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Sharif
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س چند درم ص7 :
دادگاه اختال
خالفتباحکماعدام
هزار میلیاردی..
م هآفریدامیرخسروی
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 ص16 :

بال های رنگ منایشگاه نقاشی های

ویرانگر را بر کشورمان انداخته و بر
دغدغه های ناشی از وخامت اوضاع
اقتصادی،بیکاری روزافزون،کاهش
ارزش پول ملی و گرانی سرسام آور
و کمرشکن افزوده است.
......................ص5 :

پروندۀ هسته ای از این توان بالقوه
برخوردار است که به یک تراژدی
متام عیار تبدیل شود.

بی نتیجه ماندن مذاکرات و تکرار
کلیشه «همه گزینه ها برروی میز
است" سایه ه��راس انگیز جنگی

به پیشواز نوروز بزرگ:
کلیه اقالم نوروزی در

خامنهای:شیریکهپشمشریختهاست!
ولی مطلقه فقیه ص7 :
ظا

جاستین
ترودو

و حضور
ایرانیان...

U

مونتریال :جشن های چهارشنبه سوری
اعتصاب کشاورزان
آمریکــا به مخالفان داخلی
اصفهانی به خشونت
حکومت ســوریه کمـک
مستقیم می کند
کشیده شد

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca
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در برنامه PQچیز زیادی از نیازهای
استان دیده نمی شود ................ص11:
17 +2

Cote vertu، Bus 121 E

هرا ه
ی یچ غلطی
من تو
اندبکند!

رندهاسکار
آرگوبترینفیلم!
به

در هشت��اد و پنجمی��ن
دوره مراسم اهدای جوایز
اسکار فیلم آرگو ساخته
ب��ن افلک برن��ده جایزه
اسکار بهترین فیلم سال
شد.
ص9 :

خودمان را شماتت کنيم ،نه «افلک» را!

 ....جمه��وری اسالم��ی چن��ان با
کشتار و اعدام عجین شده و مقام
اول (سران��ه) را در جه��ان یافت��ه
است ک��ه تصور ادام��ه حیات آن
ب��دون اعدام ،تقریبا ناممکن است
 خصوصیتی که برای رژیم گوییکه باشیر اندرون شده و با جان بدر
رود ،و ت��ا آن هنگام متاسفانه این
حمام خون ظاهرا قرار است ادامه
پیدا کند .......................ص 6 :

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent، QC H4N 1C8

EXCHANGE
 8مارس ،روز جهانی زن گرامی باد!

شــریف

:خریدفرانچایز

حسابداریومالیات

عباسشفیعی

18 Westminster N.Suite 20
H4X 1Y9

حسین
باقرزاده

کبک/کانادا

ع.ا.شادپور

وبازدیدوضیافتبزرگنوروزی
دید
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امیرسام:
امالک

مهــاجرت
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بل سنتر

صرافی  5ستاره

صرافیخضر

درسالنشکوهمند
Embassy Plaza

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

فیروزهمتیان

 با ۱۰سالجتربه
 درکمترینزمان
 بهترینبها

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

Cell.: 514-944-3279

|

Tel.: 514-937-5192

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

ProFusion Realty RF

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

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

وحید خلجی

محضردارومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY

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

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

fhemmatiyan@sutton.com

دارالترجمهرمسییکتا

جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

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

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

Tel.:514-844-4492

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

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

Montreal Qc. H3G 1S6

 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

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

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

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

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

مشاور امالک در مونتریال

1449 St. Catherine W

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

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

انتقالفوری

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

انتقـال ارز

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

Montreal, QC

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

Montrealvr@gmail.com

شنبه  23مارس

شهباز
خنعی

>> 5

Tax planning & preparation For:

Tel.: (514) 806-0060

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

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

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

فارغ التحصیل McGill University

ص10:

علی اصغر معصومی و حمیرا مرتضوی

Sherbrooke W.
• 6170
15760
• boul Pierrefonds

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.

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

Tel: 514-439-8501

نادرخاکسار

آرزو حتویلداری یکتا

Atwater

 ص34 :













Cell.: 514-969-2492
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دیدوبازدیدو
ضیافتبزرگ
نوروزی
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برگزار می کند

 کو
کتیل :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
ر تپش:

ش بلیت د
>> فرو
514-22
3
3
3
36
خود همین
ت
برای تهیه بلی س بگیرید
ز با ما متا
امرو

1392

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

Embassy Plaza

ج
رقصی هایشهر

تا پا و پایکوبی
سی از
نیمه شب

1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7

514.996.9692

شنبه  23مارس
بزرگترو
درسالنشکوهمند
Embassy Plaza

شکوهمندترازهمیشه
در خور شأن شما...

To sponsor our GALA,
please contact PAIVAND:
Tel.: 514-996-9692

 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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 برای زندگی برتر،طرحی برتر

n
o
کاندومینیومپرستیژ
i
t
c
u
r
t
cons begun در قلب مرکز شهر مونتریال
has
روبری بل سنتر
3  و2 ،1
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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Contact Alex
for additional rebates.

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

3
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از هم اکنون

به پیشواز نوروز بزرگ
کلیه اقالم سفره هفت سین
در سوپراخوان:
 NDGو وست آیلند

کارت تبریک

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

را فراموش نکنید:

به پیشواز نوروز بزرگ
کلیه اقالم نوروزی
در سوپراخوان:
 NDGو وست آیلند

سبزه نوروزی
را فراموش نکنید:

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

ماش ،گندم و عدس

بـه
خـن
ل
ک
ش
ا
ار ن ده رب ب آ نا رد...

بهترین

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

شیرینیجات
و
آجیل
نوروزی
در سوپراخوان
NDG
و وست آیلند

4

5
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کشبدهید!

ایران...

شهباز خنعی

اعتصابکشاورزان
اصفهانیبهخشونت
کشیدهشد
بی بی سی :بر اساس گزارش های
رسیده ،اعتصاب کشاورزان منطقه
«ورزنه» استان اصفهان بهدرگیری
با نیروهای امنیتی و زخمی شدن
شماری از کش��اورزان منجر شده
است.
کش��اورزان و دیگ��ر مردم منطقه
بیش از چهل روز است که به قطع
آب کشاورزی اعتراض کرده اند.
نیروهای امنیتی ک��ه برای حفظ
خ��ط لول��ه انتقال آب ب��ه یزد به
منطقه رفته بودند ،روز چهارشنبه
 27فوری��ه ب��رای متف��رق کردن
معترضان به شلیک گاز اشک آور و
گلوله های پالستیکی و ساچمه ای
متوسل شدند.

Shahbaznakhai8@gmail.com

چندین نفر از کش��اورزان در این
درگیری ها مجروح ش��ده اند ،اما
تعداد دقیق مجروحان مش��خص
نیست.
رس��انه های ایران پیشتر گزارش
داده بودند که جمعی از کشاورزان
استان اصفهان که به مسدود شدن
حقآبه کش��ت زمینه��ای خود
اعت��راض کرده بودند ،تاسیس��ات
انتق��ال آب زاین��دهرود ب��ه یزد را
تخریب کردن��د و به همین دلیل
آب ش��رب یزد قطع و جیرهبندی
شده است.
س��ایت اینترنت��ی کلم��ه که به
میرحسین موسوی ،یکی از رهبران

مخالفان دولت ایران نزدیک است،
از به آتش کش��یده ش��دن چند
اتوبوس حامل نیروهایدولتی خبر
داده است.
س��ایت کلمه نوش��ته اس��ت که
تعدادی از معترضان اصفهانی که
با خان��واده های خود در برابر لوله
انتقال آب به یزد تجمع کرده بودند
توسط نیروهای انتظامی بازداشت
ش��دند ،اما اعتراض به بازداش��تها
سبب آزادی بازداشتیان شد.
مشکل کمبود آب و تقسیم حقآبه
تاکنون مش��کالت زی��ادی برای
کشاورزان اس��تان اصفهان ایجاد
کرده است.

آمریکا به مخالفان داخلی حکومت سوریه
کمک مستقیم می کند

بی بی س��ی  28فوریه :آمریکا در
نظر دارد کمک های بیشتری را در
اختیار مخالفان حکومت سوریه از
جمله گروه های فعال در داخل آن
کشور قرار دهد.
ج��ان ک��ری ،وزیر ام��ور خارجه
آمریکا پس از ش��رکت در اجالس
«دوستان سوریه» در رم ،پایتخت
ایتالیا ،اعالم کرد که دولت ایاالت
متحده شصت میلیون دالر دیگر
را برای تامین «اقالم غیر کشنده»
مورد نیاز مخالفان حکومت بشار
اس��د ،رئیس جمهوری س��وریه،
اختصاص می دهد.
منظ��ور از اصط�لاح "اق�لام

غیرکشنده" امکانات و تجهیزاتی
به استثنای اسلحه است و می تواند
شامل کمک های بشردوستانه و
اقالمی باش��د که برای گروه های
مس��لح داخلی س��وریه نیز قابل
استفاده است.
آق��ای کری گفت ک��ه این کمک
ها طی چن��د ماه آینده در اختیار
ائتالف ملی ،متشکل از تعدادی از
گروه ها و شخصیت های مخالف
حکومت س��وریه ،قرار می گیرد و
بخشی از آن نیز مستقیما به گروه
های مخالف فعال در داخل سوریه
انتقال می یابد.
وی در توجیه حمایت از مخالفان

بشار اسد گفت که "تمامی مردم
س��وریه باید بدانند که برای آنان،
آینده ای وجود خواهد داشت".
جان کری ادامه حکومت بشار اسد
را ناممکن دانس��ته و گفته است:
"هیچ ملتی ،هیچ مردمی نباید در
سایه هراس از رهبران خود زندگی
کند" و در مورد بشار اسد گفت "او
از دور خارج ش��ده و باید از قدرت
هم کنار برود".
آقای ک��ری جمهوری اس�لامی
ایران و گروه حزب الله لبنان را به
دخالت در سوریه متهم کرده و آن
رادلیل افزایش حمایت از مخالفان
حکومت سوریه عنوان کرد.

مشاور امالک در سراسر مونتریال

درس��ال ه��ای پ��س از
جنگ  8س��اله ،هاش��می
رفسنجانیدریکی ازخطبه
ه��ای نمازجمعه گفت که
خسارت های مالی جنگ
بی��ش ازهزارمیلی��ارد دالر
بوده است.
او البت��ه توضی��ح ن��داد که پس
از بی��رون راندن دش��من مهاجم
از خ��اک ای��ران و هنگام��ی که
کشورهای ثروتمند عرب پذیرفته
بودند خسارت های ایران را – که
در آن زمان ب��ه صد میلیارد دالر
هم نمی رسید – بپردازند ،چرا او
و آیت الله خمینی بیش از  6سال
دیگر جنگ را نابخردانه ادامه دادند
تا س��رانجام پس از چند صد هزار
کش��ته و معلول دیگ رو افزایش
خسارت مالی به هزارمیلیارد دالر،
آیت الله خمینی به تعبیرخودش
"آبرویش را با خدا معامله" کند و
"جام زهر" را سربکشد.
در م��ورد پرون��ده هس��ته ای که
روند تکرار ب��ی حاصل آن حالت
یک نمایش کمدی کسل کننده
را پیدا ک��رده و درعین حال ازاین
توان بالقوه برخوردار اس��ت که به
یک ت��راژدی تمام عی��ار – دراثر

پروندۀ هسته ای از این توان
حمله به نیروگاه و مراکز اتمی
یا ناکارآمدی فن��ی یا بالهای بالقوه برخوردار است که به یک
طبیعی مانند زلزل��ه -تبدیل تراژدی متام عیار تبدیل شود.
ش��ود .اگر چند سال یا چند
دههدیگر کسی یا کسانی بخواهند و  5+1تواف��ق کردند که اواس��ط
خسارت های مالی ناشی از فروردی��ن م��اه 5 ،و  6آوریل ،در
آنرا برآورد کنند ،به احتمال آلماآت��ی باردیگر دی��دار و گفتگو
نزدی��ک به یقی��ن نتیجه کنند».
بررس��ی و برآورد به مراتب چه ش��ده که کار این چنین گره
ازمیزان خسارت مالی جنگ خ��ورده و ب��ه کالف س��ردرگمی
تبدیل شده که هیچ کس قادر به
 8ساله فراتر خواهد رفت.
روزه��ای س��ه ش��نبه و گشودن آن و ارائه راه حلی معقول
چهارش��نبه این هفت��ه 26 ،و  27و مرضی الطرفین نیست؟
فوریه ،نمایندگان حکومت اسالمی برای یافتن پاس��خ این پرس��ش
و کش��ورهای موس��وم به  – 5+1باید به عقب برگش��ت .به روایت
اعضاء دائم شورای امنیت سازمان دانشنامه "ویکی پدیا":
مل��ل باضافه آلم��ان -در آلماآتی در زم��ان محمدرضاش��اه پهلوی
قزاقستان گردآمدند تا به زعم خود درس��ال  1355و  2س��ال بعد از
درباره پرونده هسته ای جمهوری تأس��یس س��ازمان ان��رژی اتمی،
این س��ازمان با بخش تکنولوژی
اسالمی مذاکره کنند.
بیش��تر تحلی��ل گ��ران و ناظران و تحقیقات س��ازمان انرژی اتمی
از گرفت��ن نتیجه مثب��ت دراین آلمان غربی موافقت نامه ای برای
مذاکرات -مانند مذاکرات پیشین -همکاری های بلن��د مدت امضاء
ک��رد و درپی آن ش��رکت کرافت
ابراز ناامیدی کرده بودند.
در پای��ان روز دوم گفتگوه��ا نیز ورک یونیون ،یکی از شرکت های
وابسته به زیمنس آلمان ،ساخت
خبرگزاری فرانسه اعالم کرد:
«مذاک��رات  2روزه رژیم تهران و  2واحد نیروگاه اتمی را در بوشهر
کش��ورهای  5+1در قزاقستان به ب��ه عهده گرفت .درس��ال 1357
پایان رسید وهیچ نشانه ای وجود درش��رایطی که حدود  75درصد
ندارد که آنها به گش��ایش دست ازواح��د اول و  60درص��د از واحد
دوم نیروگاه ساخته شده بود،
یافتهباشند».
خبرگزاری حکومتی "فارس" نیز
نوشت:
{>> ادامه در صفحه}33 :
«نماین��دگان جمهوری اس�لامی

به پیشواز نوروز بزرگ:

حلظه حتویل سال نو 1392 - ۲۵۷2



Cell.: 514-967-5743

Minoo Eslami

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

www.masoudnasr.com

مسعودنصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن



مونتریال:

 20مارس  2013میالدی

Montreal: Wed, March 20,
2013 7::03 AM

آژانسمسافرتی
GAM TRAVEL

مشاور م

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

ایران:

س��اعت  14و  31دقيقه و  56ثانيه
روز چهارشنبه  30اسفند 1391

ج
رب شما:

مسکونی و جتاری

مینو اسالمی
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ال
ههصاحلی

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

   بیش از 20سال سابقه در امور مسافرتی

در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
  فروشبلیتکلیهشرکتهایهواپیماییبهسراسردنیا

عالی)
شیراز
مشهد،
تهران،
شهرهای
به
   پرواز

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

   کروزهایویژه،هتل،اتومبیل
  بیمههایمسافرتی 


Tel: 514-444-4549
Tel: 514-344-8888
E-MAL: elahe@gam.ca
elahetrip@yahoo.ca

www.gam.ca

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263، boul Cavendish،

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

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

38 Place du Commerce # 280

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

Cell.: (514) 571-6592

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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www.paivand.ca

جمهوری اسالمی :هیوالی اعد ام...
درمخالفتباحکماعداممهآفریدامیرخسروی

حسین باقرزاده

hbzadeh@btinternet.com

--------------توج��ه :این مطلب کوتاه ش��ده
اس��ت .کامل این مقاله را اینجا
بخوانید:

www.facebook.com
HosseinBagherZadeh

عکس:امیرخسروی،
از سایت راه دیگر
--------------حقوق بشر ،بشری است و هر
انسانی را در بر میگیرد.
اعدام یک مجازات ضد بشری
است و نباید در مورد هیچ کس
اعمال ش��ود .هیچ مهم نیست
ک��ه فرد محکوم ب��ه اعدام چه
کرده است و حکم اعدام به چه
عنوان یا بهانهای صادر میشود.
مهم این است که هیچ انسانی
آگاهانه و به عمد نباید دس��ت
به کشتن انسانی دیگر بزند
 به خصوص اگر این انساندیگر اسیر و دست بسته و

بیدفاع باشد .این که فرد به چه
دلیل جنایی ،سیاسی ،عقیدتی یا
هر دلیل دیگر ،به اعدام محکوم
شده است تغییریدر ماهیت امر
نمیدهد.
مس��ئله مجازات اع��دام ،اعدام
کننده است و نه اعدام شونده.
یعنی مسئله این نیست که کسی
س��زاوار اعدام هس��ت یا نیست؛
مسئله این است که کسی نباید
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دست به اعدام بزند.
....
مهم نیست که آقای امیرخسروی
آدمی را به یاد دریفوس بیندازد و
یا به گفته صادق زیباکالم او یک
نابغه و مولد درستکار اقتصادی
باشد تا با حکم اعدام او مخالف
باشم.
من هم��ان ق��در با ای��ن اعدام
مخالفم که ب��ا اعدام آن نوجوان
افغان��ی که فری��ب قاچاقچیان
م��واد مخدر را خ��ورده و به دام
آنان افتاده ،و یا کس��ی که برای
تأمین هزینه معالجه مادرش به
زورگویی دست زده مخالفم.
من هم��ان ق��در با ای��ن اعدام
مخالفم که با اع��دام بزرگترین
آدمکش��ان تاریخ معاصر ایران از
آیت الله خمینی گرفته تا آیت
اللهه��ای دیگر مانن��د خلخالی
نیری و س��ایر
و پورمحم��دی و ّ
آدمکشان و فتوادهندگان دولتی
مخالف بوده و هستم.
من هم��ان ق��در با ای��ن اعدام
مخالفم که با اعدام سعید حنایی
و خفاش ش��ب تهران و اهواز و
«اراذل و اوباش» و همه افراد بی
نام و نش��انی که دسته دسته در
زندانهای دور و نزدیک کش��ور
ما مرتبا سر به نیست میشوند
مخالف بوده و هستم.
مخالفت م��ن با مجازات اعدام و
کارزار من با آن سابقه سی و چند
ساله دارد .درس��ت در روزهایی
که شعار «اعدام باید گردد» همه
ج��ا را پر کرده ب��ود و مخالفان
«مترقی» جمهوری اسالمی نیز
به کش��تارهای خلخالی دست
مری��زاد میگفتن��د و خواهان
برخ��ورد قاطعت��ر او بودند ،من
درب��در میگش��تم که ش��اید

به پیشواز نوروز بزرگ....
مژده  ...مژده گشایش یافت

کلبهعموجان

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

کلبهعموجمال پیشی

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

ش هــر
نبه و ی
ک
ش
ن
ب
ه
ناهـ
ـ
ـ
ـ
ار:
آبگوش
ت
گ
ر
د
ن
کیتر ینگ
عموجان

غذا آماده برای

take out

بزودی :دلیوری
________________
6107 Sherbooke W.

________________ Tel.:
514-484-8072
ساعات کار 6 :روز هفته:
از  11صبح تا  11شب
دوشنبه ها تعطیل است.

ن :با مدیریت جدید
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

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

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

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

PAIVAND
Published: since1993
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for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
Victoria, Calgary
)& Vancouver



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

غذاهایی بسیار متنوع و تازه
در منوی جدید

بزودی اعالم می شود



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

info@paivand.ca

www.paivand.ca
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

{>> ادامه در صفحه}12 :

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم:

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

•

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

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

•

Distributed Free

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

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

لوگوی پیوند ®

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

hbzadeh@btinternet.com

خطبه ی هالک

نادر نادرپور
ای دوزخی سرشت! اگر ظلم آسمان
میراث سرزمین مرا بر تو عرضه داشت،
در زیر آفتاب دل افروز آن دیار
دست تو ،غیر دانه ی نامردمی نکاشت
وقت است تا ز کِشته ،ترا باخبر کنم.


زان پیشتر که پیک هالک تو در رسد،
ای ناستوده مرد!
زان پیشتر که خون پلیدت فرو چکد
سنگفرش سرد،
بر
ِ
بگذار تا سرود فنای تو سر کنم:


در چشم من ،تو باد سیاهی که ناگهان
چندین هزار برگ جوان را ربوده ای،
یا روح ظلمتی که پس از مرگ آفتاب
چندین هزار دیده ی پر اشتیاق را
بر بامداد بسته و بر شب گشوده ای.



شبهای بی ستاره ،که چشمان مادران
بر گونه ،اشک ماتم فرزند رانده اند
در دیدگان سرد تو ،ای ناستوده مرد!
رحمت ندیده اند و ندامت نخوانده اند.


پیران مو سپید که بر تخته سنگ گور
نام جگر خراش عزیزان نوشته اند؛
خون گریه می کنند که در روزگار تو
آن را دروده اند که هرگز نکِشته اند.


گر نقش شیر و صورت مهر ُمنیر را
از ِ
رایت سه رنگ دلیران ربوده ای،
یادش همیشه مایۀ جوش و خروش ماست
ور نام آن سخنور شهنامه گوی را
از البالی دفتر و دیوان ربوده ای،
تنها  ،سروش اوست کهدر گوش هوش ماست.



بگذار تا که ناله ی زندانیان تو
چندان رسا شود که نگنجد به سینه ها،
خون کسان را روانه کن
سیالب اشک و ِ
تا بر َدمد ز خاک ،گل سرخ کینه ها.



بگذار تا سپیده دم روز انتقام،
وقتی که سر بر آوری ز خواب صبحگاه
پیر و جوان و خرد و کالن نعره برکشند
که ای دیو دل سیاه!
مرگت خجسته باد بر انبوه مرد و زن،
نامت زدوده باد ز طومار سال و ماه...

گ
ب ویند به پی ِر
و
ات
ی
ک
ا
ن
ا جملهء « :ای پاب آمد ُحکم
باور نک
نمان!»
نی کز آسمان آمد آمد حکم
حکم
بالله
م.سحر  ، 1ز چاهِجم
ک
را
ن
آ
م
د حکم
2013/2/2

 19فوری��ه :س��ید عل��ی
خامنهای یک آدم معمولی
نیست .لقب رسمی او رهبر
معظم انقالب است ،ولی
مقامات و عناوین دیگری
را ه��م یدک میکش��د:
مجتهد جامع الش��رایط
که رس��اله مینویس��د و
فتوا صادر میکند؛ مرجع
تقلید ش��یعیان جهان و
رهبر مس��لمانان جهان؛
نایب ام��ام زمان و مرتبط
ب��ا او؛ فصلالخطاب همه
مس��ایل کش��ور است و
حک��م حکومت��ی او در
حکم قان��ون و بلکه فوق
قانون است .مقامی را که
گرفته و  23۲۳سال است
ک��ه آن را ادام��ه میدهد
ب��ر اس��اس اص��ل ۱۰۹
قانون اساسی احراز کرده
ک��ه او را مجس��مه تقوا و
عدالت میشناسد؛ دارای
بینش صحیح سیاس��ی
و اجتماع��ی و تدبی��ر و
ش��جاعت و مدیری��ت و
قدرت رهب��ری میداند؛
و او را از همه کس��انی که
واج��د چنین ش��رایطی
باش��ند دارای بین��ش
فقهی و سیاس��ی قویتر
میشناسد .قوای سهگانه
حکومتی همه فرمانبردار
اویند ،مجلسیان در برابر
توبیخ او ب��ه غلط کردیم
میافتند؛ قاضیان به اشاره
او حکم زندان و ش��کنجه
و اعدام صادر میکنند؛ و
سربازان گمنام امام زمان
به فرمان او دس��تگاه قضا
را دور میزنند و میگیرند
و میربایند و میکش��ند
و حصر میکنن��د .توده
ح��زب الله منتظ��ر اذن
جهاد او هستند تا دمار از
دودمان دشمن بر آرند؛ و
در حال عادی نیز برای هر
سیبی که او از باغ رعیت
بخورددرخت بر میکنند،
و به ازای پنج بیضهای که
او هوس کند هزار مرغ به
سیخمیکشند.
کسی با این اوصاف را نباید
دست کم گرفت و اظهارات
و احکام و تقری��رات او را
ناچیز پنداش��ت .بیهوده
نیست که قاضی القضات او
مسئولیتش را نه اداره امر
قضا و بلکه اجرای منویات
و دس��تورات او میداند؛ و
رییسان مجلس او (اعم از
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خامنهای:شیریکه
پشمشریختهاست؟

اصالحطل��ب یا اصولگرا)
خ��ط نبش��ته او را وحی
منزل میپندارن��د و رأی
خود را تابع آن میکنند.
و ب��ی دلیل نیس��ت که
رییسان جمهور او نیز تنها
با التزام به اصل «مترقی»
والیت فقیه میتوانستهاند
به این مقام برس��ند و در
این مقام نیز همواره خود
را مطی��ع و منق��اد رهبر
معظم دانستهاند و در حد
یک تدارکاتچی مجری
منوی��ات او بودهان��د .و از
همه مهمتر ،این که آنجا
که هر یک از این مسئوالن
به خطا رفته اس��ت ابتدا
از رهبر وع��ظ خصوصی
گرفتهان��د و اگر این وعظ
کارگر نیفتاده اس��ت و یا
احیانا رهبر مجبور ش��ده
اس��ت در عل��ن از آنان به
تصریح ی��ا تلویح انتقادی
بکند با عریضهنویسی به
پ��وزش پرداختهان��د و از
درگاه کبریایی رهبر معظم
طلب آمرزش کردهاند.
آنچه که در ب��اال آمد ،در
 ۲۳س��ال گذشته ساری
و ج��اری بوده و به تدریج
ش��دیدتر و مس��تحکمتر
شده اس��ت .ولی اکنون
کسی این بساط را به هم
زده و به سرکشی پرداخته
است.
محم��ود احمدینژاد نیز
مانند همه رییسان جمهور
اسالمی پیش��ین تنها با
التزام ب��ه اصل «مترقی»
والیت فقیه توانسته به این
مقام دست یابد و در این
مقام نیز هم��واره خود را
مطیع و منقاد رهبر معظم
میدانسته است .اکنون،
ولی ،او این بازی را به هم
زده و دست ولینعمتی را
که این مقام را به او ارزانی
داشته گاز گرفته است .او
با ته ّوری بیسابقه در این
نظام ،در این یکی دو سال
آخر ،در عی��ن این که به
تعارفات لفظ��ی خود در
اطاعت و انقی��اد از رهبر
ادامه داده است ،در عمل
ساز دیگری میزند .خود
را به اعتبار رأی میلیونی
مردم باالتر از رهبر نشانده
است ،ودر عمل بسیاری از
رهنمودها و دستورات او را
نادیده گرفته و یا بر خالف
آن عمل میکند.

در دفاع از همکارانش
ک��ه خامنهایچیان
آنان را حلقه انحرافی
نامیدهان��د از هی��چ
تالش��ی فروگ��ذار
احمدینژاد
وارد قمار بزرگی
شده است .در
نظامی که آدم
کشنت مانند آب
خوردن است،در
افتادن با ولی
مطلقهفقیه
مسئلهسادهای
نیست...

نیس��ت ،و از ایجاد تالطم
در کش��تی توف��انزدهای
که علی خامنهای هدایت
آن را در دس��ت دارد ابایی
ندارد.
و اکنون مقام والیت فقیه

و مجته��د اعل��م و رهبر
معظم انقالب چند حکم
ص��ادر کرده که هر یک از
آنها برای سلب صالحیت
احمدینژاد از مقام ریاست
جمهوری اس�لامی کافی

اس��ت .او در نط��ق اخیر
خود با اشاره به افشاگری
احمدین��ژاد در مجلس
اس�لامی در مورد فس��اد
مالی یک برادر رییسان قوه
{>> ادامه در صفحه}32 :

آژانس مسافرتی

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

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

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

_________________________

Nazgol Fallah Toussi،

LL.L.، LL.B.، D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire، Québec، H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225

فتوشاپ
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جورج بوش رئیس جمه��ور آمریکا ،برای
ش��رکت در مراس��م ش��صتمین سالگرد
تاسیس اسرائیل ،به این کشور سفر کرده
است.
این سفردر واقع فرصتی برای تاکید مجدد
ب��ر اس��تحکام روابط دو کش��ور آمریکا و
اسرائیل است.
آقای بوش یکی از حامیان قوی اس��رائیل
بوده اس��ت ،اما اکنون که وی در آس��تانه
پایان دوره ریاست جمهوری اش قرار دارد،
بحثی با تمرکز بر رقابت انتخاباتی باراک
اوباما در حال ش��کل گیری است که می
پرسد چه نوع دوستی باید میان آمریکا و
اسرائیل وجودداشته باشد.
پیش��تیبانی قاطع از اس��رائیل ،تاکنون از
خطوط اصلی سیاس��ت خارج��ی ایاالت
متحده آمریکا بوده است.

7 PAYVAND: Vol. 14  No.840  May 15, 2008

www.paivand.ca

اسرائیل و آمریکا...

 ...امایی که اوباما
مطرح می کند
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ب��ا وجود
تم��ا م
صحبت هایی که در م��ورد قدرت و نفوذ
الب��ی یهودی ها در آمری��کا و تاثیر آن بر
جهتگیری سیاست های آن کشور وجود
دارد ،اما دوس��تی آمریکا و اسرائیل ،پایه و
اساسی مستحکم تر از این حرف وحدیث
ها دارد.

ارزش های آمریکایی

نظرسنجی ها نشان می دهد که بسیاری
از آمریکایی ها ،دولت اسرائیل را به چشم
یک دموکراسی جوان به سبک غربی ،در
یک منطقه ناآرام می بینند؛ کش��وری که
دربر دارنده تمام ارزش های ایاالت متحده
آمریکاست.
اهمی��ت اس��تراتژیک اس��رائیل در دوره
جنگ س��رد و ادامه اهمیت ارتش کشور
به عنوان یک متحد نظامی در منطقه به
ش��دت متالطم خاورمیان��ه ،دالیل کافی
برای نزدیکی دو کش��ور آمریکا و اسرائیل
است .این نزدیکی ،در سفر سه روزه رئیس

شـــریف
موسسه مالی

جمهور بوش به اسرائیل ،بیشتر نمود
خواهد یافت.
منتقدان ای��ن سیاس��تمدار جوان
سیاهپوست ،مسلماً با در نظرداشت
پیش��رفت های انتخاباتی او ،تالش
کرده اند که او را به هیچ عنوان یک
حامی سنتی اسراییل نشان ندهند.
سناتور اوباما این انتقادها را رد کرده و
استدالل کرده که او عمیقاً به وجود
یک اس��رائیل امن و با ثبات معتقد
است.

 ارسال سریع ارز به ایران برعکس -تبدیل ارزهای معتبر

ارز

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

Tél.: (514) 22-6408
Tél.: (514) 561-6408
Fax: (514) 22-6409

با اینح��ال ،موضع آقای اوباما یک معمای
رابطه آمریکا و اسرائیل را برجسته می کند
و آن اینکه شما با دوست تان
که رفتاری دارد که ش��ما با
آن مخالفید ،چگونه برخورد
خواهید کرد.
دولت جورج بوش به خاطر
برخ��ی مس��ائل ،از جمل��ه
اقدامات اندک��ش در رابطه
با سختگیری های اسرائیل
با بیش از 24
در کرانه باخت��ری و ایجاد
شهرک های یهودی نشین،
سال سابقه
مورد انتقاد قرار داشته است.
اکنون آق��ای اوبام��ا چراغ
س��بز نش��ان می دهد که
اگر او رئیس جمهور ش��ود،
دولتش همچنان دوس��ت
قوی اسرائیل خواهد بود ،اما
با برخوردی منتقدانه.
مارکوس
جانتان
• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

  نیمه وقخبرنگار اموردیپلماتیک بی
ت

  
ر
ایگانبی سی

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

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
AUPRÈS
IMMIGRANTS
رایگان  -تهیه وام مسکن
رسمی - DESارزیابی
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,
Jaleh Hafezi
پرداخت هزینه ناچیز)
Un seul numéro de téléphone : (514) 9
Affiliated real estate agent
½ ½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
Groupe Sutton Performer
deدسته جمعی
)conversationهای
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش
• Francisation
(cours / ateliers
Chartered
کارreal :
ساعاتestate
broker
•
Aide
à
la
recherche
de
logement
غیره
و
چینی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب
جمعه SIEGE
SOCIAL:
>>دوشنبه تا
Aide
 rechercheتاà la
counselling,
رفت و آمد)
ateliers,هزینه ای ناچیز برای
)( placementبا پرداخت
بعدازظهر•12
Pl
Frontenac
Pointe4ونیم
صبح
 8 d'emploi (cv,و نیم
• Orientation
Claire,
QC H9R 4Z7 et référence / Conseils
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
Off.
(514) 426-9595
• :Aide
à l'intégration à la société d'accueil
Fax• :Interprétariat
426-9596
et traduction
__________________________________
__________________________________
Jhafezi@sutton.com
• 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

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

ژاله حافظی

Cell.: (514) 207-9000

)Tel.: (514
362.0177
زیبایی و اسپای
کلینیک

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

nge.com
www.sharifexcha

میناصاحلی

C
S
A
I
www.centrecsai.org

>> خــدمات ما شامل:

St-Laurent, QC H4N 1C8
Cote vertu, Bus 121 E

دوست قوی اسرائیل با برخوردی منتقدانه!

قاسم سرکانی
با  65سال سابقه کمک به مهاجرین

8

Real Estate Broker

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

داروخـانه

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

·I

مونتریالÎIn
داداش¼¶زادهwÂ pMI·:
لوئیزºToÄ
دکترIÏ
داروساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :عصر

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

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

صبح

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

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

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

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

کلیسا:
H Ä §H· ¨T I J
نشانی¶
£kt
/

Grace Ministry

» 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

1345 Rue Lapointe

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

رستوران

Tel.: 514-261-6886

.

L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431
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خودمان را شماتت کنيم ،نه «افلک» را!

در هش��تاد و پنجمی��ن دوره
مراسم اهدای جوایز اسکار فیلم
آرگو س��اخته بن افل��ک برنده
جایزه اسکار بهترین فیلم سال
شد.
برنده این جایزه را میشل اوباما،
همسر رئیس جمهور آمریکا از
کاخ سفید از طریق پخش زنده
تلویزیونی اعالم کرد.
آرگو که داس��تان گروگانگیری
در سفارت آمریکا در تهران در
س��ال  )۱۳۵۸( ۱۹۷۹را روایت
می کند در هفت رش��ته نامزد
بود و در مجموع س��ه اسکار را
برد.
در رشته بهترین فیلم سال۸ ،
فیلم از جمله سی دقیقه پس از
نیمه شب ،زندگی پی و بینوایان
با آرگو رقابت کردند.
جانگ��و آزادش��ده ،ت��ازه ترین
س��اخته کوئنتی��ن تارانتینو،
جانوران سرزمین جنوبی و فیلم
فرانس��وی زبان عش��ق از دیگر
نامزدهای بهترین فیلم امسال
بودند.
دانی��ل دی لوئی��س بازیگ��ر
بریتانیاییفیلملینکلنهمانطور
که بس��یاری پی��ش بینی می
کردن��د جایزه بهتری��ن بازیگر
نقش اصلی مرد را گرفت.
او نخستین بازیگری است کهدر
تاریخ اسکار برای سومین بار به
این جایزه دست پیدا می کند.
دانی��ل دی لوئیس دو بار دیگر
برای فیلم های پای چپ من و
خون بپا می ش��ود برنده اسکار
شده بود.
جایزه بهتری��ن بازیگر زن هم
امس��ال به جنیفر الرنس برای
فیلمدفترچه امید بخش رسید.
این بازیگر  ۲۲س��اله در س��ال
 ۲۰۱۱هم برای فیلم زمستان

استخوان سوز نامزددریافت این
جایزه بود.
در بخش بهترین کارگردان آنگ
لی ،کارگ��ردان تایوانی االصل
برای فیلم «زندگی پی» برنده
شد.
او که ی��ک بار دیگر در س��ال
 ۲۰۰۵این جایزه را برای فیلم
کوه ه��ای بروکبک ب��رده بود،
هنگام دریافت اسکارش گفت
که دوست دارد افتخار به دست
آوردن این جایزه را با س��ه هزار
نفری تقس��یم کند ک��ه برای
س��اخت «زندگی پی» درگیر
بودند.
در بخش بهترین بازیگران نقش
مکمل کریستف والتس که یک
بار این جایزه برای بازی در فیلم
حرامزاده های بی شرف برده بود
امسال هم در فیلم تازه تارانتینو
برنده این جایزه شد.
در بخش زنان ه��م ان هاتاوی
برای فیلم بینوایان برنده اسکار
شد.
س��ت مک فارلین ،صداپیش��ه
و فیلمنام��ه نوی��س آمریکایی
برای اجرای مراسم امسال را بر
عهده داش��ت .او در ابتدای این
مراسم در یکی از شوخی هایش
گفت" :آرگو فیلمی کامال فوق
س��ری اس��ت ،برای همین هم
کارگردانش ناشناس است".
احتماال اشاره او به نامزد نشدن
بن افل��ک در بخ��ش بهترین
کارگردانی بوده است.
از س��ال  ۱۹۸۹آرگو نخستین
فیلمی اس��ت که برنده اسکار
بهتری��ن فیل��م می ش��ود ،اما
کارگردان��ش جای��ی در میان
نامــــــزده��ای بهتری��ن
کارگردانی ندارد.
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زمانی که فيلم جدايی نادر از
سيمني اسکار گرفت کمتر کسی
تمايل داش��ت جايزۀ اسکار را
جايزه ای سياسی بداند.
امروز اما ب��اد از جهت ديگری
وزيده و اسکاری که به فيلم "آرگو" تعلق
گرفته اسکار سياسی ناميده می شود.
واقع�ا اي�راد تحلي�ل ه�ای م�ا در
کجاست؟
چرا آن چه به نفع ما تمام می شود حق ما
دانسته می شود اما اگر موضوعی به نفع
ما نباش��د آن را به سياسی کاری نسبت
می دهيم .حقيقت آن است که غلبه ی
احساسات زودگذر بر منطق و عقل سليم
عامل اين تضاد اس��ت .اين که چه کسی
اس��کار می گيرد يا چه کسی جايزه ی
صل��ح نوبل را از آن خود می کند تعيين
کنن��ده ی نگاه ماس��ت و نه علت اصلی
اهدای اين جوايز .کار تا آن جا پيش می
رود که حکومت نيز از نمد جوايز ،کالهی
برای خود درست می کند و البی کردن و
اعمال
{>> ادامه در صفحه}25 :

شــادباش

سرکار خامن دکتر بنفشه حجازی
اهدای مدال افتخار ملکه الیزابت  2به شما
موجب غرور و خرسندی همه ی ایرانیان است.
این موفقیت و دستاورد بزرگ را به شما و خانواده ی محترم تان تبریک گفته،
پیروزی و توفیقات بیشتری برایتان آرزوی می کنم.
__________________________

رضا فلسفی

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

آیا به دنبال

یک رشوع تازه

در کانادا هستید؟

برای دریافت کمک در مورد اخذ تأییدیه
مدارک و گواهینامه های
خارجی ،مشاوره
شغلی و موارد بیشرت

از وبسایت ما بازدید کنید
immigration.gc.ca/nouveau
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روز س ه شنبه  ۱۹فوریه نامزد
جوان رهبری انتخاباتی حزب
لیبرال کانادا ،جاستین ترودو
در الیوال نشستی برای عموم
برگذار کرد .او که در حال حاضر
 ۴۱سال دارد  ،عضو پارلمان از
منطقه پاپینو میباشد .جاستین
ترودو با وجود تمام انتقاداتی
که نوک بسیاری از آنها جوانی
ی تجربگی او را نشانه
و رفاه و ب 
میگیرد ،هماکنون با تفاوت زیادی
پیشتاز کلیه رقبای خوددر این
چالش بوده است .او چندی پیش
در یک حرکتی متفاوت بیان
به واسطه
کرد که مبلغ
سخنرانیهای خود دریافت کرده
است.
هفت��ه پی��ش در حالیک��ه آغ��از
سخنرانی روز س�� ه شنبه ساعت
 ۵اعالم شده بود ،جاستین ترودو
با نیم ساعت تاخیر به سالن آمد.

جاستینترودو

و حضور ایرانیان...
مردی جوان که یک لباس اسپرت برای داش��تن ی��ک زندگی بهتر
ی از اش��اره کرد .او همچنان گفت که
پوشیده بود و قدمهایش حاک 
انرژی و اس��تقرار او در این راه بود .طرفدار حل مسائل و مشکالت به
نکت��ه دیگری که توج��ه را جلب شکل مقطعی نیس��ت و باید ارائه
ٔ
میکرد حضور کمرن��گ مردم در راه حله��ا به صورت ریش��های و
ی بود .گرچه با گذشت به دس��ت متخصصان انجام شود.
این سخنران 
زمان م��کان آم��اده ش��ده برای در این نشست همچنین برخ 
ی از
حضور تخمین��ی  ۲۵۰نفر تقریباً ایرانیان ساکن مونترال هم حضور
پر ش��ده بود اما س��الن همچنان داشتند .بد از اتمام نشست ترودو
ی مینم��ود .بعد از آغاز ش��خصا با تم��ام گروهها صحبت
نیمه خال 
سخنرانی ،او در الیوال یکبار دیگر کرده و از حضور آنها سپاسگزاری
به اهمیت ش��رکت کردن هر فرد کرد.
در سرنوشت و آینده کشور کانادا

وظیفــه و تکلیف یا تفـ ّنـن؟

علی اشرف شادپور

چند روز پیش ،یکی از هموطنان
ساکن مونترال مشفقانه به من تلفن
کرده ،ضمن دادن ش��رحی درباره
لزوم و منافع شرکت ایرانیان ساکن
کانادا در اداره امور شهری ،استانی و
فدرال ،اطالع دادند ژوستن ترودو،
نامزد ج��وان رهبری حزب لیبرال
فدرال ،س��خنرانی انتخاباتی دارد
و بهتر است ما ایرانی های ساکن
مونترال هم در آن شرکت کنیم.
ژوستین ترودو ،فرزند پی یر الیوت
ت��رودو ،یک��ی از محب��وب ترین

نخس��ت وزیران اسبق کانادا است
که فرودگاه درون شهری مونترال
هم با نام ایشان مزین شده است.
ژوس��تن هم اکنون ه��م نماینده
ح��وزۀ انتخاباتی پاپینو در ش��هر
مونترال در پارلمان کانادا است.
با اینکه من از طریق ایمیل به عده
ای از اش��خاص موض��وع را اطالع
دادم و از دوستان دیگر هم چنین
کاری کردند ،ولی در جلس��ه یاد
ش��ده تعداد ما به  20نفر هم نمی
رسید( .گزارش و عکس باال)
ب��اری ،قبل از به قدرت رس��یدن
ح��زب کنس��رواتور ب��ه رهبری
استیون هارپر ،حزب لیبرال کانادا
{>> ادامه در صفحه}33 :

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

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

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

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

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

یامسین

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

 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

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135

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

shadim.sky@gmail.com

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

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

________________________________
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

شادی

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 :

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:

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

_______

ماریاکُـتنه

در برنامه PQچیز زیادی از
نیازهایاستاندیدهنمیشود

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

(عنوان سرمقاله گازت)

Maria Cottone

February 12, 2013

بازگشائی جلسات مجمع ملی
 assemblee nationaleچشم
انداز امیدوار کننده ای نداشت.
نخس��ت وزیر پولین ماروا می
گویددولت او اطمینان ،غرور و
جاه طلبی را ،که دولت لیبرال
در م��دت  9س��ال حکومت
خود فاقد آن بود ،به کبک باز
خواهد گردانید.
مشروعیت،در زمینه تامین بودجه لونگوی ،که نماینده بلوک کبکوا
هنوز معلوم نیس��ت این آرزو ،از
طریق حکومت استقالل طلبی که و ارتقاء کیفیت کارهای مربوطه به در پارلمان بود ،همچنین شوراهای
سازمان وی قول آن را داده است ،نفع کبک است ،که سودمندی آن ش��هرهائی که اکثر ساکنین آنها
فرانسوی زبان هس��تند ،همراه با
چگونه جامه عمل خواهد پوشید .قبال هم ثابت شده است.
آنچه به نظر می رسد هدف بیشتر معن��ای دیگر حکومت مس��تقل «سوورنیست» های ائتالف آینده
تحریکدرگیری سیاسی به منظور عبارتست از داد و فریاد برای بیرون کبک COALITION AVENIR
خیزش جنبش اس��تقالل طلبی کش��یدن بیمه اش��تغال از برنامه  QUEBECمخالف این اقدامند.
است ،که گویا قرار است به تامین فدرال ،حتی علیرغم منافع خاصی طب��ق نظرس��نجی ،ها منش��ور
که کبک از این راه بدست می آورد .س��کوالری که دولت قصد معرفی
منافع کل کبک منجر شود.
بای��د توجه داش��ت آن دولتی که جالب این است که منافع یاد شده آن را دارد ،مبنی بر اینکه داشتن
کمتر به فکر خود بوده و بیش��تر صرف فعالی��ت های فرهنگی می عالئ��م مذهبی غیر مس��یحی و
روی پیش��رفت اقتص��ادی کبک شود که دولت حاضر با بهره گیری ابزار نظامی گری ممنوع اس��ت ،از
تمرک��ز ک��رده و با دول��ت فدرال از آن می کوشد کنترل را کامال از حمایت برخوردار است.
با این حال ،به نظر نمی رس��د که
همکاری نماید بهتر می تواند منافع چنگ دولت فدرال درآورد.
در صدر برنامه قان��ون گذاری که اقدامات سرکوبگرانه از این دست
کبک را تامین کنند.
ام��ا به نظر می رس��د ک��ه منافع در هفته های بعدی مطرح خواهد علیه اقلیت های مذهبی بتواند به
سیس��تم فدرال درست در جهت شد بیل  14قرار دارد که گسترش غنای جامعه کبک در کل کمکی
عک��س عملکرد دول��ت منتخب یافتۀ به اصطالح قانون  101است .بکند ،و یا در کشورهائی که منبع
س��پتامبر اس��ت ،که کمتر از  32این قانون جدید می خواهد حقوق مهاجرت به کبک هستند احترامی
بیش��تری از جامعه انگلیسی زبان ایجاد نماید.
درصد آرا را در اختیار دارد.
واضح اس��ت که دولت اقلیت ماروا
بدون توجه به این واقعیت ،هدف قدیمی را باز پس بگیرد.
ای��ن دول��ت عبارتس��ت از قان��ع علیرغم فقدان توجیه روشنی برای س��عی دارد سیاست اصلی خود را
کردن اکثریت کبکی ها به اینکه چنین اقدام��ی ،دولت فعلی آن را پیش ببرد ،به این معنا که با ایجاد
فدرالیسم علیه منافع کبک کار می برای حفظ زبان فرانسوی الزم می انگیزه ب��رای جلب حمایت بازوی
کند .برای رسیدن به این منظور ،داند و از مجم��ع ملی می خواهد چپ «سوورنیست» های طرفدار
به دنبال فرصتی است ،هرچه که که این الیحه («بیل») را تصویب کبک س��ولیدر و نظای��ر آنان در
باشد ،تا زمینه یک نارضایتی از اتاوا کند ت��ا او بتواند حال��ت دو زبانه انتخابات آینده ،که ممکن اس��ت
بودن ش��هرهائی را باطل کند که به زودی برگزار شود ،حائز اکثریت
ایجاد کند.
حکومت گری مس��تقل ب��ه این ساکنین فرانسوی زبان آنها بیش از گردد.
در مقابل این صحنه سازی سیاسی،
معناست که از گروه مطالعاتی بین 50درصد است.
اس��تان ها کناره گیری شود .این بای��د توج��ه داش��ت ک��ه هم��ه حزب لیبرال کبک نخواهد توانست
گ��روه ،در راهی نه چندان هموار« ،سوورنیس��ت» ه��ا (حاکمی��ت به موقع بجنبد و رهبر تازه انتخاب
درص��دد دادن نقش��ی ب��ه دولت طلبان) هم موافق با چنین اقدامی کند ،تا با کمک  CAQبتواند این
فدرال در امور بهداش��ت و درمان نیس��تند ،زیرا این اقدام به منزله دولت ناکار آمد را شکست دهد.
است که کبک اصال با آن مخالف نادیده گرفتن حقوق اقلیت هاست.
M
اس��ت .این امر عالوه بر داش��تن خانم کارولین سنت هیلر ،شهردار

ژاکپاریزوفکرمیکندشهریهرایگان
ی واقع بینانه است!
انتخاب

)به نقل از
روزنامه گازت(

February 13, 2013

اف��زون بر اینک��ه پولین م��اروا با
بزرگتری��ن چالش خ��ود از زمان
بردن انتخابات سپتامبر -در مورد
پیدا ک��ردن راه حل برای مباحثه
ش��هریه که سیاس��ت کبک را در
س��ال گذش��ته احاطه کرده بود-
روبرو اس��ت ،چال��ش دیگری هم
اختیارات نخس��ت وزی��ری وی را
هدف گرفته است.
در صفحـــــه اول روزنـــــامه
 LE DEVOIRاز ژاک پاری��زو،
نخس��ت وزیر پیشین کبک ،نقل
قول شده است که شهریه رایگان
یک انتخاب واقع گرایانه است.
اما در صحنه دیگر ،دانش��جویان
میانه رو خواهان شهریه ثابت حول
 2168دالر فعلی هستند.
این در حالی اس��ت که تندروها،
ب��ا حمای��ت دو ح��زب کوچکتر
کبک س��ولیدر و اپوزیس��یون
ناس��یونال ،می گویند تحصیالت

عالی باید
مجانی باشد.
یکی از سخنگویان
کب��ک س��ولیدر،
خان��م فرانس��واز
داوید ،ب��ا دعوت از
ژاک پاری��زو برای
پیوستن به حزب او
گفته است« :آفرین
پاریزو»!
خانم ماروا هم می
کوش��د برای حل
این معضل به یک
مصالحه برس��د در
حالی که دانش��گاه
می گوین��د افزای��ش  1778دالر
پیشنهادیدولت قبلی کم است.
جمعه گذش��ته ،بعد از آنکه وزیر
آم��وزش و پرورش عال��ی ،پی یر
دوشن ،اعالم کرد که کبک توانائی
مالی حذف شهریه را ندارد ،خانم
ماروا گفت شهریه مجانی می تواند
در گردهمآئی مونترال در روزهای

 25و  26فوریه
مورد بحث قرار گیرد.
وی در عین حال موافق
ی��ک مصالحه با در نظر
گرفتن امکان��ات مالی
است .وی در گردهمآئی
دیگر  PQگفت تطبیق
شهریه با هزینه زندگی
بهمنزلهثابتنگهداشتن
ش��هریه اس��ت .ام��ا
رهبران دانشجویان می
گویند توس��ل به ثابت
نگهداشتن ش��هریه بر
مبنای هزینه زندگی گل
آلود کردن آب است.
وقتی ک��ه مجمع ملی
بعد از تعطیالت زمستانی جلسات
خود را از سر گرفت ،ژورنالیست ها
کوشیدند خانم ماروا را با موضوع
مالیات سرمایه ،که در زمان وزارت
دارائ��ی وی از  1976تا  1984از
س��وی پاریزو پیش��نهاد گردید،
درگیر کنند.
{>> ادامه در صفحه}33 :

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

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

ساعات
متاس

mariacottone@hotmail.com

تا 18:00

با تعیین وقت قبلی

www.mariacottone.com

11:00

HAQUE
CONSULTANTS

ریاض حق
Riaz Haque









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

11



12

 سال  19شماره  11  1098اسفند 1391

PAIVAND: Vol. 19  no.1098  Mar. 01, 2013

www.paivand.ca

E

کانادا...

امیرکفشداران

احتمالضربهپذیریاقتصادکانادابهدلیل
وابستگیبهشنهاینفتی

 25فوری��ه ،ایرانت��و :ی��ک
گ��زارش جدی��د در م��ورد
مخاطرات ناشی از وابستگی
بیش از اندازه اقتصاد کانادا
به ش��ن های نفتی هشدار
می دهد" .مرک��ز کانادایی
سیاستهای جایگزین" می
گوی��د کانادا به س��وی یک
"تله مواد خام" حرکت می
کند ،که در آن با تکیه بیش
از پیش بر صادرات ،اقتصاد قسمتی روز پایین خواه��د آمد .نگرانی ما
از تنوع و بهره وری خود را از دست آن اس��ت که سیاستگزاران ما ،که
به سرعت به جریانی پیوستند که
خواهد داد.
نویس��ندگان گ��زارش ،جی��م میخواهد ما را به یک قدرت جهانی
اس��تانفورد ،تون��ی کالرک مدیر در عرصه تولید انرژی تبدیل کند،
تش��کل چپگ��رای "انس��تیتو درسهایی که از مخاطرات احتمالی
پالریس" ،دانیل گیبس��ون مدیر استراتژی وابس��تگی به مواد خام
س��ابق بخش تحقیقات "انستیتو گرفته شده را فراموش کرده اند".
پارکلن��د" در آلبرتا و برندان هالی گ��زارش م��ی گوید یک��ی از این
کاندیدایدکترایدانشگاه کارلتون مخاطرات پیش روی صنعت نفت
در اوت��اوا ،همچنین هش��دار می آن اس��ت که ،تالش جهانی برای
دهند ک��ه اقتصاد کان��ادا به یک مواجهه با تغییرات جوی به انقباض
"تل��ه کربنی" هم بس��یار نزدیک بازار س��وختهای فس��یلی منجر
شده ،چرا که با تشدید وابستگی با خواهد شد.
صنایع به سوختهای فسیلی ،اتخاذ عالوه بر آن نویس��ندگان گزارش
تصمیمات مناسب برای مقابله با تاکید می کنند که کشورهایی که
تغییرات محیط زیس��تی از سوی بیش از حد به مواد خام وابس��ته
اند ممکن اس��ت در یک س��یکل
دولت را مشکلتر می کند.
جیم استانفورد یکی از نویسندگان خطرناک گرفتار شوند.
این گزارش می گوید " تا آنجا که "اقتصادهای وابسته به مواد خام می
به کاالهای اقتصادی مربوط است بایستی سرمایه گزاریهای کالنی
آنچه که باال می��رود ،همواره یک در بخش تولی��د و زیربنای حمل

E

وکیل دعاوی

و نقل انجام دهند که معموال
شرکتهای خارجی حامل این
سرمایه گزاریها هستند .و در
نتیجه برای تسویه این هزینه
و سودبری از سرمایه گزاریهای
کالن ،صنایع مواد خام همواره
به س��مت تولید و ص��ادرات
بیشتر تحریک می شوند" .که
این کشش محتمال به کاهش
قیمت ای��ن کااله��ا منتهی
خواهد شد.
عالوه بر آن ،نویسندگان اشاره می
کنند سرمایه گزاری در این چنین
حجمی ممکن اس��ت به پژمرده
شدندیگر صنایع منجر شود.
در همی��ن رابطه آنه��ا به بخش
صنعت تولیدی اشاره می کنند که
با افزای��ش ارزش دالر کانادا که با
رشد قیمت نفت همراه بوده ،این
بخش صدمه زی��ادی را متحمل
شده اس��ت .آنها تاکید می کنند
که " تغییر ساختار صنایع ناشی از
رشد بخش تولید مواد خام ،اشکارا
به صنعت تولیدی ضربه وارد کرده
است".
در پای��ان گزارش توصیه می کند
با وضع مقررات شدیدتر و کنترل
بیشتر بر بخش رشن های نفتی،
دولت می بایس��تی برای گذار به
اقتصادی با وابس��تگی کمتری به
کربن نقش فعالتری ایفا نماید.

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

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

________________________________________________Tel.: 514-303-2977
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
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درسالگذشتهپذیرشدانشجویخارجیتوسط
کانادا،ثبترکوردکرد

 26فوریه ایرانتو :جیس��ون کنی
وزیر مهاجرت کان��ادا ،اعالم کرد
که کانادا در س��ال  ۲۰۱۲رکورد
بیش��ترین پذی��رش دانش��جوی
خارجی را ثبت کرده اس��ت .سال
گذش��ته ب��رای اولین ب��ار تعداد
دانش��جویان خارجی در کانادا از
مرز  ۱۰۰۰۰۰گذشت و این رقم
دانشجویان
افزایش  ۶۰درصدی نس��بت به
سال  ۲۰۰۴داشته است.
خارجی هر
داشتن
کنی گفت جذب و نگه
ساله بیش از ۸
سراس��ر
بهتری��ن مهاج��ران از
میلیارد دالر به
دولت
تعهدات
جهان بخشی از
اقتصاد کانادا
برای رش��د اقتص��اد و اطمینان
تزریق می کنند.
کال��ج ه��ای
از کامیاب��ی طوالنی مدت کانادا
کان��ادا ،پ��اول
در آینده اس��ت .رش��دی که در
اعداد و ارقام پذیرش شدگان اعالم دیویدس��ون ،گفت دانشگاههای
میگردد موید این واقعیت است که کان��ادا از مش��اهده افزای��ش
کانادا هنوز مقصدی منتخب برای دانشجویانی که برای خوشنامی در
دانشجویان خارجی است چرا که آموزش های فوق العاده جذبشان
در این کشور فرصت های آموزشی شده اند ،بسیار خرسند هستند.
قابل توجهی در موسسات کالس عالوه بر اینک��ه این قضیه کمک
بسیار خوبی به اقتصاد کانادا میکند،
جهانی ،وجود دارد.
گ��زارش س��ال  ۲۰۱۱توس��ط دانشجوی خارجی یک نقطه نظر
دپارتم��ان امور تجارت بین الملل و فرهنگ متفاوت به دانشگاه می
با این تیتر منتشر گردید" ،محرک آورد که باعث غنی ش��دن تجربه
کلیدی برای موفقیت آینده کانادا ،تحصیلی توسط سایر دانشجویان
آموزشهایبینالمللی"دانشجویان می گردد.
خارجی هر ساله بیش از  ۸میلیارد دانشجویان خارجی در صورتی که
دالر به اقتصاد کان��ادا تزریق می واجد شرایط برای اخذ اقامت دائم
باشند ،همچنین می توانند منبعی
نمایند.
عالوه ب��ر منافع مه��م اقتصادی ،برای تامین نیروی کار آینده کانادا
دانش��جویان خارج��ی ،همچنین باش��ند ،مانند برنامه روش تجربه
جامعه کان��ادا را با ایده ها و نقطه کانادایی که در سال  ۲۰۰۸توسط
نظ��رات متفاوت خ��ود غنی می دولت به اجرا گذاشته شد.
دانشجویان خارجی به خوبی می
سازند.
ریی��س انجم��ن دانش��گاهها و توانند برای مهاجرت به کانادا اقدام
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باقرزاده :اعدام امیرخسروی...
نشریهای نوش��ته محترمانهای را
که من علیه اعدام تهیه کرده بودم
چاپ کند ،و سه نشریه «لیبرال»
آن موقع یعن��ی «کیهان» تحت
کنت��رل دکتر ی��زدی« ،میزان»
نهضت آزادی (مهندس بازرگان)
و «انق�لاب اس�لامی» آقای بنی
صدر ،هر یک به بهانههایی از نشر
آن سر باز زدند...
دردناک آن است که اعتراضهای
محدود و معدود کسانی مانند من
به مجازات اعدام اثر چندانی ندارد.
م��ا ب��ا حکومتی روبرو هس��تیم
ک��ه ضحاکوار هم��ه روزه خون
میطلبد و از اعدام به عنوان یک
ابزار سیاسی بهره میگیرد.
میت��وان گف��ت ک��ه اکثری��ت
قاط��ع اعدامها انگیزه سیاس��ی
دارد .از اعدام مخالفان سیاس��ی
و تصفیهحس��ابهای درون
حکومتی بگذریم ،کشتن دست
اندرکاران مواد مخدر ،زورگویان و
خردهمجرمان («اراذل و اوباش»)
و مانند آنها ،به خصوص در مأل
عام ،نیز با انگیزه سیاسی صورت
میگیرد.
حکوم��ت میخواهد از یک س��و
قدرقدرتی خود را نش��ان دهد ،و
از سوی دیگر بر نارساییها و سوء
مدیریت و فسادآفرینیهای خود
سرپوش بگذارد ،و مضاف بر همه
اینها مخالفان خود را ارعاب کند.

>> ادامه از صفحه6 :

هر انسانی که در خیابان و میدانی
بر دار میش��ود اخطار مرگباری
اس��ت به ش��هروندان که جانب
احتی��اط را در پی��ش گیرند و به
اندیش��ه معارضه با حکومتی که
کمترین ارزشی برای جان انسانی
قایل نیستدر نیفتند.
در ه��ر صورت ،مخالفت با اعدام،
در واقع مخالفت با آدمکشی است
و نه دفاع از محکوم به اعدام.
و در مقاب��ل ،ه��دف حکومت از
توس��ل به حرب��ه اع��دام ،ارعاب
ش��هروندان اس��ت و ن��ه اجرای
عدالت...
البته کس��انی هس��تند که تنها
ب��ا اعدامهای سیاس��ی مخالفت
میکنن��د .مخالفت آن��ان انگیزه
سیاس��ی دارد و از ن��وع مخالفت
بس��تگان فرد اعدامی است (که
با مرگ او همراه ی��ا عزیزی را از
دست میدهند) .برای یک فعال
حقوق بش��ری نیز اعدام سیاسی
دردناک اس��ت ،چرا که هر اعدام
سیاس��ی ضرب��های به مب��ارزات
آزادیخواهانه و دموکراتیک مردم
میزند .ولی مخالف��ت او با اعدام
نباید انگیزه سیاسیداشته باشد.
او در مخالفت با اعدام نمیپرسد
که محکوم به اعدام کیس��ت و یا
چه کرده است .او باید همان قدر
با اعدام مجاهد و سلطنتطلب و
بهایی و فعال قومی عرب و ترک

نمایند البتهدر صورتیکه اعتبارنامه
کانادایی را بدست آورده و به یکی
از زبانهای رس��می کشور مسلط
باش��ند و همچنین تجربه کاری
مرتبط کانادایی راداشته باشند.
جیمز نایت ،رییس اتحادیه کالج
ه��ای کان��ادا گفت :موسس��ات و
کالج های کانادای��ی ،با تمرکز بر
تحصی�لات عال��ی باالت��ر و نمره
سنجش مدرک بسیار عالی ،جذب
کننده دانش��جویان خارجی می
باش��د .مدارک کالج ه��ای کانادا
مجوزی برای بازار کار است .نه تنها
در کش��ور خود دانشجویان ،بلکه
حتی در کانادا که بس��یار نیازمند
نیروهای متخصص است.
تغییراتیکهدرسیستمدانشجویان
خارجی بوجود آمده ،دسترسی به
مجوز کار برای دانشجویانی که در
موسسات پذیرفته شده اند  ،بوجود کند چرا که مراکز تحصیلی مورد اینتغییراتحافظسیستمآموزش
آمده است.
تایید را به آنها معرفی می نماید و عالی کاناداس��ت که خوش��نامی
همچنین ،تغییرات پیش��نهادی ،با تعییندانشجویان واقعی ،جلوی جهانی خود را نگه داری کند.
دانشجویان خارجی را حفاظت می سوء استفاده از برنامه را می گیرد .جیسون کنی گفت کانادا در حال

و ک��رد و بل��وچ و مهآفری��د امیر
خسروی مخالف باشد که با اعدام
«قاچاقچیان» مواد مخدر و «اراذل
و اوب��اش» و زورگ��وی و قاتل و
متجاوز و خفاش شب و مصطفی
پورمحمدی  -و یا هر فرد (مقصر
یا بیگناه) دیگری ک��ه به اعدام
محکوم شده باشد.
مهآفری��د امیرخس��روی یکی از
ه��زاران هزار نفری اس��ت که در
چنبره خونین و فاسد نظام قضایی
جمهوری اسالمی گرفتار شده و
به مرگ محکوم گردیده است.
هر فعال حقوق بشری طبیعتا با
ای��ن حکم مخالف اس��ت و آن را
محکوم میکند .ولی نباید تصور
کرد که اعتراض این فعاالن بتواند
او را از مرگ برهاند....
دردناک این که کشته از بس که
فزون است کفن نتوان کرد.
جمهوری اسالمی چنان با کشتار
و اعدام عجین ش��ده و مقام اول
(سرانه) را در جهان یافته است که
تصور ادامه حیات آن بدون اعدام،
تقریبا ناممکن است  -خصوصیتی
ک��ه برای رژیم گویی که باش��یر
اندرون ش��ده و با جان بدر رود ،و
تا آن هنگام متاسفانه این حمام
خون ظاهرا قرار اس��ت ادامه پیدا
کند.

•

رقابتی جهانی برای جذب بهترین
مغزهاس��ت ،پس ما ب��رای اینکه
تحصیل در کانادا جذاب باشد  ،به
تالش ادامه خواهیم داد.
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ایران...

بخش کوچکی از درآمدهای نفتی
به جیب کارکنان خود بدون انتظار
و تالش زی��اد برای باال بردن بهره
وری آنها دارد.
و
ضعفه��ا
همچنی��ن
ناشایس��تگیهای مدیریت��ی،
سیاستها و تصمیمات نادرست و
حتی مخرب با ایندرآمدها جبران
می شود.
مقامات دولتی نه انگیزه الزم و نه
قدرت و شایس��تگی و صالحیت
افزایش بهره وریدر کشور رادارند.

چراکــمکارمیکنند؟

چراخوباکرنمیکنند؟

قراردادی بودن بخشی از کارکنان،
ضع��ف مدیریت و نظ��ارت ،نظام
فرسوده اداری و ضعف فرهنگی و
آموزشی کارکنان اشاره می کنند
بدون آن که به سراغ عوامل بنیادی
و پایهایدر نظام کسب و کار بروند.
عوامل ذکر شده در بسیاری دیگر
از جوامع حتی جوامع توسعه یافته
نیز به چشم می خورد ،اما ساعات
کار مفید در آنها چندین برابر ایران
(حدود شش ساعت در روز) است.
بنابر این باید به س��راغ موضوعات
دیگری رفت که خاص جامع ه ایران
هستند.


مجیدمحمدی
ب��ر اس��اس آخری��ن آم��ار مرکز
پژوهشه��ای مجل��س می��زان
متوس��ط کار مفید ایرانیان به ۲۲
دقیقهدر روز رسیده است (تابناک،
 ۱۹بهمن .)۱۳۹۱
احتمال آن که این رقم توسط یک
دس��تگاه حکومتی کمتر از میزان
واقعی بیان شده باشد بسیار اندک
اس��ت ،چون این دستگاهها نمی
خواهند (به قول خود آنها) تصویر
سیاهی از جامع ه ایران عرضه کنند.
احتمال بیشتر از واقع بیان شدن
آن بسیار بیشتر است.
رس��انههای داخل��ی معم��وال در اقتصاد دولتی نفتی
تحلیل ای��ن گون��ه واقعیتهای مدی��ران جمه��وری اس�لامی در
کاری و اداری در ای��ران به عوامل اقتصادی که حدود هشتاد درصد
غیر ساختاری و غیر سیاسی مثل آن دولت��ی و حکومت��ی اس��ت
پایین بودن دس��تمزدها و حقوق( ،نهاده��ای اقتص��ادی تحت نظر

رهبری ،سپاه و شرکتهای دولتی
ب��ه عالوه بخش دولتی و عمومی)
دستی گش��اده در تعطیل کردن
کشوردارند.
ته��ران ب��رای ی��ک گردهمای��ی
س��ران ی��ک هفته تعطی��ل می
ش��ود .تعطیالت میان دو تعطیل،
تعطیلیهای مذهب��ی اضافی (در
عید فط��ر) ،تعطیلیهای ناش��ی
از آلودگی هوا و نیز ش��رایط نیمه
تعطیل کشور در ماه رمضان نشان
دهن��ده این ذهنی��ت در مدیران
است که بودن و نبودن افراد بر سر
کار تغییر چندانی ایجاد نمی کند.
علت اصلی نی��ز درآمدهای نفتی
به عن��وان منب��ع اصل��ی درآمد
کشور است که معیشت میلیونها
مس��تخدم دولت و دهها میلیون
خانواده آنها را تامین می کند.
بخ��ش قاب��ل توجه��ی از بخش
خدمات کش��ور نی��ز از ق َِبل این
بخش دولتی روزی می خورد.
دولت جمهوری اس�لامی دستی
گش��اده در س��رازیر کردن بخش
بس��یار بزرگی از درآمدهای نفتی
به جیب قدرتمندان و در کنار آن

Garage Solution

رواب��ط خویش��اوندی و ارزیاب��ی
ایدئولوژیک
نظام اس��تخدامی مبتنی است بر
روابط خویشاوندی و آشناییها و نه
شایستگیهای فردی و تحصیالت
و تجربه .کمتر کس��ی در ایران در
یک فرآین��د عقالنی می تواند کار
پیدا کند.
در ایراندستگاههایدولتی معموال
آگهی اس��تخدام نمی دهند و اگر
بدهند معموال برای درست کردن
ظاهر امور است .تنها کافی است به
دور و بر خود نگاه کنید تا متوجه
ش��وید که درصد باالیی از افراد از
طریق آشناییها کار پیدا کردهاند
و ن��ه در فراین��دی که با درس��ت
کردن رزومه ،ارس��ال آن به مراکز
و نهاده��ای مختل��ف ،مصاحبه و
آموزش پیش از شروع خدمت در
گیر است.
در درص��د باالیی از اس��تخدامها
باالخص در بخش دولتی رابطهای
میان تحصیالت/تجربه و شغل افراد
وجود ندارد (ی��ک نمونه از خروار:
مشاور حقوقی یک وزارتخانه فوق
دیپلم دامپزش��کی است ،رییس
اتحادیه کانون وکال دادگس��تری
ایران ،تابناک ۲۰ ،بهمن .)۱۳۹۱
این امر از ردههای باال آغاز ش��ده
و ب��ه پایین تری��ن رتبهها جریان
می یابد .رئیس دول��ت افرادی از

تیم خود را می��ان چندین وزارت
خانه جابجا می کند بدون آن که
تحصیالت و تجرب ه آنها رابطهای با
کار وزارتخان ه مربوطهداشته باشد.
نظ��ام ارزیابی نیز یا وجود ندارد یا
ایدئولوژیک است نه مبتنی بر بهره
وری .افراد اگر کار نکنند یا کم کار
کنند با هیچ پیامدی مواجه نمی
ش��وند چون همانها که شغل را
برای کسی فراهم کردهاند تداوم آن
را نیز تضمین می کنند.
نه افراد ب��ه دلیل کم کاری اخراج
می ش��وند و نه از حقوق و مزایای
نظام
آنها بدین دلیل کم می شود.
معنــایزندگی
پاداشدر شرکتها و موسسات نیز کار وقتی توس�ط افراد جدی
مبتنی بر میزان کار و تالش و بهره گرفته می ش�ود که به زندگی
وری نیست .افراد برای تالش خود آنها معنا ببخش�د و اگر چنین
جایزه نمی گیرند.
باش��د دیگر اهمیتی ندارد که کار

فرد دائمی باشد یا موقت ،قراردادی
باشد یا رسمی ،دستمزد آن پایین
مدیــران کمتر از کارکنــان
باشد یا باال ،و مدیر مربوطه ضعیف
کار می کنند
مدی��ران دولتی در ایران تقریبا در باشد یا قوی.
هیچ ی��ک از فعالیتهای تعریف ثبات ش��غلی ،دس��تمزد مناسب
ش��ده برای مدی��ران درگیر نمی و مدیریت قوی تنه��ا انگیزههای
شوند .آنها دیر به سر کار خود می شغلی و کاری افراد را تقویت می
آیند ،زودتر می روند ،چندش��غله کنند .مشکلی که در اقتصاد نفتی
هستند،در هنگام مدیریت معموال و دولتی ایران وجود دارد آن است
درس دانش��گاهی م��ی خوانند و که تعداد بسیار اندکی از شهروندان
مشغول می شوند به انجام تکالیف می توانند ب��ا کار به زندگی خود
خود یا رفتن به دانشگاه در ساعات معناببخشند.
اداری؛ در جلس��ات نی��ز ب��ه تنها از همین جهت کار نکردن و بدون
موضوعی که نم��ی پردازند کار و کار زندگ��ی ک��ردن در فرهن��گ
ایران��ی یک ارزش و امری مطلوب
ماموریت محوله به آنهاست.
جلس��ات دولتی در ای��ران عمدتا تلقی می شود .همچنین کار یدی
جمع شدنهایدوستانهی مدیران در فرهنگ عموم��ی ایران خوار و
با رفقای خود (تحت عنوان مشاور خفی��ف تلقی می ش��ود و افرادی
که به آنها حق الجلسه نیز پرداخت ک��ه کار یدی می کنن��د از حیث
می ش��ود) ب��ا اس��تفاده از غذا و منزلت اجتماعی در مقولهی اقشار
تنق�لات و دیگر م��واد پذیرایی از اجتماعی "باال" گذاشته نمی شوند.
این که در ایران افراد بسیار اندکی
کیس ه خزانه است.
در این جلس��ات بیش��تر لطیفه و اب��زار کارهای معم��ول را در خانه
اخبار سیاسی و شایعات رد و بدل دارند (حتی ابزارهایی که همیشه
می شود تا بحث در مورد کارهای در ایران تولید می شده اند
اداری و اجرایی .شاهد این موضوع
{>> ادامه در صفحه}14 :

ه��م آن که کمتر مدیری در ایران
اس��ت که پس از پای��ان دورهاش
تجرب ه خ��ود را در مقاله یا کتابی
منتش��ر کند ت��ا تجرب��هاش را به
دیگران منتقل کند.
آنها تجربهای ب��رای انتقال ندارند
چون با کار مربوط��ه درگیر نمی
شوند و دوره مدیریت دوره کارچاق
کنی و پر کردن کیس ه خود است.
حتی اگر تجرب ه اندوختهای وجود
داشته باش��د مدیران بعدی آن را
نادیده می گیرند.


TECHNIQUE

AUTO PART
لوازم یدکی اتومبیل

گــاراژسـولوشن

SPARE OR/AND REPLACEMENT PARTS
FOR IMPORTED AND DOMESTIC CARS

ژان تالون
جنب کت د نیژ

خدمات:







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

نزدیک اتوبان 40
فقط 15متر فاصله

به زبان فارسی ،انگلیسی ،فرانسوی
با مدیریت ایرانی،
در خدمت جامعه ایرانی
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
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Pieces Auto Technique
3736, rue Jean-Talon O,
)(CORNER: COTE DE NEIGE
Montréal, QC H3R 2G7

Tel.: 514-733-6335
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جامعهایران:نگاهی دیگر...
واقعیاتیتلخدربارهسبک زندگیایرانی()1
محمود سریعالقلم ،استاد دانشگاه
ش��هید بهش��تی اس��ت .وی در
گفتگویی مشروح با خبرگزاری
مهر به بررسی شیوه ی کنونی
زندگ��ی ایران��ی پرداخته
است.
در زی��ر فرازهای��ی از ای��ن
گفتگ��وی جال��ب را م��ی
خوانیم.


محدود است

مادیات و خودخواهی
کانونهای سبک زندگی ما
شده است

ب��ر اس��اس تجرب��های که
در مش��اهدات بینالمللی
از جوامع��ی چ��ون ترکیه،
مالزی ،کش��ورهای عربی و
اروپایی داشتهام اولین وجه
مقایسهای که میتواندر خصوص
س��بک زندگی ایرانی و همه این
کش��ورها در نظر گرفت و البته بر
خ�لاف ادعاهایی ک��ه عمومـاً در
میان ما وجود دارد این اس��ت که
میانگین ایرانی خیلی دنیا دوست
است .عالقه عمیقی به دنیا و مال
دنی��ا دارد ولی هنرمندانه و با ادا و
ظاهرسازی آن را استتار میکند.
از این دنیا هم ،پول ،لوازم زندگی،
نمایش خانه ،وی�لا و اتومبیل به
دیگران سهم مهمی از دنیادوستی
ایرانی دارد.
در مقایس��ه ،یک دانمارکی برای
نقاشی ،موزه ،هنر ،کتاب ،آخرین
رمانها ،کنس��رت ،تئاتر ،دوستان
فرهنگ��ی ،کش��ف کش��ورها و
فرهنگهایدیگر ،جا باز میکند.
در سبد کاالهای میانگین ایرانی،
این موارد تقریباً تعطیل است .کافی
است صورت آرام و خوشرنگ یک
ش��هروند معمولی ترکیه را با یک
ایرانی مضطرب و همیشه در حال
پول جمع کردن مقایسه کنید.

ظاهر و باطن میانگین ایرانی
باالی  50درصد شکاف دارد

این یک پارادوکس اس��ت چرا که
در جامعهای زندگی می کنیم که
مباح��ث دینی و اخالق��ی در آن
سهم مهمی از تبلیغات و آموزش
را دارد.
ب��رای نمونه این مباحث توس��ط
رسانهها ،از طریق فضای عمومی،
از طریق آموزش و از طریق کتب
مذهب��ی طرح و عنوان میش��ود
و آم��وزش معنوی و دینی جایگاه
زیادی دارد ام��ا این بعد دینی به
نظر می رسد بیشتر بعدی ذهنی
اس��ت .یعنی یک مداری در ذهن
میانگین ایرانی هس��ت که ارتباط
بسیار محدودی با عمل فرد ایرانی

در اینجا قصد این است که رابطه
بین ذهن و عمل را در خصوص
س��بک زندگی مورد بررسی
قرار دهیم .تحقیقاً هیچ ملتی
در دنیا به ان��دازه ایرانیها از
اخالق و معنویت و انسانیت
صحب��ت نمیکنن��د ،ام��ا
انعکاس ای��ن در زندگی و
عمل ما بسیار محدود است.
این اولین نقدی اس��ت که
به زندگی ایرانی وارد است
که چرا اینقدر ظاهر اخالقی
و معن��وی دارد ،ولی باطن
مادی.
بعض��ی رس��انهها ک��ه به
اروپاییها حمله میکنند و
میگویند آنها مادی هستند،
مفید خواهد بود اگر بروند در میان
آنه��ا زندگی کنند و بعد منصفانه
قضاوت کنن��د که ما مصرفگراتر
هستیم یا آنها.
م��ا به پول و جمع کردن مال دنیا
و مقام و منصب وابستهتر هستیم
یا آنها؟
بنابراین ،اینگونه باید تبیین کنیم
که مادیات در سبک زندگی ایرانی
جایگاه بس��یار کانونی دارد .جمع
ک��ردن پول و امکانات و داش��تن
س��مت و منصب ب��رای میانگین
ایرانی بس��یار مه��م و بلکه تمام
زندگی است.


دارد .نکته دوم این است که بخشی
از فرهن��گ م��ا تک��رار آموزههای
اخالقی و دینی است.
یعنی ش��ما اگر در طول یک روز
ه��زار نفر ایران��ی را نمونه انتخاب
کنید مش��اهده خواهی��د کرد که
آنها خیلی تذکر می دهند و نکات
اخالقی را مورد اشاره قرار میدهند
و واژگان دینی ،معنوی و اخالقی
زیادی را به کار می برند.
واژگان��ی مانن��د انس��انیت ،خدا،
پیغمبر ،پاکی ،وج��دان ،محبت،
صداقت ،ش��رافت ،راس��تگویی و
وظیفه دائماً مورد استفاده ماست،
اما پرس��ش اینجاست که انعکاس
ای��ن واژهها در زندگ��ی و عمل ما خوشبختی را با راحتی اشتباه
چیست؟
گرفتهایم
نیم کره ذهنی ما با نیم کره عملی کم میشناسم افرادی را که حتی
ما تقریباً هیچ ارتباطی با هم ندارند .اگر به پول و امکانات هم میرسند
نکتهای ک��ه حالت معماگونه دارد از آن ب��رای بهرهب��رداری بهینه از
این است که دایره ذهنی اخالقی زندگی اس��تفاده بکنند .به جای
و دایرۀ بیان اخالقی چه ارتباطی با ارتقاء کیفیت زندگی ،مصرفگراتر
عمل اجتماعی ما دارد؟
می شوند .به نظر میرسد بسیاری
م��ن در منطقه نی��اوران تهران به از ما ،خوشبختی را با راحتی اشتباه
راننده اتومبیلی که س��وبله (و نه گرفتهایم و فکر می کنیم تجمالت
دوبله) ایس��تاده بود با زبان خیلی یعنی ایدهآل های زندگی .بسیاری
مالیم��ی گفتم لط��ف میکنید از م��ا ،هدفی باالتر از تأمین غرایز
قدری جلوتر پ��ارک کنید ،چون اولی��ه نداریم .خل��ق کنیم؛ تولید
ترافیک سنگینی در نتیجه توقف کنی��م؛ کار به جا ماندن��ی انجام
شما ایجاد شده است .پاسخ ایشان دهی��م؛ چنین اف��رادی در اقلیت
این بود که من هر کاری دوس��ت محضهستند.
داشته باشم می کنم .در اعتراض یک دلیل مهم عالقه ما به دارایی
ش��هروند دیگری ،وی گفت زیاد و مادیات برای نمایش به دیگران و
حرف بزنید شما را مچاله میکنم فخرفروشی است.
بعد میاندازم در ج��وب! در مورد از یک نفر که مدتی قبلدر منطقه
جمالت ای��ن راننده متخلف ،می فرش��ته تهران قتل��ی را مرتکب
توان تحقیقات گستردهای درباره ش��ده بود ،پرس��یدند که چرا این
فرهنگ خودخواهانه ایرانی انجام کار را انج��ام دادی��د گفته بود که
داد.
مقت��ول پولش را خیلی به رخ من

میکشید.
شاید فرهنگی که  45سال پیش
انعکاس اخالق و معنویت و
انسانیت در زندگی و عمل ما بسیار در مناطق فرودست تهران حاکم

شیراز
کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

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

(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

بهروز
آقاباباخانی

مشاور رمسی وام مسکن

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

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

چرا کم کار می کنند؟ ...

>> ادامه از صفحه13 :

و ن��ه ابزاره��ای صنعت��ی تولید
خارج) بیانگر این واقعیت اس��ت
که حتی افرادی که توانایی مالی
چندانی ندارند ترجیح می دهند
دیگ��ران به کارهای معمولی آنها
برس��ند .همچنین دهها َمثَل در
زبان روزمره وجود دارد که کار را
خفیف جلوه میدهند.
اما چرا کار به زندگی افراددر ایران
معنا نمی بخشد؟
چون کسی از محصول کار خویش
بهرهی کافی معنوی و مادی نمی
برد .اف��راد در موارد نادر برای کار

خویش قدر می بینند و در صدر
مینشینند.
کسانی که در ایران کمتر از همه
کار م��ی کنند بیش��ترین منابع
ثروت و قدرت را در اختیار دارند
و بالعکس.
کمتر ایرانی بالغ و واقع بینی می
توان یافت که باور داش��ته باشد
با کار ش��رافتمندانه می توان در
زندگی خوش��بخت و سعادتمند
ش��د و همین موض��وع محرک
بخش قابل توجهی از فرار مغزها و
مهاجرت نیروی کار است.

وقت��ی قدرتمن��دان و مداح��ان
و نزدی��کان قدرت ب��دون کار و
ت�لاش به همه چیز می رس��ند،
غیرقدرتمندان مستاصل نیز در
ِ
"س��عادت بدون
روی��ای این نوع
کار" غرق می شوند .بی توجهی
ب��ه کار نیز ب��ا ادبی��ات عرفانی،
روتینهای مذهبی و س��نتهای
باری به هر جه��ت بودن توجیه
معنوی و اخالقی می شوند.

بود االن در منطقه فرش��ته تهران
میبینید .یعن��ی قتل ،درگیریها
و نزاع ه��ای خیابانی در تهران به
خاطر فخرفروشی و مسائل غریزی
و مادیات است.
از اینرو ،این س��بک زندگی ایرانی
که به ش��دت عالقمند است پول
جمع کند و به خص��وص در این

هشت سال گذشته از هر وسیلهای
اس��تفاده کند تا به امکانات و مال
برسد زندگی را بسیار دچار تنش
میکند و اضطرابآور اس��ت .بعد
افراد دنبال این هستند که آنچه را
که به دست آوردهاند حاال چگونه
باید حفظ کنند.
در کش��وری مثل ترکیه و مالزی

دیده می ش��ود که بخش مهمی
از رسیدن به ثروت برای این است
که افراد هدفی در زندگی دارند و
میخواهند کاالیی را خلق و خط
تولیدی را راهان��دازی کنند و می
خواهند چه به صورت محلی و چه

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

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929

•
•
•
•

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

نان سنگک

رستوران

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی
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شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

•

{>> ادامه در صفحه}36 :

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!
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چرا خدا اجازه می دهد رنج و
بدبختی دامنگیر انسان شود؟
زﺣﻤﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ ﺧﻮشﺑﺨﺘﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﺧﺪای داﻧﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه��ـﯽ ﺑﺮای
اﺻﻼح ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ زﺣﻤﺎﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و اﮔﺮ از اﯾﻦ زﺣﻤﺎت ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮی را از دﺳﺖ ﺧﻮاهـﯿﻢ داد.
ﭘﻄﺮس در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
«و ﺧﺪای هـﻤﻪ ﻓﯿﺾهـﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﻼل اﺑﺪی
ﺧﻮد در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻌﺪ
از ﮐﺸﯿﺪن زﺣﻤﺘﯽ ﻗﻠﯿﻞ ،ﮐﺎﻣﻞ و اﺳﺘﻮار و ﺗﻮاﻧﺎ
ﺧﻮاهـﺪ ﺳﺎﺧﺖ» (اول ﭘﻄﺮس .)5: 10
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر "ﻣﯿﻞ" از «ﭘﺎداش ﻋﺎدﻻﻧﻪ»
ﺧﺪا را بفهمی��م ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎهـﯽ ﺑﻪ ﻣﺬهـﺐ
هـﻨﺪو ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﯿﻢ.
ﻗﺎﻧﻮن «ﮐﺎراﻣﺎ» ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ هـﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ
اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در واﻗﻊ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل
زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ .ﮐﻮری ،ﻓﻘﺮ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﻧﻘﺺ
ﻋﻀﻮ ،ط��رد از ﻓﺮﻗﻪ ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽه��ـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺎره��ـﺎی زﺷﺘﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ در زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ آنه��ا را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده
اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ هـﺮ ﻧﻮع ﮐﻮﺷﺶ جهت ﮐﺎﺳﺘﻦ
و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ دردهـﺎ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽهـﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯽﺟﺎ و ﺗﻮه��ـﯿﻦ ﺑﻪ روش ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺧﺪا
ﺧﻮاهـﺪ ﺑﻮد.
گفته می شود اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه هـﻨﺪوهـﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ ﻋﺪه ای از هـﻨﺪوهـﺎی روﺷﻦﻓﮑﺮ در ﺻﺪد
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺻﻒ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺧﯿﻠﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه
ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ «ﮐﺎرﻣﺎ» ﮐﻪ اﺳﺎس
اﻓﮑﺎر و زﻧﺪﮔﯽ هـﻨﺪوه��ـﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽده��ـﺪ،
وﻓﻖ دهـﺪ.
«ﮐﺎرﻣﺎ» ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و وﺿﻮح رﻧﺞ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ را
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرهـﺎی زﺷﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﯽداﻧﺪ.
آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﯿﺰ رﻧﺞ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ را ﺗﻨﺒﯿﻪ
الهی ﻣﯽداﻧﺪ؟
ﻣﻌﻤﻮﻻ اوﻟﯿﻦ ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺬب و ﺑﺪﺑﺨﺖ
از ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺪی ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روز اﻓﺘﺎده ام؟
و اﻏﻠﺐ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ دوﺳﺘﺎن ﺷﺨﺺ آﺷﮑﺎرا ﯾﺎ در
نه��ان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهـﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ ﻣﻌﺬب
ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﻖ اﯾﻦ ﺗﯿﺮهﺑﺨﺘﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
رﻓﺘﺎر دوﺳﺘﺎن اﯾـﻮب ﺑﺎ وی روﺷﻦﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﺳﺖ .درد اﯾﻮب ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اظه��ارات دوﺳﺘﺎﻧﺶ
دوﭼﻨﺪان ﺷﺪ .از ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت عه��د ﺟﺪﯾﺪ و عه��د
ﻋﺘﯿﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ درد و رﻧﺞ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ درد و رﻧﺞ هـﯿﭻ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه
ﺷﺨﺺ ﻧﺪارد؛ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ

ﮐﻪ ه��ـﺮ ﮔﻨﺎه��ـﯽ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن ﺳﺮﻣﯽزﻧﺪ ﻓﻮرا ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﻮد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﺪا اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻟﻄﯿﻔﯽ
دارد و ﭘﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ه��ـﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﭽﻪه��ـﺎﯾﺶ
را ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ بهت��ر اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ:
«آن ﭼﻪ آدﻣﯽ ﺑﮑﺎرد هـﻤﺎن را درو ﺧﻮاهـﺪ ﮐﺮد»
(ﻏﻼطﯿﺎن .)6: 7
ﻣﺘﮑﺒـﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺗﺨﺎذ
و بیه��وده ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻏﻠﻂ و ّ
ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺧﺪا ﻣﺮﯾﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺷﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ
ﻗﺪرت ره��ـﺒﺮی ﺑﺮادرش ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا او را
رهـﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺬام ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺧﺪا ﺟﺎن ﭘﺴﺮ داوود را ،ﮐﻪ ﺛﻤﺮه راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع
وی ﺑﺎ ﺑﺘﺸﺒﻊ ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎز هـﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪهـﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
در عه��د ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮگ ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ و ﺳﻔﯿﺮه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
دروغﮔﻮﯾﯽ و رﯾﺎﮐﺎری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﮑﺎندهـﻨﺪه ای اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﻠﻞ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻪ در
ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺴﯿﺢ آﺷﮑﺎرا از
ﻓﻠﺴﻔﻪ «ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﻨﺎه» دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد رو ﺑﻪ رو ﺷﺪﻧﺪ ﻓﻮرا درﺻﺪد ﮐﺸﻒ
ﺟﺮم ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﮔﻨﺎه
ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻨﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ درد ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ ه��ـﯿﭻ ﮐﺪام ﻣﺴﺌﻮل
اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ« .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﺪا در وی
ظﺎهـﺮ ﺷﻮد» (ﯾﻮﺣﻨﺎ .)9: 31
وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﯿﻼطﻮس ﻋﺪه
ای از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺴﯿﺢ
اظه��ار داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺟﻠﯿﻠﯽه��ـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ از ﮔﻨﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺒﻮد
و ﺑﺎز در ﻣﻮرد  18ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺳﻘﻮط ﺑﺮج
ﺳﯿﻠﻮآم ﺑﺮ آﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد ﮔﻨﺎه آﻧﺎن
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﮔﻨﺎه ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺒﻮد.
در ه��ـﺮ دو ﻣﻮرد ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻧﺶ
ﮔﻔﺖ« :اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ه��ـﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ هـﻢ ﭼﻨﯿﻦ
هـﻼک ﺧﻮاهـﯿﺪ ﺷﺪ» (ﻟﻮﻗﺎ .)13: 1- 3
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺮاژدی و
درده��ـﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮی را ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ
ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻗﻀﺎوت ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﺮده
اﯾﻢ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺎس اظه��ارات ه��ـﺎپﮐﯿﻨﺲ
( )Hopkinsاز وﻗﺎﯾﻊ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮐﺎﻣﻼ
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﻮردی ﮐﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﻨﺎه
ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺬب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﻣﻼ
روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ درد او درواﻗﻊ ﺗﻨﺒﯿﻪ اﺳﺖ.

>> بخش 2
از سه بخش

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل
ﮐﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺧﺪا ﺑﻌﺪ
از دادن اﺧﻄﺎر ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺳﺮاﺳﺮ عهد ﻋﺘﯿﻖ ﻣﺸﺎهـﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎرهـﺎ
ﺧﺪا ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﺮده ﻣﺮدم را از ﺗﻨﺒﯿﻪ آﮔﺎه ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣﺮدم ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺷﻨﯿﺪن اﺧﻄﺎر ﺑﻪ آن توجهی ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ
طﻮر ﻗﺎطﻊ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
«ﻣﻦ از ﻣﺮدن ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ ﺧﻮش ﻧﯿﺴﺘﻢ ...ای
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .از طﺮﯾﻖهـﺎی
ﺑﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﭼﺮا ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ» (ﺣﺰﻗﯿﺎل
.)33: 11
ه��ـﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ در عه��د ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد ،ﭼﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﮑﺎندهـﻨﺪه ای از ﻣﺤﺒﺖ و
ﺻﺒﺮ ﺧﺪا! ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺎی
اورﺷﻠﯿﻢ ،اورﺷﻠﯿﻢ ...ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺗﻮ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪهـﺎی ﺧﻮد
را زﯾﺮ ﺑﺎل ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ» (ﻣﺘﯽ
.)37 :23
ﭘﻄﺮس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ طﻮر واﺿﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :ﺧﺪاوﻧﺪ...
ﻧﻤﯽﺧﻮاه��ـﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ هـﻼک ﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ هـﻤﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﺮاﯾﻨﺪ» (دوم ﭘﻄﺮس .)9 :3
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺆال «ﭼﻪ طﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺪای
ﻧﯿﮑﻮ ﻣﺮدم را ﺑﻪ جهن��م ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ؟» ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب
داد ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ه��ـﯿﭻ ﮐﺲ را ﺑﻪ جهنم
ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ه��ـﺮﮐﺲ ﺧﻮدش ،ﺧﻮدش
را رواﻧﻪ جهن��م ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪا منته��ای ﮐﻮﺷﺶ
را ﻧﻤﻮده و ه��ـﺮ ﭼﻪ را ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪن،
رﺳﺘﮕﺎری ،ﭘﺎﮐﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای بهش��ت ﻻزم
ﺑﻮد مهی��ا ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و تنه��ا ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﺎﻧﺪه و
آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ه��ـﺪﯾﻪ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .ﺣﺎل
اﮔﺮ هـﺪﯾﻪ را رد ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺪا هـﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺘﺨﺎب و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاه��ـﺪ ﮐﺮد .بهشت ﺑﺮای
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاه��ـﺪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ دوزخ
اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎه��ـﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﺪا ه��ـﻤﺮاه درد و
ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻮارد اﺣﺘﻤﺎل دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در اﯾﻦ اﻣﺮ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز
ﮔﻨﺎه و ﻣﺮگ در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد
درد و رﻧﺠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ط��ور ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ اوق��ات ﻏﻔﻠﺖ در ﺑﻨﺎی ﻋﻤﺎرات ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮو
رﯾﺨﺘﻦ آن ه��ـﻨﮕﺎم طﻮﻓﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮدد و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد .ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻣﺴﺖ
ﺷﺪه اﻧﺪ؟ ﺧﯿﺎﻧﺖ ،دروغ ،دزدی ،ﻧﻔﺲﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ
روﺷﻨﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽهـﺎی اﺟﺘﻤﺎع اﻣﺮوزی ﻣﺎ هـﺴﺘﻨﺪ
ﺣﺼﺎد ﺗﻠﺦ درد و رﻧﺞ را درو ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻧﻤﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺪا را ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽه��ـﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎه اﻧﺴﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻘﺪر زﯾﺎد ه��ـﺴﺘﻨﺪ! اﻧﺴﺎن
در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ تنه��ا ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ وسیله ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺧﺪا
ﻣﯽداﻧﯿﻢ دﺷﻤﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی
زﻣﺎن ﺑﻪ ص��ورت ه��ای ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و هـﺪﻓﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﻮر ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﻏﺮان ﺧﻮد را ظﺎهـﺮ
ﺳﺎزد .اﺳﻢ اﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ او ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﻮب ﺷﺪ.
ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﺜﺎل ﺑﺬر ﺧﻮب و ﮐﺮﮐﺎس اﺷﺎره ﮐﺮد
ﮐﻪ ﮐﺎر دﺷﻤﻦ اﺳﺖ (ﻣﺘﯽ .)13: 28
ﺷﯿﻄﺎن از ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﻏﻔﻠﺖ ﺧﺪا و اﯾﺠﺎد
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻟﺬت ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﺑﺮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او
اﺧﺘﯿﺎری ﻣﺤﺪود داده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ
ﺧﺪا دارد ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« .ﺑﺎ اﺑﻠﯿﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰد» (ﯾﻌﻘﻮب  .)4: 7اﯾﻦ آﯾﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺒﺐ ﺑﺮﺧﯽ اﻣﺮاض و
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽهـﺎ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻣﺎ 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

Mont Royal
Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal



بت است

Mary Anne
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www.paivand.ca

در شهــر
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

کتابخانهنیما

اجنمنایرانیانوستآیلند

(514) 299-1787

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

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

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

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

ایران-مونترال

(514) 274-8117

www.addhi.org

----------

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

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

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

تلفن)514( 626-5520 :

فرهنگسرایسینا

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

خورشید خانوم

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

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

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

رقصایرانیبهدلیلگوناگونیفرهنگی
وقدمتی بهدرازای تاریخ بسیار رنگارنگ و
غنی می باشد،در حفظ این هنر یگانه که
متاسفانهدرسرزمینخودموردبیمهری
فراواناستبکوشیم.
خردساالن 11 :صبح
بزرگساالن  12بعدازظهر
5347 Cote-des-Niege

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

MEK IC

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

(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا

IBNG

اجنمن ادبی مونتریال

 3تا  17آوریل 2013

سازمان آموزشی مولتی ساژ

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

Info: 514-249-4684
www.ibng.ca
------------------------

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

مرکزفرهنگیزاگرس

اجنمندوستدارانزرتشت

همبستگیبازرگانی

Tel: 514-341-5194

Maison d’Edition

ایرانیکاازآنهمهماست

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

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

8043 St-Hubert
514-619-4648

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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

مدرسه فردوسی

بالهایرنگ

را فراموش نکنیم!

5206 DECARIE #3

اجنمندفاعازحقوقبشر

7085 Cote-des-Neiges

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

رادیوفارسی مناشوم

(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکا

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

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

سرامیک های محمود بقائیان

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 مستق�ل 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.

دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)
Tel.: (514) 692-0476
www.facebook.com/
djalcapone.taymour

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
رشته تصویری تجرب��ه میکنم ،بعضی
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

www.ceramicstudio.ca
Tel.:(514) 284-6630

درخدمت ایرانیان گرامی
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جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی

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

Maison De Kebab

La

لحظههای شیرین با

سفرۀعقدشیرین
______________

طراحیواجرایسفرههایعقدشما...

>>سوپراسپشیال
جدید ما :

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

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

17
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www.paivand.ca

Le FIFEM

اکرانفیلم
کاغذخروسنشان
مریممیالنی
درفستیوالجهانی
فیلمکودک
درمونتریال

مری��م میالنی با «کاغ��ذ خروس «کاغ��ذ خروس نش��ان» ،فیلمی
است با محت��وای کودک که برای
نشان» به مونتریال می آید.
این اولین ساختۀ سینمایی خواهر کودکان ساخته شده است.داستان
تهمینه میالنی ،سینماگر مشهور این فیلم در م��ورد دو پسر و یک
دختر خردس��ال است که هریک
ایران است.

17

سـپاس
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PRIX REMPORTÉS

1066
شماره Liv
Ullman
 PeacePrizeسال 18

Festival de Chicago 2012
---------HORAIRE
LUNDI 4 MARS 12:25
SAMEDI 9 MARS 14:05
برای اطالعات بیشتر:
www.fifem.com

در شهــر
مدرسه دهخدا

mais ils se battent pour
 11 مرداد 1391
leurs rêves.
Amir s'efforce de financer
sa passion pour le dessin.
Maryam veut être actrice et
Ali, footballeur célèbre.
Une histoire forte de passion et d'émancipation.
-----------------

چ
ه
خ
ب
.
ر
..

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

کتابخانهنیما

خواستهها و آرزوهای بزرگیدر سر
دارد و فیلمساز عشق ورزیدن آنها
ب��ه خواستههایش��ان و تالششان
را برای رسیدن ب��ه این آرزوها به
تصویرمیکشد....

ایرانیکاازآنهمهماست

یزن
جشنبزرگداشتروزجهان 

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

مدرسه فردوسی

5206 DECARIE #3

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

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

و اتحاد چپ ایرانیان در
خارج از کشور سرویس خانوادگی آتنا
7085 Cote-des-Neiges
(514) 299-1787
ی زن را
جشن بزرگداشت روز جهان 
SHILD OF ATHENA
514-962-3565

www.addhi.org
در تاریخ شنبه  ۹مارس

Family Services
(514) 274-8117

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

حقوقدانان ۶عصر)
میکنند (شروع برنامه
اجنمنایرانیانوستآیلند بر گزاراجنمن
بود
خواهد
رقص
و
موسیقی
زنان
جنبش
ی راجع به
بر نامه شامل سخنران 
---------کبک
زبان
فارسی
کالس های فارسی
شا م و نوشیدنی در محل بفروش میرسد
کافهلیت:هرپنجشنبه
www.ajpq.qc.ca
کودکان:شنبهها
بلیت۱۰ :
دالر
-------------------www.cafelitt.ca
از ساعت  12/30تا 15/30
Community Center, 5600
Upper Lachine
------------------------مهندسان و
محل برنامه Road :کانون
)2900 Lake (DDO
۵۱۴-۲۱۶-۸۰۶۵
تماس:
شماره
فرهنگسرایسینا
آرشیتکت های ایرانی کبک
()514
ایران مونترال ،کانادا
تلفن 626-5520 :یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  ۶۰در
AIEAQ.mtl@gmail.com
514-488-3000
koshtaredahe60@gmail.com
www.massacreiniran.com
6528 St- Jacques W.
--------------کشور
از
خارج
در
ایرانیان
چپ
اتحاد
اجنمندوستدارانزرتشت
----------------------iranleftalliance@gmail.com
 کالس های رقص:
(514) 731-1443
مرکزفرهنگیزاگرس

خورشید خانوم

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

بچه ها و بزرگساالن

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

بنیاد سخن آزاد

5347 Cote-des-Niege

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

Tel: 514-341-5194

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

IBNG
آموزش سنتور
همبستگیبازرگانی

8043 St-Hubert
514-619-4648

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

MEK IC

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso. – Capital Region

--------------فرهنگیایرانیاناتاوا
اجنمن

اجنمن ادبی مونتریالدر کلیه سطوح

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

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

(514) 651-7955

رادیوفارسی مناشوم

PAIVAND: Vol. 18  No.1066  Août 01, 2012

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ظرفیتمحدود

را فراموش نکنیم!

www.PersianRadio.net

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178
در نشانی جدید برگزار می کند:

ریاضی فیزیک شیمی

توسط دبیران مجرب ،باسابقه
و رمسی آموزش و پرورش

و با شهریه ای بسیار مناسب

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

Tel.: 514-962-3565
www.paivand.ca

تیراژگسترده
>> گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692

بهاره 2013
تــرم
2012
پائیزی:
ترم

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



فرهنگی نیما
کتابخانه وبنیاد
-----------------------

انتشار دریافت کنید،

شما هم به MAILING LIST
بزرگ ما بپیوندید:
info@paivand.ca



زدگان،
خدماتماتم
خوشابحال
مالیاتی
مسیح) نیز شامل تخفیف مخصوص
(عیسیسایرین
یافتگردید.
خواهندخواهند
خدماتتسلی
نیماایشان
کتابخانه وبنیاد فرهنگیزیرا
پرنمودن
نیما خواهند بود.
کتابخانه
فرم های مالیاتی اشخاص حقیقی وکم درآمد را
-------------------------برای پر نمودن فرم ه��ای مالیاتی  2012با تعیین
از تاریخ از اول مارچ  2012آغاز خواهد کرد.
هستید؟
آیابابیمار
شماره تلفن
کنید؟قبلی
می وقت
تنهایی اند و
احساسکانادا شده
آیا 2012وارد
ایرانیان��ی که در س��ال
5149956153
ظهر
بعداز
9
تا
4
کمتر از
را ترک کرده اند؟
2012شما
س��ال همه
درآم��د کل سالیانه آنها برای آیا
5144853652
 6تا  8بعد از ظهر
 $10000است،
داده و بی ارزش شده است؟
خودش را
مفهوم
کردن
زندگی
ب��ا آیا
دستبگیرید.
منداز تماس
خدمات بهره
دالر از این
مبلغ $5
پرداخت

آیا متایل به ترک هر چیز و همه کس دارید؟

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

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

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

بنیادفرهنگینیما تقدیممیکند

سری برنامه های گوناگون فرهنگی ،هنری،
تفریحی و اجتماعی فصل تابستان:
 نمایش فیلم «اوکی میستر»
به کارگردانی پرویز کیمیاوی
جمعه 3آگوست ساعت  7بعدازظهر
همراه با نقد فیلم توسط علی شریفیان
ورود همگان آزاد است
---------------------- پیک نیک تابستانی کتابخانه نیما
همراه باغذای  BBQو نوشیدنی

موسیقی ،رقص و شادمانی
تاریخ یکشنبه  5آگوست ۲0۱۲
پارکینگرایگان

در صورت بارانی بودن هوا ،برنامه یکشنبه پس از این
تاریخ برگزار خواهد شد.

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

کتابخانهنیما
5206 DECARIE #3

بازار همیاری بنیاد نیکو

اگر میل دارید پیوند دیجیتال را در حلظه

محل ثبت نام

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

ابتدایی ،مقدماتی،
ردیفشب
دوشنبه ها 7 :تا 9
دانشنامهایرانیکا
_________________
CKCU 93.1 FM

مدرسه فردوسی
کالس های تک درس

تپشدیجیتال

514-651-7955

www.iranica.com
اجنمندفاعازحقوقبشر
کمیته یادمان کشتار زندانیان
مونترالسیاسیدهه --------------------------۶۰
ایران-

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

بدینوسیله از کلیه دوستان و عزیزانی
که با حضور گرم خود در کنسرت
بزرگ وزیبای ابی و شادمهر،
شنبه شب  16ماه فوریه،
در محل تئاتر سن دنی (مونتریال)
به جمع بزرگ ما گرما و شور بخشیدند،
صمیمانهسپاسگزاریم.
با هم به پیشواز نوروز
و برنامه های شادتر
و زیباتر خواهیم رفت...
بازرمدیا و
گروه ِ

KAGHAZE KHOROOS
NESHAN
www.paivand.ca
Maryam Milani
Iran 2012,
fiction, 93 minutes
-------------Amir, sa soeur Maryam et
son ami Ali viennent de
familles
pauvres,
این مرجع
ما و همه آیندگان ما به

بزرگ نیاز داریم

17

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

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

Tel.: 514-485-3652

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

17
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www.paivand.ca

Multicultural Academy Canada











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.
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با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب
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www.paivand.ca

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویساتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

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

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

<<Auto RJ

360 rue Victoria

Lachine، Qc، H8S 1Y4

یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

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

Tel.: (514) 637-5321

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

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

unitedtours@bellnet.ca

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

LiLi

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

________________
6060 Sherbrooke W.

در خدمت
هموطنانگرامی

روبروی بانک رویال

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

مخصوص خامن ها و آقایان

خدماتآرایشی

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:

سوپر
ا
س
پ
کوتاه کرد شال:
 +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

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

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

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

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

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

خدماتآرایشـی

Tel.: (514) 481-6765

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
4230 boul St-Jean, suite 225
  Treatmentمانیکور ،پدیکور ،کاشت ناخن  سوزاندن
y
D.D.O H9H 3X4 QC
massagetherap Q
RM
چربی های بدن با متدهای پیشرفته لیزری بسیار موثر،
member: M~ ble
Tel.:(514)772-5787 receipt avalia
مطمئن  %15ختفیف نوروزی برای هموطنان عزیز
برای متامی سرویس ها

(514)620-3622
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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

___________________________
Atosa Tangestanifar

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






>> وام با

0DO%
WN

NT
PAYME :(توجه
با برخ

) ی شرایط

به شما

ه من

هدی
تاولین
خ
پردا ام شما
قسط و
با ارائه این آگهی

Dr. Raymond Rezaie

Guy

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده

 پزشک خانواده

بدون وقت قبلی
Family Physician
(Without Appointment)

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

روز7
هفته

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

:پزشکان خانواده

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

:پزشکان متخصص

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

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

- MALADIES INFECTIEUSES

Dr. A.-F. Doss
- PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
- ACUPUNCTEUR & LASER:

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

Tel.: (514) 933-8383
www.circumcisionmontreal.com











1253
Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia
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آژانسمسافرتی

NOTAIRE-NOTARY
وحید خلجی

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

محضردارومشاورحقوقی

   بیش از  15سال سابقه

در امور ویژۀ مسافرتی

خدمات ما شامل:









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

در خدمت جامعۀ

 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

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

________________
VAHID KHALAJI

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...


Cell: 514 834 2166

Notaire
et
Conseillère
Juridique
ª
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Fax: 514-868-1115
بسیاری
و
دیگر
Notary
&
Title
Attorney
Email: maryagency@gmail.com
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5057 Av. Victoria

Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444

21


¹

º

»


¼


















½










¦








¦


½








¶




¢






¢

£













¢




©


¸



½






فید دودی



س
ی
ماه

 



 


















¶


¶


·
³



















 
¯



®




¯

°


®


́³

²
±
























































«






 







£







¥











¬




¦




¦ 



ینیشیرینیسرارسید
شیر










































µ










 




















ª
 



«

بدون گلوتن
































£





¨






مبارزه باگرانفرشی!





























































£

ª

ی پسته









³










دن


کر

رن

او



راج ب

ح
توجه:











































¡







































































 سین
هفت
فره
س
م
ال
کلیه اق










جامبو :در س3نوع





پسته اکبری
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در سن لوران
تواضع
معروف
) 369-3474(FISHآجیل
ی ایران،ماهی قرمز،
5780 Sherbrooke
W.,
Tel.:
مسنو
تواضع
جات
شیرینی
و
سبزیجات





µ




سنبل و...
انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی
کلوچهنوشین:

پاچه و زبان
گوساله
موجوداست

ترشیو
گردویی،نارگیلی
شورخانگیمخ
صو
ص
س
ن
لو
را
نرسید
ذبح اسالمی :حـــــالل

عید سعید باستانی را به کلیه دوستان و عزیزان،
بویژه مشتریانی گرامی ،که ما را طی سال ها حمایت کرده اند،







صمیمانهتبریکگفته ،
سالی مشحون از برکت و سالمتی برایتان آرزومندیم.
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)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH
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Cup Cake Coffee 3C
اولین شیرینی سرای ایرانی

با انواع شیرینی جات تر و خشک

کیک جهت مراسم نامزدی  -عروسی -

تولد-فارغالتحصیلیوکلیهسفارشاتویژهشماعزیزان

اسپیشال ویژه جهت نورو ز از هم اکنون

شیرینی های خشک ( $١٧به باال):

PAIVAND: Vol. 19  no.1098  Mar. 01, 2013

شیرینی های تر و کیک ( $٢٠به باال):

نان برنجی ،نخودی ،زب��ان ،کره ای ،دانمارکی ،نان خامـــــه ای ،انواع رولت،ناپلئونی ،کته ،انواع
نارگیل��ی ،گردوی��ی ،مربای��ی ،قط��اب ،باقلوا ،کیک های نسکافه ای،کاکویی و...
کشمشی ،زولبیا و بامیه ...

Mortgage Specialist
Alphonse Negro

Existing
homes,
Existing
مسکن
homes,وام
متخصص

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:
better edge call:

خدمات ما شامل:
Alphonse Negro
 

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

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

رضایت شما آرامش

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

Cell.: 514-655.5913

Alphonse Negro

Cell: 514 262 0389

7380

Mortgage Specialist

Cell: 514 262 0389

Bank of Montreal

Bank of Montreal

Bank of Montreal

Tel: 514-439.4903

شیرینیسرو

CANADA COLLEGE | COLLEGE CANADA

کاجل کانادا:

زیــر نظر وزارت علوم عالی

از غرفه سرو در بازار نوروزی دیدن کنید
Tel.: (514) 562-6453

www.AplusWeb.ca
Contact us

Who we are Our services Projects Blog

 Web Designطراحی وب سایت

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

Design Hosting

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

SEO

WEB

)Database Administration (AEC

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

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

n
مش atio
اوره و stim
E
e
Fre
ارز
یابی
ر
ا
ی
گان

________________
CANADA COLLEGE

 Video Adsتبلیغات 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

1118 Sainte-Catherine W. #403
Montreal, Qc. H3B 1H5, Canada
info@CollegeCanada.com

www.CollegeCanada.com
Metro PEEL
Open from Mon. to Sat.













T: 514-868-6262
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:مشاور امالک
مسکونیوجتاری

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

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار

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

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

Cell.: 514-969-2492
اوکازیون
عـالی

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

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

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

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

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

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

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

ORANGES

EGGPLANT

MINI CARROTS

ROMA TOMATOES

LEMONS

AVOCADOS

ONIONS

BOSC PEARS

AUBERGINES
$2.18 kg

CAROTTES MINIS
Sac 12 oz. bag

TOMATES ROMA
$2.18 kg

.

Take out only
Pour emporter
seulement

Take out only
Pour emporter seulement

FAMILY PACK
Take out only
Pour emporter seulement

CITRONS

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

OIGNONS
5 lbs. / 2.28 kg

AVOCATS

Take out only
Pour emporter seulement

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

SPECIAL

COUSCOUS SALAD

SALADE DE COUSCOUS
425 g

AKHAVAN
CHICK PEAS

AKHAVAN
FIRM YOGURT

POIS CHICHE AKHAVAN
750 g

AKHAVAN COUSCOUS

COUSCOUS AKHAVAN
750 g

SPECIAL

YOGOURT FERME
$6.58 kg

CRESCENT HALAL
FROZEN PIZZA

PIZZA HALAL CONGELÉ CRESCENT
Assorted/Assortis
370 – 423 g

BULGARIAN STYLE FETA CHEESE
Made from sheep’s milk

FROMAGE STYLE BULGARE

Fait de lait de brebis
$13.18 kg

AKHAVAN AFGHANI
GREEN RAISINS

RAISINS VERTS DE L’AFGHANISTAN
454 g

SUNICH
POMEGRANATE JUICE

FEUILLES DE VIGNE FARCIES
350 g

SPECIAL

KRINOS GRAPE VINE LEAVES
In brine / Dans une saumure
FEUILLES DE VIGNE KRINOS
1L

AKHAVAN TRADITIONAL
BARBARI BREAD

PAIN BARBARI AKHAVAN
500 g

ALMONDS ROASTED,
UNSALTED

AMANDES RÔTIES, NON-SALÉES
$9.88 kg

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

AKHAVAN FROZEN PITTED
SOUR CHERRIES

$7.68 kg

425 g

SPECIAL

CORTAS ROASTED
EGGPLANT PULP

PULPE D’AUBERGINES GRILLÉES
796 ml

NUPAK LONG GRAIN
PARBOILED RICE
RIZ ÉTUVÉ NUPAK
8 kg

ELEPHANT 817
BASMATI RICE

RIZ BASMATI ÉLÉPHANT 817
10 lbs. / 4.54 kg

Halal
Halal

GROUND BEEF

BOEUF HACHÉ
$6.14 kg

CERISES SURES DÉNOYAUTÉES
CONGELÉES
600 g

Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

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

AILES DE POULET
$6.58 kg

Halal
Halal

COLD ALEX FROZEN
MINCED MOLOKHIA

CHICKEN DRUMSTICKS
PILONS DE POULET
$4.38 kg

MOLOKHIA HACHÉ CONGELÉ
400 g

Halal

FINESSE CANOLA OIL

SHISH TAOUK
TANDOORI & SAFRAN

HUILE DE CANOLA FINESSE
8L

$10.98 kg

Halal
Halal
Halal

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

CAVENDISH

ST-JEAN

15760 boul. Pierrefonds

CHICKEN WINGS

Halal
Halal

Halal

ST-CHARLES

FILET MIGNON MARINÉ
$15.38 kg

Halal

Halal

MUSAKAA

MARINATED
FILET MIGNON

KAFTA KABAB

JUS DE POMMES GRENADES SUNICH
1L

.

STUFFED VINE LEAVES

POIRES BOSC
$2.18 kg

SHERBROOKE

DECARIE

Take out only
Pour emporter
seulement

BLVD.
PIERREFONDS
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اجرا
ی طرح هدفمندی
یاران هها :مرحلۀ 2

فاجعهایکهنئولیبرالیسم
در اقتصاد ایران آفریده است

چندیست ک��ه زمزمهی اج��رای مرحلهی
دوم طرح هدفمن��دی یارانهها بسیار جدیتر
از همیش��ه به گوش میآید .حتا خامنهای در
دیداری که با احمدینژاد ،الریجانی و تعدادی
از وزرا و نمایندگ��ان مجلس ،پیش از حضور
احمدینژاد در مجل��س در تاریخ  ٢٧دیماه
داشت ،بر تفاهمدو طرف برای اجرای مرحلهی
دوم این طرح تاکید نمود .دیداری که جلسات
مشترک دول��ت و مجلس پیام��د آن بودند.
جلساتی که هنوز خروجی مشخصی نداشته و
بهرغم اینکه تاکنون چندین بار از اعالم نتایج
ای��ن نشستها خبر داده شد و یا خبرهایی از
برخی توافقات مانن��د دادن یک وعده پول به
مردم قبل از عید از سوی برخی از نمایندگان
مجل��س انتشار یافت ،ام��ا در عمل و با وجود
گذش��ت حدود  ۴هفته از آغاز جلسات ،هنوز
خب��ری رسمی از توافقات آنها منتشر نشده
و با اوجگی��ری درگیریهای دولت و مجلس،
ب��ر ابهامات این موضوع که آیا این جلسات به
نتیجه خواهد رسید ،افزوده شده است.
اما مهمتری��ن موضوع مورد بررس��ی در این
جلسات یعنی اج��رای مرحل��هی دوم طرح
هدفمندسازی یارانهها چه تاثیری بر اقتصاد و
در نهایت بر معیشت کارگران و زحمتکشان
خواهد گذاشت؟ زمانی که زمزمههای اجرای
ای��ن طرح در سال  ٨٩آغاز گشت ،ما از همان
زمان هش��دار دادیم و نوشتیم که اجرای این
طرح ،منجر به تشدید بحران رکود – تورمی
در اقتصاد شده و بر وضعیت معیشتی کارگران
و زحمتکشان تاثیراتی ویرانبار برجای خواهد
گذاشت .در ابتدای اجرای این طرح نیز اگرچه
بخشهایی از جامعه آنهمدر مناطق روستایی
از یارانهه��ای نقدی منتفع شدند ،اما آن تنها
موجی زودگذر بود .اثرات ویرانگر اجرای این
طرح همچون طوفان��ی وحشتانگیز تمامی
اقتصاد و کشور بحرانزدهی ایران را درنوردید
و کارگران را به قعر منجالبی از فقر و بدبختی
پرتاب نمود .چهرهی کثیف فقر در فروپاشی
خانواده و اوجگیری نابسامانیهای اجتماعی با ِر
دیگری بود که بر شانههای خمیدهی کارگران
گذاشته شد و آنها را قربانیان خود ساخت.
تمام��ی نتایج
ام��ا حکومت اسالم��ی که به
ِ
نفرتانگیز ای��ن طرح بر زندگ��ی کارگران و
زحمتکش��ان آگاه است ،باز اص��رار بر اجرای
مرحل��هی بع��دی آن دارد .طرح��ی که حتا
براساس معیارهای اقتص��ادی نئولیبرالیسم
– ک��ه مکتب اقتصادی جمه��وری اسالمی
نیز میباشد – در رسی��دن به اهداف خود با
شکست روبرو گردیده است.
اما حکوم��ت اسالمی بهرغم آگاه��ی از این
موضوع ،همچنان بر اج��رای این طرح اصرار
دارد و تنه��ا مساله مورد اختالف بین دولت و
مجلس در زمان آغاز آن است.
سیاسته��ای اقتصادی دولته��ا بیش از هر
چیز تابعی از ماهیت دولتها – دولتی که بر
بستر مناسبات تولیدی حاکم شکل میگیرد
– هستند.
در یک جامعهی طبقاتی و به طور اخص جامعه
سرمایهداری ،این سیاستها در راستای منافع
طبقهی حاکم و پاسداری از آن مناسبات اتخاذ
میگردن��د .اگر از این زاوی��ه به سیاستهای
اقتصادی حکومت اسالمی – بهعنوان پاسدار
نظام سرمایهداری – نگاه کنیم ،آنگاه بهخوبی
راز تمامی این سیاستها که البته منحصر به
"هدفمندس��ازی یارانهها" نیز نیست ،برای ما
آشکار میگردد.
البته نباید فراموش کرد که اگر حذف یارانهها
ب��رای کارگران و زحمتکش��ان نتیجهای جز
فقری ویرانگر نداشت��ه است ،در عوض برای
طبقهی سرمایهدار ایران یک نتیجهی مثبت
داشته است و آن کاهش بهاییست که آنها
برای خرید نیروی کار میپردازند.
در سای��هی این ط��رح و در حال��ی که بهای
بسیاری از کاالها دو تا سه برابر و حتا در مورد
کاالهایی که بهطور مستقیم سوبسیدهایشان
کاهش یاف��ت مانند نان چندین برابر افزایش
یافته است ،تنها کاالیی که قیمت آن افزایش
چندانی نداشته نیروی کار کارگران است.
در ط��ول سال گذشته دستمزدهای کارگری
تنها  ١٨درصد افزایش داشته است ،اما اکنون
کارگ��ران برای خری��د هم��ان کاالهایی که
خود تولید میکنند بای��د دو تا سه برابر پول
بدهن��د .از مسکن گرفته تا بهداشت و درمان
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و تا بدیهیترین نیازهایی که برای زنده ماندن
و ف��رار از گرسنگی به آن نی��از دارند .در واقع
طبقهی کارگر نه تنها از گران شدن کاالها هیچ
نفعی نداشته که گران شدن آنها در حالی که
دستمزدهای اسمی به میزان ناچیزی افزایش
یافته ،نتیجهای جز کاهشدستمزدهای واقعی
و ب��ه تبع آن قدرت خرید این طبقه به همراه
نداشته است.
در هی��چ کشوری سابقه نداشت��ه است که با
حذف سوبسیدها تورم باال نرفته باشد.
ای��ن برای همه ن��ه تنها آشکار ب��ود که حتا
میتوان گفت یکی از اهداف سیاست نئولیبرالی
همین میباشد ت��ا بدین وسیله بهای نیروی
کار را کاهش ده��د .کاهش بهای نیروی کار
(دستمزدهای واقعی) نیز معنایی جز افزایش
سود سرمایهداران ندارد.
در واقع نئولیبرالیسم یک تئوری اقتصادی برای
وحشیانهترین روشهای استثمار است ،روشی
که به بهانهی آزادسازی بهای کاالها ،مداخالت
دول��ت برای تنظی��م بهای برخ��ی از آنها را
ک��ه اتفاقا برای معاش کارگران و زحمتکشان
ضروری هستن��د ،رد میکند .بیهوده نیست
که ارگانهای مالی نظام سرمایهداری جهانی
همچون "صن��دوق بینالمللی پول" از همان
ابتدا از اجرای طرح به اصطالح هدفمندسازی
یارانهها استقبال کردند.
ب��از ارائه الیحهی "اصالحیه قانون کار" نیز از
همین زاویه قابل درک است .حکومت تالش
دارد تا با تصویب این الیحه ،تعیین دستمزد
را هر چ��ه بیشت��ر لیبرالیزه ک��رده و دست
سرمایهداران را برای اخراج بیدردسر کارگران
ب��از نماید .سیاستی که در هماهنگی کامل با
آزادس��ازی قیمتها یا همان "هدفمندسازی
یارانهها" میباشد.در واقع تمام تالش حکومت
اسالم��ی در این است که ای��ران را به بهشت
سرمای��هداران تبدیل نماید که البته نتیجهی
این سیاستها رادر روند رو به افزایش فاصلهی
طبقاتی در ایران بهروشنی میتوان دید.
در حالی که بخش بزرگی از تودهها امروز
در زی�ر خ�ط فق�ر و در بیغولهها زندگی
میکنن�د ،گ�روه کوچک�ی از جامعه از
ثروتهایی افسانهای برخوردار ش�ده و
در چنان کاخهای�ی زندگی میکنند که
تصورش نیز مشکل است .تصویر امروزی
جامع��ه ایران ،تصویری ک��ه نتیجهی سالها
حاکمی��ت اسالم��ی اس��ت ،تصویریست از
یکی از درندهخوتری��ن و رذیالنهترین جوامع
سرمایهداری در طول تاریخ.
بهگفتهی رئیس کل بانک مرکزی ،نقدینگی با
رشدی معادل  ٢٢درصد در سال  ٩١به ۴٢۴
هزار میلیارد تومان رسیده است.
در همی��ن ح��ال مصباح��ی مق��دم رئیس
کمیسی��ون برنام��ه و بودجه مجل��س ،رشد
نقدینگی را باالتر دانست��ه و آن را  ۴٠درصد
اعالم کرده است .اما نتیجهی رشد نقدینگیدر
حالی که کشور با رشد منفی از نظر اقتصادی
روبروست جز تورم سرسامآوری که شاهد آن
هستیم و تشدید رکود چیز دیگری نخواهد بود
و این را در گرایش سرمایهها به خروج از کشور
و یا حضور در بازارهای مالی و تا حدی مسکن،
بهخوبی میتواندریافت.
بهگزارش خبرگ��زاری بازتاب در روز  ٣بهمن
"بدنبال زمزمههای اجرای فاز دوم هدفمندی،
بازار بورس تهران در این روز بهیکباره  ۵درصد
از ارزش خ��ود را از دس��ت داد" در همین روز
قیمت ارزهای خارجی نیز بهیکباره باال رفته و
قیمت سکه طال به یکمیلیون و پانصد هزار
تومان رسید .اتفاقات همین یک روز کافیست
ت��ا دریابیم که چگونه سرمایهه��ا در اثر عدم
اطمینان از ثبات اقتصادی بهیکباره به بازار طال
و ارزهای خارجی سرازیر میگردند.
واگ��ذاری شرکتهای دولتی ب��ه بهایی ارزان
به سرمای��هداران یکی دیگ��ر از سیاستهای
اقتصادی نئولیبرال��ی دولتی بوده که تاثیرات
منفی خود را بر اقتصاد داشته است.
بهگفت��هی احمدون��د رئی��س سازم��ان
خصوصیسازیدر گفتوگو با خبرگزاری مهر
ل شرکتهای
در روز شنب��ه  ١۶دیماه ،از ک 
واگ��ذار شده از سال  ٧٠تا کنون ،میزان ٢ /۶
درص��د مربوط به ساله��ای  ٧٠تا  ٨٣بوده و
بقیه واگذاریها یعن��ی  ٩٧ /۴درصد در طی
ساله��ای  ٨۴ت��ا  ٩١صورت گرفت��ه است.
بهگفتهی وی  ٩٧درصد از این واگذاریها به
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نامهنیماابراهیمزادهفرزندکارگرزندانی
سالم بر همه مردم،
سالم بر کارگران

من نیما ابراهی��م زاده فرزند کارگر
زندانی در بن��د و دوستدار کودکان
بهنام ابراهی��م زاده هستم ،بیش از
یک ماه اس��ت ک��ه در بیمارستان
محک کودک��ان بستری ش��ده ام،
بی��ش از دوسال ونیم است که پدرم
به جرم دف��اع از ما کودکان وجامعه
کارگری در زندان بسر می برد ،اولین
مالق��ات ودیدار با پدرم بعد از ماهها
انفرادی ومح��روم از مالقات را هنوز
یاد دارم دیدن ان لحظات دهشناک
و پر از تشوی��ش و نگرانی ،هنگامی
که پ��در را ب��رای اولین ب��ار بعد از
ماهها از بن��د  ٢٠٩وزرارت اطالعات
به سالن مالقات آوردند قلب من به
شدت مجروح ش��د ،حسرت اینکه
پدر نم��ی تواند در کنارما بماند و به
ما نزدیک شود در آن لحظه دوست
داشتم ب��ا تمام وجودم پ��درم را در
آغ��وش بگیرم اما وجود شیشه های
بیرنگ و بیروح که حتی به سختی
می توانستم پدر را در آن سوی میله
های زندان ببینم اجازه این را به من
نمی داد که پدر را با تمام وجودم در
آغوش بگیرم ،همیشه به خانواده ام
به پدر وم��ادرم و پدر بزرگم افتخار
ک��رده ام در نبود پ��در ،پدر بزرگ و
دوستان و رفقای پ��درم همواره در
کنار من و مامان بوده اند ،تا به امروز
م��ا را تنها نگذاشته اند این نیز توان
و نیروی م��ن ومامان را در نبود پدر
برای زنده ماندن دو چندان می کند،
روزهایی که پدر عزیزم در کنارم بود
و ه��ر سال روز جهانی کودک مرا به
مراسم روز جهانی کودک و جمعیت
دفاع از کودکان کار و خیابان می برد
روزهای که به همراه پدر ومامان به

روش بلوکی و کنترلی،
دو درص��د خ��رد و
یک درص��د به صورت
ترجیحی صورت گرفته
است .گفت��هی وی به
این معناس��ت که ٩٧
درصد ای��ن شرکتها
ب��ه سرمای��هداران
قدرتمن��دی فروخت��ه
شده ک��ه میتوانستند
یک شرک��ت را یکجا
بخرن��د و ی��ا اکثریت
مطل��ق سه��ام آن را
بدس��ت آورن��د .اینها
هم��ه نشانهه��ای
گسترش ابعاد و سرعت
یافت��ن سیاسته��ای
نئولیبرال��ی در اقتصاد
میباشند.
ام��ا مجموع��هی این
سیاستهاینئولیبرالی
– که ح��ذف یارانهها
یک��ی از آنهاست – و
نتای��ج آن در تشدی��د
بح��ران اقتص��ادی،
وضعیتی را در اقتصاد
ای��ران بوجود آورده که
رژیم اسالمی را ناتوانتر
از همیشه ساخته است.
در ای��ن شرای��ط است
که رژی��م حتا به اجبار
سیاستهایی را اتخاذ
میکند که نتایج آن از
پیش روشن بوده و به بحران اقتصادی شتابی
دو چن��دان میبخش��د .برای مث��ال میتوان
به مسال��ه بودجه اشاره کرد ک��ه از جنبهای
حت��ا علت تالش دولت برای اج��رای فاز دوم
هدفمندی یارانهها را آشکارتر میسازد.
در ط��ی ای��ن ساله��ا و دقیق��ا ب��ه دلی��ل
سیاستهای اقتص��ادی رژیم (که بیش از هر
چی��ز در اثر باال رفتن درآم��د دولت از نفت و
وظیفهی دول��ت برای تزریق ای��ن سرمایه و
توزیع آن بی��ن سرمایهداران بودجه انبساطی
بسته میشد) ،بودج��ه آنچنان حجیم شده
ک��ه رژیم را با توجه به محدودیتهای کنونی
در درآمده��ای نفتی و مالیات��ی (در اثر رکود
اقتص��ادی) با کسری بودجهی عظیمی روبرو
ساخت��ه است .پیش از این و در مقاالت قبلی
نشریه و به نقل از مقامات حکومتی گفته شد
که بودجه سالج��اری با کسری بیسابقهای
روبرو ش��ده است ،بهگونهای که دولت مجبور
به قط��ع بودجههای عمران��ی و حتا کاهش
بودجههای جاری گردید.
اما مساله این است که برای سال آینده ،دولت
با کسری منابع درآمدی باز هم بیشتری روبرو
است.
یکی از راههایی که دولت برای مقابله با کسری
بودجه در نظر گرفته افزایش مالیات است ،آن
هم در شرایطی که تشدی��د رکود اقتصادی،
کسب حتا درآمده��ای مالیاتی به اندازه سال
گذشته را با مشکل روبرو ساخته است .اما با این
وجود دولت خواستار افزایش رقم درآمدهای
مالیاتی در بودجه سال  ٩٢میباشد.
حکومت دو راه دارد ،ی��ا کسری بودجه را در
این حجم عظیم با افزایش نقدینگی و بدهی
دولتی جبران کند که آثار رکودی و تورمی آن
آشکار است و یا اینکه بخواهد با روشهایی از
حج��م آن بکاهد (بدون آنکه موفق به حذف
کسری بودجه شود) .با نگاهی به آلترناتیوهای
حاکمیت ب��رای کاهش کسری بودجه که در
اینج��ا بازگفته شد ،به ای��ن نتیجه میرسیم
که تمامی این آلترناتیوها نیز کموبیش نتایج
مشابهی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهند
آورد ،یعنی آنها نیز تاثیرات رکودی و تورمی
خواهندداشت.
البته ب��ا اطمینان میتوان گف��ت که بودجه
برخی از ارگانهای حاکمیت که ارائه کنندهی
خدمات عمومی ب��ه تودهها هستند در سال
آینده کاهش خواهند یافت .برای مثالدر مورد
وزارت بهداشت اخب��اری که تاکنون منتشر
شده حاکی از کاهش بودجهی این وزارتخانه
اس��ت .یکی دیگر از راهه��ای انقباضی کردن
بودجهی جاری در ثابت نگهداشتن حقوقها

کردستان خانه بابا
بزرگ میرفتیم و
خ��وش بودیم و از
این هم��ه خوش
برخوردی مردم و
دوستان و آشنایان
بسی��ار خوشحال
ب��ودم و آرزو دارم
ب��از ه��م چنین
روزهای��ی داشته
باشم.
من ک��ه کودکی پر ش��ور و فعال و
پرتحرک ،اجتماعی و عاشق فعالیت
های اجتماع��ی و انسانی پدر بودم،
ام��ا اکن��ون بیش از یک م��اه است
در بیمارست��ان مح��ک کودکان در
بخش انکول��وژی یک طبقه چهارم
ساختمان محک مخصوص کودکان
سرطانی بست��ری ش��ده ام .مادرم
هم��راه من است ،وقتی مرا نگاه می
کن��د چشمانش همیشه پر از اشک
می شود و با تمام وجود حسرت مرا
می خوردکه تنها فرزندش در بستر
بیم��اری است پدر هر روز از جنوبی
ترین نقط��ه تهران ساع��ت دوازده
ظهر به بیمارستان م��ی آید که در
کنار من چند ساعتی بماند ،با اینکه
خودش از ناراحتی های آرتروز گردن
و درد گوش بشدت رنج میبرد هنوز
فرصت پیدا نکرده است که خودش
را معالج��ه کند او ب��ه شدت درگیر
وضعیت پیش آمده و پیگیر وضعیت
درمان و معالجه من است.
ای��ن روزه��ا که به سال ن��و نزدیک
م��ی شویم بیشتر در رنج و ناراحتی
بسر میبرم نگران��ی از اینکه من در
بستر بیماری ام و این که نکند پدر
را به زن��دان برگردانند ،اینکه وقتی
م��ی بینم همه مردم و خانوادها این
روزها به هم��راه فرزندان خود برای
خری��د راهی بازار شهر میشوند ،من

در بستر بیماری هستم ،نمی
توانم به همراه پدر و مادرم به
خرید عید ب��روم و اصال می
توانیم عیدی داشته باشیم؟
و آیا سفری خواهیم داشت؟
سخت ناراحت می شوم.
اما آن چه که توانسته است
حت��ی در تلخ ترین لحظات
زندگ��ی خان��واده م��را سرا
پا نگ��ه دارد این ب��اور است
ک��ه من عضو ی��ک خانواده
امتح��ان پس داده ام .ما توانسته ایم
در امتحانه��ای ف��راوان فایق ایم ما
خوشبختیم که در دوره ای زندگی
میکنیمکهرفاهاجتماعیوحمایتهای
انسان��ی نه فقط به عن��وان یک امر
مطلوب وبا ارزش بلکه به عنوان یک
ضرورت مطرح هستند.
در پایان از تمامی کارکنان و دکترها،
پرستاران بیمارستان محک که توجه
زیادی به م��ن ودیگر کودکان دارند
وبرای بهبودی ما از هیج تالشیدریغ
نمی کنند ،از دوستان و رفقای خوب
پدرم و مردم عزیز کشورم در داخل
و خارج که هم��واره در کنار ما بوده
اند ،نگرانی عمی��ق خودشان را ابراز
داشته اند حمایتهای خودشان را از
م��ا دریغ نکرده اند ،صمیمانه تشکر
و ق��در دانی میکنم ،امیدوارم هرچه
زودتر بهبود یابم و دل پدر ومادرم و
تمامی کسانی که نگران من هستند
را خوشحال کن��م و بتوانیم جشن
سالمتی را همراه با جشن آزادی پدر
عزیزم و نوروز سال جدید را در کنار
هم جشن بگیریم ،به امید آن روز.
نیما ابراهیم زاده فرزند زندانی
سیاسیدربند
بهنام ابراهیم زاده
بیمارستان محک کودکان -
اسفند  - ٩١بخش انکولوژی یک

اس��ت ،آنه��م در شرایطی که ت��ورم روزگار
زحمتکشانی را که در استخدام دولت هستند
همچون معلمان و پرستاران سیاه کرده است.
بیهوده نیست ک��ه در روزهای اخیر بار دیگر
شاه��د آغاز م��وج جدیدی از گران��ی کاالها
و ب��اال رفتن قیم��ت ارز هستیم .ب��اال رفتن
سرسامآورقیم��ت م��رغ و تخمم��رغ در این
روزها خبر خوبی برای کارگران و زحمتکشان
نمیباشد.
اینجاست که تصوی��ب قوانینی در مجلس،
ناتوانی حاکمیت در مقابل��ه با بحران کنونی
را پی��ش از همیشه در براب��ر چشمان ما قرار
میدهد .تصویب قانونی برای مجازات کسانی
کهدر بازار ارز فعال هستند با عنوان اخاللگران
در ب��ازار ارزی که مجازات زندانهای طوالنی
مدت ب��رای فروشندگان ارز در آن پیشبینی
شده و نیز صحب��ت کردن از توافق مجلس و
دولت برای حضور بسیج برای کنترل قیمتها
در حال��ی که همین ک��ار را دولت در هنگام
اجرای مرحلهی اول طرح به شکلدیگری اجرا
کرد (که پس از چند ماه بهطور کامل شکست
خورد) ،بیانگر بنبست حاکمیت در برخورد با
معضالت اقتصادی میباشد.
جال��ب آنکه مجلس��ی که ام��روز پیشنهاد
حضور بسیج برای کنترل
قیمته��ا را داده ،در آن
زم��ان ب��ا بیان ای��ن که
جلوی قوانی��ن اقتصادی
را نمیتوان با زور گرفت،
خ��ود مخال��ف کنت��رل
قیمتها بود .طنز موضوع
در این اس��ت که رژیم از
طرفی ب��ا سیاستهایی
چون حذف یارانهها دنبال
آزادس��ازی قیمتهاست
تلویزیون دمکراسی شورایی
و از طرف دیگ��ر با زور و
چم��اق میخواه��د مانع فریاد رسای کارگران و تمامی انسان های زحمتکش،
افزایش آنهادر مغازههای ش�ریف و س�تم دیده ای اس�ت ک�ه ب�رای آزادی و
خردهفروشی شود!! و شاید سوسیالیسمپیکارمیکنند.
این را بتوان نتیجهی نبوغ از این پس برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی بر
روی اینترنت در دسترستان خواهد بود.
حاکمان اسالمیدانست!!
ام��ا ب��رای کارگ��ران و
از تارنمای تلویزیون دمکراس�ی ش�ورایی در شبکه
زحمتکش��ان آنچه که جهان�ی اینترنت دیدن کنید و آدرس آنرا در اختیار
اهمی��ت اساس��ی دارد ،دیگران نیز بگذارید .شماره تلفن برای تماس :
تامی��ن نیازهاییست که
 ۰۰۴۵۳۶۹۸۷۲۸۱و ۰۰۴۵۳۶۹۱۲۱۸۷
ب��ه عن��وان ی��ک انسان
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:
ب��ا آن روب��هرو هستند،
http://tvshora.com
نیازه��ای یک خان��واده
Email: shora.tv@gmail.com
که شامل غ��ذا ،پوشاک،
مسکن ،بهداشت ودرمان،

آم��وزش ،حملونقل و استراح��ت به اندازهی
کافی میباشد .ای��ن حقیست که کارگران و
زحمتکشاندارند اما جمهوری اسالمی از آنها
دریغ کرده و با سیاستهایی که اتخاذ میکند
نشان میدهد که این حکومتدرستدر مسیر
خالف خواست کارگران و زحمتکشان در حال
حرکت ب��وده و هر آینه وضعی��ت کارگران و
زحمتکشان از این نیز بدتر خواهد شد.
اینجاست که این موض��وع به صورت جدی
مطرح میش��ود که چگونه میت��وان بر این
بحران اقتصادی فائق آمد و به خواست فوری
کارگ��ران و زحمتکشان که همانا داشتن یک
زندگی مرف��ه و انسانیست ،تحقق بخشید؟
بورژوازی هیچ راهحلی برای این بحران ندارد،
زی��را همانطور که گفته ش��د ،برای حل این
بحران نیاز به اقداماتیست که تنها از عهدهی
طبقهی کارگر بر میآید .این طبقهکارگر است
ک��ه با در دست گرفتن ق��درت و ملی کردن
اصلیترین شاهرگهای نظ��ام سرمایهداری
همچ��ون بانکها و دیگ��ر نهاده��ای مالی،
شرکتها و صنایع ب��زرگ و تجارت خارجی
 ،میتواند به بح��ران اقتصادی به نفع تمامی
ستمکشان جامعه پایاندهد.
نشریه کار شماره ۶۳۹

ازتارنمایتلویزیوندمکراسی
شوراییدیدنکنید
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سالگرد...

با کمال اندوه ردگذشت انهـید مالک (نیامیر )،
مارد و سرور فرشته خو و زبرگوارمان را هب اطالع دوستان می رسانیم.
هب بـهاهن زبرگدا شت یادشان،
روز دوشنبه  ۴مارس  2013از ساعت  ۴ات  ۶بعد از ظهر ،
مح
رد ل سالن یادبود مونت رویال:
Mount Royal Commemorative
Services Reception Room,
1297 Chemin de la Foret,
Outremont, QC, H2V 2P9,

مـقدم اتن را گرامی میدا ریم.
info: 514-279-7358,
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هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد
داند که سخت باشد قطع امیدواران

مـه
محـم
دی
دیان

سال پیش همسر مهربان و یار همیشگی ام...
را در فصلی سرد
در آستانه ی نوروزی سیاه و تلخ
از دست دادم.
غیبت شوک آور او
 هنوز -بی رحمانه دردناک است...
غروب یکشنبه  24مارس 2013
با یاران و دوستانش
برای بزرگداشت یاد ارجمندش
گرد هم می آئیم.
جزئیات محل و زمان
در شماره آینده پیوند
به آگاهی تان خواهد رسید.

تینافرشادگهر

خانواده نـیامیر
________________

آرگو...

>> ادامه از صفحه25 :
نمی شود ،بلکه ضعف هایداستان
پردازی نيز هرگز توسط کسانی که
در ميان��ه ی ماجرا نبوده اند درک
نخواه��د شد .با اين توضيح اگر به
اين فيلم با نگاه خارجی نگاه کنيم
قطعا تحت تاثير اکشن سياسی آن
قرار خواهيم گرفت.
اما چرا اين فيلم چنين جايزه ای
می گيرد؟
حقيقت آن است که ما چيزی در
اين باره نمیدانيم .از يک سو منطق
حکم می کند که اسکار جايزه ای
سياسی نباش��د ،اما از سوی ديگر
آن چه در عمل مشاهده می شود
خالف اين برداشت است.
ب��ه نظر من مهم نيس��ت که اين
جايزه سياسی باشد يا نباشد.
چيزی که مهم است اين است که
ما و سياستم��داران ما به گونه ای
عمل نکنند که دست آويزی برای
ريخته شدن آبروی ايران و ايرانی

نفوذ خ��ود را در درياف��ت جايزه
موثر می دان��د .و اکنون بايد ديد
که همين حکومت اهدای اسکار به
آرگو را چگونه توجيه خواهد کرد.
آرگو فيلمی س�ت مردم پس�ند با
صحنه های هيجان انگيز و تکان
دهن��ده .اين هيجان زمانی بيشتر
خواه��د ش��د که ما فيل��م را نه با
نگ��اه ايرانی ،که با نگ��اه خارجی
بنگريم .نگاه خارجی متوجه عيب
و ايرادهای صحنه پردازی و صحنه
سازی نخواهد شد .همان قدر که
م��ا صحنه های فيلمی را که مثال
در هاوايی گرفته ش��ده درست و
دقي��ق فرض می کنيم همان قدر
هم خارجی ها صحنه های تهران
را درس��ت ف��رض می کنن��د .در
يکی از فيلم ه��ای جيمز باند که
در هامبورگ فيلم ب��رداری شده،
کسانی که ساکن اين شهر هستند
میدانند که مکان ها به رغم واقعی
بودن ب��ه شکلی که در فيلم
نشان میدهند نيستند.
اتومبيلی که مثال در خيابان
ج��ردن از روی ساختم��ان اصغر فرهادی درباره آرگو:
سقوط می کنددر خيابان ولی آرگو فیلم متوسط��ی است که از نظر
عصر فرود می آيد و روزنامه سینمای��ی بهزودی فرام��وش خواهد
فروشی که در فرودگاه ديده ش��د اما تصوی��ری که فیل��م از مردم
م��ی شود ،ابدا ب��ه آن شکل ای��ران میدهد در ذهنه��ا میماند و
وجود ندارد .اين را کسانی که این نکت��های است تلخ و تاسفانگیز...
در اين شهر زندگی می کنند روای��ت قهرمانپردازان��ه ،استف��اده از
متوجه می شوند اما ديگران کلیشههای امتح��ان پس داده ،به کار
همه چي��ز را درست و دقيق بستن تعلیقهای سطحی ،ارائه تصویر
فرض می کنند .حکايت آرگو تکبعدی ،سایهگونه و بدون پیچیدگی
نيز همي��ن طور است .يعنی از ضدقهرمانه��ا باعث شده تماشاگر
نه فقط ضع��ف های صحنه سادهپسند که حوصله ب ه کار انداختن
سازی -ب��ه رغم زحمتی که چر خ دندههای ذهن خود را ندارد فیلم
برای واقعی بودن آن کشيده را بپسندد و با آن هیجانزده شود
شده -با چشم خارجی ديده

همــدردی

شود .هيچ فرد منطقی نمی تواند
شناعت و زشتی اشغال سفارت و
گروگان گيری را انکار کند.
دوست ارجمند و دیرین ،کی راد عزیز
اي��ن عمل واقعا ص��ورت گرفته و
خامن دکتر میترا تهرانی فر گرامی
عده ای که امروز نيز از کردار خود
خانواده های محترم سوگوار
پشيمان نيستند و با افتخار از اين
در اندوه در گذشت مادر و مادر همسر ارجمندتان با شما همراهیم.
رويداد ي��اد می کنند مسبب اين
اینضایعهاسفباررابهشماوخانوادههایسوگوارتسلیتگفته،
حادثه ی تلخ بوده اند.
برای همه شما آرزوی بردباری داریم.
فيلمی بر اساس اين داستان واقعی
ساخته ش��ده و اين فيل��م امروز
محمدر حیمیان ،رامین مهجوری
مهمترين جاي��زه ی سينمايی را
از آن خ��ود کرده اس��ت .عيب و
و همه ی دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
ايرادی اگر هست ،نه در بن افلک
و هاليوود و دولت امريکا ،بل که در
خود ماست .اگر ما بوجود آورنده و
سازنده ی حقيقیداستان اين فيلم
رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ
بوده ايم باي��د خودمان را شماتت WWW.IBNG.CA
کنيم و ن��ه کسانی که اين رويداد
را خوب يا بد به تصوير کشيده اند.
احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور
اي��ن فيلم اگر حتی ب��ا ساخت و
پرداختی کامال عالی به روی پرده
می رفت و اين جايزه را از آن خود
هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر
می کرد باز ما به عنوان ايرانی آن
به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
را امری سياسی قلمداد می کرديم.
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
اين ه��م يکی ديگ��ر از ايرادهای
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
ماست .اگر موقع جايزه گرفتن فيلم
چهارشنبه ها 8 :بامداد
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
اصغر فرهادی با ديده ای منصف به
(باز پخش برنامه دوشنبه ها،
دوستان...
جمع
در
وکار
کسب
و
صبحانه
آن م��ی نگريستيم و هيجان ملی
ساعت ۱۰صبح به وقت شرق آمریکا)
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را از ما دریغ ندارید.
6710 St-Jacques W.
را در اظه��ار نظر خود دخيل نمی
iranleftalliance@gmail.com
Info: 514-249-4684
کردي��م آنگاه می توانستيم و حق
داشتيم اسکار آرگو را نيز سياسی
بدانيم.
زمان :ساعت  6بعدازظهر
ول��ی اکنون پای م��ان در تحليل  8مارس گرامی
1710 beaudry, Comite
نشانی شروع برنامه:
های پيشين گير کرده و نفی جايزه جمعه  8مارس به همراه گروه
Social Centre-Sud,
Place Emilie Gamelin,
ی آرگو ،نفی جايزه ی جدايی نادر زنان دیگر تبار علیه خشونت
Metro Beaudry
Metro Berri-UQAM
از سيمين نيز خواهد بود.
بر زنان راهپیمائی نموده و در
به پایان می رسانیم .انجمن زنان
و برنامه را با رقص ایرانی گروه
ادامه این روز را جشن می
از همه شما دعوت میکند که در
دهخدا و رقص زومبا و برنامه
ف .م .سخن گیریم:
های متنوع دیگر که تدارک دیده این برنامه شرکت کنید.
به امید دیدارتان
شده در
• >> تاریخ 8 :مارس

تلویزیونهفتگی
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کبد چرب

درکمین
شهرنشینها

وجود مق��دار کمی چربی در کبد
طبیع��ی است ،اما اگ��ر بیش از 5
درص��د وزن کبد را تشکیل دهد،
نشانه بیماری کبد چرب است.
ژنتیک به دو صورت در ابتال به این
بیماری نقشدارد .گاه ممکن است
تحت تاثیر مقدار الکل مصرفی و
احتمال الکلیس��م پیشرفته قرار
بگیرد و گاه بر سطح آنزیمهای کبد
ک��ه در تجزیه الکل دخالت دارند،
موثر است.
اما علت ایجاد کبد چرب غیرالکلی
نامشخص است .این بیماری بیشتر
در افراد میانسال ک��ه اضافه وزن
دارند ،دیده میشود .این افراد اغلب
کلسترول یا تریگلیسیرید باال و
دیابت یا پیش-دیابت (مقاومت به
انسولین) نیزدارند.
عوامل دیگری که ممکن است در
ایجاد کب��د چرب غیرالکلی نقش
داشته باشن��د عبارتن��د از فشار
اکسیداتیو که به آسیب سلولهای
کبدی منجر میش��ود ،آزادشدن
پروتئینه��ای تحریککنن��ده
چربی یا سلولهای دیگر و مرگ
سلولهای کبدی.
همچنی��ن سای��ر عل��ل بیماری
شامل مص��رف داروهای��ی مانند
پردنیزون ،آمیودارون ،داروهای غیر
استروئیدی ضد التهاب ،هپاتیت
 Bمزمن ،بیم��اری خودایمنی یا
وراثت��ی کبدی و بیماری ویلسون
(آسی��ب کبدی ناش��ی از تجمع
مس در کبد) ،کاهش وزن سریع
و سوءتغذیه است.
بررسیهای اخیر نشان داده است،
افزایش رشد باکتریه��ا در روده
کوچک و سایر تغیی��رات در روده
نیز با بیم��اری کبد چرب مرتبط
است.
فرم حادت��ر این بیماری که باعث
التهاب و زخ��م در کبد میشود،
استئاتو هپاتیت ( )NASHنامیده
میشود ک��ه یکی از عل��ل ایجاد
سیروز اس��ت و میتواند به تدریج

به نارسایی کبدی ،سرطان کبد و
مرگبینجامد.
بیماری کبد چرب اغلب خاموش
است ودر آغاز هیچ عالمتی ندارد،
اما اگر بیماری پیشرفت کند ـ که
معم��وال چند سال یا حتی چند
ده��ه طول میکش��د ـ عالئمی
مانند ضعف ،ازدستدادن اشتها،
تهوع ،گیجی ،اختالل در قدرت
تشخیص یا مشکل تمرکز ،بزرگ
شدن کب��د ،ناهمگون��ی و تیره
شدن پوست معم��وال در ناحیه
گردن یا زیربغل بروز میکند.
به گفته متخصصان ،در بیماری
کبد چرب الکلی پس از مدتها
مص��رف زیاد الک��ل ،عالئم بدتر
میشود ودر کبد چرب غیرالکلی
میتوان��د متوق��ف ،برعکس یا
وخیمتر شود.
در ای��ن می��ان اگر سی��روز ایجاد
شود ،کبد از کار میافتد و عالئمی
مانن��د احتباس مایع��ات ،تحلیل
عضالنی ،خونری��زی داخلی ،زرد
شدن چشمه��ا و پوست ،قرمزی
کفدستها ،سفید شدن ناخنها،
ن��ازک شدن موها و از دست دادن
موی بدن بروز میکند.

کاهش وزن ،کلید رهایی از کبد
چرب

ای��ن بیم��اری اغل��ب ب��ا انج��ام
آزمایشه��ای دورهای مشخ��ص
میش��ود .پزش��ک ممک��ن است
متوجه بزرگشدن کب��د شود یا
عالئ��م کبد چ��رب را در آزمایش
خون ببیند.
در آزمایش خون ،سطح آنزیمهای
خاص کبدی آالنین باال میرود.
متاسفان��ه هیچگون��ه تس��ت
بیوشیمیایی یا روش تصویربرداری
افتراقی برای تشخیص کبد چرب
ساده از غیرالکلی وجود ندارد.
اکث��ر مولفهه��ای آزمایشه��ای
ی از
بیوشیمیای��ی غیرطبیع�� 
جمله ب��اال رفتن کلسترول LDL
(کلست��رول ب��د) ،تریگلیسیرید
و قن��د خون و نی��ز کاهش HDL
(کلسترول خوب) ب��ا مقاومت به
انسولین مرتبط است.
ی��ک سونوگراف��ی دقی��ق از کبد
میتواند به شناسایی انواع کبدهای
چرب کمک کند .البته حساسیت
سونوگرافی با افزایش چربی شکمی
کاهش مییابد.
در ای��ن می��ان ،سیتیاسکن نیز
میتواند کبد چرب را شناسایی و
حتی درجه رسوخ چربی را تعیین
کن��د .البته رسوب آه��ن در کبد
ت مانع کارایی این روش
ممکن اس 
شود.
در ح��ال حاضر «امآرآی» بهترین
آزمایش تصویرب��رداری برای کبد
چرب ،شناخته شده است.
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خ��ون را مانن��د شکم راه��ی بسیار خ� وسط بیسکوئیتُ ،سس ،پیراشکی و . ...چرخش
ها
ی
دای
ره
وار
را
به
سمت
�وب برای به جای ا
خودتا ستفاده از غذاهای آماده ران های تان بکشانید.
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ن
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ا
ست
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داروهای��ی مانند 
ده از دستورالعمل
ها
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سعی کنید
پزی کنید.
پنتوکسی فیلین
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همیشه شکم تان را
شام
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ـک��ه جری��ان
دارید
ت  7شب
yahoo.co
میل کنید.
خ��ون را بهبود
میبخشند ـ نیز
نباید نادیده گرفت.
شیوه زندگی خود را اصالح کنیم

با تغییراتی در شیوه زندگی خود
میتوانی��م به کاهش و رفع عالئم
کبد چرب کمک کنیم ،از جمله
 کاهش وزن به میزان نیم تا یککیلوگرمدر هفته،
 کاهش مصرف چربیهای اشباعش��ده و جایگزین ک��ردن آنها با
چربیهای سالم اشباعنشده مانند
چربیهایی ک��ه در ماهی ،روغن
زیتون و مغزها وجود دارد،
 انتخاب یک رژیم سالم که غنی ازمیوهها و سبزی ،غالت سبوسدار
(مانند نانهای گندم سبوسدار و
برنج قهوهای) باشد و
 حداقل  30دقیقه ورزشدر اغلبروزهای هفته،
 همچنین با خودداری از مصرفالکل ،کنت��رل دیابت و پایین نگه
داشتن سط��ح کلسترول خون ،از
کبدتان محافظت کنید.
به خاط��ر داشته باشید به تمامی
دستورالعملهای داروها بخصوص
داروهای بدون نسخه عمل کنید
و در استف��اده از موادشیمیای��ی
ط و مراقبتهای الزم
خانگی ،احتیا 
را به عمل آورید.
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يك :اين همه عشق به اعضاي بدن! لحظهاي نبايد غافل ماند .توقف
يعن��ي نابودي .ناگاه ،فرماندار ميايس��تد .اينجا گوي��ا پايان خط او بوده
اس��ت .همه اعضا كماكان هماهنگ راه خ��ود را ميروند ،يعني زندگي
مه 2012
1433
ماه 1391
خرداد
دوشنبه 8
5089
هجدهم
توقف28كرد
رجببايد
س��ودي 6ندارد.
ديگر
فايده؟!
فرماندار ،چه
شمارهبي
كنند ،اما
سال مي
يا به جاي ديگري نقل مكان كرد كه فرمانداري داش��ته باش��د .حداقل
بای��د زنده!
فرمانداري
برای
میگوین��د که
دو :همه دس��تگاهها كار ميكنن��د ،در اصل ادام��ه زندگي را براي
به
متعهد ماندن
غذایی
م
رژی
اعضايي كه هنوز هماهنگي خود را از دست ندادهاند ،فراهم ميكنند ،اما
بیشتر تالش
کنند .اين همه دستگاه هم تا حدي ميتوانند نقش فرماندار
فرماندار نيست
خود باید ...
مشک��ل را
وقتی
تالشالبته بازي ك��ه نه ،با نبود فرماندار .بقيه را هماهنگ نگه
بهكنند،
ب��ازي
را
نباشند ديگر هماهنگي در كار نخواهد بود!
دهید ،اگر
دارند؛ چه
سعی
نکردن ربط می
هایی اين كه عضوي كه هماهنگي خود
ت انتظار
اس��ت.
قدرتاو در
میکنید آن را باس�ه:
ارادهانتظارفعالی
را با بقيه از دس��ت داده است ،جايگزين ش��ود .ثانيهها انتظار ميكشد،
خودت��ان حل کنید؛ یادتان مث��ل
س��اعتها ،ماهها ،س��الها  ...انتظار ميكش��د ،اما  ...او محكوم به انتظار
باش��د معم��وال
مالق��ات
راهکارهایآن سوي ديگر دل به دستگاهها خوش دارد و بازگشت
است چون كسي
وجود
موثرتر دیگ��ری هم
دوستان،
ديگر نيست!
فرمانداري كه
كه كسي به فكر او بوده و با همه
بعضی لطف اين
چهار :سالم است ویاخرسند .به
دارد.
تمرینات
باور كرده است كه اعضا
است.
گذشته
ها
دستگاه
خير
از
ها،
سختي
و
ها
دشواري

مدیتیشن ب��رای تقویت
بدون فرماندار يعني هيچ و بهتر اس��ت تا حال كه فرماندار نيس��ت ،اعضا را به
کنید.
ایجاد
تمرکز
فکر
اندازه
از
بیش
.۴
جاي ديگري منتقل كرد جايي كه به زندگي ادامه دهند ،يا زندگيبخش باشند.
نکنید.
كسي حاضر شده است ازعزيزي بگذرد و اعضاي او را به كساني كه چشم به راه
ً
واقعي اهدا است!
معناي
همان
اين
ببخشد.
هستند،
دوباره
زندگي
آدم ه��ا معم��وال برای حل  .۵ریتم تان را تنظیم
کنید.در رتبه  42جهاني پيوند عضو از جسد قرار
كش��ورمان امروز
اگرچهیکنند.
مشکالت شان فکر م
دارد ،اما همين آمار در مقايسه با گذشته حاكي از آن است كه ايرانياني
مفیدی
راهکار
با این که این
اساسی
و
مهم
بخش
یک
كه همواره از خودگذش��تگي و ايثار آنها زبانزد بوده است ،اكنون به اين
که
است
مه��م
دوقطبی
اختالل
درمان
از
است ،ام��ا نتيجه رسيدهاند كه بهترين راه براي نجات بيماران سخت و كساني كه
بدنفکر
ان��دازه
بدانی��د بیش از
اف��راد
كه اعضاي بيمار مرگ
تشوی��ق است
 bipolarدادهاند اين
خود را از دس��ت
عضوي از
ً
در
كه
اين
ماست.
زيبنده
همه
اين
ا
واقع
آيا
اما
كنند
اهدا
ا
خودر
مغزي
کردن ب��ا روحی��ه افسرده ،به ایجاد برنامههای منظم ب��رای آرام ک��ردن سیست��م
درصد از
کارو فقط 5
رخ ودهد
در كش��ور
برایمغزي
به نفر مرگ
راهکارهاییتا4کههزار
کیفی��ت س��ال 3
معاشرت
خواب،
خود را بلد باشید.
عصبی
خانوادهها حاضر به رضايت براي اهداي عضو ش��وند و در مقابل ًس��االنه
آورن��د را
پایینبيماراناست.
ب��اال زدن آستی��ن تان
نيازمند اهداي عضو جان خود را از مثال
دست دهند
زيادي از
دس��ت می تعداد
میآورد.
تنظیم این ریتمها به تعدیل و دس��ت زدن ب��ه بازوهایتان
زيبنده ماست؟
درمورد
اگر تا همی��ن براالن
کم��ک
روحی��ه و
توسین آزاد میکند)،
(اکسی
واسطه
عزيزي كه به
ان��رژیاعضاي
بخش��يدن
پوشيده نيست كه
كس��ي
بنیادیسادهاي نيست كه
اصلوجه كار
ای��ن هيچ
دادهايم ،به
مغزي او را
مرگ
مشکالت\موقعی��ت
دس��تکند.
خ��وداز می
صدقاما بهترين كار در
نیز گرفت
تصميم
و
زد
حرف
آن
درباره
س��ادگي
به
بتوان
فکر کردهای��د ،بفهمید که برای عموم مردم
اين ش��رايط اين اس��ت كه براي لحظهاي غم خود را فراموش كرده و به
در بیشتر
پاسخ مشکالتتان
یکند.
نقطه نقطه كشور چشم به راه ايثاري هستند
بينديشيم كهم در
كس��اني
کردن
برایدرپیدا
خواهدش��د و چه از اين بهتر كه ما يكي از آنها باش��يم.
حق آنها
فکر کردن كه
فردیعزيزان مرگ مغزي
های كه از
عضوي
ديگرانازبه واسطه
استراتژی
راهحل نیست.بخشيدن زندگي به .۶
اجري براي آن قابل
هي��چ
اس��ت كه
ايثاري
کردنميكنيم،
فکرآنها اهدا
خود به
ایجاد وقف��ه در
کنید.
استفاده
بخش
آرامش
كه از دنيا
ratingاً نه فقط براي او
) 0.36اين اجر قطع
تصور نيست و صد البته كه
رفتهPuzzle 26 ،
(Easy,
difficulty
ب��ه
مشکالتت��ان
درم��ورد
اگر از زندگی خسته و کالفه
بلكه براي بستگانش نيز از سوي خداوند محفوظ ميماند.
ً
چه را
احتمال بیشتریپسشما
همانندال در
ايرانيان رااحتما
به كه نامهستید،
مرحلهعرصه اهداي عضو
هميشه در
خوب
مغزيکه
کوچکی
سمت
"جنگ یا
به رتبه كشور را در
گریز"خير
اين عمل
واکنشو با ترويج
زنده نگه داريم
چیزهایمرگ
از
درجاتي باالتر ارتقا دهيم.
مرگ مغزي
عضو از
کردن
پيوندبهتر
میتوانید برای
سر ومیبهبرید.

13

در زی��ر  ۶نکت��ه عن��وان کنید.
میکنی��م که کم��ک تان 
میکند وقتی زیر بار استرس  .۲به خودتان یادآور شوید
زندگ��ی خست��ه و کالف��ه که بهترین تالش تان را
شدید ،احساس بهتری پیدا میکنید.
کنید.
به خودت��ان ی��ادآور شوید

که باتوج��ه ب��ه امکانات و
شرایطتان ،هر چه ازدستتان
 .۱اسیر دام «اعتقاد به
همین االن برمیآید را انجام
دنیای عادل» نشوید.
اعتقاد به دنیایی عادل نوعی میدهید.
تعصب شناخت��ی است که تمرین کنی��د انعطافپذیر
توسطروانشناساناجتماعی باشید تا بتوانید از فرصتها
م��ورد مطالعه ق��رار گرفته برای تغییر بهره ببرید.

است.
ً
بعنوان مثال ،افراد اکثرا این  .۳اسیر دام «باید سختتر
رویکرد رادارند که میگویند کار کنم» نشوید.
اگر دیگ��ران فقیر هستند ،اگر میخواهید به استرس،
مستحق آن فقر هستند.
مشکالت یا خستگیهایتان
اسی��ر ای��ن دام نشوید که با تالش برای سختتر کار
فکر کنید اگر دچار مشکل کردن واکنش بدهید ،دست
هستی��د ،مستح��ق آن نگهدارید.
مشکالتید و ب��ه این دلیل همانط��ور که در ب��اال ذکر
بکشید که انسان
کردیم،بااحتماالً االن تا
جایی ميگویند
سخن
مشكالت خود
عذاب از
دار پيوندبایدعضو
بیارزشیهستید.
ک��ه از دستت��ان برمیآید
روزگار به هی��چ وجه عادل تالش میکنی��د .اینکه به
نیست.
خودتان بگویید پاسخ حل
بسی��اری اف��راد باهوش و مشکالتتان لزوما سختتر
بااستعداد در شرایط بسیار کار کردن است ،فکردرستی
سخ��ت زندگ��ی میکنند .نیست.
همه ما تصمیمات ضعیف با گفتن این به خودتان که
در زندگی زیاد گرفتهایم.
مشکل تالش ناکافی است،
گاهیوقتها این تصمیمات باع��ث میشوید در امتحان
9
عواقب کمی به دنبال دارند کردن روشه��ای جدید را
و گاهی مجب��ور میشوید بر روی خ��ود ببندید .مثل اوضاع یا روحیهت��ان انجام برای اینکه بتوانید خوب فکر
ت��ا آخر عمر ب��ا
کنید ،خیلی مهم8است که
عواقبدواینشرحآنهای��ی که ب��رای مقابله با دهید ،سوق م6یدهد .یک جدول با دو شرح
جدول با
یک
تصمیماتدست و پنجه نرم پرخ��وری خود به خودشان ای��ن وقف��ه را میتوانید با استراتژیهای روانشناختی

چ
ه
ب
ک
ن
ید

پيوندزندگيراانتظارميكشند
ظارميكشند

مينا تاجبخش

يك :اين همه عشق به اعضاي بدن! لحظهاي نبايد غافل ماند .توقف
يعن��ي نابودي .ناگاه ،فرماندار ميايس��تد .اينجا گوي��ا پايان خط او بوده
اس��ت .همه اعضا كماكان هماهنگ راه خ��ود را ميروند ،يعني زندگي
ميكنند ،اما بيفرماندار ،چه فايده؟! ديگر س��ودي ندارد .بايد توقف كرد
يا به جاي ديگري نقل مكان كرد كه فرمانداري داش��ته باش��د .حداقل
فرمانداري زنده!
دو :همه دس��تگاهها كار ميكنن��د ،در اصل ادام��ه زندگي را براي
اعضايي كه هنوز هماهنگي خود را از دست ندادهاند ،فراهم ميكنند ،اما
 ...فرماندار نيست اين همه دستگاه هم تا حدي ميتوانند نقش فرماندار
را ب��ازي كنند ،البته بازي ك��ه نه ،با نبود فرماندار .بقيه را هماهنگ نگه
دارند؛ چه اگر نباشند ديگر هماهنگي در كار نخواهد بود!
س�ه :او در انتظار اس��ت .انتظار اين كه عضوي كه هماهنگي خود
را با بقيه از دس��ت داده است ،جايگزين ش��ود .ثانيهها انتظار ميكشد،
س��اعتها ،ماهها ،س��الها  ...انتظار ميكش��د ،اما  ...او محكوم به انتظار
است چون كسي آن سوي ديگر دل به دستگاهها خوش دارد و بازگشت
فرمانداري كه ديگر نيست!
چهار :سالم است و خرسند .به لطف اين كه كسي به فكر او بوده و با همه
دشواريها و سختيها ،از خير دستگاهها گذشته است .باور كرده است كه اعضا
بدون فرماندار يعني هيچ و بهتر اس��ت تا حال كه فرماندار نيس��ت ،اعضا را به
جاي ديگري منتقل كرد جايي كه به زندگي ادامه دهند ،يا زندگيبخش باشند.
كسي حاضر شده است از عزيزي بگذرد و اعضاي او را به كساني كه چشم به راه
زندگي دوباره هستند ،ببخشد .اين همان معناي واقعي اهدا است!
اگرچه كش��ورمان امروز در رتبه  42جهاني پيوند عضو از جسد قرار
دارد ،اما همين آمار در مقايسه با گذشته حاكي از آن است كه ايرانياني
كه همواره از خودگذش��تگي و ايثار آنها زبانزد بوده است ،اكنون به اين
نتيجه رسيدهاند كه بهترين راه براي نجات بيماران سخت و كساني كه
عضوي از بدن خود را از دس��ت دادهاند اين است كه اعضاي بيمار مرگ
راهکارهاییكه در
زيبنده ماست .اين
اهدابكنند
لمسخودر ا
مغزي
باشد که
همهشامل
واقعاًیا اين که
ه��اامابا آيایک
کردن ل
از
درصد
5
فقط
و
دهد
رخ
كش��ور
در
مغزي
مرگ
نفر
هزار
تا4
3
س��ال
دو انگشت و یا مالش دستها در مواقع اضطراب و استرس یا
خانوادهها حاضر به رضايت براي اهداي عضو ش��وند و در مقابل س��االنه
کنید.
ناراحتی از
استراتژی ها
اینازدست
همه از
استفادهدهند
آنهااز دست
خود را
اهداي عضو جان
بيماران نيازمند
زيادي
تعداد

.
د
هستنماست؟
زيبنده
تهیهكهکنید
یک برنامه
بخش��يدن اعضاي عزيزي كه به واسطه
شخصینيست
كس��ي پوشيده
بر
مرگ مغزي او را از دس��ت دادهايم ،به هيچ وجه كار سادهاي نيست كه
بتوان به س��ادگي درباره آن حرف زد و تصميم گرفت اما بهترين كار در
اين ش��رايط اين اس��ت كه براي لحظهاي غم خود را فراموش كرده و به
كس��اني بينديشيم كه در نقطه نقطه كشور چشم به راه ايثاري هستند
كه در حق آنها خواهد ش��د و چه از اين بهتر كه ما يكي از آنها باش��يم.
بخشيدن زندگي به ديگران به واسطه عضوي كه از عزيزان مرگ مغزي
خود به آنها اهدا ميكنيم ،ايثاري اس��ت كه هي��چ اجري براي آن قابل
difficultyرفته،
ratingبراي او كه از دنيا
)0.43قطعاً نه فقط
تصور نيست و صد البته كه اين اجر
(Easy,
بلكه براي بستگانش نيز از سوي خداوند محفوظ ميماند.
پس چه خوب كه نام ايرانيان را همانند هميشه در عرصه اهداي عضو
از مرگ مغزي زنده نگه داريم و با ترويج اين عمل خير رتبه كشور را در
پيوند عضو از مرگ مغزي و به درجاتي باالتر ارتقا دهيم.

زیبایی  ،تندرستی و
اعتمادبهنفس...

بامربیانخصوصی
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افقي:
 -1ب��اران يخي – يك مدل اقتصادي
كه اثر قيمت را بر روي مقدار در بازار 1
رقابتي بررسي ميكند
2
 -2دژخيم – شهري در استان فارس 3
– برخي در خواب ميكشند
4
 -3كمد – ويران – كراهت ،بيزاري
 -4رودست خوردن – بخيل – ديكته 5
– نياكان
6
 -5مرطوب – مادر خودماني – پرچم
 -6از عناصر شيميايي فلزي – ايما و 7
اشاره با پلك زدن – با خورد آيد
8
ما
س��نتي
 -7غوغا ،بلوا – از نانهاي
9
– سود حرام
 -8س��خن يا شعري كه بدون انديشه 10
قبلي بيان ش��ود – س��از ايراني – نام 11
پسرانه
12
 -9م��وي گ��ردن اس��ب – اكس��يد
آلوميني��وم خ��اك – چگونگي انجام 13
گرفتن يك كار
14
–
رئي��س
و
آق��ا
–
س��ر
 -10ضرب��ه
15
ژاندارمري سابق
 -11پيامبر صبور – اس��اس و شالوده
– پارچه فروشي
– از حروف مقطعه قرآن كريم
 -9مرد بخشنده – تيرهاي از گياهان ( با
 -12پخش و پال – احتياج – شكوهگوي نام ديگر كرفسيان) – نوع ،گونه
جداييها – ماهي عرب
 -10هرج و مرج – ش��هري در اس��تان
طرز
–
ورم
–
واج��ب
 -13از نمازه��اي
اردبيل – عدد ورزشي
عمل
 -11تفال��ه كنجد – مصوني��ت در برابر
لرستان
استان
در
شهري
–
مرطوب
-14
بيماريها – درخشان ،نوردهنده
– نور كم
 -12سده – صريحاللهجه – نام پسرانه
 -15جامي و آذر بيگدلي هر دو حكايت
– مرادف فجور
اي��ن دو دلداده را به نظم كش��يدهاند –
 -13بخشش – پول زيرميزي – چارپا
روستا
 -14زنن��ده – عض��و دهان – س��روده
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اجتماع...
تنهایی ،بالی جسم و جان

تنهای��ی و تنها زندگ��ی کردن در
سراسر جه��ان در ح��ال افزایش
است .ت��ا چه حد دیدار دوستان و
خانواده میتواند بر سالمتی نقش
داشته باشد؟
پزشکان پی��ش از این به تاثیرات
بد "تنها زندگی کردن" بر مغز پی
برده بودند ،تاثیراتی که به مشکالت
روح��ی ،روانی نظی��ر افسردگی،
استرس ،اضطراب ،و فقدان اعتماد
به نفس منجر میشود.
اما شواهد زی��ادی درمورد ارتباط
بی��ن انزوای اجتماع��ی با افزایش
خطر ب��روز بیماریهای فیزیکی
وجود دارد.
در سال  ۲۰۰۶میالدی ،تحقیق بر
روی  ۲۸۰۰زن مبت�لا به سرطان
پستان نش��ان داد احتمال مرگ
ناش��ی از این بیماری در زنانی که
تماس کمت��ری با دوست��ان و یا
اعضای خانواده خود داشتند پنج
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برابر بیشتر از زنانی بود که تماس
های اجتماعی زیادیداشتند.
محقق��ان در تالشند ت��ا دریابند
چگون��ه "تنهای��ی" میتوان��د بر
سالمت بدن تاثیر گذاشته و فرد را
بیمار کرده و در نهایت باعث مرگ
شود.
روانشناس��ان در دانشگ��اه ه��ای
شیکاگ��و و اوهایو نش��ان دادهاند
کسانی که از نظر اجتماعی منزوی
هستند،تغییراتیدرسیستمایمنی
ب��دن آنها ایجاد میش��ود که این
میتواند به بروز وضعیتی موسوم به
التهابات مزمن منجر شود.
بروز ت��ورم های کوت��اه مدت در
بهبود زخمها و یا عفونتها امری
ضروری است ،اما اگر التهاب ادامه
یابد میتواند باعث بروز بیماریهای
قلبی و سرطان شود.
محقق��ان دانشگ��ان شیکاگ��و
دریافتهاند که برای افرادی که تنها

زندگیمیکنند،فعالیتهایروزانه
بسیار استرس آورتر از کسانی است
که از نظر اجتماعی منزوی نیستند.
ای��ن محقق��ان می��زان هورمون
کورتی��زول را که در زمان استرس
تولید میش��ود ،در شمار زیادی از
افراد سالم در صبح و غروب اندازه
گیری کردند.
این بررسی نش��ان داد که میزان
هورمون کورتیزول تولید شده در
افراد تنها ،بیشتر بوده است.
دانشمن��دان براساس این تحقیق
گفتهاند که میزان زیاد این هورمون
باعث التهابات و بیماری میشود.
پژوهشگ��ران دانشگ��اه اوهایو به
بررسی میزان التهاب در پاسخ به
استرس در افراد تنها پرداختند.
در همین رابطه دکتر لیزا جارمکا
از دانشگ��اه اوهایو زن��ان مبتال به
سرطان پستان را که از این بیماری
ج��ان سال��م ب��در ب��رده بودند با
داوطلبان سالم مقایسه کرد.
او در ای��ن تحقی��ق از شرک��ت
کنندگان تستی موسوم به تست
است��رس اجتماعی تری��ر (Trier
 )Social Stress Testرا گرفت که
در آن از شرکت کنندگان خواسته
شد که در جلوی گروهی از داوران
در این باره که چرا بهترین کاندیدا
برای کسب شغل هستند ،توضیح
دهند.
سپس از آنها خواستند تا محاسبه
ریاضی ذهن��ی را در جلوی همان
داوران انج��ام دهن��د .تست های
انجام شده و آزمایش های خون در
هر دو گروه نشان داد که افراد تنها،
از می��زان باالی التهابات برخوردار
هستند.
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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
برنامه های پزشکی

دکت��ر جارمکا درب��اره نتیجه این
آزمای��ش گفته اس��ت" :اگر شما
تنها هستید ،صرفنظر از وضعیت
پزشکی ،می��زان التهابات در شما
افزایش مییابد".
به گفته دکت��ر جارمکا "مدتهای
مدیدی طول کشی��د تا پزشکان
تاثیر تنهایی و تنها زندگی کردن
را بر سالمتی تشخیص دهند .اما
ح��ال می دانیم که ت��ا چقدر پی
بردن به زندگی اجتماعی بیماران
امری مهم است".
شم��ار افرادی که تنها زندگی می
کننددر سراسر جهان رو به افزایش
است .بسیاری از آنها افراد مسنی

هستند که پس از مرگ شریک
زندگیشان تنه��ا ماندهاند و یا
خانوادههایش��ان آنها را از خود
دور کردهاند.
تنه�ا در بریتانی�ا نیمی از
افراد  ۷۵ساله تنها زندگی
میکنند ،و از هر ده نفر ،یک
نفر از این تنهایی رنج میبرد.
دکتر جارمک��ا معتقد است" :تنها
بودن به معنای آن است که از نظر
احساسی به کسی وابسته نیستید
ویا برای کسی مهم نیستید" .
او میافزای��د" :م��ا بای��د بدنب��ال
راههایی ب��رای کمک به این افراد
باشی��م .بدبختانه ما نمیتوانیم به

دکتر عطا انصاری
سه شنبه ها 6 :تا  7شب

Mihan TV

در تلویزیون میهن به مدیریت
سعیدبهبهانی ،در  GLWIZو یا سایت

www.mihantv.com

کسی پیشنهاد کنیم که برو بیرون
و کس��ی را پیدا ک��ن که دوستت
داشته باشد .ما باید بدنبال ایجاد
شبکههای حمایت��ی از این افراد
باشیم".
دبورا کوهن :بی بی سی
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دردخند...

حسن رجب نژاد
کار مان را به بیمارستان کشانده
دوباره میفرستد مان آزمایشگاه.
دو سه روز بعد؛ دوباره زنگ میزند بود .هفده هیجده روزی توی
بیمارستان خوابیده بودیم .نزدیک
و میگوید :نتیجه آزمایش ها
منفی بوده! یعنی اینکه هیچ مرگ بود چانه آخری را بیندازیم و غزل
خدا حافظی را بخوانیم .آنجا هم
تان نیست! اما این درد لعنتی
دکتر مان میگفت :سیگار ممنوع؛
روزگارمان را سیاه کرده است.
www.gilehmard.com
به دکترم میگویم :دکتر جان! این بهدکتر میگوییم:دکترجان! یعنی عرق ممنوع؛ ترشی ممنوع؛ برنج
ممنوع .و غذای مان شده بود
زخم معده لعنتی مان دوباره عود چه مرگ مان است؟
سرش را میخاراند و میگوید :عرق بیسکویت بی نمک که الکردار ها
کرده! شب و روز مان سیاه شده.
بهش میگفتند سین سال!
میخوری؟
از بسکه الکردار درد میکند شب
حاال سی سال از آن قضایا گذشته
ها نمی توانیم بخوابیم .روز ها هم میگوییم:نوچ!
است .در این سی سال سی هزار
آنقدر عصبانی هستیم که حوصله میگوید:سیگارمیکشی؟
جور بال به سرمان آمده است .در
میگوییم :سیگار؟ ای ...چه عرض
هیچ چیز و هیچ کس را نداریم.
دکتر معاینه مان میکند و میگوید :کنیم والله؟ گاهگداری که حوصله این سی سال آواره قاره ها و کشور
باید بروی آزمایش .بعدش هم یک مان سر میرود؛ یا هوا ابری میشود؛ ها بوده ایم.اما این زخم معده
دل مان میگیرد و یکی دو تا پکی لعنتی مان دست از سرمان بر
مشت قرص و دوا بمن میدهد و
نداشته و رفیق راه همه در بدری
میگوید :این یکی را صبح ها قبل به سیگار میزنیم!
هایمان بوده است.
از صبحانه بخور .این یکی را ظهر میگوید :از امروز؛ عرق خوری
بهدکتر مان میگوییم:دکتر جان!
ممنوع؛ سیگار ممنوع؛ ترشی
ها بعد از ناهار .این یکی را هم
یعنی چه مرگ مان است؟!
ممنوع؛ برنج ممنوع!
شبها موقع خواب.
میرویم آزمایش خون.دوا ها را هم میگوییم :دکتر جان! عرق و ترشی میگوید :ببین آقای گیله مرد!
ما همه جور آزمایش کرده ایم.
و سیگار و شیرینی را می توانیم
همانطور که آقای دکتر فرموده
هیچی نشان نداده است .معده تان
است بموقع میخوریم .اما این درد یک کاری بکنیم؛ اما مگر میشود
لعنتی دست از سرمان بر نمیدارد .برنج نخوریم؟ ما اگر روزی دستکم عیب و ایرادی ندارد!
بعد از من می پرسد :روزنامه
یک وعده برنج نخوریم تمامی
سه چهار روزی کجدار و مریز
میخوانی؟!
اعضای بدن مان از کار می افتد.
میکنیم تا ببینیم نتیجه آزمایش
میگویم :یس!
اصال سکته ناقص میفرماییم!
ها چه میشود!دکترمان زنگ
دکتر میگوید :عرق ممنوع؛ ترشی میگوید :خبر های ایران را دنبال
میزند و میگوید :نتیجه آزمایش
میکنی؟!
ها منفی بوده! یعنی اینکه چیزیت ممنوع؛ برنج ممنوع!...
نیست!دوا هایت را بخور تا ببینیم میگوییم :دکتر جان! من از مزارع میگویم :یس! چه جور هم.
میگوید :عرق خوری ممنوع؛
سبز شمال میآیم ،ز سر زمین
چه میشود.
ترشی ممنوع؛ سیگار ممنوع؛
برنج؛ این طالی تلخ و سپید
سه چهار روزی دواها را می
خودخوری ممنوع؛ روزنامه خوانی
که دانه دانه ی آن قطره قطره
خوریم؛ اما این درد لعنتی امان
هم ممنوع!
خون من است...
مان را بریده است.
میخندم و میگویم:دکتر جان!
اما این دکتر ال کردار که زبان
دوباره میرویم سراغ دکتر.
راستی راستی عیب و علتی توی
صاحب مرده مان را نمی فهمد.
میگوییم:دکتر جان! نکند
این معده ال کردار مان نیست؟
اصال شعر حالی اش نیست!
سرطانی؛ مرطانی؛ چیزی؛داشته
میگوید :والله؛ ما که همه جور
میگوید :عرق ممنوع؛ سیگار
باشیم! این درد لعنتی دارد بابای
آزمایشی کرده ایم .فقط مانده
مان را می سوزاند ها! باالخره باید ممنوع؛ برنج ممنوع!
است شما را بفرستیم پیش
یک مرگ مان باشد که این معده یاد سی سال پیش می افتیم.
سی سال پیش که ما در بوئنوس دامپزشک!
سگ مصب مان اینجوری دارد

آیرس زندگی میکردیم؛ این معده
اذیت مان میکند!
لعنتی مان خونریزی کرده بود و
دکتر دوباره معاینه مان میکند.

خود خوری
ممنوع!

هـن
شت
م
ردسال۹۱هرماه ۷ر ندردگذ ند

ایلنا :سال  ۹۱برای اهالی
فرهن��گ و هنری سال
چندان خوبی نبود.
از ابت��دای س��ال ۹۱
ت��ا ام��روز  ۸۷چهرهی
فرهنگی ،هنری و ادبی
روی در نق��اب خ��اک
کشیدهاند و در این میان
سه��م سینم��ا و تاتر از
همه بیشتر بوده است.
در ای��ن می��ان
درگذشتگ��ان نب��ود
افرادی همچون حمید
سمندری��ان ،همای��ون
خ��رم ،ای��رج ق��ادری،
جالل ذوالفنون ،شاپور
قریب ،عل��ی کسمایی،
فهیم��ه راستکار ،جاهد
جهانشاه��ی ،فری��ده
الشایی و مسعود بهنام...
برای عالقمندان جامعه
هنر دردناکتر بود.
در س��ال ،۱۳۹۱
۳۱هنرمن��د سینم��ا و
تئاتر ۱۶ ،هنرمند عرصه
موسیق��ی ۱۸ ،هنرمند
عرصه هنرها تجسمی،
 ۶نویسنده حوزه ادبیات
و  ۷منتقد و پژوهشگر
هنردرگذشتهاند.
اسام��ی هنرمندانی که
در ط��ی س��ال  ۹۱در
گذشتهان��د باتوج��ه به
رشتهه��ای هن��ری به
شرح زیر است:
هنرمنداندرگذشته
عرصه سینما و تئاتر
(بازیگر،مدیرتولید،
دوبلور،کارگردان)
 ۳۱نفر

اردشیر ایراننژاد (مدیر
تولید) ،امیر بدرطالعی
(بازیگر) ،امیر هوشنگ

قطع��ه (دوبل��ور) ،ایرج
ق��ادری (کارگ��ردان)،
ایرن زازیانس (بازیگر)،
ایلوش خوشابه (بازیگر)،
بهروز مسروری (بازیگر)،
پروین دخ��ت یزدانیان
(بازیگ��ر) ،حمی��د
سمندریان (کارگردان)،
رضا حاجی��ان (بازیگر
و بدلک��ار) ،رض��ا
مشایخی(تعزیه خوان)،
ستارداداشپور (بازیگر)،
شاپور قریب (کارگردان)،
عبدالله بوتیمار (بازیگر)،
علی کسمایی (دوبلور)،
علی نجف��ی (متصدی
البراتوار)،فاطمه طاهری
(بازیگر) ،فهیمه راستکار
(بازیگ��ر و دوبل��ور)،
قاسم اصغ��ری (طراح و
مجری صحنه) ،مجید
میرزاییان(بازیگ��ر)،
محمدحسن ن��وروزی
(مدیر تدارکات) ،مسعود
بهن��ام (صداب��ردار)،
مسع��ود فقیه (هنرمند
تئاتر) ،منوچهر اخضرپور
(بازیگ��ر و بدلک��ار)،
مهدی کیخایی (بازیگر
تئات��ر) ،میرمحم��د
تج��دد (بازیگ��ر) ،نادیا
دلدارگلچی��ن (بازیگر)،
نعم��ت اسعداله��ی
(بازیگ��ر) ،هدی��ش
بیگدلی شاملو (هنرمند
جلوههای ویژه سینما)،
حمی��د حم��زه ابیازنی
(بازیگ��ر و کارگردان) و
محمد باباون��د (بازیگر
تئاتر).
هنرمنداندرگذشته
عرصهموسیقی

(آهنگساز،خواننده،
نوازنده ،رهبر ارکستر)
 ۱۶نفر

اکب��ر لق��ا (خوانن��ده)،
امیرحسی��ن مل��ک
(نوازنده ویولون) ،بهرام
سارن��گ (خوانن��ده،
حسن کسایی (نوازنده
نی)،حسی��ن سمندی
(دوتان��واز) ،سراجدین
باشق��ره (موسیق��ی
ترکمن) ،عبدالله سرور
احمدی (دوتار نواز)،فرج
اله امین��ی (دوتارنواز)،
پوررض��ا
فری��دون
(خواننده گیلکی) ،قاسم
جبلی (خواننده)،محمد
بیگلریپ��ور (آهن��گ
س��از) ،محمدرضا روح
بخش (نوازن��ده تئاتر)،
محمدرض��ا گرگینزاده
(آهنگ ساز)،محمدعلی
شرفای��ی (خوانن��ده و
نوازنده)،مالغالمحسین
افکاری (موسیقی محلی
قوچان) و همایون خرم
(آهنگ ساز).
هنرمنداندرگذشته
عرص ه هنرهای جتسمی
(خوشنویس،نقاش)
 ۱۸نفر

صادق��ی
اباصل��ت
(خوشنویس)،بهم��ن
یوسفی��ان (عک��اس)،
بی��ژن نعمت��ی شریف
(نقاش و مجسمه ساز)،
جمالالدین خرمینژاد
(نق��اش) ،جهانبخ��ش
صادقی(نقاش) ،شهریار
سرمس��ت (گرافیست)،
گلست��ان
فخ��ری
(سفالگ��ر) ،فری��ده

دکترعطاانصاری

در کلینیک مدیکال آلفامدیک

شیشه،طاعونیکهذرهذرهمیکشد

شیش��ه م��ادهای اس��ت
آشنا در پارتیهای شبانه
جوانان که به سرعت نشئه
میکن��د ،ارزان اس��ت ،اعتماد به حاوی مادهای به نام سودوافدرین
نفس و حس خوشبختی میآورد )Pseudoephedrin( ،هستند.
اما ای��ن همه پایانی غمانگیز دارد .در مراک��ز تولی��د م��واد مخ��در،
نشئ��ه ناش��ی از مص��رف شیشه سودواِفدری��ن را با م��ادهای قابل
ب��هزودی تبدیل به مرگ��ی آرام و اشتع��ال ترکیب ک��رده و بعضی
نیز به ای��ن ترکیب پودر شیشه را
زجرآور میشود.
چه کس��ی آرزو نکرده که ناگهان میافزایند که باعث میشود خواص
حس وصفناپذیری داشته باشد ،تحریککننده ماده نهایی افزایش
قهرمان داستانها شود و عاری از یابد.
احساس ش��رم و خودکمبینی راه شیش��ه را میت��وان در آشپزخانه
برود؟ چه کسی آرزو نکرده که  ۳۰منزل هم تهیه کرد .در این صورت
ساعت را بگذراند بیآنکه احساس پ��ودر کریستالی مورد نظ��ر را از
ترکیب موادی مانن��د قرص ضد
خستگی و گرسنگی کند؟
ای��ن همه را کریستال یا شیشه یا سرماخوردگ��ی ،آب و برخی مواد
"هیدروکلرای��د متآمفتامین" به شیمیایی مانند مای��ع لولهبازکن،
ارمغان م��یآورد ،مادهای نشئهآور اسید باتری و مرگ موش به دست
و ارزان ک��ه راحت تهیه میشود و میآورند.
اثراتش هم مدتها باقی میماند .ماده نهایی میتوان��د سفید ،زرد،
قرصه��ای ض��د سرماخوردگی نارنجی یا صورتی باشد .رنگ ماده
که معموال میت��وان آنها را بدون نهایی به مواد بهکار رفتهدر تهیه آن
نسخه هم در داروخانهها تهیه کرد بستگی دارد .شیشه را کرانک ،یابا،

آیس ،شابو ،مت ،پودر یا
تینا هم مینامند.

اثرات شیشه

شیشه را میتوان به صورت قر 
ص
بلعید یا در آب حل کرد و آشامید.
آن را میت��وان استنشاق یا تزریق
ک��رد .با مص��رف شیش��ه ترشح
هورمونهای آدرنالین ،نورآدرنالین
و دوپامین در مغ��ز افزایش یافته
و به شخ��ص احساس سرخوشی
دس��ت میدهد .اعتم��اد به نفس
آنه��ا باال رفته ،درد کاهش یافته و
حس گرسنگی و تشنگی نیز کم
میشود.
مص��رف شیشه ن��هتنه��ا باعث
احساس سرخوشی میشود بلکه
حلق و سپس همه بدن را نیز گرم
میکند.
مرگ تدریجی

ام��ا سرخوشی ابتدای��ی که تمام
میشود اثرات دیگری در بدن فرد
دیده میشود که این بار ماندگار و
مرگآورند.
اخت�لال در خ��واب ،تندخوی��ی
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درمــان کلیه
مشکالت ارتوپدی پا

ساخت کفی های طبی انواع کفش های طبی ،جوراب واریس
مچ بند ،زانوبند ،کرست های طبی
داروهای طبیعی برای درمان بیماری های پا

Tel.: (514) 933-8383
و عصبانی��ت ،پارانوی��ا (سوء ظن
بیمارگونه) ،ترس ،اضطراب ،رفتار
خصمانه و تحریکپذیری ،حمالت
پانیک یا وحشتزدگی ،خونریزی
مغزی ،از دست رفتن هوشیاری و
عوارض قلبی مانند حمله قلبی و
نارسایی قلب برخی از پیامدهایی
است که استعمال شیشه میتواند
به دنبال داشته باشد.
کریستال که به آن مت ( )Methنیز
گفته میشود به لحاظ شیمیایی به
انواع دیگر مواد مخدر شبیه است.
اما آثار تخدی��ری این ماده شدید
است و فرد را سریعا به خود وابسته
میس��ازد .در کنار سرخوشیهای
گ��ذرا ،ب��دن ،روح و روان شخص
تأثیر پذیرفته و آرام و بی سر و صدا
نابود میشود.
از دس��ت دا دن شدی��د وزن و
پیری زودرس ،تاولهای پوستی،

1253 Rue Guy

بینظم��ی در ارگانه��ای داخلی
بدن ،فشار خون باال ،از بین رفتن
تدریج��ی مینای دن��دان و فاسد
ش��دن دندانها از عوارض دیگر به
حساب میآیند.
مصرف شیشه میتواند در ترشح
ناق�لان عصبی مغز ک��ه پیامهای
مغ��زی را انتقال میدهند اختالل
ایجاد کند .از دست رفتن حافظه
و اسکیزوفرنی (شیزوفرنی) نیز از
عوارضی هستند که ممکن است
پیش آم��ده و فرد را ب��ه بیماری
تبدیل کند کهدیگر به تنهایی قادر
به ادامه زندگی نیست.
متآمفتامین
( )Methamphetaminرا پیشتر
نیز میشناختند .ناگایوشی ناگائی
( ،)Nagayoshi Nagaiشیمیدان
ژاپن��ی در سال  ۱۸۹۳بر روی این
ماده آزمایشهایی انجام داد.

الشایی (نقاش) ،کامران
شاهی��ن فر (معم��ار)،
فراهانی(نقاش)،

محمد
محمدف��واد نج��فزاده
خویی(عکاس) ،محمود
جوادیپ��ور (نق��اش)،
منص��وره حسین��ی
(نق��اش) ،مهت��اب
نوروزی (س��وزن دوز)،
هوشن��گ زرافش��ان
(عک��اس) ،هوشن��گ
صانعی (معم��ار) ،بهروز
احمدی (معمار) و ادیک
نیازی(نقاش).
نویسندگان ،شعرا و
ادبای درگذشته  ۶نفر

اصغر اله��ی (نویسنده)،
اصغ��ر ح��اج حیدری
(شاعر) ،حسن احمدی
گی��وی (نویسن��ده و
ادیب)،خلی��ل عمرانی
(شاع��ر) ،سیدامی��ر
محم��ود ان��وار (ادیب و
نویسنده) ،محمود گالب
درهای (نویسنده)،

منتقدان ،نویسندگان و
پژوهشگراندرگذشته
 ۷نفر

ای��رج زه��ری (منتقد
تئات��ر) ،پرت��و اش��راق
(مترج��م و پژوهشگ��ر
موسیق��ی) ،جاه��د
جهانشاه��ی (منتق��د
تئاتر) ،جمشید صداقت
کیش (پژوهشگر هنر)،
قمر آری��ان (پژوهشگر
هن��ر) ،مرتض��ی ثاقب
فر(پژوهشگر) و نوشین
دختنفیسی(پژوهشگر
هنر).

•

اشتراکپیوند

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

در آلمان نیز رژیم نازیها مأموریت
یافته بود که این ماده را که در سال
 ۱۹۳۸با نام پرویتین ()Pervitin
به بازار راه یافته بود تولید کند.
در جن��گ جهان��ی دوم نازیها از
ماده یادشده برای افزایش کارآیی
و تمرک��ز و کاهش ترس در میان
خلبان��ان و سرب��ازان استف��اده
میکردند.
در بازیهای ورزشی نیز از پرویتین
ک��ه در آن زم��ان ب��ه آن "نازی
ـاسپید" نیز گفت��ه میشد برای
افزایش کارایی ورزشکاران استفاده
میشد تا اینکه در سال  ۱۹۸۸این
ماده را از بازار جمع کردند.
آندره آغاسی ،تنیسباز معروف در
زندگینام��ه (بیوگرافی) خود اقرار
ک��رده که باره��ا از کریستال مت
استفاده کرده است.

()DW.DE
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طنـز...

بامنک
بدون ُید!

بهه

ابراهیم رها در روزنامه اعتماد نامه اي پرايد،اي نازنين،اي ماكسيما
ای برای محبوبش " پراید " نوشته مخف��ي،اي طرح ژنري��ك بنز،اي
پرادو مينيمال ،تو االن در شرايطي
که جالبه:
هستي كه ميت��وان لنتهايت را
روزگار ،م��ا را به جايي رسانده كه
به پرايد نامه بنويسيم( .فكر كن!)
پرايد عزيزم ،شنيدهام مرز هجده
ميليون توم��ان را رد كردهاي.اي
قشنگت��ر از پريا از اي��ن به بعد،
انصافا ،تنها تو كوچه نريا .چون با
اين وضعي��ت زورگيري ،اختالس
و ...ك�لا بچههاي مح��ل دزدن و طوطياي چشم كرد .ت��و االن در
خداي نكرده زبانم الل يكجا تو رو موقعيتي هستي كه دود اگزوزت
صد مرتبه از هواي فرحزاد مصفيتر
ميدزدند.
پرايد خوبم ،انژكت��ورت را قربان ،است! تو چنان مقام و منزلتيداري
اي الستيك��ت تو حلقم،اي فداي كه م��ردم عاشق جي��ب چاك تو
برجستگي صن��دوق عقب تو،اي هستن��د .يعني قيمتت جيب جر
دور رينگت بگردم ،فكر ميكردي ميدهد ،باقلوا! من در حسرت آن
يك زمان به مدد تالش شبانه روزي لحظه خواهم سوخت كه سايپا سر
مسووالن هجده ميلي��ون تومان در كارخانهاش بيلبورد بزند «اين ور
پرايد اوفينا /اون ور پرايد اوفينا».
بشوي؟!
Medical School

US Medical School Entrance Exam
When I was young I
wanted to go to medical
school, but I didn't pass
the entrance exam.
One of the questions was

وقتی به طرفت میگی نمکدون و
بده  ...اول خودش نمک میریزه رو
غذاش بعد میدن بهت ،آره بخدا!

بعد از یک عمر ،باالخره نفهمیدم
که هنگ��ام روبوسی بای��د دو بار
صورت ط��رف مقابل رو ببوسم یا
سه بار ،تا هر دو نفر ضایع نشیم!

پدر بزرگ رو به نوه:
بدو برو قایم شو
امروز مدرسه رو پیچوندی معلمت
اومدهدنبالت
ن��وه :نه ،شما باید قایم شی ... ،من
بش گفتم نمی��ام چون شما فوت
کردین!

دیکتاتورکیست؟
بچه یدو سالست که
دیکتاتور اون ّ
بیست نــفــر مجبورند به خاطــر
اون کــارتون نــگاه کنــنــد

یکی از ت��رس ناک ترین جمالت
دوران مدرس��ه ،این ب��ود که " :یه
برگه از کیفتون بیارید بیرون"

و حاال یک��ی از شادترین جمالت
دوران مدرسه!
"بی سرو صدا ،وسایلتون رو جمع
کنین با صف بیاید برید تو حیاط،
معلمتون نیومده ".
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

پرايد خومب ،انژكتورت را قربان! باقلوا!

"Rearrange the letters P
N E S I to spell out an
important part of human
body that is more useful
"when erect.
Those who spelled SPINE
became Doctors... The rest
!ended up in Congress

www.paivand.ca

مینبرکت!

تصمیم گیری های غلط !!

بیشتر مردم دنیا یکشنبه ها میرن 
کلیسا ،برای سالمتی مردم جهان پس از مرگ از شخصی پرسیدند:
دعا میکنن؛ تو ایران مردم جمعه ها جوانی خود را چگونه گذراندی؟
میرن نماز جمعه ،برای بیشتر مردم ندای��ی از عرش برآمد که :بدبخت
ایرانیه ،ولش کنی��ن ،برین سراغ
دنیا آرزوی مرگ میکنن!
سوال بعدی...

دختر :تو خجالت نمیکشی افتادی 
فقط یه ایرانی میتونه شامپو رو تو
دنبال من؟
یه هفته تموم کنه و تهش رو با آب
پسر :یعنی برگردم؟
ی کنه و یک ماه بیشتر استفاده
قاط 
دختر :نه ،فقط پرسیدم!
کنه!

خدایا فقرای کشورم را به سومالی 
منتقل ک��ن تا از کم��ک های ما امروز داشتم کت��اب میخوندم یه
جمله خیلی قشنگ توش دیدم...
برخوردار شوند!
خواستم الی��ک بزنم که یهو یادم

یک��ی از نمونه های ب��ارز تهاجم افتاد کتاب نه فیسبوک...
فرهنگ��ی این��ه که:سالهاست در 
تولید گوجه فرنگی خود کفا شدیم خدا نگذره از كسانی كه شیر حموم
ام��ا هنوز اسمش ب��ه گوجه ملی رو روی وضعیت دوش میبندن و
از حموم خارج میشن!
تغییرنیافته!


خدای��ا لطفا ب��رو و ب��ه بعضی از عمۀ توماس ادیس��ون مجددا در
آنهاییکه ایمان آورده اند یادآوری بیانی��ه ای به م��ردم شریف ایران
اعالم کرد:
کن که تو خدا هستی نه آنها !!
توماس فقط ب��رق را اختراع کرده

راز موفقی��ت چیس��ت؟ "تصمیم است لطف��ا به خاطر قبضش ما را
مورد عنایت قرار ندهید! واالااااااا چه
گیریدرست".
تصمیم گیری درست از چه ناشی کاریه..

میشود؟ "از تجربه"
تجربه از چ��ه بدست می آید؟ "از تا ح��اال دقت کردی��ن سر سفره
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اي تراول چك متحرك،اي هر دور
الستيك تو شيش م��اه كار كردن
من،اي ك��ه ديروز در حد غضنفر
ب��ودي و ام��روز اما يك پ��ا «ارزو»
یا گرفته دکتری ،یا دکتر است
شدي .همينطور كه در خيابانها
شعر نو مدیوندکترها ب َود
حركت ميكن��ي و از م��ردم دل
تو ندانستی که نیمادکتر است؟
باال
ميبري ،به ج��ان مسووالن با
شاعر تیتراژهاماندکتر است
گرفتن برف پاككنهايت دعا كن.
مجری اخبار سیمادکتر است
آنکه مثل آفتاب نیمهشب
آنه��ا و فقط آنها چن��ان در حوزه اسماعیلامینی
اقتصاد كيمياگ��ري بلد بودند ،كه خاک ایران یکسر از دکتر پر است سر زد از صندوق آرا دکتر است
توانستند نه مس ،كه لگني مانند هرکهدکتر نیست نانش آجر است شاد باش ای دکتر آرای ما
دکترای جملهدانشهای ما
تو را طال كنند؛ طالي هجده عيار! ملک ایران سرزمیندکتران
ای تو افالطون و جالینوس ما
باز م��ن نميدانم چ��را اين مردم اینقدر دکتر نباشد در جهان
دکترایت نخوت و ناموس ما
ناسپ��اس از مس��ووالن انتق��اد شهر دکتر ،کوچه دکتر ،باغ دک
در جهانی که پر است از نابغه
ميكنند .قيمت پرايد امروز ،قيمت کبک دکتر ،فنچ دکتر ،زاغ دک
زانتياي يك سال پيش است.
دکتری چندان ندارد سابقه
عابران هر خیاباندکترند
بیسبب افسردهای ،غم میخوری
آيا اي��ن امر به راحت��ي به دست دانههای برف و باران دکترند
سرزمین ماست مهددکتری
ميآيد؟ اين دوستان ناممكنها را هم وزیران هم مدیران دکترند
خطمان وقتی شبیه میخ بود
براي ما ممكن كردهاند.اي الهي آخ بیشتر از نصف ایران دکترند
و همينطور بچهها متشكريم از بيخ .هرکه پستی دارد اینجا دکتر است ایبسا دکتر در آن تاریخ بود
اینهمه آدم که در عالم نبود
 دیپلم ردیست ،اما دکتر است
آدمی کم بود و دکتر کم نبود
هرکه شد محبوب از ما بهتران
هرکه شد منصوب باال دکتر است من نگویم ،شاعران فرمودهاند
رخش و رستم هردو دکتر بودهاند
«حسنی» ،امام جمعه ارومیه ،در هرکه رد شد از در دانشکده

دکتربازی

دی��دار با احمدی نژاد در حاشیۀ
سف��ر اخیرش ب��ه ارومیه ضمن
تقدیر از وی گفت:
«اگر باری که بردوش احمدی
نژاد اس�ت روی خر گذاشته
بودند تا حاال مرده بود!»
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وام فوری در منهنت :عجب ترفندی!

یک ایرانی داخل بانک در منهتن
نیویورک ش��د ،پیش کارشناس
بانک رفت و گفت که برای مدت
دو هفته قصد سفر تجاری به اروپا
را دارد و ب��ه همین دلیل نیاز به
ی��ک وام فوری به مبل��غ 5000
دالری!
کارشناس نگاهی به تیپ و لباس
موجه م��رد کرد و گفت که برای
اعطای وام نیاز ب��ه قدری وثیقه
و گارانت��ی دارد .و مرد هم سریع
دستش را کرد توی جیبش و کلید
ماشین «المبرگینی» جدیدش را
که دقیقا جل��وی در بانک پارک

ک��رده بود را ب��ه کارشناس داد و
رئی��س بانک هم پ��س از تطابق
مشخصات مالک خودرو باالخره
ب��ا وام آقا موافقت کرد آنهم فقط
برای دو هفته!
کارمن��د بانک ه��م سریع کلید
ماشی��ن گرانقیم��ت را گرف��ت
وماشی��ن به پارکین��گ بانک در
طبقه پائین انتقالداد.
خالص��ه م��رد بع��د از دو هفته
همانط��ور که قرار ب��ود برگشت
 5000دالر 15.86 +دالر کارمزد
وام رو پرداخت کرد.
کارشناس رو به مرد کرد و از قول

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

گرچه باشد قصهها پشت سرش
دکتری دارند مال و خرش
شاعران از رودکی تا عنصری
بیگماندارند هریکدکتری
شعلههای عشق چون گر میگرفت
آتشیدر خیلدکتر میگرفت
عشق بادکتر نظامی قصهگو
عشق با دکتر سنایی رازجو
عارف شوریده دکتر مولوی
نام پایاننامه او مثنوی
حافظ و سعدی و خواجو دکترند
سروقدان لب جو دکترند
وحشی و اهلی و صائب دکترند
تاجر و دهقان و کاسب دکترند
عالمان را خود حدیثی دیگر است
حجتاالسالمدکتر بهتر است
بحثهایجعلمدرکنانبریست
بهترین سرگرمی مادکتریست
عدهای مشغولدکترسازیاند
عدهای سرگرمدکتربازیاند

رئیس بانک گفت :از اینکه بانک
ما رو انتخ��اب کردید متشکریم،
ما چک کردی��م ومعلوم شد که
شما یک مولتی میلیونر هستید
ولی فقط من یک سوال برام باقی
مانده که با این همه ثروت چرا به
خودتون زحمت دادین که 5000
دالر از ما وام گرفتید؟
ایرونی یه نگاهی ب��ه کارشناس
بیچاره کرد و گف��ت :تو فقط به
من بگو کجای نیویورک میتونم
ماشین  250.000دالری رو برای
 2هفته یا اطمینان خاطر با فقط
 15.86دالر پارک کنم!

مژده مژده بزودیگشایشنوروزی

ساندویچی و اغذیه فروشی ایرانی

در مرکز شهر مونتریال

>> جزئیات در شماره آینده <<
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زنان...
تجربههای
خشونت

سانسور تا
تصویر کامل
 ۲۲فوريه
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آهو شکرایی

مدرسه فمینیست��ی :مطلب
زیر ،سومی��ن متن از مجموعه
ش��ود ،من نق��ش همسر
«تجربهه��ای خشونت» است که
توس��ط آهو شکرایی ب��ه نگارش صبور و مهربان را بازی خواهم کرد
و لباس زن آرام و منطقی و کامل
درآمده است.
مجموعه «تجربههای خشونت» ،را از تن درنخواهم آورد.
حاصل گفتگوه��ای طوالنی آهو البته چند باری ه��م شد که من
در همان جمعی که
شکرایی با برخی از زنانی است که تصمیم گرفتم 
به علت خشونت خانگیدرخواست در برابرشان تحقیر شدهام عکس
العمل نشان داده و نارضایتی خود
طالق کرده بودند.
دو مت��ن از ای��ن مجموعه تحت را از آن رفتار یا کنایه نشان بدهم.
عن��وان «زن��ان کتک خ��ورده را اتفاقی که افتاد فرای انتظار بود.
از همان اول
تحقیر نکنی��د» و «کنترل ،اولین آیا بهتر نبود که 
نشانه خشونت» پیشتردر مدرسه
که خشونت شروع شد همه چیز
فمینیستیمنتشرشده:
را به مادرم میگفتم؟
www.feministschool.com
------آنچه زنان بسی��ار به آن پایبندند «م��ن که چی��زی نگفت��م .اما تو
و مردان از آن ب��ا خبر ،عالقه زن رفتاری کردی که همه را به تعجب
به نش��ان دادن تصویری کامل از واداشت .این تو بودی که مساله را
زندگ��ی زناشویی اس��ت .هرچند بزرگ کردی .وگرنه آن یک جمله
م��ردان نیز دوس��ت ندارند کسی مرا کسی متوجه نشد .رفتار من را
از مسائ��ل و مشک�لات زندگ��ی کسی ندید .اما عکس العمل تو را
خصوص��ی و خانوادگ��ی آنه��ا همه دیدند و.»...
باخبر ش��ود ،و چه بسا این مساله و ای��ن تبدیل شد ب��ه یک دعوای
برای آنها حیاتیتر است چرا که کش��دار ت��ا آنجا که م��ن مجبور
شرافت ،آبرو و غیرت آنان را خدشه ب��ه عذرخواهی از عک��س العمل
دار میکند .اما مردان اکثرا از این نسنجیدهام ش��دم .و حق واقعا با
مسال��ه که زن ،شراف��ت و آبروی او ب��ود! شنیدن کنایه از مرد خانه
آنها را حفظ خواهد کرد ،استفاده و دی��دن رفتار تحقیر آمی��ز او با
زن چی��ز تازهای نیست .به راحتی
میکنند.
ب��ه تصویر کشیدن ی��ک زندگی میتوان��د ندیده گرفته ش��ود .اما
کام��ل ،یک زناشوی��ی عاشقانه و پاسخ زن خوب فرمانبر پارسا هرگز
تفاهم عمیق از مسائلی است که با قابل گذشت نخواهد بود .هرچند
گذشت زمان و پیدایش سبکهای این دست اتفاقات نشان میداد که
جدید و مدرن زندگی خانوادگی نه او بیشتر از من به این تصویر کامل
تنها کمرنگ نشده ،بلکه اهمیت عالقهمند است ،اما کسی که خود
را سانسور میکرد و به شکل گیری
بیشتری پیدا کرده است.
زمانی که دختر و پسر خود همسر این تصویر کمک میکرد من بودم.
آینده خ��ود را انتخاب میکنند و واقعیت این است ک��ه همه زن و
حتا گاه��ی در برابر مخالفتهای شوهرها با هم مشکلدارند و اینکه
خانواده پافشاری میکنند و عواقب این مشکل را در خانه خاک کنند
انتخاب خود را میپذیرند ،ارائه این و ن��زد بیگانگان نبرند یک توانایی
است ک��ه تبدیل ب��ه ارزش شده
تصویر کامل مهمتر هم میشود.
این نقط��ه ضعف بزرگی است که است.
به اعمال خشونت علیه زنان کمک اما قربانی این ارزش زنان هستند و
میکند .شوهرم بسیاری از مواقع پرچم افتخار آنان را مردان بهدوش
جلوی جمع به من متلک میگفت میکشند.
چون میدانست که هرگز جلوی این زنان هستن��د که بغض خود
را حت��ا در براب��ر مادر خ��ود فرو
جمع جواب او را نخواهم داد.
گاه��ی وقتی صدای��ش میکردم میخورند و نه تنها به خود آسیب
پاسخ نمیداد چون میدانست که میرسانند بلکه الگوی غلطی برای
دیگران میشوند.
جلوی مهمان عصبانی نمیشوم.
رفتارهای��ی را ک��ه میدانست از متاسفان��ه مردانی که به خشونت
آنها متنفرم با من میکرد چون و آزار زنان میپردازند اغلب اصرار
مطمئن بود که در سایه جمع در بیش از حد بر این موضوع دارند و
امان است چرا که من این تصویر مشکالت خانوادگی را هم ناموس
کامل را خ��راب نخواهم کرد .حتا خود میدانن��د و هرکسی غیر از
اگر تصوی��ر او در نزد آنها خراب همس��ر و فرزند را بیگان��ه ،و حتا
دشمنمیپندارند.
از بروز مشکل حتا به اقوام
درجه ی��ک از جمله مادر
اســــکی
بیم دارند و آن را شکست
چه
اگ��ر م��یارخشواهنبی�ه�دهای ما زنان
تلقی میکنن��د .چنان که
از زمستان
سرزمین لذت ببرید ،هر چهارشنبهه��ای این همسرمدائم به من میگفت
م
یت
در پیستهای زیبا واقعدر یکساعتی مونوانید ک��ه م��ن دوس��ت ن��دارم
ترال
اسک��ی ک��رده و از امکانات کرای��ه وسائل خواهرت از این مسائل باخبر
ک�
بهرهلاس اسکی و باالبر با قیمتهای مناسب شود و ای��ن فقط بین من و
م
ند
شوید:
توست .اینگون��ه است که نه
600-3311,
787
:
ge
ei
Belle N
تنها مشکل در خانه و در دل
e.com
ig
ne
groups@belle
زن دفن میشود ،بلکه امکان

ارتباط سالم که مبتنی بر گفتگو،
درد دل و مش��ورت گرفتن هست
هم از زن گرفته میشود چنان که
از من گرفته شد.
کامال قانع شده بودم که مشکالت
ما مال خودم��ان است و خودمان
بای��د حلش کنیم .حق ب��ا او بود،
مگر ما دو انس��ان کامل و عاقل و
بال��غ نیستیم؟ چرا بای��د راجع به
مشکلمان با م��ادرم درد دل کنم،
درحالی که مشکل ما حل میشود
بدون اینکه دیگران را درگیر کنیم
ی��ا مادر را غمگی��ن کنیم یا روی
برادر ب��رای دخالت در زندگیمان
باز شود...
اما هیچ وقت با خودم فکر نکردم
آنچ��ه او واقع��ا از آن میترسد و
هراس دارد ای��ن است که تصویر
واقعی ک��ه بعدها از خودش نشان
داد هم به این درد و دلها راه پیدا
کند.
8
جمعه  8مارس به همراه گروه
م
ا
اولین
همان
از

که
نبود
بهتر
واقعا
ر
س،
بارها که خشونت و کنترل شروع زنان دیگر تبار علیه خشونت بر
روز ج
ه
ا
ن
ی
شد همه چیز را به مادرم میگفتم .زنان راهپیمائی نموده و در ادامه
زن
گ
ر
ا
م
ی
این روز را جشن می گیریم:
آیا بهت��ر نبود وقتی نیمه شب در
باد!
خیابان رها شده بودم به پدر زنگ

قضاوت
از
ه��م
شاید
یا
زدم؟
م��ی
>> تاریخ:
آنها میترسیدم ،از اینکهدوستانم
 8مارس
بگویند پس چرا ولش نمیکنی؟
زمان :ساعت  6بعدازظهر
از اینکهدیگران فکر کنند ضعیفم.
نشانی شروع برنامه:
شاید آنقدردر خانه تحقیر میشدم
Place Emilie Gamelin,
که حق داشت��م نخواهم بیرون از
Metro Berri-UQAM
خانه هم توسط دوستان و عزیزان
و برنامه را با رقص ایرانی گروه
خودم تحقیر شوم .اینطور بود که
دهخدا و رقص زومبا و برنامه های
من پ��ا به پای شوهرم برای حفظ
متنوع دیگر که تدارک دیده شده
این تصویر کامل تالش کردم ،تن
در
به خفتهای زی��ادی دادم ،سرم
1710 beaudry, Comite Soرا بسیار پایین انداختم ،مبادا این
cial Centre-Sud,
تصویر خدشه دار شود.
Metro Beaudry
بسیاری از اینگونه ارتباطات وقتی
به پایان می رسانیم .انجمن زنان از
به طالق و جدایی میانجامد همه
همه شما دعوت میکند که در این
اطرافیان بهت زده میشوند .زنی که
برنامه شرکت کنید.
برای شوهرش خیار پوست میکند
به امید دیدارتان
و در دهانش میگذاشت ،زنی که
بهتری��ن هدیهه��ا را از همسرش
دریاف��ت میکرد ،زن��ی که هرگز
اجتماعی و بی عدالتی حاکم بر آن
نشنیده
کسی صدای بلن��دش را
جامعه اس��ت ،چرا که در آنجا زبانی
بر دیگر زبان ها و یک گروه انسانی بر
بود ،زنی که همیشهدر جمع پشت
دوم اسفند برابر با  21فوریه از طرف بتعویق انداخت��ه ،در صد بیسوادی دیگر گروه های انسانی در موقعیتی
شوهرش ب��ود و جلوی دوستان و
یونسک��و روز زبان م��ادری شناخته را در این مناطق ب��اال برده و آنان را برتر قرار دارد.
خانواده از مهربانیها و خوبیهای
شده است.
با شوک فرهنگی عظیمی روبرو می آن مردمانی که زب��ان مادریشان را
شوهرش صحبت میک��رد ،یک
انسان با سخن گفتن به زبان مادری سازد.
فراموش کرده باشند با از دست دادن
سراسر
در
که
سوئد
چون
کشورهائی
خود
تعلق
از
و
خارج
خود
تنهایی
از
شبه تصمیم ب��ه جدایی میگیرد
اعتماد بنفس دچ��ار بحران هویتی
و چه زن بیفک��ری! زنان امروزی
ب��ه گروه ویژه ای آگ��اه میشود .او با این کش��ور زبان مادری ه��ر قوم و ش��ده و ب��ه راحتی فرهنگش��ان از
مه��ر و محبت ،اعتماد و امنیتی که ملتی به کودکان در مدارس آموزش صحنه تاریخ حذف خواهد شد.
دیگر به درد زندگی نمیخورند...
این تعلق به وی ارزانی داشته است داده میشود ،از بهترین نمونه هاست .خ��ود بیگان��ه گشت��ه فرزن��دان
باعث
همی��ن خودسانسوریه��ا
زندگیمیکند.
بدین ترتی��ب کودک آم��وزه ها را چنی��ن خلقی نسبت ب��ه فرهنگ،
میشود که هنگام اجرای تصمیم
زبان م��ادری همچ��ون کلیدیست بخوب��ی درک و احس��اس می کند ،اندیشمندان ،زبان و تاریخ به نسلی
جدایی زن با موانع بیشتری روبرو
های
پرسش
به
میتوان��د
سرعت
به
گشوده
را
انس��ان
درونی
دنیای
که
آماده پذیرفتن فرهنگ بردگی تبدیل
نوبه
به
این
و
ده��د،
جواب
آموزگار
تمامی
گ��ذارد.
م��ی
نمایش
ب��ه
و
ش��ود و اگر زن مته��م به خیانت
خواهند شد.
استعدادهایدرونی تنها زمانی آشکار خود به کودک حضور ذهن و آرامش ما ب��ه سهم خ��ود در اتح��اد برای
و هوسب��ازی نش��ود و نشنود که
م��ی گردد که به زبان مادری سخن روحی می بخش��د و راه خالقیت را پیشب��رد سک��والر دموکراس��ی در
«خوشی زیر دلش زده» ،الاقل پند
گفت��ه شود و این چنی��ن است که برویش می گشاید.
ای��ران بر آموزش با زب��ان مادری در
و اندرز بگیرد که زندگی زناشویی
هویت انسان شکل میگیرد.
در وجود کودک نیز اعتماد به نفس ،تمامیدوران تحصیلی که سبب ساز
نی��از به صبر و حوصل��ه دارد .چرا
آن
به
که
ای
جامع��ه
و
خان��واده
به
زبان
که
را
هموطنان��ی
آوریم
بی��اد
شکوفائی فرهنگ کشورمان خواهد
مستحکم
و
بیشتر
هرجه
دارد
تعلق
به
رفتن
با
و
نیست
فارسی
مادریشان
که آن تصویر کامل آنقدر زیبایی
بود پای فشرده و این تنوع فرهنگی
کامل
بط��ور
هویتش
به
ک��رده،
تر
از
جدائی
تنهائی
به
خود
که
مدرسه
به تصویر کشید ک��ه حاال حتا از
را در اعتالی فرهنگ ایران غنیمت
محیط گرما بخش خانوادگی ،اجبار شکل می بخشد.
می شماریم.
نظر خان��واده و بهترین دوستان و
به تکلم به فارسی و تنبیه و مجازات به عکسدر جوامعی که شهروندانش
نزدیکان «حیف است خراب شود».
درغیر اینصورت محیط��ی ناامن را از تعلیم و تربیت به زبان مادری خود

روز زبــــان مــادری

•

تجرب��ه کرده که فرا گی��ری آنان را

محرومند ،ظلم و استبداد سیاسی و

•
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ازنازی بپرس!...
آرامش برگ یا سنگ؟!
مردجوان��ی کن��ار نهر آب
نشست��ه ب��ود و غمگین و
افسرده به سطح آب زل زده
بود.
استادی از آنجا می گذشت.
او را دی��د و متوج��ه حالت
پریشان��ش ش��د و کنارش
نشست.
مرد جوان وقت��ی استاد را
دید بی اختیار گفت:
"عجیب آشفت��ه ام و همه
چیز زندگی ام به هم ریخته
است.
به شدت نیازمن��د آرامش
هست��م و نم��ی دان��م این
آرامش را کجا پیدا کنم؟"
استاد برگی از شاخه افتاده
روی زمین را داخل نهر آب
انداخت و گفت:
به این برگ نگاه کن وقتی
داخ��ل آب می افتد خود را
به جریان آن می سپارد و با
آن می رود.
سپس استاد سنگی بزرگ

را از کنار جوی آب برداشت
و داخل نهر انداخت.
سنگ ب��ه خاطر سنگینی
اش داخل نهر فرو رفت و در
عمق آن کنار بقیه سنگ ها
قرار گرفت.
استاد گفت:
"این سنگ را هم که دیدی.
به خاط��ر سنگین��ی اش
توانست بر نی��روی جریان
آب غلبه کند و در عمق نهر
قرار گیرد .ح��ال تو به من
بگو آیا آرامش سنگ را می
خواهی یا آرامش برگ را؟!"
مرد جوان مات و متحیر به
استاد نگاه کرد و گفت" :اما
برگ که آرام نیست .او با هر
اف��ت و خی��ز آب نهر باال و
پائین می رود و االن معلوم
نیس��ت کجاس��ت! الاقل
سنگ میداند کجا ایستاده
و ب��ا وجودی ک��ه در باال و
اطرافش آب جریان دارد ،اما
محکم ایستاده و تکان نمی

خورد .من آرامش سنگ را
ترجیح می دهم!"
استاد لبخندی زد و گفت:
"پس چ��را از جریان های
مخالف و نامالیمات جاری
زندگی ات م��ی نالی؟ اگر
آرامش سن��گ را برگزیده
ای پس ت��اب نامالیمات را
هم داشته باش و محکم هر
جایی که هستی آرام و قرار
خود را از دست مده".
استاد ای��ن را گفت و بلند
شد تا ب��رود .مرد جوان که
آرام شده بود نفس عمیقی
کشی��د و از جا برخاست و
مسافتی با استاد همراه شد.
چن��د دقیقه ک��ه گذشت
موقع خداحافظی مرد جوان
از استاد پرسید:
"شما اگر ج��ای من بودید
آرامش سنگ را انتخاب می
کردید یا آرامش برگ را؟"
استاد لبخندی زد و گفت:
"من تمام زندگی خودم را
با اطمینان به خالق رودخانه
هستی و به جریان زندگی

باقرزاده :پشم خامنه ای ریخته است..

سپ��رده ام و چ��ون
م��ی دان��م در آغوش
رودخانه ای هستم که
هم��ه ذرات آن نشان
از حضور ی��ار دارد از افت و
خیزهایش هرگز دل آشوب
نم��ی شوم "...م��ن آرامش
برگ را می پسندم  "..ولی
م��ی دانم ک��ه پروردگاری
هس��ت که هم ب��ه سنگ
توانایی ایستادگ��ی را داده
است و هم به برگ توانایی
همراه شدن با افت و
خیزهایسرنوشت...
دوستان من :برگ یا
سنگ بودن:
انتخاب با خود ماست...
نمی توانیم مانع پرواز
پرنده ان��دوه ب��ر فراز
سرمان شوی��م ،اما می
توانیم به او اجازه ندهیم
كه روی سرمان فرود
آید

•

>> ادامه از صفحه7 :

نمیزند و بلکه حکم صادر میکند.
او ب��ه عنوان ول��ی فقیه و مجتهد
جامعالشرایط (و البد معلم اخالق!)
حکم کرده که احمدینژاد مرتکب
عملی خالف شرع ،خالف قانون و
خالف اخالق شده ،و احمدینژاد با
نادیده گرفتن احکام صادره او عمال
از توبه و پ��وزش سر باز زده است.
به موجب حکم حکومتی و شرعی
خامنهای ،احمدینژاد عالما و عامدا
مرتکب کاری خالف شرع و قانون
شده و صالحیت خود را به عنوان
رییس جمهور اسالم��ی از دست
داده است.
ول�ی تخل�ف احمدین�ژاد از
ش�رع و قانون ب�ه اینجا ختم
نمیشود.
او در گذشت��ه نیز در م��واردی از
تمرد ک��رده است.
ام��ر ولی فقیه ّ
و مهمتر از هم��ه اینها این که او
مرتکب «جرم»ی شده که سزای
آن در جمهوری اسالمی خامنهای
بسیار سنگین است .خامنهای در
نط��ق دیگری که در  ۱۰آبان ایراد
کرد گفت که اگر کسی از مسئوالن

قضاییه و مقننه ،آن را عملی خالف
شرع ،خالف قانون و خالف اخالق
خواند.
اینهااتهاماتسادهاینیستند.
رییس جمهور اسالمی ،بر اساس
اصل  ۱۱۵قانون اساسی این نظام،
باید امین و با تقوا باشد و به مبانی
جمهوری اسالمی و مذهب شیعه
مؤمن و معتقد .چگونه کسی را که
مرتکب عملی خالف شرع ،خالف
قانون و خالف اخالق شود میتوان
واجد آن شرایط دانست؟ البته اگر
کسی ندانسته و ناخواسته مرتکب
چنین اعمالی شود و بعد ،از آنها
اظهار پشیمانی یا توبه کند شاید
بت��وان او را از گناه و اشتباه تبرئه
ک��رد  -و این کاری بود که رقیبان
احمدین��ژاد در دو قوه دیگر و به
خصوص ریی��س مجلس اسالمی
که به گفت��ه خامنهای فقط کمی
زی��ادهروی کرده ب��ود ،به فوریت
انجامدادند.
ولی احمدین��ژاد که م��ورد این
اتهام��ات شدید ق��رار گرفته بود
از چنی��ن کاری سر ب��از زد .او در
یادداش��ت کوتاهی که برای
خامن��های فرستاد به همان ولی مطلقه فقیه ظاهرا هیچ
تعارفات معمول بسنده کرد
غلطی منیتواند بکند!
و در مورد ای��ن اتهامات راه
سکوت را پیش گرفت.
البته آن چه که خامنهای در مورد نظ��ام تا زمان برگ��زاری انتخابات
احمدینژاد گفته به مراتب از حد یازدهمین دوره ریاست جمهوری
به اختالف ه��ا دامن بزند در واقع
اتهام فراتر میرود.
در باال آمد که او یک آدم معمولی خیانت کرده است.
نیس��ت که اگر نسبت��ی به کسی این سخنان نیز عمدتا با اشاره به
بده��د امر به داوری نیاز پیدا کند .رفتار احمدینژاد صادر شده بود،
گفت��ه و تقری��ر او در حکم وحی ولی او نه فق��ط در آنجا بر خالف
من��زل است و جای چ��ون و چرا س��ران دو قوه دیگر ب��ه پوزش و
ندارد .او خود شاکی و قاضی است ،استغفار برنخاست ،بلکه پس از آن
و درستی ادعای��ش به تأیید یک به م��وارد دیگری از این قبیل (که
افشاگ��ری او در مجل��س یکی از
قاضیدیگر موکول نمیشود.
همه در براب��ر او پاسخگویند ،و او مشخصترین نمونههای آن بود)
در برابر هیچکس پاسخگو نیست .اقدام کرد.
او اگر میگوید احمدینژاد کاری به حکم علی خامنهای ،احمدینژاد
خالف قانون کرده است ،به او اتهام نه تنها مرتکب عملی خالف شرع

و قانون و اخالق شده که صالحیت
ریاست جمهوری او را نفی میکند
و بلکه مرتک��ب جرمی بزرگ نیز
ش��ده ک��ه مج��ازات سنگینی را
میطلبد.
و ب��ه ای��ن ترتی��ب ،چگونه است
که احمدین��ژاد مته ّورانه در برابر
خامنهای ایست��اده است و احکام
حکومت��ی و شرع��ی او را نادیده
میگیرد ،و ولی مطلقه فقیه ظاهرا
(و در اصط�لاح رایج در جمهوری
اسالم��ی) هیچ غلط��ی نمیتواند
بکند؟ به وضوح موازنه قوا در سطح
باالی نظام جمه��وری اسالمی به
هم خورده است .رییس جمهوری
که باید در نقش یک تدارکاتچی
کار میکرد اکن��ون علنا قدرت و
موقعی��ت ولی فقی��ه را به چالش
کشیده است.
احمدینژاد وارد قمار بزرگی شده
اس��ت .در نظامی که آدم کشتن
مانند آب خوردن است و قربانیان
آن تنها ضعیفانی نیستند کهدسته
دست��ه در زندانها اعدام میشوند
و بلکه گ��اه دانه درشتهایی مانند
متهمان پرون��ده اختالس بزرگ
(به ج��رم «نابغه» بودن ،به گفته
صادق زیب��ا کالم) نیز قربانی آن
میشوند ،در افتادن با ولی مطلقه
فقیه مسئله سادهای نیست.
احمدین��ژاد میداند که عزل او از
ریاست جمهوری هزینه سنگینی
ب��رای خامن��های دارد و تقریب��ا
مطمئن است که خامنهای جرأت
چنین ک��اری را نخواه��د داشت
(وگرنه کاف��ی است اشارهای بکند
تا نمایندگ��ان بلهقربانگوی او در
مجلس کار را به انجام برسانند).
ع�لاوه ب��ر ای��ن ،او میدان��د که
ایستادگ��ی در برابر نظام پوسیده
والی��ت فقی��ه رأی و محبوبی��ت
میآورد.
و در مت��ن بزرگترین بحرانهای
سیاسی و اقتصادی کشور که خشم
و نارضایت��ی مردم ممکن است بر

قط پا بزن!
تو ف

برای زیبا زندگی نکردن،
کوتاهی عمر را بهانه نکن،
عمر کوتاه نیست ،
ماکوتاهیمیکنیم...

خسروشکیبایی

من در ابت��دا خداوند را یک ناظر،
مانن��د یک رئیس ی��ا یک قاضی
می دانستم که دنب��ال شناسائی
خطاهائی است که من انجام داده
ام و بدین طری��ق خداوند میداند
وقتی که من ُمردم ،شایسته بهشت
هستم و یا مستحق جهنم!..
وقت��ی قدرت فهم من بیشتر شد،
به نظ��رم رسید ک��ه گویا زندگی
تقریبا ماننددوچرخه سواری با یک
دوچرخ��ه دو نفره است و دریافتم
که خدا در صندلی عقب در پا زدن
به من کمک می کند...
نمیدانم چه زمانی بود که خدا به
من پیشنهاد داد جایمان را عوض
کنیم ...از آن موقع زندگی ام بسیار
فرق کرد ،زندگی ام با نیروی افزوده
ش��ده او خیلی بهتر ش��د ،وقتی
کنترل زندگی دست من بود ،من

راه را میدانست��م و
تقریبا برایم خسته
کنن��ده ب��ود ،ولی
تکراری و قابل پیش
بینی و معموال فاصله
ه��ا را از کوتاهترین
مسیر می رفتم...
اما وقتی خدا هدایت
زندگی مرا در دست
گرفت ،او بلد بود...
میانبره��ای هیج��ان انگیز و از
از ُ
باالی کوهها و از میان صخره ها و
با سرعت بسیار زیاد حرکت کند و
به من پیوسته میگفت :
«تو فقط پا بزن!»
من نگران و مضطرب بودم پرسیدم
«مرا به کجا می بری!؟»
او فقط خندید و جواب نداد و من
کم کم به او اطمینان کردم!
وقتی میگفتم« :می ترسم» ،او به
عقب بر میگش��ت و دستم را می
گرف��ت و می فشرد و من آرام می
شدم...
او م��را نزد مردم می برد و آنها نیاز
م��را به صورت هدیه م��ی دادند و
این سفر ما ،یعنی من و خدا ادامه
داشت تا از آن مردم دور شدیم...
خدا گفت :هدیه را به کسانی دیگر

بده و آنه��ا بار اضافی سفر زندگی
است و وزن شان خیلی زیاد است،
بنابراین من بار دیگر هدیه ها را به
مردمانیدیگر بخشیدم و فهمیدم
دریافت هدیه ها بخاطر بخشیدن
های قبلی من بوده است.
و با این وجود بار ما در سفر سبکتر
است...
من در ابتدا در کنترل زندگی ام به
خدا اعتماد نکردم  ،فکر میکردم او
زندگی ام را متالشی میکند ،اما او
اسرار دوچرخه سواری «زندگی» را
به من نشان داد.
خدا میدانس��ت چگونه از راههای
باریک م��را رد کند و از جاهای پر
از سنگالخ به جاهای تمیز ببرد و
برای عب��ور از معبرهای ترسناک،
پرواز کند...
و م��ن دارم یاد میگیرم که ساکت
باشم و در عجیب ترین جاها فقط
پا بزنم!
م��ن دارم ازدیدن مناظر و برخورد
نسی��م خنک به صورت��م در کنار
هم��راه دائمی خ��ود «خدا» لذت
میب��رم و من هر وقتی نمیتوانم از
موانع بگذرم .او فقط لبخند میزند و
میگوید :پا بزن!

سر همه مسئوالن خراب شود چه
تاکتیکی از این بهتر برای متوجه
ک��ردن این خش��م و نارضایتی به
درگاه ولی فقی��ه و خالص کردن
خود با سنگ دفاع از حقوق مردم
را به سینه زدن؟
احمدینژاد ظاهرا مصمم است که
فارغ از دغدغهه��ای خامنهای در
چند ماهی که از دوره حکومتش
مانده به روش خود ادامه دهد.
او نش��ان داده که پشم شیری که
تحت عناوی��ن قلمبه مقام معظم
رهب��ری و والی��ت مطلقه فقیه تا
کنون مردم را میترسانده ریخته
اس��ت .خامنهای اکن��ون تنها از

سوی رییس جمهور منتخب خود
نیست که مورد تحقیر قرار گرفته
است.
دیگرانی هم هستند که بدون این
که در ق��درت باشند شجاعانه در
برابر او میایستند و کلمهای حق
میگویند.
محم��د ن��وریزاد او را دروغگ��و
میخوان��د و نمونهه��ای آن را
برمیشمرد ،ابوالفض��ل قدیانی از
درون زندان او را طاغوت مینامد،
و تاجزاده و دیگران به صورتهای
مختلف او را به چالش میکشند.
برخ��ی از بالگنویس��ان طرفدار
احمدین��ژاد نی��ز ای��ن روزها به

اعتراض به خامنهای برخاستهاند.
او در برابر این حمالت و چالشها
ضربهپذی��ر و تنها ش��ده است ،و
قاعدتا بهدنبال همراهان و متحدان
دیگ��ری میگ��ردد .از جمله ،او
ممک��ن است راه آشتی با (بخشی
از) اصالحطلب��ان را ک��ه سه سال
پی��ش قلع و قمع ک��رد ،در پیش
بگی��رد .دیدار اخیر او با سه تن از
چهرههای اصالحطلبدر این رابطه
قاب��ل درک است .ولی او دیگر در
اوج نیست ،و هر کس که به یاری
او بشتابد باید بداند که عمال خود را
در سرنوشت او شریک کرده است.
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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
کسان�ی 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..
شیدا قره چه داغی

ارکستر
مسفونیک

SYMPHONIC

حض��ور در کنس��رت ارکست��ر
سمفونیک ب��ا سازهای مختلف و
گاهی با صد نوازنده همیشه اعجاب
و تحسین انگیز است.
از طرف��ی تصور اینکه آهنگساز تا
چه حد علم ،هنر ،خالقیت و ابتکار
بخرج داده است.
از ط��رف دیگر نوازنده گان متعدد
ماهر و هنرمنددر کمال همآهنگی
اصوات دلپذی��ر را چنان بهم می
آمیزند ت��ا اثری به نام سمفونی یا
کنسرتو بوجود می آید و شنوندگان
را به عالمی سحرآمیز می برد.
اکثر شهرهای بزرگ مثل پاریس،
لندن ،توکیو ،نیویورک ،شیکاگو،
بوست��ون ،مونت��رال و تورنت��و
صاحب ارکستر سمفونیک معتبر
هستند ،ولی ارکستر فیالرمونیک
 PHILHARMONICوی��ن و
برلین از لح��اظ قدمت و کیفیت
صاح��ب مق��ام و شه��رت خاص
هستند.
سازهای بزرگ و کوچک ارکستر
سمفونی��ک در  3خان��واده سازی
قسمت بندی می شوند:
سازهای زهی، بادی (بادی چوبی و برنجی) و سازهای ضربی.هر خان��واده سازی خود با قسمت
بندی صوتی
 زیر متوسط -بم ساخته شده اند.

شادپور :پاریزو...
قرار بوددرآمد حاصله از این مالیات
ها ب��رای تقویت مالی دانشگاه ها،
جهت جبران شهریه مجانی ،صرف
شود .خانم ماروا نه به این موضوع
پرداخت و نه به سوال خبرنگاران
در مورد شهریه مجانی پیشنهادی
پاریزو پاسخ داد.
دولت لیب��رال ژان ش��اره مالیات
سرمایه رادر مراحل مختلف حذف
کرد .زی��را بازرگان��ان و صاحبان
مشاغل و حرفه ها معتقد بودند که
چنین مالیاتی باعث از بین رفتن
فرصت های شغلی و عدم تشویق
سرمای��ه گ��ذاری در س��ال های
 2007تا  2011شده است.

ارکستر سمفونیک معموال حدود
 20ت��ا  30نوازن��ده ویلن دارد که
به  2دسته ویل��ن اول و دوم گروه
بندی می شوند.
ویولونیست اول سمت چپ رهبر
حکم رئیس ارکست��ر را دارد و در
پایان کنسرت ،رهبر با اودستداده
و بدین ترتیب از همه نوازنده گان
تشکر می کند.
ویلن آلتو بزرگتر و بم تر از ویولن
است؛ ح��دود  8تا  12نوازنده می
نوازند.
ویلن سل حدود  10تا  12نوازنده
دارد.

ارکسترمسفونیک
یک یا دو هارپ هم از قرن  19به
ارکستر سمفونیک اضافه شده اند

 -سازهای بادی چوبی:

فلوت با اینکه در حال حاضر از فلز
ساخته میشود ج��زء این خانواده
اس��ت 3 .نوازن��ده در ارکستر می
نوازند .وسع��ت صدائی متوسط تا
نهایت زیر دارد.
 اوبوا  HAUTBOISو ُکر آنگلهCOR-ANGLAIS

ژوستن ترودوی ج��وان است که
به روایت��ی ،مخصوصا بین جوانان
حزب ،شانس پی��روزی بیشتری
دارد .ام��ا در میان نامزدهای دیگر
اجازه نخواهد داد دانشگاه ها دچار همهستنداشخاصیکه شایستگی
کسر بودجه شوند و امیدوار است الزم را دارند.
دانشگاه ها هم ب��ه آنچه موافقت حزب لیبرال یک ابتکار دموکراتیک
شده احترام بگذارند.
هم به خرج داده و اعالم کرده است
اما آنچ��ه تاکن��ون از گردهم آئی که ،برای رای دادن جهت انتخاب
برای حل معضل شهریهدانشجوئی رهبر ،الزم نیست که کسی حتما
معل��وم ش��ده آنست ک��ه دولت عضو آن حزب باشد.
پیشنهاد ی��ک افزایش  3درصدی همه کانادائی ه��ا ،در صورتی که
سالیانه (معادل  70دالر در سال) عضو رسمی احزاب فدرال نباشند،
داده ک��ه مورد قبول سازمان های می توانند برای انتخاب رهبر حزب
دانشجوئ��ی و سندیکاهای حامی لیب��رال ،از طری��ق اینترنت رای
آنها قرار نگرفت��ه است.دولت هم بدهند که چند دقیقه بیشتر طول
فعال قص��د عقب نشینی ن��دارد .نخواهدکشید.
نتیجه نهائی هنوز معلوم نیست.
اما جنبه دیگر قضیه که به ما مربوط

دوز و کلک نیست ،بلکه سیاست
هنر گرداندن جامعه است و ما ،در
مقام عضوهای جامعه ،نمی توانیم
نسبت به آن بی طرف و بی تفاوت
باشی��م .اگر آدم ه��ای سالم قدم
پیش نگذارند ،فرصت طلبان اینکار
را خواهند کرد.
از سوی دیگر در حالت یک جامعه
کوچکتر ،ما یک س��ری حقوق و
خواست ها داریم که بگونه فردی
قابل وصول نیستن��د .برای اینکه
این حقوق و خواست ها به گوش
مقام��ات دولت��ی برس��د و از آنها
درخواست تامین این حقوق بشود،
تنها راه عمل��ی شرکت در احزاب
و داشت��ن وزنه سیاسی است ،زیرا
سیستم سیاس��ی کان��ادا ،مانند
بسیاری جاهای دیگر ،حزبی است
و البی ها هم از همین طریق قابل
اعمالهستند.
آق�ای دکتر امیر خدی�ر ،هموطن
خوبم��ان ،عضو مجمع ملی کبک
است و تاکنون هرچه توانسته کرده
که دست��ش درد نکند .همچنین
آق��ای دکتر رض�ا مریدی که عضو
پارلمان انتاریو بود شنیدم اکنون
به مق��ام وزارت در همانجا رسیده
که یقینا بسیار مفید و موثر خواهد
بود .ولی این ها کافی نیستند و باید
بیشتر و بیشتر شرکت کرد تا قویتر
و قویتر شد.
اما برای رف��ع هرگونه سوء تفاهم
باید عرض کنم که در اینجا تبلیغ
برای ی��ک حزب خاص یا شخص
خاصی به هیچ وجهدر میان نیست
و نام بردن از ح��زب لیبرال فقط

برای آوردن مثال است.
در سط��ح فدرال کان��ادا به غیر از
حزب لیبرال ،ح��زب کنسرواتور،
نیو دموکرات و سبزها هم هستند،
ک��ه از طریق هر ی��ک از آنها هم
می توان برای نی��ل به اهداف یاد
شده استفاده کرد .آنچه مهم است
اینس��ت که دخال��ت در سیاست
نه یک تفن��ن ،بلکه یک وظیفه و
تکلیف است.
نکته آخر اینکه ممکن است بعضی
از خوانندگ��ان ،که م��را از نزدیک
می شناسند ،ایراد بگیرند و بگویند
که «تو در ف�لان جا گفتی که ما
در سیاست وارد نمی شویم ،حال
چگونه است که ما را به دخالت در
سیاست دعوت می کنی؟».
بلی م��ن چنین ح��رف هائی در
جلسات خاصی زده ام به دو دلیل:
 )1آوردن موض��وع و مخصوص��ا
عقی��ده خ��اص سیاس��ی در یک
جلس��ه ادبی یا هن��ری و یا نظایر
آنها باعث خلط مبحث می شود و
یک��ی از آنها به روی دیگری سایه
می اندازد و نتیجه خاصی حاصل
نمی شود.
 )2چ��ون تعصب��ات در مسائ��ل
سیاس��ی شدید و ضری��ب مدارا و
تحمل برای شنیدن حرف مخالف
ضعیف است ،بنابر این تا روزی که
از تعصبات کاسته و به مدارا افزوده
شود ،بهتر است تاب��ع این ضرب
المث��ل باشیم« :هر سخن جائی و
هر نکته مقامی دارد».

تا زیر
 باس��ون  BASSONی��ا فاگوتFAGOTTE
 3نوازنده متوسط تا بم
 ساکسوفون با اینکه از فلز ساختهمیش��ود جزء خان��واده کالرینت،
ب��ادی چوبی محس��وب میشود و
کمتر در ارکستر استفاده می شود.
در  4ن��وع وسعت صدائی ساخته
می شود.
سازهای بادی برجنی:

کامال از فل��ز ساخته شده و نقش
بسیار مهمی در ارکستر دارند.
به ترتیب از زیر تا بم:
 3ترومپت 6 -تا ُ 8کر فرانسه3 -
ترومبون -یک توب��ا ( )TUBAدر
ارکستر می نوازند.

سازهای ضربی:

شامل انواع طبل ،سنج ،زیلوفون،
سه گوش...
(در مورد نق��ش رهبر ارکستر در
شماره های آینده صحبت خواهد
شد) .
باز هم پیشنهاد می شود به رادیو
کالسیک مونت��رال 99.50 FM
توج��ه کنی��د .در  24ساعت آثار
بسیـــ��ار جالب و با ارزش پخش
می شود.
ب��رای اطالع��ات بیشت��ر ب��ا
 DIALOGUEتماس بگیرید:
دوستداران موسیقی کالسیک:
Sheida.g@hotmail.com

 3نوازنده وسعت صدائی متوسط

>> ادامه از صفحه11 :
اما از پاریزو هم نقل قول شده است
که ح��ذف مالیات سرمایه موجب
بوجود آمدن شغل های تازه نشده
است .به نظ��ر او ،تنها حاصل آن
پول را از مالیات دهندگان گرفته و
به سرمایه داران دادن است.
با این ح��ال ،وزیر دارائی کبک در
این زمینه گفت��ه است وی قصد
برگرداندن سیستم مالیات سرمایه
را ندارد.
وی ب��ه خبرنگ��اران گفت بودجه
سال مالی  2013-14آماده است
و از وض��ع درآمدها ه��م رضایت
دارد .یک��ی از روزنام��ه ها هم از او
نق��ل ک��رده است که م��ی گوید

جاستین ترودو :وظیفه یا تفنن...
ب��ه رهبری ژان کرتین و با داشتن
اکثریت دولت کان��ادا را در اختیار
داش��ت .ول��ی به دالی��ل معلوم و
نامعلوم ،که فعال مجال بحثدرباره
آنها نیس��ت و شای��د خوانندگان
از آنه��ا آگاهند ،ح��زب لیبرال در
انتخابات سرتاسری شکست خورد،
که در تاریخ احزاب یک امر کامال
نرمال اس��ت .در پی این شکست،
نخست وزیر وقت آقای پل مارتین،
ک��ه رهبر حزب و معمار اقتصادی
آن زمان کانادا بود ،استعفا داد.
رهبران��ی ک��ه از آن زمان تاکنون
انتخاب ش��ده اند چن��دان موفق

باپی��روزی انقالب ط��رف آلمانی
کاربرروی پ��روژه را متوقف کرد.
دولت ای��ران از شرکت آلمانی به
دادگاه بی��ن المللی الهه شکایت
ک��رد .براس��اس رأی  13مارس
 1982دادگاه بین المللی مقررشد
کلی��ه قطع��ات و دستگ��اه های
ساخته ش��ده  2نیروگاه بوشهر تا
آن زمان ،به اضافه نیمی از سوخت
هسته ای به مالکیت ایران درآید و
پیمانکار موظف شد که این قطعات
را به صورت تحویل در بندربوشهر
به ایران تحویل دهد.
دراثر ت��داوم بیه��وده و نابخردانه
جنگ و بمب��اران نیروگاه بوشهر
توسط نی��روی هوایی عراق ،روند
اجرای حکم دادگ��اه بین المللی
دچار وقفه ش��د تا کار به پذیرش
قطعنامه  598و "سرکشیدن جام
زه��ر" کشید .ناگفت��ه نماند که
خمین��ی و اطرافیانش با تأسیس
نیروگاه های اتمی برای تولید برق
مخال��ف بودند .درس��ال ،1358
روزنام��ه جمه��وری اسالمی که
سیدعلی خامنه ای ،صاحب امتیاز
و میرحسی��ن موس��وی سردبیر
آن بودن��د ،یک گ��زارش مشروح
2صفحه ای با تیتر درشت:
«نیروگ��اه های هسته ای ،خیانت
آشکار به خلق ما» منتشرکرد.
درجریان رون��د "سرکشیدن جام
زه��ر" و پذی��رش قطعنامه 598
شورای امنیت سازمان ملل بود که
این مخالفت تغییرکرد و به نقطه
مقابل خود بدل ش��د .دانشنامه
"ویکی پدی��ا" در ای��ن مورد می
نویسد« :یکی از مهم ترین عواملی
ک��ه باعث پذی��رش این قطعنامه
[ ]598ازسوی رهبر ایران شد ،نامه
محرمانه محسن رضایی (فرمانده
وقت سپ��اه پاسداران) به خمینی
بوده است.
دربخشی از این نامه آمده است:
تا پن��ج سال دیگرما هیچ پیروزی
نداری��م .ممکن اس��ت درصورت
داشت��ن وسائل��ی ک��ه درطول 5

سال به دست م��ی آوریم ،قدرت
عملیات انهدامی یامقابله به مثل را
داشت��ه باشیم و بعد ازسال 1371
اگر م��ا دارای  350تی��پ پیاده و
 2500تان��ک و  3ه��زار ت��وپ و
 300هواپیم��ای جنگ��ی و 300
هلیکوپتر و ق��درت ساخت مقدار
قابل توجه��ی ازسالح های لیزر و
اتم که از ضرورت های جنگ درآن
موق��ع است را داشت��ه باشیم می
توان گفت که به امید خدا بتوانیم
عملیات آفندی [تهاجمی] راداشته
باشیم.
درسال  ،1368هاشمی رفسنجانی
رییس جمهوری ب��ه روسیه سفر
ک��رد و موافق��ت نام��ه ای برای
همکاری هسته ای میان دو کشور
تدوی��ن شد که  4سال بعد در ماه
اوت ( 1992شهری��ور  )1371به
امضاءدوکشور رسید .بازهم  4سال
دیگرطول کشید تاقرارداد تکمیل
واحد اول نیروگاه بوشهربین ایران
و روسیه امضاء شد .به موجب این
قرارداد مقررش��د ساخت نیروگاه
تاپایان سال  2000به پایان برسد
که تا امروز هنوز بطور کامل انجام
نشده است.
با آن که درقرارداد تکمیل نیروگاه
ب��ا روسیه مقرر شده بود که طرف
روسی سوخت اتمی مورد نیاز آن
را تأمی��ن می کند ،درسال 2002
ب��ا افشاگری سازم��ان مجاهدین
خلق برمالشد که حکومت اسالمی
تأسیساتیدر نطنز ،اصفهان و اراک
برای غن��ی سازی اورانیوم و تولید
آب سنگین براه انداخته است.
با افش��ای این مطل��ب 3 ،کشور
انگلستان ،فرانسه و آلمان درسال
 2003حکوم��ت اسالم��ی را
واداشتن��د که بط��ور "داوطلبانه"
غنی سازی اورانیوم را تعلیق کند
و بیانی��ه ای موسوم به "سعدآباد"
دراین مورد صادرشد.
این تعلیق داوطلبانه تاسال 2005
دوام یافت ت��ا آن که با به ریاست
جمهوری گماشته شدن محمود

ail.com

مثال

>> ادامه از صفحه5 :
احم��دی ن��ژاد ،او آن را بهم زد و
غنی سازی اورانیوم ازسرگرفته شد
که حاص��ل آن صدور  4قطعنامه
محکومی��ت درش��ورای امنی��ت
سازمان ملل و اعمال تحریم های
فزاینده و فلج کننده بوده است.
در سال ه��ای گذشته کشورهای
موسوم به  5+1جانشین  3کشور
اروپایی ب��رای مذاکره با حکومت
اسالمی شدند و این مذاکرات که
کـرها شباهت
بیشتر به گفتگوی َ
دارد ،بدون این که نتیجه ملموسی
داشت��ه باشد ،هرچندگ��اه دریک
گوشه از دنیا برگزار می شود.
دو س��ال پیش بار دیگر افشاء شد
ک��ه از سویی حکوم��ت اسالمی
پنهانی غنی س��ازی اورانیوم را به
سایتی جدی��د دردل ک��وه های
اط��راف قم به ن��ام "فردو" منتقل
کرده ت��ا از آسیب حمله احتمالی
در امان بمان��د و از سوی دیگر به
دستاوی��ز تأمین سوخ��ت رآکتور
اتمی دانشگاه تهران اقدام به غنی
س��ازی اورانیوم  20درصدی کرده
است.
بی نتیجه ماندن مذاکرات و تکرار
کلیشه «همه گزینه ها برروی میز
است" سایه ه��راس انگیز جنگی
ویرانگر را بر کشورمان انداخته و بر
دغدغه های ناشی از وخامت اوضاع
اقتصادی،بیکاریروزافزون،کاهش
ارزش پول ملی و گرانی سرسام آور
و کمرشکن افزوده است.
درحال حاضر ،برمبنای تجربه های
سال ه��ای گذشته درمورد روند و
نتیجه مذاکرات ،به نظرنمی آید که
هیچ یک از دوطرف براستی اراده
سیاسی الزم ب��رای حل مصالحه
آمیز مسئله راداشته باشد و به رغم
توصیه "کش ندهی��د" سیدعلی
خامن��ه ای درم��ورد اخت�لاس
3هزارمیلیارد تومان��ی ،ظاهرا در
مورد مسئل��ه هست��ه ای نیت و
توصیه ه��ر دو طرف این است که
"کش بدهید"!

Sheida.g@hotm

VIOLON- SOPRANO
VIOLON ALTO – CONTRE ALTO
CELLO – BARYTONE
CONTRE BASS – BASS

شهباز :کش بدهید...
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>> ادامه از صفحه10 :

لیبرال را به پیروزی
برساند ،با اکثریت
ابتکار دموکراتیک لیبرال ها:
نسبی ی��ا مطلق.
برای انتخاب رهبر حزب ،الزم
نیست حتما عضو حزب لیبرال باشید! اگر چنی��ن اتفاقی
بیفتد ،آن شخص
نخست وزیر کانادا
نبوده اند .هم اکنون آقای باب ری
رهبر موقت حزب لیبرال کاناداست خواهد شد.
که از اعضای قدیمی حزب است .البت��ه این پیروزی تنه��ا به رهبر
قرار است روز  14ماه آوریل آینده ،بستگ��ی ن��دارد .ت�لاش اعضاء و
جهت تعیین رهبر دائم ،انتخابات طرف��داران حزب تاثی��ر به مراتب
به عمل آید 9 .نفر خود را کاندیدای بیشت��ری خواهد داش��ت .در آن
این مقام کرده اند .هر یک از آنان صورت است که گروه های مختلف
که انتخاب ش��ود ،باید بکوشد در می توانند تقاضاهای خود را مطرح
انتخابات سرتاس��ری کانادا ،حزب کنن��د .یکی از ای��ن  9نفر همین

است.

در میان بعضی از هموطنان ما این
تصور وجود دارد که سیاست یک
امر پلید و خطرناک است .گاه حتی
با افتخار گفته می شود:
«م��ن هرگ��ز در سیاست دخالت
نکرده و نمی کن��م "، ».من عضو
هی��چ حزب و دسته ای نیستم،" .
«من تا کنون رای نداده ام» و...
این گون��ه تصورات ب��ه آن دلیل
است که از بعضی سیاست بازان و
سیاست پیشه گان اعمالی سرزده
است که چنین وحشتی را بوجود
آورده است.
ولی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم،
سیاستدر تمام جنبه های زندگی
م��ا حض��ور دارد و دخی��ل است.
سیاست ،آنگونه که مشهور است،

•

•
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فال قهوه

کافهصوفی

Fax: 514-500-1188

استخدام می کند

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

514-699-2383

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 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

Sharif

Montreal, QC, H4B 2M5

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
و ورق

توسط شادی

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

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
www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

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

خدماتمالیاتی

678-6451
Nikpourpdsep12

)(514

Call: Hady Karbasfrooshan,

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

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
y
ند
MCC
 PCRCو
اردهای
د
استان
دانشجویی
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تنظیمدعوتنامه رسمی
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eveazdec15free

Tel.: (514) 775-6508

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخــدام
ساندویچــی

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
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 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



حمل و نقــل اسباب 


¯





®



اثاثيهشما


¯
514-889-8765



°


nsarvaran@hotmail.com
́® ³
با نازل ترين قيمت 



عضوجامعه مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء

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

azmay2012

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









ساختمانی
 امور





شهــر:











 در طول هفته سفارش دهید






ساختمانی
کلیه امور






(تیمور)
الکاپون
DJ
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یا
کیترینگ
سفارشات
برای
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گرامی
ایرانیان
درخدمت
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با ما متاس بگیرید:
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Tel.: (514) 692-0476
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شهریاربخشی










)(514
804-8397









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









(514) 442-8056
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514-887-5195
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رسمی،
دعوتنــــامه
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دارک
ترجمـــهم







College،University

مترجم رمسی
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facebook:Tapesh
PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL



514-624-5609
High-Shool
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azdec'12up

azmai15salimi

عکاسیرز

(آرش
کشوری)



>> کلیه مقاطع:
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مونتریال
¨

ایرانیان



514-889-3243
یکتا
حتویلداری
خاطره
جامعه
وفرهنگی
های هنری
>>فعالیت
since
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مترجمان رسمی
جامعه


موسسات
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تدریس
و
مونترال
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مدارک و
کلیه
رسمی
ترجمه
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کارت،
مدیکال
پاسپورتی(،تضمینی)،
عکس



!514-827-6329 5780
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غیرفوری
 دائمی فوری و
اقامت
کارت
،
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car
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زنی
سیتی
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بخشنده مهربان 
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با سابقه  tutoringدرمدارس






















514-488-7121

azsept'11

 



 


رستوران شیراز
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جدولاعدادسودوکودرصفحه16

ترش و شيرين -شتر باركش
 -5در ه��م قاطي ش��دن-
خن��دهرو -عالم��ت مفعول
بيواسطه
 -6صدم��ه -جرق��ه آتش-
كش��وري در جنوب شرقي
آس��يا ب��ا پايتخت س��ري
بگاوان
 -7ف��وري -عجيب غريب-
منبع و سرچشمه
 -8نگهبان چماقدار -شيمي
كربني -كفش چرمي
 -9واح��د دكان -نوع��ي
بازي بوم��ي ايراني -صداي
افسوس
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• 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
____________
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متص
 -13ن
مار خ
-14
آراي��
شدن
 -15اث
زيبا و

5780 Sherbrooke W., Tel.







 


























989-8383

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

عقد
ایرانی

9













نماي��ش ميچس��بانند؟ مطالعات
نش��ان ميدهد كودكاني كه زمان
زي��ادي را صرف بازيه��اي كامپيوتري يا انجام كاره��اي ديگر و حتي
خواندن آن از فاصله نزديك ميكنند دچار عارضه ميوپي يا نزديكبيني
هستند و در مقابل كودكاني كه اين چنين نيستند ،به اين عارضه مبتال
نخواهند بود .از اينرو متخصصان اطفال توصيه ميكنند قرار گرفتن در
مقابل صفحه نمايش ،به بيش از دو ساعت در روز ،به طول نينجامد.
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)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب











حفاظت از چشم در زمان فعاليت
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تحقيقات نش��ان ميدهد هر س��اله حدود  2هزار نفر دچار صدمات
چش��م در مواقع انجام كار و فعاليت ميش��وند .ح��دود  90درصد اين
صدمات نيز با پوش��اندن چش��م از طريق محاف��ظ كاهش پيدا ميكند.
آس��يبهاي چش��م توسط مواد ش��يميايي ،اجس��ام خارجي در چشم،
س��وختگي توس��ط بخار ،قرار گرفت��ن در معرض اش��عه و بيماريهاي
مسري ايجاد ميشود .استفاده از عينكهاي ايمني در اين موارد بسيار
كمككننده خواهد بود.






)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH

با بیش از  20سال سابقه
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توجه :پیوند مسوولیتی در






£



¨





 «


«
¹


514825-3170

_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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حل جدول عادی شماره 5089
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 سال  19شماره  11  1098اسفند 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...

صرافی
 5ستاره

Tel.: 514-298-1393

514-265-0973
azoc/dc12>P

514 585 - 2345

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

کامبیزازجوالی 15فری

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده

رستورانکبابسرا

514-933-0-933

saeid_mr2003@yahoo.com

شیرینی
سـرو

514-585-6178

Ptoendofjune12

tilMar'10P

آموزشگیتار
آموزش سنتور

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

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

آرایشـــــگاه

آژانس مسافرتی

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

آموزش رانندگی

نین��ا 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........

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................

تعمیر جتهیزات
پزشکـــی

 اتوکالو فور  نوارقلب
 یونیت  ساکشن و...

514-507-0927
438-393-7672

سفرروزانه به
استخدام تـورونتو
>> به چند نفر کارمند
ساده و همچنین >> چند
نفر برای کار در آشپزخانه
فورانیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت
Tel.: 514-620-5551

استخدام

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

Fax:514-500-1188
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

•
•
•
•
•

شی��خ صال��ح 366-1509 .......................
لی لی صمیمی 825-3170 ...........................

ارز

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

امالک و مسکن

همتیان ،فی��روز827-6364 .......................
امیرس��ام 702-2309 ....................................
اسالمی،مینو967-5743..................................
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

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

پزشک

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

تابلوسازی

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

تاکسی

برای ما بنویسید اما...

•
•

 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؟...

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

info@paivand.ca

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

ارز

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

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

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

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند  پخش وسیع

www.paivand.ca

مرکز شهر مونتریال:

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

با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

شماره شما در

این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

حمل و نقل

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

خشکشویی

فرویوو 694-7036 ..........................................
اکسپ��رس 889-7392 .................................

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

داروخانه

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

دیش و ساتالیت

تدریس رقص

کوتاه زیباتر است

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

خیاطی (آلتریشن)

تدریس خصوصی

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

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

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

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

تبلیغات

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

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.

نیـازمنـدی هـای پیوند

azjuly15Up zagros

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

کــار
کنید!

کــار
کنید!

اخوانوستآیلند

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

باایرانی

باایرانی

AKHAVAN FOOD

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

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

ازدواج

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

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

نیازمنــدیها



aznov15free

in Farsi & English

azfeb1Up

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

514.621.2757

Private
Tutoring

zaeriakbar@yahoo.com

rezwang@yahoo.com

استخدام

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

Tel.: 514-739-4888

514-467-4772

azaug2012free

بل سنتر
تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

5200 De La Savane

Rezwan Ghassemi
Tel: 438 8242002
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تاپیشرفته(TOEFL,
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مجرب با بیش از  ۱۸سال
سابقهتدریس(اکبرزائری)
ٔ

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

بی��ژن 419-1039 ...........................................
لوئیزداداشزاده288-4864............................

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

شیرینی پزی و قنادی

کاپ کی��ک439-4903 ................................
سروین 562-6453............................................

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

حملونقل

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

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

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

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

گرافیک و طراحی

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

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

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

عینک سازی

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

وام مسکن

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

دندانپزشک

دندانسازی(کلینیک)

فـرش
فـال

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

کامپیوتر

بیبلوس523-9596...........................................
کلبه عموجان 484-8072 .............................
صوفی 989-8383 ..........................................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
شی��راز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

کارواش

رستــوران

روانشناسی  /روانکاوی

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

سوپر و فروشگاه

224-0-224.................................... KamNic
هما 484-2644 ..................................................

کایروپرکتیک

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

کتابفروشی

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

کلیسا

پیوند996-9692.................................................
فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
بهروزآقاباباخانی 606-5626..........................
آتوساتنگستانیفر995-3041.......................

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

محضر

وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................

مهاجرت

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

ماریا کوتونه 656-8178 ................................

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

تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................

گاراژ (درب)

موسیقی (جشن ها)
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کبکوکانادا:بازارامالک...

MARIA khanoum

پیشبینیهادرموردبازارامالککانادا
امیر سام

در یک سال گذشته ،رقابت
بی��ن دو نظریه متفاوت در
مورد آینده بازار امالک رو
به رشد کان��ادا مطرح بوده
است.
ی از این نظری��ا ت معتقد به
یک�� 
فروپاشی بازار امالک کانادا (نظیر
آنچه در آمریکا مشاهده شد) می
باشد.
نظری��ه دیگر معتقد ب��ه کاهش
متعادل در خرید و فروش امالک
کانادا میباشد.
اغلب کارشناس��ان و اقتصاد دانان
نظریه دوم را با واقعیت نزدیک تر
میبینند.
بن��ا ب��ر گزارش��ی ک��ه در تاریخ
۱۵فوریه ۲۰۱۳توس��ط سازمان
مشاوری��ن امالک کان��ادا منتشر
ش��د ،تعداد خرید و فروش امالک
در سراس��ر کانادا به مق��دار قابل
مالحظهای کمتر از سال قبل بوده
است.
بخش عم��دۀ این کاه��ش از ماه
آگوس��ت  ۲۰۱۲ش��روع شد .این
فروش��د ،نتیجه سخ��ت تر شدن
قوانین اخذ وام مسکن توسط وزیر
دارای��ی دولت ف��درال ،آقای جیم
فالهرتی بوده است.
(طبق ای��ن قوانین ،حداکثر مدت
بازپرداخ��ت وام بیم ه شده توسط
دول��ت از  ۳۰س��ال ب��ه  ۲۵سال
کاهش یافت) و بع��د از وضع این
قوانین ب��ود که تع��داد معامالت
در سراسر کان��ادا به طور متوسط
۵درصد نسبت ب��ه سال گذشته
کاهش نشان داد.
در عی��ن ح��ال در همی��ن مدت
قیمت متوسط امالکدر سر تا سر
کانادا به می��زان  ۳درصد افزایش
داشت.
با این وجود ،افزایش سالیانه قیمت
متوسط ام�لاک در کانادا نسبت
به سال گذشته (ک��ه  ۴.۵درصد
افزایش داش��ت) مقداری کاهش
داشته است.
با این آمار و ارقام ،آیا باید نگران
آینده بازار امالک کانادا بود؟

ای��ن سناریوی��ی اس��ت ک��ه نه
تنه��ا توسط چند وب�لاگ نویس
غیرحرفه ای مطرح میشوند ،بلکه
در روزنامهها و مجالت کانادا نیز هر
ی از این نظریه ها
از گاهی شاهد یک 
ی باشیم.
م
ی از شرکتهای مشاورهای که
یک 
تا حدودی هم مع��روف میباشد

( )Capital Economicsبه
مدت  ۲سال است که برای
قیمت امالک کانادا سقوط
 ۲۵درصدی را پیش بینی
مینماید.
ی نزدیک به سقوط
این رقم خیل 
ارزش ام�لاک در آمریک��ا (۳۰
درصد کاهش قیم��ت متوسط)
میباشد.
آقایدیوید َمدنی ،اقتصاددانی که
این نظریه را مطرح نموده است از
تمام آم��ار و ارقام امالک کانادا به
ی از آنها بطور
یدارد ول 
ی آگاه 
خوب 
غیرمنصفانه استف��اده مینماید
ی آن را در نظر
و تنها نک��ات منف 
گرفته و نظریا ت بدبینانه خود را
به روزنامه ها منتقل مینماید.
آق��ای مدنی به این ام��ر اعتراف
میکند ک��ه بانکهای کان��ادا از
ی قوی ت��ر و در هنگام
لحاظ مال 
پرداخ��ت وام سخ��ت گیرانه تر
نسبت به همتایان آمریکای 
ی خود
عملمینمایند.
وی ه��م چنی��ن میافزای��د که
در کان��ادا شواهد برجست��ه ای از
کالهبرداری در مورد وام مسکن
(که باعث فاجع��ه در بازار امالک
آمریکا گردید) وجود ندارد ،اما وی
بر این عقیده اس��ت که طرز فکر
خریداران بیش از حد خوش بین،
به طور آزارندهای همانند خریداران
ی در چند سال
مسک��ن آمریکای�� 
گذشتهمیباشد.
وی ب��رای اثبات نظری��ه خود به
میزان ساخ��ت و ساز بیش از حد
کاندومینیومه��ا در ب��ازار امالک
تورنتو اشاره مینماید.
اما اغلب نظریه پ��ردازان با تجربه
در زمین��ه امالک با آق��ای دیوید
مدنی هم عقیده نیستند و آمار و
ارقام بازار ام�لاک کانادا در شش
ماه گذشته را دلیل اثبات نظریا ت
خود میدانند.
بن��ا ب��ر نظ��ر ،Robert Kavcic
اقتصاددان بانک مونترال ،آخرین
تغیی��رات اخ��ذ وام مسک��ن (که
ی پنج
چهارمین تغییرات آن در ط 
سال گذشت��ه و از همه مشکل تر
بوده است) باعث شده بازپرداخت
ی مسکن
ماهیانه ی��ک وام معمول 
ب��ه ارزش  ۳۰۰۰۰۰دالر به مقدار
 ۱۵۰دالر در ماه افزایش یابد.
در شرایط��ی که همه چی��ز بازار
ی قرار دارد
مسکن در شرای��ط عال 
به نظر میرسد که وضع قوانین از
این قبیل باعث به حقیقت پیوستن
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پیش گوئیهای اف��راد بدبین در
زمینه ام�لاک بشود ،اما در عوض
بازار امالک ماننددورههای گذشته،
که آقای جیم فالهرتی وزیر دارایی
ف��درال با سخت نم��ودن قوانین
ی در کنترل
اخ��ذ وام مسکن سع 
ب��ازار امالک کان��ادا داشت ،عمل
نمود بدین نحو که در ابتدا خرید
و فروش ام�لاک مقداری کاهش
یافت اما این کاهش تعداد معامالت
ب��دان حد نبود ک��ه باعث سقوط
ارزش امالک بشود ،در عوض بازار
امالکدر ط 
ی زمان ثابت نموده که
انعطاف پذیر میباشد.
آقای��ان  Burleton, Kavcicو
 Robert Hogueاز اقتص��اد دانان
بانک رویال ک��ه در زمینه امالک
ی بر
صاحب نظ��ر میباشد ،همگ 
این عقیده اند ک��ه کاهش تعداد
معامالت که بر اثر تغییرات قوانین
اخ��ذ وام مسکن بوج��ود آمده ،از
این حد کنونی فراتر نخواهد رفت
و ارزش امالک که بطور آهسته و
پیوستهدر حال افزایش میباشد تا
ی که بازار امالک با شوکهایی
زمان 
نظیر بیک��اری ف��راوان و افزایش
ی مواجه
ناگهان��ی نرخ به��ره بانک 
نشود ،کماکان ادامه خواهد داشت.
شاد و سربلند باشید

بر گرفته از روزنامه گازت مونترال
 ۱۵فوریه  ۲۰۱۳نوشته Jay Bryan

W

ell March 1st, getting there,
spring is 19 days away,
yahoo! This winter has been a long
one, seriously, what happened to
the four seasons lasting 3 months
each, winter seems to last from
November through March. Gotta
watch out for March, in Italian
we say (Marzo e Pazzo) meaning
March is crazy. An old folklore
proverb says if March comes in
like a Lion it leaves like a Lamb,
or visa versa, comes in like a lamb
and leaves like a lion. I’m hoping
it comes in like a lamb and leaves
like a lamb . Well folks here’s to
the arrival spring (soon).
Keep safe, stay healthy, and make
sure laughter is in your everyday
life...
cate is issued to the applicant
and accompanying family
members (if applicable) within 4 to 5 weeks, with Federal
checking for security and
medical which the Federal
process of the application is
what delays it a little, Federal
checking for security and
medical processing time is
approximately 12 months. As
where the Canadian Experience class mentioned above
is a much longer process, approximately 2 years or more.
The Quebec Experience
Program and the Canadian
Experience Class have been
created for International Students. The reasoning behind
these two programs is simple,
the Canadian Government
wants to keep the International Student who has studied
in Canada, they have already
adapted to Canadian Culture
& Society, speak fluently one
of the official languages in
Canada whether it be English
or French, and of course
bring in new fresh ideas that
Canada is willing to adapt to.
The Canadian Experience
Class and the Quebec Experience Program is also eligible
for Foreign workers who
have been in Canada or Quebec for a certain amount of
years working, also because
these foreign workers have
adapted to Canadian Culture
and Society and speak more
or less one of the official
languages in Canada and
have contributed in Canadian
Economy.
________________

Maria Cottone

Certified Canadian
Immigration Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

ای��ن کاره��ا
واقعیاتی تلخ درباره سبک زندگی ایرانی >> ادامه از صفحه14 :
فراه��م شود.
کسی که قب ً
ال
بین المللی رقابت کنند و به توانستهاند ب��ه این سطح از زمان های کوتاه انجام دهند
و حرص��ی که برای سریع به در فق��ر و محرومیت زندگی
طور خالصه می خواهند کار ثروت برسند.
دس��ت آوردن پول دارند فرو ک��رده االن از فرایند ناسالم
مفیدی انج��ام دهند .یعنی 
پول درآوردن در این جامعه
بنشانند.
فض��ای جامعه ب��رای تولید ایرانی فردی کوتاه مدت
البت��ه این مسایل ریشههای به وجد آمده و معنایدیگری
ثروت و پول و برای یک نوع است!
ب��رای زندگی قای��ل نیست.
خالقیت و نوآوری و افزایش سبک زندگی ایرانی تا زمانی طبقاتی هم دارد.
که تلقی منطق��ی از پول و فردی را میشناسم که سال کتاب خواندن و به موزه رفتن
ثروت ملی است.
در این بح��ث مثال آلمان را امکان��ات پیدا نکن��د اصالح  1370راننده تاکسی بوده و برای او مسخ��ره است .رشد
هم اکنون با رانت ،زد و بند و قوای فکری و معنوی برای او
نمیزن��م بلکه مث��ال ترکیه نمیشود.
و مال��زی را میزن��م .االن بخش��ی از این مسأله به این اجحاف به حقوق دیگران به وقت تلف کردن است.
خانوادههایی ک��ه در ترکیه برمیگردد که ما میترسیم ثروت دهها میلیاردی رسیده ب��ه ص��ورت ای��ن شخص با
این ث��روت نگ��اه کنید فکر
صاحب ث��روت شدهاند بعضاً و زندگ��ی را کوتاه مدت می است.
نزدی��ک یک ق��رن ک��ار و بینیم و عموماً در یک قرن و او را تشوی��ق ک��ردم به حج میکنید کارگر معدن است.
تالش و فعالیت کردهاند و با نی��م گذشته در فضاهای بی ب��رود و آسیا ،آفریقا و اروپا را این صورت را مقایسه کنید
فکر و زحمت به این جایگاه ثباتی زندگ��ی کردهایم .لذا کشف کند .جواب داد که دو با م��ردم و کارآفرینان عادی
رسیدهاند و در سطح ملی و افراد به دنب��ال این هستند کارخانه بای��د راهاندازی کند جامع��ه ما ک��ه ب��ا زندگی
بینالمللی رقابت کردهاند تا که نهایت بهرهب��رداری را در شایددر هفتاد سالگی فرصت معمولی ،امیدوار و شاداب و

Canada breaks record
in welcoming International
Students in 2012.

rates, are magnets for
”international students,
said Association of
Canadian Community
Colleges President
and CEO, James
Knight. “Canadian
college credentials are
a passport to employment success not
'only in the students
country of origin, but
also in Canada where
their skills are in high
”demand.
Recently proposed
changes to the International Student Program
would streamline
work permit access to
international students
attending designated institutions, and provide certain
study permit holders with the
authority to work part-time
off-campus.
The proposed changes would
also better protect international students as provinces
and territories designate the
institutions qualified to
receive them and Citizenship
and Immigration Canada
eliminates abuse of the program by ensuring program
participants are genuine students. These changes would
safeguard the world-class
reputation of Canada’s postsecondary education system,
as it strives to become ever
more competitive in the
global search for talent.
“Canada competes globally
for the best and brightest
minds, so we are continually
working to make studying in
”Canada an attractive choice,
added Minister Kenney.
“Through our proposed
improvements to the International Student Program,
we will further improve
Canada’s already strong
reputation.
The above information can
be found on the Citizenship
and Immigration website.
Of course International
students who are presently
studying in a Quebec University have an opportunity
to apply under the Quebec
Experience Program, A very
successful program, fast
processing times, a program
that is solely reviewed on
documents included in the
application,
No interview, if everything
meets the requirements of the
Quebec Experience Program
a Quebec Selection Certifi-

سالمتی روانی دارند.
بسی��ار جال��ب خواه��د بود
م��ا حتی در می��ان مجریان
مملکت 5 ،نف��ر پیدا کنیم
که خ��وش رن��گ و خوش
پوست باشند .صورت انسان،
انعک��اس آرام��ش ،سالمتی
روانی و روح��ی اوست .پول
و ِسمت به طور باور نکردنی
برای میانگین ایرانی قداست
پیدا ک��رده و معما این است
که این در جامعهای است که
می خواهد الهامبخش دیگر
مسلمانانباشد!

سهم خوشگذرانی و تفریح در
زندگی ایرانی در مقایسه با
اروپاییها باالست

نقد سوم بر سب��ک زندگی

On February 26, Immigration Minister Jason Kenney
announced that Canada has
welcomed over 100,000
International Students, an
increase of 60% from 2004.
“Attracting and retaining
the best and brightest immigrants from around the
world is part of the government’s commitment to grow
Canada’s economy and
”ensure long-term prosperity,
said Minister Kenney. “The
steady growth in numbers
confirms that Canada remains
a destination of choice for international students because
of the remarkable educational
opportunities that exist in our
”world class institutions.
According to a 2011 report
by the Department of Foreign
Affairs and International
Trade (DFAIT) entitled International Education: A Key
Driver of Canada’s Future
Prosperity, international
students contribute more
than $8 billion every year to
the Canadian economy. In
addition to significant economic benefits, international
students also enrich Canadian
society with their ideas and
different perspectives.
“Canada’s universities are
pleased to see increasing
numbers of international
students attracted by our
reputation for excellence
in education,” said Paul
Davidson, President of the
Association of Universities
and Colleges of Canada.
“In addition to making a
significant contribution to our
economy, international students bring new perspectives
and cultures to our campuses,
enriching the learning experi”ence of all students.
International students are
also a future source of skilled
labour, as they may be
eligible upon graduation for
permanent residency through
immigration programs, such
as the Canadian Experience
Class which the Government introduced in 2008.
International students are
well-prepared to immigrate
to Canada as they have obtained Canadian credentials,
are proficient in at least one
of our official languages and
often have relevant Canadian
work experience.
“Canadian colleges and
institutes, with a focus on
applied higher education
and unparalleled placement

ایران��ی ای��ن است ک��ه در
مقایسه با ملتهایدیگر سهم
تفری��ح و خوشگذرانی و دور
هم جمع شدنهای متعدد و
طوالنی بسیار باالست.
همه ملتهادنبال خوشگذرانی
و تفری��ح هستن��د اما سهم
خوشگذران��ی و تفری��ح در
زندگی ایرانی افراطی است.
اخ�لاق ،معنویت و حرفهای
دلچسب ب��ه عنوان پوششی
است ب��ر آنچه م��ا در باطن
انجام می دهیم.
باید توجهداشت که سرنوشت
هر ملتی با روحیه اکثریت آن
ملت رقم می خورد.
صحبت م��ن این نیست که
همه ایرانی��ان این ویژگیها
را دارند ولی اکثریت آنها چه

در داخل و چه در خارج این
خصایص رادارند .برای همین
تاریخ ،فرهنگ و زندگی ما به
شدت سینوس��ی و نوسانی
است .یکبار یک فرد ثروتمند
هلن��دی را مالقات کردم که
عمده درآمد خ��ود را صرف
امور خیریه میکرد.
وی در ی��ک آپارتمان نسبتاً
متوسطی زندگ��ی می کرد
و معتقد ب��ود از این فرصتی
که در اختی��ار دارد و از این
امکاناتی ک��ه به دست آورده
باید کار مفید اجتماعی انجام
بدهد.
بخش پایانی در شماره آینده
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renroc s'neeT
Oscar’s is turning into a popularity contest...
nadime
rahimian

For over a
decade in
the Rahimian family I have
been part
of a serious
tradition.
Almost a
quarter to
March, we
watch the Oscar ceremony
and we actually
feel pride and
joy for the artists who won
their little golden
naked men.
But for the first
time ever, I have
not watched the
Oscar’s. I adore
cinema. It’s not
just a way to entertain the average
Joe after
a long
day’s

work at the office: it is
an art form. The world of
cinema has produced some
of the most amazing works
of art. It has revolutionized ways one can express
oneself. From music to
acting to cinematography
to writing, etc., it brings in
any and every art-form and
it’s able to create something extraordinary.
Cinema has, literally, changed my
life and saved it
too.
cannot tell you
how much of an
impact Milos Forman’s
Amadeus has had in my
life. For the first time, I
saw music as a character in a story and it was
beautiful.
Marjane Satrapi’s Persepolis taught me the history
of my parents’ country
and she made me feel like
there is absolutely nothing
wrong with fighting for
what you believe in.
Hayao Miyazaki’s empowered female protagonists

I

in every one of his films
brought a breath of fresh
air in how women are
represented in cinema.

Scott Pilgrim VS the
World represents the way I
want to fall in love.
And don’t even get me
started on Life of Pi
because that is just like
a visual, philosophical,
and spiritual lovemaking
session.
Cinema has impacted me. A lot.
Especially animated
films. Because I am
so passionate about
cinema, I treat it like it’s
my baby and I treat works
of art like they are my
dearest friends. I get proud
of them when they win an
award they deserve. I visit
them at the movies or in
my living room whenever
I need to feel inspired. I
also go absolutely berserk when someone says
anything mean about them
AND when they lose a
beauty contest because,
baby, they may not be the

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

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

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

مصرف لبنیات(خصوصاً ماست و
 خوردن،پنیر) از نوع کم چرب آنها
، بادام هندی،هر روزه مشتی بادام
 تحرک،)پسته یا گردو(یکی از آنها
 انتخاب گوش��ت سفید(به،بدنی
،ویژه ماهی) به جای گوشت قرمز
مصرف روغن زیتون به عنوان منبع
 و،اصلی(ترجیحاً تنها منبع) چربی
پرهیز از خوردن غذاها یا خوراکی
 و،ه��ای پردازش شده کارخانه ای
،دوری از شیرین��ی تا حد ممکن
در میان دست��ورات غذایی اصلی
برنامه تغذیه مدیترانه ای است که
محققان معتقدن��د راز تندرستی
و ط��ول عمر مردم خط��ه دریای
مدیترانه است که ع��ادات غذایی
.شان این گونه است

•

۱۴۸  حداکثر،غذایی مدیترانه ای
 همان میزان،سی سی برای زنان
 و، سال۶۵ ب��رای م��ردان ب��االی
 سی سی برای مردان۲۹۶ حداکثر
. سال است۶۵ زیر
کسانی که سابقه مشکل یا بیماری
 باید از،کب��دی یا قلبی دارند ام��ا
مصرف ش��راب یا هر نوع مشروب
 همچنین.الکلی دیگر دوری کنند
آن��ان که خود یا عضوی از خانواده
شان پیشینه ی��ا تمایل اعتیاد به
 گفتن��ی است که.الک��ل را دارند
شراب قرمز ممکن است حمله
های میگ��رن را در کسانی
که ب��ه این عارضه مبتال
. افزایشدهد،هستند
،خالصه ک�لام آنکه
میان��ه روی در
،خ��وردن غ��ذا

مطالع��ات نشان داده ک��ه میزان
،متع��ادل مص��رف الکل
احتمال ابتال به ناراحتی
ه��ای قلب��ی را کم می
.کند
مقدار شراب
مورد توصیه
در برنامه

most popular on Oscar
night, but they are the most
beautiful and special.
I am mad because the
Oscar’s is turning into a
popularity contest.
It is politics deep fried in
beauty pageantry tossed
with some sponsors here
and there. And top that
crap up with an unfunny
host and some oh-my-godwe-don’t-care-about-yourdress-just-tell-me-thatLife-of-Pi-is-going-to-win!
The Oscar’s is such, such,
SUCH a huge-ass deal.
Everyone talks about it
everywhere. You’d think
the people in charge of this
international event would
focus their time solely
on the subject of cinema
instead of that god damn
Red Carpet which one day
I will puke on, but hey
man, where’s the money
in that?!

H

ere is an interesting
fact. The Academy
of Motion Picture Arts
and Science has over 6000
members. Amongst these
members are “the most

منطق رژیم غذایی مدیترانه ای آن
است که نباید چرب��ی را از برنامه
 اما نوع چربی،غذایی حذف ک��رد
هایی ک��ه برای خ��وردن انتخاب
 و از، باید سالم تر باشد،می شوند
خوردن چربی های اشباع شده هم
.اجتناب شود
 روغن زیتون،در این برنامه غذایی
به عنوان منبع اصلی چربی معرفی
.می شود
منب��ع دیگر چربی ک��ه به عنوان
چربی خوب ی��ا سالم معرفی می
ش��ود و وج��ود آن در ب��دن برای
۳- اومگا،سالمت عروق مهم است
 به ویژه،است که در ان��واع ماهی
،ماهی های چرب چون ماهی آزاد
 ساردی��ن و ماهی تن به،قزل آال
 که افزودن آنها به،وفور وجود دارد
برنامه غذایی سبب کاهش احتمال
سکته قلب��ی و تنگی شریان های
.قلب می شود
با آنکه اثرات منفی نوشیدن الکل
 پزشکان،بسیار است و از این روی
اغلب پرهی��ز از آن را توصیه می
 نوشیدن شراب(ب��ه ویژه،کنن��د
 د ر،شراب قرمز) در حد اندک
رژیم غذایی مدیترانه ای
 چون،سفارش می شود
پژوه��ش ه��ا حاکی از
اثرات مفید آن برای
سالمتقلب
اس��ت و
نتیجه
بر خی

gifted and skilled artists
and craftsmen in the motion picture world (www.
oscars.org)” and they get
to watch a whole lot of
films and pick the best of
the best (lucky bastards!).
But has anyone ever
questioned who these
voters are? What is the
demographic? Are they as
diverse as the millions of
other moviegoers on this
planet?
Um… apparently not.
According to The Times,
94% of the voters are Caucasian; 77% are male; and
the average age is 62! Who
do these old farts think
they are not nominating
Rise of the Guardians?!
What? A technicality (a
stupid date!) is a justifiable
reason to dismiss the most
revolutionary animated
film of all times? And even
if it is justifiable, you expect me to accept the fact
that ParaNorman, one
of the most gripping and
another revolution in stopmotion animation, LOST
against Brave, another god
damn Pixar movie which,

BY THE WAY, wasn’t
even that good?!
kay, I’m okay. I
needed to get that out
of my system. And it’s out.
I’m okay. But I swear to
freak that if Life of Pi does
not win best film, I will…
I won’t even finish that
sentence.
(OMG ARGO I SWEAR
TO...)
What I am trying to say
here is that the Oscar’s
are overrated (no freaking
DUH). Having an Oscar
does mean that you really
beat other films or actors
or writers or makeupartists in an artistic level.
It just means that you are
more popular (of course,
there are exceptions… like
Amadeus… *cough*).
It just… UGH! It makes
me so mad that there are
so many amazing films
out there that are not even
noticed because they are
not “popular”.
Damn it, Oscar.
I thought high school was
over already.


O

راز تندرســتی و طول عمر در
!تغذیهمدیترانــهایاست

 کاهش احتمال ابتال، دیابت،عروق
، پیشگیری از فراموشی،به سرطان
کاستن از احتمال ابتال به بیماری
 و،ه��ای پارکینس��ون و آلزایم��ر
،همچنی��ن به طول عم��ر بیشتر
.کمک شایانی می کند
تأکید رژیم مدیترانه ای بر رعایت
:و به کار گرفنت این نکات است

 اولویت،ورزش بسی�ار
تح�رک و
ِ
 جای،دادن به میوه و س�بزیجات
دادن ف�راورده های�ی ک�ه حاوی
س�بوس کامل هستند در برنامه
 خوردن میوه های،غذایی روزانه
،مغ�زداری چون گ�ردو و ب�ادام
اس�تفاده از ادویه و سبزیجات به
 محدود،جای نمک هنگام آشپزی
کردن خوردن گوشت قرمز به تنها
 جای دادن ماهی،چند بار در ماه
و م�رغ در رژی�م غذایی هفتگی
 نوش�یدن،)(دس�ت ک�م دو ب�ار
متعادل ش�راب قرمز یا آب انگور
 و لذت،)طبیع�ی (آب انگور قرمز
ب�ردن از غذا در جم�ع خانواده و
.دوستان

شی��وه تغذی��ه ای مدیترانه ای به
 ماکارونی و برنج را هم،طور سنتی
 اما نوع سبوس دار،در برمی گیرد
 اغلب یونانی ها در گذشته.آنها را
۹ (و برخی حتی ام��روز) تا روزی
وعده میوه و سبزیجات می خورند
.که عمده آنها آنتی اکسیدان دارند
 نان،در شیوه تغذی��ه مدیترانه ای
سب��وس دار را در روغ��ن زیتون
می زنند و می خورند و از خوردن
.مارگارین و کره اجتناب می کنند
لبنیات در تغذی��ه مدیترانه ای
استفاده می شود (اغلب پنیر و
 ام��ا نوع بی چربی یا،)شیر
.کم چرب آن

نتایج تازه ترین پژوهش پزشکی با
 که در سطحی،محور شیوه تغذیه
گسترده و به م��دت پنج سال در
 و نیم۱ جامع��ه آماری متشکل از
،میلی��ون بزرگس��ال انج��ام شده
حاک��ی از آن است که رژیمی که
به رژیم غذایی مدیترانه ای شهرت
 کامل ترین، از سال��م ترین،یافته
و مت��وازن ترین شیوه های تغذیه
 تا آن حد که،شناخته شده است
پژوهشگرانی که روی این طرح کار
 پژوهش را پیش از،می کرده ان��د
.موعد پایان آن رها کرده اند
 یا،پژوهشی پزشکی کهدر نیمه راه
، متوقف می شود،پیش از پایان آن
نتایج مثبتی بسی��اری داشته که
قاعدتاً به اندازه ای شاخص بوده که
.به توقف طرح تحقیقاتی انجامیده
 به محققان،این دست پژوهش ها
و دانشمن��دان اجازه م��ی دهد تا
محتوای آن را به شکلی وسیع به
.کار گیرند و توصیه کنند
اط�لاق ن��ام مدیتران��ه ای به این
 قدری کلی و،رژیم خ��اص غذایی
 به ویژه از آن روی،غیردقیق است
که هر ک��دام از کشورهایی که در
مناطق مج��اور دری��ای مدیترانه
 شیوه طب��خ و تغذیه،ق��رار دارند
 اما.ای متف��اوت از دیگ��ران دارند
شاخصه ه��ای رژیم غذایی که به
،ن��ام مدیترانه ای معرفی می شود
 میان شماری از،در بسیاری موارد
.این کشورها مشترک است
پژوه��ش هایی که طی سال های
اخیر انجام شده و خبر نتیجه تازه
 فوریه در۲۶ تری��ن آنها نی��ز روز
،رسانه ه��ای جهان انعکاس یافت
نشان م��ی دهد که رژیم مدیترانه
 ب��ه بهبود بیماری های قلب و،ای
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