبه ٢٤ ،بهمن (١٢
فوریه) انجام گرفت.
کره ش��مالی ه��دف از انجام این
آزمایش اتمی را "مقابله با خصومت
وقیحان��ه ایاالت متحده علیه حق
مسلم جمهوری دموکراتیک خلق
کرهدر پرتاب مسالمتآمیز موشک
حامل ماهواره به فضا" عنوان کرد.
این آزمایش واکنش شدید جامعه
جهانی را به همراه داشت و شورای
امنیت س��ازمان مل��ل متحد در

برندهنوبلاقتصاد:یک
درصدجمعیتآمریکا ِ
مالک
 ۲۵درصد ثروت این کشور

ج��وزف اس��تیگلیتز،
اقتص��اددان آمریکایی و
برنده نوب��ل اقتصاد ،در
مجمع جهان��ی اقتصاد،
در داوس س��وئیس،
گفته است که  ١درصد
ثروتمندتر جامعه آمریکا
هم اکنون ی��ک چهارم
ث��روت این کش��ور را در
اختیاردارند.
او هش��دار داده که باید
در قبال نابرابری فزاینده
در اقتصاد آمریکا اقدامی
کرد.
آقای اس��تیگلیتز گفته
اس��ت که ثروت ١درصد

باالیی جمعی��ت ایاالت
متحده از  ١٩٨٠تاکنون
دو برابر ش��ده است ،در
حالی ک��ه به گفت��ه او
درآمد میان��ه در ایاالت
متح��ده از  ١٩٩٠به این
سو تغییری نکرده است.
درآمد میان��ه به میزانی
گفته میشود که درآمد
نیم��ی از جمعیت باالتر
از آن سطح و درآمد نیم
دیگر پایینتر از آن باشد.
گروه بزرگی از آماردانان
معتقدن��د درآم��د میانه
نسبت بهدرآمد میانگین،
یعنی درآمد کل تقسیم

ب��ه تع��داد ،ش��اخص
اقتصادی گویاتری است.
نابراب��ری درآم��د در
آمریکا یک��ی از باالترین
نابرابریهای درآمدی در
میان کشورهای توسعه
یافته است.
آقای اس��تیگلیتز گفت:
"آمری��کا دوس��ت دارد
خ��ودش را ب��ه چش��م
س��رزمین عدال��ت و
فرصتها ن��گاه کند .اما
آمار خالف این را نش��ان
میده��د .آمریکا یکی از
بدتری��ن نرخهای توزیع
عادالنه فرصته��ا را در
بین اقتصادهای پیشرفته
دارد ".نابرابری درآمدی
در آمریکا موجب پیدایش
جنبش اعتراضی "اشغال
والاس��تریت" در پاییز
 ٢٠١١شد.

معترضان که در نزدیکی
بورس نیوی��ورک چادر
زده بودند خود را نماینده
"٩٩درص��د" جامع��ه
معرف��ی میکردن��د که
به گفته آن��ان در مقابل
١درص��د ثروتمن��د قرار
میگرفت .عالوه بر ایاالت
متحده ،با توجه به بحران
اقتصادی  ٢٠٠٨و بحران
مالی کش��ورهای حوزه
یورو ،اعتراضات مشابهی
نیز در کش��ورهای دیگر
انجام ش��ده است .آقای
اس��تیگلیتز در سخنان
خود از اقتص��اد برزیل و
کشورهای اسکاندیناوی
به عن��وان کش��ورهایی
که در مبارزه با نابرابری
موفق بودهاند س��تایش
کرده است.
(بی بی سی)

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
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نشستی اضطراری ،آن را به شدت
محکوم کرد و گفت برای واداشتن
این کشور به ترک برنامه هستهای
خود ،اقدام��ات جدیدی را مدنظر
قرار خواهد داد.
به گفته جان ک��ری ،آمریکا توان
خود را صرف ای��ن خواهد کرد تا
س��ازمان ملل مجازاتهای سختی
برای این رفتار "غیر مس��ئوالنه و
تحریک آمیز"در نظر بگیرد.
او گف��ت" :من فکر می کنم وقتی
چی��زی می گوییم بای��د معنایی
داش��ته باش��د و برای همین باید
حرف خود را پیگیری کنیم".
"به دلیل اهدافی که کره ش��مالی
دنبال می کند ،برنامه هس��ته ای
و موش��کی این کش��ور تهدیدی
برای آمریکا و صلح و ثبات جهانی
است".

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

8

" ۳۵درصد معتادان
ايران زن هستند"

ایلنا :يک روانشناس و کارشناس
مشاوره در ايران گفت اعتياد زنان
در اين کش��ور به رق��م  ۳۵درصد
رسيده است.
رفيع��ی گف��ت" :ي��ک زمانی ۸۵
درصد از معتادان؛ مرد و  ۱۵درصد
زن بودند اما اکنون اعتياد خانمها
به  ۳۵درصد رسيده است".
بهگفته وی زنان معتاد بهدليل انگ
اجتماعی اعتياد ،حاضر به درمان
نيستند به نحوی که به ازای هر ۱۰
کمپ ترک اعتياد برای مردان يک
کمپ برای زنان وجود دارد.
اين در حالی اس��ت ک��ه مرضيه
وحيد دس��تجردی وزير پيش��ين
بهداشت ايران ،تيرماه سال جاری
گفته بود" :نزديک به  ۹۴و هشت
دهم درصد از جمعيت معتادان را
مردان و پن��ج و دو دهم درصد را
زنان تشکيل میدهند".
همچنين طاها طاهری ٬قائم مقام
س��تاد مبارزه با م��واد مخدر نيز
اعالم کرده بود بهطور رسمی يک
ميليون و  ۸۰۰هزار نفر بهطور دائم
و تفننی در کش��ور اعتي��اد دارند
که س��ه و  ۹دهم درصد آنان زنان
هستند.

ابراهيمرفيعی
در ادام��ه
سخنان خود
با بيان اينکه
س��ن اعتياد
در اي��ران
کاهش يافته
و به  ۱۳سال
رسيده است،
افزود" :گروه
بزرگی شامل
دانشآموزان
راهنماي��ی و
د بير س��تا نی
در مع��رض خطر اعتياد هس��تند
از همي��ن رو باي��د آموزشه��ای
پيشگيرانه در اي��ن ارتباط انجام
شود".
اي��ن عضو آکادمی روانپزش��کان
اعتياد آمريکا ش��ادمانگی و اعتياد
را دو عنص��ر به هم مرتبط عنوان
ک��رد و افزود" :اگر م��ردم در يک
جامعهای غمگين باشند اعتياد در
جامعه باال م��یرود اين در حالی
اس��ت که ش��ادمانگی در جامعه
اعتياد را کاهش میدهد".
اين روانش��ناس در م��ورد ميزان
موفقيت درم��ان معتادان در ايران
گفت" :در خوش بينانهترين حالت
 ۲۵تا  ۳۰درص��د درمان معتادان

کارگردانایرانی:قبلازانقالب
منسینماآتشمیزدم
فرج الله سلحش��ور از کارگردانان
اصولگرادر سینما و تلویزیون ایران
گفته است که پیش از انقالب این
کشور ،سینما آتش می زده است.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری''فارس''
سلحش��ور صبح دوشنبه -۲-۱۱
۲۰۱۳در اختتامیه جشنواره شعر
و س��رود انقالب در فرهنگسرای
انقالب اسالمی اظهار کرد:
''قبل از انقالب اس�لامی ماهیت
س��ینما برای مردم روشن بود و
خانوادههای مذهبی با س��ینما و
تلویزیون هیچ کاری نداش��تند و
ما به خوبی میدانستیم که سینما
کان��ال ورود فرهن��گ بیگانه به
کشور ما است''.
وی افزود'' :پس از انقالب اسالمی
شرایط کامال تغییر کرد و افرادی
مذهبی وارد سینما شدند اما چون
هیچ تجربهای نداشتند ،مسئولین
تصمیم گرفتند همان هنرمندان

قب��ل از انق�لاب را
وارد س��ینما کنند و
کاری که نباید اتفاق
میافتاد ،افتاد''.
وی ادام��ه داد'' :م��ن
جزء کسانی بودم که
قبل از انقالب سینما
آتش زدم و متاسفانه
بع��د از انق�لاب برای
همان سینماها موزه
درس��ت ش��د و هنوز هم از آنها
حمایت میشود''.
سلحشور خاطرنشان کرد'' :اوایل
انقالب قرار بود تنها افراد مذهبی
وارد این حوزه ش��وند اما کم کم
حتی یک نف��ر از آنها باقی نماند
و محس��ن مخملب��اف یک��ی از
همان افراد بود ،سینما قاتل افراد
خودخواه اس��ت ،افرادی که تنها
به دنبال ش��هرت هستند و تمام
ارزشهایشان را به خاطر شهرت
زیر پا میگذارند''.

داروخـانه

با موفقيت روبهرو بوده
است".
پليس ايران در آخرين
آماری ک��ه  ۲۳دیماه
سال جاری منتشر کرد
گفت روزانه  ۶۵۲پرونده
م��واد مخدر تش��کيل
میشود و هر ساعت ۳۰
فروشنده مواد مخدر و
معتاددر کشوردستگير
میشوند.
پليس ايران همچنين
گفت در  ۹ماه نخست
س��ال ج��اری ه��ر روز
بهط��ور ميانگين ش��ش باند و در
مجموع هزار و  ۷۰۰باند شناسايی
و متالشی شده است.
در کنار اين آمار ،قوه قضائيه ايران
نيز علیرغم هشدارهای مدافعان
حقوق بشردر جهان به برخوردهای
ش��ديد خود با قاچاقچي��ان مواد
مخدر ادام��ه میدهد و آمار اعدام
مجرمان مواد مخدر در سالهای
اخير بهشکل بیسابقهای افزايش
يافته است.
با اين حال بهنظر میرسد هيچکدام
از اين برخوردها در کاهش پديده
اعتياد در ايران کارساز نبوده است.

•

وی بیان کرد'' :سینمای اسالمی
به دنبال دروغ نیس��ت و حقایق
را بیان میکند و
انس��ان محوری
ن��دارد ،ب��ه این
معن��ا ک��ه نظر
ش��خصیاش را
بی��ان نمیکند؛
همچنین سینما
به دنبال زیبایی
ظاه��ری قص��ه
نیست و زیبایی
در مکت��ب م��ا
یعنی چیزی که
با چش��م دیده
نمیشود''.
سلحشور تصریح کرد'' :تنها کسی
که خ��وب میداند این س��ینما
چیس��ت ،مقام معظ��م رهبری
هستند و ایشان بر این عقیدهاند
که باید ماهیت سینمای ما تغییر
کند و بر اس��اس اص��ول دینی و
اخالقی خودمان باشد نه فرهنگ
غرب ،که به همه ما اثبات ش��ده
آنهادشمن ما هستند''.

•

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
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مهاجرت...

>> خنستین وزیر ایرانی تبار کانادا

نگاهیاجمالیبهبخش «تجربهکانادایی»
عملکرد گذشته CEC

ایرانتو :تغییراتیدر کتگوری
تجربه کانادایی حاصل شده
است.
برای مهاجرانی که در کانادا
زندگی میکنند تس��لط به
زبان انگلیس��ی یا فرانس��ه
آنها را برای ادغام با جامعه
کانادایی بیش��تر آماده می
کن��د و برای این دس��ته از
مهاج��ران ،فرصت هایی از
طریق "تجربه کانادایی" ارائه شده کنی همچنین اظهار کرد:
" CICمتعهد به ایجاد یک سیستم
است.
این سیستم برای مدت طوالنی در مهاجرتی انعط��اف پذیر که برای
کشور وجود داشته است ،با وجود اقتصاد کشور مثمرثمر و کارا باشد،
آن ،اخی��را تغییراتی را جیس��ون است.
کن��ی ،وزی��ر مهاجرت کان��ادا به
منظور افزایش س��رعت و تسهیل تغییرات مهم ایجاد شده در سیستم
پروسه های این سیستم ارائه کرده • از ابتدای سال  ، ۲۰۱۳یک کارگر
است.
ماهر که حداقل  ۱۲ماه تجربه کار
در کانادا را دارد میتواند بر اس��اس
این طبقه بندی ،درخواست اقامت
اهمیتتغییرات
وزی��ر مهاجرت ،جیس��ون کنی ،دائم خود را ارائه کند ،که پیش از
نشانداد تغییردر  CECیک عامل این ،این مدت  ۲۴ماه تعیین شده
مهمی را داراس��ت ک��ه می تواند بود.
کمبود نیروی کار در این کشور را • پیش از این ،یک فارغ التحصیل
در صنایع مختلف تامین کند.
دانش��گاه باید در مدت  ۲۴ماه به
وی معتقد است که مهاجرین ماهر یک تجربه کاری یکسالهدست می
و با استعداد به اقتصاد کشور کمک یافت که این باعث بروز اس��ترس
بس��زایی می کنند که این مهم با و تش��نج در فارغ التحصیالن می
ی��ک تغییر حالت نرم و آهس��ته گردید ،اما با تغییرات اعمال شده،
به س��مت اعطای اقام��ت دائم به این فرصت زمانی از  ۲۴ماه به ۳۶
متقاضیان ماهر ام��کان پذیر می ماه افزایش یافت.
باشد.

بع��د از اجرائی ش��دن
آن در س��ال ،۲۰۰۸
این طرح ب��ه بیش از
۲۰۰۰۰دانشجوی بین
الملل��ی و کارگر ماهر
ب��رای ورود به کش��ور
کمک کرده است.
جتربه کاری قابل توجه

ان��واع تج��ارب کاری
ک��ه در زیر آم��ده ،در
تقاضانامه ها مورد توجه
قرار می گیرد:
• مشاغل مدیریتی
• مشاغل تخصصی
• مشاغل فنی
• کسب و کار مهارتی
معیارهای واجد شرایط بودن

 داش��تن حداق��ل  ۱۲ماه تجربهکاری تم��ام وقت و ی��ا معادل آن
زمان پاره وقت درزمینه مشاغلی
که در لیس��ت آم��ده و جزو گروه
مشاغل  NOCمی باشد .کار تمام
وقت کاریس��ت که شامل حداقل
 ۳۰ساعت در هفته می باشد.
 حداقل مه��ارت زبانی مورد نیازبر طبق درخواست که با استفاده
از نتیجه آزمون زبان مشخص می
گردد.
 در صورت متاهل بودن و اگر هردو نفر واجد شرایط باشند  ،یکی
از آنها می تواند به عنوان متقاضی
اصلی اقدام کند.

•

کنی خبرداد که کانادا به چنین
قانونی نیازدارد ،همانطور کهدر
حال حاضر ،کانادا هیچ قانونی
دال بر لغو شهروندی اینچنین
اتباع ندارد در حالی که بسیاری از
کشورها چنین قوانینی را در خود
پیش بینی کرده اند.
در همین رابطه ،طبق بخش دهم
قانون شهروندی کانادا ،اگر شخصی
ش��هروندی کانادا را با اس��تفاده از
ابزار تقلب و ی��ا پنهان حقیقت و
اعمال کاذبانه به دست آورده باشد،
شهروندی شخص لغو می گردد.
ایاالت متحده قانونی در زمینه لغو
شهروندی محکومین به خیانت و

مرکزآموزشیبزرگساالنگالیله
GALILEO ADULT CENTRE
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

BASIC ENGLISH CLASSES
BASIC ENGLISH
)CLASSES (CCBE
)(CCBE

کالسهایانگلیسیمقدماتی

تاریخنامنویسی

شهریهC
LASSES BEGIN:
August 27, 2012
REGISTRATION FEE:
)$40.00 + Books are Obligatory ($50-$100
REGISTRATION FEE:
)$30.00 + Books are Obligatory ($50‐$100
DOCUMENTS REQUIRED:
Medicare Card + One of the following:
مدارکD
OCUMENTS
REQUIREDCitizenship
: Medicare
•   Canadian
Card  Card + One of the following:

 Canadian
 •   Permanent Residenceمورد نیاز
CardCitizenship Card

Permanent
Residence Card
)•   Certificat de Sélection du Québec (R8 or RA
) Certificat de Sélection du Québec (R8 or RA
)•   Confirmation de Résidence Permanent (IMM 5292 & IMM 5688
) Confirmation de Résidence Permanent (IMM 5292 & IMM 5688

پیمان شکنی دارد .مشابه آن نیز
استرالیا و بریتانیا نیز چنین قوانینی
را در کش��ور خود وضع کرده اند.
بنابراین جیسون کنی پیشنهاد می
کند که این ط��رح قانونی مطرح
ش��ده در زمین��ه ارت��کاب اعمال
تروریس��تی خارج کشور به دست
اتباع دوگانه کانادایی ،دقیق تر و با
حساسیت بیشتری بررسی شود و
در زمینه بسط آن تالش شود.

فروش و نصب سیستم های
کانال  هپاکیج کلیه ماهواره ای

خدمات و سرویس پس از فروش

روزدوشنبه یازدهم فوریه سال  ،۲۰۱۳خانم کتلین وین ،نخست
وزیر تازه منتخب اونتاریو ،آقایدکتر رضا مریدی ،نماینده پارلمان
در منطقه ریچموند هیل استان اونتاریو را به عنوان وزیر پژوهش
و نوآوری کابینه خود در استان اونتاریو  ،معرفی نمود.
این انتخاب ،رویدادی افتخار آفرین و فرخنده برای جامعه ایرانی
مقیم کانادا است.
این موفقیت بزرگ را به دکتر مریدی و نیز کلیه ایرانیان مقیم
کانادا شادباش می گوییم.

REGISTRATION DATES: Feb. 5, 12, 19, 26, 2013
June
19, 20to 12:00 p.m. & 5:00 p.m. to 8:00 p.m.
9:00 a.m.
9:00
a.m.
12:00 p.m. & 5:00 p.m. to 8:00 p.m.
CLASSES BEGIN:
March
25,to
2013

UN-SAT

کانال های
فارسی زبان ،ترکی( ،به انضم ی خارجی
ا
ا م فیلم ها)
عربی ،آسوری،
ک
ین در
د
س
ت
ر
ارمنی و  ...را بر روی
س شما!
گیرنده های دیجیتال
با کیفیت باال ببینید.

دکتر رضا مریدی ،
به عنوان وزیر در کابینه
استان اونتاریو انتخاب شد

DATES:
EGISTRATIONهاR
شروع کالس
		

لغو شهروندی اتباع دوتابعیتی
درگیردر فعالیت های تروریستی
ایرانت��و :جیس��ون کن��ی ،وزی��ر
مهاجرت کانادا اعالم کرد که این
کش��ور در حال رسیدگی به سلب
تابعیتدوگانه شهرونداندرگیردر
اقدامات تروریستی است.
جیسون کنی وزیر مهاجرت کانادا
با اشاره به مسائل تروریستی اخیر
به وج��ود آمده در بلغارس��تان و
الجزایر که اتب��اع کانادایی در آنها
نقش داش��ته اند گفت شهروندی
اتب��اع دارای تابعیت دوگانه که در
خارج خاک کانادا اعمال تروریستی
انجام می دهند ،باید لغو شود.
ای��ن الیح��ه توس��ط Devinder
 Shoryمحافطه کار مطرح شد.
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Tel.: 514-571-6564
با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

8:30 a.m. to 12:30 p.m.

Monday to Friday:

Monday to Friday:
8:30 a.m. to 12:30 p.m.
Monday to Thursday:
6:00 p.m. to 9:30 p.m.
Monday to Thursday: 6:00 p.m. to 9:30 p.m.

کالس های روزانه

		DAY CLASSES:

DEVENING
AY CLASSES:
CLASSES
شبانهE
VENING
LASSES
کالسCهای

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی
مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

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

Diamond
Jubilee
medals
دکتربنفشهحجازی،ایستاده،
نفر چهارم از مست چپ

10

www.skylawn.net

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

اهدای مدال افتخار
ملکه الیزابت به دکتر
بنفشهحجازی
مدال الماس ملکه ا لیزابت موسوم
ب��ه Diamond Jubilee medals
در کانادا ،به مناسبت گرامیداشت
ش��صتمین س��الگرد تاجگذاری
ملکه ،ایجاد شده است .این مدال
رسما از سوی دولت فدرال کانادا،
جهت برسمیت شناختن خدمات
سلطنت ملکه به کانادا و مردم این
مرزوبوم ضرب شده است.
اما در عی��ن حال ،ای��ن مدال به
کس��انی اهدا می ش��ود که طی
س��ال ها تالش بی وقفه در یاری
رس��انی به م��ردم در حیطه های
مختل��ف ،از جمل��ه فعالیت های
داوطلبانه ،اقدامات انسان دوستانه،
امدادرس��انی ب��ه جامع��ه و ارائه
خدمات و نیز همکاری رسانه ها و
غیره به دستاوردهای اساسی و در
خور اعتناء نائل شده اند.

جمعه ش��ب ،یکم م��اه فوریه ،در
مونتریال ،به همت و ابتکار «مرکز
خانوادگ��ی آتنا» ،مراس��م اهدای
مدال افتخار ملک��ه الیزابت ،طی
مراس��م زیبا و وی��ژه ای در محل
سانتر لوازیر س��ن لوران (در ویل
س��ن لوران) برگزار شد .طی این
مراسم که در حضور بیش از 130
مهمان انجام گرفت 30 ،نفر نشان
افتخار ملکه رادریافتداشتند.
در می��ان دریافت کنندگان مدال،
افس��ران پلیس ،پزش��کان ،وکال،
کارآفرین��ان ،مددکاران اجتماعی،
روزنام��ه ن��گاران ،و داوطلبان در
حیط��ه ه��ای گوناگ��ون که طی
س��ال ها پیگیرانه به یاری «مرکز
خانوادگی آتنا» آمده اند ،به چشم
می خوردند.
مهمان ویژه شب یکم فوریه ،آقای
جیس��ون کنی ،وزیر شهروندی و
مهاجرت کانادا بود.
امسال نام دو ایرانی مونتریالی در
لیس��ت دریافت کنن��دگان مدال
افتخار مایه مباهات بود .

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

حضوردکتر بنفشه حجازی ،چهره
هنری و نام آش��نای م��ا ،در کنار
آقای ناصر خدایاری ،افسر پلیس
(که در جمع حضور نداش��ت) در
میان دریافت کنندگان مدال برای
جامعه ی ایرانیان مونتریال افتخار
آفرین بود.
این دستاورد مهم را به او و خانواده
ی عزیزش صمیمانه شادباش می
گوییم.
گفتنی است ،سرویس خانوادگی
آتن��ا یک مرکز غی��ر انتفاعی می
باش��د که سرویس��های خود را به
صورت رایگان در اختیار قربانیان
خش��ونتهای خانوادگ��ی قرار می
دهد.
برای اطالعات بیش��تر و آشنایی
باخدمات مرکز آتنا به وبسایت زیر
مراجعهکنید:
www.shieldofathena.com

ترم بهاره 2013
کالس های رایگان فرانسوی

>> از  8آوریل تا  23جون  11 : 2013هفته
>> نامنویسی :از  6فوریه

L’Association des Coréens de Montréal
)École multiethnique de langues et de cultures du Québec(EMULCQ

 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

 زمان کالس ها:
صبح ها 9 :صبح تا 12
عصرها 12/30 :تا 15/30
شبانه 18 :تا 21

  
Period:
)from 8 April to 23 June 2013 (11weeks
  
Level:
Beginner, intermediate and advanced
  
Schedule:
  
Time:
Morning : from 9h00 to 12h00
Afternoon : from 12h30 to 15h30
Evening : from 18h00 to 21h00
  
Registration:
from 6 Feburary 2013 until 15 March 2013
  
Evaluation Date :
Friday, 15 March from 9 AM to 12PM / 5 PM to 8 PM
)(First come, first served
  
Document required:
Permanent Resident card
Naturalized Canadian Citizen card
)Working Permit with CSQ(Certificat de Sélection du Québec
Proof of Refugee

توجه :مصاحبه برای تعیین
سطح ضروری است.
مصاحبه:
>> با تعیین وقت قبلی

 شرایط:
مهاجر ،سیتیزن کانادا ،پناهنده،
متقاضی پناهندگی و یا دارنده CSQ
و دارندگان ویزای 20

3480
Décarie
Sherbrooke O

Métro
Vendôme

________________________________
Information:
Korean Community of Montreal
3480, Décarie boulv., 2nd floor
)(Métro Vendôme
)Tél: 514-481-6661 (poste 201
E-mail: francisation@montrealkorean.com
Web-site: www.fr.montrealkorean.com
  
Opening hours:
from Monday to Friday, 9 :00am – 5 :00pm

514-388-1588

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

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

شادی

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

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

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
JAMES LYNG ADULT ED CENTRE
)5440 Rue Notre Dame West, Montréal (H4C 1T9
LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO

Cours de français GRATUITS en la collaboration
Avec le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles

مبتدی متوسط پیشرفته

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

Tel.: (514) 846-0019

WINTER SESSION : MARCH 24 - JUNE 27, 2013
)(8:00 a.m. - 2:00 p.m.

REGISTRATION: MARCH 11, 12 & 13, 2013

)NON-REFUNDABLE SERVICE FEE: $40.00 (CASH OR DEBIT ONLY

برای ترم زمستانی نامنویسی می کند:

کالسهایانگلیسیوفرانسویویژۀاشتغال
WE OFFER
8:30 a.m. - 12:30 p.m.

)BASIC ENGLISH (levels 1 to IV

)Schedule: Classes are Monday to Friday (20 hours
8:30 a.m. - 12:30 p.m.

FRENCH for the WORK PLACE

)Schedule: Classes are Monday to Friday (20 hours
********************

)(originals only

TO REGISTER: BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS

)BIRTH CERTIFICATE (Long Form: compulsory for Canadian born
CANADIAN CITIZENSHIP CARD
PERMANENT RESIDENT CARD
)IMM 5292 / IMM 1000 (Confirmation of permanent residence
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA) (plus a study permit
AND
OR

YOU ALSO NEED PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
VALID MEDICARE CARD or DRIVER’S LICENSE
)OTHER (Please call the centre for details
AS WELL AS
)ONE SMALL PHOTO (compulsory for all students
STUDENTS UNDER THE AGE OF 18 MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.

N.B.
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کب ـک >> :مروری بر رسانه ها. .
______
علی اشرف
شــادپور

_______

www.paivand.ca

ماریاکُـتنه

دولتمستقلبهنفع
کبکیهانیست

همانطور که انتظ�ار می رفت،
حزب کبکوا ،بعد از تش�کیل
دول�ت ،برنام�ه خ�ود ب�رای
جداس�ازی کبک از کان�ادا را
دنبال می کند.
یکی از سر مقاله نویسان گازت در
مخالفت با این اقدام مطلبی نوشته
که تیتر آن در باال آمده و متن آن
هم چنین است:
وقتی که ح��زب کبکوا در تدارک
به اصطالح دولت مس��تقل باشد،
کبکی ها باید به فکر محافظت از
خود باشند.
معلوم نیست که جاده صاف کنی
حزب کبکوا برای دسترس��ی به
حاکمیت کامل مل��ی ،از طریق
جدا ش��دن از کان��ادا ،موفقیت
آمیز باشد یا نه .در هر کدام از دو
حالت ،به هر حال ،منافع کبکی
ها به خطر خواهد افتاد ،منافعی
که کبکی ها با پیوسته
بودن به بقی��ه کانادا
بدست می آورند.
کب��ک در تالش
دولت ح��زب کبکوا،
خود جدی باشد،
در دنبال این سیاست
دالی��ل جدائ��ی
خود ،یکی از وزیرانش
طلب��ی تقوی��ت
الکس��اندر کلوتی��ه
خواهد شد.
(ALEXANDRE
 )CLOUTIEEرا ب��ا
اما این گفته ها با
وظیفه دوگانه مجهز
حقیقت مطابقت
کرده است:
ندارد .همچنان که
ه��م وزیر ام��ور بی��ن دولت های اعضای اپوزیسیون در مجمع ملی
اس��تانی کان��ادا ،همچنی��ن وزیر کبک یادآوری کردن��د PQ ،برای
مسئول پیشبرد جریان استقالل تحمیل جدائی ب��ه قیمت منافع
طلبی .پش��ت این اق��دام دو نیت عمومی ،تاییدیه کبکی ها را ندارد،
نهفته است:
منافعی که با روی کارآمدن دولت
جدا شده از بین می روند.
 )1این وزیر موظف است روابط با یک��ی از نمونه های قبلی عملکرد
دولت فدرال و دولت های استانی دولت جدائی طلب حاکم عبارتست
را حفظ کند ،با وانمود کردن وجود از تصمیم به کناره گیری از شورای
روح همکاری ب��ه منظور تقویت فدراس��یون ()TASK FORCE
روابط استانی -فدرالی که حاصل اس��ت .دولت وقت کبک علت این
آن گردش آرام کارها به نفع کبک کناره گیری را اینگونه عنوان کرد:
«ش��ورا عالقمن��د به بیش��ترین
باشد.
هم��کاری بین اس��تان ه��ا و اتاوا
 )2او موظف اس��ت ،به تدریج و اس��ت ».کلوتی��ه هم در جلس��ه
با استفاده از مباحثات درباره توزیع کمیته گفت علت این بود که «در
قدرت بین اوتاوا و استان ها ،پروسه کبک کانادا را بیشتر می خواست».

قطع رابطه بین کبک و بقیه کانادا
را پیش ببرد .از دید حزب کبکوا،
این پیشنهاد برای بُرد -برد است.
برنارد درن وی��ل (BERNARD
 ، )DRAINMILLEکه هم اکنون
وزیر موسس��ه ه��ای دموکراتیک
است ،در مصاحبه قبل از انتخابات
اس��تانی س��پتامبر گذشته گفت
کبک ،ب��ا بدس��ت آوردن قدرت
جدید و اس��تقالل مال��ی از دولت
فدرال ،تقویت خواهد شد.
وی همچنین اضافه کرد اگر دولت

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

اکنون این همکاری ممکن است
از نظر حزب کبکوا و پیروانش یک
کفر به حساب بیاید.
اما الزم اس��ت که دول��ت فدرال
در مباحثات مربوط به بهداش��ت
و درمان مش��ارکت داش��ته باشد.
زی��را دولت فدرال از طریق بودجه
مراقبت های بهداشتی ،نقشی در
این زمینه دارد ،ولو اینکه رساندن
آن کمک ها از اختیارات اس��تان
است.
چنان که اعضای اپوزیسیون خاطر
نش��ان کردند ،تکبر کبک در
مقابل استان هایدیگر چشم
انداز جبهه متحد دولت های
استانی ،به منظور فشار آوردن
جهت دریافت پول بیش��تر از
ات��اوا ،را به خطر م��ی اندازد،
مخصوصا با توج��ه به اینکه
قرارداد استانی -فدرالی مالی
ب��رای بهداش��ت و درمان در
سال دیگر به پایان می رسد.
یقینا ،کبکی ها و سازمان های
بهداش��ت و درمان آنان ،از طریق
هم��کاری ب��ا ای��ن جبه��ه ،پول
بیشتری می توانند بدست بیاورند
تا با روش های رویاروئی که دولت
ح��زب کبک��وا به گس��ترش آنها
مشغول است.
آینده نشان خواهد داد که بهترین
امید کبکی ها ب��رای منافعی که
از این ماجرا بدس��ت خواهد آمد
همانا شکست دولت حزب کبکوا
در کس��ب رای اعتم��اد در مقابل
چش��مان همه اس��ت .همچنین
این شکست برای کسب درآمد از
بودجه فدرال هم به نفع کبکی ها
خواهد شد.
ای��ن شکس��ت به کبکی ه��ا این
فرصت را خواه��د داد تا حزبی را
برای حکومت انتخاب کنند که به
منافع عموم مردم متعهد است ،نه
حزبی که به منظورهای سیاس��ی
دائما در پی ایجاد دردس��ر برای
کانادای انگلیسی زبان است.

الدن در طبقه سوم مخفیگاهش
در ابوت آباد پاکستان روبرو شدند،
طراح اصلی القاعده ،دستش روی
شانه جوانترین همسرش بود که
ناگهان اسلحه کماندوها رادید.
به گفته این کماندوی آمریکایی،

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

شاید همس��ر بن الدن جلیقه
انفجاری بر تن داشت و تالش
م��ی کرد خود و همس��رش را
منفجر کند اما از آنجا که قطعا
او می توانست سریع دست به
اسلحه ببرد ،من بایستی قبل از
آنکه وی بتواند حرکتی انجام
دهد و چه بسا با کشیدن ماشه
جلیقه انفجاری خود را منفجر
کند ،وی را ه��دف گلوله قرار
می دادم.
ای��ن کماندوی ارت��ش آمریکا
اف��زود در آن لحظ��ه دو گلوله
به پیشانی او ش��لیک کردم و
درحالیکه وی خم ش��ده بود و
تالش می کرد به سوی تخت
خوابش نزدیک شود دوباره در
همان جا به سوی او شلیک کردم.
او م��رده بود و هی��چ تکانی نمی
خورد و زبان از دهانش بیرون افتاد.
نشریه «اس��کوایر» در گفتگو با
این کماندوی آمریکایی ،با اشاره به
{>> ادامه در صفحه بعد}12 :

مدیر امور ایرانیان

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

)۰۲۱( 971 - ۱۸74

ساعات تماس به وقت ایران

Suite 308

H3C 1A8

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
mariacottone@hotmail.com

با تعیین وقت قبلی

www.mariacottone.com

ساعات
متاس

11:00

تا 18:00

HAQUE

CONSULTANTS

ریاض حق
Riaz Haque

E

قاتل اصلي بن الدن سکوت خود را شکست
به نقل از واحد مرکزی خبر،
یکی از نیروهای ویژه ارتش
آمریکا که با شلیک سه گلوله
اسامه بن الدن رهبر القاعده
را در مخفیگاه��ش در ابوت
آباد پاکستان به قتل رساند
اکنون با مش��کالت مالی و
بیکاری روبروست.
این نیروی ویژه آمریکایی که
از ارائه نام و مشخصات خود
خودداری ک��رد و اکنون در
باره وضعیت امنیتی خانواده
اش ابراز نگران��ی می کند،
نقش مهمی در اقدام نظامی
ماه مه  2011علیه بن الدن
ایفا کرده است.
وی با بیان اینکه بن الدن در
آن ش��ب عملیات مات و مبهوت
بنظر می رسید گفت بیش از آنچه
که تصور می کرده وی قد بلند بود.
ب��ه گفت��ه ای��ن نی��روی نظامی
آمریکایی ،وقت��ی که کماندوهای
آمریکایی در تاریکی ش��ب با بن
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سرویس کامل حسابداری و دفترداری
تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی،
افراد ،شرکت ها و پیشه ها
ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
عضو موسسه حسابداران و دفترداران کانادا
نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
و افرادی که از کمک های دولتی استفاده می کنند
تهیه دعوتنامه ،وکالت نامه و قسم نامه

COMPUTERIZED
INCOME TAX
قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های انگلیسی ،اردو،
پنجابی و فارسی
nd
efu le
R
Fi
ter
Fas ugh E
o
thr

_________________
Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise

Phone: (514) 362-0382
Commissioner for OATHS
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آمریکا...

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

تاکیداوبامابر
جلوگیریازدستیابی
ایران به سالح اتمی

ب��اراک اوباما ،ریی��س جمهوری
امریکا سخنرانی ساالنه «وضعیت
کشور» خود را سه شنبه شب 12
فوریه در کنگره این کش��ور ایراد
کرد .آقای اوباما در سخنرانی خود
بیشتر بر روی مس��ائل اقتصادی
آمریکا تمرکزداشت.
او در ای��ن س��خنرانی همچنین
خواهان اصالحاتی در زمینه انرژی
ه��ای پ��اک ،مهاج��رت و کنترل
اسلحه شد .رییس جمهوری آمریکا
در زمینه سیاست خارجی به کره
شمالی ،ایران ،افغانستان و سوریه
اشاره کرد.
رییس جمهوری آمری��کا درباره
برنامه اتمی ایران گفت «ما هر آنچه
الزم باشد انجام خواهیم داد تا آنها
را از دس��تیابی به سالح هسته ای
بازداریم ».آقای اوباما گفت رهبران
ایران باید بدانند که اکنون زمان راه
حلدیپلماتیک است.
ب��اراک اوباما در اش��اره به کاهش
زرادخانه ه��ای اتمی جهان گفت
آمری��کا همزم��ان و ضمن تعامل
با روس��یه خواهان کاهش هرچه
بیش��تر زرادخانه های هس��ته ای
خواهد ب��ود و ما به ت�لاش های
جهانی خود تا مواد هس��ته ای در
دست افراد ناباب قرار نگیرد ادامه
خواهیمداد.
باراک اوباما درباره افغانستان گفت
حدود نیمی از نیروهای آمریکایی
حاض��ر در افغانس��تان ،ت��ا پایان
س��ال جاری میالدی از این کشور
خ��ارج خواهند ش��د .او گفت ۳۴
هزار نفر دیگ��ر از نظامیان آمریکا
در افغانس��تان طی سال آینده به
آمریکا باز می گردند .با این اقدام،
تمام نیروهای رزمی آمریکا طبق
برنامه قبلی تا پایان سال  ۲۰۱۴از
افغانستان خارج می شوند.
رییس جمهوری آمریکا همچنین
خواه��ان ادامه آم��وزش نیروهای
افغان توس��ط آم��وزگاران نظامی

بن الدن...

آمریکای��ی و ادام��ه
تالش های جهانی علیه تروریسم و
ایجاد چارچوبی قانونی برای رهبری
اقدامات ضد تروریستی شد.
رییس جمهوری آمریکا در بخش
دیگ��ری از س��خنان خ��ود گفت
آمریکا به تالش ه��ای خود برای
جلوگیری از گس��ترش خطرناک
ترین سالح ها ادامه خواهد داد .او
گفت رژیم کره شمالی باید بداند
که آنها تنها با پایبندی به تعهدات
بین المللی خود به امنیت و رونق
اقتصادیدست خواهند یافت.
باراک اوباما در ادامه گفت اقدامات
تحریک آمیز کره شمالی از نوعی
که شب گذشته نمونه آن رادیدیم،
آنها را بیشتر منزوی می کند ،چرا
که مادر کنار متحدان خود خواهیم
ایس��تاد و دفاع موش��کی خود را
تقویت خواهیم کرد تا جهان را به
انجام اقدامی قاطعانه در واکنش به
این تهدیدها هدایت کنیم.
باراک اوباما در پنجمین سخنرانی
س��الیانه خود در کنگره آمریکا ،و
اولین س��خنرانی پ��س از انتخاب
مج��دد ،اولوی��ت ه��ای دوره دوم
ریاست جمهوری خود را بیان و بر
تقویت اقتصاد آمریکا تاکید کرد.
آقای اوباما با چالش کشیدن کنگره
از قانونگزاران خواست تا به طبقه
متوس��ط یاری رسانند ،قشری که
بامزدهای راک��د و افزایش هزینه
های زندگی تحت فشار قرار گرفته
اس��ت .رییس جمه��ور از این رو
خواس��ت تا ظرف سه سال آینده
دستمزدها بیس��ت و پنج در صد
افزایش یابند.
رییس جمه��وری آمریکا ،ضمن
هش��دار در مورد کاهش خودکار
هزینه ه��ای جاری ،که در صورت
عدم توافق بر سر بودجه با کنگره
صورت خواهد گرفت ،گفت چنین
روی��دادی آمادگی ارتش ،رش��د
اقتص��ادی و اولویت های ما چون

>> ادامه از صفحه11 :

مشکالت کسی که بدون اشاره به
هویت وی او را تیرانداز نامیده است
نوش��ت این قهرمان گمنام ارتش
آمریکا که زمانی بزرگترین تهدید
را ب��ه قتل رس��اند ،اکن��ون بدون
مستمری ،شغل مناسب ،دفترچه
خدم��ات درمان��ی و حتی امنیت
نسبی برای خود و خانواده اش بسر
می برد.
مت بیسونت ،نویسنده کتاب «روز
س��خت» که سال گذشته منتشر
ش��د ،با انتشار اس��رار و اطالعات
طبقه بندی ش��ده نظامی درباره
چگونگی کشته شدن رهبر القاعده
خشم و عصبانیت مقامات بلند پایه
نظامی پنتاگون را برانگیخت.
نیروه��ای نظامی و جاسوس��ان،
اعم از شاغل و بازنشسته ،بمنظور
اطمین��ان از اینک��ه هیچگون��ه
اطالعات محرمانه و حس��اس در
این باره منتشر نشود ،همه دست
نوشته های خود را باید به مقامات
پنتاگون بدهند .این درحالی است
که به گفته یک��ی از مقامات بلند
پایه دفاعی آمریکا ،مقاله نش��ریه

اس��کوایر در باره جزئیات قتل بن
الدن ،بمنظ��ور بررس��ی و صدور
مجوز به پنتاگون ارس��ال نش��ده
است.لذا مقامات وزارتدفاع آمریکا
اکنون در حال بررس��ی و پیگیری
انتشار احتمالی مطالب طبقه بندی
شده در این مقاله هستند.
براساس بخش��ی از محتویات این
مقاله وهمچنین کتاب روز سخت
ک��ه ه��ر دوی آنها ب��ه قتل رهبر
القاعده اش��اره می کند ،اسامه بن
الدن ابتدا در اثر ش��لیک نارنجک
مجروح و روی زمی��ن می افتد و
متعاقبا نیروهای نظامی آمریکایی با
اسلحه سینه و پاهای وی را هدف
می گیرند.
اسکوایر نوشت رویارویی نظامیان
آمریکایی با ب��ن الدن تنها پانزده
ثانیه به طول انجامید و حس��اس
ترین زمان درگیری ها زمانی بود
که این کماندو ک��ه از وی بعنوان
تیرانداز نام برده شده استدریافت
یک فروند بالگ��رد «بلک هاک»
آمریکایی نیز در عملیات شرکت
ک��رده و در محوطه مخفیگاه بن

12

Amir Kafshdaran Law
آموزش ،انرژی و تحقیقات پرشکی
را به خطر خواهد انداخت.
آق��ای اوباما از کنگره خواس��ت تا
الیحه مربوط به دو مس��اله را که
در حال حاضر تحت بررسی است
تصویب کنند ،یکی الیحه کنترل
اسلحه و دیگری الیحه اصالحات
مهاجرت.
پاسخ حزب جمهوریخواه به سخنان
رییس جمهوری

سناتور جمهوریخواه ،مارکو روبیو
در پاس��خ به س��خنان روز س��ه
شنبه باراک اوباما ضمن تاکید بر
«محاس��ن اقتصاد آزاد» گفت در
واقع این نوع از اقتصاد آزاد اس��ت
که منجر به رش��دطبقه متوسط
می شود ،و نه سیاست هایی که از
سویدولت فدرال تدوین می شود.
س��ناتور روبیو با نقل قول از باراک
اوباما که سیاست جمهوریخواهان
را ه��واداری از میلیونرها می داند،
گفت این سیاست های آقای اوباما
اس��ت که مهاجری��ن را با مالیات
های بیش��تر خود صدمه می زند،
سیاست هایی که حتی می توانند
مزایا و مشاغل را از بین ببرند.
این سناتور کوبایی آمریکایی گفت
رش��د اقتصادی بهترین راه برای
کمک به قش��ر متوس��ط است و
چنین رشدی اس��ت که در اصل
می تواند کس��ری بودجه کشور را
نیز کاهش دهد.
س��ناتور روبیو همچنین در بخش
دیگری از سخنان خود به «سیستم
پیشنهادی بهداشت» آقای اوباما
اشاره کرد و گفت این برنامه گرچه
ادعا می کند به بخش پایین جامعه
یاری می رس��اند ،اما در واقع این
سیستم موجب آسیب رساندن به
این قشر می شود.

AVOCAT

LAWYER

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

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

________________________________________________Tel.: 514-303-2977
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

•

الدن فرود آمده است.
ب��ه گفت��ه وی نیروه��ای وی��ژه
آمریکایی تصور نمی کردند بزودی
از آنج��ا نجات می یابن��د ،لذا در
وهله نخست آنها تصمیم گرفتند
با س��رقت خودروه��ای موجود به
Tel: 1-416-223-0850
سوی اس�لام اباد بروند و از سوی
دیگر براس��اس برنامه ریزی های
VANCOUVER
قبلی آنها منتظر رسیدن نظامیان
NORTHNima Bookstore
پاکستانی بودند تا به آنها بپیوندند.
4-1558 Lonsdale
پس از پایان عملی��ات ،در پایگاه
N. Vancouver, BC
V7M 2J3
نظامیان آمریکای��ی در جالل آباد
Tel: 1-604-904-0821
افغانستان قاتل اصلی بن الدن یکی
از افسران زن ارتش آمریکا را صدا
_______________
می زند که جنازه اسامه را ببیند.
For further information
این کماندوی آمریکایی در واکنش
or to order online:
Email: sentierislam@gmail.
به تعجب افسر زن سازمان اطالعات
com
مرکزی آمریکا خشاب اسلحه خود
را در می آورد و بعنوان سوغاتی به
وی هدیه می کند.
وی که برای آخرین مرتبه این زن از او بعنوان قهرمان ناشناس یاد می
را می بیند خشاب اسلحه خود را کنند اکنون بعنوان یک ش��هروند
که بیس��ت و هفت گلوله هنوز در عادی البته فاقد ش��غل ،خدمات
آن مانده اس��ت به وی هدیه می تامین بهداش��ت و حق��وق ثابت
است.گفته می شود وی که شانزده
دهد.
این نیروی زبده ارتش آمریکایی که سال در ارتش آمریکا خدمت کرده

BOOK

Prisoner of the Régime of Iran
MONTREAL

Librairie du Moyen-Orient
877 Boulevard Décarie
)(coin de Decelles
Ville St Laurent,
H4L 3M2
Tel: 1-514-744-4886

TORONTO

Pegah Bookstore
5513 Yonge
Toronto, ON
M2N 5S3

است صالحیت دریافت مستمری
و خدمات تامین درم��ان را ندارد
زیرا اینگونه خدمات ش��امل حال
کسانی است که بیست سال تجربه
همکاری در ارتش داشته اند.
همسر این کماندوی سابق ارتش

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

آمری��کا معتقد اس��ت اگرچه وی
جان خود را برای کش��ور و ارتش
فدا کرده است اما اکنون بنظر می
رسد وی به تلی از خاک فراموشی
سپرده شده است.

•
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ایران :چه حرفها!
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سازمان گالوپ پیرامون بحثهای
مربوط به ریاس��ت جمه��وری در
اکتب��ر  ۱۹۹۶انجام گرفت ،نتایج
به محض تکمیل آخرین مصاحبه
ارائه میشود.
در بیش��تر نظرس��نجیها پس از
تکمی��ل کار مصاحب��ه و قبل از
آغاز مصاحبه و قبل از آغاز مرحله
تحلیل یافتهها ،اطالعات حاصل به
دقت بررسی میشوند تا اشکاالت
آن برطرف شود .این مرحله شامل
یک روند آماری اس��ت که طی آن
برای جلوگیری از هرگونه سوگیری
احتمال��ی در ارتباط با متغیرهای
جمعیتی مانند سن ،جنس ،نژاد یا
منطقه سکونت ،نمونهها در مقابل
پارامترهای جمعیت شناخته شده
بررسی میشوند.

گالوپ ،اورانیوم و ایرانیان "

اینجا را با کجا اشتباه گرفتهاند؟"
نظراتی از میان مردم
در واکنش به نظرسنجی "گالوپ"

-------------پارسامحمدی
شاطر بازنشسته ی نانوایی است.
نیازمندیهای روزنامه همشهری
را در دس��ت دار د .دنب��ال کار
میگ��ردد چون اموراتش با حقوق
بازنشستگی نمیگذرد .میگوید:
«توقع دارند زنگ بزنند خانه مردم
و از زبان مردم بشنوند که جمهوری
اسالمی خوب است یا بد ،یا اتم را
میخواهند یا نمیخواهند؟ اینجا را
با کجا اشتباه گرفتهاند؟
میگیرن��د چ��وب توی آس��تین
مردم میکنند .مگر مردم مغز خر
خوردهاند هر کس��ی به آنها زنگ
بزند راست و حسینی جواباش را
بدهند .اگر اطالعاتیها باشند چه؟
از کجا معلوم کی پشت تلفن است.
والله خانه م��ا هم زنگ میزدند و
میپرس��یدند ،میگفتی��م انرژی
هستهای حق مسلم ماست!
خدا یک پول زیادی به ما بدهد و
یک عقل سالمی به این خارجیها.
در ایران از بچه بس��یجی  ۱۴ساله
ت��ا ادارهجاتیها هم��ه آدمفروش
هس��تند .هیچ کس جرات جیک
زدن ندارد .س��ر هر چیز کوچکی
اینق��در میبرن��د و میآورن��د که
آدمیزاد دور از جان به گه خوردن
بیافتد .این همه مگر روی ماهوارهها
نگفتند در ش��لوغیهای انتخابات
این جوانه��ای م��ردم را از روی
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در ایران از بچه بسیجی ۱۴
ساله تا ادارهجاتیها همه
آدمفروش هستند .هیچ کس
جرات جیک زدن ندارد!

موبایلگرفتند؟
پسرم تعریف میکرد کهدوستانش
را ب��ه خاط��ر اساماس تظاهرات
گرفتهاند .از ترسم موبایل بچههایم
را گرفته بودم که برایشان اساماس
نزنند .حاال بیایم پشت تلفنی که
معلوم نیست از کجا هست بگویم
چه»؟!
گالوپ :حمایت ایرانیان از برنامه
هستهای علیرغم فشار حتریمها

به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه،
موسس��ه نظرس��نجی گالوپ در
دسامبر  ۲۰۱۲و ژانویه سال ۲۰۱۳
با استفاده از تماس تلفنی با ۱۰۰۰
ش��هروند ایرانی باالی  ۱۵س��ال،
نظرش��ان را در م��ورد جنبههای
مختلف برنامه هس��تهای ایران و
تاثیر تحریمهای بینالمللی جویا
شده است.
طبق نتایج این نظرسنجی:
 ۸۳ درص��د پرسشش��وندگان
میگویند که تحریمها زندگی آنها
را زیاد یا تا حدی تحت تاثیر قرار
داده است ۱۴ .درصد نیز میگویند
که این تحریمه��ا هیچ تاثیری بر
زندگی آنها نداشته است.
 نزدی��ک ب��ه نیم��ی از

ایران کامال آزاد و سالم برگزار شد.
 ۸۳درص��د نیز اعالم کردند که به
نتیجه انتخابات مطمئن هستند و
 ۶۲درصد اعالم کردند که به طور
کامل به نتایج انتخابات اطمینان
دارند».
در مقابل بخش��ی از ادله مدعیان
تقلبدر انتخابات ریاست جمهوری
در این آدرس قابل مطالعه ،تحقیق
و بررسی است.

پیش از این "سایت الف" متعلق به
احمد توکلی از نمایندگان مجلس
شورای اس�لامی به نقل از پایگاه
اینترنتی " ُورلد پابلیک آپینیون"در
نظرسنجی پیش و پس از انتخابات
ریاست جمهوری ایران ،اعالم کرده
بود« :در نظرس��نجی انجام شده
این مرک��ز دو ماه پس از انتخابات
ریاست جمهوری ایران۸۱ ،درصد
از م��ردم ای��ران اع�لام کردند که
معتقدن��د محم��ود احمدینژاد
رئیس جمهور مش��روع و منتخب
این کشور اس��ت .فقط  ۱۰درصد
احمدینژاد را رئیس جمهور ایران
ندانستند.
در این نظرسنجی پس از انتخابات
ایران همچنین مش��خص شد که
 ۸۳درصد از مردم ایران معتقدند
که روند انتخاب��ات در ایران آزاد و
سالم برگزار شد ۶۶ .درصد از مردم
ای��ران اعالم کردند ک��ه انتخابات

پرسشش��وندگان ،ایاالت متحده
آمری��کا را مس��ئول تحریمه��ای
بینالمللی میدانند .تنها ۱۰درصد
حق ماست اما به خاطر یک حق
از این افراد معتقدند حکومت ایران
نباید همه چیز را ببازیم!
در وض��ع تحریمها مقصر اس��ت.
فرزانهدانش آموخته رشته معماری
اسرائیل با  ۹درصد و سازمان ملل
اس��ت .او اعتقاد دارد که «استفاده
متحد و اتحادی��ه اروپا هر کدام با
صلحآمی��ز از ان��رژی هس��تهای
 ۷درصد در مکانهای بعدی قرار
ح��ق ای��ران اس��ت و غربیها به
دارند.
بهانه کارهای جمهوری اس�لامی
 ۶۳ درص��د از ایرانیان که مورد
میخواهن��د این ح��ق را از ایران
بگیرند .آنها واقع��ا دارند به ما زور
س��وال قرار گرفتهاند میگویند با پیشینه نظر سنجیهای تلفنی در
وج��ود تاثیر تحریمه��ا بر زندگی ایران
{>> ادامه در صفحه}31 :
آنها و دیگران ،خواهان ادامه برنامه
هستهای ایران هستند ۱۷ .درصد
نیز با ادام��ه این برنامه مخالفاند.
این
 ۱۹درصد نیز گفتهاند که در
EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES، LAWYERS
مورد نظر مشخصی ندارند.
طریقه اجنام مصاحبهها

سازمان نظرسنجی گالوپ بیشتر
مصاحبهه��ای خ��ود را از طریق
تلفن و توسط ش��عب مستقر در
مناط��ق مختلف سراس��ر ایاالت
متح��ده آمری��کا انج��ام میدهد.
مصاحبهکنن��دگان آموزشدیده
این سازمان برای انجام مصاحبهها
از ف��نآوری رایان��های در انج��ام
مصاحبههایتلفنیبهرهمیگیرند.
در طول انجام مصاحبهها ،رایانه به
طور مداوم و خودکار به جدولبندی
پرس��ش و پاسخها میپردازد و در
م��ورد مصاحبههای��ی که به چند
پرس��ش محدود میش��ود ،مانند
مصاحبههایی که تح��ت نظارت

Garage Solution

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

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

مهساابراهیمنژاد
خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی






مدنی
کاری
تجاری
خانواده

قبول وکالت در ایران

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

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

________________________
465 St-Jean, Suite 801

برایارایهبهترینسرویس
با ما تماس بگیرید.

Montréal QC H2Y 2R6

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

TECHNIQUE

AUTO PART
لوازم یدکی اتومبیل

گــاراژسـولوشن

SPARE OR/AND REPLACEMENT PARTS
FOR IMPORTED AND DOMESTIC CARS

خدمات:







 میزانفرمانکامپیوتری
 تنظیمموتورباکامپیوتر
 کولـر
 مشکل یابی موتور
 تعویض موتور و گیربکس
 تعمیر و تعویض ترمزها
و بسیاری دیگر

به زبان فارسی ،انگلیسی ،فرانسوی
با مدیریت ایرانی،
در خدمت جامعه ایرانی
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ALIGNMENT
FUEL INJECTION
AIR CONDITIONING
TROUBLE SHOOTING
ENGINE
TRANSMISSION
BRAKES AND....

•
•
•
•
•
•
•

________________

Garage Solution

7925 14 Av St Michel
Montréal, QC H1Z 3M1

Tel.: 514-721-0700

به زبان فارسی ،انگلیسی ،فرانسوی
با مدیریت ایرانی،
در خدمت جامعه ایرانی

________________

Pieces Auto Technique
3736, rue Jean-Talon O,
Montréal, QC H3R 2G7

Tel.: 514-733-6335
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www.paivand.ca

ایران :فساد بی پایان...

بازارداغخریدوفروشمقالهوپایاننامه

دویچه وله فارسی:

«فقط اسم نویسنده را تغییر
بدهید»

راه نخست دست یافتن به مدرک
جعلی ،بازار پر رونقی است که سر
و ته آن ناپیداست.
خرید و ف��روش مقاله و پایاننامه
گرچه ظاهرا غیرقانونی اس��ت ،اما
آشکارا انجام میشود و فروشندگان
با اسم و آدرس و شماره تلفن انواع
خدمات را عرضه میکنند.

برای عبارت "خری�د فروش پایان
نامه مقاله" ماشین جستجوی گوگل
ح�دود  ۴میلیون مدخ�ل به زبان
فارسی ارائه میکند.

دکتربهمن فصیح پور

  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

(این مطلب اندکی کوتاه شده است)

مدرک تحصیلی تقلبی
ویژهی ایران نیس��ت ،اما
در کش��ورهایی مانن��د
ایران که فس��اد فراگیر
و مس��ئوالن فاسد زیاد
هس��تند ،ب��ازار مدرک
تقلبی پررونقتر است.
در ایران موسسههایی با
اسم ،آدرس وعلنی مقاله
و پایاننامه میفروشند.
کـردان ،وزیر کشور
علی ُ
دولت نهم مشهورترین سیاستمدار
جمهوری اسالمی است که برمال
شدن تقلبی بودن مدرکدکترایش
به استیضاح اودر مجلس انجامید.
کردان قل��ه کوه یخی اس��ت که
بخ��ش اصلی آن در زی��ر آب قرار
دارد.
اگر معیارها و قواعد رسمی آموزش
عالی در ایران را مالک قرار دهیم
مدارک بس��یاری از دولتمردان ،از
رئیس دولت ،محمود احمدینژاد
تا ش��هردار ته��ران و بس��یاری از
وزیران ،وکیالن و مدیران ارش��د،
جعلی هم نباشند ،معتبر نیستند.
بس��یاری از این مدارک در زمانی
صادر ش��ده که این افراد ،در شهر
دیگری شاغل بودهاند...
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(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

•
•
•
•

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

كنن��ده را عوض ك��رده و پرینت
بگیرید".
برخ��ی از س��ایتهای اینترنت��ی
خدم��ات خ��ود را تح��ت عنوان
مشاوره و راهنمایی عرضه میکنند
اما تقریبادر همهی موارد مشخص
میش��ود که کار اصلی آنها هموار
ک��ردن راه تقلب برای به دس��ت
آوردن مدرک تحصیلی است.
همراهی؛ از طرح پایان نامه تا دفاع
یک س��ایت اینترنتی در پوشش
"مش��اوره تهی��ه پروپ��زال پایان
نامهه��ای فن��ی و علوم انس��انی
دانشگاههای دولتی ،دانشگاه آزاد،
دانش��گاه پی��ام نور ،و موسس��ات
آموزش عال��ی" اطمینان میدهد
که در تمام مراحل "در کنار ش��ما
خواهیم بود".
این سایت مینویسد "سعی خواهد
شد پایان نامه شما بر طبق آخرین
اصول روش تحقیق نوشته شود تا
در سریعترین زمان به تایید برسد"
و حتا برای "اصالح و رفع ایرادات
احتمالیدر هر مرحلهای که ممکن
است از طرف استاد راهنما مطرح
شود" به شما کمک میکنند.
طبیعتا دفاع نهایی از پایان نامهای
کهدیگران نوشتهاند میتواند کمی
مشکل باشد .به همین علت یکی
دیگر از خدمات "ارائه رهنمودهایی
برای دفاع هرچه بهتر از پایان نامه
و پاسخ سواالت متداول اساتید در
جلسه دفاع پایان نامه" عنوان شده
است.
برای دانش��جویانی که در میانهی
کار از عهدهی به پایان رساندن آن
برنمیآیند نیز چارهاندیشی شده و
آن هم "به این صورت که قسمتی
ار پای��ان نام��ه را خودت��ان انجام
میدهید و قس��متی را ما برایتان
آماده میکنیم".

برخی از موسسههای عرضهکننده
مقال��ه و پایاننام��ه در حقیق��ت
فروشگاههای اینترنتی هستند که
در کنار اینکار تقریبا همه چیز ،از
لباس زیر تا وس��ائل آشپزخانه ،از
خودرو تا کتابهای روانشناس��ی،
نیزمیفروشند.
یکی از این فروش��گاهها که ظاهرا
قانون��ی کار میکند و در س��ایت
اینترنتی خود آدرس دفتر شرکت
در خیابان طالقانی را نیز منتش��ر شغل :پایان نامه نویس!
کرده مژده میدهد که با استفاده روشه��ای خرید و فروش مقاله و
از مقالههای این موسس��ه "همه پایاننامه نیز متفاوت است.
چیز آماده است شما فقط نام تهیه برخ��ی به ش��یوهی انبوهس��ازان

شیراز

مجموعهای از مصال��ح مورد نیاز
را در چند  DVDذخیره کردهاند
و آن را به قیمتهایی زیر بیس��ت
هزار تومان میفروشند.
برخی دیگ��ر میگویند"ب��ا فارغ
التحصی�لان ارش��د و دکت��ری
دانش��گاههای معتب��ر کش��ور"
همکاری دارند و محصولی مطابق
میل ،س��لیقه و نیاز ش��ما فراهم
میکنند.
یکی از دانشجویان دورهی دکترای
عل��وم سیاس��ی دانش��گاه تهران
میگوید از زمان تحصیل در دوره
کارشناس��ی ارش��د با یکی از این
موسس��ههای اینترنتی همکاری
میکند و به واس��طهی آنها برای
متقاضی��ان مقال��ه و پایاننام��ه
مینویسد.
یک کاب��ر اینترنت��ی زیر مطلبی
در مورد تقلب مینویس��د "برای
ارائهی پایاننامهی مقطع لیسانس
خیلی زحمت کشیدم" اما آخرش
ی��ک نم��ره  ۱۹گرفته اس��ت .او
اعتراف میکن��د« :منم علی رغم
میل ش��خصی مجبور شدم برای
جبران هزینه کارم و تسلی غرور
شکس��تهام متن پایان نامه را به ۶
نفر تا االن بفروشم .همین االن هم
با نفر هفتم بر سر قیمت در حال
چانهزنیهستم».
پایان نامه؛ از خودکفایی تا
صادرات

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

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

در فیس��بوک س��ایتی ب��ا عنوان
"خرید ف��روش و انجام پایاننامه"
behrooz@babakhani.ca
وجود دارد که هزاران نفر از طریق
آن ب��ه معامله مقال��ه و پایان نامه
مشغولند.
ش��ماری از موسس��هها نی��ز ب��ا
گس��ترش فعالیت خ��ود آمادهی شما را از طریق ایمیلدر اختیارتان نامه تبدیل شدهاند.
اعضای فراکسیون خواهان بازدید
سرزده مس��ئوالن از مراکزی شد
صدور پایان نامه به خارج از کشور میگذارد...
که به گفت��هی او "اقدام به خرید
هستند .س��ایتی که خود را آماده روبرویدانشگاه تهران صدها آگهی داد و ستد مجاز و غیرمجاز
"ارائهپایاننامههایخارجیکلیهی فروش پایاننامه به چشم میخورد تابستان سال گذشته رواج خرید و ف��روش غیرمجاز پای��ان نامه"
رشتهها" معرفی میکند میگوید و تعدادی از فروشندگان کتابهای و فروش پایاننامه به فراکس��یون میکنند.
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چراخدااجازهمیدهدرنجو
بدبختیدامنگیرانسانشود؟()1
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻋﺼﺮ
ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﻣﺴﺎﺋﻞ مهمتر و ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮ از
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺠﺰات ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﺎﯾﺪ رﻧﺞ ﺑﮑﺸﻨﺪ؟
ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ اطﻔﺎل ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ؟
و ﯾﺎ ﭼﺮا اﻣﯿﺪه��ـﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻗﺪر زود از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ؟
ﭼﺮا اﯾﻦ هـﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﯽﮔﻨﺎه و اطﻔﺎل ﻣﻌﺼﻮم
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓهـﺎ ﺷﻮﻧﺪ؟
ظﺎهـﺮا ﻗﻀﯿﻪ از دو ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ:
ﯾﺎ ﺧﺪا ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﯿﮑﻮی ﻣﻄﻠﻖ
ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ او ﻧﯿﮑﻮی ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ آن
ﻗﺪر ﻗﺪرت ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ را ﺑﮕﯿﺮد
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺮدم
ﺧﺪا را ﺳﺒﺐ و ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽه��ـﺎ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﻮاب ﺳﺎده ای داد،
و ﯾﺎ تنها ﺑﺎ اظهار ﻧﻈﺮی آن را ﺣﻞ ﮐﺮد« .ﻏﻢ
دلﺳﻮﺧﺘﻪ را دل دان��د و ﺑﺲ» وﻟﯽ ﺑﻪ ه��ـﺮ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺳﭙﺮد.
هیـﭻ وﻗﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪا اﻧﺴﺎن
را ﺑﻪ ط��ور ﮐﺎﻣﻞ آﻓﺮﯾﺪ و در او ﺑﺪی وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ .اﻧﺴﺎن ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا
را اطاﻋﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ اراده او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزد.
اﮔﺮ اﻧﺴﺎن از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد،
ه��ـﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﻣﺪ .او در
ﺟﻮار ﺧﺪا زﻧﺪﮔﯽ بی انتهایی را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و
از وﺟﻮد ﺧﺪا و آﻓﺮﯾﻨﺶ او ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .ﻧﻘشه
ﺧﺪا در اﺑﺘﺪای آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن هـﻤﯿﻦ ﺑﻮد.
در واﻗﻊ ﻧﺴﻞ آدم ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽورزد .ﺑﻪ
وﺳﺎطﺖ ﯾﮏ آدم ،ﮔﻨﺎه داﺧﻞ جهان ﮔﺮدﯾﺪ
و ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﻮت و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮت ﺑﺮ ه��ـﻤﻪ
ﻣﺮدم ﺗﺎری ﮔﺸﺖ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ هـﻤﻪ ﮔﻨﺎه
ﮐﺮده اﻧﺪ» (روﻣﯿﺎن .)5: 12
ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻨﺎهـﺶ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﺪا.
اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﺮا ﺧﺪا ﻣﺎ را طﻮری
ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﯿﻢ؟
در ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎ
را آن ﭼﻨﺎن ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ در آن ﺻﻮرت ﻣﺎ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﻧﻪ اﻧﺴﺎن.
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺘﺎن ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺮوﺳﮏ

ﮐﻮﮐﯽ ازدواج ﮐﻨﯿﺪ؟
هـﺮ ﺻﺒﺢ و ه��ـﺮ ﺷﺐ ﮐﻮﮐﺶ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ و
ﺻﺪاﯾﯽ از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ «دوﺳﺘﺖ
دارم» و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﺟﺮه و دﻋﻮا
و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﮑﻨﺪ وﺟﻮد
ﻧﻤﯽداﺷﺖ! ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاهـﺪ
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ!؟ ﻣﺤﺒﺖ ارادی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎ را اﻧﺴﺎن ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ
ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ و آن وﻗﺖ ﻣﺎ اﻧﺴﺎن آزاد ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ.
ﺑﻪ ه��ـﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪا ﺻﻼح دﯾﺪ ﻣﺎ را ه��ـﻤﯿﻦ
طﻮر ﮐﻪ ه��ـﺴﺘﯿﻢ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ هـﻢ ﺑﺎﯾﺪ
واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ.
در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا اﮔﺮ ﺑﺨﻮاه��ـﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪی را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺳﺎزد .ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :از رأﻓﺖه��ـﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻠﻒ ﻧﺸﺪﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖه��ـﺎی او ﺑﯽزوال
اﺳﺖ» (ارﻣﯿﺎ  .)3: 22زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاه��ـﺪ رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ او ﺑﺪی را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاه��ـﺪ ﺑﺮد .ﺷﯿﻄﺎن
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺎره��ـﺎﯾﺶ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاه��ـﺪ
ﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا و ﻓﯿﺾ او در
دﻧﯿﺎ ﺣﮑﻢراﻧﺴﺖ و ه��ـﻨﻮز ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺨﺸﺶ
ﮔﻨﺎهـﺎن و رﺣﻤﺖ الهی وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ ﺧﺪا اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﻮدن ﺑﺪی ﻧﻤﺎﯾﺪ
آن را ﺑﻪ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاه��ـﺪ داد .ﻣﺎ
ﻣﯽﺧﻮاه��ـﯿﻢ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﺎﯾﻞ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﺎ ه��ـﻢ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﯾﻢ .اﮔﺮ ﺧﺪا
ﺑﺨﻮاه��ـﺪ ﺑﺪی را هـﻢ اﮐﻨﻮن رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﻨﺪ،
آن را ﺑﻪ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاه��ـﺪ آورد
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه��ـﺎن و دروغ ه��ای
ﺷﺨﺺ ،ﮐﻤﯽ ﻣﺤﺒﺖ ،ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺎ از اﻧﺠﺎم دادن
ﮐﺎرهـﺎی ﻧﯿﮏ ،ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ آن ﺧﻮاهـﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا دﺳﺘﻮر ﺑﺪهـﺪ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ
در ﻧﯿﻤﻪهـﺎی ﺷﺐ ﺗﻤﺎم بدی ها از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود؛
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺎ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ زﻧﺪه ﺧﻮاهـﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ؟
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪا ﭼﺎره ای ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه
اﺳﺖ .او بهتری��ن و ﺑﺎارزشﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ
ﺷﯿﻮه را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮده ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد
را داده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻣﺮدم ﺑﺪﮐﺎر ﺑﻤﯿﺮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ راه ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن مهی��ا
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ از ﻗﺼﺎص ﺣﺘﻤﯽ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﻨﺎه
و ﺷﺮارﺗﺶ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮد .ﺑﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ
وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ راﺑﻄﻪ ﺷﺨﺼﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﺪرت ﺑﺪی دره��ـﻢ ﺧﻮاهـﺪ
ﺷﮑﺴﺖ .ﻣﺮگ ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﻮاب نهایی

اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪی در ﻗﯿﺎس اﻧﻔﺮادی .ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ه��ـﺴﺘﯽ ،ﺣﺮﮐﺎت و اﻋﻤﺎل اﻓﺮاد
ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪ .ه��ـﯿﭻ ﮐﺲ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪا از دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ .در ﺑﺎزی
ﺷﻄﺮﻧﺞ اﮔﺮ ﭘﺲ از ه��ـﺮ ﺣﺮﮐﺖ مهره ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺎزی ﻋﻮض ﺷﻮد ،مفهوم ﺑﺎزی از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاهـﺪ
رﻓﺖ و ﺷﻄﺮﻧﺞ ،ﺑﺎزی ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮاهـﺪ ﺷﺪ.
ه��ـﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ اﮔﺮ رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ مفه��وم ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣﯽده��ـﺪ .ﺑﺤﺚ درﻣﻮرد ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ بدیه��ا
انته��ا ﻧﺪارد ،و ه��ـﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاب
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪه��ـﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺰء
«ﭼﯿﺰه��ـﺎی ﻣﺨﻔﯽ (اﺳﺖ ﮐﻪ) از آن یه��وه
ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ» (ﺗﺜﻨﯿﻪ .)29: 29

ﺑﺪی واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﺾ ﮐﻪ ﺑﺎ آن رو ﺑﻪ رو
هـﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن
ﺷﻮﯾﻢ .ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از اﺷﮑﺎل ﮐﺎر در اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ واژه "ﺧﻮب" را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ و
وﻗﺘﯽ آن را ﺑﺎ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدهـﯿﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ
اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ" .ه��ـﯿﻮ اون ه��ـﺎﭘﮑﯿﻨﺲ"
( )Hugh Evan Hopkinsاظهار ﻣﯽدارد ﮐﻪ
"ﺟﺎن اﺳﺘﺎرت ﻣﯿﻞ" ()John Stuart Mill
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺶ ﺑﻨﺎم «طﺒﯿﻌﺖ» ﺑﻪ طﻮر
روﺷﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮان
هـﺮ دوران دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن آن ﺑﻮده اﻧﺪ.
اﮔﺮ در ﻗﺎﻧﻮن آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ
ﻣﯽﺑﻮد و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت ﺗﺎم ﻣﯽداﺷﺖ
ﺑﺎﯾﺪ هـﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺪﮐﺎری و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری
ﺧﻮد از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ
وﺟﻮد دارد ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد ،ﯾﮑﯽ ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ
و دﯾﮕﺮی ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ و
اﺳﺘﺜﻨﺎ در ﭼﻨﯿﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﻤﯽداﺷﺖ
ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﻮژه
اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻠﯿﻪ تئوری ه��ای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺣﺎل اﻓﺮاطﯿﻮن ﻣﺬه��ـﺐ و ﻓﻠﺴﻔﻪ درﻣﻮرد
«ﺧﻮﺑﯽ» اﺑﺮاز داﺷﺘﻪاﻧﺪ ه��ـﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ در
طﺒﯿﻌﺖ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ در ﯾﮏ زﻣﺎن هـﻢ ﻧﯿﮑﻮ
ﺑﺎﺷﺪ و هـﻢ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ.
اﺷﮑﺎل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪای «ﻧﯿﮏ» ه��ـﺮ ﮐﺲ را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽاش ﭘﺎداش ﻣﯽده��ـﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪا
«ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ» ه��ـﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﭘﺎداش و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﻪ



کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال
ش جالل عادل
شی

ک

ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮشﺑﺨﺘﯽ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﻪ طﻮر ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻌﻀﯽهـﺎ را ﺑﺮ آن ﻣﯽدارد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻗﺪرت ﺧﺪا ﺷﮏ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ
اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺮدار ه��ـﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ وی
رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﺧﺪای ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﺷﺪ؟
اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ طﻮر رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﭼﻪ؟
اﻧﺠﯿﻞ آن طﻮر ﮐﻪ در عهد ﻋﺘﯿﻖ راﺟﻊ ﺑﻪ آن
ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﺷﺪه و در عه��د ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﺎهـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﮑﻮی ﺧﺪا را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻋﺪاﻟﺖ او
ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺤﺒﺖ ،رﺣﻤﺖ و مهربان��ی وی ﻧﯿﺰ
ظﺎه��ـﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺸﮑﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﮐﻪ «ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﮔﻨﺎه��ـﺎن ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮده و
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﻣﺎ ﺟﺰا ﻧﺪاده اﺳﺖ.
زﯾﺮا آن ﻗﺪر ﮐﻪ آﺳﻤﺎن از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ
ﺑﻪ ه��ـﻤﺎن ﻗﺪر رﺣﻤﺖ او ﺑﺮ ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ» (ﻣﺰﻣﻮر 103: 10و  .)11ﮔﺎهـﯽ
مفه��وم ﻧﯿﮏ ﺑﻮدن ﺧﺪا ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺧﻮشﺑﺨﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ
زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﻮشﺑﺨﺘﯽ را راﺣﺘﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮشﺑﺨﺘﯽ واﻗﻌﯽ و
اﺻﻠﯽ و ژرف ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮﺷﯽ و
ﻟﺬت زودﮔﺬر اﺳﺖ.
____________________
ادامه در شماره آینده
____________________
(برگرفته از كتاب ایمانی منطبق بر عقل و
برهـان)

داوند مح

خ
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

و همچنین برای دریافت
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

Mont Royal
Mont
Royal

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal

بت است

Mary Anne

15
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مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

4976 Notre Dame W.
514-827-6364/514-4899834
www.dehkhodaschool.com
------------------------

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

کتابخانهنیما

مدرسه فردوسی

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

7085 Cote-desNeiges

ایران-مونترال

اجنمنایرانیانوست
آیلند

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

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

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

(514) 299-1787

www.addhi.org

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

را فراموش نکنیم!

ایرانیکاازآنهمهماست
و به حمایت مالی همه نیاز دارد.
514-651-7955

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

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

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

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

فرهنگسرایسینا

تلفن)514( 626-5520 :

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

مرکزفرهنگیزاگرس

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

اجنمندوستدارانزرتشت

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

خورشید خانوم

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

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

(514) 731-1443

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

IBNG

همبستگیبازرگانی
اجنمن ادبی مونتریال

8043 St-Hubert
514-619-4648

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

(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکا

منایشگاه نقاشی های
علی اصغر معصومی و حمیرا مرتضوی
در گالری «رانده وو»

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

 3تا  17آوریل 2013

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

بنیاد سخن آزاد

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

Tel: 514-341-5194

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

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

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

بالهایرنگ

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso. – Capital
Region

اجنمنفرهنگیایرانیان
اتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.
ca

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

سرامیک های محمود بقائیان
www.ceramicstudio.ca
Tel.:(514) 284-6630
دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)

ی اصغر معصومی
عل 

شاهنامه
نقاش ،گرافیست (تصویرگر
ٔ
امی�ر کبیر) ،متولد کنگاور در س�ال
.۱۳۱۲
از س�ال  ۱۳۳۸در جه�ت ش�ناخت
و انتقال تغییرات اجرأیی نقاش�ی و
نگارههای ایرانی باهدف تلفیق آن با
هنر گرافیک غربی کار کرده اس�ت.
که حاصل این کار را میتوان بصورت
ش�یوهای مس�تقل و در پن�ج دور ٔه
متمایز مشاهده کرد .آثار این نقاش
در موزهها و مجموعههای خصوصی
ای�ران و ش�هرهای دیگر کش�ورها
نگهداریمیشوند.
ی اصغ�ر
نمایش�گاه کاره�ای عل� 
گوشه جهان برای
معصومی در چهار
ٔ
دوستداران هنر او عرضه شده است.

(514) 692-0476
 Tel.:جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
www.facebook.com/
djalcapone.taymourکند خودرا با ما برگزارکنید!
بنیا د فرهنگی نیما برگزار می

 )1بررسی دیدگاه های جالل آلاحمد

حمیرامرتضوی
ی تازه و جدید خود
هر بار ب��ه نوع 
( )2002 BFA, MAedحمی��را را کش��ف پتانسیله��ا ،تواناییها،
مرتضوی نق��اش ،آموزگار نقاشی ،احساس��ات و افک��ارم را بص��ورت
ی
رشته تصویری تجرب��ه میکنم ،بعض 
متولد  ،۱۳۴۳فارغالتحصیل ٔ
هنرهای زیبا از دانشگاه کنکوردیا وقتها ه��م سورپرایز می شوم از
ی که نقاشی به من
درسهای زندگ 
می باشد.
وی پس از تحصیالت دانشگاهی ،میام��وزد .لحظاتی ک��ه در حین
زمینه نقاشی کالسیک اروپایی ،نقاش��ی با موض��وع ک��ارم ارتباط
در ٔ
نقاشی انتزاعی و انواع تکنیکهای حسی برق��رار میکنم و ب��ا کارم
ی میش��وم ،وارد فضایی میشوم
قلم مو و کاردک زیر نظر استادان یک 
حس زنده
اروپایی تعلیمدیده است.
که زمان رنگ میبازد و ّ
در م��ورد آفرینشه��ای هنریش ،بودن و شعف به من دست میدهد
حمیرا میگوی��د" :برای من پروسه و در این لحظات هست که به خود
کار نقاشی از موضوع نقاشی مهمتر درونم نزدیکترم" .
ی نمی کند که موضوع نقاشیه��ای حمی��را مرتض��وی
هست .فرق 
طبیعت ،گل ،زن ،طبیعت بیجان درگالریهای مونت��رال به نمایش
حس باشد ،در آم��ده ،و کاره��ای ایشان برای
و یا کشیدن فقط یک ّ
ی و شرکتها
این "فع��ل" یا عمل نقاشی کردن مجموعهه��ای شخص 
هست که برای��م مهم است ،چون خریداری می شود.

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

درخدمت ایرانیان گرامی

>> سخنرانی
دکتر سهراب شیراوند:

PAIVAND: Vol. 19  no.1096  Fev. 15, 2013

 )2نقدی بر لنینیسم
شنبه  16فوریه 2013

ساعت  6بعدازظهر
کتابخانه نیما 5206 :بولوار دکاری

Maison De Kebab

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی

La

لحظههای شیرین با

سفرۀعقدشیرین
______________

>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی ،سرویس و بها
کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

طراحیواجرایسفرههایعقدشما...

>>سوپراسپشیال
جدید ما :

در رنگ ها و اندازه های متنوع

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

514

933-0-933

16

820, av Atwater,

Montréal, QC H4C 2H1

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

www.sofrehaghd-montreal.com

دشنبه
3
2
رسال ما
 Plazaنشکوهمرس
 bassyند
Em
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در شهــر

انجم��ن دوست��داران زرتش��ت ،بنیاد
فرهنگیکتابخانهنیما،وانجمنفرهنگی
پیام پارس جشن س��ده را در رستوران
Monklandتا5دربعد
 grillشنبه ها1 :
ازظهر 2فوریه
سالمه
4976
Notre
Dame
W.2013
نمود .جش��ن سده که
برگ��زار
514-827-6364/514-489-9834
ارزشمندی آن را با نوروز یکسان میدانند،
www.dehkhodaschool.com
مورد استقب��ال دوستداران جشن های
ملی قرار گرفت .آمدیم تا بار دیگر آنچه
ک��ه از فرهنگ و باورهای ایرانی خود را
است،
Cote-des-Neigesرسیده
که از نیاک��ان مان به م��ا
7085
گذارده و آن
همسو با یکدیگر به نمایش
514-962-3565
را به شادی جشن بگیریم .مجری برنامه
گوئی
وستآمد
بیان خوش
درویشعلی با
جناب
آیلند
ایرانیان
اجنمن
از سوی برگزارکنندگان و در خواست ارج
فارسی
نهادن بهکالس های
آزادی ایران و
جانباختگ��ان راه
شنبه
کودکان:
ایهاایران برنامه
جاودانه
با سرود همیشه
شریف به
جن��ابتادکتر
15/30
نمودند12/30.
آغ��ازساعت
را از
اندیشمند و
زرتشت،
سخنان��ی از
ای��ن2900
Lake
)(DDO
()514آموزه
626-5520هم��واره
تلفن:ایران کهن که
فیلس��وف
هایشدرراستای اندیشه نیک ،گفتار نیک
و ک��ردار نیک ،که در بخشهای گوناگون
زندگی رهنمونی است ،برای رسیدن به
کالس های
رقص :را بیان
وآرامش درون
 انسانی
ارزش های
بزرگساالن
بچهدرها و
است و آن راه
جهان یکی
نمودند .راه
 11تا 2
جلویساعت
یکشنبه ها:
بگیرید و در
خشم را
راستی است.
5347
جهانیان
Cote-des-Niegeبرای
برابر ستم بایستید .دینی
Tel: 514-341-5194
--------به راستیبهترین است ،ک��ه جهان ما را
ودرستی پیش ببرد ،وگفتار وکردار ما را
بنماید.مونترال
ایرانی
اجنمنزنان
درپرتو آرامشدرست
8043
St-Hubert
جناب زروان مبتکر به بیان فلسفه برگزار
514-619-4648
زادشب مهر،
جشن سده و پیون��د آن با
که بنیان نهفته و آشکار آن در ژرفترین
بخش درون هر انسان در تجلی و شکوه
اش ب��رای
باهست��ی
عش��ق در پیون��د
Maison
d’Edition
Ketab-eمی
آزادی حقیقی
و
آرامش
دستیابی به
Iran Canada
Inc.
پرداختند.
باشد4438 rue de la Roche،
گیرای خود
بیان شیوا
جناب علیزاده با
)(514و Tel.:
373-5777
شعری از حافظ را خوانند که مورد توجه
باشندگاندر جشن قرارگرفت.

مدرسه دهخدا

مدرسه فردوسی

خورشید خانوم

www.paivand.ca
www.paivand.ca

چهخبر.. .

گزارش
جشن سده

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

کتابخانهنیما

ایرانیکاازآنهمهماست

5206 DECARIE #3

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

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

ایران-مونترال

دی ج��ی آیدین ب��ا برگزیدن آهنگهای
(514) 299-1787
زیبای ایرانی فضای شور و شادی و رقص
www.addhi.org
ویژه خود را آفریده بود.
------------------از باشندگ��ان در جشن با سوپ ،ساالد و
حقوقدانان
اجنمن
ویا ماهی
استیک گوشت ،مرغ
خ��وراک،
چایکبک
زبان
فارسی
پذیرایی شد.
قهوه ویا
ودسر کیک و
www.ajpq.qc.ca
هدایایی را که
سپ��س جناب رضا هومن
-------------------بیزنس های ایرانی مونترال برای پشتیبانی
مهندسان و
بودند ،با قرعه
کانوناهدا گ��رده
از ای��ن جشن
کبکبا هر
داده شده
هایکوپن
آرشیتکت های
کش��ی شماره
ایرانی
برندگان
بلیت به باشندگان در جشن به
AIEAQ.mtl@gmail.com
رق��ص وشادی تا
اهدا ش��د و پس از آن
--------------دوستدارانزرتشت
اجنمن
شب ادامه داشت.
پاسی از
(514) 731-1443

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

جوان ما
برگزارکنندگ��ان :از دی
ج��یآتنا
خانوادگی
سرویس
چشمداشتی
OFهیچ
ATHENAبدون
آیدین گرامی که
SHILD
راب��رای همه
Servicesماندنی
شب��ی شاد و بی��اد
Family
) (514همچنین
جش��ن آفرید،
باشندگ��ان در
274-8117
رستوران شیراز،
جهان،
پوشاک
تولیدی ----------
گ��اراژ وس��ت مونت ،جن��اب رفعت پناه
هرپنجشنبه
برای
 ،فرش��اد گرام��ی تپش دیجیت��ال
www.cafelitt.ca
بلیت ،و یکایک
همیاری هایشان و فروش
------------------------بودید و ما را
شم��ا گرامیان که در جشن
فرهنگسرایسینا
قراردادید ،بدین
مورد مهر وتشویق خود
نمایند.
می
وسیله سپاس گزاری
514-488-3000
6528مدیره)
( St- Jacques W.هیات
-----------------------

کافهلیت:

مرکزفرهنگیزاگرس

-------------------WWW.IBNG.CA
بنیاد سخن آزاد

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

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

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

IBNG

اوتـــاوا

همبستگیبازرگانی

Persian Cultural Asso. – Capital Region

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

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

رادیوفارسی مناشوم

(514) 651-7955

دوشنبه ها 7 :تا  9شب
بامداد
چهارشنبه ها8 :
دانشنامهایرانیکا
CKCU 93.1 FM

www.PersianRadio.net
را فراموش
نکنیم!کسبوکار در جمع دوستان...
صبحانه و

مدرسه فردوسی

6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684

در نشانی جدید برگزار می کند:
ایران-مو نترال
درساز حقوق بشر در
انجمنتکدفاع
کالس های

بیانیه مطبوعاتی در اعتراض به دستگیری روزنامه نگاران و در ای��ران و جهان خواستار آزادی فوری
روزنام��ه نگا ران در بند و سایر زندانیان
ایران

فعالین مطبو عا تی در

سیاسی و مطبو عاتی است.
حق
این
و
دارد
بیان
و
عقیده
آزادی
حق
بشری
حقوق
نهادهای
گزارشهای
بنا به
م��ا از نه��ا د ه��ای حق��وق بش��ری و
الملل،باسابقه
مجرب،
دبیران عفو بین
توسط (سازم��ان
بین المللی
مستل��زم ان است که کس��ی از داشتن سندیکاهای روزنامه نگ��اران کبکی و
گزارشگران
حق��وق بش��ر و
دی��ده بان
پرورشعقاید خود بیم ونگرانی نداشته باشد )...کانادایی انتظار داریم که هبستگی خود
آموزش و
رمسی
و
نقض
نگاران
روزنامه
این
ای
پایه
حقوق
یورش
با
ژانویه
28
تا
26
از
م��رز)
بدون
را ب��ا روزنامه نگاران ایرانی در بند اعالم
نیروهای امنیتی به دفا ترروز نامه نگاران ش��ده است و باز داشت آنان خود سرانه و از امکاناتی ک��ه در اختیار دارند برای
تعداد  16روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی و بدون تفهیم اتهام صورت گرفته است .آزادی ف��وری و بدون قی��د وشرط انان
الزم به یاد آوری است که اتهاماتی واهی
7085 Cote-des-Neiges
بازداش��ت ش��ده و ب��ر اس��اس اخرین مانند جاسوسی برای قدرت های غربی اقدام نمایند.
منتقل شده اند.
2M1به زندان
اطالعات
Montreal,
H3RاوینQC
 34س��ال است که از طرف رژیم حاکم انجمن دفاع از حق��وق بشر در ایران -
در بیانی��ه هایی به تاریخ سی ام ژانویه،
ح��دود دویس��ت روزنامه نگ��ار و فعال بر ایران تک��رار میشود و تا کنون هیچ مونترال
مطبوعات��ی در ایران به یورش نیروهای مثالی که اتهاماتی از ایندستدردادگاه مونترال سی و یکم ژانویه 2013
امنیتی به دفاتر روزنامه نگاران اعتراض های صالحه به اثبا ت رسیده باشد سراغ رونوشت ب��ه فرانس��ه و انگلیسی برای
کرده و خواستار آزادی سریع انان شدند .نداریم.
رسان��ه های جمعی کب��ک و کانا دا و
ما معتقدیم با توجه با ینکه دولت ایران این بار نیز مسئو الن قضایی جمهوری
اسالم��ی هیچگونه دلیل��ی مستند بر سندیکای روزنامه نگاران
منشور جهانی حقوق بشر را امضاء کرده
www.farsi.humanrightsiniدارید پیوند دیجیتال را در حلظه
داشتمیل
www.paivand.caقانونی ،برای باز اگر
این روز
است ،بر اس��اس مواد ( 3هر فردی حق موازین
ran-montreal.org
زندگی ،ازادی و امنیت شخصی دارد) 9 ،نامه نگاران و فعالی��ن مطبو عاتی ارائه
info@humanrightsiniran(هیچکس را نباید خود سرانه تو قیف ،نکرده اند.
انتشار دریافت کنید،
حبس یا تبعید ک��رد) و ( 19هر فردی انجمن دفاع از حق��وق بشر در ایران –
montreal.org
Tel.: 514-476-1887
بشریهم به MAILING LIST
>> گرافیک عالی مونترال همصدا با نهادهای حقوق شما

ریاضی

شیمی

و با شهریه ای بسیار مناسب

Tel.: 514-962-3565
تیراژگسترده

Advertise with us

) 514-996-9692

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
سازمانسیاسیفرهنگی

خودرهاگران
در خدمت
خودرهایی
و خودسازماندهی
www.

KhodRahaGaran
.org

ظرفیتمحدود

بزرگ ما بپیوندید:
info@paivand.ca

بهاره 2013
تــرم
2012
پائیزی:
ترم

 23جون
 8آوریل
دسامبر)
سپتامبرتاتا ۹
(۲4
Tel.: : 514-737-3642

5180، Queen-Mary, 4e étage, Montréal, H3W 3E7



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

163

محل ثبت نام



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

بررسیمقوله
تبعید»
«غرببهگی/
بیایید نزد من ،ای تمامی زحمتکشان و گرانباران ،که من به شما آرامش خواهم بخشید .یوغ مرا بر دوش گیرید
خواهید یافت .
ادواردسعید
و از من تعلیم یابید ،زیرا مالیم و افتادهدل هستم ،و در جانهای خویشدرآرامشآرای
چراکه یوغ من راحت است و بار من سبک .عیسی مسیح انجیل متی باب  ۱۱ایه ۲۹-۲۸
_______
سخنران:
بعدازظهر
آمینتا 8
فوریه6 :
یکشنبه 24
آغوش عیسی مسیح و خادمینش بروی شما باز است....
گویید.
دعوت او
به
رکسانا خاطرۀافغانستان:
کنکوردیا:
دانشگاه
دکتر

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

. Maisonneuve W 1455
)Room: H 420 (Metro: Guy
تلفن اطالعات514-651-7955 :

یکعهد،یکپیمان،
بهرامیتاش
خواهیم داد.
گوش
انتحاری
حملۀ
هر زمان میل دارید ،به حرف دل شمایک

به دیدار شما خواهیم آمد :در خانه شما ،یا در محل کارتان
همین امروز با ما تماس بگیرید:

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

اجنمن ادبی مونتریال

فیزیک

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

514-651-7955

اجنمندفاعازحقوقبشر
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لجنهاحتفالفارسیزبانانمونترالبامسرتفراوانمقدمهمگی
Tel.:
514-623-2900
میشمارد
ی
شماعزیزانرابهاحتفالآیندهخودگرام 

Tel.: 514-963-7744
 ۲۰۱۳تاریخ :شنبه  ۲۳فوریه
ناطق :سرکار خامن حمیرا خلیلی (جباری)

زمان :ساعت هفت و نیم بعد از ظهر

برنامه :نطق ،موسیقی ،دکلمه ،پذیرأیی

مکان :مرکز بهائی مونترال واقع در  ۱۷۷پاین شرق 
ی
________________________
شرکت همگان در این جلسات ماهانه آزاد میباشد.
موضوع:
با دعوت و همراهی دوستان خود به جلسه ما رونق
ی به یاد موالنا
محفل عشق :شب 
بخشید.
موسیقی ،رقص و شادمانی
سری برنامه های گوناگون فرهنگی ،هنری،
تاریخ یکشنبه  5آگوست ۲0۱۲
تفریحی و اجتماعی فصل تابستان:
پارکینگرایگان
 نمایش فیلم «اوکی میستر»
به کارگردانی پرویز کیمیاوی
در صورت بارانی بودن هوا ،برنامه یکشنبه پس از این
جمعه 3آگوست ساعت  7بعدازظهر
تاریخ برگزار خواهد شد.
همراه با نقد فیلم توسط علی شریفیان
---------------------------------ورود همگان آزاد است
----------------------نیما
کتابخانه
 پیک نیک تابستانی
5206 DECARIE #3
همراه باغذای  BBQو نوشیدنی
Tel.: 514-485-3652

بنیادفرهنگینیما تقدیممیکند
کتابخانهنیما

بازار همیاری بنیاد نیکو

تاریخ برگزاری بازار  18اوت 2012
بازار همیاری بنیاد نیکو امسال نیز
برگزار میشود:
همان طور که در جریان هستید،
بنیاد نیک��و همه ساله به مناسبت
آغاز سال تحصیلیدر ایران اقدام به
برگزاری بازاری میکند تا با فروش
لوازم نو و دست دوم تمیز ،عواید آن
را به دست کودکان محروم کشور
برساند.

در این راستا هر ساله هموطنانی که
تمایل به همکاری دارند با واگذاری
اجن��اس غیر قابل استفاده خود به
ای��ن بنیاد در این کار خیر و انسان
دوستانه ما را یاری نموده اند.
امسال از کلیه عالقمندانی که خودا
مکان ارائه محصولی را در این بازار
دارند نیز دع��وت میشود تا ضمن
هماهنگی با بنیاد نیکو آمادگی خود

را اعالم کنند.
خواهشمندی��م چنان ک��ه قصد
مساع��دت با م��ا را دارید با شماره
تلفن زیر تماس حاصل نمایید.
مزی��د اط��الع است ک��ه همچون
گذشته کلی��ه عواید ای��ن فروش
ب��دون هیچ گون��ه هزین��ه ای به
موسسه خیریه به ن��ام دهش پور
ارسال میشود ت��ا در امر کمک به
کودکان نیازمند مصرف شود.
تلفن:
(514)624-4579
15760 Boul.Pierrefonds
Montréal Qc H9H 3P6
جنب فروشگاه اخوان وست آیلند

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

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

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  7عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  9. 30شب به وقت ایران
(باز پخش برنامه دوشنبه ها،
ساعت 10صبح به وقت شرق آمریکا)
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

چهارشنبه ها 8 :بامداد

صبحانه و کسبوکار در مجع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684
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آکـادمی زبان مک MAC

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.

خدمات آرایشـی LASER SPA

INSTITUT LEA

Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر Rejuvenation
 جوان کردن پوست و از بین بردن چین و چروک های
صورت و گردن  لیزر برای رگ های پا و صورت veins
و از بین بردن جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne
 ماسوتراپی  اپیالسیون با وکس  بند و ابرو  سفت
کرد سینه از طریق لیزر   Breast liftingفیشال Skin Care
  Treatmentمانیکور ،پدیکور ،کاشت ناخن  سوزاندن
چربی های بدن با متدهای پیشرفته لیزری بسیار موثر،
مطمئن

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

massagetherap
member: M~RMy
Q
receipt avaliable

4230 boul St-Jean, suite 225
D.D.O H9H 3X4 QC

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

www.AplusWeb.ca
Contact us

Blog

Projects

Web Design

Our services

Who we are

طراحی وب سایت

eb
به +W
A
e to Web
m
o
lc
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
m
وره و sti
E
e
Fre
ارز
ی
ا
ب
ی
رای
گ
ا
ن

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

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
ش
درنسبه 23
م
ا
ر
النشکو س

 sy Plazaهمند
s
Emba

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

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

>> وام با

0DO%
WN

NT
PAYME

___________________________
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
T.A.M Travel

کمپانی بیمهالگانس

Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی

اتومبیلتاکسیموتورمسکونی/جتاری

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

   بیش از  15سال سابقه

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

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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...


برترین سرویس کمترین بها

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

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______
 با اقساط
ماهیانه

Cell: 514 834 2166

CAR

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

و بسیاری دیگر

HOUSE

6400-A St-Jacques W.

TAXI

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

MOTO

Tel.: 514-482-4500

COMMERCIAL

www.eleganceleasing.com

assurance@eleganceleasing.com

NOTAIRE-NOTARY

خدماتآرایشی

LiLi

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

وحید خلجی

________________
6060 Sherbrooke W.

در خدمت
هموطنانگرامی

روبروی بانک رویال

محضردارومشاورحقوقی

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

خدمات ما شامل:









 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

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

________________
VAHID KHALAJI

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria

Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444

انواع
کارت
تلفن

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

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

خاصه
ان
ن غانی:
اف
و تازه:
زه
م
خوش روزانه
پخت

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369
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Cup Cake Coffee 3C
اولین شیرینی سرای ایرانی

Mortgage Specialist
Alphonse Negro

با انواع شیرینی جات تر و خشک

کیکجهتمراسمنامزدی-عروسی-تولد-فارغالتحصیلی
وکلیهسفارشاتویژهشماعزیزان

Existing
homes,
Existing
مسکن
homes,وام
متخصص

محیطی گرم و سراسر شادی و آرامش را
همراه باانواع کافه ،چای ،دسرجات ،غذاهای گرم و سرد مهیا می مناید

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:

رضایت شما آرامش خاطر ماست
با سپاس و قدردانی از تمام عزیزانی که قبول زحمت نموده
و در افتتاحیه شیرینی سرای ما شرکت نمودند

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

________________________________
Cote Ste Luc Rd Montreal, Qc H4W 1P7
)(after Cote-St-Luc Mall, Corner of Robert

Cell.: 514-655.5913

به مناسبت فرا رسیدن نوروز باستانى
انجمن فرهنگى ایرانیان وست آیلند،
جشن نوروز  ١٣٩٢را

با حضور شهرام شب پره ،

مرد اول موسیقى پاپ ایران
به همراه گروه اختصاصى از لس انجلس
در محفلی با فضای نوروزی
در كنار سفره هفت سین و حاجی فیروز
برگزار می كند.

 با صرف شام و دسر
و میوه و شیرینى

در محل

Salles De Réception Olympia
3855 Bould Saint-Jean
Dollard-des-Ormeaux
QCH9G 1X2
تلفن اطالعات:

Info: 514-626-5520

از ساعت ٦تا  ٨بعد از ظهر

بهای بلیت 70 :دالر
بچه های زیر  ١٠سال  35دالر
كودكان زیر  ٣سال رایگان

محل فروش بلیت :

2900 Lake Dollard-des-Ormeaux H9B 2P1

از ساعت  12:30تا  3:30هر شنبه
در مدرسه ایرانیان وست ایلند

Mortgage Specialist

Cell: 514 262 0389

7380

Tel: 514-439.4903

ساقیا آمدن عید مبارك بادت

Alphonse Negro

Cell: 514 262 0389

Bank of Montreal

Bank of Montreal

Bank of Montreal

وان مواعید كه كردى رنود از یادت
د ماندنى
شاد و بیا
ى جوایز،
 شبى
قرعه كش
و
د
ی
د
دید و باز
رم كننده
همراه با
های سرگ
ک و برنامه
 دلق
های عزیز
برای بچه

تا
ر
ی
خ
ب
ر
ن
ا
مه :
جم
عه  ٢٢م

ار
>> زمان برنامه :چ ٢٠١٣
ساع
تا پاسی از ت 6:30
شب

شک

در سالن
منداملپیا
وه
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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

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

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

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

Take out only
Pour emporter
seulement

Take out only
Pour emporter
seulement

Take out only
Pour emporter seulement

FAMILY PACK
Take out only
Pour emporter seulement

CAULIFLOWER
CHOUFLEUR
Size/Grandeur 12

AVOCATS
Size/Grandeur 60

RED PEPPERS

ATAULFO MANGOES

VINE TOMATOES

LAITUE ICEBERG

POIVRONS ROUGES
$3.28 kg

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

AVOCADOS

ICEBERG LETTUCE

425 g

SPECIAL

STUFFED VINE LEAVES
FEUILLES DE VIGNE FARCIES
350 g

SPECIAL

ORANGES

Size/Grandeur 113

Take out only
Pour emporter seulement

AKHAVAN
PITA BREAD
PAIN PITA
720 g

HAZELNUTS
ROASTED, SALTED

NOISETTES RÔTIES, SALÉES
$10.98 kg

TAKDANEH
POMEGRANATE JUICE
JUS DE POMMES GRENADES
1L

MIXED NUTS

Arabian, Persian or Indian

NOIX MÉLANGÉES

Style Arabe, Perse ou Indien
$10.98 kg

ADORA
BASMATI RICE

RIZ BASMATI
10 lbs. / 4.54 kg

ELEPHANT 817
BASMATI RICE

RIZ BASMATI
10 lbs. / 4.54 kg

...سوسیس و،مرغ
،انواعگوشتکوساله
MEATS،گوسفند
• VIANDES
WHOLE GRAIN FED
CHICKEN

SALADE DE COUSCOUS

SPECIAL

AKHAVAN
FIRM YOGURT
YOGOURT FERME
$6.58 kg

CORTAS
PICKLED CUCUMBERS
CONCOMBRES MARINÉS
1L

HUILE D’AVOCATS
1L

CORTAS EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL
HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE
3L

AKHAVAN
CHICK PEAS
POIS CHICHES
10 lbs. / 4.54 kg

Halal
Halal

CHOUX À LA CRÈME
$10.98 kg

BAKLAVA

EXTRA LEAN BEEF CUBES

454 g

CUBES DE BOEUF EXTRA MAIGRE
$8.78 kg

ZINDA COUSCOUS

Medium or Fine
Moyen ou Fin
10 lbs. / 4.54 kg

AKHAVAN
GREEN LENTILS
LENTILLES VERTES
10 lbs. / 4.54 kg

THÉ JAHAN TEA

GROUND BEEF

INDIAN LOOSE TEA
THÉ INDIEN EN VRAC
300 g

BOEUF HACHÉ
$6.58 kg

Halal

SUN MED EGYPTIAN
GREEN OLIVES

SHISH TAOUK
TANDOORI &
SAFRAN

OLIVES VERTES EGYPTIENNES
2.8 L

$10.98 kg

Halal
Halal
Halal

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

ST-JEAN

15760 boul. Pierrefonds

Halal

Halal

Halal

ST-CHARLES

$7.68 kg

Halal

CREAM PUFFS

Halal

AVOCADO OIL

KAFTA KABAB

POULET DE GRAIN EN ENTIER
$5.48 kg

Halal

COUCOUS SALAD

CARROTS

CAROTTES
Sac 5 lb./2.27 kg bag

TOMATES SUR VIGNES
$3.28 kg

MANGUES ATAULFO

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

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

SHERBROOKE

DECARIE

See stores for more specials

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

قدرتسیاسیوفساددرجمهوریاسالمی

فساد مالی ب��ه موضوعی عادی
ب��رای سردم��داران حکوم��ت
اسالم��ی تبدی��ل ش��ده است.
مقام��ات حکومت��ی از رئی��س
مجلس گرفته تا دیگران ،آنقدر
راح��ت از رشوهه��ای میلیاردی
صحبت میکنند که انگار دارند
راجع به پول ُخرد یا پول توجیبی
حرف میزنند.
اما پ��س از فساد مالی موضوعی
که دارد آنهم به موضوع عادی
دیگ��ری در حکوم��ت اسالمی
تبدیل میشود ،فساد و رسوائی
اخالقی مقامات حکومتی است.
البته نه فقط خوانندگان نشریه
که عم��وم تودههای م��ردم نیز
تردیدی در فساد مالی و اخالقی
مقام��ات حکومت��ی نداشت��ه و
ندارند.
اما چیزی که جدید است اعتراف
به شی��وع آن در بی��ن مقامات
میباشد.
سای��ت اصولگ��رای "بازت��اب"
چندی پیش خبری تحت عنوان
"سونامی رسواییهای اخالقی"
انتش��ار داد که در آن به اخباری
ک��ه در روزهای اخی��ر در مورد
فساد اخالق��ی برخی از مقامات
حکومتی از جمل��ه دو نماینده
مجلسپخشگردیده،اشارهدارد.
در این خبر آمده است:
"ارتب��اط ی��ک نماین��ده با زن
شوه��ردار ،شکای��ت دختری از
نماینده دیگر ،ف��رار دختر یک
وزی��ر از خان��ه ،رسوایی اخالقی
یک مدیر ،سوابق اخالقی مدیران
ارش��د دولت��ی و ده ه��ا عنوان
موضوع دیگر که رسانه ای نمی
ش��ود ،نش��ان از سونام��ی دارد
ک��ه لرزه ه��ای آن از هم اکنون
احساس می شود".
ام��ا س��وال اینجاس��ت که چه
رابطهای بین ق��درت بهویژه در
کشورهای دیکتات��وری با فساد
وجود دارد و چ��را فساد مالی و
سپس اخالق��ی در سردمداران
رژیم در ماههای اخیر در چنین
وسعت��ی ب��ه یک��ی از تیترهای
خبری تبدیل گشته است؟

حال ماجرا را پی بگیریم.
حدود سه هفته قبل ،اکبر ترکان
وزی��ر دف��اع دوران رفسنجانی
ک��ه در اوای��ل روی ک��ار آمدن
احمدینژاد ،مع��اون وزیر نفت
او نی��ز ب��ود ،در همایشی به نام
"اخ�لاق حرف��های" در مح��ل
"جامعه مهندسی��ن مشاور" به
مساله فساد در حاکمیت اشاره
کرد و گفت" :فس��اد تا خرخره
دولت را فرا گرفته است".
او با بیان این که در دستگاههای
دولتی تا رشوه ندهید کار شما راه
نمیافتد گفت" :در مواقعی اسم
این رشوه زیر میزی بود ،اما االن
روی میزی ش��ده و حتا با شما
بحث و چانهزنی میکنند".
وی سپس ب��ه فس��اد مالی در
شهرداری ،بانک ،ثبت اسناد و قوه
قضاییه اشاره کرده و میگوید:
"یکی از دوستان تعریف میکرد
برای پیگی��ری پرون��دهای نزد
یک وکیل رفت��م ایشان پرسید
شما وکیل با قاضی میخواهید
و ی��ا بیقاضی .هر ک��دام تعرفه
جداگانهایدارد".
هن��وز صحبته��ای ای��ن وزیر
سابق جمهوری اسالمی که خود
بیشک یک��ی از همان آدمهای
فاسد است ،به روی آنتنها نرفته
بود که خبر دیگری صحبتهای
او را تحت شعاع قرار داد.
همه جا صحبت از آخوند نقویان
شد ک��ه در ی��ک سخنرانی در
دانشگ��اه تربیت م��درس جدا
از مسایل��ی ک��ه در رابط��ه ب��ا
احمدین��ژاد و س��وء استفادهی
وی از ق��درت و مقایسهی آن با
صدراعظم آلمان داشت ،خبری
را ب��ر زب��ان ج��اری ساخت که
حت��ا منجر به واکنش وزیر نفت
گردید.
وی گفت" :یکی از دوستان بنده
برای اینکه پروژهای را در وزارت
نفت انج��ام دهد ،مجبور شد به
یکی از معاونی��ن یا مدیران کل
آن وزارتخانه ،مبلغ یک میلیارد
و دویست میلی��ون تومان رشوه
بده��د و من وقت��ی کپی چک

مرب��وط به آن رش��وه را به آقای
پورمحم��دی ،رئی��س سازمان
بازرسی کل کش��ور نشان داده
و ایشان را در جریان آن موضوع
قراردادم ،ایشاندر جواب گفتند:
ای باب��ا! اینجور چیزه��ا که در
مملکت بسی��ار است" .تازه پس
از ای��ن صحبتها بود که رئیس
مجلس نی��ز در مورد فساد مالی
زبان باز کرد.
واقعیت این است که مساله فساد
مال��ی و اخالق��ی در جمهوری
اسالمی سابقهای به درازای عمر
حکومتدارد.
نمونهه��ای آن نیز کم نیستند.
بارها کسانی مانند پالیزدار آمدند
و مطالبی در م��ورد فساد مالی
مقام��ات درجه ی��ک حکومت
گفتن��د و رفتند .باره��ا افرادی
همچون حسینی!! نماینده سابق
مجلس که در سیمای جمهوری
اسالم��ی درس اخ�لاق میداد
و ب��ه معل��م اخ�لاق!! حکومت
اسالمی مشه��ور بود!! و به دلیل
رو شدن فساد اخالقیاش آنهم
در خ��ارج از مرزهای جمهوری
اسالمی مجبور به محو شدن از
جهان سیاست شد ،در حکومت
اسالمی آمدن��د و رفتند .اما اگر
فس��اد مال��ی و رسوائی اخالقی
در حکوم��ت اسالم��ی اینقدر
ریشه دارد ،نتیجهی چیزی جز
ساخت��ار حکوم��ت استبدادی
نیس��ت .دیکتاتوری ب��ورژوا –
مذهبی که خود را مافوق تودهها
دانسته و به آنها در برابر اعمال
و رفت��اراش پاسخگو نبوده و هر
گونه اعتراضشان را نیز سرکوب
میکند .قدرت��ی که در زندانها
ه��ر ک��اری را برای خ��ود مجاز
میداند ،از شکنجه و قتل جوانان
در کهریزک گرفت��ه ،تا تجاوز و
سوزاندن اجساد قربانیان همچون
ترانه موسوی.
همه اینها ریشه در قدرتی دارد
ک��ه جدا از تودهها ب��وده و برای
خ��ود قدرتی اله��ی قائل است.
این ن��وع حکومتها هستند که
زمینهه��ای رشد فساد را بوجود

میآورن��د .این ق��درت است که
وقت��ی ب��ه عرص��هی اقتصادی
پ��ا میگذارد ،سع��ی میکند با
بهرهگیری از همان قدرت الهی
همه را سرکیسه کند ،آن هم در
کشوری که دولت به دلیل چنگ
انداخت��ن بر منابع ب��زرگ مالی
همچون نفت ،خ��ود به مرکزی
برای کسب ثروتهای افسانهای
تبدیل شده است .از همینروست
که ق��درت و تالش برای بدست
آوردن آن اهمیت��ی دو چن��دان
مییابد و ب��از از این جاست که
میزان فس��اد در کشور بهابعادی
این چنین شگفتآور و کمنظیر
میرسد .فرق نمیکند که دولت
میرحسین موسوی بوده باشد ،یا
خامنهای ،رفسنجانی بوده باشد
یا خاتمی و احمدینژاد .در تمام
ای��ن سالها مناب��ع ملی توسط
حاکمان فاسد غارت شده و هرگز
سهم��ی از آن درآمده��ا نصیب
تودهها نشده است.
اما س��وال دوم این است که چرا
امروز مساله فساد مالی و رسوائی
اخالقی رژیم آنه��م در ابعادی
این چنینی مطرح میشود؟
ای��ن موضوع نیز ب��ه گندیدگی
نظ��ام برمیگ��ردد .فس��اد در
حکومتهای��ی ک��ه دوران
گندیدگی آنها آغاز میشود نه
فقط بیشتر از همیش��ه از پرده
بیرون میافتد بلکه به اوج خود
نیز میرسد.
در دوران گندیدگ��ی ،حکومت
جسم��ی در حال م��رگ است
که ه��ر کسی مشغ��ول کندن
تکهای از آن ب��رای فردای خود
میشود و همگ��ان عجله دارند
تا هر چه زودتر تکههای بیشتر
و بزرگتری بدست آورند ،چرا که
فردایی ب��رای آن حکومت قائل
نیستند .آنها میخواهند آخرین
فرصته��ا و حداکث��ر لذتها از
داشتن ق��درت و فرمانروایی بر
آدمی��ان را در آخرین و واپسین
دمه��ای ق��درت الهی خ��ود از
دست ندهند .در واقع اوجگیری
فساد در جمهوری اسالمی یکی
از نشانههای گندیدگی نظام نیز
میباشد( .به نقل ازنشریه کار)

نوبتی هم باشه،نوبت حاکمیت دمکراتیک و
شورایی کارگران است!!
شاهرخ زمانی(کارگر زندانی)
February 05, 2013

تشدید بحران اقتصادی سرمایه داری و ناتوانی آن در
عدم پاسخگویی به مطالبات عدیده مردم ،و اوج گیری
مب��ارزات زحمتکشان ،باعث درگی��ری و شدت یابی
بحرانهای قانونی و مشروعیت جناح های اصالح طلب
و سرکوبگردولتهای سرمایهداریدرسطح جهان شده
است ،از جمله تشدید در گیری ها جمهوری خواه با
دمکراتها در آمریکا  ،حزب اخوان المسلمین در مصر و
حزب سوسیالیست هادر فرانسه ...و باالخره اصولگراها
و احم��دی ن��ژاد و اصالح طلب��ان در کشور خودمان
حاصل تشدید بحران های فوق است،
هر چه به دامنه بحران اقتصادی _ اجتماعی افزوده
می شود ،هر چ��ه از طرف جناحها ی گفته شده در
انداختن بار بحران بر دوش طبقات پایین افزایش می
یابد،همچنین هرچه به مشکالت اقتصادی ،افزایش
مالیاته��ا و تشدید به��ره کشی چند گان��ه در حوزه
تحصیل ،بهداشت و درمان و خدمات افزوده می شود
ب��ه همان نسبت فاصله طبقاتی بیشتر عیان شده در
نتیج��ه دولتهای حاکم در دف��اع مستقیم از سرمایه
داران بی��ش از پی��ش دست شان رو ش��ده و مجبور
می شوند ،عوامفریبی های مردم پسندانه و یکدست
دمک��رات منشانه درب��اره آزادی ،عدالت و دمکراسی
و ...را کنار بگذارند ،یعنی دیکتاتوری بودن حاکمیت
سرمایه داری شفاف تر دی��ده می شود ،در مقابل به
هم��ان میزان آگاهی طبقاتی ت��وده ها از منافع آنی
تاریخیشان افزایش می یابد و آنان به مبارزه مستقیم

با استب��داد و بهره کشی ،مجموعاً نبرد با دیکتاتوری
طبقاتی سرمایهداری بیشتر کشیده می شوند .نتیجه
چنین نبردی در صورت طی روند علمی و اصولی باید
منجر به حاکمیت طبقاتی کارگران شود.
جمهوری اسالمی ایران به عنوان نماینده انگشت شمار
مولتی میلیادرهای نظامی _ روحانی و شریک نیروهای
چند ملیت��ی در غارت و بهره کشی از مردم ،از قاعده
ب��اال مستثنی نیست ،با یک تفاوت اساسی نسبت به
دیگر کشورها ،آن هم اینکه ،اگردردیگر کشورها هنوز
مردم به برخی از جناحهای سرمایه داری در برآوردن
خواست��ه هایشان امیدوارند ،ام��ا در ایران مردم کلیه
جناحهای دولتی را تکذیب کرده و کوچکترین امید و
اعتقادی به آنان نداشته و عامل ادامه فالکت و بدبختی
خود را کلیت نظام دیکتاتوری سرمایه داری ایران می
دانند ،که فقط با سرنیزه و خفقان در مقابل روند رو به
رشد موقعیت انقالب مردمی خود را نگه داشته است،
در مقابله ،توده ها مانند سال  88بیشترین استفاده را
از امکانات خود در ضربه زدن به پاشنه آشیل حکومت
اسالم��ی را کرده اند ،هر چن��د نبود رهبری باعث به
نتیجه نرسی��دن قطعی مبارزات قهر آمی��ز توده ها
ش��ده و می شود ،اما مب��ارزات  88علیرغم خیانت و
تالشهای اصالح طلبان حکومتی با ایجاد انحراف در
طی مسیر و جلو گیری از رشد اعتراضات و همچنین
ضرب��ات سنگین در سرکوب توسط سپاه و اطالعات،
باع��ث ریزش  8000نف��ر از  30000نف��ر نیروهای
اطالع��ات 30 ،بازداش��ت خانگ��ی و  17بازداشتی و
زندان در سط��ح رده فرماندهان باال و مهمتر از همه

•

گزارشمراسمبزرگداشتحماسه
سیاهکلدرمونترآل

ياد بعضي نفرات
روش َنم مي دارد:
ق ّوتم مي بخشد
نام بعضي نفرات
رزق روحم شده است.
ِ
جرئتم مي بخشد
روشنم مي دارد.
در ش��روع مج��ری برنام��ه از حاضری��ن
درخواس��ت نمود تا به ی��اد جانباختگان
فدای��ی و تمام جان باختگ��ان راه آزادی و
سوسیالیسم ،یک دقیق��ه ایستاده دست
بزنند .
سپس ویدئوکلیپ سیاهکل ،ازساخته های
سازمان فدائیان اقلیت به نمایش در آمد.
در بخش پیام های رسیده یه این مراسم،
رفقائ��ی از کمیت��ه یادم��ان دهه شصت
مونترآل ،اتحاد چپ ایرانیان خارج کشورو
هست��ه اقلیت پیام های خ��ود را یه سمع
حضار رساندند.
بخش هن��ری مراسم با سخنان خانم آرام
بیات سرپرست گروه رقص خورشید خانوم
آغ��از گردید .وی در سخن��ان کوتاه خود
چنین عن��وان نمود که خ��ود را سیاسی
نمیداند ولی همیش��ه قدردان انسان های
ایست که در مبارزه برای آزادی و عدالت از
جان خود هم دریغ نمیورزند و پیش نهاد
نمود که روزهای چون سیاهکل را بایستی
همردیف روزهای ملی خود قلمداد کنیم.
بدنبال این سخنان ،گ��روه برنامه خود را
برمتن سرود ماندگار س�ر اومد زمستان
(ترانه از سعید سلطانپور) به اجرا درآورد.
سخنان کوت��اه ولی دلنشین خانم بیات و
اج��رای زیبای این دو هنرمند ،با استقبال
گرم حاضرین مواجه شد.
یکی دیگر از قسمتهای برنامه ،هنرنمایی
راشو بود .وی با صدای گرم و دلنشین خود،
همراه با سازش ،چند ترانه و سرود را برای
حاضرین اجرا کرد.
سخنران این برنام��ه رفیق حسن بهزاد از
سازمان فدائیان (اقلیت) بود .ویدر سخنان
خود ،سیاهکل را آغاز یک روند نامید ،زیرا
که به یک دوره معین برمیگردد .دورهای
که در دهه چهل آغاز میشود .دههای که
سرمایهداری با پیامدهایش حاکم میشود
واینکه در پی اصالحات اقتصادی در اوایل
دهه چهل ،رشد طبقه متوسط و تغییر در
ترکیب طبقاتی جامعه اقشار میانی مانند

دانشجوی��ان را به مخالف��ت با دیکتاتوری
برمی انگیزد.
وی ب��ر این نظر بود که اشک��ال مبارزاتی
در فاصل��ه زمانی از کودت��ای  ۲۸مرداد تا
مقطع  ۴۹نتوانسته در جامعه رونق بگیرد
و جنبش کمونیستی نتوانسته بود بر فضای
شکست غلبه کند و اعتماد از دست رفته
را بازیابد .ازایندیدگاه ،مبارزه مسلحانه تنها
یک عملیات نظامی نبود ،بلکه معتقد بود
سیاهک��ل ،معنای خود را در فضای رقابت
سیاسی یافته و موازنه سیاسی و هژمونی
حاکمین رادرهم شکست.
او نقطه ضعف گذشته را اما این میدانست
ک��ه در پی فروریزی نظ��م پیشین ،سوژه
متعهد نتوانست نقش خ��ود را ایفا کند و
فرم استبداد دوباره پایههایش را مستحکم
کرد .در واقع فرم در هم ریخت اما مضمون
باقی ماند .وی تکرار حرکت چریکی را در
شرای��ط امروز ناممکن دانس��ت ،اما گفت
میت��وان از آن درسهایی گرفت .یکی از
آنه��ا ،راهیابی ،بازنگ��ری و جستجوگری
برای تغییر فضاس��ت و رهایی از دادههای
پیشین و بنبست موجود .درسی است که
باید تکرار شود.
رفیق بهزاد در بخشی از سخنان خود ،این
پرسش را مطرح کرد که آیا باید در مقابل
قهر سیستماتیک نظامهای حاکم ،از قهر
انقالبی بهره گرفت؟ و با اشاره به تحوالت
کنونیدر منطقه و استناد به تجارب تاریخی
نتیجه گرفت که طبقه حاکم ودولت آنها،
داوطلبانه از قدرت کنار نخواهند رفت .وی
همچنین با تکیه به تجربه تاریخی سال ۵۷
و جنبشهای کنونی نتیجه گرفت که تنها
راه سرنگونی جمهوری اسالمی ،اعتصاب
عمومی سیاسی و در نهایت توسل به قیام
مسلحانه تودهای است.
قسم��ت دوم برنام��ه یه پرس��ش و پاسخ
اختصاص یافته بود.
ای��ن برنامه ،روز شنب��ه  ٩فوریه  2013از
سوی «فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در
مونترآل» برگزار شد ،اما رفقای دیگری نیز
بودند که با زحمات بیدریغ و رفیقانه خود،
در برگزاری این مراسم ما را یاری رسانند.
از اینرو ،در همین جا از آنان و بویژه گروه
رقص خورشید خان��وم به سرپرستی آرام
بیات وهنرمند عزیز آرشو سپاسگزاریم.

•

،سازشکاری ،خیانت  ،اپورتونیس��م و دورویی اصالح
طلب��ان و لیبرالهای مذهبی وغیر مذهبی ،همچنین
سوسیال دمکراتها است که مشغول فریب مداوم توده
ها هستند.
قبول رهبری طبقه کارگر تنها شرط پیروزی انقالب
آتی است .

ب��ا خارج کردن اصالح طلبان به عنوان مدافعان رژیم
در مقابل انقالب و انتقال کاخ درونی به هسته مرکزی
رژیم اصول گراه��ا ،بیش از پیش درخت انقالب آتی
را ب��ارور کرد ،همچنین نشان داد در مقابل حاکمیت
دیکتاتوری طبقاتی سرمایه داری که اکنون در ایران
ب��ه شکل جمهوری اسالمی ظاهر شده،و همین طور
در مقابل سرمایه داران بورکراتیک و دالالن نفوذ کرده چاره رجنبران وحدت و تشکیالت است
در طبقه کارگر ،اقشار متوسط ،کارمندان ،پرستاران،
•
معلمین ،کاسب��ان جز و هم��ه ی الیه های
پایینی منافع تاریخی ودمکراتیک مشترکدر
انقالب دارند ،که علیرغم وجود شرایط عینی
در ح��وزه های داخلی و جهانی ،به سبب نبود
رهب��ری سیاسی -انقالب��ی (سازمان سیاسی
طبق��ه کارگر) در طی روند طبیعی خود دچار
بحران رهبری و پراکندگی می باشند ،تنها راه
برون رفت از سردرگمی فوق الذکر بطور کل،
متشکل شدن و سازم��ان یابی نیروهای فوق
در سازمان سیاسی وسازمانهای توده ی طبقه
تلویزیون دمکراسی شورایی
کارگر که ب��ا داشتن پیوند ارگانیک بین خود
فریاد رسای کارگران و تمامی انسان های زحمتکش،
به عنوان دو نیروی مکمل یکدیگر ،نیروهای
ش�ریف و س�تم دیده ای اس�ت ک�ه ب�رای آزادی و
اساسی پیش برنده انقالب هستند ،اما قبل از
سوسیالیسمپیکارمیکنند.
آن و ب��رای ممکن ش��دن آن در قدم اول باید
از این پس برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی بر
ب��ر اساس منافع طبقات��ی و مستقل خود در
روی اینترنت در دسترستان خواهد بود.
احزاب و سازمانهای توده ی کارگران از جمله
از تارنمای تلویزیون دمکراس�ی ش�ورایی در شبکه
سندیکاه��ا  ،کمیته ه��ا  ،و شوراهای انقالبی
جهان�ی اینترنت دیدن کنید و آدرس آنرا در اختیار
متشکل شویم گ��ام دوم تشکیل جبهه واحد
دیگران نیز بگذارید .شماره تلفن برای تماس :
کارگری بر پایه منافع مشترک تاریخیدر نظم
 ۰۰۴۵۳۶۹۸۷۲۸۱و ۰۰۴۵۳۶۹۱۲۱۸۷
فعل��ی و حاکمیت بالواسطه متحد توده ها در
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:
ایجاد نظمی نوین است.
http://tvshora.com
در راستای گفته باال،یکی از مهمترین شرایط
Email: shora.tv@gmail.com
پیروزی مسیر ف��وق افشا کردن نا پی گیری

ازتارنمایتلویزیوندمکراسی
شوراییدیدنکنید
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هس
هبانمآن که تیانمازاویافت
با اندوه فراوان درگذشت

دوست دیرین و قدیمی ما،

زنده یاد هادی بینش

در مشهد ،زودهنگام و
بی خبر از میان ما رفت
و ما را بهت زده و غمگین رها کرد.
با نهایت اندوه درگذشت این دوست خوب،
پدر و همسر گرامی را به سرکار خانم الدن لطفی و داروین عزیز
و کلیه خانواده های محترم وابسته تسلیت می گوییم
و برای فردفرد این عزیزان آرزوی بردباری و روزهای روشن داریم.

__________________________

ناصر باجگیران ،اکبر خجسته ،نادر باجگیران،
حسن انصاری ،علیرضااسکویی،رضا امیری،
احمد احمدی ،پژمان ،محمد پازوکی،
محسن طالبیان ،حسین ناصری،
سیاوش دُرانی ،محمود درایه،محمد رحیمیان

ه
مدردی

دوست عزیز و گرامی ،آقای نادر ممی زاده

دراندوه بزرگ از دست رفتن برادر جوان و ارجمندتان

زنده یاد آقای عادل ممی زاده
در مونتریال ،با شما صمیمانه همدردم
و برای همگان آرزوی آرامش دارم.
_______________________

آرش باسالنی

ا ّنااهلل وا ّنا َالیـهِ راج ُعون

(بازگشت همه بسوی اوست)
با کمال تاثروتاسف بازگشت
«عادل ممــی زاده»
را ب��ه همۀ اهل فامیل؛ مخصــوصاً به برادرعزیزش
نادرممیزاده تسلّییت گفت��ه وازخداوند باری تعالی
برای پدرومادرارجمند آن مرحوم طلب صبروآرامشی
خاص خواهانیم .
این بازگشت بسوی « او» نه با عادل ممیزاده شروع
شده ونه با من وتوپایان پذیرد .
این عادل ممیزاده هنگامی که درمیان ما بود سفر
بسیارمیرفت ،اکنون نیزگم��ان کنید به سفررفته،
اگرن��زد ما برگش��ت که برگشته ،وگرن��ه ما به نزد
اوخواهیم رفت.
درمراسم ختم آن مرحوم؛ یکی از اهل فامیل از این
حقیرسئوال کرد؛ چرا؟
عادل به این زودی رفت؟ عرض کردم بقول خیام :
اصرارعزل را نه تودانی و نه من
ّ
ّحل این م ّعما نه تو دانی و نه من

هست ازپس پرده گفتگوی من و تو
چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من .
ع��ادل رفت بسوی ع��ادل یکتا و ما نی��ز از پس او
خواهیم رفت.
انشالله پروردگار مهربان به پدر دل شکسته و مادر
چشم براه و به ُسوک نشستۀ آن مرحوم صبر عظیم
عطا کند.
درخواب شدم مرا خردمندی گفت
درپردۀ اسرار ،کسی را ره نیست
ازعالم پنهان ،کسی آگه نیست
بشتاب که آتش جوانی آبی ست
دریاب که بیداری دولت فخیمه خوابی ست
------------------از طرف خانوادهای سیدنصرلله علی محمد شاه،
و همگی دوستان و اهل فامیل و همچنین خانوادۀ
اصغرمحمدی،
این حقیر علی
ّ
محمدی
مونا و آرمین و کامبیز ّ
مونترال زمستان سرد 2013/02/7
«هیچ کس به صحرنمی رسد ،مگربا عبورازتاریکی
شب»

مرحومه بانو سکینه کاظم قنادی (حسین پور)
مادر مهربان دوست خوب مان جناب آقای ابراهیم حسین پور
را در ایران ،به آگاهی دوستان و آشنایان می رسانیم.
از درگاه پروردگار بزرگ آرامش ابدی روح پاک این مادر گرامی
را آرزومندیم و همچنین صبر و شکیبایی برای کلیه بازماندگان
آن عزیز خواهانیم.

از طرف خانواده های

ابهری ،رشیدی نژاد ،پورزاهد ،حسینی ،صادقی،
ابراهیم رضوی ،ملکی ،بدیعی ،ونکی ،حاجی،
مهرابیان ،منتخب ،قنبری ،نوروزی،
براقی و برادران رحمانی و دیگر
دوستداران ایشان در مونتریال و تورونتو

سپاسگـزاری
از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان و وابستگانی
که در ایام سخت سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن خواهر دلبندمان

مرحومه نور نساء عجبی (اخوان)

در ا یران ،با دیدار و حضور گرم و مهربان خود
در مجلس یادبود ،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 ،تندرستی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان
دست نداد ،بر ما ببخشائید.

خانواده اخوان
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سالمت...



 7فــایدۀفعالیت
بدنیروزانه

 )1کنترل وزن:

 )2مقاومت در برابر بیماری ها:

مه��م نیست چه وزن��ی دارید  ،با
«خوب» خون
ورزش کلست��رول
ِ
ت��ان را افزایش م��ی دهید و تری
گلیسیریده��ای ناسال��م کاهش
خواهند یافت.
در واق��ع ورزش ب��ه پیشگیری و
بهب��ود بیماریهایی نظی��ر دیابت
نوع  ،2افسردگی ،برخ��ی از انواع
سرطان ،آرتروز و ...کمک می کند.

 )3بهبود حاالت روحی

وقت��ی ورزش می کنی��د در مغز
مواد شیمیای��ی آزاد می شوند که
آرامش و شادی را در انسان بوجود
م��ی آورند .عالوه بر آن وقتی شما
از ظاهری خوب و اندامی متناسب
برخوردار باشید  ،اعتماد به نفس در
شما تقویت می شود.

 )4افــزایش انرژی

اگر در انجام فعالی��ت های روزانه

زیبایی  ،تندرستی و
اعتمادبهنفس...

بامربیانخصوصی

تص��ور میکنی��م ک��ه وقتی
چند روز پیش علی در مقابل
همسرش سارا در یک مهمانی
و تناسب اندام
تولد تسلی��م شد میخواست
اوض��اع را آرام نگه دارد .دختر
س��ه ساله آنها ،دلس��ا ،داشت
با ش��ادی اینط��رف و آنطرف
تان زود احساس خستگی
میپرید ک��ه یکدفعه به یک
می کنید ،با ورزش میتوانید
دختربچه دیگر برخورد کرد.
ق��درت و توانای��ی عضالت
دختربچه بزرگتر زمین خورد
بدن را باال ببرید.
اما دلسا با سرعت به سمت در
وقت��ی ورزش م��ی کنید
آمد ک��ه پدرش آنجا با آغوش
اکسی��ژن و م��واد غذای��ی
باز منتظرش ب��ود .وقتی سارا
به تم��ام بافت ه��ای بدن
که با یکی از دوستان مشغول
میرسن��د و سیستم
قلبی ـــ بیژن و میترا ـــ
صحبت ب��ود دخترش دلسا را
وتنفس��ی شم��ا تقوی��ت
   کاهش وزن
   برای تمامی سنین 

در آغوش علی دید ،به سرعت
میش��ود .ریه ه��ا بهتر کار
   حرکات اصالحی

به آنطرف رفت.
میکنندو ان��رژی بیشتری
Corrective Conditioning
«اونو بده به من!»
ب��رای انج��ام کارهایت��ان
مشاورۀ رایگان
«گفت��م ب��دش به م��ن ،منو
خواهیدداشت.
 Tel.: 514-228-1311میخواد!»

 Tel.: 514-358-5490علی طوری نگاه کرد انگار که
 )5خواب راحت
میخواست چیزدیگری بگوید
اگر جزء آن دسته از افرادی
اما دلسا را به سارا تحویل داد
هستی��د که خ��وب نمی
خوابید ،ورزش را به کارهای روزانه به اعضای مختلف بدن ،سالمت و و آنجا بود که دلسا شروع به گریه
لذت جنسی بیشتری رادر مقایسه کرد.
ی تان اضافه کنید.
بطور كلی ورزش كردن به صورت با اف��رادی که اهل ورزش نیستند چنین برخ��وردی تنها نشانه یک
طالق عاطفی بین دو طرف است.
منظم موج��ب راحت تر به خواب تجربه می کنند.
طالق عاطفی حتی با وجود انکار
رفت��ن شده و فرد را در داشتن یك 
ما اتفاق میافت��د و میتواند یک
خواب عمیق ی��اری می كند ولی  )7تفــریح سالم
ورزش كردن به صورت نامنظم و یا ورزش م��ی تواند یک تفریح سالم وضعیت جایگزین ب��رای فلسفه
درست قبل از خواب ،می تواند در برای گذران��دن وقت با دوستان یا آشنای ازدواج باشد:
ما بخاطر بچهها با هم ماندهایم.
خواب شما اختالالتی ایجاد كند .خانواده باشد .
با حداقل  30دقیقه ورزش روزانه نمیتوان گفت چه تعداد زوج این

به این اهداف مهم دست خواهید اعتقاد را دارند.
)6رابطه ی جنسی بهتر
شاداب��ی و تناسب اندام آثار مثبت یافت .بهتر است قبل از شروع هر تحقیقات مختلفیدرمورد تاثیرات
متعددیدر حفظ و ارتقای سالمت برنامه ی ورزش��ی با پزشک خود طالق انجام گرفته است و واقعیت
این است که متغیرهای مختلفی
جنسی دارند .بررسی ها نشان داده مشورت کنید.
@ Bijan.fitnesstrainerوجود دارد--مسائ��ل و مشکالت
اند افرادی که به طور منظم ورزش
 yahoo.comزناشویی مختل��ف ،طریقه ارتباط
می کنند به علت خون رسانی بهتر
برقرار ک��ردن زوج با فرزندانشان،
سن بچهه��ا و از ای��ن قبیل--که
ارزیاب��ی تاثی��ر ط�لاق را دشوار
میکند.
ام��ا اگر درون خودمان را جستجو
کنی��م ،خیل��ی از م��ا در عم��ق
وجودمان نگ��ران این هستیم که
شدید اً
ط�لاق تاثی��ر
مخرب��ی ب��ر
فرزندانم��ان،
مخصو ص��اً
بچه ه��ا ی
کو چکت��ر ،
کنند که برای پدر و مادر شدن در بگ��ذارد و ب��ه
سنین باالتر از انرژی الزم برخوردار همی��ن عل��ت
تصور میکنیم که
هستند.
الیزاب��ت داف ،مش��اور ارش��د در با هم ماندمان
موسسه خیریه  NCTمعتقد است بهتر است.
کهدر حال حاضر خانوادهها ترجیح امااینکهفقط
میدهند بچه دار شدن را تا زمانی
که بتوانند از پس مشکالت برآیند،
به تعویق بیندازند.
ب��ه گفته خان��م داف ،چنین طرز
تفکری شاید به این دلیل باشد که
آقای کیسرتون میافزاید" :مسائل والدیندر تالشند تا بهترین شرایط
اقتصادی باعث میشود که مردان ،را ب��رای ورود فرزندشان به ویژه از
بچه دار شدن را به تاخیر بیندازند .نظر مالی فراهم کنند.
آنه��ا ترجیح میدهن��د زمانی که آمار منتشر شده توسط دفتر آمار
جوان هستند ب��ر شغل وکارشان مل��ی در بریتانیا در س��ال  ۲۰۱۲باشنددارای قدرت باروری هستند.
تمرکزکنند".
می�لادی نشان میده��د که  ۲۹دکت��ر جاک��وب ک��االف ،مشاور
اما او در عین حال با اشاره به پدیده درصد پ��دران میانگین سنی بین در بیمارست��ان گ��ای در بریتانیا
طالق و افزایش شمار ازدواج های  ۳۰ت��ا  ۳۴س��ال ۲۱ ،درصد بین میگوید:
دوم در بین م��ردان میگوید گاه  ۳۵تا  ۳۹سال ۱۰ ،درصد بین " ۴۰ای��ن تحقیق نش��ان میدهد در
این ازدواجها با زنان جوان صورت تا  ۴۴س��ال و تنها  ۴.۶درصد  ۴۵فرزندان پدران باالی  ۴۵سال
میگیرد که این به معنای آن است ساله و یا باالتر بودند.
احتمال ابتال به بیم�اری های
که باید انتظار داشت بچه دار شدن البته براس��اس این آمار ،هنوز هم مثل اوتیس�م و اسکیزوفرنی
این م��ردان در سنین ب��اال اتفاق پ��در شدن در دهه  ۵۰یا  ۶۰سال بیش�تر خواهد بود ،ضمن این
امر چندان متداولی نیست.
بیفتد.
که این قبیل کودکان اندکی از
آقای کیسرتون همچنین میگوید در حال��ی که توانایی زن��ان برای بهره هوشی کمتری برخوردار
ناگفته نماند که با توجه به باال رفتن ب��اروری بتدریج ب��ا باالرفتن سن هستند".
امید به زندگ��ی در میان مردان و کاهش مییابد ،اما مردان تا زمانی دکتر ک��االف در عین حال خاطر
زنان ،ه��ر دوی آنها احساس می ک��ه از توانایی جنس��ی برخوردار نشان میکند کهدرصد بروز چنین

Fitness

توصیهبهمردان:تاجوانهستیدبچهدارشوید!

دیدن پ��دران مس��ن دیگر امری
غیرع��ادی نیس��ت .آم��ار نشان
میدهد ک��ه در  ۱۰سال گذشته
نزدی��ک ب��ه دو سوم ن��وزادان در
خانوادههای��ی متول��د شدهاند که
میانگین سن پدر آنها  ۳۰و یا باالتر
بوده است.
آیا مردان برای پیدا کردن جفتی
مناسب نیاز به زمان بیشتریدارند
یا مسائل اقتصادی باعث شده که
آنها بیشتر به فکر شغل و کارشان
باشند تا بچه دارشدن؟
دیوی��د کیسترتون ،مدی��ر پروژه
وظای��ف والدین و جامعه در مرکز
خانواده در بریتانیا میگوید دالیل
متفاوتی وجود دارد که چرا مردان
ترجیح میدهند دیرت��ر بچه دار
شوند.

طالق عاطفی :وقتیجسمتانزیر
یکسقفاستامااحساستاننه!

ازدواجم��ان را حفظ کنیم به این
معنی نیست که طالق نگرفتهایم.
فقط اینکه رسماً و قانوناً ازدواجمان
را باط��ل نکردهایم ب��ه این معنی
نیست که طالق نگرفتهایم.
طالق عاطف��ی میتواند تدریجی
باشد یا ناگهانی اتفاق بیفتد .در هر
دو حالت ،یک ابزار فاصله است که
به ان��دازه طالق برای بچههایمان،
خودمان و رابطهمان به عنوان پدر
و مادر مضر است.
چرا؟
چون وقتی طالق میگیریم،
مطابق ب��ا احساساتمان (یا
احساسات همسرمان) رفتار
میکنی��م .ای��ن یعنی بین
احساس و عم��ل ما ارتباط
وجود دارد.
ممکن است آسیبهایی هم
با طالق ب��رای بچهها وجود
داشته باشد--برحسب اینکه
چطور درمورد همسر قبلی
خود با آنها صحبت میکنیم،
اینکه آنه��ا را واسط��ه قرار
اگر حتی یکی از مواردی که در
بعد
میدهیم ،اینکه چطور
باال ذکر شد ،درمورد شما صدق
از طالق نقش هم پدر و هم
میکند ،از خودتان سوال کنید:
مادر را برایشان ایفا میکنیم --اما  چه الگ��وی رابطهای را دوست
حداقل تظاهر نمیکنیم که اوضاع دارم به فرزندانم نشان دهم؟
رضایتبخش اس��ت درحالی که  آرزوی چه نوع رابطهای را دارم؟
نیست و تصور نمیکنیم که چون  برای اینک��ه رابطهای که من و
ازدواجمان را حفظ کردهایم و طالق فرزندانم مستح��ق آن هستیم را
نگرفتهایم ،رابطه و فرزندانمان هیچ داشته باشیم ،چه کارهایی حاضرم
مشکلیندارند.
انجامدهم؟
ً
درمقاب��ل ،طالق عاطف��ی از یک  با این که شدیدا باور دارم که با
حقیقتسطحیمحافظتمیکند -هم ماندن بخاطر بچهها--یا صرف
ازدواج م��ا دستنخورده میماند با ه��م ماندن--ت�لاش ارزشمندزیرا هنوز متاهل هستیم--درحالی زوجهاست اما همه ما باید مراقب
که بر یک حقیقت عمیقتر تاکید باشیم که طالق رسمی را با طالق
میکند--خودداری و عدم ارتباط عاطفی طاق نزنیم.
عوام��ل اصلی رابطه م��ا هستند.
مطمئن باشید که این حقیقت بر همه م��ا سزاوار روابط��ی کامل و
فرزندانتان تاثیر میگذارد!
رضایتبخش با همسر و فرزندانمان
هستیم.
بخاطر همیندوباره میپرسیم:
طالق عاطفی میتواند به
 برای اینک��ه رابطهای که شما
شکلهای مختلف زیر باشد:
و فرزندانت��ان مستحق آن
 مقاوم��ت دربرابر ح��رف زدن
هستید را داشته باشید،
درمورد موضوع��ات حساس با
چه کارهای��ی حاضرید
همسرمان
انجامدهید؟
 گرفت��ن تصمیمات��ی که
هیچ پاسخ مشخصی
میدانی��م موج��ب
برای این سوال وجود
ناراحتیهمسرمان
ن��دارد ام��ا امیدواریم
میشود
پاسخی را پیدا کنید
 در
که به شما برای مطابق
ک��ردن احساساتتان
با رفتارهایتان
کمک کند.

ما بخاطر بچهها با هم ماندهایم.

تمرینات ورزش��ی به ما در جهت
جلوگیری از افزایش وزن وداشتن
اندامی مناسب کمک میکند.
هنگامی که ما فعالیت بدنی انجام
میدهی��م باعث سوخت��ن کالری
های بدن میش��ود و هرچه شدت
تمرینات بیشتر باشد بدن کالری
بیشتری می سوزاند.
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میان نگذاشتن اهداف و آرزوها با
همسرمان ،معموالً برای جلوگیری
از انتق��اد ،ع��دم پشتیبان��ی ی��ا
بیاحترامی از جانب او
 نادیده گرفتن یا تحقیر نظرات
و تالشهای همسرمان
 استفاده از دوستان یا همکاران
برای گرفتن مشورتهایی که سابقاً
با همسرماندر میان میگذاشتیم
 خیالپردازی درمورد زمانی که
از همسرمان جدا شویم
 ایج��اد یا کش��ف دالیل دیگر
ب��رای ماندن در محلکار به جای
گشتن بهدنبالدالیلی برای زودتر
به خانه رفتن
 روی آوردن ب��ه فرزندانم��ان
برای پشتیبانی و محبت به جای
همسرمان
 اص��رار ورزیدن بر اینکه وقتی
برای گذراندن با همسرمان نداریم،
معموالً ب��ه دلی��ل خواستههای
واقعی یا تخیلی فرزندانمان



خطراتی اندک ب��وده ضمن آنکه
عوامل محیطی را هم نباید در این
مورد نادیده گرفت.
تحقیق��ات علمی نش��ان میدهد
ک��ه مردان در ح��دود  ۴۰سالگی
از قدرت باروری کمتری برخوردار
میشوند.
دکتر آلن پیس��ی ،استاد دانشگاه
شفیل��د در بریتانی��ا میگوی��د
متخصصان هنوز بدرستی علت این
موضوع را نمیدانند.
آقای پیسی میافزاید" :ما تغییری
در کیفیت هورمونها نمیبینیم،
بناب��ر این تصور میکنیم شاید در

سنین باال تغییری در  DNAمرد
ص��ورت میگیرد و ی��ا در چنین
سنینی او از روابط جنسی کمتری
برخوردار است".
به گفته این است��اد دانشگاه بهتر
است ت��ا جوان هستی��د بچه دار
شوید و تا  ۵۰سالگی در انتظار پدر
شدن نمانید.
دیوی��د کیسترتون ،مدی��ر پروژه
وظای��ف والدین و جامعه در مرکز
خانواده در بریتانیا هم معتقداست
ک��ه والدی��ن ج��وان احس��اس
نزدیکتری با فرزندانشاندارند.
(بی بی سی)

اشاره

اشاره

روانشناسعلومتربيتي

چگونه كودكان اجتماعي تربيت كنيم

خانواده نقش اساسي در اجتماعي شدن كودك دارد .مديريتنكردن
 سال  19شماره  27  1096بهمن 1391
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صحيح خان��واده در اين امر لطمات جبران ناپذيري در نوجواني و حتي
جوان��ي پديد خواهد آورد كه از آن جمله ميت��وان به انزواطلبي و ابراز
وجود نكردن در جمع اشاره كرد.
27ومهنيم تا
1433سال
س��ن دو
5088بدانيم
شماره بايد
سال هجدهمدر ابتدا
2012
كودك 5ازرجب
ش��دن1391
اجتماعيخردادماه
يكشنبه 7
ل هجدهم شماره  5088يكشنبه  7خردادماه  5 1391رجب  27 1433مه 2012
 5س��الگي ش��كل ميگيرد و فاصله بين اين سالها براي نقشپذيري و
اجتماعي ش��دن كودكمان بسيار حساس است .در دنياي امروز به دليل
تنوع وسايل ارتباطي كه به شكل كالمي و يا تصويري وجود دارد دنياي
اگرمیتوانستیدبهترین موادغذایی اگر با بیخوابی دست و پنجه نرم بيرون نقش بسزايي در اجتماعي شدن كودك پيدا ميكند و اين محيط
که ب��رای بهتر خوابی��دن به شما میکنید ،کمی غ��ذا در معدهتان بيروني بس��يار تأثيرگذار است و به نوعي حرف اول را ميزند اما نبايد از
کمک میکنند را انتخاب کنید ،آیا میتواند به خوابیدنتان کمک کند .عامل وراثت غافل بود.
وراثت هميش��ه نقش تعيي��ن كننده در اجتماعي ش��دن فرزندمان
اما از این جمله ما برای پرخوری
واقعاً اینکار را نمیکردید؟
دارد .والدي��ن بايد بدانند از س��ن دوس��ال و نيم به بعد س��ن اجتماعي
و اگر میدانستید کدام موادغذایی آخر شبتان سوءاستفاده نکنید.
ش��دن كودك آغاز ميش��ود و در اين س��ن ديگر كودك خودش را در
شش جهاني نميبيند و كودكان و همساالن خود را وارد دنياي خودش
خوابتان را خ��راب میکنند ،آیا از سعی کنید وعده غذایتان سبک محور
قب��ل از
خوردن آنها اجتناب نمیکردید؟
كودكان تا پيش از اين س��ن محدود به بازي با خودش��ان
ساع��تبازي
باشد .غذای حجی��م ،به دستگاه ميكند.
کافئین را
کامل
خ��واب،و به
ميازبرند اما از دو سالگي به بعد كودك
فردي لذت
طوربازي
آنها از
ح��اال این فرصت برای شما فراهم گوارشت��ان فشار م��یآورد و این ميشود
کنید.با همساالن خود بازيهاي گروهي انجام
حذف جمع
ش��ود تا در
عالقههمند مي
غذایی تان
شده تا با موادغذایی که بر خوابتان مسئله برایت��ان ایج��اد ناراحتی برنام
دهد.
میکند و نمیگذارد که بخوابید.
تاثیردارند آشنا شوید.

در اين مرحله از رش��د بايد كودك اجتماعي ش��دن را از درون خود
بعضی داروها هم ممکن است


آغ��از كند و آن را ف��را گيرد و به همين خاطر توصيه ميش��ود والدين
باشند
کافئین
حاوی
تان
ه
کرد
خ
سر
زمینی
ب
سی
و
همبرگر
از
سرشار
موادغذایی
دنبال
به
آنها را روزي دو تا س��ه س��اعت در اختيار مهدكودكها قرار دهند و يا
ی��ا
ای
ه
نسخ��
داروه��ای
بعض��ی
بگذارید
کنار
را
باشید
تریپتوفان
در ص��ورت امكان آنه��ا را به اجتماعاتي كه در آنجا كودكان همس��ن و
کافئین
نسخ��ه
همه ما ق��درت جادویی شیر داغ این هم یک دلیل دیگر برای کنار بدو
فرصت را بدهند تا كودك با كودكان
ح��اوی و اين
وجودهمدارند ببرند
سالنش��ان
كند.
بازي
ديگري
هستند مثلمسکنها،داروهای
ب��رای فرستادن ما به خواب هفت گذاشتن غذاهای پرچرب:
كه بازي نق��ش زيادي در
ايوداش��ت
داروهایتوجه ويژه
سوز،اي��ن نكته
باي��د به
ادرارآور
تحقیق��ات نش��ان میده��د که چربی
پادشاه را شنیدهایم.
اجتماعي ش��دن كودك دارد و تمام آموزشها و تكامل شخصيت او در
افرادی که اغلب غذاهای پرچرب داروهایسرماخوردگی.
میدانید چرا؟
مراقب غذاهای سنگین و ادویهدار
همين بازيها ش��كل ميگيرد .از اين س��ن به بعد كودك دوس��ت دارد
ممکن
دیگر
داروهای
برخی
و
اینها
باال
وزنشان
تنه��ا
نه
خورن��د
ی
م
که
هستند
تریپتوفان
لبنیاتحاوی
باشید
در جمع باشد.

مدیریت زندگی ...

مادهای خوابآور است .موادغذایی
دیگری که سرش��ار از تریپتوفان
هستن��د عبارتند از آجی��ل ،موز،
عسل و تخممرغ.

کربوهیدراتبخورید

موادغذایی سرشار از کربوهیدرات با

13

میرود ،بلکه چرخه خوابشان هم
ب��ر هم میخورد .غ��ذای سنگین
گوارش را فعال میکند و این باعث
میشوددر طول شب مجبور باشید
برای توالت رفتن بیدار شوید.

ن پنهان باشید!
مراقب کافئی 

زندگي
نبض
ساله به 12
تریپتوفان
نفرسطح
افزایش
بخشيدندتعج��ب نیست که نوشیدن
موجوددر جای
خون ،مکمل لبنیات هستند.
بنابراین چن��د غذای کربوهیدراته
سبک که به خوابتان کمک کند،
میتواند یک کاسه سیریال با شیر،
ماست و بیسکوی��ت یا نان و پنیر
باشد.

یکی فنجان قهوه در شب ممکن
است خوابتان را بر هم بزند .حتی
کافئین متوسط هم ممکن است
موجب اخت�لاالت خواب شود .اما
مراقب منابعی از کافئین که کمتر
مشخص هستند مث��ل شکالت،
حيدريه /
عكس:
صفحه 15
های بدون
يوسفو قهو
چ��ای
نوشاب��ه،
کافئین،باشید.
برای داشتن خوابی بهتر ،چهار تا

م
و
ا
د
غ
ذ
ا
ی
ی
م
ف
ید
و
م
ض
ر
ب
رای
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تكفنجان
ك��هیک
بیشت��ر از
استدرحتی
پيداپر باعث
شک��م
کشی��دن
فرزندي در دراز
ايرانيبا رواج
خانوادههاي
دنياي امروزي
برای
باشند.
داشته
کافئی��ن
قهوه
زیرادستگاه
تان
ناراحتی
شدكنند
خواهدمي
خود سير
تنهايي
در دنياي
سالگي
سن 5
كودكان تا
كرده است
خواهرشان بازي
گوارش و يا
داروها،توانند با برادر
زياد ،نمي
محت��ویس��ني
به ازدليل فاصله
و يا
کافئین
اطالع
خوابید کندتر
وقت��ی می
بازي با پلي
ی يا
كارتون و
آنه��اآنهارا دي��دن
س��رگرمي
حتم��اًو تنها
كنن��د
روی جلد
استيش��ن غذاهای
همچنین مثل
ش��ود.
مطالعه م
اس��ت و همين امر باعث نقص در اجتماعي ش��دن و يا ابراز وجودش��ان
کنید.
باعث سوزش
ادویهدار ممکن است
در جامعه ميشود.
آن غذاهای
پيامد که
دقتوکنید
شود.
معده
 اي��ن كودكان هيچ��گاه از دنياي خود خارج نميش��وند
ساعت قبل از
۴
حداقل
سنگین را
هایوالکل
نوشیدنی
عدم اعتماد به نفس و
مصرف س��ن نوجواني و
دارگيري در
گوش��ه
انزواطلبي
نيز
اتمام رسانده باشید.
به
خواب
نکنید
شكست در مراحل مختلف زندگي در دوران جواني است.
 5 سالگي براي كودكشان
کمکتانبين  2تا
بگيرند س��ن
والدينیبايد
هایيادالکلی
شایدپسنوشیدن
شعر
بياموزد
س��نين
اين
در
بايد
كودك
و
است
مهم
و
حس��اس
بس��يار
کنن��د زودتر بخوابی��د ،اما ممکن موقع خواب مصرف پروتئین را به
بخواند ،در بازيهاي كودكانه با همس��االن خود مسئوليت جمع كردن
است در طول شب بارها از خواب حداقلبرسانید
بخش��ي از اس��باببازيها را برعهده بگيرد و بتواند در جمع همس��االن
بی��دار
خوابت��ان آرامش بااینکه بسیاری از رژیمهای غذایی
شوی��د،كند.
ابراز وجود
خود
سردرد،
دچار
باشد،
داشته
کمتری
پروتئینبهرا توصیه
مصرف
بها
خودميانبيني
مرحله
ش از
س��ن بايد
در اين
كودك
پياژه،
ديدگاه
از
شوید.
تعریق یا
پروتئین بخش
کنند
برسد .كودك در اين می
بااینکهستدهاي
بايدو با داد و
مرحله
کابوسبيني
دگرميان
مرحله
غذای��یحيدري /
عكس :يوسف
فرابگيرد.
مهم��ینيز
كردن نوبت را
شود و
اجتماعي
رعايتبهتر
حتيخوب،
خواب
آشنایک
داشتن
برای
روزانه را
صفحهاز15برنامه
است از مصرف نوشیدنیهای الکلی تشکیل میده��د اما برای شبها
یک جدول با دو شرحاص ً
خودداری کنید.
ال انتخاب خوبی نیست .هضم

«هستي» با الفباي زندگي
لفباي زندگي
فظي

قبل از خواب یک غذای سبک
بخوریدیک جدول با دو شرح
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روانشناسعلومتربيتي

چگونه كودكان اجتماعي تربيت كنيم

خانواده نقش اساسي در اجتماعي شدن كودك دارد .مديريتنكردن
PAIVAND: Vol. 19  no.1096  Fev. 15, 2013
جبران ناپذيري در نوجواني و حتي
صحيح خان��واده در اين امر لطمات
جوان��ي پديد خواهد آورد كه از آن جمله ميت��وان به انزواطلبي و ابراز
وجود نكردن در جمع اشاره كرد.
در ابتدا بايد بدانيم اجتماعي ش��دن كودك از س��ن دو سال و نيم تا
 5س��الگي ش��كل ميگيرد و فاصله بين اين سالها براي نقشپذيري و
اجتماعي ش��دن كودكمان بسيار حساس است .در دنياي امروز به دليل
تنوع وسايل ارتباطي كه به شكل كالمي و يا تصويري وجود دارد دنياي
بيرون نقش بسزايي در اجتماعي شدن كودك پيدا ميكند و اين محيط
بيروني بس��يار تأثيرگذار است و به نوعي حرف اول را ميزند اما نبايد از
عامل وراثت غافل بود.
وراثت هميش��ه نقش تعيي��ن كننده در اجتماعي ش��دن فرزندمان
دارد .والدي��ن بايد بدانند از س��ن دوس��ال و نيم به بعد س��ن اجتماعي
ش��دن كودك آغاز ميش��ود و در اين س��ن ديگر كودك خودش را در
محور جهاني نميبيند و كودكان و همساالن خود را وارد دنياي خودش
ميكند .بازي كودكان تا پيش از اين س��ن محدود به بازي با خودش��ان
ميشود و آنها از بازي فردي لذت ميبرند اما از دو سالگي به بعد كودك
عالقهمند ميش��ود تا در جمع با همساالن خود بازيهاي گروهي انجام
دهد.
در اين مرحله از رش��د بايد كودك اجتماعي ش��دن را از درون خود
آغ��از كند و آن را ف��را گيرد و به همين خاطر توصيه ميش��ود والدين
آنها را روزي دو تا س��ه س��اعت در اختيار مهدكودكها قرار دهند و يا
در ص��ورت امكان آنه��ا را به اجتماعاتي كه در آنجا كودكان همس��ن و
سالش��ان وجود دارند ببرند و اين فرصت را بدهند تا كودك با كودكان
ديگري بازي كند.
در
زيادي
نق��ش
بازي
كه
داش��ت
اي
ويژه
توجه
نكته
و گ��وارشباي��د به اي��ن
موادغذای��ی سرشار از
نیکوتین یک محرک است
اجتماعي ش��دن كودك دارد و تمام آموزشها و تكامل شخصيت او در
پروتئین سختتر است .ازاینرو بهتر
و تاثیرات��ی مشابه کافئین دارد.
همين بازيها ش��كل ميگيرد .از اين س��ن به بعد كودك دوس��ت دارد
مص��رف
این غذاها قبل از از سیگار کشیدن قب��ل از خواب
باشد.
است ازدر جمع
امروزيو به
خ��ودداری کنید
اینصورت
کنید،
خودداری
درغیررواج پيدا
هاي ايراني
خانواده
جایفرزندي در
ك��ه تك
خواب در دنياي
کمی
گرم یا
استشی��ر
لیوان
خواهد
بیدارتان
خواب
شب از
نیمه
ميكنند
خود سير
تنهايي
دنياي
سالگي در
سن 5
كودكان تا
آن یکكرده
توانند با برادر و يا خواهرشان بازي
دليل
و يا به
س��نيخواب
فاصلهکه به
هایی
از
کربوهیدارات
زياد ،نميکرد.
دي��دن كارتون و يا بازي با پلي استيش��ن
س��رگرمي آنها
کند،تنها
كنن��د و
بیسکویت،
مث��ل
کمک می
اس��ت و همين امر باعث نقص در اجتماعي ش��دن و يا ابراز وجودش��ان
استفادهکنید.
در جامعه ميشود.

اي��ن كودكان هيچ��گاه از دنياي خود خارج نميش��وند و پيامد آن
بلند
لیست
به
هم
شما
بعد
به
شب
۸
از
را
مایعات
مصرف
نيز انزواطلبي و گوش��هگيري در س��ن نوجواني و عدم اعتماد به نفس و
قطع کنید
شكست در مراحل مختلف زندگي در دوران جواني است.
روزس��ن بين  2تا  5سالگي براي كودكشان
بگيرند
والدين
پس
بدنبايددريادطول
آبرسان��ی به
بله،
مصرف كودك بايد در اين س��نين بياموزد شعر
مهم است و
حس��اس
بس��يار
داردو اما
زی��ادی
اهمی��ت
بپیــوندید :كردن
بخواند ،در بازيهاي كودكانه با همس��االن خود مسئوليت جمع
مایعات را قبل از خواب قطع کنید.
بخش��ي از اس��باببازيها را برعهده بگيرد و بتواند در جمع همس��االن
شوید مرتباً
ً
مجب��وركند.
اگرابراز وجود
مطمئناخود
>> اگر می خواهید از
بی��دار
برای
شوید،اين س��ن بايد از مرحله خودميانبيني به
كودك در
رفتنپياژه،
توال��تديدگاه
از
انتشار اینترنتی پیوند بصورت
داشت.
برسد .كودك در اين مرحله بايد با داد و ستدهاي
نخواهیدبيني
خوبی دگرميان
خواب مرحله
شوید،
نيزآگاه
منظم
فرابگيرد.
 اجتماعي آشنا شود و حتي رعايت كردن نوبت را
نشانی ایمیل خود را
با یک سیگار آرامشبخش فریب
به ما ایمیل کنید:
خنورید!
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خواب

•

ایمیلپیوند،

info@paivand.ca
هارابامدادحلکردهوسپسباپاککردنجوابشرح
جدولروزنامهایراندارایدو«شرحعادیوویژه»است.درصورتتمایلبهحلدوشرحابتدایکیازشرح
جدولروزنامهایراندارایدو«شرحعادیوویژه»است.درصورتتمایلبهحلدوشرحابتدایکیازشرحهارابامدادحلکردهوسپسباپاککردنجوابشرح
اول،بهحلشرحدومبپردازید.
اول،بهحلشرحدومبپردازید.
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 -9نوع��ي ش��يمي -آغ��از كننده-
 -9نوع��ي ش��يمي -آغ��از كننده-
افقي:
افقي:
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
شك
شك
تخصصه��اي
 -1ماي��ه حي��ات -از
 -1ماي��ه حي��ات -از تخصصه��اي
1
1
 -10افزايش حجم چيزي -رش��ته
افزايش حجم چيزي -رش��ته
-10
پزش��كي كه با اصالح يا ترميم شكل
پزش��كي كه با اصالح يا ترميم شكل
پهن -از گلها
گلها
و كاركرد سر و كار دارد
و كاركرد سر و كار دارد
پهن -از 2
2
 -11تب��اه و گندي��ده -ش��هري در
 -2ويران -سخت نيست -زحل  -11تب��اه و گندي��ده -ش��هري در
 -2ويران -سخت نيست -زحل
3
3
اس��تان كرمانش��اه -ناني كه از آرد
كرمانش��اه -ناني كه از آرد
اس��تان
 -3شهري در اس��تان فارس -بسيار
 -3شهري در اس��تان فارس -بسيار
خشك 4
4
خشك پزند
پزند
خندان -اول ،آغاز
خندان -اول ،آغاز
 -12وق��وف -آدم ناش��ي از س��ر
وق��وف -آدم ناش��ي از س��ر
-12
نام
ن��دا-
حرف
آوردن-
ب��ه
امر
-4
نام
ن��دا-
حرف
آوردن-
 -4امر ب��ه
5
5
گش��ادش ميزن��د -واح��د عملي
گش��ادش ميزن��د -واح��د عملي
دخترانه -قلعه مستحكم
دخترانه -قلعه مستحكم
6
س��نجش رس��انايي برق -اثر جين
س��نجش 6رس��انايي برق -اثر جين
 -5پرن��ده وف��ادار -پيش��گاه اتاق-
 -5پرن��ده وف��ادار -پيش��گاه اتاق-
اوستين
بدكار
بدكار
اوستين 7
7
 -13س��خن بيعم��ل -پرن��دهاي
س��خن بيعم��ل -پرن��دهاي
-13
 -6مك��ر و حيل��ه -خ��ودداري از
 -6مك��ر و حيل��ه -خ��ودداري از
8
8
كوچ������ك و خ���وانن��ده -دنيا
كوچ������ك و خ���وانن��ده -دنيا
پرداخ��ت وجه چك ي��ا برات -جاده
پرداخ��ت وجه چك ي��ا برات -جاده
و آخرت 9
9
و آخرت
خون
خون
 -14بلندترين قله دنيا -س��ريالي با
بلندترين قله دنيا -س��ريالي با
-14
 -7كف��ن -جم��ع ن��وع -چارچوب
 -7كف��ن -جم��ع ن��وع -چارچوب
10
10
هنرنماي��ي داريوش ارجمند و فريبا
هنرنماي��ي داريوش ارجمند و فريبا
عكس
عكس
11
11
كوثري -رخوت
كوثري -رخوت
 -8شهري در اس��تان چهارمحال و
 -8شهري در اس��تان چهارمحال و
12
12
 -15كتاب��ي نوش��ته مح��دث قرن
كتاب��ي نوش��ته مح��دث قرن
-15
بختياري -نشانهها و مقصدها -آماده
بختياري -نشانهها و مقصدها -آماده
چهاردهم ميرزا محمدتقي موسوي
چهاردهم13ميرزا محمدتقي موسوي
و فراهم
و فراهم
13
اصفهان��ي كه رواي��ات راجع به امام
اصفهان��ي كه رواي��ات راجع به امام
 -9نحس -دس��ت ب��ه كاري زدن-
 -9نحس -دس��ت ب��ه كاري زدن-
14
14
زم��ان ش��يعيان در آن جمعآوري
زم��ان ش��يعيان در آن جمعآوري
پيشكار
پيشكار
15
شده است -سكسكه
15سكسكه
شده است-
 -10ب��اران كم -پرس��ش -ش��هري
 -10ب��اران كم -پرس��ش -ش��هري
عمودي:
عمودي:
تاريخي در استان مازندران
تاريخي در استان مازندران
 -11چاش��ني كباب -آماده كردن-
 -11چاش��ني كباب -آماده كردن-
 -1اث��ر معروف حافظ اب��رو -خادم
 -1اث��ر معروف حافظ اب��رو -خادم
افقي:رودي در فرانسه
رودي در فرانسه
قوم
قوم
 -9پش��تيبان -ماه يازدهم ميالدي-
 -9پش��تيبان -ماه يازدهم ميالدي-
افقي:
كردن-
زينت-
مرتجع-
 -12فلز
 -1كدبان��وي خانه -از ش��خصيتهاي  -2فاقد آرامش -مقابل فرعي -تعدادي
زردفرعي -تعدادي
مقابل
فاقد آرامش-
فاش -2
 -12فلز مرتجع -زينت -فاش كردن -سرزمين زرد
سرزمين
هاي
ش��خصيت
خانه -از
 -1كدبان��وي
جوانمرد ،بخشنده
جوانمرد ،بخشنده
ratingكنار هم
) 0.61ساختمان
-10هم
) rating 0.71ساختمان كنار
ب��زرگ -خرس
difficultyدقي��ق-
 Puzzleبزرگ سمبوليسم
 -10دقي��ق -ت��االر ب��زرگ -خرس بزرگ سمبوليسم
(Hard, difficulty
ت��االر 42
(Hard,
ط��ول-
س��گرمه-
 -2پارچ��ه-13
 -2پارچ��ه زخمبندي -چاقوي مطبخ -3 -س��رايت آب -پرن��دهاي از س��رده
آب -پرن��دهاي از س��رده
مقي��اس -3
 -13س��گرمه -مقي��اس ط��ول -فلكي
س��رايتفلكي
چاقوي مطبخ-
زخمبندي-
راهنمايي جاويدان
جاويدان
 -Apteryxكارخانه س��ازنده خودرو
كارخانه
 -11عيب و نقص -آغاز -ديده شده
خودروديده شده
س��ازنده آغاز-
عيب و نقص-
-11-Apteryx
راهنمايي
انديش��ه
ايتاليا
مردمهاي ايتاليا
يكديگر  -12مي��وه جاذبه! -پهلوان -نامعلوم -3 -دارا بودن -بالش -گروههاي مردم
فهمي��دنهاي
-14بالش -گروه
 -14فهمي��دن انديش��ههاي يكديگر  -12مي��وه جاذبه! -پهلوان -نامعلوم -3 -دارا بودن-
عمدهاي
مشترك
قوي -در
 -4عزم كه
 -4عزم قوي -گل بتونه -فرمان توقف -4 -صالب��ت و س��ختي -ش��ارب -بوي
كارمنديش��ارب -بوي
رتبهس��ختي-
صالب��ت و
نقش -4
كه در زندگي مشترك نقش عمدهاي رتبه كارمندي
توقف-
زندگي فرمان
گل بتونه-
دارد -زيادي ،هرز -ممكن است
ماندگي -شهري در استان فارس
استان فارس
شهري در
آدم آب
دارد -زيادي ،هرز -ممكن استماندگي-13 -
زي��ركاه -از صف��ات نيكش بهجا ماند
 -13آدم آب زي��ركاه -از صف��ات نيكش بهجا ماند
بس��يار نيرومند و  -5پس��وند دال ب��ر زمان -از وس��ايل  -5پادشاه بابل -تأسيس كننده -پشته
كننده -پشته
تأسيس
پادشاه بابل-
 -5در
باس��تاني (ك��ه
 -15نيايش��گاهي باس��تاني (ك��ه در باريتعال��ي به معني بس��يار نيرومند و  -5پس��وند-15
به معني
باريتعال��ي
نيايش��گاهياز وس��ايل
دال ب��ر زمان-
خاك
س��اخته ش��ده اس��ت)
زمان ايالمي
خاكدر چيره -دورويي
زمان ايالميها س��اخته ش��ده اس��ت) در چيره -دورويي
آرايش خانمها -پادشاه ساساني
پادشاههاساساني
آرايش خانمها-
 -6حرف پوست كنده -جامهاي بر تن
بر تن
س��رگردجامهاي
پوست كنده-
خستهشوشدر -6
نزديكي
جنوبشهر
قدي��م-
حرف -14
حكومت عصر  -6پرنده نامهبر -وقت -نفس خسته
كيلومترينفس
45بر -وقت-
 45كيلومتريجنوبشهرشوشدرنزديكي  -14س��رگرد قدي��م -حكومت عصر  -6پرنده نامه
 -7درست يا مناسب دانستن سخني يا ندارد -اقدام كردن
منطقه باستاني هفت تپه -مقابل آري
هفت تپه-
باستاني
 -7درست يامنطقه
كردن يار ويس
مقابل آريندارد -اقدامهيتلر-
هيتلر -يار ويس
سخني يا
دانستن
مناسب
 -7ورقه نازك فلز -گ��روه نوازندگان-
گ��روه
-15فلز-
 -7ورقه نازك
عمودي:
توت -كناي��ه
ش��هر
نوازندگان-از باتجربه و كاري -باالي كوه -بينياز و پاينده
عمودي :پاينده
 -15ش��هر توت -كناي��ه از باتجربه و كاري -باالي كوه -بينياز و
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زیتون سبز یا
زیتونسیاه؟!

افک��ار -برای همراه��ی با غذا
دوست داری��د زیتون
سیاه میل كنید
یا زیتون سبز؟!
شای��د زیت��ون
سبز كمی تكراری
ش��ده و زیت��ون
سیاه به دلیل سر
و شكلی ك��ه دارد،
زیباتر باشد!
سیا ه
اما به نظر شم��ا متخصصان
تغذیه ك��دام زیتون را توصیه می تبدیل می شوند.
نوع دیگر زیتون هایی هستند كه
كنند؟
نظر دو متخصص تغذیه را در زیر با در صنع��ت ،با تركیبات شیمیایی
آهن دار سیاه می شوند كه مصرف
هم می خوانیم:
این ن��وع زیتون سیاه توصیه نمی

شود .در واقع زیتون سیاه طبیعی
زیتون رنگ شده خنورید!
نكته قابل ذكر در مقایسه زیتون به دلی��ل روغن بیشتری كه دارد،
سیاه و سبز ای��ن است كه زیتون طعم مطلوب ت��ری هم نسبت به
های سیاه كمی روغنی تر هستند و زیت��ون سبز دارد ام��ا اگر زیتونی
از آنجا كه بخش عمده ای از ارزش باشد ك��ه به صورت صنعتی سیاه
غذایی زیتون مربوط به روغن آن شده باشد ،مصرفش چندان توصیه
است ،می توان گفت زیتون های نمی شود.
البته سیاه كردن زیتون به صورت
تیره از این نظر غنی تر هستند.
به طور كلی ،روغن زیتون یكی از صنعتی به معنی غیرمجاز بودنش
روغن های بسیار مطلوب است و نیست .برخی از زیتون های سیاه
عنصر تعیین كننده ای در درجه كه در بسته بندی های استاندارد
هستند ،به همین شیوه سیاه شده
بندی زیتون ها به شمار می آید.
اما همین زیتون های سیاه هم  ۲اند كه البته استف��اده از تركیبات
آهن برای تیره ك��ردن زیتون ها،
نوع دارند:
یك نوع شان به صورت ژنتیك سیاه روی بسته بن��دی شان درج شده
هستند ودر روند رسیدن از سبز به است .این نوع زیتون ها در صورت

استف��اده موقت ،مشكلی برای
فرد ایج��اد نخواهن��د كرد،
اما بعضی ه��ا اعتقادی به
افزودنی ه��ا و دستكاری
های انسانی در مواد
غذایی ندارند و
این كار را نمی
پسندند و ترجیح می
د هند از نوع اصیل خوراكی ها
استفادهكنند.

سبزش مطمئن تر است

رنگ میوه ها ب��ه صورت طبیعی
مربوط به فالونوئیده��ا و رنگدانه
هایی است ك��ه همگی خاصیت
آنتی اكسیدانی دارند و رنگ های
مختلف زرد و نارنجی ،سبز و قرمز،
بنف��ش و سی��اه و ...سبزی هایی
مثل فلفل دلمه ای كه رنگ های
مختلفی دارد ،نمی توانیم بگوییم
كه هیچ كدام برتری خاصی نسبت
به دیگری دارد.
در واق��ع این رنگ ه��ا تركیبات
كاروتنوئی��دی مختلفی هستند
كه خاصیت آنتی اكسیدانی شان
نسبت به یكدیگر به مقدار بسیار
ناچیزی متفاوت است.
از آنجا كه تغذیه علم تنوع است،
بهتر است ان��واع مختلفی از مواد
متف��اوت در برنامه غذای��ی افراد
استفاده ش��ود .زیت��ون هم مثل
همان فلفل دلمه ای است و سبز و

28

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
تارمنایزیرمتاسبگیریدE-mail: epidemiosearch@yahoo.com :
دکترپرویزقدیریان
www.allnaturalremedies.net

مشترک شوید!

----------پیوند را آبونه شوید! >> با پست سریع
متاستلفنی:
514-996-9692
و یا نشانی خود را به ایمیل کنید:
Info@paivand.ca
ـــ  85دالر در سال ـــ

سیاهش تفاوت تغذیه ای چندانی
با هم ندارند و به شرطی كه رنگ
سی��اه زیتون به دلی��ل دستكاری
های صنعت��ی و غیرمجاز نباشد،
م��ی توان گف��ت زیت��ون سیاه و
سبز هیچ تفاوت محسوسی با هم
ندارند؛ اما چون حرف و حدیث ها

و تردیدهایی درب��اره زیتون های
سیاه شنیده شده شاید بهتر باشد
از رنگ��ی كه مطمئنیم دستكاری
نشده ،استفاده كنیم.
قسمت رن��گ شده زیتون نه تنها
خ��واص تغذیه ای خ��ود را تا حد
زیادی از دس��ت داده ،كه این نوع

زیتون ممكن است برای گروه های
آسیب پذیر (كودكان ،سالمندان،
زنان ب��اردار و شیرده ،مبتالیان به
بیماری های خاص) سمی و خطر
آفرین باشد.
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قانون چهارم:

خطر عابر پیاده حرمت دارد.
خودتان هم اگر در خیابان مشغول
پی��اده روی باشی��د و از روی خط
عابر رد شوید ،انتظار دارید راننده
ماشین ب��ه خاطر این قانونمندی،
مراع��ات كند .به خط عابر كه می
رسید ،سرعت ماشین را كم كنید و
مراقب باشید ترس به دل عابر روی
خط نیندازید.


چگونهرانندهخوبیباشیم؟

جان سالم به در ببرند.
واقعیت این است كه تا وقتی رفتار
رانندگ��ی را یاد نگیریم ،حتی اگر
قهرم��ان مسابقات ری��س و رالی
هم باشیم ،باز هم یك راننده خوب
نیستی .م


اصول و قواعد گ��از ،ترمز ،فرمان،
راهنما و آینه های ماشین ،چطور
دن��ده عقب بگیریم و سنگ چین
برویم و از فرعی وارد اصلی شویم،
رعایت سرعت مجاز و غیرمجاز و
خیلی چیزهایدیگر رادر جلسات
ك�لاس ه��ای آم��وزش رانندگی
ی��اد می گیریم و كمی بعد ،پشت قانون اول:
فرمان ماشین رعایت می كنیم؛
مربی های كالس آموزش رانندگی،
در خور توجه رانندگ��ان تازه کار در همان جلسه اول یك درس مهم
و بوی��ژه دوستان ت��ازه رسیده از به شاگردانشان م��ی دهند؛ هیچ
ترافیک تهران (!) اما همه اینها ،از رانن��ده ای در اطراف شما درست
ما یك رانن��ده خوب نمی سازد .ما رانندگ��ی نمی كن��د و شما باید
باید بدانیم شان و رفتار یك راننده خودتان مواظ��ب رانندگی اشتباه
خوب كدام است .باید بلد باشیم در راننده هایدیگر باشید.
طول مدت رانندگی ،شبیه به هر این نكته شای��د در همان جلسه
جای دیگ��ری ،رفتارهای مناسب اول و روزهای اول رانندگی ،مهم و
و درست داشته باشی��م تا راننده منطقی به نظر بیاید اما به مرور شما
های دیگر و تمام آن اتومبیل هایی را به راننده ای تبدیل می كند كه
كه كنار م��ا در خیابان ها و جاده همیشه خودش را محق می داند و
ها هستن��د ،از خطراتی كه رفتار ممكن است یك جاهایی با همین
نادرست م��ا تهدیدشان می كند ،حق به جانب ب��ودن ،دردسرهای

زیادی را درست كند.
پس بیایید لحن مربی خود را در
ذهن عوض كنید؛ شما مسئول
ماشین خودتان و تمام اتومبیل
های اطراف هستید .رفتار درست
شم��ا امنیت م��ی آورد ،اما حق
اضاف��ه ای ب��ه شما نم��ی دهد.
پ��س طلبكار نباشید و اگر حین
رانندگ��ی اشتباه��ی كردید ،یك
معذرت خواهی ساده را فراموش  .۵قانون پنجم:
ً
نكنید.
ورود ممن��وع نروی��د! اص�لا كار

پسندی��ده ای نیس��ت ،اگر هم به
اشتباه رفتید ،طلبكار نباشید .اگر
قانون دوم:
پلیس راهنمایی و رانندگی ،شرح اتومبیلی در مسیر خودش است،
وظایف مهمی دارد و فقط وظیفه چراغ اتومبیلت��ان را خاموش و راه
اش ای��ن نیست كه س��ر چهارراه را باز كنید و به نشانه عذرخواهی
بایستد و برای شما جریمه بنویسد .از این رفتار غیر قانونمند ،دستتان
وقت تصادف ب��ه جای ایستادن و را باال ببرید.
دعوا با راننده ماشین مقابل ،به این 
وظیفه مهم پلیس احترام بگذارید قانون ششم:
و منتظر داوری اش بمانید.
هم��ه ما دچ��ار ح��واس پرتی در
وقتی خونسردی ت��ان در صحنه رانندگی می شویم .مث ً
ال حواسمان
تصادف حفظ شود ،راننده مقابل با
هر میزان عصبانیت ،نمی تواند راه
به جایی بب��رد و این طور نه شما
درگیر دعوا می شوید و نه اعصاب
عابران خیابان خط خطی می شود.

قانون سوم:

نور چراغ های اتومبیل را امتحان
كنی��د و مطمئن باشید میزان آن
چشم رانندگان دیگر را اذیت نمی
كن��د .صدای ب��وق را هم امتحان
كنید تا آستانه شنوایی راننده ها و
عابران خیابان آسیب نبیند .یادتان
نرود هیچ انسانی الیق آسیب های
بی جهت ما نیست.

ب��ه س��ی و چهارمی��ن سالگرد
روی ک��ار آم��دن رژیم جمهوری
اسالمی نزدی��ک می شویم .سی
وچه��ار سالی که ب��رای جنبش
آزادیخواهان��ه وعدالت طلبانه در
ایران بسیار پرهزین��ه بوده است.
سالهایی سراسر سی��اه و انباشته
از قتل ،غ��ارت ،جنای��ت ،اعدام،
سنگسار ،فقر و ب��ی حقوقی ،اما
فاشیسم مذهب��ی حاکم بر ایران
با وجود تالش در خفه کردن هر
گونه ص��دای اعتراضی،هیچ گاه
موفق نبوده است .مبارزه هرچند
با افت و خیز همواره ادامه داشته
اس��ت ،حت��ی در ساله��ای دهه
خونی��ن .درآن سالهای جهنمی،
حتی در زندانه��ا ،کارگران ،زنان،
دانشجویان و اقلیت های ملی و...
در این سالها برگهای درخشانی را
در تاری��خ مبارزاتی ایران رقم زده
اند.
در این میان جمه��وری اسالمی
نیز ب��رای مقابله با ای��ن مبارزات
به ترفندهای متفاوتی دست زده
است .رژیم اگرچه درهمه مقابله
های��ش با اعتراض��ات به دستگاه
امنیت��ی – نظامی تکی��ه داشته
است .ام��ا از اواسط سالهای دهه
 70ب��رگ دیگ��ری را وارد بازی
ساخته اس��ت« ،اصالح طلبی» را
می گوئیم ،اختالفات درونی جناح
های حاکم در ایران .مکث برروی
این مورد حائز اهمیت است .این
اختالف��ات درون��ی اگرچه بخشا
واقعی است ام��ا با توجه به توازن

نمود .در این میان اگر چه مبارزات
عموم��ی مردم ب��ی هیچ توهمی
ب��ه کلیت رژیم همچن��ان جاری
است اما رژیم کماکان بر استفاده
از توهم زائی اص��رار دارد .نگاهی
به اختالفات احم��دی نژاد و دارو
دسته اش باول��ی فقیه و بخشی
از جن��اح های حاکم ای��ن ادعا را
روشن ت��ر می سازد .بعید نیست
که بخشی از گرایشات و افرادی که
خود را آزادیخواه و مدافعین حقوق
بشر می خوانند این بار روح «سید
خندان» را در وجود احمدی نژاد
جستج��و کنند .دوس��ت داشته
باشیم یا نه اما این بازی به حیات
جمهوری اسالمی اف��زوده است،
رژیم نیز این را به خوبی میداند .در
اینمیانتهیدستانوستمدیدگان
آن سرزمی��ن و تمام��ی فعالین
سیاسی –اجتماعی نیز به خوبی
میدانند ک��ه ابتدایی ترین شرط
رسیدن ب��ه آزادی ،دموکراسی و
عدالت اجتماعی سرنگونی انقالبی
رژی��م جمهوری اسالم��ی است.
این مختصر را آوردیم تا که گفته
باشیم مب��ارزه متشکل بیشتر از
پیش ضرورت یافته است ،مبارزه
ای که ای��ن کمیته نی��ز خود را
بخشی از آن میداند .نیاز اساسی
دورانی که ط��رح این گفتمان را
ضروری ساخته است.

قوای داخل��ی و خارجی ریشه در
نوع سیاست گذاری ب��رای ادامه
غارت و چپ��اول دارد و در عرصه
ای وسیع تر یک سیاست عمومی
دیگر را دنبال میکند .اهرمی برای
قبوالندن امکان اصالحات در باال.
این ترفند نه تنها توهم قشرهای
زیادی از م��ردم به پدیده خاتمی
را بوج��ود آورد ،بلکه بعضا ناشی
از توه��م و بخشا برخاسته از یک
سیاست آگاهانه ،بسیاری از افراد
و گرایشهای��ی که خود را در زمره
مدافعین آزادی و ضد دیکتاتوری
تعریف می کردند ،نیز بهدنبال خود
کشید .بی آن که در این مختصر
بخواهی��م به خاستگ��اه طبقاتی
چنی��ن گرایشات مداف��ع اصالح
طلب��ی بپردازیم و ی��ا اختالفات
درونی جناح های حاکم و یا حاضر
در کلیت رژیم جمهوری اسالمی
را مورد بررسی قرار دهیم اما مردم
در دو دهه اخیر در عرصه پراتیک
اجتماعی خود به روشنیدریافتند
که از این امامزاده ها کاری ساخته
نیست و این را در تقابل مستقیم
مردم با رژیم در جنبش اجتماعی
سال  88شاهد بودی��م ،دیدیم و
دیدند که اعتراض��ات عمومی از
طرح مطالباتی چند فراتر رفت و
ساختارشکنانه گشت و آنگاه بود
ک��ه فتیله ها را پائی��ن کشیدند.
مخالفت حتی واقعی از جناح ها
با ول��ی فقیه برای مردم طرح اوج ماکیستیموچهمیگوئیم!
خواست هایشان نبود.آنها کلیت
رژی��م را نشانه رفته بودند و اینجا کمیته یادمان کهدر سالهای اخیر
بود که اتح��اد واقعی بین تمامی در ای��ن شهر فعالیت داشته است
جن��اح ه��ای موجود دوب��اره رخ ترکیبی است از فعالین سیاسی با

است حوصله شما از ماندن پشت
اتومبیل ها سر برود و خسته شوید،
رانندگان دیگ��ر شاید هم همین
ح��ال را داشته باشن��د .پس برای
راه گرفتن روی دست آنها نپیچید
و اگ��ر با راننده ای چشم در چشم
شدید ،لبخند را فراموش نكنید.


نیس��ت و بدون نگاه به رفت و آمد
ماشین ها ،از فرعی وارد اصلی می
شوی��م یا روی دست راننده مقابل
می پیچیم.در این مواقع بهتر است
كمی حواستان را جمع كنید و راه
را برای راننده ای كه اذیتش كرده
اید ،باز و رفتارهایی مثل رانندگی با
سرعت مورچه ای ،یا ترمز گرفتن
های بی دلیل را هم ترك كنید.
قانون نهم:

با شنیدن صدای آژیر ماشین آتش
نشانی یا آمبوالنس ،راه را باز كنید.
قانون هفتم:
دنبال آدرس م��ی گردید یا جای ماشی��ن هم كه رد ش��د ،فرصت
پارك؟ تفاوتی نمی كند؛ در هر دو طل��ب نباشی��د و تصمیم نگیرید
حالت نباید به خودتان اجازه دهید پشت سر آن از راه باز سوء استفاده
راه عب��ور را ب��رای اتومبیل های كنی��د .فرصت طلبی شما ،هم راه
پشت سر ببندی��د و ترافیك ایجاد رانندگان دیگ��ر را می بندد و هم
كنید .یك دور اضافه ،شما را از هیچ ممكن است تصادف درست كند و
چیز عقب نمی اندازد ،اما ترافیك ،آمبوالنس را برگرداند.
اعص��اب و روان راننده های پشت 
سرتان را نشانه می گیرد!
قانون دهم:

هنگام بارش ب��اران ،حواستان به
عابران باشد ،اگر از كنار خیابان رد
قانون هشتم:
در ترافیك ص��دای ضبط اتومبیل می شوی��د ،سرعت را كم كنید تا
را كم كنی��د ،سلیقه موسیقیایی آب جمع شده روی سطح زمین،
شما ،سلیقه همه نیست! حواستان عابران كنار خیابان را خیس نكند.
(زندگی مثبت /نازنین متین نیا)
باش��د به همان ان��دازه كه ممكن

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

طرحیکضرورت،یکوظیفه

دشنبه
3
2
رسال ما
 Plazaنشکوهمرس
 bassyند
Em

koshtaredahe60@gmail.com
http://www.massacreiniran.com

پیشینههایمختلف.اینکمیتهبه
سازمان و حزب خاصی تعلق ندارد.
حاشیه یک گروه و جریان خاصی
نیست اما به صراحت باید بگوئیم
که این کمیته هم جهت داراست
و ه��م جانبدار ،در جانب کارگران
و زحمتکشان و تمامی تهیدستان
ایران قرار داریم .پشتیبان مبارزه
فراگی��ر برای سرنگون��ی انقالبی
جمه��وری اسالم��ی هستی��م و
ب��رای رسیدن به وسیع ترین نوع
دمکراسی یعنی حاکمیت کارگران
و زحمتکشا ن تالش میکنیم .در
ای��ن تالش و جه��ت گیری خود
را ب��ا اعتقاد ب��ه آزادی بی قید و
شرط بیان و اندیشه و آزادی های
بنیادین سیاسی تعریف می کنیم.
برای رسیدن به جامعه ای تالش
میکنیم که کیف��ر اعدام به مثابه
قت��ل عمد دولتی ب��ی هیچ اما و
اگری درآن جایی نخواهد داشت.
با این نگرش است که تمرکز این
کمیته برروی قتل عام سالهای60
معنی پیدا میکن��د .سالهائی که
زوایای پنهان جنایات انجام گرفته
همچنان باقی است و با به دادگاه
کشاندن سران جمهوری اسالمی و
سرنگونی این رژیم ضد بشری می
توان نوری تاباند بر ابعاد وحشتناک
جنایاتدهه خونین.
ما ب��رای رسیدن ب��ه جامعه ای
تالش میکنیم که دفاع از حقوق
شهرون��دی و انسانی ه��ر فرد و
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حفظ آن شرط شکوفایی همگان
خواهد ب��ود .جامعه ای که سفره
ه��ای شهروندان��ش پ��ر از خالی این شهر فعالیت داشته و حضور
نباشد ،شرمسار خانواده و میهمان دارن��د .به باور م��ا کمیته یادمان
نباشد.جانبدار مبارزه ای هستیم ظرف مناسبی است برای همکاری
که خواست ن��ان وآزادی را به هم و پیشب��رد اهداف��ی ک��ه مبارزه
گره زده است یعن��ی دفاع از این طبقات��ی جاری از م��ا می طلبد.
هم چنی��ن در این شهر هستند
خواست عمومی در ایران.
میدانیم ک��ه اتفاقات زی��ادی در افراد و گرایشاتی که حضور خود
ایران می افتد که نیاز به پشتیبانی را به هستی جمه��وری اسالمی
دارد و عک��س العمل های سریع گره زده اند .حض��ور چنین افراد
و افشاگرانه را م��ی طلبد .به باور و گرایشاتی که زندگی تبعیدیان
م��ا کمیته یادمان چ��ه به جهت در این سوی آب ه��ا را نیز مورد
راست��ای فعالی��ت و چه به سبب تهدید ق��رار داده است باید جدی
ساختار دمکراتی��ک حاکم بر آن گرفته ش��ود .اهمیت این موضوع
ظرف مناسبی است برای همکاری وظایف ما و تمام��ی یارانی را که
آن دست��ه از یاران و دوستانی که دل در گ��رو سرنگونی جمهوری
با این نوع فعالیت هم سو هستند .اسالمی دارند ،صد چندان ساخته
کم نیستند نهادها و انجمن هایی است ،می توان با تکیه بر اشتراکات
ک��ه در این شهر فعالند و اگر چه همچن��ان موج��ود همکاریهای
به باورها فعالیت هایشان جهتدار گسترده ای را به پیش بردو نیز به
است اما کماکان خود را جهت دار بررسی اختالفات سیاسی  -نظری
نمیدانند .ما با اعتقاد به پلورالیسم پرداخت .در این دوران تاریخ ساز
سیاسی حضور متشکل این نهادها که جمهوری اسالمی به آغاز پایان
را محت��رم و ض��روری میدانی��م .اش نزدی��ک گشت��ه است ،به هر
در گذشته نی��ز بنا به ضرورت ها طریق��ی که می توانی��د و مایلید
همکاریه��ای م��وردی را همراه با یاری ماندهید.دورانی که فعالیت
برخی از این نهادها و جریانات به متشکل مدافعی��ن رزم مشترک
پیش ب��رده ایم .نکته ای که حائز ستمدیدگان و ت��وده های اعماق
اهمیت و شایسته دوباره اندیشی هم ضرورت است ،هم وظیفه.
است حض��ور قدرتمن��د و فعال کمیته یادمان کشتار زندانیان
سیاسی دهه  60در ایران
تمام��ی ی��اران و دوستانی است
مونترال-کانادا
که از موض��ع رادیک��ال چپ در
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طنـز...
قرقره چای سبز

ماینران :اجاره

خودم ندیدم؛
اما م
پ یگن :ظرفیت جهنم
رش
ُ ده! واسه همین ،خدا
موقت
ا"
ای
ران
و ،اجاره کرده!

چای سبز ف��وق العاده بود،
هر ب��ار شوهرم مست اومد
خونه ،من ش��روع کردم به
قرقره کردن چ��ای سبز و
شوهرم دیگه به من کاری
نداش��ت و االن رابطم��ون
خیلی بهتر شده ،حتی اون
كمتر مشروب می خوره!
دکتر گفت:
می بینی؟ اگه جلوی زبونت
رو بگیری ،خیلی چیزا حل
می شن!

علت دیوانگی!
پزشکقانونیبهتیمارستان
دولتی سرکش��ی میکرد.
مردی را میاندیوانگاندید
که به نظ��ر خیلی باهوش
میآم��د .او را پیش خواند
و با کمال مهربانی پرسید
ک��ه :شما را به چه علت به
تیمارستانآوردهاند؟
م��رد در جواب گفت :آقای
دکتر! بنده زنی گرفتهام که
دختر هجدهسالهای داشت.
یک روز پدرم از این دختر
خوشش آمد و او را گرفت و
از آن روز ،زن م��ن مادرزن
پدر شوهرش شد .چندی
بعد دختر زن بنده که زن
پدرم بود پسری زایید .این
پسر ،برادر من شد زیرا پسر
پدرم بود.
اما در هم��ان حال نوه زنم
و از اینق��رار ن��وه بنده هم
میش��د و من پ��در بزرگ
ب��رادر ناتن��ی خ��ود شده
بودم .چندی بعد زن بنده

هم زایی��د و از آن روز زن
پدرم خواهر ناتنی پسرم و
ضمنا مادر ب��زرگ او شد.
در صورتی که پسرم برادر
مادربزرگ خود و ضمنا نوه
او بود.
از طرف��ی چون مادر فعلی
م��ن ،یعن��ی دخت��ر زنم،
خواهر پسرم میشود ،بنده
ظاهرا خواه��رزاده پسرم
ش��دهام .ضمن��ا من پدر
و م��ادر و پدربزرگ خود
هستم ،پسر پدرم نیز هم
برادر و هم نوه من است!
آقای دکت��ر! اگر شما هم
به چنین مصیبتی گرفتار
میشدید ،قطعا کارتان به
تیمارستانمیکشید!!
من خودم ه��م نفهمیدم
چی شد ..اگه فهمیدی تو
نظرات بگو ...

گفتگویدخترودوستپسرش!

یه پیرم��رد با ن��وه اش اوم��ده بود
سوپراخ��وان ،خرید ،پسره هی گریه
می كرد .پیرمرد می گفت :آروم باش
فرهاد! آروم باش عزیزم!
جلوی قفسه ی خوراكی ها ،پسره خودشو زد
زمین و داد و بیداد ..پیر مرده گفت :آروم فرهاد
جان! دیگه چیزی نمونده خرید تموم بشه.
َدم صندوق پسره چرخ دستی رو كشید چندتا
از جن��س ها افتاد رو زمین ،پیرمرده باز گفت:
فرهاد آروم! تموم شد،دیگهداریم میریم بیرون!
من كف بُر شده بودم .جلوی در بهش گفتم آقا
شما خیلی كارت درسته این همه اذیتت كرد
فقط بهش گفتی فرهاد آروم باش!
پیرمرده با این قیافه  |:منو نگاه كرد و گفت:
عزیزم ،فرهاد اسم َمنه! اون اسمش سیامكه!

مرد ج��وان وارد طالفروشی شد و حلقهای را
انتخاب کرد .طالفروش پرسید« :آیا میخواهید
داخل حلقه نوشتهای حک شود؟»
مرد جوان گفت« :بله ،لطفاً حک شود :تقدیم به
عزیزترینم،آلیس».
طالفروش پرسید« :آلیس خواهر شماست؟»
مرد گفت« :نه او دختری است که قرار است با
هم نامزدشویم».
طالفروش گف��ت« :من اگر ج��ای شما بودم
این را داخل حلق��ه نمینوشتم .اگر نظر شما
ی��ا او عوض شود دیگر نمیتوانید از این حلقه
استفادهکنید».
مرد گفت« :پیشنهاد شما چیست؟»
طالف��روش گفت« :ای��ن را تقدیم میکنم :به
اولین و آخرین عشقم .با این کار شما میتوانید
از این حلقه بارها استفاده کنید .من خودم هم
همین کار را کردم!»
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

ای
>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

•

جواب دندان شکن!
روزی لئون تولست��وی در خیابانی راه می
رفت که ناآگاهانه به زنی تنه زد .زن بی وقفه
شروع به فحش دادن و بد وبیراه گفتن کرد .
بع��د از مدتی که خوب تولستوی را فحش
مالی کرد ،تولست��وی کالهش را از سرش
برداش��ت و … محترمانه مع��ذرت خواهی
کرد و در پایان گف��ت  :مادمازل من لئون
تولستوی هستم .
زن ک��ه بسی��ار شرمگین شده ب��ود ،عذر
خواهی کرد و گفت :چ��را شما خودتان را
زودتر معرفی نکردید؟ تولستوی در جواب
گفت  :شما آنچن��ان غرق معرفی خودتان
بودید که به من مجال این کار را ندادید.

دختره به دوست پسرش
می گه ﺑﺮﻭ ﯾﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
ﻭﺍﺳﻢ ﺑﮕﯿر!
ﭘﺴﺮﻩ :ﮐﻮﮐﺎ ﯾﺎ ﭘﭙﺴﯽ
ﺩﺧﺘﺮﻩ :ﮐﻮکا
ﭘﺴﺮﻩ :ﺩﺍﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺎﺩﯼ...
ﺩﺧﺘﺮﻩ :ﺩﺍﯾﺖ
ﭘﺴﺮﻩ :ﻗﻮﻃﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﺸﻪ
ﺩﺧﺘﺮﻩ :ﻗﻮﻃﯽ

ﭘﺴﺮﻩ :کوﭼﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﻭﻥ!!
ﺩﺧﺘﺮﻩ :ﺍﺻﻠﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ  ...ﭘﺴﺮﻩ :ﺧﺮ ﯾﺎ ﺳﮓ
ﺩﺧﺘﺮﻩ :ﮔﻤﺸﻮ ﺍﺯ ﺟﻠﻮ
آﺏ ﺑﯿﺎﺭ
ﭼﺸﺎﻡ
ﭘﺴﺮﻩ :ﻣﻌﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ
ﭘﺴﺮﻩ :ﭘﯿﺎﺩﻩ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺩﻭ
ﮐﺸﯽ
ﺩﺧﺘﺮﻩ :ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺑﺮﻭ
ﺩﺧﺘﺮﻩ :آﺏ ﻣﻌﺪﻧﯽ
ﻓﻘﻂ ﻧﺒﯿﻨﻤﺖ
ﭘﺴﺮﻩ :ﺳﺮﺩ ﯾﺎ ﮔﺮﻡ
ﭘﺴﺮﻩ :ﺑﺎهاﻡ ﻣﯿﺎﯼ ﯾﺎ
ﺩﺧﺘﺮﻩ :ﻣﯿﺰﻧﻤﺘﺎﺍﺍﺍﺍ
ﭘﺴﺮﻩ :ﺑﺎ ﭼﻮﺏ ﯾﺎ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻡ
ﺩﺧﺘﺮﻩ :ﺣﯿﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ ﺩﺧﺘﺮﻩ :ﻣﯿﺎﻡ ﻣﯿﮑﻮﺷﻤﺖ

 خدای��ا هر بالیی رو
از کشوره��ای مسلمان
جه��ان دور کن .چون
اگ��ه اتفاقی واس��ه اونا
بیفت��ه ،ما بای��د پولشو

شه��وت مل��ی و عشوه
اسالم��ی" نامگ��ذاری
میشود.
 یادش بخیر یه زمانی
دروغگو دشمن خدا بود،

بدیم!
 با توجه ب��ه بیانات
مسئ��والن در م��ورد
افزایش جمعیت درسال
آینده؛ س��ال '' ۹۲سال

س
و
پ
اسپ ر

وست آیلند

زنی با ص��ورت کبود رفت
س��راغ دکتردکت��ر پرسید:
چی شده؟
زن گف��ت :دکتر ،هر وقت
شوهرم مست می یاد خونه،
منو زیر مش��ت و لگد می
گیرهدکتر گفت:
هر وق��ت شوهرت مست
اومد خونه ،یه فنجون چای
سبز ب��ردار و شروع کن به
قرقره ک��ردن و این کار رو
ادامه بده!
دو هفته بعد ،زن با ظاهری
سالم و سرزنده پیش دکتر
برگشت ،گفت :دکتر ،قرقره
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ﭘﺴﺮﻩ :ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﯾﺎ ﺳﺎﻃﻮﺭ
ﺩﺧﺘﺮ :ﺳﺎﻃﻮﺭ
ﭘﺴﺮﻩ :ﻗﺮﺑﻮﻧﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﯾﺎ
ﺗﯿﮑﻪ ﺗﯿﮑﻪ!
ﺩﺧﺘﺮﻩ :ﺧﺪﺍ ﻟﻌﻨﺘﺖ ﮐﻨﻪ
ﻗﻠﺒﻢ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩ
ﭘﺴﺮﻩ :ﺑﺒﺮﻣﺖ ﺩﮐﺘﺮ ﯾﺎ
ﺩﮐﺘﺮ ﺑﯿﺎﺭﻡ ﺍﯾﻨﺠﺎﺍﺍ!یه
همچین پسرای باحالی
هستیم ما!!

االن رئیس جمهوره!
 اگه داستان زندگی
ما رو بنویس��ن1400 ،
سال دیگه  3ماه برامون
زنجیر میزنن!

گوشت مرغ حرام است!

امام جمعه ارومیه ،حسنی و تفسیر
فتوای مکارم شیرازی راجع به مرغ
دوستان متن واقعی است جدی
بگیرید :
شما اگر انسان ب��ودی می رفتی
تحقیق می ک��ردی ببینی آقای
مک��ارم چی گفته ،ن��ه اینکه من
حسنی از اون دنیا بیام ترو ارشادت
کنم ای حیوان الی االبد .برو ببین
پیغمبر اسالم مرغ می خورد؟
برو ببین ائمه معصومین مرغ می
خوردن؟ ای مرغدار ،ای نادان ،ای
ابله ،تو چرا شتر پرورش نمیدهی؟
شتر بدبخت خار میخوره دویست
کیلو گوش��ت میده ،ای��ن مرغ از
صبح تا شب میخ��وره اونوقت دو
کیلو نهایت دو کیلو و سیصد گرم
گوش��ت داره ،از قدقدش خوشت
میاد؟ از فضله اش خوشت میاد؟!!
ای نادان برو سیب زمینی بکار ،برو
تو دریاچه ارومی��ه هویج بکار.ای
بی شعور ،ای ابله ،ای موسوی ،ای
کروبی ،مرغ می خوری؟
من از هم��ون اولش گفتم که در

راس این مرغ خورها
برلینی ه��ا هستند،
بی��ل کلنگه��ا هستند،
اوباماه��ا هستن��د ،ای
خردادی��ان ،ای رقاص،
االن ت��و خوشحالی؟! قر
می دهی؟ ای حیوان اگر در ارومیه
بودی م��ن خودم ت��رو اعدام می
کردم.
ای��ن زنهایی که س��گ می گیرند
دستشان و به مغازه می روند تا مرغ
بخرند ،من ب��ا اینها یک صحبتی
دارم ،ای زن س��گ ب��از ،مرغ می
خری می دهی به سگ پاکوتاهت
بخورد تا مرغ ب��ه دست مومنین
نرسد؟ شما از ش��اه هم بدترید از
سلمان رشدی هم بدترید ،دست
و پای شما را باید برید ،وگرنه چرا
سیب زمینی نمی خری که مثل
حیوان آرام یک گوشه نشسته؟!
ح��اال برو بگو حسن��ی خشونتگر
اس��ت ،من ابای��ی ندارم ،م��را اگر
همین االن  ،همین االن بکشید دو
تا حوری بهشتی نشسته اند منتظر
من! دشمنان اسالم این مرغ را وارد
سفره ما کردند وگرنه در زمان اون

ملعون کی مرغ می
خورد؟
مغازه ها پر از مرغ
ب��ود چ��ون کسی
مرغ نمی خرید ...تو
نشانه ها را ببین ای
احم��ق ،صفها را ببین ،ای زرشک
پلو خور ملعون.ت��وی داهاتی هم
ک��ه مرغ در خانه ات داری ،تو هم
همدس��ت جنیفرهایی ،همدست
خردادیان��ی های��ی ،همدس��ت
سازگارایی ،وگرن��ه چرا شتر نگه
نمیداری؟ هان؟
شتر بَده ،مرغ خوبه؟
همین واحدی ها همین گنجی ها
همین سروش ها هستند که رفتن
در دامن دشم��ن و هی مرغ مرغ
می کنند ،همین لعنت الله علیه ها
هستن که می خواهند مردم ران
مرغ بخورند ،ای خاک بر سرتان!
من شما را نصیحت می کنم ،شما
را فتوا می دهم:
مرغ ح��رام است ،گوش��ت حرام
است ،شیر حرام است ،هر چیزی
که نیست حرام است ،حاال تو خود
دانی.

•

مژده مژده بزودیگشایشنوروزی
ساندویچیواغذیهفروشیایرانی
در مرکز شهر مونتریال
>> جزئیات در شماره آینده <<
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

زنانروزنامهنگارومقاومت

دربرابرمردساالری

آزاده دواچی روزۀ ایرانیان تبدیل شده است.
در می��ان ن��ام روزنام��ه نگ��اران
(مدرسهفمینیستی) بازداشت ش��ده در هفته گذشته،
مانند همیشه بسی��اری از روزنامه
زمان��ی ب��ود که بخ��ش وسیعی نگاران زن نیز به چشم می خورند،
از جامع��ه مردس��االر ای��ران ب��ا زنانی همچون:
سوادآموزی زنان به شدت مخالفت نرگس جودکی ،ریحانه طباطبایی،
م��ی کرد به این دلی��ل که «زنان امیلی امرایی ،صبا آذرپیک ،فاطمه
ممک��ن است نام��ه عاشقانه برای ساغرچی ،و نسرین تخیری.
مردان نامحرم بنویسند» ،اما زنان بی ش��ک این اولین بار نیست که
از این سد گذشتند تا این که «زبان زن��ان روزنامه نگ��ار بازداشت و یا
زنان» دراز شد و نشریه های زنانه تهدید می شوند ،پیش از این هم
ای همچ��ون «زبان زنان» منتشر بسیاری از روزنام��ه نگاران زن به
کردند و «راپورت های اجتماعی و انواع مختل��ف ،تهدید یا بازداشت
سیاسی» نوشتند و از وضعیت زنان ش��ده ،خان��واده هایش��ان تحت
فشار قرار گرفت��ه و برخی از آنان
سخنگفتند.
ام��ا هنوز که هن��وز است نوشتن همچون ژیال بنی یعقوب و مهسا
و روزنام��ه نویس��ی ،یکی از حرفه امر آبادی در کنار همسران خود در
های پرخط��ر برای زنان محسوب حال گذراندن احکام حبس خود
می شود و زنانی که قلم به دست هستند.
دارند ،با مشکالتی گوناگون و گاه ای��ن زن��ان روزنامه نگ��ار نه تنها
گسترده ت��ر از همتایان مردشان نویسندۀ «راپورت های اجتماعی»
بودند بلکه «نام��ه های عاشقانه»
روبرو هستند.
دستگی��ری ناگهان��ی و گسترده خود را برای همسران دربندشان،
چندی��ن روزنام��ه نگ��ار در دفاتر روانه زندان کردند.
روزنامه ها ،از مهم ترین اخبار هفته بسیاری از این روزنامه نگاران زن،
گذشته ب��ود؛ هر چند به نظر می افزون بر آنکه امنیت شغلی ندارند،
رسد اخبار مربوط به روزنامه نگاران در انتخاب و پابر جا ماندندر حرفه
دربند یعن��ی زن��ان و مردانی که ی خود هر روز با اضطراب و چالش
جرمشان عمل کردن به وطیفه ی های مختلف امنیتی و عرفیدست
انسانی و نشر اخبار در حوزه های و پنجه نرم م��ی کنند .متاسفانه
مختلف فرهنگی و اجتماعی بوده ،پرونده سازی برای زنانی که حتی
یادستگیری های بلندمدت و کوتاه در ایران نیستند ودر عین حال کار
مدت روزنامه نگ��اران و یا تهدید روزنامه نگاری را انجام می دهند،
امنیت شغلی ای��ن قشر از جامعه و به حرفه ی خود وفادار هستند،
ی ایران ،ط��ی چند سال گذشته م��دام در معرض اتهام و تعرض به
به یکی از اخبار هر حریم خصوص��ی شان هستند به
ط��وری عکس های
شخص��ی آن��ان را
اســــکی
انتشار م��ی دهند و
امنیت فردی و حریم
چهار
شاهنبی�ه�دهای ما زنان
خصوصی زنان را برهم
اگ��ر م��ی
خو
از زمستان
ه
��ا
ی
ای
ن
می زنن��د  .همین امر
سرزمین لذت
ببرید ،هر چهارشن
در پیستهای زیبا واقعدر یک به میتوانید موجب شده است که
ساعت
اسک��ی ک��رده و از امکانات ی مونترال بسی��اری از زنان��ی که
کرا
ی�
�ه وسائل شغل روزنام��ه نگاری
ک�لاس ا
بهره م سکی و باالبر با قیمتها
ی
من
اس
ب
را انتخ��اب م��ی کنند،
ند شوید:
منتظر هر پیشامد غیر
877-600-3311,
Belle Neige:
حرفه ای در حرفه خود
neige.com
groups@belle

گالوپ ،اورانیوم و ایرانیان ...
میگویند».
او میگوی��د« :م��ن نمیدانم چه
کسانی گفتهاند با وجود تحریمها
باز هم میخواهند برنامه هستهای
ادام��ه پیدا کند .ح��ق همه است
که حرف بزنند و نظر بدهند .نظر
من این است که استفاده از انرژی
هستهای حق کشور ماست اما به
خاط��ر این حق نباید همه چیز را
ببازیم .م��ا دیگر هیچ وجههای در
جهان نداریم .اشتغال از بین رفته
اس��ت .پروژهها دس��ت یک گروه
خاص افت��اده اس��ت و کسی که
پارتی ندارد دستاش به جایی بند
نیست.
هر کشوری برای توسعه و پیشرفت
به انرژی نیاز دارد .ایران ما میتواند
از ان��رژی هستهای ب��رای تجهیز
کارگاهها به برق صنعتی استفاده
کند ام��ا این انرژی هنوز به دست
نیامده باعث شده که ارزش پول ما

باشند و نه تنها خود بلکه خانواده
هایشان نیز احساس امنیت نکنند.
واض��ح اس��ت که با هم��ه ی این
سختگیری ها ،و در بسیاری موارد
سوءاستف��اده از حریم خصوصی
زن��ان برای فش��ار آوردن به آنها و
خانواده هایشان هنوز نتوانسته مانع
از حضور گستردۀ زن��ان در حوزۀ
روزنامه نویسی شود.
در ای��ن می��ان بسی��اری از زنان
خبرنگار در ایران نه تنها با مسایل
سیاس��ی و در واق��ع تهدیده��ای
امنیتیدست و پنجه نرم می کنند
بلکه سختگی��ری های پوششی و
رفتاری و فش��ار بر آنان به منظور
ممانع��ت از حضورش��ان در اکثر
مجامع برای تهیه خبر ،یکی دیگر
از معضالت شغلی زنان روزنامه نگار
است.
در
زن��ان
حضور
ح��ال
این
ب��ا
در این میان بسیاری از زنان خبرنگار در ایران نه تنها با مسایل
ح��وزۀ روزنامه نگ��اری یکی از سیاسی و در واقع تهدیدهای امنیتی دست و پنجه نرم می کنند ستیز درون جامعه به حساب می
آیند.
دستاوردهای مهم جنبش زنان
به مخاطب خود حتیدر عام ترین زنانه را به مخاطب خود بشناسانند شاید به همی��ن خاطر هم هست
محس��وب می ش��ود ،چرا که
روزنامه و رسانه یکی از مهم ترین سطح جامعه ،بشناسانند .هرچند و حتی با نفوذ و اعمال این تفاسیر ،که نحوه برخورد ب��ا زنان روزنامه
وسایل ارتباطی با مخاطب به شکل که از چند سال گذشته به این سو افک��ار عمومی جامعه را از اهمیت نگ��ار همانند دیگ��ر فعالیت های
زنان با فشار بر این زنان و خانواده
هنوز زنان به دلیل وجود فشارهای حضور برابرشان ،آگاه سازند.
گسترده است.
شاید به همین دلیل هم باشد که گوناگون ،هرچه قدر هم بر مسایل اما این تنها مزی��ت حضور حرفه های آنها و نیز پرداختن به حریم
از همان آغاز حضور زنان در حرفه فرهنگی فائ��ق آم��ده باشند ،به ای روزنامه نگاران زن نیست بلکه شخصی آنان ،همراه است تا آنان
ی روزنامه نویس��ی ،زنان روزنامه صورت جدی نتوانسته اند روزنامه بازت��اب اخب��ار مرتبط ب��ا زنان و را از پرداختن به رسالت حرفه ای
نگار همواره چه از سوی نهادهای های مختص به خود را در شکلی نفوذ در می��ان مخاطب عام برای خود بازدارن��د .در واقع استراتژی
شناساندن آنچه که از نگاه یک زن برخ��ورد و فش��ار در م��ورد زنان
زن ستیز و چه از سوی مردم عادی گستردهداشته باشند.
با فشاره��ا و تهدیدهای گوناگون اهمیت حضور زنان روزنامه نگار از اتفاق می افتد م��ی تواند از دیگر خبرنگار عمدتا از طریق فشارهای
روب��ه رو شده اند .یک��ی از دالیل زاویه ای دیگر نیز قابل تامل است .مزایای حض��ور روزنامه نگاران زن فرهنگی و عرف��ی جامعه است تا
هرچه بیشتر دای��رۀ نقد و حضور
سختگیری ها در برابر حضور زنان مسلما در یک جامع��ه مردساالر در این حرفه تلقی شود.
در حرفه ی روزنامه نگاری از همان نگاه سنتی و حاکم بر خبر ،اجازه شای��د به همین دالی��ل است که زن��ان را در ح��وزۀ روزنامه نگاری
آغاز این بود که روزنامه ها عموما با نمی دهد که بسی��اری از اخبار از بسی��اری از زن��ان روزنام��ه نگار تحت فشار قرار دهند و محدودیت
نفوذ در میان اقشار مختلف مردم زوای��ه ی زنان��ه و یا حت��ی اخبار همواره در معرض تهدید نیروهای های بیشتری را برای جلوگیری از
می توانند بخ��ش قابل توجهی از مربوط به زنان در شعاعی مناسب مردس��االر قرار دارند ،چرا که زنان حضور برابر این زنان در حوزه های
ت��وده های مردم را با فعالیت های و در خور موقعیت شان در جامعه ،روزنامه نگار به نوعی بازتاب دهنده مطبوعاتی فراهم کنند.
زنان آشنا کرده و بالطبع بر نحوه ی در روزنامه ها نفوذ کند ،از این رو نقش و حضور زن��ان در جامعه و در پای��ان می ت��وان گفت تجربه
نگاه و باور آنها به حضور برابر زنان حضور بسیاری از این زنان روزنامه تح��والت اجتماع��ی و سیاسی و نشان داده است که اینگونه فشارها
نگار در تحریری��ه روزنامه ها ،می منعکس کنن��ده نگرش و زوایای در دراز مدت نمی تواند مؤثر واقع
در اجتماع تاثیر بگذارند.
از همی��ن رو نوشتن ب��رای زنان تواند در این امر تاثیرگذار باشد و تفسیری ،تحلیلی و حتی تصویری ش��ود بلکه انگیزه ب��رای مقاومت
هم��واره چ��ه خودآگ��اه و چ��ه حداقل حاوی روایت هایی باشد که زنان جامعه خود هستند .بسیاری را بیشت��ر خواهد ک��رد حتی اگر
ناخودآگاه به منزله ی حضور برابر از نگاه��ی دیگر به اخبار و تفسیر از زنان روزنامه نگار با تفسیرهای بسیاری از این زنان در شغل خود
در اجتماع و دستیاب��ی به آرمان رویدادها و حتا عکس ها و تصاویر حرفه ای و نگاه متفاومت خود که احساس امنیت نکنند ،اما باز هم
قادر اس��ت اکثر کلیشه های رایج در گسترش اخب��ار و حضور برابر
های برابری خواه��ی و گسترش مرتبط به آن می پردازد.
حقوق شهروندی زنان بوده است .بدین ترتیب می بینیم که بسیاری علیه زن��ان را در باف��ت مردساالر خود تاکید خواهند کرد و این دایرۀ
شاید همی��ن امر موجب شده که از زنان خبرنگار توانسته اند با نفوذ بشکن��د ،عم�لا و ب��ه ض��رورت ،بسته دستگیری های پی در پی و
بر تع��داد روزنامه نگ��اران زن هر و ب��ا باال بردن شاخص های حرفه وارد چال��ش ه��ای گوناگونی می آزار زنان روزنامه نگار ،در مجموع
روز اف��زوده گ��ردد و زنان بتوانند ای خود در ام��ر روزنامه نگاری و شون��د و تحلیل های تقلیل یافته آن ها را از حضور برابر و پرداختن
از طری��ق روزنامه ه��ا و رسانه ها تفسیر خب��ر ،از زوایه ی دیگر به مردساالری را از نگاه افراطی و تک به رسالت حرفه ای شان باز نخواهد
به منزله شبک��ه های گسترده ی رویدادها بنگرن��د و در تحلیل ها زاویه ای نجات می بخشند .از این داشت.
اجتماعی ،نظریات و مسایل زنان را و گ��زارش هایشان نکات ظریف و رو خطری بالقوه برای نیروهای زن

•

>> ادامه از صفحه13 :

کم شود و تحریم بشویم.
نظر من به عن��وان یک نفر ایرانی
این است که برداشتن تحریمها از
همه چیزهای دیگر مهمتر است.
اگ��ر روزی رای گیری بکنند ،رای
من همین است».
معلوم است که تقصیر آمریکائیها
است!

خ��ودش را «آق��ا رض��ا» معرفی
میکند .حدوداًچهل ساله و صاحب
یک سوپرمارکت نسبتاً بزرگ است.
ادعا میکن��د« :جمهوری اسالمی
اینقدر شعور دارد که برای خودش
دردسر درست نکند .دل مردم به
این چیزه��ا خوش بود و کسی به
کار حکومت کاری نداشت جز این
دانشجوها و روزنامهها .مگر بنزین
لیتری س��ی و پنج تومان و پنجاه
تومان نب��ود؟ مجلس پنج تومان،
پنج توم��ان قیمت بنزی��ن را باال

میبرد.
کشتند خودش��ان را تا بنزین شد
لیت��ری  ۱۰۰تومان .م��ردم باک
ماشین را پ��ر میکردند .جوانها
برای خودشان میچرخیدند .مردم
مسافرت میرفتند .روزی که اعالم
شد بنزین سهمیه بندی شده است
مردم ریختند پمپ بزنینها را آتش
زدند.
جمهوری اسالمی بهت��ر از من و
شم��ا میدانست نبای��د بنزین را
گران کند .مجبور شد .آمریکائیها
مجب��ور کردند .گفتن��د بنزین به
شما نمیدهیم .تحریم هستید .اگر
آمریکا بنزی��ن را تحریم نمیکرد
جمهوری اسالمی بهانهای نداشت
بنزین را سهمیه بندی کند.
ای��ن وضعیت اقتص��ادی کار چه
کسی اس��ت؟ معلوم است تقصیر
آمریکائ��ی هاس��ت .سازمان ملل
و اتحادی��ه اروپا ک��ارهای نیستند.

هر چ��ه آمریکائیها بگویند ،اینها
میگویند چشم .جمهوری اسالمی
چرا باید وضعیت اقتصادی را این
شکل��ی کن��د؟ احتم��ال شورش
هست .خطر انقالب هست .به نفع
جمهوری اسالمی نیست».
آمریکائیها با آخوندها دعوا
دارند ،بدبختیاش برای ما است

 ۵۰ساله است و مق��داری زیادی
سب��زی را با خ��ود حمل میکند.
میگوید« :نمی دانم دعوا سر چی
است .دلم هم نمیخواهد بدانم .از
صبح تا شب اینقدر بدبختی دارم
که حوصله این سیاسی بازیها را
ندارم .آمریکائیها با آخوندها دعوا
دارند ،بدبختیاش برای ما است.
ای��ن شوهر م��ن از وقتی پایش را
میگذارد خانه قار قار اخبار روشن
است تا آخر ش��ب که میخواهد
بخواب��د .م��ردم مینشینند فیلم،
رق��ص و آواز گ��وش میکنند ما
باید اخبار گوش کنیم .نمیگذارد!

میگوی��د گن��اه دارد .خ��ودش
مینشیند زنهای بی حجاب را که
اخبار میگویند ،نگاه میکند عیب
ندارد .فقط برای ما عیب دارد.
آن روز نشست��ه بود بشکن میزد
ک��ه دالر شده  ۳۵۰۰تومن .بهش
میگویم بدبخ��ت این ذوق کردن
دارد؟ چن��ان گرانی شده که پس
ف��ردا باید کاس��ه گدائی دستمان
بگیریم .زهرا خانم برای دخترش
رفته جهاز بخرد ،یخچال شده دو
میلیون ،سه میلی��ون .دخترهای
امروزی که به یخچال معمولی قانع
نیستند .یخچالشان حتماً باید دو
قلو (دو در) باشد.
مینشینن��د پای ماه��واره و ذوق
میکنند ک��ه این آخوندها رفتنی
هستند .ب��رای بدبختی خودشان
دست میزنن��د .ارزانی باشد ،این
آخوندها هزار سال حکومت کنند.
به من چه .به ما بدبخت و بیچارهها
چ��ه .زنهای دیگر مث��ل اربابها
میرون��د مکه و سوری��ه و استخر

و سون��ا ،آن وقت من بدبخت سر
پیری باید پای گ��از سبزی سرخ
کن��م برای مردم که کن��ار این دو
زار حقوق بازنشستگی لنگ کمک
خرجی باشد».
حتمًا نباید دانشمند بود تا بعضی
چیزها را فهمید!

حمید دانشج��وی رشته فیزیک
اس��ت .استدالله��ای س��اده اما
تاملبرانگیزی مطرح میکند« .با
انجام کارهای سادهای میتوان به
ان��رژیای بیشتر از چیزی که قرار
است در نیروگاه بوشهر تولید شود،
دست پی��دا کنیم .در س��ال اول
دانشگاه یکی از اساتید در کالس
درس این موض��وع را مطرح کرد.
گفت طی یک گزارش به مسئوالن
وزارتنیرو توضیح داده است.
المپهای رشتهای مورد استفاده
در ایران بیش از آنکه منبع روشنایی
{>> ادامه در صفحه}33 :
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الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

ازنازی بپرس!...

هر آنچه از
من برمی آمد

حکایتی از مولوی

پیر م��رد تهی دست ،زندگ��ی را در
نهایت فقر و تنگدستی می گذراند و
با سائلی برای زن و فرزندانش قوت و
غذائی ناچیز فراهم میکرد.

گنجشکی با عجل��ه و تمام توان
به آت��ش نزدیک می شد و برمی
گشت!
پرسیدند  :چه می کنی؟!
نزدیکی
پاس��خ داد  :در ای��ن
چشمه آبی هست و من مرتب بدهتوریخط موازی!
ن معلم من ک
نوک خود را پر از آب می کنم ارزشمندی را به سی بود که مطلب
و آن را روی آتش می ریزم !
من آموخت.
گفتن��د  :حج��م آت��ش در او دو خ�ط
مو
از
ی
رو
ی
ت
خت
ه
ک
ش�ید و
گف�ت :این دو هیچ
مقایس��ه با آبی ک��ه تو می رسید  ،مگر اینک گاه به هم نخواهند
هی
آوری بسیار زیاد است! و این
کی خود را بشکند...
آب فایده ای ندارد!
گف��ت  :شای��د نتوانم آت��ش را
خاموش کن��م  ،اما آن هنگام که از قضا یک روز که به آسیاب رفته بود،
از من م��ی پرسن��د  :زمانی که دهقان مقداری گندم در دامن لباس
دوستت در آتش می سوخت تو اش ریخت و پیرمرد گوشه های آن
چه کردی؟
را ب��ه هم گ��ره زد و در همان حالی
پاس��خ میدهم :هر آنچه از من بر که به خانه بر می گشت با پروردگار
می آمد!
از مشک�لات خود سخن می گفت و
دوستی نه در ازدحام روز گم برای گشایش آنها فرج می طلبید و
می ش�ود نه در سکوت شب تکرار می کرد:
 ،اگر گم ش�د هرچه هس�ت ای گشاین��ده گ��ره ه��ای ناگشوده
دوستینیست...
عنایتی فرما و گ��ره ای از گره های

یکی قشنگی مزرعه رو می
بینه و یکی کثیفی پنجره را؛
این تویی که تصمیم میگیرى
چی ببینی؛ امیدوارم همیشه
قشنگ ببینی حتی از پشت
پنجرهکثیف!

اوبونتو

یک پژوهشگر انسان شناس،
در آفریق��ا ،ب��ه تع��دادی از
بچه های بومی یک بازی را
پیشنهادکرد.
او سب��دی از می��وه را در
نزدیکی یک درخت گذاشت
و گفت ه��ر کسی که زودتر
به آن برس��د آن میوه های
خوشمزه را برنده می شود.
هنگامی ک��ه فرمان دویدن
داده شد ،آن بچه ها دستان

هم را گرفتن��د و بایکدیگر
دوی��ده و در کن��ار درخت،
خوشحال ب��ه دور آن سبد
می��وه نشستن��د .وقت��ی
پژوهشگر علت این رفتار آن
ها را پرسید وگفت درحالی
ک��ه یک نف��ر از شم��ا می
توانست به تنهایی همه میوه
ها را برن��ده شود ،چرا از هم
جلو نزدید؟
آنها گفتند" :اوبونتو"!؛
به این معنا که" :چگونه یکی
از ما می تونه خوشحال باشه،
در حالی که دیگران ناراحت
اند"؟
اوبونت��و در فرهنگ «ژوسا»
یعنی" :من هستم ،چون ما
هستیم!"

زندگی ما بگشای!
پیر مرد در حالی که این دعا را با خود
زمزمه می کرد و م��ی رفت ،یکباره
یک گره از گره های دامنش گشوده
شد و گندم ها به زمین ریخت .او به
ش��دت ناراحت شد و رو به خدا کرد
و گفت:
من تو را کی گفتم ای یار عزیز
کاین گره بگشای و گندم را
بریز
آن گره را چون نیارستی گشود
این گره بگشودنتدیگر چه
بود ؟!
سپ��س پیر م��رد نشست تا
گندم ه��ای به زمین ریخته
را جمع کن��د ،ولی در کمال
ناب��اوری دید دانه ه��ای گندم روی
همیانی از زر ریخته است!
پس متوجه فضل و رحمت خداوندی
شد و متواضعانه به سجده افتاد و از
خدا طلب بخشش نمود.
نتیج��ه گی��ری موالنا از بی��ان این
حكایت:
تو مبین اندر درختی یا به چاه
تو مرا بین که منم مفتاح راه

دهد ،که لیاقت آن را داری،
نه آنچه راکه الزم داری.
باید که جمله جان شوی
تا الیق جانان شوی!


تنه��ا راهزنی ک��ه دار و ندار
آدم��ی را به یغم��ا می برد،
اندیشه ه��ای منفی خود او
است

زمانی ف��را می رسد كه باید
رفت حتی اگر جای مشخص
و مطمئن��ی در انتظ��ارت
نباشد!

هیزم شکن تبر م��ی زد بر
تن��ه ی درخ��ت ...درخت از
مرگ و افتادن نمی ترسید...
نگرانی��ش از این بود که آن
قانون لیاقت ها:
جهان هستی آنچه به تو می پرنده ای که سالها پیش کوچ

•

کرده ب��ود ،روزی برگردد و
جایی برای استراحت نداشته
باشد!

هر وق��ت تونستی به کسی
آرامش ببخشی بدان عاشق
ش��دی؛ وگرن��ه عشقی که
آرام��ش معش��وق را بگیرد
خودخواهی است

زندگ��ی ب��ه هی��چ روی
اسرارآمیز نیست .زندگی بر
هر برگ ،هر درخت ،بر تک
تک شن ه��ای ساحل دریا
نوشته شده است.
زندگ��ی در هر ی��ک از انوار
زرین آفتاب گنجانیده است.
ب��ه هر چ��ه بر م��ی خوری
زندگی است ،با تمام زیبایی
اش!


حی��ف که یادم��ان می رود
بسیاری از آنچه امروز داریم
همان دعاهایی بود که فکر
م��ی کردیم خدا آنها را نمی
شنود

هروقت درفریب دادن کسی
موفق ش��دی ،ب��ه این فکر
نب��اش ک��ه او چقدراحمق
بوده؛ به این فکرکن که اون
چقدربهتواعتمادداشته!

از ک��ودک ف��ال ف��روش
پرسیدم:
چه میکنی؟
گفت از حماق��ت انسان ها
تکه نان��ی در می آورم! اینها
از منی ک��ه در امروزم مانده
ام ،فردایشان را می خواهند...

تلنگر کوچک��ی است باران،

وقت��ی فرام��وش میکنی��م
آسمان کجاست!

کودکی که لنگه کفشش را
امواج از او گرفته بودند روی
ساحل نوشت:
دریا دزد است!
مردی که ازدریا ماهی گرفته
بود روی ماسه ها نوشت:
دریا سخاوتمندترین سفره
هستی است!
موج آمد و جمالت را با خود
شست و تنها این پیام باقی
ماند:
حرفهایدیگران رادر وسعت
خوی��ش ح��ل کن ت��ا دریا
بمانی...

می دونی بن بست زنـدگی
کجاست؟ جایی کـه نـه حق
خواست��ن داری ،نه توانایی

فراموش کردن!

اگه یکی تو رو نمیخواد،دلیل
این نیست که تو خواستنی
نیستی؛ ب��دون شك تو یكی
از بهترین ها هست��ی ،اما...
شاید در مسیر اشتباهی؛ در
زمان اشتباهی ،به پست آدم
اشتباهی خوردی!

فقط کسی معنی دل تنگی
را درک م��ی کند که طعم
وابستگ��ی را چشیده باشد
پ��س هیچوقت ب��ه کسی
وابسته نشو که سر انجام آن
وابستگیدلتنگی ست.

باد م��ی وزد… می توانی در
مقابلش هم دی��وار بسازی،
هم آسیاب بادی
تصمیم با تو است...

به ما Facebook.com/
بپیوندید! paivand.montreal

مژده مژده بزودیگشایشنوروزی
ساندویچیواغذیهفروشیایرانی

فقطآموزههایقرآن،سیرۀپیغمبر وائمه!

>> جزئیات در شماره آینده <<

در مرکز شهر مونتریال

"دهقان فداکار"" ،کوکب خامن" و"تصمیم کبری"
از کتاب های ابتدایی حذف می شوند!

برپای��ه جدولی که سای��ت وزارت
آم��وزش و پرورش ای��ران منتشر
کرده اس��ت ،درس های "تصمیم
کبری"" ،باز باران"" ،کتاب خوب"،
"دهقان فداکار" و "کوکب خانم" از
درس های دوره ابتدایی حذف می
شوند.
ای��ن درس ها از دروس قدیمی در
کتاب های "فارسی" دوره ابتدایی
هستند که برای نسل های مختلف
خاطره آفرین است.
وزیر آموزش و پرورش ایران با اشاره
به طرح "اجرای تحول بنیادین" در
کت��ب درسی ،گف��ت" :در طول 6
سال آینده ،تمام کتب درسی تمام

پایه ه��ای تحصیلی تغییر خواهد
کرد".
سند تحول راهبردی نظام تربیت
رسمی و عمومی جمهوری اسالمی
ایران ،سال گذشته توسط شورای
عالی انقالب فرهنگ��ی تصویب و
برای اجرا به آموزش و پرورش ابالغ
شده بود.
وی با اشاره به این کهدر نظام جدید
آموزش��ی ایران ،شش س��ال دوره
ابتدایی ،سه س��ال دوره راهنمایی
و سه سال دوره دبیرستان خواهد
بود ،خاطرنشان ک��رد" :برای سال
تحصیل��ی جدید کتابه��ای پایه
دوم و ششم ابتدایی بر اساس سند

تح��ول آموزش و پ��رورش تدوین
شدند و کتابهای پایه اول ابتدایی
نیز در سال تحصیلی جاری تغییر
یافتند".
او با بیان اینکه مبانی فلسفی سند
تحول آم��وزش و پرورش برگرفته
از "آموزههای قرآنی ،سیره پیامبر
اعظ��م و ائمه معصومی��ن" است،
گف��ت" :با اج��رای سن��د تحول
آموزش و پرورش شاهد تحول در
کتب درسی ،نوع نگاه به دانشآموز
و درس ،رواب��ط خانواده ،مدرسه و
دانشآموز خواهیم بود".
_______________
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www.tapeshmontreal.com
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائه کلیه خدماتدیجیتالی (عکس ،فیلم ،موزیک)
½
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برای آشنائی و است
و زیبای موسیق فاده از دنیای عظیم
یک
اینس�ت که در السیک ،بهترین راه
ک
ود
ک�
ی
و
جوانی چند
سال ساز در .راه
دو
م:
با
دقت و مرتبا به
موسیقی کالسیک
گوش داد .لذا برای
کس�انی که عالقه
کجا شروع کنند دارند و نمی دانند از
ر
راه گشا در روزن اه نهائی های کوتاه و
امه
پی
ون
د ارائه می دهم.
خواننده گرامی چ
نان
چه سوال و کمک
بیش�تری الزم دار
 DIALOGUEت ی�د لطفا ب�ا آدرس
ماس بگیرید:

موسیقی..

ail.com

Sheida.g@hotm

شیدا قره چه داغی

Sheida.g@hotmail.com

استادیارسابقدانشگاهفارابی

آواز

یک��ی از هدای��ای
اعجازانگیز طبیعت
صدای انسانی است.
آواز م��ی تواند انواع
حاالت روح انسانی
را با زی��ر و بم های
خود بیان کند.
افکار و احساسات و
مکنونات قلبی را بهدیگران منتقل
کند .اولین و موثرترین سازی است
که انسان به آن دست یافته است.
در طول تاریخ اق��وام پیشرفته یا
ب��دوی برای مراسم مذهبی و غیر
مذهبی از آوازهای ُسلو (تکی) یا
ُکر (گروهی) استفاده کرده اند.
صدای هی��چ دو نف��ری کامال به
هم شباهت ندارد .میتوان به هزار
سبک مختلف آواز خواند حتی در
یک منطقه بنا ب��ه زمان تاریخی
و نوع موسیقی ن��وع آواز خواندن
بسیار متف��اوت است .مثال سبک
صدای خواننده اوپرائی ،جاز ،راک
یا محلی.
در تعلیم��ات ،جا س��ازی صدا در
غرب ب��ا شرق مثل چی��ن ،هند،
ایران ،ممالک عربی تفاوت فاحشی

دارد .بعالوه زبان هم تاثیر اساسی  تئاتر ،نمایش همراه
روی ریتم و ملودی دارد .آهنگساز ،با آواز رقص و موسیقی
خواننده را برحسب نوع صدا و متن مانند  OPERETLEکه در
اشعار انتخاب می کند.
 MUSICALآمریکای شمالی
بوجود آمده (BROADWAY
تقسیم بندی صدا:
 ).N.Yمانند فیلم LES
 صدای زنانه زیر
MISERABLE
SOPRANO
 صدای زنانه
متوسط
آواز
MEZZO
SOPRANO
پیشنهادمیشود:
بم
زنانه
 صدای
ب��ه تماش��ای اوپراهائ��ی ک��ه
مستقیم��ا از اوپ��رای مع��روف
CONTREALTO
 METROPOLITAN N.Y.در
 صدای مردانه زیر
 8سینم��ای مونت��رال پخش می
TENOR
شود ،بنشینید
 صدای مردانه متوسط
www.cineplex.com/events
BARYTON
www.metropera.org/
 صدای مردانه بم BASS
HDLIVE

 کیفیت اجرا بسیار عالی است.انواع قطعات موسیقی آوازی
 ع�لاوه بر آن متن زیرنویس میُ کر یا آوازهای جمعی:
شود.
CHORUS
هنرنمائ��ی خوانن��ده گ��ان را از
ُ کر بدون همراهی ساز یا
ارکستر  CHOR ACAPPELLAنزدیک صحنه ،ارکستر ،جمعیت،
حتی پشت صحنه تعویض دکور،
 موسیقی با متن مذهبی یا
مصاحبه با خواننده گان و رهبر را
غیر مذهبی برای آواز ُسلوُ ،کر،
هم میتوان دید.
ارکستر ORATORIUM
____________
 تئاتر ،نمایش همراه با آواز
برای اطالعات بیشتر:
رقص و موسیقی شکوفائی آن در
Sheida.g@hotmail.com
قرن OPERA 18
 تئاتر ،نمایش همراه با آواز،
دوستداران موسیقی کالسیک
Dialogue
رقص و موسیقی با متن ساده تر
از اُپرا در قرن OPERETLE 19

بازار داغ خرید و فروش پایاننامه...
نایب رئی��س فراکسی��ون نیز در
نشس��ت مشترک��ی ب��ا مصطفی
پورمحم��دی ،رئی��س سازم��ان
بازرسی کل کشور خواهان پیگیری
مدارک تحصیل��ی جعلی و خرید
و ف��روش پایان نام��ه توسط این
سازمان شد.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری ایسنا
پورمحم��دی  ۱۶اردیبهش��ت
س��ال جاری در دی��دار با استادان
دانشگاهه��ای هرمزگ��ان درب��اره
م��دارک تحصیل��ی جعلی برخی
از مسئ��والن و نمایندگان مجلس
گفت ک��ه زمان��ی از وزارت علوم
خواست��ه اطالعات مربوط به تمام
مسئوالن��ی که به ط��ور رسمی از
دانشگاههای ایرانی و خارج از کشور
مدرک گرفتهاند دردسترس عموم
قرار دهن��د تا دارندگ��ان مدارک
نامعتبرشناساییشوند.
پورمحمدی میگوید "وزارتعلوم
ه��م قول داد این کار را انجام دهد
ولی هنوز انجام نداده ".با گذشت
بیش از  ۹ماه از آن زمان همچنان
ای��ن وع��دهی وزارت علوم عملی
نشده است.
وزارت علوم:
استادان مسبب اصلی ختلف

مدیر کل نظارت و ارزیابی آموزش
عال��ی وزارت علوم ،رض��ا عامری
اسفند ماه سال گذشته در گفتگو
با خبرگزاری مهر به تشریح "علل
اصلی ریشه دوانیدن پدیده خرید

>> ادامه از صفحه14 :

و فروش ی��ا کپی پای��ان نامه در
دانشگاههای کشور" پرداخت.
بنا بر این گزارش عامری میگوید:
«برخی از اعضای هیأت علمی در
دانشگاهها مسبب اصلی این تخلف
بزرگ آموزشی هستند ».انتقادهای
او بیشتر متوج��ه مراکز آموزشی
غیردولت��ی به ویژه دانشگ��اه آزاد
است.
عام��ری ب��ا بی��ان این ک��ه سهم
دانشگاههای مختلفدر تخلفهای
پایاننام��های یکس��ان نیس��ت
میگوید" ،هر جا که نه تنها هیأت
علمی تم��ام وقت فع��ال نیست،
برعکس است��ادان مدع��و و حق
التدریس حضور بیشت��ری دارند،
تعداد این تخلفات نیز بیشتر است".
به گفتهی معاون وزارت علوم "در
دانشگاههایی ک��ه استادان راهنما
بیشتر از سهم خ��ود دانشجویان
کارشناس��ی ارش��د را در پیشبرد
پایاننام��ه راهنمای��ی میکنند،
مشکالت کپی پایاننامه نیز بیشتر
خواهد بود".
از مدرک جعلی تا دانشگاه قالبی

گرچه اظهارات مسئوالن در مورد
رواج تقلب و جعل و علت گسترش
آن ض��د و نقیض است ،اما شواهد
حکای��ت از آن دارد که این پدیده
را باید جزیی از فسادهای عظیم در
پیک��رهی جمهوری اسالمی تلقی
ک��رد که هر از گاه��ی ،به ویژه در
جنگ قدرت گوشههایی از آن افشا

میشود.
در شرایط��ی که بش��ود "دانشگاه
قالب��ی" تاسیس کرد وجود خرید
و ف��روش علنی م��درک و پایان
نامه نباید زی��اد عجیب باشد؛ آذر
م��اه سال  ۸۷رسانهه��ای ایران از
دستگیری زن��ی در لرستان خبر
دادن��د که "با استف��اده از مدارک
جعلی ،دانشگ��اه تاسیس و از این
طریق از افراد زیادی کالهبرداری
کرده بود".
به نوشت��هی اعتم��اد "تحقیقات
نامحسوس پلیس فاش کرد زنی با
چاپ و توزیع کارت و بروشورهای
تبلیغاتی اق��دام به جذب دانشجو
کرده اس��ت .ردیاب��ی آگهیهای
توزیع ش��ده در سطح شهر باعث
شد کارآگاهان بتوانند محل فعالیت
ایندانشگاه غیرقانونی را شناسایی
کنند".
بنا برگزارشه��ا استعالم ماموران
از وزارت عل��وم آشک��ار کرده که
"ای��ن دانشگاه قالبی و فعالیت آن
غیرقانونی است" و از محل فعالیت
این مرک��ز "تعداد زیادی مدرک و
مهر جعلی به دست آمد".
ظاهرا مرکز یاد شده پس از شکایت
مسئ��والن یک��ی از دانشگاههای
لرستان بازرسی شده و تا آن زمان
تعداد زیادی دانشجو در "دورههای
فراگی��ر در مقط��ع کارشناسی و
کارشناسی ارشد"داشته است.

•
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گالوپ ،اورانیوم و ایرانیان ...
باشند ،منبع گرما هستند .به تعبیر
استاد م��ا ،بخاریه��ای کوچک
هستند .در بهترین حالت فقط ۵
درصد انرژی مصرفی به روشنایی
تبدیل میشود.
به جای هزینه چند میلیارددالری
برای ساخت نیروگاه اتمی ،میتوان
با هزینه چند میلیارد تومانی همه
المپه��ای رشت��های را از سطح
شهرها و روستاها جمع آوری کرد.
صرفه جوئیدر  ۹۵درصد انرژیای
که به گرما تبدیل میشود بیشتر از
نیروگاه اتمی بوشهر برای کشور ما
مفید است.
م��ن مخال��ف استف��اده از انرژی
هستهای هستم .تکنولوژی مربوط
ب��ه شکاف��ت هستهای ب��ه دلیل
آلودگی و خطراتی که دارد از دور
خارج خواهد شد .شکست فنآوری
پیشرفته ژاپ��ن در براب��ر نیروی
طبیعت بسی��اری از کشورها را به
فکر تعطیلی نیروگاههای هستهای
انداخته است.
به عنوان ی��ک دانشجوی فیزیک
که به این موضوع عالقه داشتهام
و درباره آن مطالعه کردهام ،اعتقاد
دارم وقتی یک حادثهکنترل یک
نیروگ��اه اتم��ی را از دست انسان
خ��ارج کند جلوگی��ری از انتشار
آلودگیغیرممکناست.تکنولوژی
پائین کشور ما و زلزله خیز بودن
کشور ما جای شک نمیگذارد که
ما باید مخالف استفاده از نیروگاه
هستهایباشیم».
به صرفه نیست!

33

>> ادامه از صفحه31 :

بلند برایشان همان کارکردی را
دارد که داشتن نیروگاه اتمی .آالن
فاش خیلی
در زندان اس��ت .حر 
درست بود.
اگر نگاه کنید بیشت��ر پروژههای
جمهوری اسالم��ی مانند پرتاب
ماه��واره ،فرست��ادن موجود زنده
به فضا ،درس��ت کردن هواپیمای
جنگ��ی و نیروگاه اتم��ی ،بیشتر
نیاز به قوی نشان دادن جمهوری
اسالمی است و ژست است .منطق
اقتصادی ندارد .س��ودآوری ندارد.
بازگشت سرمایه ندارد».
این  ۱۴درصد چه کسانی هستند؟

دبیر بازنشسته اس��ت .زیر آفتاب
زمستانی در حال استراحت روی
یکی از نیمکته��ای پارک است.
ع��دهای از پیرمردهای هم سن و
سال او در قسمت دیگر پارک در
حال صحبت ب��ا یکدیگر هستند
اما او تنهایی را ترجیح داده است.
میگوید« :تحریمها زندگی مردم
را زیر و رو کرده .مردم این تحول
را احساس میکنند .وقتی دست
در جی��ب میکنند تا پول چیزی
را بدهند ،میفهمن��د که زندگی
آنها ف��رق کرده اس��ت .تحریمها
اث��ر خ��ودش را روی حکوم��ت
ه��م گذاشته .شاید م��ردم کمتر
احس��اساش میکنن��د؛ طبیعی
است چون حکومت به عمد مردم
را از مسائ��ل دور نگه داشته است.
ما مردم از جزئیات مدیریت کشور
اطالع نداریم.
در ای��ن کاغ��ذی ک��ه دست من
دادهاید نوشته است که " ۱۴درصد
نی��ز میگویند که ای��ن تحریمها
هیچ تاثیری بر زندگی آنها نداشته
است ".دل��م میخواهد بدانم این
 ۱۴درص��د چ��ه کسانی هستند.
مقامات کشوری و لشگری اعتراف
دارند که تحریمها روی همه چیز
تاثیرداشته است.
خامن��های گف��ت ای��ن تحریمها
وحشیان��ه اس��ت .ی��ک نماینده
مجلس ه��م گفته بود م��ا دیگر
توان جابهجا ک��ردن یک دالر در
بانکهای دنیا نداریم .احمدینژاد
در مجل��س و در تلویزیون فقط از
تحریمه��ا میگوی��د .گرانی برای
همه اس��ت .وقتی چی��زی گران
میشود همه ای��ن را میفهمند.
آن پائینی از افزایش کرایه تاکسی
متوجه میش��ود و آن باالئی از دو
برابر شدن قیمت خودرو خارجی
زیر پایش.
این  ۱۴درصد کسانی هستند که
خورشید را در روز انکار میکنند.
امیدوارم ای��ن  ۱۴درصد نماد ۱۴
درصد جمعیت کشور نباشد .امثال
این  ۱۴درصد کسانی هستند که
از هیچ کشتار و جنایتی ابا ندارند.
ای��ن  ۱۴درصد همان شعبان بی
مخهای حام��ی سلطنت و کودتا
هستن��د .لمپنهائی ک��ه ستون
فقرات استبداد هستند .باید از این
قشر ترسید .در کودتای  ۲۸مرداد
شاه ،دولت ملی مرحوم مصدق را
به پشتوانه این اوب��اش و اراذل از
پای در آورد».

نیما دانش آموخته رشته اقتصاد
اس��ت .در آژان��س مسافرب��ری
کار میکن��د .شانههای��ش را باال
میان��دازد و میگوی��د« :تا وقتی
پراید ارزانترین ماشین باشد ،اگر
قیمت آن  ۱۰۰میلیون هم بشود
شاید خری��دار داشته باشد اما اگر
روزی قیمت پراید از زانتیا بیشتر
شددیگر کسی پراید نمیخرد!
یکبار به آلمانها پول دادند تا این
نیروگاه را بسازد .پول چند نیروگاه
را ب��ه روسها دادهاند اما فع ً
ال یک
نیروگ��اه را هم تحوی��ل ندادهاند.
هزینه ساخ��تسایتهای اتمی
در شهرهای مختلف ایران ،هزینه
مخفی ک��ردن کارخانهها در دل
کوه ،حفاری ،تونل زدن ،هزینههای
نظامی برای حف��ظ و دفاع از این
مجتمعها و خرجهایدیگر را با هم
جمع بزنیم به این نتیجه میرسیم
که به صرفه نیست! با هیچ ضریب
و مالحظهای به صرفه نیست.
میتوانستی��م در مناطق کویری
ای��ران بزرگتری��ن نیروگاههای
خورشی��دی را درس��ت کنی��م.
میتوانستی��م این سرمای��ه را در
قسمتهای پر سود اقتصاد مانند
صنایع پتروشیم��ی هزینه کنیم.
م��ا دومی��ن ذخائر گ��از طبیعی
جه��ان را در اختی��ار داریم .بهتر
بود اگر این هزینههای سنگین را
صرف ساخت نیروگاههای بزرگ
گازی میکردی��م.در قراردادهایی
صنعتی ،رسمی وجود دارد که اگر
تعداد سفارش باال باشد ،میتوان
ب��ا چانهزن��ی و تنظی��م مناسب
پیماننامهها ،تکنولوژی آن خرید یک بار به ما زنگ زدند!
عمده را هم به دست آورد.
محمد شاگرد یک مغ��ازه پارچه
یادش بخیردکتر فریبرز رئیسدانا فروش��ی اس��ت .نمیتواند جلوی
در سخنرانی دانشگاه تهران گفت خن��دهاش را بگی��رد .میگوی��د:
که این ویژگی حاکمان کشورهای «دقیقاً یادم نیست اما فکر کنم سه
جه��ان سوم است که به چیزهای یا چهار ماه بعد از انتخابات ریاست
لوکس عالق��ه دارند .ماشینهای جمهوری بود .زنگ زدند به خانه و
ض��د گلوله ،ساعت ط�لا ،دعوت یک خانم خیلی خوش صدا سوال
کردن بازیگران معروف و تیمهای میپرسید.
فوتبال معروف و ساختن برجهای اول م��ادرم گوش��ی را برداش��ت،

گوش��ی را داد به پ��درم .مادرم به
پ��درم چپ ،چپ نگ��اه میکرد و
پدرم به من .م��ادرم فکر میکرد
م��چ پدرم را گرفت��ه است و پدرم
فکر میکرد با من کار داشتهاند و
چون خودم گوشی را بر نداشتم او
را سر کار گذاشتهاند .خنده بازاری
شده بود.
خالصه اینکه پدرم خیلی مودبانه
و ج��دی درباره انتخابات صحبت
میکرد .مث��ل آدمهایی که توی
تلویزیون و اخبار دعوت میشوند.
به طرفداری از احمدینژاد و نظام
ح��رف زد .وقتی گوش��ی تلفن را
گذاشت مادرم با تعجب پرسید چرا
دروغ گفتی ،تو که به احمدینژاد
رای ندادی؟
پ��درم گف��ت اینه��ا از اطالعات
هستند .میدهن��د دخترها زنگ
بزنن��د و از زیر زب��ان مردم حرف
بکشن��د .گف��ت" :آخوندها تخم
انگلیسیه��ا هستن��د و زرن��گ
شدهاند .با این کار میخواهند ضد
انقالبها را شناسائی کنند".
آخر سر هم خیلی مشکوک شروع
کردند به نگاه کردن به من! پرسید
تو این روزها چه غلطی میکنی؟
میروی تظاهرات؟ اعالمیه پخش
ک��ردی؟ و پشت سر ه��م از این
سوالها.
م��ن دی��دم اوض��اع دارد به هم
میریزد گفتم بابادوستدختر من
بوده است و شما که جواب دادی
ترسید و شما را سر کار گذاشت.
پدرم گفت "آفرین پسر .میدانستم
عاقلتر از این حرفها هستی .برو
دنبال عشق و حال خودت .به این
بازیهای سیاس��ی وارد نشو .این
دعوای خودشان است ،به ما ربطی
ن��دارد .فقط وقت��ی خواستی زن
بگیریدور ایندخترها خط بکش.
دختری که پدر شوهرش را دست
میاندازد ،زن زندگی نیست".
حاال من نمیدانم بقیه که جواب
میدهن��د پیش خودش��ان چی
فکر میکنند و چط��وری جواب
میدهند ولی ماجرای خانه ما این
شکلی بود».
***
آنچ��ه ک��ه مشخص اس��ت و با
قطعیت میتوان از آن سخن گفت
عدم اعتماد م��ردم به تماسهای
تلفنی موسسات��ی است که برای
نظرسنجی برقرار میشوند .امنیت
مردم تح��ت حاکمیت جمهوری
اسالمی بسیار شکنندهت��ر از آن
است ک��ه بتوانند ب��دون دغدغه،
نظ��رات و آرای خ��ود را ب��ه زبان
بیاورند.
همانط��ور ک��ه نظرسنجیه��ای
اینترنت��ی در بر گیرن��ده نظرات
عموم جامعه ای��ران نیست ،نظر
سنجیهای تلفنی نیز به رغم در
بر گرفتن جامع��ه آماری دقیقتر
راه حل مناسبی برای دستیابی به
نظرات جامعه ایران و جمعبندی
آن نیس��ت چرا که ت��ا زمانی که
آزادی بی��ان و آزادی پس از بیان
ب��رای مصاحبه شوندگ��ان مهیا
نباشد ،مردم ب��رای تامین امنیت
خود از بیان نظرات واقعی خویش
طفره خواهند رفت.
بی��راه نیست اگر ادعا شود یکی از
راهکارهای جمهوری اسالمی برای
بقاء خود ،القاء ترس در بین مردم
به منظور خودسانسوری و از بین
ب��ردن اعتماد در بین افراد جامعه
ایران به منظور تجزیه کلیت جامعه
به بخشهای کوچکتر است.
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ایرانی
بخرید! Tel.: 514-996-9692

فال قهوه

اشتراکپیوند

----------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

نیازمندیهای

تعمیرات ساختمان
JR RENOVATIONS

برا ی خامن ها و آقایان

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 تدریـس
به یک نفر
بستنیایرانی)ساز خصوصی
(بستنیسنتی

انی
ایر دام
خ

است ید!
کن

مدرسهفارسیزبان

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

Tel.: (514) 775-6508
farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخــدام
ساندویچــی

با حداقل  3سال سابقه کار
با حقوق مکفی
در ناحیه South Shore
نیازمندیم.

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

azfeb51up atimanafi@gmail.com

جویای

ارز

شـر یـک

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

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

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

مستغالتاستیجاری
ـــ و ـــ
فروشسرقفلی
BUSINESS
!OPPORTUNITIES

قابلتوجهخامنها

فال قهوه

Call: Hady Karbasfrooshan,

توسط شادی

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

و ورق

آشپـزی

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

$

EXCHANGE

Tel.: 514-641-1703
Tel.: 514-803-1845

azfeb01up mirshahi_a@yahoo.com

شریف

Sharif

فیزیک و ریاضی
(کلیهمقاطعتحصیلی)
با حداقل  3سال سابقه کار
فارسی ،انگلیسی و فرانسه
>> توسط اساتید مجرب

خدماتمالیاتی

678-6451
Nikpourpdsep12

)(514

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker
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

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
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دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

فــال

به چند نفر آشپز
برای کار در یک ساندویچی
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

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

ª










 
¹


º

»




¼
























½













¦









¦ 



½










¶





¢







¢

£
















¢





©



¸




½





 تاروت

Tel.: 514-502-6007
kakbasar

غذاسرای مرجان

Renovation

Construction

نغمه سروران

محمودایزدی

 ورق بازی
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ترجمهوتأییدترجمه
 قهوه ترک
رسمی اسناد و مدارک،
 ستاره شناسی
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
 20دالر
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
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514-889-8765
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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

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

حملونقل
























































برای شما که فرصت آشپزی ندارید،
جی
دی
شادترین
با ما تماس بگیرید و غذای مورد عالقه خود را
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شهریاربخشی
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804-8397









)Tel:(514
781-1942
Website:
www.marjancatering.com
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رسمی،
دعوتنــــامه















¬





¦





¦


«

















¶





¢







¢

£
















¢





©



¸




½










¶




¶



·
³
















£









دارک
ترجمـــهم







College،University
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جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

درست ميكنند – دوستي و
محبت – از مركبات
 -3س��وار – خط نابينايان –
پيشپرداخت
 -4بسيار فقير – عضو تفنگ
– عدد ماه – بلندترين آبشار
ايران
 -5س��نگيني كه بر جس��م
فرود ميآيد – برادر حضرت
موسي (ع) – كجاست؟
 -6مخفف عج��لاهلل تعالي
فرج��ه – غي��رت – دان��ه
سحرآميز
 -7ش��اعر مس��افر –
غيرحرفهاي – آرزوها
 -8تپش قلب – پسوند رنگي
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 -8زيباي��ي و محبوبي��ت – آخرين بازي و ورزش
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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


























































 حل جدولهای ویژه و عادی :از صفحه 27








ندارد.
مندرج
های
آگهی
محتوای
برابــر
توجه :پیوند مسوولیتی در
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سالن آرایش
toendofmay2010P
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997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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حل جدول عادی شماره 5088
شرعي

ن

 سال  19شماره  27  1096بهمن 1391

www.paivand.ca

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺨﺼﺼﻰﭘﻴﺎﻧﻮ

مژده مژده بزودیگشایشنوروزی
ساندویچیواغذیهفروشیایرانی

ﺟ
ﻠﺴ

ﻪﺍ

در مرکز شهر مونتریال

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

514-623-7075
tillnov1Pd

اجـاره

>> 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

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

بل سنتر

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

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

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

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

514-507-0927
438-393-7672

سفرروزانه به
استخدام تـورونتو
کــار
کنید!

Tel.: 514-620-5551

استخدام

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

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

کــار
کنید!

 اتوکالو فور  نوارقلب
 یونیت  ساکشن و...

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

باایرانی

باایرانی

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

MONTRÉAL QC H4B 1L8

aznov15free

azaug2012free

اخوانوستآیلند

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

zaeriakbar@yahoo.com

تعمیر جتهیزات
پزشکـــی

نیازمنــدیها



514-467-4772

in Farsi & English

azjuly1Up2012

____________

کامبیزازجوالی 15فری

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

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

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

شی��خ 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 ....................................
شی��راز 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 ..........................................
اکسپ��رس 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 :

||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

514-898-1913

MMUNITY

قالیشوییبازارفرش زبانانگلیسی
تدریسمکالمهزبان

ساختمانی

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

ﺭﺍﻳ

ﮕ
ﺎﻥ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺨﺎﺭﻳﺎﻥ

>> جزئیات در شماره آینده <<

آمـــوزش
زبانفرانسه

ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ )ﺍﺭگ (
ﺍﺭﻑ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﺗﺌﻮﺭﻯ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
ﺳﻠﻔﮋ ﻭ ﺻﺪﺍ ﺳﺎﺯﻯ
ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﺑﺎ  15ﺳﺎﻝ ﺳﺎ ﺑﻘﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ

p>end>feb13

خدمات

ﻭﻝ

PARTICIPATE in our
CO

شادی 678-6451 .............................................
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I’ve decided to talk about
something new in this article,
all of my Iranian friends
know that I am studying
Natural Health Science, a
new passion of mine, a passion I couldn’t let pass by.
Many of my friends know I
became critically ill 4 years
ago, and refused conventional treatments and decided to
heal myself with alternative
medicine, (Natural Healing).
Well, low and behold, little
did I know at the time that I
would fall in love with it. I
am in phase one of my studies, so far completed diet and
nutrition A holistic approach,
Nutrition basics, Nutritional
components of cancer, heart
disease and all major disease
states, dietary goals and
how to eat for health and
longevity, antiosidants and
phytochemicals, and latest
research developments.
At the present moment I am
studying Multidimentional
Iridology.
You may ask what is Iridology, well, since you asked 
Iridology is the study of the
eye, so far I can talk about
what I have learned which
is Anatomy of the Iris, Iris
Signs and Pupil Collarette
size. Extremely interesting,
however difficult for me, but
am determined. 
Iridology, an Alternative
Medicine a Diagnostic
system that analyzes the
iris, the coloured part of
the eye, to understand the
Overall health of patterns
of the body.
tudy of the eye as a
window into the health
of the body dates back more
than 6000 years. It was
practiced in Ancient China,
and by physician Hippocrates
in Ancient Greece. Modern
Iridology, as developed in
Europe and North America
since the late 1800’s includes
the Theory that specific
regions of the Iris correspond
to specific area of the body.
Iridology is the study of the
colour pigmentations and

S

.یابد
سازمان مل��ل در این گزارش با اشاره
ب��ه وضعیت در هند تصریح کرده که
هند باید قدمهای اضطراری را در این
.زمینه بر دارد
تقریبا دو سوم جمعیت هند زیر سی
 میلیون نفر۱۰۰ سال است اما حدود
 گفته می.ه��م افراد سالخ��ورده دارد
شود تعداد سالخوردگان این کشور تا
. سه برابر خواهد شد۲۰۵۰ سال
سازمان مل��ل همچنین از بولیوی به
عنوان یک مثال مثبت در این زمینه
. یاد کرد
 سال در بولیوی۶۰ همه اف��راد باالی
س��ی دالر در ماه حقوق بازنشستگی
.دریافت می کنند

•

structure of the iris of the eye
as they relate through reflex
response to genetic strengths
and deficiencies of the body
systems.
I believe the eye is the
window to our health, it can
tell us so much about our
genetic formation, our present and current issues, and
how to prevent degenerative
diseases.
My professor and dean of the
educational institute I attend
and also a Naturopath and Iridologist is an amazing human
being, I was introduced to
him by my son, my son and
my professor Gino Bellinfante’s son Roberto Bellinfante
who is an osteopath, were
high school buddies with my
son and still are.
our years ago when I
became ill and refused
all conventional treatments,
my son suggested I go see
Gino and so I did, and was
amazed that this person, will
not lay a hand on your body
takes pictures of the eye with
an iridology camera and will
spend an hour analyzing the
iris and the sclera with you.
Will advise you on what
to do, what to eat, what to
avoid, and if need be a detoxification program (which
was my case).
Which doctor have you been
to that will spend more than
10 minutes talking to you,
they are quick in prescribing
medication, and greet you
good bye, till the next visit.
Gino Bellinfante’s work is intense, it sees what sometimes
doctors may miss, or will not
result in a certain blood test
or x-ray.
The study of Iridology is intriguing me the more further
I go, so many signs, the eye
speaks to us about our health.
A very dear and close friend
of mine, a few years ago was
not feeling well, she had been
to many different doctors and
couldn’t find anything major
concerning her health, I
suggested she visit Gino, she
did, I attended the consultation with her, after an hour
of analyzing her iris and the
sclera, Gino had suggested

F

هدر رفتن است چرا که بسیاری از آنها
.بیکارند و یا با تبعیض مواجه هستند
سازم��ان بی��ن الملل��ی کم��ک به
سالمن��دان م��ی گوی��د الزم اس��ت
کشورهای بیشتری برنامه هایی برای
حقوق بازنشستگی در
نظر بگیرند تا جلوی
فقر سالخوردگان را
بگیرند و آنها از نظر
اقتص��ادی مستقل
.شوند
به گفته این سازمان
وضع قان��ون کافی
نیست و باید بودجه
مشخصی برای این
منظ��ور اختصاص
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she visit a kidney specialist,
as he saw her kidneys maybe
causing health problems.
She did, and low and behold,
she was close to kidney failure, she returned to Gino after her medical examinations,
Gino gave her a kidney detox
program, which she followed,
and is well and kicking at the
present moment, now if you
don’t find this amazing, well
then it’s your prerogative.
Like I mentioned, iridology
does not diagnose, but will
analyze the eye. Iridology
will see genetic weaknesses
and strengths, for example
if someone has a genetic
weakness in the prostate area,
iridology will pick up on
this, and will prevent from
any problems happening to
that area, but remember this
is only if you take preventive measures and follow a
healthy diet and lifestyle.
Iridology is not a miracle it
analyzes, and it is up to use
to follow advice and make
the needed changes in our
nutrition.
o I have introduced to
all my faithful readers my new found passion,
Immigration being my first,
nothing new in immigration
right now, we are waiting
anxiously for the New Federal Skilled Worker Program
which has been promised to
reopen the beginning of may
with a new list of occupations.
The new program the Federal Skilled Trades Person
Program is doing great, it is
giving potential immigrants
who have a trade to choose
Canada as their new home as
where before many people
with a trade were not given
the opportunity to immigrate
to Canada.
Well this is it folks, mid February, a little over a month
for spring and Eid, so looking
forward to it this year, winter
is dragging, please be over
with it. Let’s just hope that
the worse of winter is behind
us, well I am anyways, I am
sure there are some who love
winter, so please don’t mind
me, I am not a winter lover.
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in your
everyday life.
______________
Maria Cottone
Certified Canadian Immigration Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com
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کبکیهابرایصاحبخانهشدنبهگزینۀ
!روی آورده اند
«اجار هبهشرط

»خرید

برخوردار میشوند که از ملک آنها
 تمام،ی نگهداری نم��وده
 به خوب
تعمی��رات را خودش��ان پرداخت
کرده و اجارهش��ان را نیز به موقع
.پرداختمینمایند
آخری��ن تغیی��رات قوانین فدرال
در م��ورد اخ��ذ وام مسکن قدرت
خری��داران ب��ه خص��وص اولین
خریداران مسک��ن را کاهش داده
اس��ت اما پدیده "اج��اره به شرط
خرید" از مدتها قبل از وضع این
قوانین شروع شده بود و بعد از آن
خری��داران بیشتری به این پدیده
.فکرمینمایند
 اضافهGupal Devanathan آقای
ی
 مینمای��د که نکته مهم و اساس
برای حفاظت از تمام افراد درگیر
در ای��ن نوع معام�لات این است
ک��ه قرارداد به طور کامل و شفاف
روشن باشد هم برای سرمایه گذار
که مل��ک را خریداری مینماید و
هم برای مستاجر یا خریدار بالقوه
،که بعد از پرداخت مقداری بیعانه
ملک را از سرمای��ه گذار به شرط
.خرید اجاره مینماید
وی خاط��ر نش��ان میکن��د که
میخواه��د همه چیز ب��رای هر
دو ط��رف از ابت��دا روش��ن باشد؛
بخصوص اگ��ر مشکالت اعتباری
زی��ادی وج��ود داشت��ه باش��د؛
همچنین مطمئن باشد که سرمایه
گذاران از ریسکهای این معامله با
خبر باشند چرا که این افراد نه تنها
روی ملک بلکه بر روی مستاجری
که قصد خرید دارد سرمایه گذاری
.میکنند
______________
شاد و سربلند باشید
برگرفته شده از روزنامه گازت
۲۰۱۳  فوریه۵ مونترال

 سن یک نفر بیش از،جمعیت جهان
. سال است۶۰
۲۰۰ انتظار می رود تا ده سال آینده
میلیون نفر به جمعیت سالخوردگان
 میالدی۲۰۵۰ اضاف��ه شود و تا سال
جمعی��ت آنها از یک میلی��ارد به دو
.میلیارد نفر برسد
 این افزایش جمعیت،طبق این گزارش
در سالخوردگ��ان نش��ان موفقیت و
،پیشرف��ت در بهداش��ت و سالمتی
.آموزش و اقتصاد و تغذیه است
با این حال سازمان ملل و سازمان بین
Help( المللی کمک ب��ه سالمندان
) که به سازمان ژاپن تنها کشوری استAge International
 درصد جمعیت۳۰ ملل در تنظیم ای��ن گزارش کمک که
 سال است۶۰ کرده است می گویند رشد جمعیت آن باالی

.سالخوردگان بخوبی اداره نشده است
" دولتهای:این دو سازم��ان گفته اند
بسیاری از کشورهای در حال توسعه
 سیاستها،که جوانهای زی��ادی دارند
و قوانین��ی را وضع نک��رده اند که از
جمعیت سالخورده کنونی
خ��ود حمای��ت کنند یا
 آماده۲۰۵۰ برای س��ال
".شوند
این گ��زارش هشدار می
دهد که تجربه و مهارت
افراد مسن تر در حال به

مستاجر محسوب میشوند) یک
ی مدت امضا
 ق��رارداد خرید طوالن
،مینمایند نه یک ق��رارداد اجاره
Regi du بنابراین تحت حمای��ت
 است��ان کب��ک قرارLogement
.نمیگیرند
هم چنین طبق اسن��اد موجود از
 توسط۲۰۰۸ گزارشی که در سال
Option Cosommateurs گ��روه
انجام شده بود تعدادی از این نوع
خریداران از تعدادی از شرکتهایی
که در کبک و انتاریو اقدام به انجام
،ای��ن قبیل معام�لات مینمودند
.ی نمودند
 شکایت قانون
 مبلغی،در واقع این خریداران بالقوه
)deposit( زیادی به عنوان بیعانه
در هنگام عقد ق��رارداد "اجاره به
شرط خری��د" ب��ه صاحب ملک
پرداخ��ت نموده بودن��د و صاحب
ملک یا به دلیل کالهبرداری و یا
اینکه خریدار بع��د از اتمام مدت
اجاره ق��ادر به دریافت وام مسکن
.نشده بود بیعانه را پس نداده بود
ی از وکالی
 �� یکBarri McGuire
امور امالک در است��ان آلبرتا (که
"در مورد "اج��اره به شرط خرید
کنفرانسه��ای متع��ددی را بر پا
مینماید) اظهار مینماید که تعداد
سرمایه گ��ذاران متقلبی که پول
مستاجرین ساده لوح را به عنوان
"اجاره به شرط خرید" باال کشیده
 (به دلی��ل افزای��ش آگاهی،ان��د
مردم در این زمینه) رو به کاهش
.میباشد
 افراد پاک نیت،به نظر این شخص
و عالقهمند به ای��ن امر میتوانند
که در شرای��ط «برندهبرنده» قرار
.بگیرند
سرمایه گذران��ی که عالقهمند به
اج��اره دادن و ف��روش ملک خود
،از طری��ق ای��ن روش میباشن��د
از مزی��ت داشت��ن مستاجرین��ی

امیر سام

ا فز ا ی��ش
بدهی مصرف
کنند گ��ا ن
هم��راه ب��ا
موسسات
ٔ محتاط تر شدن
ی وام دهنده مسکن
 ��مال
و هم چنین وضع قوانین
مشکل ت��ر در اخ��ذ وام
مسکن بیم ه شده توسط
 باعث ش��ده که،دول��ت
تع��دادی از کبکیه��ا به
پدی��ده "اجاره ب��ه شرط
خرید" که این روزها به جایگزینی
برای خرید خانه در آمریکا و دیگر
. روی بیاورند،استانهای کاناداشده
در حال��ی که هیچ آم��ار و ارقامی
از تع��داد کبکیهای عالقهمند به
"اجاره به شرط خرید" (که در آن
 سال از مالک۳  یا۲ ملک به مدت
ب��ه شرط خری��د آن ملک توسط
 اجاره میش��ود) وجود،مستاج��ر
ی مشاورین امالک به
 �� برخ،ندارد
طور روز افزون با س��وال در مورد
این پدی��ده توسط خری��داران و
سرمایه گذران امالک مواجه شده
.و میشوند
,Yvon Cournoyer آق��ای
Clubمع��اون رئی��س شرک��ت

d`investisseurs immobiliers

 خب��ر از برگ��زاری،du Quebec
اولین سمین��ار "اج��اره به شرط
خرید" به دلی��ل در خواستهای
. در بهار امسال را داده است،مردم
ی از
 �� یکGopal Devanathan
 که درTrifecta شرکای شرک��ت
مونت��رال واقع ش��ده و در زمینه
سرمایه گذاری در امالک و "اجاره
به شرط خری��د" فعالیت میکند
در این رابطه اظهار میدارد که در
 معامله امالک به۶ سال گذشت��ه
این طریق برای مشتریانش انجام
.داده است
وی میافزاید که مشتریهایشان
ی
 م��ردم خ��وب و زحم��ت کش
ب��وده اند اما همه به نوعی مشکل
موسسات
ٔ اعتب��اری داشته ان��د و
ی از اعطای وام مسکن به آنها
 ��مال
.خود داری نموده بودند
از طرف دیگر باید توجه داشت که
این نوع معامالت ریسکهای خود
.را به همراه دارند
 با وجود اینکه افرادی که،در کبک
به این امر اقدام مینمایند (تا وقتی
،که مل��ک را خریداری ننموده اند

هشدارسازمانمللنسبتبه
آثارافزایشسنجمعیتجهان

بازنشستگی کشوره��ا بوجود خواهد
.آورد
ای��ن سازمان همچنین گفت که باید
اقدامات بیشتری در زمینه جلوگیری
 غفلت و خشونت علیه،از" بدرفتاری
.افراد مسن" انجام گیرد
به گزارش این سازمان جمعیت افراد
مسن به مرات��ب بیشتر از سایر گروه
.های سنی در دنیا در حال رشد است
:۲۱ طبق گزارش "سالخورد گان قرن
 نفر9  از هر،"یک جشن و یک مشکل

سازمان ملل متحد هشدار داده است
که جهان باید درباره آثار افزایش سن
 مخصوصا در کشورهای در،جمعیت
.حال توسعه اقدام کند
به گزارش صندوق جمعیت سازمان
 سال۶۰  جمعیت افراد ب��االی،ملل
در ده سال گذشته از یک میلیارد نفر
.گذشته است
ب��ا ادامه این روند و تغییر بافت سنی
 مشکالت زیادیدر سیستم،جمعیت
 سالمت و حقوق، بهداشت،خدم��ات
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renroc s'neeT
gossip about Rihanna’s ohso-crucial relationship with
Chris Brown during my
lunch breaks at work. If I
understood the importance
of knowing how to flirt
with my eyes, I wouldn’t
feel so ashamed for being
the only 20 year old girl
I know who’s never had
a boyfriend or simply a
person with a slight crush
on me.
ecause I never understood this love, I
had to waste my time on
other less important matters, like human rights
violations in Iran, the US
invasion in Afghanistan,
the economic crisis in
Greece, the rape crimes
in India, the civil war in
Syria.
Because I could never
relate to songs like “Call
Me Maybe”, I had to find
a place to belong in other
songs, like Leonard Cohen’s “First We Take Manhattan”, Bob Marley’s “No
Woman No Cry”, the Foo
Fighters’ “Best of You”,
Billie Holiday’s “Gloomy
Sunday”. If I understood
love, I would be singing along and dancing to
Akon’s “Sexy Chick” and
“Smack That” at the club.

Valentine's day in an obsessed,
narcissistic,
consumerist,
!love-struck society

Whenever I (accidently) watch an
episode of Degrassi,
for example, I feel
like a total outcast,

nadime rahimian

I

t’s that time of
the year again.
Love is festering
in the air. Or is that
…just me

B

I wouldn’t be writing this
column to you. I wouldn’t
be writing at all. I wouldn’t
be reading or drawing or
doing the weird things I
love. I wouldn’t be watching a fascinating documentary about the life of Albert
Einstein and I wouldn’t be
expressing my sick obsession for cartoons.
?What is love
What is romance? I don’t
know yet and I don’t think
I’m ready to know yet. I
still have so much to do
and, according to Degrassi’s version of love,
I’d never have the time to
do them if I was in that
kind of relationship. And
who says that I should be
following a certain love
route? If I was in a romantic relationship, I want
it to be just as weird and
abnormal as I am. Hopefully, I’ll find someone who
will love me for who I am,
freaky and all. When that
day comes, I’ll finally be
able to answer the question
to that famously annoying
”?song “What is love
!Happy Valentine’s Day
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like I’m missing something important. I see a
dude kissing a girl, being
all lovey-dovey, and I’m
thinking: “I’ve never had
that when I was 15 years
old. Is there something
”?wrong with me
Or when this dude asks this
girl to marry him at age 17,
instead of squealing with
joy and feeling happy for
them, I roll my eyes to the
back of my skull and go on
a full-on rant-rampage to
anyone in the vicinity about
how stupid they are.
And speaking of marriage
and weddings, I don’t get
it either.
here are more and
more shows obsessing
over the concepts of the
perfect wedding. There are
shows solely about wedding dresses and bridesmaid drama. Everyone has
an opinion on which floral
arrangement goes best with
the groom’s tie and there’s
always a mother who calls
her daughter a “slut” for
choosing sexy instead of
traditional. And at the end
of each episode, there is
always, always someone
leaking from the eyes.
!I don’t get it
I really don’t get it! And
I wish I did. Because, if I
did, I would finally be a
part of what constitutes as
normal main stream and
I would finally be able to
enjoy all that society has to
offer.
If I understood the big
hype, I would cry happily
for this stranger’s decision
on choosing a beige mermaid dress over a snowwhite ball gown. If I understood society’s definition
of love, I would be able to

T

Let me see, any minute
now I will be asked by my
pop, Mr. Sardabir, to write
a piece related to Valentine’s Day.
Since I don’t want to be
one of those lonely Cupid
lynching girls, who rants
about the corporative evils
of this red, red holiday, I’m
just going to try to answer
this simple question:
“What is love at this crazy
time of lust, rabid consum”?erism and M-TV
!?Man, am I bitter or what
ne of the reasons I
don’t like the majority
of pop songs is because,
frankly, I cannot relate to
them at all. These flirty
Justin Bieber love songs
;about teenage romance
Taylor Swift’s annoying
ballads about the boys that
broke her heart; those rap
tunes about how this dude
banged this “hoe”....
Apparently, these songs
are supposed to teach me
something about love and
yet, shockingly, I never
felt it. And it’s not just
in songs, but it’s also in
movies, TV shows, reality shows, game shows,
magazines, and even gossip
columns.
he world is obsessed,
OBSESSED with
“love” and some people
honestly believe that they
know its true meaning. So,
why not make a buck out
?of it
Every guy wants to know
where a woman’s G-spot
is; every girl wants to
know which mascara will
attract the perfect boyfriend; everyone wants to
have someone in their lives
and they want to spend
every waking moment with
said person.
?Why is that
Degrassi, The Secret Life
of an American Teenager,
Gossip Girl… these are
shows that revolve mainly
around romance, sex, and
relationships. And sadly, I
cannot understand any of
them.

مژده مژده بزودیگشایشنوروزی
ساندویچی و اغذیه فروشی ایرانی
در مرکز شهر مونتریال
>> جزئیات در شماره آینده <<
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خواندنی...

علم بهتر است یا نفت؟

توسعه ی مهارتها :با ارزش ترین و باال میرود.
تنها منبع جتدیدپذیر واقعی در جهان! چیزی كه تیم PISAنشان
میدهد یك بیماری مرتبط
 كشور باید با دانش مردمش به
با آن است:
پیش رود!
جامعههای��ی كه ب��ه منابع
توماس فریدمن
طبیعی خود بی��ش از حد
آخرین تستهای ارزیابی  PISAوابسته شدهاند ،مستعد پرورش
مترجم :مالله حبیبی
شرك��ت كردهاند وج��ود دارد» والدی��ن و جوانان��ی هستن��د
منبع :نیویورک تایمز
چیزی به اسم نف��ت و  PISAبا كه بخش��ی از غرایز ،ع��ادات و
محركهایشان را برای انجام دادن
گاه و بیگاه از من میپرسند« :به هم و در كنار هم وجود ندارد.
جز كشور خودتبه كدام كشور به گفته شلیچر ،در آخرین نتایج تكالیف و تقویت مهارتهایشان از
دیگر عالقه داری؟» همیشه یك  PISAمعلوم شد كهدانشآموزان دست دادهاند.
كشورهای سنگاپور ،فنالند،كره در مقایسه به گفته شلیچر:
جوابداشتهام:تایوان!
و مردم میپرسند «تایوان؟ چرا جنوب��ی ،هنگ كن��گ و ژاپن با «در كشورهایی با منابع طبیعی
تایوان؟» جواب خیلی ساده است .وجود بهره اندك از منابع طبیعی ،اندك -فنالن��د ،سنگاپور یا ژاپن-
تحصی�لات ،نتای��ج و ش��ان و
چون تایوان صخ��رهای ل م یزرع نمرات  PISAباالیی دارند.
در دریایی پ��ر از امواج توفانی و در حالی كه بادارا بودن بیشترین مق��ام باالت��ری دارد؛ حداقل تا
بدون منابع طبیعی برای زندگی مقدار درآمد نفتی ،دانش آموزان حدی .زی��را در كل ،عموم مردم
كردن است .حتی برای ساخت و قطر و قزاقستان كمترین نمرات فهمیدهاند كه كشور باید بادانش
و مهارت مردمش به پیش رود و
ساز باید از چی��ن  ،شن و ریگ  PISAرا به دست آوردند.
وارد كن��د و با وج��ود همه اینها (عربست��ان سع��ودی ،كوی��ت ،این موضوع با كیفیت تحصیالت
چهارمی��ن ذخایر ك�لان مالی عمان ،الجزیره ،بحرین و سوریه و سیستم آموزشی مرتبط است.
دنی��ا را در اختی��ار دارد .زیرا به نمرات مشابه س��ال  2007را در والدین و فرزندان در این كشورها
جای كندن زمی��ن و استخراج تستهای بینالمللی ریاضیات و میدانند ك��ه ای��ن مهارتها و
هر آنچه كه ب��اال میآید،تایوان مطالعات علمی به دست آوردند ،تواناییه��ای بچهها هستند كه
ذهن و افكار  23میلیون تایوانی ای��ن در حالی است ك��ه دانش شانسهای آنها را رقم میزنند و
را میك��اود ،استعدادش��ان را ،آموزان لبنان ،اردن و تركیه -كه هیچ چیز دیگری نمیتواند آنها
انرژیش��ان را و هوش و ذكاوت باز هم جزء كشورهای خاورمیانه را نج��ات دهد .بنابراین فرهنگ
ش��ان را .چ��ه زن و چ��ه م��رد .هستند ،ام��ا با مناب��ع طبیعی و سیستم آم��وزش كاملی را بنا
همیشه به دوستان��م در تایوان كمتر -نمرات بهتری را به دست مینهند».
یا همانطور ك��ه دوست هندی-
میگوی��م :شما خوشبختترین آوردند).
دانشآموزان كشورهای آمریكای آمریكایی من (كی .آر .سریدهار،
مردمدنیا هستید،
چطوراینقدرخوشبختشدهاید؟ التین كه جزو كشورهای غنی و موسس شرك��ت سوخت باتری
نه نف��ت دارید ،ن��ه سنگآهن ،دارای منابع طبیعی زیاد محسوب بلوم انرژی) میگوید:
نه جنگ��ل،نه الم��اس ،نه طال ،میشوند ،مثل برزیل ،مكزیك و «وقتی مناب��ع نداری��د ،مبتكر
فقط مقدار كم��ی ذخایر ذغال آرژانتین در آخرین تست PISAمیشوی��د ».ب��ه خاط��ر همین
سن��گ و گاز طبیعیو به خاطر نمرات ضعیفی به دست آوردند .است ك��ه كشوره��ای خارجی
همین ه��م است ك��ه فرهنگ در م��ورد آفریقا باید بگوییم كه ب��ا بیشترین تع��داد كمپانی در
تقوی��ت مهارتهایتان را توسعه اص�لا در این تسته��ا شركت لیست «ن��زدک» ،چین ،هنگ
كنگ ،تایوان ،هند ،كره جنوبی و
دادهاید؛ كاری ك��ه امروزه ثابت نداشت.
شده با ارزش ترین و تنها منبع كانادا،استرالیاو نروژ ،كشورهایی سنگاپورهستند.
تجدیدپذیر واقعیدر جهان است .كه باز ه��م دارای منابع طبیعی هیچ كدام از این كشورها از منابع
حداق��ل این برداش��ت شهودی زیادی هستند،نمرات خوبی در طبیعی برای پیشبرد اهداف خود
من بود .اما م��ا در اینجا دالیلی  PISAكسب كردند؛كه به گفته بهرهنمیبرند.
نیز داریم كه این موضوع را ثابت شلیچر بخ��ش اعظم آن مربوط اما این مطالعات پیام مهمی هم
ب��ه این است كه ه��ر سه كشور برای جهان صنعتی در بر دارد.
میكند.
تیمی از سوی «سازمان همكاری سیاسته��ای برنامهریزی شده مطمئنا در یك رك��ود اقتصادی
اقتص��ادی و توسع��ه» اخی��را و سنجیدهای را در قبال ذخیره دیرگذر ،برای «انگیزه» جایگاهی
مطالعهای كوچك اما جالب انجام كردن و سرمایهگذاریدرآمدهای وجود دارد .اما ،شلیچر میگوید
داده و رابط��ه بین عملكرد افراد حاصل از منابع طبیعیشان اتخاذ «تنها راه معق��ول این است كه
مسی��ر خ��ود را از طریق فراهم
در تستهای��ی به ن��ام «برنامه كردهاند.
بینالمللی ارزیابی دانشآموزان» همه این بررسیها و نتایج به ما نم��ودن دانش و مه��ارت برای
ی��ا ( PISAك��ه ه��ر دو س��ال میگوید كه اگر واقعا میخواهید افراد بیشتری ،به منظور رقابت،
مهارتهای ریاضی ،علوم و درك بدانید كه یك كشور در قرن  21همكاری و ارتباط برقرار كردندر
خوان��دن افراد  15سال را در  65چگونه عمل خواهد كرد ،منابع و راست��ای پیشرفت كشور ،هموار
كشور امتحان میكند) و درآمد معدنهای طالی آن را به حساب نماییم».
كل��ی منابع طبیعی ب��ه عنوان نیاوری��د ،بلكه بای��د معلمهای به گفته شلیچر ،به طور خالصه
 G.D.Pیا تولید ناخالص داخلی تاثیرگ��ذارش را،والدی��ن آگاه و در اقتصادهای قرن بیست و یكم
را برای هر كشور شركت كننده دانشآموزان متعهدش را مد نظر دانش و مهارت تبدیل به پول رایج
جهانیشده است،اما هیچ بانك
قراردهید.
مورد بررسی قرار داده است.
اگر بخواهیم خیلی كوتاه توضیح شلیچر میگوید :نتایج یادگیری مركزی كه این پول را چاپ كند
دهیم اینگونه میشود ك ه ریاضی در م��دارس ام��روز ،شاخصی از وجود ندارد .هر كس مجبور است
دانش آموزان دبیرستانی شما در ث��روت و فواید اجتماعی دیگری كه خود تصمیم بگیرد چقدر پول
مقایسه با مقدار نف��ت یا مقدار است كه كشوره��ا در درازمدت چاپ خواهد كرد .مسلما داشتن
نف��ت،گاز و الماس خیلی خوب
الماسی ك��ه استخراج میكنید حاصل خواهند كرد.
اقتصاددانان خیل��ی وقت است است .با وج��ود آنها فرصتهای
چقدر خوب است؟
آندری��اس شلیچر كس��ی كه از كه در م��ورد «بیماری هلندی» شغلی زیادی ب��ه وجود میآید،
اما در دراز مدت جامعه را ضعیف
ط��رف  O.E.C.Dب��ر تستهای صحبتمیكنند.
 PISAنظارت میكند میگوید :این امر زمانی به وقوع میپیوندد خواهن��د كرد؛ مگ��ر اینكه برای
نتایج نش��ان داد ك��ه رابطهای ك��ه كش��وری آنق��در متكی به ساختن مدارس و ایجاد فرهنگ
فوقالعاده منف��ی بین پولی كه ص��ادرات منابع طبیع��ی خود یادگیری همیشگی استفاده شود.
كشورها از مناب��ع طبیعی خود باشد ك��ه ارزش پول رایج آن به شلیچر میگوید:چیزی كه شما
ب��ه دس��ت میآورن��د و دانش شدت باال رفته و در نتیجه تولید را همواره به سمت جلو میراند
و مهارتهای��ی ك��ه جمعی��ت داخلی آن به دلیل وجود سیلی و باع��ث پیشرفت شما میشود،
دبیرستانیشاندارند ،وجوددارد .از واردات تحت تاثیر قرار گرفته چیزی است ك��ه خودتان آن را
«این ی��ك الگ��وی جهانی است و نابود میش��ود و در این حالت ساختهاید.
كه در هم��ه  65كشوری كه در قیمت كاالهای صادراتی پیوسته
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

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

 حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان
ساعات کار:
و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا  9صبح تا 10شب
همه روزه
در اندازه های مختلف
 CD و  DVDافغانی تازه...

) 2550 Lapiniere (Brossard

انــواع
کارتتلفن

info@paivand.ca www.paivand.ca

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

Tel.: 450-934-7744

www.circumcisionmontreal.com
Metro: Guy

Tel.: (514) 933- 8383

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،



مشاور رمسی وام مسکن

7روز
هفته

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

Tel.: (514) 606-5626

1253 Rue Guy

behrooz@babakhani.ca

دیدوبازدیدو
ضیافتبزرگ
نوروزی
برگزار می کند

نغمه سروران




بدون
وقت
قبلی

Dr. Raymond Rezaie

مترجم رمسی



Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

Tel.: 514-996-9692

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

Tel.: (450) 676-9550

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

بهروزآقاباباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

عینک
فرهت

ترجمه و تأیید ترجمه رسمی
اسناد و مدارک
ترجمه شفاهی
تنظیمدعوتنامهوتکمیل
کلیه فرمهای رسمی
تأیید امضاء

جواد ایراخنواه

مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

)Location: Downtown Montreal (La Cite
near Place des Arts Metro
Call, text or e-mail for an appointment

____________________
5655 Sherbrooke W.

nsarvaran@hotmail.com

Tel.: 514-481-0671

H4A 1W6

Tel.: 514-889-8765

NDG،

1392

درسالنشکوهمند
Embassy Plaza

Reza Rashidian

Embassy Plaza

مشاور امالک:

Tel.: 450.781.0606

Real Estate Broker

1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7

514.996.9692

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

 سرویس رایگان برای
خریداران و سرمایه گذاران

رضارشیدیان

______________________
Office (450) 651-4000
RE/MAX IMAGINE INC
Fax: (450) 651-4100
1660 Chemin du Tremblay, Ste 2000

Cell.: (514) 578-3175

شب
ق ی زیبا و بیا
د
م
ان
دن
ی
،
رع
ه کشی جو
برنامه های ایز نفیس،
تفری
همراه با حی و...
شادترین
دی

جی هایش

رقص
تا پا و پایکوبی
سی از
نیمه شب

Longueuil, QC J4N 1E1
rashidian@videotron.ca

وست آیلند

هر

www.akhavanfood.com

در تپش:
بلیت514-22 :
3-3336
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لیموشیرینعالی

ه ،پاچه ،زبان
کل
موجود است

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!
شیرینی جات ایران،
سوهان ،باقلوای یزد ،پشمک و...

 با پار
کینگ وسیع رایگان

NDG

انارعالـی

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