شــریف

موسسه مالی

تبدیل ارز

1104

Sharif

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent، QC H4N 1C8

EXCHANGE

$

Cote vertu، Bus 121 E

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca
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 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک


GUY

صرافیخضر

بهمدیریت:
بیژناحمدی

Cell.: 514-944-3279

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc. H8R 2M9

fhemmatiyan@sutton.com

1405 Maisonneuve W.

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

Tel.: 514-937-5192

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

GUY

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

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

Mobile: 514.567.3169

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
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
Ninous Givargiznia، BSc.
Real Estate Broker

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

جراحدندانپزشک

Tel.:514-844-4492

انتقالفوری

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

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

|

Montreal, QC

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

Montrealvr@gmail.com

>> 36

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

نینوسگیورگیزنیا

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

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

H4X 1Y9

Tax planning & preparation For:

Tel.: (514) 806-0060

 Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

Cell.: (514) 816-4080
   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


18 Westminster N.Suite 20

UNION MONDIALE

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

مشاور امالک در مونتریال

Cell: (514) 827-6364

>> 36

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

فیروزهمتیان

مهــاجرت

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

فارغ التحصیل McGill University

امیرسام:
امالک

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

عباسشفیعی

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

ان
تقـال ارز

حسابداریومالیات

2

>> 5

کـتنه
ماریا ُ

 ص33 :

بل سنتر

5Star I.P.M. Inc.

:خریدفرانچایز

شهباز
خنعی

>> 8

renroc s'DAN

روبروی 3

صرافی  5ستاره

Tel.: 514-620-5551

عکس
و قصه با
بابک ساالری
در گالری
Z

حسین
باقرزاده

.ca

ایران :از نظر
شمار اعدامها
'رتبه دوم جهان!

روز جهانی کارگر

8

محیط زیست :دانشمندان نامدار جهان
زنگ خطر را به صدا درآوردهاند.

چهارشنبه ها 8صبح

8

•15760 boul Pierrefonds

6

IBNG

9

Tel.: 514-485-4744
West Island:

13

علیخامنهایو

رابطه زیاده روی
و تندروی!

ص7 :

•6170NDG:
Sherbrooke W.

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.

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

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

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

دارالترجمهرمسییکتا

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

Tel: 514-439-8501

نادرخاکسار

آرزو حتویلداری یکتا

Atwater

 ص34 :













Cell.: 514-969-2492
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 برای زندگی برتر،طرحی برتر
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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

Financing

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Contact Alex
for additional rebates.

transport, preparation
and tax for A/C included.

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

$

3
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جشن بزرگداشت اول ماه می
روز جهانی کارگر

تاریخ و مکان ش�رکت در تظاه�رات نیروهای
فراملیتیدرمونتریال
سخنرانی فرید پرتوی،
در آینده به اطالع می رسد.
بخش دوم

شنبه  ۴می ۲۰۱۳

ساعت  ۶بعد ازظهر  ۱۱-شب

فعال جنبش کارگری
اسالید شو
دی – جی

شام در محل جشن موجود می باشد

>> ورودیه رایگان است
محل جشن :

تلفن تماس ۵۱۴-۵۶۹-۲۲۳۳ :
 Community Centreکمیته یادمان کش��تار زندانیان سیاسی دهه  ۶۰در
ایران
 5600 Upper Lachineاتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور –واحد مونترال
514-872-1765.
(Upper Lachine
www.massacreiniran.com
)& Girouard
Koshtaredahe60@gmail.com
Iranleftalliance@gmail.com

4
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Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people living
for today
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living
life in peace
You, you may say
I'm a dreamer, but I'm not
the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing
all the world
You, you may say
I'm a dreamer, but I'm not
the only one
I hope some day you'll join us
And the world will live as one

www.paivand.ca

ایران...

جابجاییمحمود

با محمد یا محسن و یا !...

خالفت اس�لامی از پرسابقه
ترین انواع حکومت درتاریخ
است.
خالف��ت اس�لامی ش��امل:
خلف��ای راش��دین ،امویان،
عباس��یان ،فاطمی��ان و
عثمانیان بیش از هزارسال بر
بخش های وسیعی از دنیا که
از یک س��و به مرزهای چین
و هند می رس��ید و از سوی
دیگر قس��مت هایی از اروپا
 جنوب اس��پانیا ،بلغارستانو ش��به جزی��ره بال��کان  -را
دربرمی گرفت حکومت کرد و
عامل فروپاشی دو امپراتوری
نیرومند و بزرگ ساسانیان در
ایران و روم ش��رقی  -بیزانس
 بود.در قرن نوزدهم میالدی ،سید
جمال الدین اسدآبادی  -که
برخی او را فراماسون و عامل
انگلستان و برخی دیگر عامل
روسیه می دانند  -لوای اتحاد
اسالم برافراش��ت و خواستار
هم اندیش��ی مسلمانان برای
دس��تیابی به قدرت سیاسی
شد.

ارز FMS
انتقـال ارز

بامدیریت :کامبیز برقی

دانشنامه "ویکی پدیا"درشرح
اندیش��ه های س��ید جمال
الدین اسد آبادی می نویسد:
«اعتقااد به توانایی های ذاتی
دی��ن اس�لام ب��رای رهبری
مسلمانان و تأمین نیرومندی
و پیش��رفت آنان  -مبارزه با
روحیه تسلیم ،گوشه نشینی
و بی حرکتی  -بازگش��ت به
منابع اصیل اندیشه اسالمی -
تالش درراه گسترش حضور
روحانیت درمبارزات سیاسی
و برداشتن مرزهای دیانت و
سیاست».
چنان ک��ه دیده می ش��ود،
اص��ول اندیش��ه های س��ید
جم��ال الدین اس��دآبادی با
مبانی فکری آیت الله خمینی
کم و بیش همسانی دارد.
در اندیش��ه ه��ر دو ای��ن ها
دموکراسی و حکومت مردم
جایگاهی ندارند و مردم امت
اسالمی به حساب می آیند.
پس چه ش��د که آی��ت الله
خمین��ی پ��س از رس��یدن
ب��ه قدرت به ج��ای برقراری
خالفت اس�لامی که آنهمه

انتقالفوری
ارز به ایران و برعکس
بابهتریننرخ
FMS:Financial
Management Services
3095 Halpern
St-Laurent Qc. H4S 1P5

cote
verrtu

Tel: 514-623-2900
FMS-financial@USA.net

شهباز خنعی

!Imagine
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سابقه و پش��توانه درکارنامه
خ��ود داش��ت" ،جمه��وری
اسالمی ،نه یک کلمه کمتر
نه یک کلمه بیشتر" برمبنای
"والی��ت فقیه" که حکومتی
من درآوردی و عجیب الخلقه
بود را بنیاد گذاشت؟
حتی اگر فرض کنیم که آیت
الله خمینی برای سوارشدن
بر توسن قدرت نیاز به گفتن
حرف های��ی ازآن نوع که در
پاریس درب��اره آزادی و مردم
ساالری گفته بودداشت و این
چنان که خود او چندی بعد
از بهدست گرفتن زمام قدرت
اعتراف کرد نوعی فریبکاری
بود ،باز این پرسش باقی می
ماند که پس از اعتراف به این
که "خدعه کردم" و درحالی
که قدرت کافی نیز برای تغییر

رابطه زیاده روی و تندروی!

هنگام��ی که ح��دود  16م��اه پیش،
 17دس��امبر  ،2011کیم جونگ ایل
رهبرکره ش��مالی ازدنیا رفت و دو روز
بعد پسر  28ساله اش کیم جونگ اون
با لقب "وارث کبیر" جانش��ین اوشد،
برخی با خوش��بینی اب��راز امیدواری
کردند که رهبر جوان ،که س��ال هایی
را نیز در س��وئیس تحصیل کرده بود،
دس��ت از س��تیزه جویی اتمی دیوانه
وار پدر  -که بهای س��نگین آنرا مردم
نگونبخت کره ش��مالی با گرسنگی و
مرگ و میر ناش��ی از سوء تغذیه و تن
دادن به زندگی فالکت بار زیرس��لطه
یک دیکتاتوری خشن نظامی -امنیتی
می پرداختند  -بردارد و امکان بازگشت
{>> ادامه در صفحه }31 :کره شمالی به جمع کشورهای آزاد و
درحال توسعه جهان را فراهم
بهنامآفریدگارعشق
سازد.
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
برخی از خوش��بینان حتی
زندگی را با مهر
ازاین ه��م پیش��تر رفتند و
گفتند باتوجه به تجربه موفق
مجری مراسم زیبای
وحدت آلمان شرقی و غربی
و این که ک��ره جنوبی ازنظر
اقتصادی درشرایط مناسبی
و کانادائی
اس��ت ،حتی به این نیز می
توان امیدداشت که روزی کره
سفرۀ
ع عقد
ش��مالی و جنوبی به صورت
روس
کشوری یک پارچه درآیند و
مردم محروم و به فقرکشیده
لیلیصمیمی
شده کره شمالی نیز بتوانند
(با مجوز رمسی از ایالت کبک)
از رف��اه و رونق اقتصادی کره
514-825-3170
جنوبی بهره ببرند.

عقد ایرانی

این خوش��بینی ه��ا چندان ب��ه درازا
نکشید .بزودی جوان  28ساله درس
خوانده در سوئیس نشان داد که نه تنها
در خودکامگی و ترویج کیش شخصیت
دست کمی از پدر ندارد و مصمم است
که کش��ته های او را با ش��تاب هرچه
بیش��تر دروکند ،بلکه از اندک مدارا و
مصالحه گری او نیز بی بهره است.
کم��ی بیش از یک س��ال پ��س از به
قدرت رس��یدن "وارث کبی��ر" ،در12
فوریه س��ال جاری کره شمالی به رغم
ممنوعی��ت و تحریم های بین المللی
دست به س��ومین آزمایش هسته ای
خود زد و با ای��ن کار حلقه تحریم ها
علیه خود را تنگ تر از پیش کرد.
تش��دید تحریم ها موجب خشم رهبر
جوان کره ش��مالی شد و او روز جمعه
گذشته به دستاویز پرواز دوهواپیمای
بی  ،2-که قابلی��ت حمل بمب اتمی
دارند ،برفراز خاک کره جنوبیدرجریان
یک رزمایش مشترک ایاالت متحده و
کره جنوبی ،به واحدهای موشکی خود
فرم��ان داد به منظور حمله به خاک و
مناف��ع ایاالت متحده و کره جنوبی به
حالت آماده باش کامل درآیند .رهبر
کره شمالی درفرمان خود شمشیر را از
رو بست و گفت« :زمان تسویه حساب
نهایی با امپریالیس��ت های امریکایی
فرارسیده و پرواز هواپیمای بی  2-روی
خاک کره جنوبی ازحد نمایش قدرت
{>> ادامه در صفحه}33 :

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

CANDIAC SUR LE
GOLF $449.000.OCCUPATION
RAPIDE
Magnifique
Cottage 2007
pour une grand
famille. 4+1 cac
avec 2+1 sdb.
!IL FAUT LA VOIR

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

www.masoudnasr.com

مسعودنصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

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

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

Masoud Nasr

Minoo Eslami

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263، boul Cavendish،

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

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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ما و محیط زیست...
احتمالشکستجهاندرمبارزهعلیهتغییرات
اقلیمیبیشترشدهاست

دانشمندان نامدار جهان زنگ
خطر را به صدا درآوردهاند.
بنا به ارزیابی آنها ،اگر نشر و پخش
گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۳۰
به ش��دت کاهش نیابد ،شکست
جامعه جهانیدر مبارزه با تغییرات
ج��وی و پیامده��ای آن قطع��ی
خواهد بود.
وقوع مکرر و مزمن خشکس��الی،
امواج بیسابقه گرما ،سیل و گردباد
همه و هم��ه پیامدهای تغییرات
غیرمتعارف اقلیمی هس��تند که
کمتر گوشهای در جهان از آنها در
امان است.
یک گزارش تحقیقی تازه سازمان
مل��ل میگوی��د ک��ه دود و دم
کارخانهها ،نیروگاهها ،اتوموبیلها و
س��ایر وسائل حمل و نقل در دهه
اول ق��رن جاری میالدی ()۲۰۱۳
چنان حجمی از گازهای آلودهساز
را وارد جو زمین کرده که در تاریخ
بیسابقه است.
دلیل اصلی این رکوردشکنی رشد
اقتصادی سریع چین و برخیدیگر
از کشورهای آسیایی عنوان شده
است.
آلودگی بیسابقه جو زمین عمل
تهدیدی برای دستیابی به هدفی
اس��ت که به موج��ب آن افزایش
دمای جو تا پایان قرن جاری نباید
در قیاس با آغاز انقالب صنعتی از
دو درجه سانتیگراد تجاوز کند.
ای��ن هدف مح��ور اصل��ی بیانیه
اجالس س��ران ب��رای حفاظت از
اقلیم اس��ت که س��ال  ۲۰۱۰در
کانکون مکزیک برگزار شد و ۲۰۰
کشور جهان آن را امضا کردهاند.
اگر اقدامات الزم در راه رس��یدن
به این هدف انجام نش��ود ،گرمای
زمین تا پایان س��ده جاری بین ۲

 ۲/تا  ۵ / ۵درجه سانتیگراد افزایش
خواهد یافت.
پیامدهاییبسیارمشهود

در صورت��ی که افزای��ش گرمای
زمیندر سطحدودرجه باقی بماند
پیامدهای ناشی از تغییرات جوی
مانند گردبادها ،سیل و خشکسالی
قابل کنترل خواه��د بود .ولی اگر
پخش و نشر گازهای گلخانهای تا
س��ال  ۲۰۳۰مهار و کنترل نشود،
کشورها باید برای دفع دیاکسید
کربن از جو تدابیر تازهای را شروع
کنند.
یکی از راههای پیشنهادی گزارش
س��ازمان ملل ایج��اد جنگلهای
جدید است تا درختان آنها تا حد
ممکن دی اکسید کربن را به خود
جذب کنند.
پیامدهای تغییرات شدید جوی از
مدتها پیش مشهود بودهاند.
بنا به یک گ��زارش بانک جهانی،
کاهش قطر و عمق یخ قطب شمال
در ماه سپتامبر س��ال گذشته به
بیشترین حد خود رسیده است و
گرمای شدید و خشکسالیدردهه
گذشته کشورهایی مانند آمریکا و
روسیه را بیشتر از گذشته با مشکل
روبرو کرده است.
بنا به ارزیابی دانش��مندان شریک
در تهیه گزارش سازمان ملل ،این
تغییرات ش��دید اقلیمی و گرمای
شدید ناشی از آن به "امری عادی"
در جهان بدل میشود.
اخیرا  ۳۰شرکت بزرگ آمریکایی
دولت این کش��ور را به مش��ارکت
بیش��تر در مب��ارزه علیه تغییرات
اقلیم��ی فراخواندهاند .در فراخوان
آنها آمده است:
«ما نمیتوانیم آینده فرزندان خود

شورایملیمقاومتدرواشنگتن
دفترتأسیسمیکند
دفتر شورای ملی مقاومت ایران،
از گروه های مخالف حکومت این
کشور در واش��نگتن افتتاح می
شود.
این اقدام پس از خروج نام سازمان
مجاهدین خلق از فهرست گروه
ه��ای تروریس��تی وزارت ام��ور
خارجه آمریکا صورت می گیرد.
سازمان مجاهدین خلق مهم ترین
عضو شورای ملی مقاومت است.
شورای ملی مقاومت در بیانیه ای
"شکست گفت و گوهای هسته
ای" و "نزدی��ک ب��ودن انتخابات
ریاس��ت جمهوری در ای��ران" را
زمان مناس��بی برای آغاز به کار
دفت��ر این گ��روه در واش��نگتن
دانسته است.
در این بیانیه آمده است که افتتاح

ایندفتر "پیام سیاسی محکمی را
به تهران می فرستد" که مخالفان
واقعی به صحنه بازگشته اند.
دفت��ر نمایندگی این گ��روه در
واشنگتن از پنجشنبه  ۱۱آوریل،
 ۲۲فروردین ،آغاز به کار کرد.
بر این اس��اس ،س��ونا صمصامی
نمایندگی این گروه را در پایتخت
آمریکا برعهدهدارد.
دولت آمریکا در سال  ۲۰۰۲دفتر
نمایندگ��ی این ش��ورا را به علت
ارتباط با مجاهدین خلق تعطیل
کرده بود.
هی�لاری کلینت��ون ،وزی��ر امور
خارج��ه وقت آمریکا ،س��پتامبر
گذش��ته پس از ماه ها بررسی ،با
خروج نام این سازمان از فهرست
گروه ه��ای تروریس��تی آمریکا
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گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

شی
ن :با مدیریت جدید

را به ب��ازی بگیریم با این امید
که ارزیابی اکثریت دانشمندان
نس��بت به خط��رات تغییرات
اقلیمی اشتباه از کار درآید».
ش��رکتهای یادش��ده که نام
اپل ،آدی��داس ،نایکی ،ئیبی،
اس��تارباکس ،اینت��ل ه��م در
می��ان آنه��ا دیده میش��ود با
اش��اره به تالشهای خود برای
کاه��ش گازه��ای گلخانهای،
دولت را نیز به در پیش گرفتن
تدابیری مش��ابه در سطح ملی
فراخواندهان��د تا "محیط زیس��ت
حفاظت شود و رقابت تجاری نیز
با میزان بیشتری از عدالت همراه
شود".
جبههی قوی مخالفان

رئی��س جمهور آمری��کا حفاظت
از اقلیم را هدف دور دوم ریاس��ت
جمهوری خود اعالم کرده است.
او در فوری��ه گذش��ته کنگ��ره
را فراخوان��د ک��ه در این راس��تا
تالشهای بیش��تری انجام دهد.
ب��اراک اوباما تهدید کرده اس��ت
که در غیر این صورت با اس��تفاده
از اختیارات خ��ود و صدور فرمان
اقدامات الزم را در راه حراس��ت از
اقلیم به جریان خواهد انداخت.
در می��ان جمهوریخواهان آمریکا
اما جبه��های قوی علی��ه تدوین
و تصوی��ب قان��ون ب��رای کاهش
گازه��ای گلخان��های و حفاظ��ت
از ج��و وجود دارد .ای��ن جبهه از
سوی ش��ماری از کنس��رنهای
بزرگ آمریکا نیز حمایت میشود.
این کنس��رنها اقدامات زیس��ت
محیطی را دربرگیرنده هزینههای
س��نگین برای خود میدانند و با
آنها مخالفند .س��ال  ۲۰۱۰سنای
آمریکا ،از جمله با رای سناتورهای
جمهوریخواه ،قانون��ی را که برای
کاهش گازهای گلخانه ارائه شده
بود وتو کرد.
روز دوش��نبه  ۱۵آوری��ل در
دوبلی��ن (ایرلن��د) کنفرانس��ی
جهانی برپا میش��ود که تغییرات
اقلیمی ،گرسنگی و سوءتغذیه از
موضوعهای محوری آن هستند.

•

موافقت کرد.
علت این تصمی��م "عدم ارتکاب
اعمال تروریس��تی در  ۱۰س��ال
گذشته" اعالم شد.
حذف مجاهدین خلق از فهرست
گروه های تروریستیدولت آمریکا
پس از سال ها تالش این سازمان
و در پ��ی حکم یک دادگاه فدرال
صورت گرفت ک��ه به وزارت امور
خارج��ه ایاالت متح��ده تا اکتبر
 ۲۰۱۲برای تصمیم گیری درباره
ماهیت این گروه فرصت داده بود.
در م��اه های پی��ش از خروج نام
این سازمان از فهرست گروه های
تروریس��تی آمریکا ،ده ها تن از
ش��خصیت های سیاسی و مقام
ها پیش��ین دو ح��زب دموکرات
و جمه��وری خواه با ش��رکت در
گردهمای��ی ه��ا و برنام��ه های
مختلف حمایت خود را از سازمان
مجاهدین خلق اعالم کرده بودند.
(بی بی سی)

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

1104

Vol. 19, no.1104, avr. 15, 2013

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

باردیگرشهردیگر
شهربوشهر...

محمد صدیق
مونتریال
باردیگر شهردیگر
شهر ویران دگر
« شهر بوشهر »
ای طبیعت بس کن طغیان
سرکشت را!!
می شکا فی سینه ات را
می خروشی چون پیام مرگ
زمین چاک چاک مرگبارت را
می گشائی تا درآ ن مد فون کنی
امید ها و
آ رزو ها را
درد بی درمان آنها را تو با رنج
فراوان دگر
ا فزون به بی سامانی آنها میکنی
« بسنده نیست  -غارت سالوسان
خون آشا م»!
حال می باید که از خشم تو در
وحشتبگریزند
و بلرزند و ببازند
هستی خود را
و تو بر هم می زنی
ویران میکنی
وا مانده ی ناچیز هستی را
نمی دانی مگر!
در تاراج خون آلودشان

«برد ند»
بُن مایه های زندگی شان را
به خاک و خون کشا نید ند
بی گناهی شا ن را
نمی دانی که کرکس ها
در کمین بنشسته اند
تا الشه های مرده دیگر
در آغوش مرگ و ویرا نی
طعمه آنها شود
و تو ای طوفا ن بی افسار سرکش
بستر مرغان مرگ و نیستی را
همچو آغوشی پذیرا می گشائی این
چنین
گسترده پیش چشم ها شان
تا ببلعند آنچه بر جا مانده است
از زندگانی شان
ای طبیعت!
بس کن این طغیان خشم آ لود را
سینه چا ک زمین را می شکافی
و مد فون میکنی
در آن هزاران آرزو را
بس کن طغیانی که بر هم میزند
به ماتم می نشاند
و آ نها را به بی سامانی و غم می
کشا ند
بس کن این خشم زمین را!

•
•
•
•
•
•

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

طرحرویجلد:رامینمهجوری

لوگــوی پیوند ®

کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------خطاطی ها :احمد مصطفی لو
رامین مهجوری
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یک سو ستاره زخمی!

شعـروترانه...

گفتندگلمگویید/
این حکم شیخ-شاه است
چشم و چراغ بودن/
روشن ترین گناه است
حکمشکوفهتکفیر/
حد بنفشه زنجیر
ّ
سهمسپیدهتبعید/
جای ستاره چاه است
این شهر مردگان است/
آواز تازه ممنوع
لب های غنچه آزاد/
گل بی اجازه ممنوع
دارالخالفه آباد/
جهل و خرافه آزاد
بیداد پشت بیداد/
حرف اضافه ممنوع
گل بی اجازه ممنوع
این سایه باوران را/
ظلمت ز نور بهتر
در دست کوفه سنگ است
آئینه دور بهتر
نجوا به چاه اولی/
سر در تنور بهتر
این شهر بی هیاهو/
دیروز باورت کو
شور قلندرت کو/
بانگ ابوذرت کو
این کوچهها علی را/
تسلیم چاه کردند
آیینه را شکستند/
نفرین به ماه کردند
یک سو ستاره زخمی/
یک سو پرنده در گور
تنهای مرده بر خاک/
مردان زنده در گور
حاشا از این تباهی/
تا کی شب و سیاهی
آن روی دیگرت کو
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برای جتزیه طلبان ،خاک و
زبان از انسان مهم تر است!
االههبقراط:منهدففعالیت
روش�نفکران و روشنگران را در
هر زمان و در هر جای جهان که
باشند ،کاهش رنجهای اقتصادی
و اجتماعی جامعه میدانم.
از این نظر ،انسان ،و آزادی و امنیت
و ثبات اقتص��ادیاش در مرکز همه
فعالیته��ا ق��رار میگی��رد .فرض
اشتباهی نیس��ت اگر گمان رود که
برخی از این روشنفکران و روشنگران
به طور متشکلدر احزاب و گروههای
مختل��ف حض��ور دارن��د و طبیعتا
تأثیرشان باید از روشنفکران منفرد
بیش��تر باش��د ،و چنین نیز هست.
لیکن تا کن��ون از بخت بد ،نه تأثیر
مثبت!
از حرف تا عمل

متأس��فانه در عرصه سیاست ایران،
ن��ه حکومت نیازی به پاس��خگویی
در برابر م��ردم میبیند و نه آنهایی
ک��ه خود را ،چ��ه قانونی و چه نیمه
قانونی و چه غیرقانونی ،حزب و گروه
میشمارند چنین وظیفهای را برای
خود قائلاند ،منفردان که جای خود
دارند .حکوم��ت در واکنش به
رویدادهایی ک��ه در جوامع باز
به اس��تعفا و یا حتا خودکشی
مسئوالن و یا برگزاری انتخابات
زودرس و ه��م چنین س��قوط
دولت میانجامد ،نه تنها ککاش
نمیگزد ،بلکه حتا افراد جانی و
تبهکار را تشویق کرده و ترفیع
میدهد تا آن ساختار اجتماعی
و فرهنگی که قدرت سیاسی را
تشکیل میدهد بیش از پیش
یکدست شود.
در اپوزیس��یون نیز کسی خود
را موظ��ف نمیدان��د درب��اره
سیاستهای شکس��ت خورده
خویش توضیحی بدهد.
ن��ه تنها این ،بلکه شکس��تها
را توجیه ک��رده و جامه «نظر»
و «عقی��ده» و «تحلیل» بر آن
پوشانده و همان سیاست ناکام را

به شکلیدیگر ادامه میدهند.
در این میان ،ب��ا انقالب  57نه تنها
آزادی به دس��ت نیامد بلکه امنیت
و ثب��ات اقتص��ادی عم�لا موجود
(ک��ه چه کس��ی را خ��وش بیاید یا
نیاید ،وجود داش��ت) از دست رفت
و تئوریپردازیه��ای ب��ه اصطالح
روشنفکرانه از چپ و راست و مذهبی
نه تنها آنها را باز نگرداند ،بلکه هر چه
گذش��ت موارد دیگ��ری بر وضعیت
بحرانی به وجود آمده ،افزوده گشت.
اگر از یک انقالب مثال مردمی انتظار
میرفت تا به جای ایستادن در برابر
خواستهای برحق اهالی استانهای
مرزی ایران به بررسی خواستهای
آنه��ا بپ��ردازد و با توجه ب��ه منابع
موجود ،پاسخ مناسب به آنها بدهد،
به جایش هر چه گذشت ،فاصله رژیم
اسالمی با کل جامعه در استانهای
مرکزی نیز بیش��تر ش��د تا چه
رس��د به اس��تانهای م��رزی.
هشت س��ال جنگ البته بهانه
قابل قبولی برای کمبودها و حتا
فشارها بود .قطع رابطه با آمریکا
اما که رهبری رژیم تازه به قدرت

جواهری
نیک آذین

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

رسیده آن را یک طرفه تحمیل کرد،
به هیچ وجه قابل قبول نبود .همچنان
که اصرار بر پاسخ منفی به نامههای
«فدایت ش��وم» زمامداران آمریکا به
رهبری کنونی جمهوری اسالمی از
نظر منطق سیاسی و منافع ملی قابل
قبول نیست.
اینکه ما چه نظری درباره این رابطه
داش��ته باش��یم و یا آن را به سود یا
زیان چه کس��انی بدانی��م ،موضوع
دیگریس��ت .نبای��د انرژی خ��ود را
روی مباحثی تلف کرد که تا زمانی
که د ِر جمهوری اس�لامی بر پاشنه
سیاستهای تا کنونیاش میچرخد،
هرگز به هیچ جا نخواهد رسید.
از توطئه تا سیاست

بر چنین چش��مانداز ناخوش��ایند و
خطرناکی در دو سه سال اخیر بحث
«تجزیه ایران» از یک س��و در شکل
«تئوری توطئه» و از س��وی دیگر به
عنوان یکی از سیاستهای محتمل
منطق��های و جهانی م��ورد مجادله
قرار گرفته و میگیرد .مرز «تئوری

توطئه» و «سیاستهای عملی» اما
در بسیاری موارد به شدت شناور
است .در این زمینه یادآوری چند
نکته خالی از فایده نیست:
یکی اینکه ،موضوع تجزیه ایران چه
منسوب به «تئوری توطئه» باشد
و چه سیاس��ت عملی ،در واقعیت
نقشی بازی نمیکند!
دوم اینک��ه ،عام��ل اصلی چنین
توطئه یا سیاستی تنها و تنها نظام
جمهوری اسالمی اس��ت زیرا با بی
کفایتی و عدم تواناییدر برقراری یک
برنامه م��وزون اقتصادی و اجتماعی
در داخل که در آن پاس��خگویی به
کمبودهای منطقهای کشور در صدر
وظایف حکومت قرار گرفته باشد و
هم چنی��ن برقراری یک سیاس��ت
متوازن در رابطه با کشورهای منطقه
و جامعه جهانی ،نه تنها نتوانسته از
بحرانهای موجود بکاهد بلکه بر آن
حتا افزوده است .خطر تجزیه ایران
یکی از آنهاست.
س��وم ،برخ��ی اح��زاب و گروههای
قومی با سیاس��ت یک بام و دو هوا

در دو سه سال اخیر بحث
«جتزیه ایران» از یک سو در
شکل «تئوری توطئه» و از
سوی دیگر به عنوان یکی از
سیاستهایمحتملمنطقهای
و جهــانی مورد مجادله
قرار گرفته واست...
و عدم ثبات فک��ری در برنامههایی
ک��ه ارائه میکنند ،چه بس��ا به این
س��ودا و وسوس��ه افتادهاند حاال که
اوضاع کش��ور شله قلمکار است چرا
ما ب��رای خود یک کش��وری و یک
جمهوریای نداش��ته باشیم! چنین
اندیش��های بالفاصله مورد استفاده
«سیاس��ت منطقهای» و «سیاست
جهانی» قرار میگیرد و به سرعت از
طرح «تئوری توطئه» دور میشود!
کدام «توطئه» ،هنگامی که افرادی و
احزابی خودشانداوطلب تجزیه ایران
میشوند؟! این همان نکت ه مهمدرباره
«مسئولیت» است که معموال افراد و
گروهها نمیخواهند نقش خود را در

{>> ادامه در صفحه}9 :

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

514-939-2700

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

2087 rue Guy

Montreal, Qc, H3H 2L9

Metro: GUY

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

________________________________
1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
Montreal، QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

Cell.: (514) 699-1760
Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 243

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

فروش ،نصب و تعمیر
درهای گاراژ و دربازکن برقی

تک
یونی

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL, LAVAL,
& SOUTH SHORE
NORTH SHORE

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

فتوشاپ
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ایران از نظر شمار اعدامها 'رتبه دوم جهان و
رتبه اول خاورمیانه'را دارد
اعدامهای عربستان  ۷۹مورد بوده
است.
تعداد دقیق موارد اعدا م در ایران
مشخص نیست ،به خصوص که
نام اعدامیها در م��واردی اعالم
نمیش��ود و به گفت��ه منتقدان،
بعض��ی از اعدامه��ا ه��م به طور
مخفیانه به اجرا گذاشته میشود.
احمد شهید ،نماینده ویژه سازمان
ملل متحد در امور حقوق بشر در
ایران،در گزارش اخیر خود نوشته
بود که تعداد واقع��ی اعدامهای
س��ال  ۲۰۱۲ایران با احتس��اب
حدود  ۲۰۰مورد که رسما اعالم
نش��ده ،احتماال حداقل  ۴۸۹نفر
بوده است.

 10آوریل ،بی بی سی :تازهترین
گزارش س��ازمان عفو بین الملل
نشان میدهد که تعداد اعدامهای
س��ال  ۲۰۱۲می�لادی در ایران
چهار برابر اعدامها در عربس��تان
سعودی بوده است.
بنا بر ای��ن گ��زارش ۹۹ ،درصد
اعدامهای منطق��ه خاورمیانه در
چهار کشور اجرا میشود :ایران،
عربستان سعودی ،عراق و یمن.
در این کشورها مواردی از «کفر»
و «لواط» گرفته تا تجاوز جنسی،
قتل عمد و مبارزه مس��لحانه با
دولت میتواند مج��ازات اعدام را
در پی داشته باشد.
عفو بین الملل میگوید که ایران
از نظر تعداد اعدام ،در خاورمیانه
رتبه نخس��ت و در دنی��ا پس از «عدم شفافیت»
چین ،با بی��ش از یک میلیارد و هادی قائم��ی ،هماهنگ کننده
س��یصد میلیون جمعیت ،مقام کمپین بین المللی برای حقوق
دوم را دارد.
بش��ر در ایران به کامبیز فتاحی،
بنا بر این گزارش ،پس از چین و خبرن��گار بیبی س��ی فارس��ی
ایران ،عراق ،عربستان سعودی در واش��نگتن گفته اس��ت« :در
و آمری��کا بیش��ترین اعدامها را کشور ایران اشکال این است که
داشتهاند.
ش��فافیتی وجود ندارد .بسیاری
عفو بین المل میگوید که حداقل از اطالعات��ی که از روند دادگاهها
 ۳۱۴نفر در سال میالدی
برم�لا ش��ده از
گذش��ته در ای��ران اعدام ایالت تگزاس دادگاههای بسیار
ش��دهاند ،در حال��ی ک��ه بیشترینتعداد س��ریع حکای��ت
اعدامهای عربس��تان  ۷۹اعدام در آمریکا دارد ک��ه فق��ط
را دارد
مورد بوده است.
چن��د روز ط��ول
عفو بین الم��ل میگوید
میکشد ،متهمان
که حداق��ل  ۳۱۴نفر در
که جانشان گرفته
سال میالدی گذش��ته در ایران میشود به هیچ وجه فرصت آن
اعدام شدهاند ،در حالی که شمار را ندارن��د که به ط��ور عادالنه از

خودشاندفاع کنند».
مقامه��ای ایران��ی ب��ا رد چنین
اتهاماتی میگویند که  ۸۰درصد
موارد اعدام��ی قاچاقچیان مواد
مخدر هستند و رویه قضایی کامل
در رسیدگی به پرونده های آنها
رعایت میشود.
محمدجواد الریجانی ،دبیر ستاد
حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری
اسالمی ،پیشتر در این باره گفته
بود« :ما اعدام داریم و به خصوص
در مواد مخدر اش��د مج��ازات را
داریم ولی هیچ کس در جمهوری
اس�لامی ایران بدون نظر قاضی
دس��تگیر ،بازجوی��ی و محکوم
نمیش��ود و ب��دون محکومیت
قطعی هم مجازات نمیشود ،حال
چه مج��ازات اعدام باش��د و چه
مجازاتدیگر».
این در حالیس��ت که منتقدان،
اعدام را ناقض حق حیات انسان
میدانند و تاکی��د دارند که این
مجازات غیرانس��انی باید به طور
کامل از قوانی��ن قضایی تمامی
کشورها حذف شود.
هادی قائمی میگوید« :نکتهدیگر
در مورد مواد مخدر این هست که
چرا هیچ وقت کارتلها یا کسانی
که به ط��ور کالن در پخش مواد
مخدر هستند ،ما نمیبینیم که
در زمره اعدام ش��دگان باشند...
ببینید چند سال است که چند
نفر را در این زمینه اعدام کردند،
{>> ادامه در صفحه}12 :

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
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I
www.centrecsai.org

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

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

  نیم

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

Tel.: (514) 362.0177
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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
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حکومت مارگارت
تاچر :منادی از یک
«دیکتاتوریانتخابی»
حسین باقرزاده

 9آوری��ل :مرگ خان��م مارگارت
تاچر ،نخست وزیر اسبق بریتانیا،
در سن  87سالگی فضای سیاسی،
رسانهای و اجتماعی این کشور را
تحت الشعاع قرار داده است .چرا؟
خانم تاچر اولین زن��ی بود که در
این کش��ور به مقام نخستوزیری
رسید .البته پیش از او زنانی دیگر
در جهان به این مقام رسیده بودند
(در س��ری النکا ،هند و اسراییل)
ولی در اروپا او اولین کسی بود که
این مقام را کسب میکرد.
این امر به خ��ودی خود موفقیت
بزرگی در جامعه زنان این کشور به
حساب میآمد ،ولی نه الزاما برای
زنان.
در واقع ،او کهدر جناح راست حزب
راستگرایمحافظهکاربریتانیاقرار
داش��ت ،ارزشهای سنتی جامعه
مردس��االر را پاس میداشت و در
مقایسه با مردانی که در چند دهه
اخیر به نخس��توزیری رسیدهاند
تأثی��ر ناچیزی بر ارتق��ای مقام و
موقعیت زن در این کش��ور داشته
است .بسیاری از کاریکاتوریستها
او را به ص��ورت مردی که در بدن
ی��ک زن ق��رار گرفته ب��ه تصویر
میکشیدند ،و فمینیستها عموما
از او اظهار نارضایتی میکردند.
او عمال نشان داده بود که در میدان
سیاس��ت خیلی قاطعتر از مردان
رقیب خود عمل میکند و بسیاری
از افسانههای مربوط به تفاوتهای
بنیادی��ن زن و مرد در احس��اس
و خ��رد و ق��درت و ضعف و مانند
اینها را در هم شکسته بود ،ولی با
فمینیسم رابطهای نداشت.
آن چه که او را از سایر نخستوزیران
بریتانیا در یک سده اخیر متمایز
میکرد برخ��ورد دگماتیک او به
مس��ایل و یکدندگی او در اجرای
آنها بود.
او به اقتصاد پولی میلتون فریدمن،
اقتصاددان آمریکایی که در س��ال
 1976جایزه نوب��ل در اقتصاد را
گرفت ،ایمان آورده بود و همچون
وحی منزل آن را اجرا میکرد.
فریدمن نظریات جدیدی مبتنی
بر کنترل شدید نقدینگیدر نقطه
مقابل نظریات معروف جان مینارد
کینز آورده ب��ود و اجرای آنها در

کوتاه م��دت به
ب��اال رفت��ن تند
آمار بی��کاری و
در درازم��دت به
تغییر ساختاری
اقتص��اد ای��ن
کشور منجر شد.
از کش��ورهای
دیگری ک��ه در
آن هن��گام از
نظریات فریدمن
استقبال کردند
میتوان آمریکای
تح��ت ریاس��ت
ریگان و شیلی تحت کنترل ژنرال
پینوشه را نام برد .نظرات فریدمن
در آن هن��گام تغیی��رات بزرگ��ی
در کش��ورهایی که مستقیما از او
مشاوره میگرفتند ایجاد کرد و به
تدریج بخشهای��ی از آن همراه با
تاچریزم در بسیاری از کشورهای
دیگر نیز راه یافت و سیاست اقتصاد
پولی به صورت بخشی از سیاست
اقتصادی جهان در آمده است.
در عالم سیاس�ت نیز تاچر از
خ�ود قاطعی�ت و یکدندگی
بینظیری نشان میداد.
وقت��ی در س��ال  1982نیروهای
آرژانتینجزیرهفالکلندیامالویناس
را در نزدیک��ی خود تصرف کردند
تاچر که جزیره را به بریتانیا متعلق
میدانس��ت در باز پس گرفتن آن
کمترین تردیدی به خود راه نداد و
به فاصله کوتاهی سپاه عظیمی را
روانه این جزیره در فاصله  11هزار
کیلومتر کرد .این جنگ به بهای
جان نزدیک هزار کشته ازدو طرف
به نفع بریتانیا تمام شد و شخصیت
تاچر را در بین ناسیونالیستهای
این کش��ور باال ب��رد .و او که بهره
سیاسی جنگ را نصیب خود کرده
ب��ود در فاصله کوتاه��ی انتخابات
مجلس را برگزار کرد و با اکثریت
بیشتری به قدرت رسید .او یک بار
دیگردر انتخابات مجلس پیروز شد
و توانس��ت در مجموع  11سال و
نیم  -یعنی بیش از هر نخستوزیر
دیگر این کش��ور در قرن بیس��تم
 حکومت کن��د .در این مدت اوساختار سیاسی و اقتصادی بریتانیا
را چنان تغییر داد که هیچ یک از
خلفهای او در طول  22سالی که

داروخـانه

از اس��تعفای او میگذرد نخواسته
یا نتوانس��تهاند جز ادامه راه او راه
دیگری در پیش گیرند.
به این ترتی�ب میتوان گفت
که بریتانی�ای امروز بریتانیای
مارگارت تاچر است.
او از یک س��و کم��ر اتحادیههای
کارگ��ری را شکس��ت و ق��درت
رهب��ران ای��ن اتحادیهه��ا را که
میتوانس��تند با اعتصاب و اخالل
در تولید خواس��تهای خود را به
کارفرما بقبوالنند کاهشداد.
از س��وی دیگر ،بخش وسیعی از
صنایع سنتی مانند صنعت معدن
با سیاست پولی و خصوصیسازی
او و سرکوب معدنچیان به تعطیلی
کش��انده ش��د و آمار بی��کاری در
ش��هرهای صنعتی این کشور به
شدت باال رفت.
او همچنین بس��یاری از خانههای
متعلق به دول��ت و حکومتهای
محلی را با تخفیف به مستأجران
آن فروخت و س��نت تأمین خانه
برای افراد کم درآمد از سوی دولت
به صورت انبوه را تقریبا نابود کرد.
او همچنین مقررات حاکم بر بازار
بورس را تضعیف کرد و این امر به
گسترش وسیع معامالت این بازار
و نوس��ان شدید قیمتهای سهام
منجر شد.
عالوه بر ای��ن ،او مالیات بر درآمد
ثروتمندان و افراد با درآمد باال را به
تدریج کاهش داد.
مجموعه این سیاستها به اختالف
شدید درآمد و افزایش فاصلههای
طبقاتی در این کش��ور منجر شد
که همچنان رو به افزایش اس��ت.
{>> ادامه در صفحه}32 :
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جمهوری اسالمی...
فائزههاشمی؛

دانشآموختهدیگری
ازدانشگاهاوین
بی بی س��ی 9 ،آوری��ل :اولین مصاحبه فائزه
هاشمی ،دختر اکبر هاشمی رفسنجانی ،پس
از گذراندن دوران شش ماهه محکومیت خود
در زندان اوین ،حاوی نکاتی مهم اس��ت که
به روشنی نشان می دهد زندانی کردن یک
چهره سیاسی وابس��ته به اصلی ترین حلقه
های قدرت ،ضرورتا به نتایج دلخواه زندانبانان
منجر نمی شود.
------------------------------------------خانم هاشمیدر مصاحبه ای کهدر
شماره روز سه شنبه  ۲۰فروردین
ماه روزنامه بهار منتشر شده ،خود عملکرد رهبران جمهوری اسالمی
به صراحت تجربه زندان را تجربه پیدا کرده است.
ای خوب ،بسیار قشنگ ،گرانبها ،در س��ه دهه گذش��ته ،بسیاری از
مهم و نقطه عطفیدر زندگی خود کسانی که جزو بنیانگذاران اولیه
م��ی خواند و می گوید در زندان با جمهوری اس�لامی به حساب می
انسان هایی بزرگ آشنا شده است .آیند ،پس از آنکه مغضوب هسته
او سپسدر باره اینکه با چه کسانی اصلی ق��درت ش��دند و همچون
همبند بوده است ،می گوید:
مخالفان و یا منتقدان نظام سر از
"تع�دادی از خانمهای بهایی ،زن��دان و حبس و حصر درآوردند،
تعدادی از سازمان مجاهدین ،نه تنها بر مواضع خود بیشتر پای
دو خان�م مس�یحی ،دو نفر از فشردند ،بلکه در مواردی از جامه
گ�روه م�ادران ع�زادار پارک منتقد به درآمدند و در کسوت یک
الله ،تعدادی بچههای س�بز و مخالف چه در داخل کش��ور و چه
خبرن�گار و یک خانم عراقی و پس از خ��روج از ایران به فعالیت
چند نفری هم الییک و چپ ".های خود ادامه دادند.
آی��ت الله منتظ��ری ،احمد قابل،
ب��ه این ترتیب ،فائزه هاش��می نه احمد ص��در حاج س��ید جوادی،
تنها از ترکیب شماری از زندانیان حسن یوسفی اشکوری ،عزت الله
سیاسی زن و گرایش های سیاسی سحابی ،محس��ن کدیور ،محسن
در زندان اوین خبر می دهد ،امری س��ازگارا ،عمادالدی��ن باقی ،اکبر
که دستگاه های مسئول عموما در گنجی ،محمد ن��وری زاد ،مهدی
باره اش توضیحی نمیدهند ،بلکه خزعلی،مصطفیتاجزاده،ابوالفضل
از یکی از اصلی ترین خطوط قرمز قدیان��ی ،مهدی کروب��ی ،فاطمه
و تابوهای سیاس��ی در جمهوری کروبی ،زهرا رهنورد و میرحسین
اس�لامی آش��کارا و با تاکید عبور موس��وی تنه��ا نمون��ه های��ی از
می کند و بر خالف س��نت جاری فهرس��تی طوالنی هستند که هر
 ۳۲س��اله در جمهوری اسالمی ،کدام ب��ه مراتب و درجاتی ،در پی
از س�ازمان مجاهدی�ن خلق با نام زندان و حص��ر و حبس ،در انتقاد
این س��ازمان و نه با عن��وان رایج و یا مخالفت با جمهوری اسالمی
واقعا موجود راسخ تر شده اند.
"منافقین" یاد می کند.
او با آگاهی کامل از میزان حساسیت این رون��د ،در پی بازداش��ت ها و
رهبران جمهوری اسالمی ،چنین س��رکوب های اعتراض های پس
گامی ،که در میدان سیاس��ت در از انتخابات ریاست جمهوری سال
ایران باید گامی بلند به حساب آید ،۱۳۸۸ ،ه��م از نظر کمی و هم از
نظر میزان و نحوه بازتاب این تغییر
برداشته است.
فائزه هاش��می خ��ود در این باره و تحول ،ابعادی به مراتب گسترده
گفته اس��ت که پدرش در مالقات تر یافته است.
با او ،گالیه زندانبانان را مطرح کرده ب��ه ای��ن ترتی��ب ،ظاه��را زندان
ی بود و همچون یک مجازات نه تنها برای
است" :بیش��تر احوالپرس 
وضعیت زن��دان را برایش توضیح حذف عناصر منتقد از صحنه بلکه
دادم .بابا نیز گلههای آن طرف را برای تادیب و واداش��تن آنها به به
منتقل کرد که چرا به مجاهدین ،بازگشت به مسیر دلخواه حاکمان،
منافقین نمیگویم ی��ا چرا روابط چندان موثر نبوده است.
خوبی مثال با مجاهدین و بهاییها به نظر می رسد به همان اندازه که
آش��نایی بدون واسطه و از نزدیک
دارم".
اظه��ارات دیگ��ر خانم هاش��می ،با برخی مسایل ،دیدگاه ها و افراد
مخصوصا در باره شرایط سیاسی در ش��رایطی نس��بتا برابر در این
کشور و امیدواریش به اینکه پدرش تغییر و تح��ول موثر بوده ،رویکرد
در انتخابات پیش رو نامزد نشود و رهبران جمهوری اس�لامی نیز در
نیز تاکید بر اینکه نگران بازگشتن س��وق دادن منتقدان به موضعی
به زندان نیس��ت و "تصمیم دارد سرسختانه تر تاثیرگذار بوده است.
مس��ائل مرب��وط ب��ه زندانیها و ش��وک ناش��ی از مغضوب شدن
خانوادههایشان رادنبال کند" نشان و زندانی ش��دن از س��وی رفقا یا
می دهد که زندان نه تنها موجب شرکای سابق از یک سو و آشنایی
تجدیدنظر او در مواضع قبلی اش با محکومانی فاقد هر گونه رسانه یا
نشده ،بلکه در عمل او را به حوزه ابزار برای رس��اندن صدای خود به
جامعه و شنیدن شرح روایتشان از
هایی جدید نیز کشانده است.
زبان خودشان از سوی دیگر ،دست
کم موجب فاصله گیری طیفی از
زندان همچون دانشگاه؟
فائزه هاشمی ،تنها کسی در میان منتقدان رویکردهای فعلی رهبران
فع��االن سیاس��ی درون ق��درت جمهوری اسالمی از مرزبندی های
نیس��ت ک��ه ب��ه وی��ژه در دوران و روایت های رسمی شده است؛ تا
زن��دان خود ،دیدگاه های انتقادی آنجا که به عنوان نمونه دختر اکبر
رادیکال تری نسبت به حاکمیت و هاشمی رفسنجانی ،به عنوان یکی
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خدمات و سرویس پس از فروش
از اصلی ترین چهره های جمهوری
اس�لامی ،ضمن آگاه��ی کامل از
تاریخچه درگیری های مجاهدین
خلق ب��ا پ��درش و حکومتی که
او از عم��ده ترین پایه گ��ذاران و
نگهبانانش بوده ،تابوها و حساسیت
ه��ا موجود را نادیده می گیرد و از
واژگان رس��می تجویز شده برای
نامگذاری آنها استفاده نمی کند.
با این هم��ه ،رهب��ران جمهوری
اس�لامی نیز در پدی��د آمدن این
وضعیت نقش��ی عمده بازی کرده
اند .تقریب��ا در تمام��ی درگیری
های جناحی و سیاس��ی ،آنها که
دس��ت باال را در قدرت داشته اند،
برای ح��ذف رقی��ب او را در کنار
مخالفان سوگند خورده خود مانند
مجاهدین خلق یا سلطنت طلبان
قرار داده و همکاری و همدس��تی
با آنه��ا را در فهرس��ت بلندباالی
اتهاماتشان گنجانده اند.
به س��خن دیگر ،زمانی که فرصت
و یا هنگام ح��ذف فرد یا جریانی
ف��را رس��یده ،مقام��ات بلندپایه،
مسئوالن امنیتی و قضایی و رسانه
های رس��می و نیمه رس��می و یا
گروه های فش��ار در سخنرانی ها،
راهپیمایی ه��ا و یا اظهارنظرهای
خود صریح و آش��کار ،رقبای خود
را در کن��ار تندروتری��ن مخالفان
نظ��ام که حکم برخورد ب��ا آنها از
نظر جمهوری اسالمی مشخص و
معین بوده ،نشانده اند و سپس آنها
را بازداشت کرده اند.
به این ترتیب ،از یک سو حاکمان
ی��ا با ه��دف خاموش ک��ردن هر
ص��دای معترض یا منتق��د و یا با
امید ترس��یم مرزهایی تازه میان
نیروهای "خ��ودی و غیرخودی"
پیش��قدم ش��ده اند ت��ا مرزهای
هویت بخش جمهوری اسالمی و
نیروهای وابس��ته به آن را در هم
ش��کنند و از س��وی دیگر ،بازتاب
چنی��ن رویکردی در میان نس��ل
تازه محکومان و آشنایی عینی ،بی
واس��طه و از موضع متفاوت آنها با
محکومان س��ی و چند ساله عمال
زمینه های عینی را در کنار انگیزه
های معنوی نشانده است.
نامه ن��گاری های کس��انی چون
ابوالفضل قدیانی و محمد نوری زاد
و اکنون دیدگاه های فائزه هاشمی
ش��اید تایید این دیدگاه آیت الله
خمینی باش��د که زن��دان را برای
مخالفان نظام��ی که پایه گذارش
بود دانش��گاه می دانس��ت و می
خواست؛ با این تفاوت که حاال به
نظر می رسد فارغ التحصیالن این
"دانش��گاه" کمتر نسبتی با آموزه
های "موسس��ان و آموزگاران" آن
دارند.
_____________
جمشید برزگر تحلیلگر امور ایران

با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

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
جتزیه طلبان و...

ش��کلگیری رویداده��ا ببینن��د و
سرانجام با انکار نقش خود به «تئوری
توطئه»میآویزند!
آخرین نکته همان مرکزیت انس��ان
(در سیاس��ت) و آزادی و امنی��ت و
ثبات اقتصادیاش است .من هر چه
نگاه میکنم ،کشوری را میبینم که
هزاران سال است با مردمان گوناگون
از اقوام و مذاهب و زبانهای مختلف
وجود داشته اس��ت .در طول تاریخ،
عمدتا مورد تهاجم قرار گرفته است.
برخی از مناطق آن به دالیل مختلف
از جمله در دوران معاصر از آن نه جدا
بلکه کنده شده است .خاکی است که
مانند همه جای جهان ،خوب و بد،
زشتی و زیبایی ،تبهکار و قربانی در
خود پ��رورش داده اس��ت .بالیدن و
سرافکندگی را با هم دارد.
حاال کس��انی ک��ه میخواهند این
خ��اک را ب��ا اهال��ی آن در مرزهای
کنون��یاش حفظ کنند ،کار عجیب
و غریبی نمیکنند .عجیب ،سخنان
و ش��عارها و ادعاه��ای آن کس��انی
است که به بهانه «انسان» به دنبال
جدایی «خاک» و «زبان» خودشان
از بقیه هس��تند و ثابت میکنند که
«خ��اک» و «زبان» اتفاقا برایش��ان
مهمتر از «انسان» است! آنها بهدنبال
تجزیه «خاک» هستند ،پس خاک
برایش��ان مهمتر از انس��ان است .به
دنبال تجزیه «زبان» هس��تند ،پس
زبان برایش��ان مهمتر از انسان است.
آنها نمیخواهند بر «انسان» ساکن
این مناطق نام جدیدی بنهند بلکه
میخواهند بر خاک ،نام یک سرزمین
مس��تقل بنهند! پس مرزهایش��ان
برایش��ان مهمتر از انسان است .آنها
نمیخواهند بر رنج انس��انهایی که
در این مح��دوده معین از خاک ،در

>> ادامه از صفحه7 :
مرزهای ایران زندگی میکنند ،نقطه
پایان نهند بلکه میخواهند بخشی
از این انس��انها در خاک معینی که
آنها برایش��ان تعیین میکنند و در
حکومت��ی که آنها برایش��ان تعیین
میکنند همچنان رنج ببرند ودلشان
به این خوش باش��د ک��ه «خاک» و
«زبان» خ��ود را دارند .پس «خاک»
و «زبان» و «مرز» برایشان مهمتر از
«انسان» اس��ت .آنها هستند که در
مورد بیحقی و پایمال شدن حقوق
انسانی همه ساکنان ایران به روشنی
تبعیض قائل میشوند .پس برای آنها
«انسان» خودشان از «انسان» دیگر
مهمتر است.
حال آنکه این «انس��ان»« ،انس��ان
ایران��ی» هزاران س��ال در این مرز و
ب��وم با زبانه��ا و مذاهب خودش بر
یک خ��اک مش��ترک زندگی کرده
اس��ت .اگر مش��کلی وجود دارد نه
در آرزوی موه��وم برای رس��یدن به
ناکجاآبادهای وعده داده شده از جمله
از سوی دست درکاران سیاستهای
منطق��های و جهانی ،بلک��ه در درد
مش��ترکی است که همه انسانهای
ساکن ایران از آن رنج میبرند .اتفاقا
کس��انی که با دفاع از دمکراس��ی و
حقوق بشر ،برای رسیدن به آزادی،
امنیت و ثب��ات اقتصادی برای همه
ایرانیان ،از تمامیت ارضی ایران دفاع
میکنند ،برایشان «انسان» مهمتر و
ارزش��مندتر از هر قوم و نژاد و زبان
و مذهب و خاک اس��ت.این تجزیه
طلبی و جدایی در کشوری از هزاران
سال پیش یکپارچه است که هر یک
از این عوامل تصادفی یا اکتسابی را
بر انسان و انسانیت ترجیح میدهد
و جنگهای برادر ُکشی راه میاندازد.
سیاس��تهای نابخردان��ه جمهوری

اسالمی که از آغاز تا به امروز به جای
پاسخگویی به مطالبات برحق «انسان
ایران��ی» ،در براب��ر اق��وام و پیروان
مذاهب گوناگون ایستاده است ،علت
عمده افزودن بحران «تجزیه طلبی»
بر مش��کالت دیگر اس��ت .سیاست
زمامداران ترکیه را باید تأیید کرد که
با پیام سیاسی و صلح آمیز عبدالله
اوجاالن از رهبران کردهای آن کشور
در نوروز امس��ال ،طرفداران تجزیه
طلبی در ایران را نیز دچار مش��کل
ساخت.
در شرایطی که قدرتهای جهانی در
اروپا و آمریکا با توافقهای اتحادیهای
به دنبال توسعه مرزهای جغرافیایی
خ��ود با حذف .ویزا و آزادی س��فر و
سکونت و کار در کشورهای همدیگر
هستند ،س��خن گفتن از جدایی و
یا تش��کیل فدراتیوهای مستقل در
کشوری با هزاران سال یکپارچگی،
بیشتر به ش��وخی شبیه است که از
ناآگاهی بر تغییر و تحوالت به ویژه
اقتص��ادی جهان ناش��ی میش��ود.
اقتصادی که امروز آزادی و امنیت نیز
در گرو آن است و وظیفه روشنفکران
و احزاب و گروههای سیاسی تأمین
آنها برای «انس��ان» اس��ت و نه فدا
کردن یا پش��ت گوش انداختن آنها
ب��رای تکه پاره کردن «انس��ان» در
خاک و زبان و مذهب و!...
 27مارس 2013
------------------------------متن کامل پی��ام ن��وروزی عبدالله
اوجاالن 21 /مارس 2013
http://www.newsecularism.com/2013/03/25.Monday/032513.Abdollah-OjalanNew-Year-Message.htm
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www.skylawn.net

رویال بانک  RBCاز کارمندان جایگزین شده با
نیروهایموقتخارجیعذرخواهیکرد!
آژانس

 12آوری��ل ،ایرانت��و :رویال بانک
کانادا ،یک عذرخواهی عمومی از
کارمندانی که به دلیل اس��تخدام
نیروی موقت خارجی تحت تاثیر
قرار گرفته اند ،ترتیب خواهد داد.
ای��ن ع��ذر خواهی در پای��ان این
هفته در پی حمله مشتریان بانک
و منتقدین مسایل بازار کار ،انجام
خواهد شد.
گورد نیکس��ون ،مامور انحصاری
مدیریت بان��ک ،در نامه ای که در
مطبوعات در روز جمعه منتش��ر
گردید ،اظهار داش��ت ک��ه رویال
بانک باید در برابر کارمندان صدمه
دیده ،حساس تر و همیار تر عمل
نماید.
نامه مذکور با این جمله آغاز شده
است  :رویال بانکدر هفته گذشته
در خبرها به گونه ای مورد خطاب
واقع ش��ده است که هیچ موسسه
ای تمایل به آن ندارد.
در این نامه آمده است که به همگی
کارمندانی که بر طبق اخبار حدود
 45نفر بوده اند ،پیشنهاد موقعیت
های ش��غلی قابل قیاس با شغل
قبلی ،توسط بانک داده شده است.
نیکس��ون می گوید بانک در حال
تجدی��د نظ��ر در ق��راردادش ب��ا

ش��رکت تامین کننده می باشد تا
به تمای�لات و اهدافش در زمینه
موفقیتدر کسب و کار و همچنین
استفاده از همیاری هموطنان نائل
گردد.
نیکسون نوشته است که دعواهای
اخی��ر در زمینه ق��رارداد واگذاری
برخی از سرویس��ها به شرکتهای
دیگر ،تبدیل به بزرگترین س��وال
ش��ده اس��ت و این در حالی است
که ما توسط س��ازمانها و شرکتها
با سواالتی دیگر مورد شکایت قرار
گرفته ایم .بس��یاری از مردم از ما
انجام قواعد موجود را انتظار ندارند
بلک��ه از ما می خواهن��د کاری را
انجام دهیم که مورد رضایت برای
مردم و مشتریان و شرکای بانک و
همه کاناداییان است.
علیرغم تالش بسیار ،ما نمیتوانیم
همیشه همه توقعات را انجامدهیم
و وقتی کمترین خطایی اتفاق می
افتد به س��رعت مورد انتقاد واقع
می شویم .همه اطمینان دارند که
من به تمام این تذکرات گوش می
دهم.
یکی از کارمندان بانک به نام Dave
 Moreauبه گزارشگران گفته است
که بانک پس از اینکه او را از کارش

برکنار کرده ،از او خواسته که یکی
از نیروهای هندی را که قرار است
جایگزینش شود را آموزش دهد.
ش��رکت  iGateکه تامین کننده
نیروهای کاری برای بانک است می
گوید که تمام این فعالیتها منطبق
با قوانین کانادا می باشد و هیچ بی
قانونی ای رخ نداده است.
وزیر منابع انسانیدر اتاوا خواسته تا
در برنامه نیروی موقت کار تجدید
نظر شود و وقتی مورد استفاده قرار
گیرد که هیچ نیروی کار کانادایی
ب��رای آن موقعیت در دس��ترس
نباشد.
اس��تفاده از نیروی موقت خارجی
در کان��ادا در حال افزایش اس��ت.
سال گذشته دولت اتاوا طبق این
برنامه ب��ه کارفرمایان مجوز داد تا
ب��ه نیروهای خارج��ی  15درصد
حقوق کمتری نسبت به کاناداییان
پرداخت کنند.
وکیل مدافع برخ��ی از کارمندان
اخراج ش��ده ،دانیل دوبلین ،گفت
که داس��تان عاقبت خوشی برای
موکلینش خواهدداشت.
نخس��ت وزیر اس��تیون هارپر روز
پنجش��نبه ،گفت ک��ه دولتش به
دلیل رشد استفاده از نیروی موقت
کار خارجی در دردسر افتاده است.
وی گفت که ما نگران رشد بیشتر
اینگونه استخدامها هستیم .او افزود
که استخدام نیروی موقت خارجی
باید فقط در مواقعی صورت پذیرد
ک��ه در نی��روی کار کمبود وجود
دارد.

هواپیمایی
اسکای الن

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

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

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

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

یامسین

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

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

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

فروش فوق العاده اتومبیل

 بیش از  100اتومبیل




 برای اطالعات بیشتر

همین امروز با ما
متاس بگیرید:

Tel.: 514-594-6666
Tel.: 514-515-1888

Auto day-to-day
3445, ch Gascon,
Terrebonne, QC J6X 3H3

فوق

فروش العاده فرش

تعدادی فرش
دست بافت نفیس ایران

به قیمت بسیار مناسب و استثنائی
بفروش می رسد:

Tel.: 514-515-1888

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

رتبه 17برای
کانادا در
شاخص رفاه
کودکان
یونیسف

•

آمریکایی،اروپایی
در وضعیت عالی،
برای هر بودجه ای
نقد و یا به اقساط

شادی

 11آوری��ل -ایرانتو :ب��ا توجه به یک مطالعه جدید از
 ،UNICEFآژانس حمایت از کودکان س��ازمان ملل
متحد ،کان��ادا در رتبه  ۱۷از  ۲۹کش��ور به اصطالح
ثروتمند در باب رفاه کودکان جای می گیرد.
یونیس��ف  ۲۹کش��ور را در  ۵طبقه ارزیابی کرد که
بهترین رتبه کانادا رتبه یازدهم ،برای مناطق مسکن
و محیط زیست بود.
س��ازمان ملل ،کان��ادا را در رتبه ه��ای  ۱۴برای رفاه
آموزش��ی  ۱۵ ،درم��واد و لوازم رف��اه ۱۶ ،در رفتار و
خطرات و  ۲۷در س�لامت و ایمنی قرار داد که مورد
آخر کمترین رتبه اخذ شده توسط کانادا می باشد.
کانادا جایگاه خوب سومی را در مورد سیگار کشیدن
به دس��ت آورد ،طبق گفته یونیس��ف فقط  ۴درصد
کودکان  ۱۳ ، ۱۱و  ۱۵ساله با احتساب حداقل یک
باردر هفته  ،سیگار می کشند .اما این آمار را نمی توان
در مورد مخدر ماری جوانا  ،دانست چرا که  ۲۸درصد
کودکان گفته اند که در س��ال گذشته از آن مصرف

کرده اند و همین آمار کانادا را در
رتب��ه  ۲۹یعنی رتبه آخر در این

زمینه قرارداده است.
در مورد چاقی و اضافه وزن کودکان ،کانادا رتبه سوم از
پایین را داراست ۲۰،۲۴ ،درصد از کودکان بین سنین
 ۱۳ ، ۱۱و  ۱۵ساله بر اساس شاخص توده بدن BMI
دارای اضافه وزن می باشند.
رتبه  ۲۱کانادا در قلدری کردن کودکان ،با  ۳۵درصد
از ک��ودکان بین س��نین  ۱۳ ،۱۱و  ۱۵س��ال که در
مدرسه حداقل یک بار در چند ماه گذشته مورد آزار
واقع شدند .یونیسف همچنین کانادا را در رتبه  ۲۲در
مرگ و میر نوزادان قرار داده است.
دراین مطالع��ه هلند پرچمدار کشورهاس��ت و تنها
کشوریست که در هر  ۵دسته بندی ابعاد رفاه کودک
رتبه اول را کسب کرده است.
چهار کشورهای ش��مال اروپا  -نروژ ،ایسلند ،فنالند
و س��وئد به همراه هلند پنج کش��ور اول این مطالعه
 UNICEFو یونان ،ای��االت متحده آمریکا ،لیتوانی،
لتونی و رومانی پنج کشور آخر را تشکیل می دهند.

آگهی :یک بار ،کم است؛ چهار بار ،زیادی!

 2بار در ماه کافی است!

یکم و 15ماه

  آبونه مان گسترده،
چرا تنها مونتریال؟! 
 پخش ایمیلی وسیع وب سایت قدرمتند

با پیوند ،بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!

تلفن مستقیم درج آگهی در پیوند514-996-9692 :
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ماریاکُـتنه

______
علی اشرف
شــادپور

_______

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک
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Register with the Government of Quebec
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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

جاستینترودوتهدیدیبرایکنسرواتورها

مهاجرت از طریق استان ها

حزب لیبرال کانادا  PLCدر اونتاریو ،کبک و
در کل کانادا رتبه اول را احراز خواهد کرد

با ای��ن ح��ال ،آقای
م��ارک ل��ژه ،رئیس
موسسه نظرسنجی،
می گوید ای��ن ارقام
رو به زیاد ش��دن هم
دارند.
وی اضافه می کند که
می توان از یک تاثیر
ق��وی و مهم انتخاب
شدن ترودو به رهبری
 PLCدر  14آوری��ل
هم صحبت کرد.
با توج��ه به وضعیت
(%31
فعل��ی
کنس��ر و ا تو ر ها ی
استیون هارپر%30 ،
لیبرالها و )NDP %24
آقای ت��رودو به لیبرال
ها میدان خواهد داد تا یک درصد
از کنس��رواتورها و چهاردرص��د از
نیودموک��رات ه��ا و دو درص��د از
سبزها و بلوک را به نفع لیبرال ها
تغییردهند.
به نظر آق��ای لژه ،ت��رودو صدمه
چندانی به کنسرواتورها نخواهد زد،
اما تمام آراء اپوزیسیون و ناراضیان
را درو خواه��د کرد ،که مخصوصا
برای  NDPحیاتی خواهد بود ،زیرا
به نسبت انتخابات  2011ده امتیاز

از این تیتر و سوتیتر شماره  30و
 31مارس روزنامه LE DEVOIR
می توان چنین نتیجه گرفت که
ظاهرا لیبرال های کانادا تکانی به
خود داده و در حال پیشی گرفتن
از رقبای خود هستند.
مت��ن مقاله ای که زیر عنوان فوق
آمده می گوید این توفیق احتمالی
حاصل رهبریت احتمالی جاستین
ترودو ،نماینده فعلی حوزه انتخابیه
پاپینو از شهرک های مونترال در
پارلمان کانادا خواهد بود.
طبق نظرس��نجی که موسسه لژه
مارکتینگ ،به درخواست مشترک
روزنام��ه ه��ای گازت و ل��و دووار
انجام داده اس��ت ،اینک جاستین
ترودو اس��ت که کنس��رواتورها و
نیو دموکرات ه��ا  NDPرا تهدید
در کبک از دست می دهد.
می کن��د( .البته منظور تهدید به
در انتاری��و ،اس��تانی که میکائیل
شکست انتخاباتی است و نه چیز
ایگناتی��ف در دو س��ال قبل %25
دیگر!)
آراء را بدس��ت آورد ،آقای لژه یک
چن��د روز مانده ب��ه زمان معرفی
«ترودو گرائی» را پیش بینی می
نماین��ده پاپی نو ب��ه عنوان رهبر
کند و این پدیده را کامال واقعی می
 PLCش��واهد و قرائن نش��ان می
داند .او می گوید این استان بگونه
دهند که حزب لیب��رال کانادا به
سنتی لیبرال بود و می تواند دوباره
مرحله کس��ب یک دولت اکثریت
به لیبرال بودن باز گردد.
نزدی��ک می ش��ود .ه��م اکنون
از نقطه نظر جهانی هم ،آقای لژه
نتیجه نظرس��نجی ها نشان می
ی��ادآوری می کند ک��ه انتخابات
دهند که  %37 PLCآراء و احزاب
رهبری  PLCبه نفع حزب
کنسرواتور و نیودموکرات
تمام شده است.
به ترتی��ب  %30و  %20را
در ماه دس��امبر گذشته،
دارا هستند.
استقبال سرد از بودجه
کنس��رواتورها  %35آراء،
این در حالی است که در
انتخابات م��اه می  2011از س��وی دیگ��ر ،کانادائی ها ب��ا بودجه تقدیمی  %30 NDPو لیب��رال ها
کنسرواتورها  NDP ،%40فالهرتی ،وزیر دارائ��ی در  21مارس به پارلمان ،تنه��ا  %18دارا بودند .در
 %31و لیبرال ها تنها  %19با س��ردی برخورد کردند .از میان سه نفر پاسخ آن زم��ان تحرکی در کار
آراء را کس��ب کرده بودند دهن��ده ،یک نفر ( )%29اظه��ار رضایت کرده در نبود .ولی حضور ترودو در
که برای لیب��رال ها یک حالی که  %52ناراض��ی بودند .نرخ نارضایتی در مب��ارزات انتخاباتی درون
کبک بیش��تر بوده و به  %72و در نواحی ساحلی حزب��ی واقعا ب��ه نفع این
شکست تاریخی بود.
نظرسنجی لژه مارکتینگ هم به  %55رس��یده اس��ت .در آلبرتا ،که قلمرو حزب بوده است .این تاثیر
همچنین نشان می دهد کنسرواتورهاست ،نسبت رضایت و عدم آن درباره ب��رای تمام بخ��ش های
که  PLCبه رهبری ترودو بودجه تقریبا نصف بوده است .آنچه اهمیت دارد حزب هم مفید است.
در شرق کانادا مقام اول را اینس��ت که این نسبت نمایانگر رضایت از دولت آقای لژه می افزاید حاصل
دارد .در انتاریو هم  PLCآقای هارپر هم اس��ت %36 .پاس��خ دهندگان از ماجرا این خواهد بود که
 %44آراء را خواهد برد در دولت فعلی راضی ولی  %58ناراضی هس��تند .در انتظارات هم باالتر بروند.
مقابل  %32کنسرواتورها بخش آتالنتی��ک  %80و در کبک  %72از دولت از آنجائی که ترودو بدون
و  %17نیودموک��رات ها .فدرال ناراضی میباش��ند .حتی با توجه به نمونه توجه به مس��ائل پایه ای
طب��ق نظرس��نجی ه��ا ،برداری نه چندان دقیق ،نس��بت ناراضیان رو به سیاس��ی یک مب��ارزات
انتخابات��ی پیش می برد،
کبک ه��م از تاثیر ترودو افزایش هم است.
برکنار نخواهد ماند به این به گفته آقای لژه ،کنس��رواتورها این احساس را سواالت همچنان به جای
معنا ک��ه  %32 PLCآراء بوجود آورده اند که با ایجاد رفرم در قوانین بیمه خود باقی هستند.
را بدس��ت خواه��د آورد ،شغلی ،منافع کبک را قربانی کرده اند .این رفرم م��ردم هن��وز از خود می
در مقاب��ل  NDPو بلوک کارگ��ران فصلی را که تعداد آن��ان در کبک زیاد پرس��ند آیا این م��رد به
کبکوا هر ک��دام  .%25اما است ،تحت تاثیر قرار می دهد .این رفرم مربوط همان اندازه که چهره اش
این ارق��ام صددرصد هم است به سازمان بندی بازوی کار و حذف امتیازات نش��ان می دهد قدرتمند
مورد اعتماد نیستند و باید مالیاتی از کارگران پایه ،کارگرانی که هزینه چنین خواهد بود؟
با آنه��ا محتاطانه برخورد رفرم هائی را می پردازند.
کرد.

•

•

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
mariacottone@hotmail.com

با تعیین وقت قبلی

www.mariacottone.com

ساعات
متاس

11:00

تا 18:00

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

Phone: (514) 362-0382
Commissioner for OATHS
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امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

اکبر فالحزاده
 ۲۳فروردی��ن :نخس��تین چیزی
که با انتش��ار خبر مربوط به زلزله
بوشهر ،همه را ترساند ،این بود که
آیا نیروگاه اتمی هم آس��یب دیده
است یا نه؟
فوکوشیما جلوی چشم همه است
و چرنوبیل هم هنوز از یادها نرفته
است.
روز  ۱۱م��ارس  ۲۰۱۱زلزلهای به
قدرت  ۹درجه ریش��تر به همراه
یک سونامی ،بخشی از ژاپن را زیر
و رو کرد .زمی��ن روزها و هفتهها
میلرزید .ح��دود  ۱۹هزار نفر در
پی زمینلرزه و خیزش امواجی با
ارتفاعی تا  ۲۰مت��ر ،جان خود را
از دست دادند .از سرنوشت حدود
دو ه��زار و  ۷۰۰نفر دیگر تا امروز
خبری در دست نیست.
این بزرگترین س��انحه هستهای
ژاپن بعد از جن��گ جهانی دوم و
پرتاب بمب اتمی بر هیروش��یما و
ناکازاکی بود .هر چند شرکت تپکو
و بعضی از مقامات دولتی سعی در
کوچک جلوه دادن ماجرا داشتند،
اما از دید س��ازمان صلح سبز ابعاد
فاجعه بسیار وسیع است و عوارض
بلندم��دت آن گریبانگی��ر تم��ام
شهروندان ژاپنی خواهد بود که در
نزدیکی این نیروگاه اتمی زندگی
میکردند.
چرنوبیل و تری مایل آیلند

قب��ل از فوکوش��یما حادثه اتمی
چرنوبیل بدترین حادثه اتمی غیر
نظامی تاریخ جهان بود که س��ال
 ۱۹۸۶در رآکت��ور ش��ماره چهار
نیروگاه چرنوبیل اکراین اتفاق افتاد.
پ��س از انفجار ابتدا محیط اطراف
تاسیسات به امواج رادیواکتیو آلوده
ش��د و بعد به تدریج ابرهای آلوده
به نواحیدورتر سرکشیدند و بارش
باران س��بب ش��د که بخشهای
وسیعی از اروپا به مواد رادیواکتیو
آلوده شود.
در اث��ر انفج��ار در رآکتور بلوک
چهار تاسیس��ات اتمی چرنوبیل،
مواد رادیواکتیو برای ساختن حدود
صد بمب اتمی آزاد شدند .هر چند
در آن زمان مقامات اتحاد شوروی
سابق ،پخش هرگونه خبری را در
مورد این فاجعه به ش��دت ممنوع
ساختند ،اما کمکم خبرها به بیرون
درز کرد .در اث��ر فاجعه چرنوبیل
نزدیک به پنج میلیون نفر آسیب
دیدن��د و حدود پنج ه��زار مرکز
مس��کونی در جمهوری روس��یه
سفید ،اوکراین و فدراسیون روسیه
با ذرات رادیواکتیو آلوده شدند.
غیر از اوکراین ،جمهوری روس��یه
س��فید و فدراس��یون روس��یه،
کش��ورهای فنالند ،س��وئد ،نروژ،

لهس��تان ،بریتانیای کبیر و برخی دستگاههای حفاظتی از بین رفت.
کشورهای دیگر نیز اثرات فاجعه را حادثه خب��ر نمیکن��د و چیزی
احساس کردند.در آن زمان روسها نظیر همین مصیبت ممکن است
از پذی��رش هم��کاری بینالمللی برای نیروگاه بوشهر خودمان اتفاق
برای زدودن آثار رادیواکتیو فاجعه بیافتد .تشابه نیروگاه فوکوشیما و
اتمی امتناع کردند .تنها در س��ال بوشهر در این است که هر دو کنار
 ۱۹۸۹بود که حکومت ش��وروی دریا احداث شدهاند.
از آژان��س انرژی اتم��ی به منظور این هم بی دلیل نیست ،برای آن
ارزیابی کارشناسی عملیات امحاء ،اس��ت که برای خنک کردن بخار
درخواست کمک کرد.
تولیدی توسط نیروگاه از آب دریا
با وجود گذش��ت س��الها از این استفاده شود .خنک کردن نیروگاه
حادثه وحش��تناک هنوز آثاری از اهمیت حیاتی دارد ،چون نیروگاه
مواد رادیواکتیو در مردم منطقه از اتمی حرارت بس��یار زیادی ایجاد
جمله ناقص شدن نوزادان مشاهده میکند و در واقع مانند یک بمب
میشود .بسیاری از مردم اکراین و اتمی اس��ت که به یاری میلههای
حتی کشورهای همسایه به دلیل مهارکننده و خروج دمای درونی به
وج��ود ید رادیواکتیو به س��رطان وسیله موادخنک کننده مثل آب
تیروئیددچار شدند.
و گاز ،تحت کنترل در آمده است.
آمری��کا هم ب��ا وجود
با کنترل فرایند زنجیرهای
شکافت هستهای میتوان
پیشرفتهتر بودن بودن حتمل
صنایع اتمیاش نسبت
از انرژی گرمایی آزاد شده
ب��ه روس��یه از حوادث اینهمه در هر شکافت برای تبخیر
آب و چرخاندن توربینهای
هستهایدر امان نمانده خطر و
است:
بخار ودر نهایت تولید انرژی
هف��ت س��ال قب��ل از اینهمه الکتریکی استفاده کرد.
چرنوبیل ،نخس��تین بدبختی ای��ن در صورتی اس��ت که
فاجع��ه راکتوره��ای
همه چیز طبق برنامه خوب
چند
برای
پیش برود .فجایع اتمی که
هستهای در تری مایل
آیلن�د واق��ع در ایالت کیلو وات تا به ح��ال در جهان روی
داده ثابت میکنند که همه
پنیس��لوانیای
آمریکا برق؟!
چیز را نمیشود برنامهریزی
روی داد .ای��ن حادثه
کرد و ب��ه ویژه وقتی خطر
که س��ال  ۱۹۷۹روی
داد ،بدترین حادث��ه اتمی آمریکا مربوط به انفجار هستهای و آلودگی
و نخس��تین فاجع��ه راکتورهای م��واد رادیواکتیو باش��د ،بس��یار
هس��تهای دنیا (پی��ش از حادثه فاجعهبار خواهد بود.
چرنوبیل) محسوب میشود.در آن
زمان بخشی از هسته اصلی واحد روسها سازنده چرنوبیل و بوشهر!
دودر نیروگاه تری مایل آیلند ذوب ساخته شدن نیروگاه بوشهر توسط
شد که باعث نش��ت سه میلیون روسها دل آدم را میلرزاند ،چون
ک��وری گاز رادیواکتیو به بیرون از چرنوبیل هم س��اخته دست آنها
نیروگاه شد .در پی این حادثه دهها بود .با این حال به گزارش ایس��نا
هزار نفر از اهالی منطقه خانههای "طراحی راکتور بوش��هر کام ً
ال با
خ��ود را ت��رک کردند و س��اخت راکت��وری که در س��ال  ۱۹۸۶در
نیروگاههای هستهای برای مدتی چرنوبی��ل منفجر ش��د ،متفاوت
در آمریکا متوقف شد.
است .راکتور ایران برخالف راکتور
چرنوبیل ،در حصار بتنی و فوالدی
ق��رار دارد .هدف از ای��ن اقدام آن
فوکوشیما و بوشهر
موضوع فوکوش��یما از این نظر با اس��ت که به هنگام وقوع حادثه،
فجایع اتمی دیگر فرق میکند که تشعشعات از محوطه خارج نشود
مردم قسمتی از آن را مستقیم در و محی��ط را آلوده نس��ازد .در این
تلویزیون مش��اهده کردند و دیگر راکتور چن��د الیه حفاظتی وجود
کمتر میش��د چیزی را پنهان یا دارد و امنیت آن پیش بینی شده
است".
الپوشانی کرد.
نکته بارز دیگر ای��ن بود که زلزله عملیات احداث نیروگاه بوشهر در
سال  ۱۹۷۴شروع شد ،ولی بعد از
سبب فاجعه اتمی شد.
کش��ور صنعتی پیشرفتهای مانند انقالب متوقف شد .این نیروگاه در
ژاپن که همه پیشبینیهای الزم دوران جنگ ایران و عراق چندبار
در مورد امن کردن نیروگاههایش مورد حمله قرار گرفت و آس��یب
را کرده بود ،با این حال باز غافلگیر دید .بعد از جنگ ،در سال ۱۹۹۵
ش��د .چون در نتیجه س��ونامی و عملیات احداث آن مجدداً ش��روع
زیر فشار س��یل ،ژنراتوری که در ش��د و روسها مسئولیت تکمیل
مواقع ضروری باید راکتور را خنک نیروگاه را از شرکت زیمنس آلمان
نگ��ه میداش��ت به همراه س��ایر تحویلگرفتند.
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>> ادامه از صفحه8 :

عفو بین الملل میگوید در سال
 ،۲۰۱۲ب��دون احتس��اب چین،
حداق��ل  ۶۸۲نف��ر در دنیا اعدام
شدهاند که نسبت به سال ،۲۰۱۱
دو نفر بیشتر بوده است.
چین در دنیا از نظ��ر اعدام رتبه
نخست را دارد ولی به علت عدم
شفافیت ،تعداددقیق اعدامهایش
مشخص نیست و عفو بین الملل
تعداد اعدامهای این کشور را بیش
از هزار مورد در سال تخمین زده
است.
این س��ازمان میگوید که س��ال
گذشته مجازات اعدام در عراق دو
برابر شده و به  ۱۲۹مورد رسیده
است .بیش��تر اعدامیها در عراق
به قتل و فعالیتهای تروریستی
متهم بودهاند.
همی��ن ط��ور در هن��د ،ژاپ��ن،
پاکستان و گامبیا ،اجرای مجازات

اعدام از سرگرفته شده است.
با این وجود ،فعاالن میگویند که
در مجموع دید منف��ی به اعدام
مجرمان در دنیا رو به گس��ترش
است.
عفو بین الملل ،میگوید حداقل
 ۱۴۰کشور در دنیا مجازات اعدام
را رس��ما منس��وخ کرده اند یا از
صدور و اج��رای چنین احکامی
خودداری میکنند .در همسایگی
ایران ،ترکیه نیز در س��ال ۲۰۰۴
مجازات اعدام را کنار گذاشت.
برای��ان اوانز ،مدیر کمپین حذف
مجازات اعدام در عفو بین الملل
به بیبی سی فارسی گفته است:
«مردم در بیشتر کشورها به این
نتیجه رسیدهاند که اعدام نوعی
نقض حقوق بشر است و مجازات
موثری نیس��ت .این چیزی است
که ما در آمریکا شاهدش باشیم.
در بسیاری از کشورها این اجماع
به وج��ود امده که نباید به دولت
قدرت کشتن زندانیها را داد .به
همین خاطر حمایت از مجازات
اع��دام در جه��ان رو ب��ه کاهش

است».
عفو بین المل��ل در گزارش خود
نوشته است که یک دهه پیش در
 ۲۸کشور مجازات اعدام انجام می
اما سال گذشته ،این نوع مجازات
در  ۲۱کشور صورت گرفته است.
بنا بر این گزارش ،در سال ۲۰۱۲
میالدی ایاالت متحده تنها کشور
در ق��اره آمریکا بوده ک��ه در آن
مجازات اعدام به اجرا گذاشته شد.
بنا بر این گزارش ۴۳ ،نفر س��ال
پیش در آمریکا اعدام ش��دند که
بیش��تر آنها در ایالت تگزاس در
جنوب این کشور بوده است.
در آمریکا س��ال گذشته مجازات
اعدام در عم��ل در نه ایالت اجرا
شده است .دس��ت کم  ۱۷ایالت
رس��ما اعدام را ممن��وع کردهاند،
مجازاتی که منتقدان میگویند
به طور ناعادالنه علیه اقلیتهای
نژادی به ویژه سیاه پوستان بکار
گرفته میشود.

ک��م پی��ش آم��ده که س��اخت
نیروگاهه��ای هس��تهای به چند
کشور واگذار شود .چون تکنولوژی
س��ازندگان با هم فرق دارد ،با این
حال مالحظات سیاسی و اقتصادی
در ای��ن زمینه دخی��ل بودهاند و
ساخت نیروگاه برای روسها بسیار
س��ودآور بوده اس��ت .در نیروگاه
بوشهر راکتور نوع 1000 VVER
نصب شده اس��ت و میتواند یک
هزار م��گاوات برق تولید کند .این
راکتور شبیه راکتورهایی است که
در کش��ورهای غربی نصب ش��ده
است .این خبرها دل آدم را قرص

میکند ،اما چه باید کرد که زلزله
همه چیز را میلرزاند.
بنا به گزارشه��ا زلزله خیز بودن
منطقه از روز نخس��ت تاس��یس
نی��روگاه در بوش��هر م��ورد توجه
بوده اس��ت ،اما بنا به تش��خیص
کارشناس��ان در مح��ل اح��داث
گـس��ل بزرگ
نیروگاه "هیچگونه ُ
فعالی وجود ندارد"....
نی��روگاه اتمی بوش��هر در فواصل
 ۱۱۰کیلومتری از منطقه زلزلهخیز
کارون و در فاصله  ۱۷۰کیلومتری
از منطق��ه لرزه خیز فیروزآباد قرار
دارد.

به غیر از لرزههای کوچک چهار تا
پنج ریشتری ،زمین لرزههای بزرگ
در منطقه محدود به استان فارس،
در عمل گسل فعالی که لرزههای
س��نگین در منطقه را ایجاد کند،
در نزدیکی نیروگاه بوش��هر وجود
ندارد" .
ب��ا وجود این ه��م اطمینان دادن
زلزله هفته گذش��ته ش��ش و سه
دهم ریشتر قدرت داشت و زمین
لرزه در کش��ورهای عربس��تان و
کش��ورهای حوزه خلیج فارس به

اما هر سال اس��تفاده و اعتیاد به
مواد مخدر افزایش پیدا میکند.
پس اعدام نمیتواند جواب باشد».
«گسترش دید منفی»

•

{>> ادامه در صفحه}30 :
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ام القری

علیخامنهایودروغها،رجزخوانیها
ومدعیاتبیاساسش

مجیدمحمدی
علی خامنهای هر ساله جمعیتی
را که برای زیارت مرقد امام هشتم
ش��یعیان به مشهد می روند مورد
س��وء اس��تفاده به عنوان سیاهی
لشگر نظام (تحت عنوان جمعیت
چند صد ه��زار نفری یا میلیونی)
ق��رار داده و ارزیابی خود از س��ال
گذشته و رهنمودهای سال آینده
را در ای��ن اجتماع عرضه می کند.
در سخنان نوروزی سال  1392وی
ده مورد از قلب حقایق ،رجزخوانی
و مدعی��ات بی پایه وجود دارد که
در گذشته هم تکرار شدهاند:
آفرین هوشمندان و خنبگان جهان

خامنهای ب��رای تقویت روحیهی
چن��د ه��زار نف��ری از ط�لاب و
بس��یجیانی که هم��ه کارمندان
رس��می حکومت و دیوانس��االری
دینی هستند و در اجتماع مقابل
وی ش��عار می دهند م��ی گوید:
"نخب��گان و هوش��مندان جهان
به ملت ای��ران آفرین میگویند".
(همهی نقل قولهای این نوشته
از س��خنان خامن��های از س��ایت
تابناک گرفته ش��دهاند) کس��انی
که اخب��ار و رویداده��ای ایران را
در سراس��ر دنیا دنب��ال می کنند
چنین نخبگان و هوش��مندانی را
س��راغ ندارند .البته کسانی مانند
فلینت لورت (تحلیلگر ارشد سابق
سی آی ای) و همسرش (کارمند
سابق وزارت خارجهی امریکا) که
برای جمهوری اس�لامی البی می

کنند و از تنعم��ات درگاه والیت
نیز برخوردارند ،هستند که چنین
سخنانی را به زبان می آورند.
احتماال این گونه سخنان هنگامی
به زبان دالالن جمهوری اسالمی
می آید که به هزینهی مردم ایران
به کشور سفر می کنند و به پابوس
مقامات م��ی روند .در تاریخ روابط
میان امریکا و ایران تبدیل ش��دن
مام��وران  CIAو وزارت خارجه به
دالالن سیاسی کشور مورد مطالعه
و خدمت و سود بردن از آن سابقه
داشته است (کیم روزولت ،گریشن
یاتسویچ و ریچارد هلمز)
همپیمانان چپ ضد امپریالیست
جمهوری اسالمی نیز ممکن است
چنین نکاتی را به زبان آورده باشند
(کس��انی که در کش��ور خودشان
به دنبال تاسیس نظام استبدادی
مطلق��ه مثل جمهوری اس�لامی
هس��تند) اما غیر از این دو دسته
کسی در دنیا نیست که جمهوری
اس�لامی را با این همه جنایات و
قساوتها بس��تاید .البته خامنهای
وقتی از ملت ایران سخن می گوید
خود و وف��اداران به حکومت را در
نظر دارد.

مانعپیشرفتکشورنیست.ساختار
اس��تبدادی و االبختک��ی حقوقی
کش��ور و تمرکز منابع در دس��ت
باندهای فاسد و نظام رانت خواری
و امتیازات طبقهی روحانیت مثل
یک بختک گریبان کشور را گرفته
و نمی گذارد نیروهای کشور تنفس
و رشد کنند .فرار سرمایه و مغز از
کش��ور یک جریان دائمی بوده و
ریشه در نظام والیت فقیه دارد.
دشمنی مردم ایران با ایاالت
متحده

خامنهای ب��ا فرافکنی ،نفرت خود
از غرب و ایاالت متحده را به همه
ی م��ردم ایران نس��بت می دهد:
"ملت ایران در طول س��ی وچند
س��ال مراحلی را گذرانده است که
تا میگویند دش��من ،ذهن مردم
ایران متوجه آمریکا میشود ".هیچ
نظر سنجی مستقل و آزادانهای در
کشور س��خنان خامنهای را تایید
نمی کند .برای برساختن دشمنی
م��ردم ایران ب��ا امری��کا مقامات
جمهوری اسالمی ملت را به خود
تقلیل م��ی دهن��د و راه را نیز بر
هر گونه نظر سنجی مستقل می
بندند .رهبری که  24س��ال است
ممانعت دشمنان از پیشرفت کشور در یک انتخابات خود را در معرض
خامنهای در باب اعمال دش��منان نظر م��ردم قرار نداده نمی تواند از
(موه��وم) کش��ور م��ی گوی��د :جانب آنان سخن بگوید.
"میخواهند مانعتراشی کنند که
ملت ایران به پیشرفت و رشددست یکسان کردن تل آویو و حیفا با
نیابد ".ام��روز هیچ قدرتی در دنیا خاک
غیر از حاکمان جمهوری اسالمی خامنهای در باب عکس العمل در

نخواهند گذاشت ریالی به خودشان
خسارت وارد آید.

برابرحملهی نظامی اس��رائیل به
تاسیسات اتمی می گوید" :گاهی
سردمداران رژیم صهیونیستی ما را
تهدید به حمله نظامی می کنند عدم استقالل دولت بریتانیا
اما خودش��ان هم می دانند و اگر خامنهای به صراحت در سخنرانی
نمی دانند بدانند اگر غلطی از آنها خود اس��تقالل یک کش��ور عضو
سر بزند جمهوری اسالمی ،تلآویو ش��ورای امنیت را نف��ی می کند:
و حیفا را با خاک یکس��ان خواهد "دول��ت خبیث انگلیس هم نقش
کرد ".ای��ن هم ی��ک رجزخوانی مکمل آمری��کا را بازی می کند و
تهی برای تقویت روحیهی خودی خودش استقاللی ندارد ".خامنهای
هاست .اوال اسرائیلیها به احتمال اگر نمی داند که کش��ورهای هم
زیاد ب��ه تنهای��ی ب��رای نابودی پیم��ان در مقاطع خ��اص و مهم
تاسیسات اتمی جمهوری اسالمی تاریخ��ی با هم همراهی می کنند
اقدام نخواهند کرد و ثانیا اگر چنین (چنان که امروز جمهوری اسالمی
کنند جمهوری اسالمی نمی تواند شریک جنایات بشار در کشتار 70
تل آویو و حیفا را با خاک یکسان هزار سوری است) باید از مقام خود
کند چ��ون پس از آن بخشهایی استعفا دهد و اگر می داند مرتکب
از ته��ران و قم با خاک یکس��ان دروغی بسیار بزرگ شده است.
خواهد ش��د که ولی فقیه چنین
ظرفیتی را برای این گونه تصمیم کشورهایی که در سایه آمریکا
گیری از خود نش��ان نداده است .زندگی کردند
اصل بر بقای حکومت و روحانیت  34سال است که مقامات جمهوری
اس��ت و نه ناب��ودی آن .روحانیت اس�لامی و دیگر اسالمگرایان یک
حاک��م در ایران آن چنان غرق در دروغ بسیار بزرگ به جامعهی ایران
فس��اد و مطامع دنیوی است و آن گفتهاند و آن این اس��ت که برخی
قدر در سراسر کشور دارای منافع کش��ورها در زیر س��ایهی امریکا
است (شرکتها و کارخانهها) که زندگی می کنند .در دنیای امروز

کشورها با هم روابط و پیمانهای
متقابل دارند .برخی از این پیمانها
می��ان کش��ورهای دمکراتیک و
برخی میان کشورهای دمکراتیک
و غیر دمکراتیک است .این دیدگاه
معوج چپگرایانه بسیاری از مردم
ایران را ازدیدن واقع بینانهی روابط
بی��ن المللی محروم کرده اس��ت.
کشورهای اروپایی اکثرا همپیمان
ایاالت متحده هستند و رابط بسیار
نزدیک تجاری و امنیتی و سیاسی
دارند اما هیچ از آنها زیر س��ایهی
امریکا نیستند .برخی کشورهای
عربی نیز ب��ا نظام غیر دمکراتیک
چنین رابط��ه ای با ایاالت متحده
دارند.
خامنهای با اتکا به این دروغ نتیجه
می گیرد که آنها که زیر س��ایهی
امریکا هس��تند وضعی��ت بدتری
نس��بت به ایران دارند .کافی است
از کشورهای منطقه قطر و امارات
متحدهی عربی را با ایران مقایسه
کنید و ببینید این کشورهای نفت
خیز که روابط گستردهای با ایاالت
متحدهدارند
{>> ادامه در صفحه}14 :
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Garage Solution

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

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

________________

Pieces Auto Technique
3736, rue Jean-Talon O,
)(CORNER: COTE DE NEIGE
Montréal, QC H3R 2G7

Tel.: 514-733-6335
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ایران در کانادا...

www.paivand.ca

ـروندان
شهـ
ما نیز ور هستیم
این کش

اهدایجایزهدستاوردبهایرانیانموفقدرکانادا

«کنگـــــــره ایرانیان کانادا» روز
 ٥آوریل به سه تن از اعضای فعال
و موفق جامعه ایرانیان مقیم استان
انتاریو جایزه دستاورد را اهدا کرد.
مراسم اهدای این جوایز در هتلی
در مرک��ز ای��ن ش��هر و با حضور
بیش از  ٨٥٠تن از ایرانیان تورنتو
مهم��ان برگزار ش��د .تع��دادی از
مقامات دولتی ،نمایندگان احزاب
سیاس��ی کانادا ،در س��طح فدرال
و اس��تانی و چهره ه��ای فعال در
زمینه های اجتماعی و مدنی نیز
در این گردهمایی حضور داشتند.
دکتر پیام اخ��وان ،یکی از اعضای
مشورتی کنگره نیز با ارائه سخنرانی
در مراس��م اهدای جوایز ش��رکت
کرده ب��ود .بابک امین��ی ،نوازنده
گیتار نیز در این جشن هنرنمایی
کرد.داریوش اقبالی ،خواننده مقیم
آمری��کا نیز از جمله مهمانان ویژه
این جش��ن بود که در این مراسم
سخنرانی کرد.
اولین جوایز ای��ن کنگره به خانم
افخم مردوخی ،در زمینه خدمات
مدنی و عدال��ت اجتماعی ،دکتر
هادی مهابادی ،در رش��ته علوم و
پزش��کی و دکتر رضا مریدی ،در
زمین��ه خدمت به جامع��ه ایرانی
کانادا اهدا شدند.
کاوه ش��هروز ،معاون و سخنگوی
کنگره ایرانیان کانادا و یکی ازدست
اندرکاران برنامه ریزی برای جشن
اهدای جایزه بهدستاوردهای چهره
های فعال ایرانی تبار مقیم کانادا
در مصاحبه ای می گوید:
به رسمیت شناختن دستاوردهای

جامع��ه ایرانی (در کانادا) بس��یار
مهم اس��ت ،چه از نظر پیامی که
به جامعه مان ارس��ال می شود و
چ��ه از نظر پیامی که ما به جامعه
کانادا ارس��ال می کنی��م .اهدای
این جوایز به جامعه ایرانی تباران
کانادا این پیام را می فرس��تد که
اگر در نهادهای دانشگاهی ،مدنی،
سیاسی و فرهنگی فعالیت کنیم،
می توانی��م خدمات و کمک های
ارزشمندی داش��ته باشیم و باید
به آن ها افتخار کنیم .به رسمیت
شناختن این موفقیت ها همچنین
بر اهمیت تالش و حضور فعال در
جامعه کانادا مه��ر تایید می زند،
در کشوری که شاید عالی و کامل
نباشد اما برای بسیاری از ما خانه
خوبی بوده است .افتخار کردن به
دس��تاوردهای ایرانی تباران مقیم
این کش��ور ب��رای جامع��ه کانادا
نیز از اهمیت بس��یاری برخوردار
اس��ت چون پیام آن به مردم این
کش��ور این اس��ت که م��ا (ایرانی
تباران) بخش مهمی از س��اختار
چندفرهنگ��ی و تنوع قومی کانادا
هستیم.
به عالوه به آن ها یادآوری می کند
که ما نیز ش��هروندان این کش��ور
هستیم و هر روز و با فعالیت های
مهم خود به این کشور خدمت می
کنیم .جامع��ه ما تعهدات خود در
زمینه ش��هروندی را بسیار جدی
تلقی م��ی کند و کان��ادا نیز باید
حقوق سیاسی و مدنی ما را جدی
بگیرد.
«کنگره ایرانیان کانادا» یک سازمان

علی خامنهای و دروغهای بی اساسش...

در وضعیت بهتری هستند یا ایران.
قطر در سه سال گذشته باالترین
درآمد سرانه را در دنیا داشته است
(س��ال گذش��ته حدود  118هزار
دالر).
عدم مذاکره با امریکا

خامنهای به موضوع مذاکره با امریکا
که می رسد در سه جمله مرتکب
یک دروغ بزرگ دیگر می شود .او
می گوید" :از جمله تاکتیکهای
تبلیغاتی اینها این است که از طرف
رهبری ایران ،کسانی با آمریکاییها
مذاکره کردند ای��ن دروغ محض
اس��ت .تاکنون از س��وی رهبری
ایران هیچکس با آنها مذاکره نکرده
اس��ت .در برخی موارد مسئوالن
دولتی راجع به مسائل مقطعی با
آمریکاییها مذاکره کردند که البته
مخالفتی با آن نداشتم".
همه امروز در دنی��ا می دانند که
هیچ مقامی در جمهوری اسالمی
نم��ی تواند با دول��ت امریکا بدون

کس��ب مجوز از خامنهای مذاکره
کن��د .اگر مقامات دولت در برخی
موارد با امریکاییها مذاکره کردهاند
که خامنهای بدان معترف اس��ت
این بدین معنی است که حکومت
با مقامات امریکایی مذاکره کرده و
نفی آن موجب سرسخت نمایی و
نمایش کله شقی رهبر جمهوری
اسالمی نمی شود.
پیشرفت همه جانبه

غیرانتفاعی و غیرحزبی است .هدف
ما محافظت از حقوق ایرانی تباران
مقیم کانادا و ارتقای فعالیت آنهادر
این کشور است.
این کنگره یکی از معدود سازمان
ه��ای ایران��ی در کانادا اس��ت که
ساختاری کام ً
ال دموکراتیک دارد
و هیات مدیره آن از س��وی اعضا
برگزی��ده می ش��وند و ب��ه اعضا
پاسخگو هستند .اعضای کنگره از
همه اقش��ار جامعه ،فارغ از سطح
تحصیالت ،درآمد و یا وابس��تگی
ه��ای سیاس��ی چ��پ و راس��ت
برخاسته اند .به دلیل حضور تعداد
بس��یار زیادی از ایرانیان در تورنتو
بخش بزرگی از فعالیتهای کنگره
در این ش��هر متمرکز اس��ت .اما
یکی از وظایف اصلی ما این است
که کنگره نقش کلیدی در متحد
کردن ایرانی تباران مقیم سراس��ر
کان��ادا ایفا کند .تالش و تمرکز ما
این بوده که کنگره سازمانی باشد
که به خوبی مدیریت شود و اداره
امور را باکفایت و شایستگی انجام
دهد ت��ا سیاس��تگذاران کانادایی
فعالیتهای آن را جدی تلقی کنند.
اگر «کنگره ایرانیان کانادا» جدی
تلقی شود ،جامعه ایرانی کانادایی
جدی گرفته می شود.
«کنگره ایرانیان کانادا» در س��ال
 ٢٠٠٧و به ابتکار گروه کوچکی از
ایرانیان مقیم تورنتو شکل گرفت و
تاکنون جلسات و گردهمایی هایی
در این شهر برگزار کرده است.

>> ادامه از صفحه13 :
برابر ش��ده است ،پروندههای ثبت
شدهی ساالنه در قوهی قضاییه از
حدود  13میلیون به  16میلیون
رسیده است ،تعداد زندانیان از سال
 1357ت��ا  23 ،1391برابر ش��ده
اس��ت (با دو برابر شدن جمعیت)،
تعداد اعدامها همچنان ایران را در
صدر کشورهای اعدام کننده قرار
داده است ،جوانان سارق را به دلیل
س��رقت  50هزار تومان اعدام می
کنند ،مراکز درمانی کمبود داروی
بیهوشی و داروخانهها کمبود دارو
دارند (نه بهدلیل تحریم ها بلکه به
دلیل عدم اختصاص ارز) ،و کشورها
یکی پس ازدیگری روابط اقتصادی
خود را با جمهوری اسالمی کاهش
میدهند .تنها بخشی کهدر کشور
خوب کار می کند ماشین سرکوب
اس��ت که نوعی امنیت قبرستانی
سیاسی در کشور ایجاد کرده است.

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

  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

•
•
•
•

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

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

دالر درامد ارزی در سال
 )91ارزش غنی س��ازی
بیست درصدی به روش
(بواسطهی دروغ گوییها و تقلبات
مفرط) مقامات جمهوری اسالمی جمهوری اسالمی را داشته است یا
در دادن بی�لان کاری خ��ود ب��ه خیر؟
س��راغ علم و تکنولوژی آمده اند.
خامنهای در این قلمرو می گوید :شرکت همه در انتخابات
"در حوزه آب و محیط زیس��ت و ولی فقیه جمهوری اس�لامی در
سلولهای بنیادی و انرژی هستهای موضوع انتخابات نیز وعدهی دروغ
و  ...کشور به پیشرفتهای بزرگی می دهد .او هم می گوید همگان
توانست دست پیدا کند ".تنها در می تواننددر انتخابات رقابت کنند
حوزهی آب و محیط زیس��ت می و هم این رقابت را منوط به اعتقاد
توان به خش��ک ش��دن تدریجی به جمهوری اسالمی (بنا به تجربه،
رودخانهه��ای بزرگ کش��ور مثل ش��خص خودش) می کن��د" :در
زاینده رود و کارون و خشک شدن انتخابات همه سلیقهها و جریانات
دریاچهها مث��ل دریاچهی ارومیه معتقد به جمهوری اسالمی شرکت
و تش��دید آلودگی آب تاالبها و کنند .این هم حق همه است و هم
هوای شهرها اشاره کرد.
وظیفه اس��ت .انتخابات برای یک
تنها برگ برن��دهی خامنه ای در س��لیقه و جریان سیاس��ی خاص
بح��ث از پیش��رفت علم��ی غنی نیست .همه کسانی که به استقالل
سازی اورانیوم تا حد بیست درصد کش��ور و آینده کشور اهمیت می
اس��ت .آیا هزینهه��ای این امر که دهند و دلش��ان برای منافع ملی
بدون تنش با کشورهای غربی نیز می سوزد باید در انتخابات شرکت
ممک��ن بود (در ی��ک قلم محروم کنند".
ش��دن کشور از حدود  50میلیادر

نان سنگک

رستوران

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

دکتربهمن فصیح پور

•

او در زمینهی جهت گیری کشور
م��ی گوی��د" :در همه ای��ن موارد
پیش��رفت داش��تیم هم در زمینه
امنی��ت و ه��م در س�لامت و هم
نف��وذ بینالمللی و هم تس��لط بر
ح��وادث گوناگون که بر کش��ور و
منطقه جاری است ".البته خامنه
ای در ارائ��هی این بی�لان ظاهرا
گزارشهایی را که مقامات بدو می
دهند به ماش��ین کاغذ خرد کنی پیشرفتعلمی
سپرده اس��ت .در طول یک سال چند س��الی اس��ت که ب��ا خالی
گذش��ته چکهای برگشتی سه ش��دن خزانهی اخالق و ارزشها

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

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929

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

پیشرفت "به خواست" یا "به رغم"

عل��ی خامن��های همانن��د دیگر
مقامات جمهوری اسالمی همهی
پیش��رفتهایی را که مردم ایران
علی رغ تمایل حکومتداشتهاند به
حساب خود می گذارد .درست بعد
از تحوالت پس از انتخابات س��ال
 88و تجعات بزرگ دانش��جویی
در اعت��راض ب��ه س��رکوب مردم،
خامن��های از حضور چهار میلیون
دانشجودر کشور ابراز نارضایی کرد
اما هنگام "پز دادن" که می رسد او
از  25برابر شدن تعداد دانشجویان
در کشور از سه دههی قبل به این
س��و س��خن می گوید .به همین
ترتیب مقامات جمهوری اسالمی
از مطبوعات نیمه مس��تقلی که با
هزار گونه زحمت و فشار در داخل
کشور منتشر می شوند و هر هفته
تعدادی از آنها بسته یا محاکمه یا
روزنامه نگاران آنها بازداش��ت می
ش��وند در مجامع بی��ن المللی به
عنوان نش��انهی آزادی در کش��ور
سخن می گویند.

•

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!
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از پیر در می
کده عشق شنیدم
در عالم حق غیر
مسیح هیچ ندیدم
زاهد به تمنای به
ش
ت
ا
س
ت
در
ای
ن
ر
اه
من غیر مسیح
هیچ بهشتی نگزیدم
پیرم اگر انـــــ
در ره معشوق ولیکن
عمریست گدا
ی در آن پیر و ُمریدم
صـد رشته بریدم
من از این عالم فانی
جز رشته امی
ــد که هرگز نبریدم
دیــدم چون مسی
ح است شاخه اعالء
بشکسته قفس ب
ر
س
ر
ای
ن
شا
خ
ه
پ
ریدم
چون نور جهان اس
ت
م
سی
حا
ب
ه
دو
ع
ال
م
اندر ره او با س
ر و با سینه خزیدم
مایوس شد عال
م
ه
م
ه
از
عا
قب
ت
خ
ویش
از فیض مسیح اس
ت
چ
نی
ن
غ
ر
ق
ا
می
دم
آســـان نبود و
صل رخ یار به دیدار

امثالحکیمانه
از مردان بزرگ
 غیرممکن است بتوان فردی را که کتاب
مقدس را می خواند از لحاظ فکری اسیر کرد.
اصول کتاب مقدس پایه های آزادی بشری
است (هوراس گرلی)
 اسکندر ،ژول سزار ،شارل مونی و من
امپراطوری هائی را برقرار نمودیم ،اما ثمره نبوغ
ما بر چه چیز استوار بوده است؟ بر قدرت.
اما عیسی امپراطوری خود را فقط بر قدرت
بیان محبت بنا نمود و تا به امروز میلیونها نفر
جان خود را بخاطر او فدا ساختند (ناپلئون)
 اگر ایمان ما امری است که داشتن و
نداشتن آن فرقی در ما بوجود نمی آورد ،اگر
ایمان ما نقشی حیاتی در زندگی ما ندارد ،پس
دیگر تعجبی ندارد که اطرافیان ما آنرا امری
بی اهمیت بیانگارند .آنچه که ما اهمیت زیادی
برای آن قائل نیستیم نمی تواند توجه دیگران
را بخود جلب کند .اگر چیزی برای ما اهمیت
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کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال
ش جالل عادل
شی

ک

ینه ز بهر
ُرخ معشوق دریدم

داشته باشد نمی توانیم در موردش ساکت
باشیم ،اگر ایمان حقیقی باشد بگونه ای بیان
می شود که بر دیگران تاثیر می گذارد (جان
گاوانف)
 خدا به جهت آنکه ما موجوداتی ارزشمند
هستیم دوست ندارد ،بلکه ما از این جهت
ارزشمند هستیم که خدا ما را دوست می دارد
(مارتینلوتر)
 من می دانم که باید سخن گفتن در
مورد عیسی را واگذاریم تا او بتواند در من
سخن بگوید .باید اندیشیدن در مورد او را
واگذارم تا او بتواند در من بیندیشد و عمل
کردن برای او را واگذارم تا او بتواند توسط
من عمل کند .من می دانم که تنها طریق
برای نگریستن به دنیا نگریستن از طریق
چشمان او می باشد (هانری نون)
 گاندی پیشوا و فیلسوف هندی در
مورد موعظه عیسی مسیح در باالی کوه که
شامل  3باب می شود چنین می گوید :اگر
تمام نوشته هائی که راجع به خدا نوشته
شده است از دنیا حذف گردند ،این سه باب
از انجیل متی کافیست تا انسان را به خدا
برساند .


خوشا به حال
توجه شما را به چند آیه
پاکدالن ،زیرا خدا را خواهند
از باب  5اجنیل متی
دید.
جلب می کنم.
خوشا به حال آنان که 
خوشا به حال آنان که

برای برقراری صلح در میان
نیاز خود را به خدا احساس
می کنند ،زیرا ملکوت آسمان مردم کوشش می کنند ،زیرا
ایشان فرزندان خدا نامیده
از آن ایشان است.
خواهند شد.
خوشا به حال ماتم


خوشا به حال آنان
زدگان ،زیرا ایشان تسلی
که به سبب نیک کردار بودن
آزار می بینند ،زیرا ایشان از
برکات ملکوت آسمان بهره
مند خواهند شد .آمین
از خدای قادر متعال فیض و

خواهندیافت.
خوشا به حل

فروتنان ،زیرا ایشان مالک
تمام جهان خواهند گشت.
خوشا به حال گرسنه

برکت عیسی مسیح را برای
گان و تشنگان عدالت ،زیرا
شما مسئلت دارم.
سیر خواهند شد.
خوشا به حال آنان که جالل عادل

مهربان و با گذشتند ،زیرا از
دیگران گذشت خواهند دید.

بت است

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

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal
Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

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

Mary Anne
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شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فردوسی
7085 Cote-des-Neiges

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

Tel: 514-341-5194

---------

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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

کتابخانهنیما

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

5206 DECARIE #3

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

خورشید خانوم

را فراموش نکنیم!

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

www.addhi.org

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

دانشنامهایرانیکا

MEK IC

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

تلفن)514( 626-5520 :

(514) 651-7955

8043 St-Hubert
514-619-4648

ایران-مونترال

بالهایرنگ

اجنمن ادبی مونتریال

اجنمنزنانایرانیمونترال

مدرسه دهخدا

(514) 274-8117

----------

کافـــه لیت

(514) 299-1787

منایشگاه نقاشی های

www.cafelitt.ca

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

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

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

علی اصغر معصومی و حمیرا مرتضوی

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

تا پایان آوریل  2013ادامه دارد

فرهنگسرایسینا

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

در گالری «رانده وو»

مرکزفرهنگیزاگرس

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت
--------------------

اوتـــاوا

بنیاد سخن آزاد

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

IBNG

همبستگیبازرگانی

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

نگاهی به منایشگاه بال های رنگ

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

(514) 731-1443

چگونه اهمیت هنر
را به بهتــرین وجه
بشناسیم ؟

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

محمد صدیق

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

آموزش سنتور
---------------

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178

 کنسرت بزرگ انــدی

در پله دو کنگره مونتریال

>> شنبه  12ماه اکتـبر 2013

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

>>سوپراسپشیال
جدید ما :

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

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

514

933-0-933
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820, av Atwater,

Montréal, QC H4C 2H1

و هم در تداوم کنکاش های ارزنده
فرهن��گ و هنر پی��ش روی کند؛
نمون��ه هائی از اینگون��ه فراگیری
ه��ا ی هنری در هنرمندانی چون
پیکاس��و دیده میشود که ساختار
های گوناگون آثارش ،اقتباس های
او از گذشتگان است؛ و همچنین
ماتی��س (هنرمند فرانس��وی) که
رش��د خود را در هنر مدیون کپی
کردن از گذشتگان و آ موزشش در
موزه ها میداند و سر انجام مکتب
« فووی��زم» را در نقاش��ی بوجود
آورد که همگون کلیه جهش های
تاریخی زمینه را برای باز س��ازی
های فرهنگی پیش��رو تری آماده
می کرد.
در آثار معصوم��ی نوعی کنکاش
متداوم دیده میش��ود که در آثار و
زندگی بیش��تر هنرمندان وجود
دارد و آن کوشش��ی اس��ت که از
نقطه آغازین خالقیت هنرمند تا
مراحل رشد او که مرحله ای کامل
تر و رضایت بخش تر است به پیش
میرود.
میتوان این مس��یر تکاملی را یک
گذار سازنده بس��وی اشباع شدن
نامید که آنچه ت��وان تداومش به
پایان رسیده در قالب دیگر زندگی
ت��ازه ت��ری را آغاز می کن��د؛ آثار
معصوم��ی با خود انباش��ته ای از
بقایای قاجار را ب��ه همراه دارد اما
در رویکردی نوی��ن ،ارمغانی تازه
به مردمی عرضه میکند که سوابق
تاریخی قاج��ار را بگونه ای دیگر
میشناسند.
در واق��ع معصوم��ی همگ��ون با
هنرمندان دیگر وطن ما قالب های
گذشته را برای شکل گرفتن نیاز
های فرهنگی زمان خود بکار می
گیرد و ای��ن قالب ها در نهایت به
معیار های ارزنده و پیشرو تری در
مظاهردیگر زندگی تجلی میکنند.

مونتریال
در نمایش��گاه مشترک علی اصغر
معصوم��ی و حمی��را مرتض��وی
ترکیبی از دو شیوه هنری نمایش
داده میش��ود ک��ه اینگون��ه در
همگرائی زمینه بهت��ری را ایجاد
میکن��د تا بیننده ابعاد بیش��تری
از احساس��ات انس��انی را ببیند و
بشناس��د .اصغر معصومی یکی از
هنرمندان شناخته شده فرهنگ
ماست که در تحوالت و دگرگونه
گی های فرهنگی ما سهمی بسزا
دارد او آم��وزش هنری خود را در
دهه های پنجاه میالدی در میان
نسلی پیشرو آغاز کرد.
فضا ئی که معصومی در آن رش��د
میکرد فضائی بود که بقایای کهنه
گرائی های دوران های قاجار و زند
واپس��ین تاثیرات خود را از دست
میدادند و هنرمندان پیش��روی ما
با توجه به ارزش های فرهنگی که
بر بنمایه های ژرفی استوار بودند
و با اله��ام گرفتن از این بنمایه ها
و بکار برد آنها درآثارشان روندهای
کهن��ه را کنار زده و ش��یوه های
نوینی بوجود می آوردند؛ در واقع
یک حرکت پیشرو بود که کوشش
میکردند در فرهنگ ما شیوه هائی
بوجود بیاورند که اصالت فرهنگی
ما را داشته باشد.
دگرگون��ه گی هائی ک��ه در زمان
رشد فرهنگی معصومی روی میداد
پاس��خ به خواس��ت های ضروری
و اساس��ی و نیاز های زمان رش��د
هنری او بود که میبایستی بوسیله
پیشتازانی که خود را برای به پیش
بردن مردم وآگاهی فرهنگی آنها
آماده می کردند ،داده شود و آنها را حمیرا مرتضوی که در زمینه های
از واکنش های بازدارنده تاریخی و آکادمیک و آش��نائی و شرکت در
واپس گرا بیرون بکشند.
مجامع آموزشی هنری و تکنیکی
معصوم��ی همانن��د هنرمن��دان (بوی��ژه جواهر س��ازی و کرافت)
فرهن��گ ه��ای دیگ��ر از جوهر تجربی��ات زی��ادی دارد با عرضه
جانبخش تجربیات گذش��ته بهره کردن رئالیزم -فیگوراتیو جسورانه
م��ی گرفت که ه��م موجودیت و و با زبان گویای استعاره میکوشد
ارزش خود را بشناسند و بسنجند مس��ئله مورد انتقاد و تابو ش��ده

«عریان بودن زن» را که در بیشتر
فرهنگهای کهنه گ��را با دیده ای
خالف معیار ه��ای اخالقی تلقی
میشود بنمایش بگذارد .او در آثار
خود شیوه ای را می گزیند که این
بعد ویژه زندگی انسانی را علیرغم
تعبیرات سنتی نشاندهد.
کوشش او صرفا تداوم جهش های
پیشرو در مسیر تاریخی هنر است
که نمای��ش واقعیات طبیعت را از
گزند س��خت-بینی های تحمیل
شده سنت ها رها می کردند و این
هنرمند در فرهنگ ما میکوش��د
بیننده وطن خ��ود را از این قالب
فش��رده و محدود تحمیل ش��ده
اخالق��ی بی��رون کش��یده و به او
آم��وزش دهد ک��ه آنچه طبیعت
است از دیدنش نباید شرمنده بود
بلکه باید آنرا ستود.
آثار حمیرا مرتضوی در بر گیرنده
دو استعاره شناخته شدهدر فرهنگ
بویژه در ادبیات وطن ماس��ت که
ش��عرا ی بزرگ��ی چ��ون حافظ ،
سعدی و دیگر فرهیختگان ادبیات
بکار برده اند «زن و گل» حمیرا نه
تنها نقاشی است کهدر نسل جوان
تری از هنرمندان ایرانی تجربیات
و س��وابق آموزش��ی گوناگونی در
نقاشی شیوه کالس��یک ،آموزش
هائیدر زمینه هنر ابستره ،طراحی
های دیجیت��ال ،طراحی و جواهر
سازی دارد.
او ب��ا بکار ب��رد و توان تکنیکی در
ساختار ظریف و ملموس بدن زن
و لطافت و زیبائی گلها تسلط ویژه
ای از خود نشان میدهد؛ هنرمندی
جدی است و در نهایت به کاربرد
روند آ کادمیک کار خود را دنبال
ک��رده و ش��خصیت خ��ود را در
راستای هنریش ساخته است.
حمی��را «عریان ب��ودن زن» را از
این جهت مورد توجه خاصی قرار
میدهد ،که برای او نا دیده گرفتن
ارزش های زیبای بدن انسان (بویژه
زنان عریان) در اثر تسلط تابوهای
سنتی است که همیشه انگیزه ای
مردود شناخته شده .جدی بودن
هنرمند کامال منطقی و بجاست
آنهم در زمینه ای که قرنها توجه
به عریان ب��ودن زن در تاریخ هنر
با حرمت��ی ارزنده انعکاس یافته و
هنرمندان پیش روی هر فرهنگی
توانس��ته اند که این شیوه
و بی��ان هنری را به عنوان
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قتلهایناموسیدرکانادا
داستان واقعی خانواده شفیعا

کافه خاطرات
مهمان :خامن شیدا
قره چه داغی
خانم ش��یدا قره چه داغ��ی ،این
بار مهم��ان کافه خاط��ره خواهد
بود ت��ا خاطرات خ��ود را با دیگر
هموطنانشدرمیان بگذارد.
هدف کافه خاطرات ایجاد فضایی
است برای تبادل خاطرات فردی و
مشترک جامعه ایرانی مونترال که
در نهایت منجر به تبیین و تقویت
هوی��ت آن گردد .ای��ن گفتگو در
فضایی غیر رسمی
و صمیمی برگزار میگردد.
ش��یدا قره چه داغی ،آهنگس��از،
پیانیس��ت و مدرس موس��یقی و
تحصیالت موس��یقی خ��ود را در
دهه چهل در آکادمی موس��یقی

وی��ن در اتریش گذراند.
او در بازگش��ت به ایران
ب��ه فعالی��ت در زمینه
موسیقی فیلم پرداخت
و در ای��ن میان می توان
به موس��یقی فیلم های
"رگب��ار" و "کالغ" از
بهرام بیضای��ی و "دائی
جان ناپلئ��ون" از ناصر
بعنوان یکی از برجسته ترین زنان
تقوایی اشاره کرد.
او همچنین در کانادا ،منظومه ی تاثیرگذار در موسیقی ایران در یک
"پریا" ی شاملو را با موسیقی خود قرن اخیر معرفی شد.
بصورت باله درآورد .ماه گذش��ته میزبان :پدرام آریایی
نیز در تهران با اهدای جایزه سال تاریخ 16 :آوریل
زنان موس��یقی ایران بنام تندیس زمان :از ساعت  6تا6/30
"قمرالملوک وزیری" به ایشان در قهوه و آشنایی
میان چهره های��ی چون خانم ها ساعت  6/30تا  8/30گفتگو
پریسا ،گلنوش خالقی ،سیما بینا ،مکان :کتابخانه وست مونت
Westmount Library
پری زنگنه ،لیلی سرکیسیس��ان،
Westmount Room
فوزی��ه مجد ،ارف��ع اطرایی ،نوین
4574 Sherbrook St W.
افروز ،پری ثمر ،سوسن اصالنی و ...

The Sheldon Chumir Foundation for Ethics in Leadership and
The Rona Amir Foundation present

Honour Crimes in Canada:
Tackling Some Difficult Questions
Keynote Speaker and Panel Discussion

ROB TRIPP, author
WITHOUT HONOUR:
The True Story of the Shafia Family
and the Kingston Canal Murders

Thursday, May 2, 2013, 7:00 - 9:00 PM

WHEN:

Le Westin Montréal, 8th Floor, Palais Room

WHERE:

270, Saint-Antoine West, Montréal
Free event; dessert reception to follow.
English presentations; some French interpretation available.

کتابخانه وبنیاد فرهنگی نیما

REGISTRATION REQUIRED:

خدماتمالیاتی

info [at] chumir.ca

کتابخانه وبنیاد فرهنگی نیما خدمات پرنمودن
فرم های مالیاتی اشخاص حقیقی وکم درآمد را
از تاریخ از اول مارچ  2012آغاز خواهد کرد.
ایرانیانی که در س��ال  2012وارد کانادا ش��ده اند و
درآمد کل س��الیانه آنها برای س��ال  2012کمتر از
 $10000است،
ب��ا پرداخت مبلغ  $5دالر از این خدمات بهره مند

خواهند گردید .سایرین نیز شامل تخفیف مخصوص
کتابخانه نیما خواهند بود.
برای پر نمودن فرم ه��ای مالیاتی  2012با تعیین
وقت قبلی با شماره تلفن
5149956153
 4تا  9بعداز ظهر
5144853652
 6تا  8بعد از ظهر
تماسبگیرید.

گروه تئاتر صورتک
در جستجوی بازیگر

بنیاد سخن آزاد برگزار می کند "

فرصتی استثنایی برای بازی در یک منایش حرفه ای

گروه تئاتر صورتک برای اجرای یک نمایش حرفه
ای به کارگرادانی علی شریفیان در مونترال ،تورنتو
و دیگر ش��هرهای کانادا در جستجوی دو بازیگر
مرد حدودا  30تا  35ساله است که سابقه کار تئاتر
داشته یا به بازیگری عالقمند باشند.
اگرداوطلب هس��تید ،عکس(های) به روز خود و
شماره تلفن تان را به ای میل گروه ارسال کنید
514-733-4229
Sooratak@yahoo.ca

نمایش یکی از ابعاد زندگی
دور از محدودیت های سنتی
و تابوهای مسلط بر مظاهر زندگی
نشان دهند .در آثار حمیرا نمایش
گل اش��اره ای بروی��ش و زایش و
زیبائی اس��ت اما در ترکیب بندی
هائ��ی که بدن عری��ان با ترکیبی
از لطاف��ت و ظرافت گل همگون
میش��ود بیننده را ب��ه این نتیجه
میرساند که چگونه میشود دیدن
گل ها برای لذت بردن و ارزیابی آ
نها مجاز و مطلوب پذیرفته شوددر
حالیکه یک بدن عریان زن را نیاید
دید و این پرسش را پیش میکشد
که شیوه های قضاوت ما برپایه تا
بوهائی گذاشته ش��ده که در آنها
معیار های عادالنه ای وجود ندارد
وج��ود آنها زوائدی اس��ت که باز
دارنده پیش روی فرهنگی است .
حمیرا خود را آموزگار پیش��رو.ئی
میداند که نه تنها در زمینه عریان
بودن زن جدیست بلکه در تعمیم
ای��ن دی��د گاه و در نظ��ر گرفتن
و نمای��ش واقعی��ت های طبیعی
مصمم است .او در جهتی به پیش
میرود که بتواند داوری ساده لوحانه
را مورد سئوال قرار دهد ،داوریهای
بخ��ش بیش��ماری را ک��ه هنوز
نتوانسته اند از محدوده های سنگ

"شیدا قرچه داغی
کنسرت موسیقی کالسیک

---->> چهارمین سری دیالوگ
--------- ٢٥ماه می
La Maison de Musique
Chapelle historique
du Bon-Pasteur
info: 514 678-4030
ساعت آشنا شدم ،اما آشنائی با آثار
یک هنرمند زمانی دراز الزم ندارد؛
آ نچه یک هنرمن��د بوجود آورده
چکیده و جوهر وجود اوس��ت که
ترجمان کنکاش ،جدیت و وفاداری
او به کاریس��ت که زندگیش را در
آ ن خال صه و متبلور کرده است.
معصوم��ی و مرتضوی دو انس��ان
هنرمندند که در دو فضای زیست
دردو شخصیت متفاوت رشد کرده
اند و ما بعنوان مخاطبان آثارشان
آنچه می بینیم ،نمایش شفافی از
دنیای ناخودآگاه ضمیر آنهاس��ت
ک��ه به ما میگویند کی هس��تند؛
چه چیزی از موجودیت و زیستن
میدانند که ما نمیدانیم؟ چه روند
ها ئی را یافته اند تا خود را بواقعیات
زندگی نزدیکت��ر کنند؟ و چگونه
میتوانند پیام های ناگفته را در آثار
خود به ما بگویند؟
ش��ما را به دیدار این نمایشگاه فرا
می خوانم.
نمایش��گاه بال های رنگ :تا پایان
ماه آوریل در گالری «راندوو» دائر
است.

شده سنتی و کهنه گرا نجات پیدا
کنند .حمی��را در بعضی از آثارش
یک زن عریان را با ساختاری بسیار
ملموس و زیب��ا در ترکیب بندی
با یک گل ک��ه لطافت آن بهمان
زیبائی زن عریان است قرار میدهد
این سنجش شفاف به سادگی می
تواند بیمی را که تاثیر تابو های جا
افتاده در بینندگان برای قرنها ایجاد
کرده است ،از میان بر دارد و بهمان
راحتی ک��ه گل را می بیند هر دو
را ب��دون هیچگونه بیم و تردیدی
ببین��د؛ او از مخاطبان��ی ک��ه در
قضاوت شان هنوز جامد باقی مانده
اند ،م��ی خواهد ک��ه از داوریهای
غیرمنطقی خود فرات��ر رفته و به
دنی��ای آزادتری گام بگذارند .امید
آن میرود که پذیرش فرهنگی ما
به میزانی برسد که همان آ زا دی
که در هنر بنمایش گذارده شده و
قرنها آن را با حرمتی ویژه ستوده
اند در فرهنگ ما هم جای خود را
باز کند.
من معصومی را بیش از 60س��ال
است بعنوان یک دوست هنرمند
(که با هم در تالطم و واکنش های
ح��اد آموزش ه��ای فرهنگی کار ب��ا آرزوی موفقیت ب��رای این دو
کرده ایم) می شناس��م و با حمیرا هنرمندارجمند.
مرتضوی در مدت��ی کمتر از یک

www.chumirethicsfoundation.ca

Dr. Ramin Jahanbegloo
Dr. Farhad Sabetan
Mr. Enayat Rawhani
Mr. Behrouz Jabbari
Mrs. Bahereh Motlagh
Mr. Dan Scott
Mr. Soheil Parsa
Dr. Hussien Ahdieh
and more...
Some of the confirmed
artistic performances:
Saturday night Gala with
famous Bijan Mortazavi
Vesal Ensamble
"The Iranian National
Choir" founded and conducted by Kamal Taravati
Sama Dance Group
Mahsa Golmakani
Pegah Yazdani
Sheragim Naderi
Babak Doostdar
Bahram Dehghany

RONA AMIR
FOUNDATION

Hope and Faith
ایمان و امید

Mention Persian Conference for reservations
____________
Under the auspices of the
National Spiritual Assembly of the Bahá’ís of
Canada

Some of the confirmed Speakers are:

Mr. Hooper Dunbar (Former member of the Univer)sal House of Justice
Dr. Erfan Sabeti
Dr. Payam Akhavan

Fostering Communities to
Elevate Society
-------------------Toronto Persian Conference
– Friday, May17
Monday May 20, 2013
Sheraton Parkway North
)(Toronto
For More Information and
to Register Online
www.persianconference.
com
To Register by phone call
647-299-4312
__________
Translation from Persian to
English will be provided
Hotel Reservation 1-800668-0101

دعوتبهجلسهمجمععمومیانجمندفاع
از حقوق بشر در ایران  -مونترال

تاریخ  :یکشنبه  28آوریل 2013
 3تا  6بعد از ظهر
مکان :دانشگاه UQAM

DS, J.-A.-De Sève,
320 Sainte-Catherine Est,
)DS-R515

___________________
اعضای شورای هماهنگی انجمن
بدین وسیله از تمامی دوستان و
عالقمندان برای شرکتدر جلسه
مجمع س��االنه انجمن دعوت به
عمل می آورند.
بنا به موافق��ت اعضای حاضر در
جلسه پیش��ین مجمع عمومی

در م��اه فوریه ،انتخابات ش��ورای
هماهنگی به جلس��ه بع��د (28
آوریل) موکول شد.

دستور جلسه به شرح زیر می
باشد :

 ارائ��ه گ��زارش کوتاه��ی از
فعالیتهای سال گذشته
 ارائ��ه خالص��ه ای از مطالب
مطرح شده در کارگاه ماه مارس
در مورد آموزش دمکراسی
 انتخابات برای تعیین اعضای
ش��ورای هماهنگی برای س��ال
جدید
 بحث الیسیته (قسمت دوم)

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
• www.irqo.net

________________
امید اس��ت که همگان با شرکت
خود و تشویق اطرافیان خود برای
حضور در این جلسه ،محتوای آن
را پربارتر نمایند.د
به امید دیدار شما در  28آوریل
انجم��ن دفاع از حقوق بش��ر در
ایران – مونترال
www.farsi.humanrightsiniran-montreal.org
info@humanrightsiniranmontreal.org
Tel.: 514-476-1887
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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
امتحانات
دوره های آمادگی
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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www.AplusWeb.ca
Who we are Our services Projects Blog

Contact us

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

 Web Designطراحی وب سایت

WEB
Design Hosting

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

بهینه سازی رتبه سایت

SEO

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

 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

م tion
شاوره ima
t
s
و
eE
Fre
ار
زیاب
ی
ر
ا
ی
گان

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

لحظههای شیرین با

سفرۀعقدشیرین
______________

طراحیواجرایسفرههایعقدشما...
در رنگ ها و اندازه های متنوع

Tel.: 514-624-2669
514-912-5651
www.sofrehaghd-montreal.com

رستورانشومینهپارسی
#178

Plaza Cote des Neiges

همه روزه
طبخ در حضور مشتری
خورشت
زی وقیمه
ه سب
قورم د یا آش:
با ساال
۷.۹۹
 انواع چلو کباب با ساالد یا آش ۷.۹۹ .....................
 زرشک پلو با مرغ با ساالد یا آش۷.۹۹ .................

 ۳طبقه پارکینگ سرپوشیده و رایگان
با اسپشیالها ی متنوع و قیمت مناسب
برای اسپیشال روز با ما متاس بگیرید
Takeout available

BISTRO

#103

 همبرگر تریو5.50 ..................................
chicken nuggets
فراید چیکن،ساندویچ سوسیس ،هاتداگ،انواع پوتین
با قیمت های مناسب


انواع مختلف پیتزا
>> از  5دالر

پیتزا سایز فامیلی  18اینچ >> فقط  15دالر

هر سه رستوران :با مدیریت ایرانی

#105

ساعات کار:
دوشنبه تا چهارشنبه 10/30 :صبح تا  6بعدازظهر
پنجشنبه و جمعه  10/30 :صبح تا  8شب
شنبه و یک شنبه 10/30 :صبح تا  5بعدازظهر

www.chemineeperse.com
________________
Plaza Cote des Neiges
CDN
bus 165

)(food court
6700 Cote Des Neiges













Tel.: 514-564-9790
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خدمات آرایشـی LASER SPA

INSTITUT LEA

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

massagetherap
member: M~RMy
Q
receipt avaliable

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

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

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز
دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)
درخدمت ایرانیان گرامی

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

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

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

unitedtours@bellnet.ca

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

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

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع صنایع دستی

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

خوشم
پخت

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویساتومبیل

مخصوص خامن ها و آقایان

انواع
کارت
تلفن

حواله
پولی

خاصه
نان
نی:
افغا و تازه:
زه

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:

س
کووپراس
پ
ش
ا
تاه کرد ل:
 +سش ن مو
وار

خامنها
رای
ب آقایان
و

>> مکان ویژه برای خامن های باحجاب

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

متخصص آرایش عروس
www.eveandm.com

Tel.: (514) 481-6765

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

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

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

______________________

<<Auto RJ

360 rue Victoria

Lachine، Qc، H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

خدماتآرایشی

LiLi

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

روبروی بانک رویال

________________
6060 Sherbrooke W.
Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022
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NOTAIRE-NOTARY
وحید خلجی

Dr. Bita
Dr. Bita

ClinicalClinical
DirectorDirector

محضردارومشاورحقوقی
:خدمات ما شامل

 وام،خرید و فروش: امالک
 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

Dr.Paydar
Reza Paydar
Dr. Reza










________________
VAHID KHALAJI

علوم ورزشی
زوجی
مشاوره
/ فردی
علوم ورزشی
فردی
مشاوره
زوجی
مشاوره
/ مشاورهفردی
مشاوره
 مشاوره زوجیروانشناسی ورزش/

تب سوزنی سنتی و لیزر درمانی مدرن

شناسی:استخوان
کایرو پراکتیک
استخوان شناسی
 پراکتیک:کایرو

جنسی
مسائل
درمانی و
مسائل جنسی
جنسیو
درمانی
سکس
مسائل
سکسدرمانی و
سکس

روانشناسی کودک

Neuro-Feedback
تغذیه
Life Coaching
متخصص درمانی
متخصص تغذیه هنر

علوم ورزشی ماساژ درمانی
درمانی
هرگونه اعتیاد
ماساژترک
های
مدرن
لیزر
دردو
سنتی
خدمات ویژه تب
درمانی مدرن
درمانیلیزر
دائمی و
سنتی
سوزنی
منزل سوزنیتب
متخصص تغذیه

 استخوان شناسی: منزل
پراکتیک
کایرو
منزل
خدمات ویژه
ویژه
خدمات

روانشناسی کودک
روانشناسی کودک

سمینارو وکنفرانس
سمینار
کنفرانسو کنفرانس
سمینار
گروهدرمانی
گروه
درمانی
گروه درمانی

مهارتهای ارتباطی زوجین

هایزوجین
ارتباطی
ارتباطی زوجین
مهارتهایمهارت

(روانشناسی (برای تمامی سنین

(سنین
تمامی
روانشناسی (برای
(تمامی سنین
(برای
روانشناسی

( روانکاوی (برای تمامی سنین

ماساژ درمانی

( سنین
تمامی
روانکاوی (برای
( تمامی سنین
(برای
روانکاوی

هنر درمانیهنر درمانی

روانشناسی ورزش
روانشناسی ورزش

Westmount هرگونه اعتیاد
West
اعتیاد
هرگونهIsland
ترک
ترک

Laval

Integrative Clinic Dr.Bita

iLife Health Centre

245 Victoria, Suite 110
Westmount, Quebec H3Z 2M6
www.clinicdrbita.com
info@clinicdrbita.com

Pointe-Claire, Quebec, H9R 0A5
www.ilifehealthcenter.com
info@ilifehealthcenter.com

Neuro-Feedback
Neuro-Feedback
Alfa Care Health Centre
Life Coaching
Life Coaching

دردهای
دائمیهای دائمی
درد
6500 Trans Canadian Highway, #400

Westmount
Westmount

2572 Daniel-Johnson Boul. #200
Laval, Quebec, H7T 2R3
www.alfacarehealthcenter.com
info@alfacarehealthcenter.com

West Island
West Island

Clinic Dr.Bita
Integrative
Clinic Dr.Bita
LachuteIntegrative
Brossard

iLifeCentre
Health
Centre
iLife Health
Toronto

Toronto
Health
Centre#400
Trans
Canadian
Highway,
Centre
Alpha
Addiction
Care
Centre
Trans6500
Canadian
Highway,
#400
245Suite
Victoria,
110 Brossard Health 6500
245
Victoria,
110 Suite
151 Yonge
Street,
11th
Floor
Quebec
2M6Boul. Leduc , Bureau
410 Pointe-Claire,
Quebec,
H9R
0A5
Westmount,
Quebec H3Z
2M6 H3Z9160,
Pointe-Claire,
Quebec,
H9R
0A5
Lachute Westmount,
Toronto, Ontario, M5C 2W7
0E3
www.ilifehealthcenter.com
www.clinicdrbita.com Brossard, Quebec, J4Y
www.alphaaddictioncare.com
www.ilifehealthcenter.com
www.clinicdrbita.com
www.torontohealthcentre.com
info@alphaaddictioncare.com
info@clinicdrbita.com www.brossardhealthcentre.com
info@ilifehealthcenter.com
info@clinicdrbita.com
info@ilifehealthcenter.com
info@torontohealthcentre.com

info@brossardhealthcentre.com

Ottawa Laval
Laval

Ottawa Health Centre

CareCentre
Health Centre
Alfa
CareAlfa
Health
1 Rideau Street, Suite 700

Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

CEO
and President
CEO and
President

Lachute
Lachute

Alpha Addiction
Care Centre
Alpha Addiction
Care Centre

Main contact number:
Toll free:
2572K1N
Daniel-Johnson
#200
Ottawa,
Ontario,
8S7Boul. #200Boul.
2572
Daniel-Johnson
514-999-BITA (2482)Lachute Lachute 1-855-382-BITA (2482)
www.ottawahealthcenter.com
Laval,H7T
Quebec,
www.alphaaddictioncare.com
Laval,
Quebec,
2R3 H7T 2R3
www.alphaaddictioncare.com
info@ottawahealthcenter.com
www.alfacarehealthcenter.com
info@alphaaddictioncare.com
www.alfacarehealthcenter.com
info@alphaaddictioncare.com
info@alfacarehealthcenter.com
info@alfacarehealthcenter.com

5057 Av. Victoria

Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Toronto
Toronto

TorontoCentre
Health Centre
Toronto Health

Tel.: 514-439-1444

Yonge
Street,
151 Yonge151
Street,
11th
Floor11th Floor
Toronto,M5C
Ontario,
Toronto, Ontario,
2W7 M5C 2W7
www.torontohealthcentre.com
www.torontohealthcentre.com
info@torontohealthcentre.com
info@torontohealthcentre.com

CLINIQUE INTÉGRATIVE
Brossard
Brossard

Alpha Care Rehab Centre

Health Centre
BrossardBrossard
Health Centre

9160,
Boul.
Leduc410
, Bureau 410
9160, Boul.
Leduc
, Bureau
www.clinicdrbita.com
Brossard,
Quebec,
Brossard, Quebec,
J4Y
0E3 J4Y 0E3
514-999-2482
www.brossardhealthcentre.com
www.brossardhealthcentre.com
info@brossardhealthcentre.com
info@brossardhealthcentre.com

کلینیک مدیکال آلفامدیک
OttawaOttawa

OttawaCentre
Health Centre
Ottawa Health

1 Rideau
Street,
1 Rideau Street,
Suite
700 Suite 700
Ottawa,K1N
Ontario,
Ottawa, Ontario,
8S7 K1N 8S7
www.ottawahealthcenter.com
www.ottawahealthcenter.com
info@ottawahealthcenter.com
info@ottawahealthcenter.com

Main contact
Main contact
number:number:
514-999-BITA
514-999-BITA
(2482) (2482)

Toll free:Toll free:

1-855-382-BITA
1-855-382-BITA
(2482) (2482)

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

Alpha Care Rehab Centre
CLINIQUE INTÉGRATIVE
Alpha Care Rehab Centre
CLINIQUE INTÉGRATIVE














 دکتر ریموند رضایی












آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در



















  اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده
جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










 حیدری


مهری







اجنام آزمایش خون
جراح دندانپزشک
دکتر
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در









زمانی


مهسـا







 
دندانپزشک
جراح
دکتر

www.clinicdrbita.com
www.clinicdrbita.com
514-999-2482 514-999-2482

Dr. Raymond Rezaie

 پزشک خانواده

بدون وقت قبلی
Family Physician

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

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

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

Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

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

(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors
 ختنه کودکان از
 ماه6 بدو تولد تا






















 

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
-ENDOCRINOLGUE:
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Dr. Jack Elstein
Implant  کاشتن دندان

Invisalign
-UROLOGUE:
Dr. Jean-Louis Bourque
Root Canal  درمان ریشه
-
ALLERGIE:
NewZoom 2 ACP سفید کردن دندانها توسط دستگاه
Dr. Phil Gold
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
CARDIOLOGUE:
Rapid Orthodontics








 -Dr.

 دندان اطفال
Abed G Kahwati
- GYNÉCOLOGUE:
مصنوعیImplant
 گذاشتندندانهای

Dr. Michael Ah-Sue
) پر کردن دندان ها (همرنگ دندان
- ORTHOPEDIE:

RootAC
Canal
CEREC
Bluecam 

























 
















 




















_____________________________
Zoom 2 ACP























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



















(Metro: Guy)
روز7
و بیمه های









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





















Montreal, Qc H3H 1M1






























































: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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کمپانی بیمهالگانس

Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی

جتاری/مسکونیموتورتاکسیاتومبیل
کمترین بها برترین سرویس

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______
 با اقساط
ماهیانه
CAR

6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6
(2nd floor)

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

1392  فروردین26  1104  شماره 19 سال

www.paivand.ca

HOUSE

آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

:مشاور مجرب شما

مهریصدوقی

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

 سال سابقه15    بیش از

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

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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

... اتومبیل و، هتل،   کروزهای ویژه


Cell: 514 834 2166

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

و بسیاری دیگر

TAXI

MOTO

COMMERCIAL

assurance@eleganceleasing.com

www.ilsmontreal.org

.اهل کاشامن

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

.روزگارم بد نیست
، تکه نانی دارم
، خرده هوشی

. سر سوزن ذوقی

165

،مادری دارم

بهتر از برگ درخت
،دوستانی

افسونگلسرخ

بهتر از آب روان
.......

ُ
سپ
ـه
ـه
س
راب ری

دار-نگاهی به اندیشه های خود

در اشعارش

:سخنران

 دکترجاوی�د
موس�وی
2013  آوریل21  یکشنبه

 بعدازظهر8/30  تا6/30 ساعت

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

514-651-7955
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www.paivand.ca

Cup Cake Coffee 3C
اولین شیرینی سرای ایرانی

با انواع شیرینی جات تر و خشک

کیک جهت مراسم نامزدی  -عروسی -

تولد-فارغالتحصیلیوکلیهسفارشاتویژهشماعزیزان

پیشاپیش فرا رسیدن عید نوروز و بهار را تبریک گفته سالی
پر از شادابی و تندرستی را آرزومندیم.

اسپیشال ویژۀ نوروز

 ۱۵درصد
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(از  ۱۵مارس لغایت  ۳آوریل)

شیرینیهای خشک:نانبرجنی،خنودی،زبان،کرهای،دامنارکی،نارگیلی،گردویی،
مربایی ،قطاب ،باقلوا،کشمشی ،زولبیا و بامیه و...

شیرینی های تر و کیک:نان خامه ای،انواع رولت،ناپلئونی ،کته،انواع کیک های
نسکافه ای،کاکویی و...

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:

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

از
سفا هم اکنون
رشات
ج
ه
ت
ن
و
روز
پذیرفته
می شود.

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

7380

خدمات ما شامل:
Alphonse Negro
 

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

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

Mortgage
Specialist
Cell:
514 262
0389

Alphonse Negro

Cell: 514 262 0389

Mortgage Specialist

Cell: 514 262 0389

Bank of Montreal

Bank of Montreal

Bank of Montreal

Tel: 514-439.4903

CANADA COLLEGE | COLLEGE CANADA

We build in Trust & Friendship

سازنده سازههای شام با اعتامد و دوستی

کاجل کانادا:

زیــر نظر وزارت علوم عالی

PERMONT
General contractors Inc.
Design Build
Value Engineering
Planning & Control
Construction Management

)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

تیم مدیریتی با بیش از ده سال سابقه اجرا در کانادا
برآورد و مشاوره رسمایهگذاری در امور ساخت و ساز
استفاده بهینه از فناوری روز در طراحی و اجرای ساختامن
طراحی و ساخت کلیه ساختامنهای تجاری ،صنعتی و مسکونی

________________
CANADA COLLEGE

1118 Sainte-Catherine W. #403
www.permont.ca

RBQ # 5639-5874-01

Info@permont.ca

514 738 0002

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

514 738 0006

5473 Ave Royalemount, Suite 214, Mont-Royal

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

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

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

READY TO EAT

READY TO EAT

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

ORANGES

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

PRÊT À MANGER

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

POTATOES

ZUCCHINIS

PRÊT À MANGER

EA.
CH.

کی
فیتعالی
قیم
EA.
تمناسب
CH.

EA.
CH.

MUSHROOMS

AVOCADOS

LB.

EA.
CH.

EA.
CH.

CHAMPIGNONS
12 oz. / 12 onces

DORIC FETA CHEESE

FROMAGE FETA DORIC
740 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

CHICK PEA SALAD

SALADE DE POIS CHICHE
425 g

PISTACHIOS
ROASTED, SALTED

PISTACHES RÔTIES, SALÉES
$12.08 kg

EA.
CH.

LB.

AKHAVAN PLAIN YOGURT

NOIX DE GRENOBLE
$12.08 kg

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

JAHAN BROWN, WHITE or
SELLA BASMATI RICE

RIZ BASMATI BRUN, BLANC ou
SELLA JAHAN
4 kg
EA.
CH.

ROYAL BASMATI RICE
RIZ BASMATI ROYAL
40 lbs.

EA.
CH.

MAZOLA CORN OIL

HUILE DE MAÏS MAZOLA
2.8 L

OCTAVIA MILK CHOCOLATES
WITH CRISPY RICE &
HAZELNUT CREAM

SUNICH MANGO, PEACH or
APRICOT JUICE
JUS DE MANGUES, PÈCHES ou
ABRICOTS SUNICH
1L
EA.
CH.

LB.

HAZELNUTS
ROASTED, SALTED

NOISETTES RÔTIES, SALÉES
$10.98 kg

EA.
CH.

OLIVES VERTES DU LIBAN
$4.38 kg

LB.

WALNUTS

YOGOURT NATURE AKHAVAN
750 g

LEBANESE GREEN OLIVES

FIVE ROSES FLOUR

FARINE
20 kg

EA.
CH.

LB.

MOROCCAN BLACK OLIVES
OLIVES NOIRES MAROCAINES
$3.28 kg

AOULA COUSCOUS

MEDIUM / MOYEN
8 lbs. / 4 kg

AVOCATS

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

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

LB.

VINE TOMATOES
TOMATES SUR VIGNES
$2.18 kg

LAITUE EN FEUILLES VERTES

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

HUMMUS

POMMES GALA
$2.18 kg

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

GREEN LEAF LETTUCE

EA.
CH.

GALA APPLES

PATATES
10 lbs. / 4.54 kg

COURGETTES
$1.74 kg

LB.

Take out only
Take
only seulement
Pourout
emporter
Pour emporter seulement

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

JAHAN EARL GREY TEA
THÉ EARL GREY JAHAN
250 g

LAMB SHOULDER

GRAIN FED CHICKEN LEGS

ÉPAULE D’AGNEAU
$8.78 kg

EA.
CH.

Halal

FIAMMA STRAINED
TOMATOES

CUISSES DE POULET DE GRAIN
$3.94 kg

Halal
Halal

LB.

POULET DE GRAIN EN ENTIER
$5.48 kg

COULIS DE TOMATES FIAMMA
1L

EA.
CH.

Halal

HalalLB.

Halal

CORTAS POMEGRANATE
MOLASSES

KAFTA KABAB
$7.68 kg

MÉLASSE DE POMMES
GRENADES CORTAS
300 ml
EA.
CH.

Halal

LB.

Halal

AKHAVAN RED SUMAC

GROUND LAMB

SUMAC ROUGE AKHAVAN
200 g

AGNEAU HACHÉ
$8.78 kg

CHOCOLATS AU LAIT AVEC RIZ
CROUSTILLANT & CRÈME AUX NOISETTES
800 g

ST-CHARLES
ST-JEAN

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

LB.

EA.
CH.

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

EA.
CH.

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

Halal
Halal
Halal

Halal

CAVENDISH

EA.
CH.

LB.

GRAIN FED WHOLE CHICKEN

LB.

SHERBROOKE

DECARIE

See stores for more specials

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

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

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

BLVD.
PIERREFONDS
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همدردی

دوست دیرین و ارجمند،

جناب آقای کیهان رضوی،

خانواده های محترم سوگوار
با کمال تأسف از درگذشت مادر ارجمندتان باخبر شدیم.
این غم بزرگ را به شما ،خانواده محترم تان
و کلیه وابستگان تسلیت عرض می کنیم.
برای شما آرزوی روزهای روشن و طول عمر داریم.
________________________

هادی قریشی  ،فیروز همتیان
و کارکنان و همکاران

LAMDA Medical Devices

جناب آقای کیهان رضوی

ما نیاز ضایعه ی اسفبار درگذشت مادر ارجمندتان را به شما،
خانواده محترم تان و کلیه وابستگان تسلیت عرض می کنیم.
برایتان آرزوی صبرو بردباری داریم.

همه دوستان شما در هیات مدیره مدرسه دهخدا

ه
مدردی
دوست عزیز و ارجمند،

جناب آقای کیهان رضوی،
سرکار خامن کتایون شیبانی

خانواده های محترم سوگوار
دراندوه بزرگ از دست رفتن مادر ارجمندتان در ایران
با شما صمیمانه همدردیم
و برایتان صمیمانه آرزوی
آرامش و بهروزی داریم.

مدیریت و همکاران

در شرکت متالیاژ

PAIVAND: Vol. 19  no.1104  avr. 15, 2013

رد گذشت

ماحالمانخوباست
آسودهخاطرباش
جزاینکهبیمادر،
سختاستوجز،ایکاش....

با نهایت تاسف درگذشت
مادری فداکار نازنین،
مادربزرگیارجمند
و بانویی بزرگوار

بانو طلعت ماهوتچیان (رضوی)
را به سوگ نشسته ایم.

حضور شما عزیزان،
در مراسم یادبود :روز یکشنبه  ۱۴آوریل ،۲۰۱۳
ی ما و شادی روح
در منزل ما مایه ی دلگرم 
عزیز از دست رفته بود.
____________
ساسپگزار و وامدار مهر بی پایان شما عزیزان هستیم.
_____________________________

کیهان رضوی ،ناهیده مهرانفر
شهاب و سپهر رضوی
کتایونشیبانی

همدردی

دوست دیرین و ارجمند،

جناب آقای افضل فامیلی

خانواده های محترم سوگوار
درگذشت برادر عزیزتان،
شادروان جناب آقای حسین فامیلی را در آمریکا،
به شما و دیگر بستگان صمیمانه تسلیت می گوییم
و برایتان آرزوی شکیبایی و تندرستی داریم.
ما را همواره در کنار خود بدانید.
__________________________

خانواده های تقی زاده ،علیزاده،
شریفنائینی،قربانیان،نصیری،
فالح،منفرد،اسدیان،
نادرشاهی،Young ،رفعت پناه

همدردی

دوست گرامی جناب آقای افضل فامیلی

درگذشت برادر عزیزتان را
به شما و دیگر بستگان صمیمانه تسلیت می گوییم
و برایتان بهروزی و بقای عمر آرزو داریم.
زهره منافیان ،محمد رحیمیان
و همه دوستان شما در پیوند مونتریال
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همدردی
دوست دیرین و ارجمند،

شهناز مهاجر عزیز و گرامی

در اندوه بزرگ از دست رفتن پدر ارجمندتان در ایران
با شما صمیمانه شریکیم
و برایتان آرزوی بردباری و طول عمر داریم.

آذر غفوری ،حمید ،کیانوش و کامران قاضیان

همدردی

دوست دیرین ،خامن شهناز مهاجر عزیز

کالمی نمی یابیم که ژرفای اندوه تان را تسال دهد...
با شما صمیمانه در اندوه از دست رفتن پدر ارجمند و مهربان تان
در ایران شریکیم و برای دل بی قرارتان ،آرامش آرزو می کنیم؛
همیشه در کنار شما هستیم.
زهره  ،محمد ،ندیم ،سینا رحیمیان

PAIVAND: Vol. 19  no.1104  avr. 15, 2013

سپاسگـزاری

ی پر از زمستان بود....
ی که گذشت ،سال 
سال 
سال 
ی که به دنبال واحدی برای بیان اندازه دلتنگی
ی پر از بود و نبود .و میتوان به جرأت گفت
بودیم .سال 
که این فقط و فقط عشق بود که میتوانست در مقابل
همه نبودها مقاومت کند .عشق یک شهر ،عشق تک
ی پایان انسانها که با یاد
تک دوستداران مهدی و مهر ب 
او همواره در کنار ما ایستادند.
بار دیگر ما آموختیم که با هم و در کنار هم با پشتوانه
مهر ،درست بر پای همان باوری که مهدی داشت،
میتوان بزرگترین دردها را تسکین داد.
بعدازظهر یک شنبه  24ماه مارس ،بار دیگر لطف ب 
ی
پایان مهربانان این شهر زمستانی شامل حال ما شد.
این نیروی سحر آمیز عشق بود که توانست در آن
عصر نوروزی یاران را از منزل گرم و آغوش خانواده
خود به گرد یادبود عزیزی بر راه بگذارد.
من از طرف خود و خانوادهام با یک بغل بنفشه بهاری
سپاسگزار شما بزرگواران هستم .قدمهایتان
همواره به شادی با د.
_____________________
"Mourning is one of the most profound
…human experiences that it is possible to have
The deep capacity to weep for the loss of a loved
one and to continue to treasure the memory
"of that loss is one of our noblest human traits.

تینا فرشاد گهر

و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

خـیال روی تو رد ـهر طریق همره ماست
نس
ـیم موی تو پیوند ـجان آگه ماست
مح
بصورت ،از نظر ما اگر چه جوب است
همیشه رد نـظر خاطر مرفه ماست

سالی بطول یک ابدیت از پرواز عزیز از دست رفته مان،
همسر مهربان ،مادر فداکار و مادر بزرگ دلبندمان گذشت؛
روز  24آوریل 2013
با یـاد واالی او
در محل آرامگاه مونت رویال
1297 Chemin de la Foret,
Outremont, QC

گرد هم می آییم.
باشد تا درنگی نبودنش را از یاد ببریم.
_______________________________________
به خواست آن عزیز ،کلیه مخارج سالگرد
به جامعه ی  ALSکانادا اهدا خواهد شد.
از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم
و برایتان بهروزی و بقای عمر آرزو داریم.

خانواده های ثالث،ایروانی

سالگرد

ماندا نوـلعی
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ادامه دار...

« الف» فصل «آ»

آب از دستش نمیچكه!
آب از سر چشمه گله!
آب از آب تكان نمیخوره!
آب از سرش گذشته!
آب پاكی روی دستش ریخت!
آب در كوزه و ما تشنه لبان میگردیم!
آب را گل آلود میكنه كه ماهی بگیره!
آب زیر پوستش افتاده!
آب كه یه جا بمونه ،میگنده .
آبكش و نگاه كن كه به كفگیر میگه تو
سه سوراخ داری!
آب كه از سر گذشت ،چه یك ذرع چه صد
ذرع ـ چه یك نی چه چه صد نی!
آب كه سر باال میره ،قورباغه ابوعطا
میخونه!
آب نمی بینه و گرنه شناگر قابلیه!
آبی از او گرم نمیشه!
آتش كه گرفت ،خشك و تر میسوزد!
آخر شاه منشی ،كاه كشی است!
آدم با كسی كه علی گفت ،عمر نمیگه!
آدم بد حساب ،دوبار میده!
آدم تنبل ،عقل چهل وزیر داره!
آدم خوش معامله ،شریك مال مردمه!
آدم دست پاچه ،كار را دوبار میكنه!
آدم زنده ،زندگی میخواد!
آدم گدا ،اینهمه ادا ؟!
آدم گرسنه ،خواب نان سنگك می بینه!
آدم ناشی ،سرنا را از سر گشادش میزنه!
آرد خودمونو بیختیم ،الك مونو آویختیم!
آرزو بر جوانان عیب نیست!
آستین نو پلو بخور!
آسوده كسی كه خر نداره  ---از كاه و
جوش خبر نداره!
آسه برو آسه بیا كه گربه شاخت نزنه!
آشپز كه دوتا شد ،آش یا شوره یا بی نمك!
آش نخورده و دهن سوخته!
آفتابه خرج لحیمه!
آفتابه لگن هفت دست ،شام و ناهار
هیچی!
آفتابه و لولهنگ هردو یك كار میكنند،
اما قیمتشان موقع گرو گذاشتن معلوم
میشه!
آمدم ثواب كنم ،كباب شدم!
آمد زیر ابروشو برداره ،چشمش را كور
كرد!
آنان كه غنی ترند ،محتاج ترند!
آنچه دلم خواست نه آن شد  /آنچه خدا
خواست همان شد .
آنرا كه حساب پاكه ،از محاسبه چه باكه ؟!
آنقدر بایست ،تا علف زیر پات سبز بشه!
آنقدر سمن هست ،كه یاسمن توش گمه!
آنقدر مار خورده تا افعی شده!
آن ممه را لولو برد!
آنوقت كه جیك جیك مستانت بود ،یاد
زمستانت نبود ؟
آواز دهل شنیده از دور خوشه!

•
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سالمت...

آیامصرفقرص
مولتیویتامین
الزم است؟

دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

ضرب املثل های پارسی
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با احتیاط بیشتری همراه باشد.



 8نکته هنگام خرید
مولتی ویتامین

البت��ه اگ��ر ب��ا مش��اهده ان��واع
مولتیویتامینها و مکملهای غذایی
که با رنگها و شکلهای مختلف در
داروخانهها وجود دارند ش��وکه شوید
جای تعجب نیس��ت ،چ��ون آنقدر
گ هستنند و آنقدردر
متنوع و رنگارن 
مورد آنها تبلیغ میشود که ناخودآگاه
مردم جذب آنها شده و حس میکنند
اگر آنها را مصرف نکنند ،سالمتی آنها
به خطر میافتد.
ای��ن در حالی اس��ت که بس��یاری از
ادعاهای سازندگان این داروها در مورد
فواید آنها هنوز اثبات نشده است و یا
جعلی و ساختگی است .اما بعضی از
آنها برای گروهه��ای خاصی از مردم،
مفیدهستند.
پروفس��ور گروت��و متخص��ص تغذیه
و س��خنگوی انجمن تغذی��ه آمریکا
معتقد است که اکثر تولیدکنندگان
مولتیویتامینها ،انواع مختلفی از این
قرصها را برای مردان ،زنان ،کودکان
و سالمندان تقسیمبندی میکنند و
اگر هم قرار به مصرف این داروها باشد
نکته حساس انتخاب نوع مناسب آن
بر اساس گروه سنی و شرایط سالمتی
فرد اس��ت ،چون سطح مطلوب انواع
موادمغذی بر اس��اس س��ن و جنس
متفاوت اس��ت؛ بهعن��وان مثال زنانی
که در سنین قبل از یائسگی هستند،
نسبت به کودکان و سالمندان به آهن
بیشتری نیازدارند.
در مقاب��ل ،س��المندان در دریافت و
جذب ویتامین ب 12مورد نیاز بدن از
موادغذایی ،با مشکالتی روبهرو هستند
و شاید برای رفع این نیاز ،به مکملها
احتیاج پیدا کنند.
ضمنا باید به این نکته هم توجهداشت
که قرصه��ای مولتیویتامین هم به
هر حال دارو هستند و عوارض خاص
خودش��ان را دارن��د و به همین دلیل
توجهات ویژهای را میطلبند.

برخی افراد چون فکر میکنند بدنشان
به ویتامین ها و ام�لاح احتیاج دارد،
به طور خودس��رانه و بدون مشورت با
پزشک ،قرص مولتی ویتامین مینرال
مصرفمیکنند.
اما آیا واقعا مصرف روزانه این قرصها
ضروری است؟
ویتامینها و ام�لاح (مینرال) موادی
هس��تند که بدن ش��ما برای رشد و
عملکرد طبیعی به آنها احتیاج دارد.
بعضی از آنها ،واکنشهای شیمیایی
مه��م و حیاتی را تس��هیل میکنند
و بعضی دیگر در س��اختار بدن نقش
دارند.
متخصص��ان تغذی��ه ب��ه این م��واد،
ریزمغذی میگویند که کمبود آنهادر
بدن باعث بروز بیماری میشود.
پروفسور کراس ،استاد تغذیه دانشگاه
کلمبیا معتقد است که اگر افراد رژیم
غذایی سالم و مناسب داشته باشند،
دریافت این ریزمغذیها بسیار راحت
است.
متأس��فانه اغل��ب م��ردم ای��نکار را
نمیکنن��د و با مصرف تنها یک تا دو
واحد میوه و سبزیجات مقدار کافی از
ریزمغذیها رادریافت نمیکنند.
این در حالی اس��ت که برای دریافت
ویتامینه��ا و امالح م��ورد نیاز بدن،
بای��د حداقل  5واح��د در روز میوه و
س��بزی مصرف شود .شاید به همین
دلیل بعضی متخصص��ان برای مردم
مولتیویتامین تجویز میکنند ،چون
اکثری��ت آنها رژیم غذایی مناس��بی
ندارند.
نکته اینجاس��ت که با مص��رف این
قرصها ،تم��ام مواد م��ورد نیاز بدن
تامین نمیشود ،چون بعضی عناصر
کمیاب و مورد نیاز بدن فقط در مواد
غذایی وجود دارند.
متخصصان تغذیه معتقدند اگر مردم
رژی��م غذایی مناس��ب ش��امل تمام
گروههای م��واد غذایی را نداش��ته و
بعد انتظار داش��ته باش��ند با مصرف عوارض مصرف خودسرانه و زیاد
ای��ن قرصها م��واد مورد نیازش��ان مولتی ویتامین مینرال
تامین شود ،در اصل خودشان را گول برخی افراد به طور خودسرانه ،مقادیر
میزنند و به تدریج ناچارند تاوان این زیادی از مکمل های ویتامین و امالح
کار را بپردازن��د ،چون هیچچیز جای را مصرف می کنند که عوارض زیر را
تغذیه سالم را نمیگیرد.
در پی دارد:

گردوودیابت

دانشمندان در گزارشی در شماره ماه آوریل
نشریه تغذیه نوشته اند که این تحقیق را با
کمک اطالعات مربوط به رژیم غذایی و وضع
سالمتی  ۱۳۸هزار زن انجام داده اند.
آنها از س��ال  ۱۹۹۹به جمع آوری اطالعات
درباره مصرف گردو پرداختند و زنان را برای
ده س��ال تحت نظر گرفتند و دریافتند که
در مجموع  ۵۹۳۰نفر آنها به دیابت نوع دو
مبتال شده اند.
زنان��ی که گ��ردو می خوردند در مقایس��ه

با کس��انی که نمی خوردن��د وزن کمتری
داشتند ،ماهی بیشتری می خوردند و بیشتر
ورزش می کردند.
با این حال محققان هم��ه این عادات را در
محاس��بات خود وارد کردند تا علت ارتباط
مصرف گردو و دیابت نوع دو مشخص شود
و دریافتند که مصرف ماهانه  ۲۲۰گرم گردو
یا بیش��تر خطر دیابت نوع دو را  ۲۴درصد
کاهش می دهد.
میزان اسیدهای چربی اومگا  ۳و اومگا  ۶مغز
گردو بسیار باالست و همین عناصر می تواند
در مقابله با دیابت نقش داشته باشد.
دکتر فرانس هو اس��تاد دانش��کده پزشکی
دانشگاه هاروارد و نویسنده اصلی این مقاله

26

 احساس ناراحتی در معده که اغلب
ناشی از خود مکمل ها است و گاهی
هم به خاطر زمان نامناسب مصرف و
یا همزمانی مص��رف مکمل با داروی
دیگر اس��ت .ممکن است این حالت
وقتی ایجاد شود که مکمل را با غذای
خاصی بخورید.
 حس سوزن س��وزن شدن لب ها،
زبان و پوس��ت که م��ی تواند از چند
دقیق��ه تا چند س��اعت ادام��ه یابد و
خودبخود برطرف شود.
 احس��اس خارش پوس��ت که
عارض��ه مالیمی اس��ت و
اغلب بعد از مدت کوتاهی
برطرف می شود.
 س��ردرد که اغلب بعد
از خ��وردن مکمل ها عارض می
شود.
 لکه های قرمز روی پوست که همراه
با خارش یا درد است.
برخی عوارض جدی تر عبارتند از:

 عالئ��م آنافیالکس��ی :این وضعیت
وقتی رخ میدهد که مکمل تغذیه ای
را برای اولین بار مصرف می کنید یا به
ندرت بعد از مصرف طوالنی مدت رخ
می دهد .با بروز این عالمت ،سریعا با
اورژانس تماس بگیرید.
 عالئم گیجی که نباید نادیده گرفته
شود .ممکن است این حالت به خاطر
دوز ب��االی مکمل یا زمان نامناس��ب
مصرف آن یا وجود بیماری زمینه ای
باشد.
 عالئم شدید یا حتی مرگبار مانند
فلج ،حمله قلبی و نارسایی کلیه ،که
گرچه نادر است ،ولی در بعضی افراد
ممکن است رخ دهد.
از میان ویتامین ها ،عالئم مسمومیت
بیش��تر در اثر مصرف دوزهای باالی
ویتامین های محل��ول در چربی رخ
م��ی دهد ،زی��را این ویتامی��ن ها در
بدن ذخیره می شوند .چهار ویتامین
محلول در چربی عبارتند از :ویتامین
آ ،د ،ئی و کا.
الزم اس��ت در افراد آسیب پذیر مانند
زن��ان ب��اردار و ش��یرده ،ک��ودکان و
سالمندان مصرف مکمل های غذایی

گفت" :تحقیقات زی��ادی درباره تاثیر میوه
های مغزدار بر سالمت قلب انجام شده .اما
این اولین بار است که ارتباط گردو و دیابت
بررسی می شود".
به گفته او گردو ممکن است دارای خواص
منحصر به فردی باشد.
این مطالع��ه با کمک مالی موسس��ه ملی
بهداش��ت آمری��کا و کمیس��یون گردوی
کالیفرنیا انجام شد.
دانش��مندان آمریکایی در ماه مارس ۲۰۱۱
اعالم کردند که گردو در میان هس��ته های
روغنی از همه مفیدتر است و توصیه کردند
که مصرف آن بخشی از یک رژیم سالم باشد.
گفته شد که گردودر مقایسه با بقیه مغزدارها

هنگام انتخاب مولتی ویتامین مناسب
خودتان میتوانید از این نکات کمک
بگیرید:
 - 1از ویتامینهای��ی اس��تفاده کنید
که برچسب شرکتهای تولیدکننده
مطمئن و مع��روف را دارن��د .به این
ترتیب اطمینان خواهید داش��ت که
محصول مربوط��ه ،واقعا حاوی همان
م��واد و ترکیبات��ی اس��ت ک��ه روی
برچسب آن چاپ شده است.
 -2س��ن ،جنسیت و شرایط جسمی
خود را همواره در نظر بگیرید و مولتی
ویتامینی را انتخاب کنید که فرمول
آن مخصوص شرایط شما باشد.
 -3اگر محصول مورد نظر تاریخ انقضا
ن��دارد ،از خرید آن خ��ودداری کنید.
حتی مولتی ویتامینها هم باید تازه
باشند تا خواص خود را حفظ کنند.
 -4هیچ ریزمغ��ذی به تنهایی عمل
نمیکند ،یعن��ی ب��رای تاثیرگذاری
و عملک��رد مناس��ب ،نیازمند وجود
ریزمغذیه��ا و ام�لاح دیگر اس��ت.
بنابرای��ن در جستجوی طیفی

گس��ترده از
ویتامینها ،امالح معدن��ی ،آنزیمها،
اس��ید آمینهها و آنتی اکس��یدانها
باشید.
مولتی ویتامی��ن ارگانیک ع��اری از
مواد شیمیایی مصنوعی ،آفتکشها،
هورمونهای رشد و آنتی بیوتیکها
اس��ت که پرهی��ز از تم��ام آنها حائز
اهمیت است
 -5از مکملهایی اس��تفاده کنید که
فاق��د هر ن��وع ماده مض��ر مثل قند،
نشاس��ته ،گلوتن یا رنگه��ا و طعم
دهندههای مصنوعی باشند.
 -6امالح معدنی را انتخاب کنید که
فرآیند « »Chelationرا پش��ت س��ر
گذاشته باش��ند .این فرآیند در واقع
اسیدهای چرب یا اسید آمینهها را به
امالح پیوند میزند و به جذب آنها در
بدن کمک میکند.
 -7اگر گیاهخوار هس��تید در خرید
محص��ول مورد نظر خود دقت کنید،
چون بس��یاری از محص��والت حاوی
روغنه��ای ماهی یا م��اده حاصل از
گوشت یا ماکیان هستند.
 -8باالخره اینکه از یک مولتی ویتامین
استفاده کنید که از مواد ارگانیک تهیه
شده باش��د .مولتی ویتامین ارگانیک
ع��اری از مواد ش��یمیایی مصنوعی،
آفتکشها ،هورمونهای رشد و آنتی
بیوتیکها است که پرهیز از تمام آنها
حائز اهمیت است.


مثل بادام ،بادام زمینی و پس��ته بیشترین
تراکم از عناصر آنتی اکسیدان را دارد یعنی
دو برابر .اکسیدان ها از عوامل پیری سلول ها
هستند و گردو آکنده از ویتامین هایی است
که خاصیت آنتی اکسیدان دارند.
ب��ه عالوه متخصصان م��ی گویند که آنتی
اکس��یدان ه��ای گ��ردو موثرت��ر از س��ایر
مغزدارهاست.
در س��ال  ۲۰۱۲هم گزارش شد که مصرف
روزانه گردو باعث بهبود کیفیت اس��پرم در
مردان جوان می شود.
و البته مطالعاتدیگری هم بوده که به مفید
بودن مغزدارها در کاهش خطر بیماری قلبی
و بعضی انواع سرطان اشاره داشته است.
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>> نفرت ،ناامیدی ،ناراحتی ،ک��ه او خواننده
ط�رد ش�دگی ،عصبانی�ت ،خوبی اس��ت یا
حس�ادت ،پریش�انی ،ضعف ،ن��ه .ام��ا مطمئناً
زندگی مفیدتری
شکس�ت ،دلس�رد ش�دن ،همه شما میلیونها
داشته باشیم ،بسیار پرمفهوم تر از
«م��ن از  Xمتنفرم»هایی که در غیبت کردن و حرف زدن پش��ت
افسردگی ،انتقام ،آزردگی...
آیا ش��ما هم فقط به این دلیل که فیسبوک هست را دیده اید.
سر این و آن .این فقط نشانگر یک
یک نفر پشت س��رتان حرف زده دلیل آن ممکن است این باشد که واقعیت است :آنها افرادی بیچاره و
سلح  35فقره سابقه دارد
بس��یاری
دگ ازي هنجارهای سنتی قابل ترحم هستند.
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ما به ش��ما میگوییم چرا دیگران حسادت
احسا
احساس
فروشان
فروشان
میس کر
قیراطیکربهدم کب
کننددم کب
رنگريتي در
رس��ید .این الماس  12/04قیراطی به رنگ
رس��ید .این الماس 12/04
ريتي درون دستان م
ن اس
ون دستان من است.
ت.
نکنید!
کاری
هیچ
)۱
بزنیم.
مثال
باز
پشت سرتان حرف میزنند و برای بگذارید
صورتی که بس��یار زیبا است ،بیش از دو برابر
صورتی که بس��یار زیبا است ،بیش از دو برابر
15
15
وارد
م��اه
۶
از
کمتر
در
X
کنار آم��دن با آن چ��ه میتوانید آق��ای
باید
که
کارهای��ی
اولین
از
یک��ی
قیمتی که تخمین زده بودند فروخته شد .این
قیمتی که تخمین زده بودند فروخته شد .این
بکنید.
گرفته
ترفیع
شده،
ABC
شرکت
که
است
این
کنید
درک
و
بفهمید
س��نگ قیمتی که فوقالعاده نادر است ،فقط
س��نگ قیمتی که فوقالعاده نادر است ،فقط
و مدیر میش��ود .آق��ای  Yو خانم هیچ کاری از دستتان برنمیدرآید.
>>> چرا آدم ها پشت سرتان
در جهان یک همتا دارد و الماس صورتی دوم
جهان یک همتا دارد و الماس صورتی دوم
 Zاز دو س��ال پیش در آن شرکت ممکن اس��ت بتوانید یک نفربهکه
حرف می زنند؟
به اندازه  23/60قیراط اس��ت که ویلیامسون
اندازه  23/60قیراط اس��ت که ویلیامسون
به عنوان هدیه عروس��ی به ملکه الیزابت دوم
عنوان هدیه عروس��ی به ملکه الیزابت دوم
مش��غول به کار بوده و مش��تاقانه پشت س��رتان حرف زده استبهکه
 )۱شما فردی موفق هستید!
متوجهاز
رنگ طیفی
الم��اس
شماازحرف ببیند با اعتمادبه نفس کامل به آنها داده بود.
رنگسرطیفی
صورتی
امابود .این
در بس��یاری از موارد ،آدمها وقتی منتظر ترفیع گرفتن به همان مقام خاموش ک��رده یا توجیه کنیدداده
صورتیحاال
احتماالً تا
اینکه
همانطور
پشت
الم��اسکه
آدم هایی
پشتکه
نارنجی دارد
و
خاکس��تری
بنفش،
رن��گ
که
دارد
نارنجی
و
خاکس��تری
بنفش،
رن��گ
پش��ت س��رتان حرف میزنند که بوده اند .اما این تازه وارد ،آقای  ،Xاین��کار را درمورد چند نفر در دنیا میزنن��د ،در زندگیت��ان اهمیتی لبخندمیزنید؛لبخندیکهمیگوید شده اید ،موقعیتی کهدیگران
کاداکیا
راهول
صورتی
مایل به
کاداکیامهمی «من میدانم که پشت سرم حرف بیش��تر
واقع��اًراهول
صورتی است.
بیش��تر مایل به
ش��ما به چیزی رسیده باشید که از آنه��ا جلو زده اس��ت .آقای  Yو میخواهید انجامدهید؟
موفقیت
است.به
میزنند
حرف
س��رتان
آدمهای
ندارند .اگر
از کارشناس��ان جواهر در ای��االت متحده در
از کارشناس��ان جواهر در ای��االت متحده در
آنها قدرت آن را نداش��ته باش��ند .خانم  Zهمه روز مش��غول حرف آیا می دانس��تید ک��ه آدمی مثل در زندگی ش��ما بودند ،طرف شما میزنید اما برایم مهم نیست!» وقتی شما در چیزی که توسط آنها مورد
این باره گفت :این الماس صورتی منحصر به
این باره گفت :این الماس صورتی منحصر به
پیشرفتهای حسادت آور است که زدن پشت سر او هستند.
از کنارشان عبور میکنید ،طوری حس��ادت واقع شده بستگی دارد.
اس��تیو جابز هم منتقدان زیادی بودند ،درست است؟
فرد در قیمت رکوردش��کنی کرده و به عنوان
فرد در قیمت رکوردش��کنی کرده و به عنوان
معموالً جرقه شروع غیبت پشت ترفیع گرفتندر محل کار فقط یک داش��ته ک��ه از ش��یوه مدیریت و
منتهی
واقعیت
قیمتیک
گرانب��ه
یک��ی ازفقط
واقعی شما راه بروید که انگار خوش��بختترین این
شادی و
دنیا
س��نگهای
تری��ن
خوش��بختیهای دنیا
قیمتتری��ن س��نگ
یک��ی از گران
تلف را تک��رار میکنند با چند قاضی در رابط��ه با بحث مجازات مجرمین��ی که چندین بار جرائم مختلف را تک��رار میکنند با چند قاضی
ش��خصیتش
نمونه بود .واقعیت سخت زندگی بازاریاب��ی او و حتی
هایخود و آدم روی زمین هستید.
میشود:
س�لامت
پیش��رفت و
سر شما میشود.
شده اس��ت .کارشناسان سنگهای
فروخته
کارشناسان سنگ
ب��هاس��ت.
فروخته شده
تم��اس گرفتی��م که هرکدام از صحبت در این رابطه عذر خواس��تند و تنها یکی از آنها که میخواس��ت
ند و تنها یکی از آنها که میخواس��ت
زندان
نقش
که
چیزی
به
وقتی
که
اس��ت
این
آمده؟
نمی
خوششان

میدان
پیروز
ش��ما
ابتدا
هم��ان
از
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هر
دارد.
بس��تگی
عزیزانت��ان
خیلی
که
بزهکارانکسا نی
قیمتی نظر دادهاند که شکل ظاهری الماس
نامی از وی برده نش��ود ضعف قوانین را دلیل اصلی تکرار جرائم از س��وی بزهکاران دانس��ت .در این میان قیمتی نظر دادهاند که شکل ظاهری الماس
دانس��ت .در این میان
�وی
داده
انجام
یا
اید
آورده
دس��ت
به
عنوان
میخواهی��م
ک��ه
ای
نکته
برنده،
بعنوان
را
نقش��تان
اید.
بوده
احس��اس
میگویند،
دیگ��ران
که
ف��ق
مو
 )۴به حرف هایشان بخندید!
صورتی به فروش رفته آن هم گرد و در طیف
عبدالصمد خرمش��اهی وکیل دادگستری به شوک گفت :قبل از هر چیز باید ببینیم که هدف از مجازات صورتی به فروش رفته آن هم گرد و در طیف
چیز باید ببینیم که هدف از مجازات
پیشگیری
چیس��ت؟معم��والً
حرف
قوه به
شروع
حسادت
علیرغم هر
بسیارک��ه
اس��ت
تعداداین
هنوز آمارکنیم
این
شگفت
کنید،بسیار
بازیصورتی،
نباید بر یکیدیگر از بدترین ضربه هایی که رنگی
میدهند این
انجامانگیز است.
بسیاریاشگفت
رنگی صورتی،
است.این
انگیزو از
بگیرید
جشن
میکنند
باش��ند
باالست و
زندانیان
قضائیه
کنند،های
سیاس��ت
ایدعلیرغم
متأس��فانه امروز
بسیار باالست و
وزرآمار تعداد زندانیان
حتماً
وینستون
متعلق به
گذشته
ش��ما اثر میتوانید به کسانی که پشت سرتان الماس در
وینستون
خوش��بختیبهورونالد
الماس در گذشته متعلق
کرد.
خواهند
امکاناتپشت
این امر زدن
مرتکبمیکنید و
زندگیتان
کاری
رونالدبوده اید
ارزشمند
واقعیت که
طرزفکر
پوس��ته
میش��وند
درشخصی
ک��هکه
این است
هدف مجازات
است.
سرتانخیلی کم
زندانها هم
متأسفانه در کنار
محب��ورمرتکب
مجازات این است که شخصی
لذتاز
س��نگ
حرفبود .این
امریکایی
جواهرف��روش
س��نگ از
امریکایی ازبود .این
جواهرف��روش
فرهنگیدر رازندان 
تربیتآدمهایی
همیشه
میزنند،
درموردتان
شود این حرف میزنند وارد کنید ،شادی و که
اینکه دیر
بگذارد .قبل
اجتماعی
هنجارهای
موفقیتتان،آنجا
میزانکند و به نحوی
اصالح ش��ود و قابلیت زندگی دوباره در جامعه را پیدا
جرمومیش��ود
جرمآنجا تربیت
تکرارو به نحوی
زمعه را پیدا کند
e 1 (Medium,
difficulty
rating
درخش��انیPuzzleخوشبختی شماست .این)0.48
2 (Medium,
difficulty
rating
)0.58
گرد و درخش��انی
مختل��ف برشهای
درکگرد و
برشهای
ابع��اد مختل��ف
ً
که
کسی
جامعه
در
دادندست بیاورد .اما
دوباره به
است
شده
ویران
و
داده
دست
از
که
را
هایی
چیز
تا
شود
که
کسی
جامعه
در
ال
معمو
ت بیاورد .اما
باشند و
شما
مخالف
معموالًکه
هس��تند
ابع��ادد.
واقعیت ببری
کنید.
مسئله را
غیبت
دلیل
واقعیت
این
بشکنند.
 )۳کار بهتری برای اجنام
خورده اس��ت .برای داشتن یک الماس گرد،
گرد،
الماس
یک
داشتن
برای
اس��ت.
خورده
است
حالی
در
این
گیرد.
می
اطرافیان
به
نسبت
تدافعی
حالت
و
شود
می
مأیوس
و
سرخورده
شود
می
مجازات
است
حالی
در
این
گیرد.
می
که این کار آنها اهمیتی برای شما 
برای پایین کش��یدن شما ممکن 
ه اطرافیان کردندیگران پشت سر شما است ،ندارند
شاهی -وکیل
برشهای کالسیکی از  57جهت الزم است تا
جهت الزم است تا
که هدف مجازات اصالح مجرم است16به طوری که قابلیت زندگی دوباره در جامعه را پیدا کند و اگر خطایی برشهای کالسیکی از 57
دادگستریاگر
پیدادرکند و
16
خطایی دانشگاه و چه حرف زدن دیگران پشت سرتان به است پشت سرتان حرف بزنند.
مدرسه ،چه
ره در جامعه راچه
نداش��ته و اذیتتان نکرده است به  )۶دستگاه پشتیانی خودتان را
 )۳وقتی از آنها میگذرید ،با
8باشد.
طیف رنگی آن منحصر به فرد
ادامه در صفحه  316طیف رنگی آن منحصر به فرد
باشد.بزنید 7 1معنی شکست 4
کارراپس
تاوانش
کهباید
بوده و
اشتباه
اینکارش
مرتکب شده متوجه شود که
هد.
در صفحه 16
واقعاً
بهتر وبدهد .
ادامهکار.
محل
آنهاست.
است
معنی
داشته باشید
اعتمادبه نفس لبخند
بدترین ضربه به کس��ی که پشت 
خواننده ای مش��هور بنام  Xرا در مفیدتری برای انجام دادن ندارند )۲ .بفهمید که آنها هیچ اهمیتی
{>> ادامه در صفحه6 }28 :
5
2
3
7
شرح
دو
کنیم مطمئن��اً همه م��ا میخواهیم که ندارند  4یک جدول با
شرح
نمیخواهیمدو
بگیرید.جدول با
نظر یک
بحث
سر شما حرف میزند این است که  )۵احساس قربانی شدن نکنید

زمینگیري
 2مظنون
در سرقت
خیاباني از
هنرپیشه زن

5092

زمینگیري
 2مظنون
در سرقت
خیاباني از
هنرپیشه زن

5092

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

8
9
1 8
جدول ويژه
جدول عادي
جدول ويژه
جدول عادي
 جدولهای ____________________ ویژه وعادی ____________________ >>حل در صفحه 34
3 1 9
3
2 6

افقي:
از
مهمي
بسیار
رشته
–
دوره
و
-1عصر
1
ریاضیات عالي
 -2کریم – همسر اسکندر – جایگزین 2
مناسب رنگ و کاغذ براي دیوار
3
 -3تقرب به خدا – قاضي مسابقات –
4
گزارش باطني از قرآن
 -4نمایندگي – همان یک اس��ت – 5
نيلبک
6
 -5حرف نداري – نمابر – نمازخانه –
7
تکیه کالم خانم شگفتزده
 -6اندازهگیري – گوهري س��بز رنگ 8
– پرنده گشوده!
9
 -7نی��م ص��داي کالغ – صن��دوق
کودکان ملل متحد که در  11دسامبر 10
 1946ایجاد شد – رسیدگي به جرایم 11
سیاسي و مطبوعاتي ...است
 -8پول س��ابق آلمان – سالخورده – 12
ابتدایي ،اولیه
13
 -9خط��ر ک��ردن – هنرپیش��ه – از
14
درختانجنگلي
 -10پسوند شباهت – ترسو – سقف 15
ریخته
 -11گش��ودن معما – دارنده – اقامت پیروز ،رستگار
 -9ابزاري مکانیکي در خودرو – شهري
گزیدن – پوشش پرنده
 -12یار مجنون – قیمت بازاري – جمع دراستان فارس – قاعده ،سامانه
 -10طریق میانب��ر – تملک و نفوذ –
هدیه
 -13پر و لبریز – ش��ن نرم – ش��هري کیف سفري – خطاب بيادبانه
 -11به دنیا آمدن – مورد اس��تفاده در
دراستان آذربایجان شرقي
 -14ش��تر بيکوهان – مروارید یکتا – نقاشي ساختمان – تلخ
 -12گیاهي – شمردن – نام دخترانه
شهر خروس جنگي
 -15خواب مغناطیسي – شکستني در  -13پیمودن طریقت – خیابان گلکاري
شده – مرکز نروژ
ورزش
 -14اشاره به ش��خص نامعلوم – عطر
عمودي:
-1ظاه��ر جال��ب و خیرهکننده – لقب شیریني – جنگ ،مبارزه
حضرت عیسي(ع)
 -15پانتومیم – مسابقه ورزشي بین دو
 -2لقب اروپایي – رغبتها ،گرایشها – باشگاههمشهري
خداحافظيخارجي
حل جدول عادی شماره 5091
 -3چند ادیب – کل ،همگي
– وسیله روشنایي
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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ا
ب ل و
ل ر ي
ق ا ي ن
دلانگیز
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ا ي د
م ز
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 9پ ا
 -6شماره رمز – جعبه میز –
ل
ر ش ه
ا
ر ل ن
ا
 10و ل ت
خواهر – دختر
ا ف
ر
ا
و
ا
ش ب ي ه
 11ل ه
 -7حیلهه��اي پنهان��ي –
م ت ش خ ص
گ ن
ا ج د
م
 12ي
پادشاه ستمگر عصر حضرت
ا
ر
ي ا
ا
م ر
ا
ه ي
 13ت ب ا
ابراهیم(ع) – سرخناي
و ل
ر
ر
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 14ز
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ا ن ي
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 15ر م ه گ ر
 -8بیهوده – زندگي کردن –
1
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3

4

5

6

7

خدمات ارزی

514-844-4492
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افقي 15 14 13 12:خشکي عالم5 4 3 2 1
11 10 9 8
-1عصر و دوره – رشته بسیار مهمي
قس��متي از مغ��ز – زان��وان –
-8از 1
ریاضیات عالي
سبزي ساالد
جایگزین 2
س��هل – بس��تن منفذه��ا براي
 -2کریم – همسر اسکندر – -9
مناسب رنگ و کاغذ براي دیوار
جلوگی��ري از نش��ت آب و غیره –
3
 -3تقرب به خدا – قاضي مسابقات –
محلي 4در خانه خدا
گزارش باطني از قرآن
 -10عض��و پرنده – نحیف – کتاب
نظامي 5
 -4نمایندگي – همان یک اس��ت –
نيلبک
لن��گ ميزن��د – جنس مدال
6 -11
 -5حرف نداري – نمابر – نمازخانه –
سومي – تیم اس��پانیایي – ماه کم
7
تکیه کالم خانم شگفتزده
حرف
رنگ
س��بز
 -6اندازهگیري – گوهري
8
 -12اش��عهاي در فضا – بیس��ت و
– پرنده گشوده!
س��ومین ح��رف الفباي فارس��ي –
9
 -7نی��م ص��داي کالغ – صن��دوق
کارشکني
کودکان ملل متحد که در  11دسامبر 10
مش��ترک روزنامه – شهري در
-13
 1946ایجاد شد – رسیدگي به جرایم
خراسان11رضوي – ماشین نویسي
سیاسي و مطبوعاتي ...است
زینس��از – صلحطلبي – فلج،
-14
 -8پول س��ابق آلمان – سالخورده – 12
سودن
ابتدایي ،اولیه
13 -15
مرک��ز س��احلعاج – از جان
 -9خط��ر ک��ردن – هنرپیش��ه – از
گذشته
14
درختانجنگلي
عمودي:
 -10پسوند شباهت – ترسو – سقف 15
-1شهاب سنگ – هیدرولوژي
ریخته
رستگاریا بررس��ي –
مورد بحث
-2
افقي:
موضوعپیروز،
اقامت
–
دارنده
–
معما
گش��ودن
ابزاريتیز
 -11انواع مرباهاي محلي سالي که در-9آنیم –
-1مکانها – از
مکانیکي در خودرو – شهري
گزیدن – پوشش پرنده
س��ر پر
ادب –
 -3خط��اب بي
گیالن
سامانه
تفنگقاعده،
فارس –
دراستان
 -12یار مجنون – قیمت بازاري – جمع
آسیایي
کشور
 -2گریبان لباس – آدامس س��نتي قدیمي –
–
نفوذ
و
تملک
–
میانب��ر
طریق
-10
س��ازي Puzzle
4 (Medium,
difficulty
rating
)0.52
هدیه
خودماني –
 -4زیبا – چند
خطاب بيادبانه
کیف سفري –
– رخسار  -13پر و لبریز – ش��ن نرم – ش��هري
ن��ام زهي
پرح��رف –
 -3ض��د کس��اد –
 -11به دنیا آمدن – مورد اس��تفاده در
شرقي
دراستان آذربایجان
اش��یا یا
ش��امل
یکتاغر–زدن –
 -14ش��تر بيکوهان – مروارید-5
مردانه
بهاي– تلخ
ساختمان
نقاشي
تحصیل
که براي
قسمتي از خدماتي است
جبه –
ازدواج –
درآمدنام دخترانه
شمردن –
گیاهي –
-12
جنگي
خروس
 -4س��ور شهر
باشد –
قرآن
گوش– خیابان گلکاري
عضوطریقت
پیمودن
نیاز مي-13
مورد در
 -15خواب مغناطیسي – شکستني
ش��هري در
متحد
ورزشملعون تاریخ – راهب  -6ضد کهنه –
 -5گیاه ناژو –
مرکز–نروژ
شده –
استان لرستان
– ویتامین جدول
تاک به ش��خص نامعلوم – عطر
–-14اشاره
عمودي:
مبارزه –
جنگ،به وطن
کنن��ده
خدمت
 -7لقب
خیره–کننده –
جال��ب و
-1ظاه��ر
گ��ودال
گلوله –
 -6ره��ا ک��ردن
وداع – شیریني –
-15خوار
پرندهاي حشره
حضرت عیسي(ع)
حمام تک نفري
پانتومیم – مسابقه ورزشي بین دو
همشهريخودپسند
افغانستان –
شهري در
ها-8 ،
گرایشها –
اروپایي –
رغبتپنج
یک از
لقب– ه��ر
 -7تم��ام –-2نیزار
باشگاه
– گریز
خداحافظيخارجي
شمارهزیان
عادیچیز –
باالي هر
حل -9
5091
جدول
5091
شماره
همگي
ويژه– کل،
جدول ادیب
حل -3چند
در معامله – پادگان
روشنایي15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 215 114 13 12 11 10 9
وسیله 8 7
– 6 5
4 3 2 1
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 15 14 13 12 11 10 9 8خشکي عالم
 -8قس��متي از مغ��ز – زان��وان –
سبزي ساالد
 -9س��هل – بس��تن منفذه��ا براي
جلوگی��ري از نش��ت آب و غیره –
محلي در خانه خدا
 -10عض��و پرنده – نحیف – کتاب
نظامي
 -11لن��گ ميزن��د – جنس مدال
سومي – تیم اس��پانیایي – ماه کم
حرف
 -12اش��عهاي در فضا – بیس��ت و
س��ومین ح��رف الفباي فارس��ي –
کارشکني
 -13مش��ترک روزنامه – شهري در
خراسان رضوي – ماشین نویسي
 -14زینس��از – صلحطلبي – فلج،
سودن
 -15مرک��ز س��احلعاج – از جان
گذشته
عمودي:
-1شهاب سنگ – هیدرولوژي
 -2موضوع مورد بحث یا بررس��ي –
افقي:
-1مکانها – از انواع مرباهاي محلي سالي که در آنیم – تیز
 -3خط��اب بيادب – تفنگ س��ر پر
گیالن
 -2گریبان لباس – آدامس س��نتي قدیمي – کشور آسیایي
(Medium,
difficulty
rating
)0.55
 -4زیبا – چند خودماني – س��ازي
– رخسار
 -3ض��د کس��اد – پرح��رف – ن��ام زهي
 -5غر زدن – ش��امل بهاي اش��یا یا
مردانه
 -4س��ور ازدواج – جبه – قسمتي از خدماتي است که براي تحصیل درآمد
مورد نیاز ميباشد – عضو گوش
قرآن
 -5گیاه ناژو – ملعون تاریخ – راهب  -6ضد کهنه – متحد – ش��هري در
استان لرستان – تاک
– ویتامین جدول
 -6ره��ا ک��ردن گلوله – گ��ودال –  -7وداع – خدمتکنن��ده به وطن –
پرندهاي حشرهخوار
حمام تک نفري
 -7تم��ام – نیزار – ه��ر یک از پنج  -8شهري در افغانستان – خودپسند
– گریز
 -9باالي هر چیز – زیان
حل جدول ويژه شماره 5091
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 1پ ر ي و س پ ر و ت ي و م ي ک  -10تی��م فرانس��وي –
2
ر
ا ي د
گ ل
ه
و
ا
ا ب ق ا ب��زرگان – نام مس��تعار
س ر ن ا
 3ر س و م
م ن د ر س دهخدا – زهر
 45نت ري د خي دل ا اف گ د لب اي لي ا س رت  -11نوع��ي حش��ره –
س م ي اکسیر – بخار و حرارت
ف ا ي و
ن ي ا ت
 6و
ا ر ي س  -12یی��الق کرج – نیمه
و غ
ر
ا
س م
م
 7ن ا
8
ا ف س ر
ر ن د
ا
د
ب و
قامت – با پاخت آید
م ش ا ي ع ت
د ي
ز
 9د
ا م م  -13نوار و تار – ترس –
ق ا ي م
ز
ا
ج ه
 10ي ا ن
و خواب کودکانه
ي ت
ا
ب ل و
و ن د
ر
ر
 11ا
ا ب ن و س  -14روکار س��اختمان
ف ا
س و ي ا
 12ت
و ي ل ا – رود پ��ر آب ای��ران –
ا ک ن ه
 13ر س ا ن ا
ج ا ر همیشگي
د
و ج ر
ب ر
 14م ر ي م
و
ر
و
ا ن ژ
ه
 15ي و
م ع ر ف ت  -15مالج – صرع

8

4

1

5

8

4

7

7

1
3

5

3

9

3

1

7

5

8

6

7

2

4

2

بزودی

3

3

9

ساندویچــی
3 8
ایرانی

7

1

اِ
لــدا 1
7

9

1

6

2755 ATWATER
9

e3

4

6

5

6

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16
جدول اعداد سودوکو در صفحه
ated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/
on Thu Nov 23 01:19:03 2006 GMT. 16
!Enjoy

28

 سال  19شماره  16  1104فروردین 1392

PAIVAND: Vol. 19  no.1104  avr. 15, 2013

www.paivand.ca

پزشکی...

28

THREE SEEDS

 18دلیل فشار خون باال

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

مقدار طبیعی فش��ار خ��ون 120
روی  80میلیمت��ر جیوه اس��ت.
مقدار بی��ن  120روی  80تا 139
بر روی  89به عنوان مرحله پیش
از فشار خون باال در نظر گرفته می
شود .فش��ار خون  140روی  90و
بیشتر از آن نیز نشان دهنده ابتال
به فشار خون باالست.
دو نوع فشار خون باال وجود دارد:
 )1فشار خون اصلی یا اولیه
 )2فشار خون ثانویه

فش��ار خون اولیه علت مشخصی
ندارد و  95درصد افراد مبتال دچار
این نوع فشار خون هستند.
فش��ار خ��ون ثانوی��ه در اثر علت
مش��خص مثل بیم��اری کلیوی،
تومور و قرص های ضدبارداری رخ
می دهد.
فش��ار خون باال باعث س��ختی و
افزایش ضخامت س��رخرگ های
خونی می شود (آترواسکلروز) که
این امر باعث حمله قلبی ،س��کته
قلبی و سکته مغزی می شود


 -9مصرف الکل
 -10استرس
 -11افزایش سن
 -12برخ�ی داروها مثل قرص
های ضدبارداری
 -13زمینه ارثی و ژنتیکی
 -14س�ابقه خانوادگی ابتال به
فشار خون باال
 -15بیماری مزمن کلیوی
 -16بیماری ها و یا تومور غدد
فوق کلیه
 -17بیماری ها و یا تومور غده
تیروئید
 -18نواقص م�ادرزادی موجود
در رگ های خونی


 6بیماری ناشی از فشار
خون باال

کنترل نکردن فشار خون باال باعث
بروز عوارض زیر در بدن می شود :
 -1حمله یا سکته قلبی

علل بروز فشار خون باال
فش��ار خون باال باعث س��ختی و
افزایش ضخامت س��رخرگ های
 -1کشیدن سیگار
خونی می شود (آترواسکلروز) که
 -2چاقی و اضافه وزن
این امر باعث حمله قلبی ،س��کته
 -3بیماری دیابت
 -4ک�م تحرک�ی ب�دن مث�ل قلبی و سکته مغزی می شود.
نشستن طوالنی پشت میز کار
 -5ورزش نکردن
 -2آنوریسم
غذاهای
و
نمک
 -6مصرف زیاد
آنوریس�� م عبارت اس��ت از اتساع
شور
(باد ک��ردن) یا بیرونزدگی دیواره
 -7مصرف کم کلسیم ،پتاسیم یک سرخرگ در اثر ضعف دیواره
و منیزیم در غذاها
سرخرگ.
 -8کمبود ویتامین  Dدر بدن
پمپ کردن خون در رگ ها علی

ZONYCHO

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

ZACHE

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

ARTHODEX

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

تپشدیجیتال:

6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

Tel.: 514-223-3336

رغم داشتن فشار خون باال ،باعث
ضخیم شدن عضله قلب می شود.
در نتیجه قلب به سختی خون را
پمپ می کند و دچار نارسایی می
شود.
 -3تنگ و ضعیف شدن رگ های
خونی در کلیه ها

در این حالت کلیه ها نمی توانند
به درستی کار خود را انجام دهند.

 -4ضخیم شدن ،تنگی و یا پارگی
رگ های خونی در چشم ها

در ای��ن حالت بینایی فرد کم می
شود.
 -5سندرم متابولیک

سندرم متابولیک یکی از اختالالت
مربوط به متابولیس��م بدن است
که شامل افزایش اندازه دور کمر،
تری گلس��یرید خون باال ،کاهش
کلس��ترول خوب یا  ، HDLفشار
خ��ون ب��اال و افزای��ش هورمون
انسولین است.
اگر فش��ار خ��ون فرد باال باش��د،
احتمال ابتال به س��ایر اجزای این
سندرم زیاداست .هر چقدر اجزای
بیشتری از این س��ندرم را داشته
باشید ،بیشتردچاردیابت ،بیماری
قلبی و سکته می شوید.
 -6مشکل حافظه و یادگیری

فش��ار خون باال روی توانایی فکر
کردن ،ی��ادآوری و یادگیری فرد
تأثیر می گذارد.

__________
•

مشترک شوید!

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

دکترعطاانصاری

در کلینیک مدیکال آلفامدیک

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

1253 Rue Guy

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

جهانهستیاز
آنچهگمانمی
رفتقدیمیتر
است
دانش��مندان آمریکایی و اروپایی
می گویند تلسکوپ فضایی پالنک
دقیقترین نقشه از قدیمیترین
نور هستی را ارائه داده است.
نقش��ه جدید ن��وری را که برای
اولین بار و  ۳۸۰هزار سال پس از
انفجار بزرگ (بیگ بنگ) صحنه
آسمان را شکافت ،نشان می دهد.
تئوری انفجار ب��زرگ (مه بانگ)
می گوید ک��ه حدود  ۱۴میلیارد
س��ال پیش این واقعه آغاز جهان
را رقم زد.
پ��ال هرت��ز ،از مدیران ناس��ا به
خبرنگاران گفت که دقت نقش��ه
جدید بسیار باالست:
«مثل این م��ی ماند که کیفیت
تصویر تلویزیونهای معمولی را
با تلویزیونهای اچدی مقایس��ه
کنی��م .ح��اال جزئی��ات جدید و
مهمی روشن شده اند».

سن هستی
ّ

جزئیات اخیر از جمله درباره سن
هستی و محتوای آن است.
چارلز الرنس ،از دانشمندان ناسا
در کالیفرنیا می گوید:
«طبق ارزیابیهای س��ن هستی
کمی بیش از  ۱۳میلیارد و ۸۰۰
هزار میلیون سال است».
او می گوید ح��اال به این نتیجه
رسیده ایم که سن هستی احتماال
حدود  ۱۰۰میلیون سال بیش از
این است.
یافتههای جدید بر اس��اس داده
هایی است که تلسکوپ فضایی
پالنک طی  ۱۵م��اه جمع آوری
کرده است.
خواندن نقشه

نقش��های که آژانس فضایی اروپا
منتشر کرده ش��بیه یک نقاشی

پشت سر شما حرف می زنند...
بله ،همه ما دوس��تان و همکارانی
داریم که مراقب ما هس��تند .اگر
شما اینطور نیستید ،دلیلی برای
ترس��یدن وجود ندارد زیرا همه ما
باید از جایی شروع کنیم ،درست
است؟
با محب��ت کردن ب��ه اطرافیانتان
ش��روع کنید .هر روز برای مهربان
ب��ودن تالش کنید .ب��ا این روش
طرفدارانی برای خودتان درس��ت
خواهید کرد .داشتن یک سیستم
پشتیبانی سالها طول میکشد ،پس
صبور باشید و هر روز را یک چالش
جدیدببینید.


 )۷برای روبرو شدن با آنها خوب
برنامه ریزی کنید

واکن��ش بد در چنی��ن موقعیتی
کمکتان نخواهد ک��رد .فقط این
واقعی��ت را ثابت خواهد کرد که از
نظر ذهن��ی تحت تاثیر آن حرفها
قرار گرفته اید.

امپرسیونیستیاست:
کرباس��ی پوش��یده از طیفهای
مختلف آبی ،زرد و نارنجی با نقاط
کوچک و بزرگ درخشان.
رنگها نشاندهندهدرجه حرارت
و چگالی در نقاط مختلف سپهر
است.
دانشمندان می گویند یافتههای
جدیدتلسکوپپالنک،چالشهای
جدیدی را نیز به وجود آورد .آنان
می گویند دادههای جدید درباره
چگونگی توزیع ماده در س��پهر
امکان آزمایشهای بیشتردرمورد
دقت مدلشان را فراهم می سازد.
دانش��مندان می گویند مطالعه
یافتههای جدی��د فهم بهتری از
شروع جهان هستی را فراهم می
آورد.

•

>> ادامه از صفحه27 :
چطور به آرزوهایشان دست یافته
اند یا مس��یر درس��تی را برای آن
انتخاب کرده اند یا نه بحث دیگری
است کهدر اینجا به آن نمیپردازیم.
نکته مهم موفقیت آنهاست.

آرام باش��ید و از این مهمتر نشان
دهید که شایعاتی که درموردتان
ش��کل گرفته است هیچ اهمیتی
برایتان ندارد.
اگر الزم اس��ت در موقعیتی مثل
این برخورد کنید ،باید خوب برنامه
ریزی کنی��د .با این افراد پش��ت >> تنها راه موفقیت
درهای بسته صحبت کنید تا کس نه ،بادعوا کردن با هر یک نفری که
دیگری از ماجرا باخبر نشوید.
پشت س��رتان حرف میزند ،موفق
نخواهید شد .با احساس ناامیدی و
منزوی شدن هم همینطور .تنها راه
>> چشمتان را باز کنید
حتماً بسیاری از افراد سرشناس و موفقیت ،جل��و رفتن و ادامه دادن
موفق را می شناسید که مورد انتقاد راهتان علیرغم حرفدیگران است.
قرار گرفته اند و توسط کسانی که تنها راه موفقیت همین است!
پش��ت سرش��ان حرف میزده اند
مورد استهزاء قرار گرفته اند.
آنها چه وجه اشتراکی دارند؟
درکن��ار این واقعیت که توس��ط
میلیونه��ا نفر م��ورد انتق��اد قرار
Facebook.com/
گرفته اند ،در کار خودشان بسیار
paivand.montreal
موفق بوده اند .هم��ه این افراد به
آرزوهایش��ان رس��یده اند .اینکه
به ما بپیوندید!

•

حقیقت دشمنجمهوریاسالمیست
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از پیشرفتهای سال  ۹۱و "برجسته" بودن آن در
گوبل��ز ،وزی��ر تبلیغ��ات رژیم است" .
قیاس با متام سالهای گذشته سخن میگویند ،اما
ایران
مردم
داند
ی
م
که
او
فاشیس��ت هیتلری میگفت که معهذا
آنچه که رخ داده به جای این که وضع مردم ایران
چرا
ندارند،
ب��اور
ها
غ
درو
این
ی��ک دروغ ب��زرگ ،ولو رس��وا ،به
بهتر شود ،بدتر شده است.

چنانچه پیوس��ته تکرار گردد،
مردم ،س��رانجام آن را به عنوان
حقیقت باور میکنند.
حقیقت،دشمن ابدیدروغ است
و از ای��نرو بزرگترین دش��من
دولت.
ش��یوه عمل جمهوری اسالمی
ای��ران از جهات متعدد ش��بیه
رژیمه��ای فاشیستیس��ت .در
تبلیغات نیز طابق النعل بالنعل
همان هدف و روشهایی متداول
اس��ت ک��ه در رژی��م هیتلری،
تاکتیک دستگاه تبلیغاتی گوبلز
را تشکیل میداد.
هر چه بحرانهای نظم اقتصادی
– اجتماعی و سیاس��ی حاکم
ب��ر ای��ران عمیقتر و وس��یعتر
ش��ده اس��ت و هر چه وضعیت
م��ادی و معنوی تودههای مردم
ای��ران وخیمت��ر ،س��ران رژیم
جمهوری اسالمی و دستگاههای
تبلیغاتی آن ،دروغهای بزرگتر
و ش��اخدارتر ،از پیش��رفت،
پیروزی ،رفاه و ش��ادکامی مردم
و دس��تاوردهای عظیم ،تحویل
مردم میدهند.
تازهترینمنونهیایندروغهای

ب�زرگ گوبلزی نیز با وضوح هر
چه تمامت��ر در س��خنرانیها و
پیامه��ای نوروزی س��ران رژیم
انعکاس یافته است.
در حالی که اکنون حتا ناآگاهترین
بخش مردم ،زیر فشار بحرانهای
موجوددریافتهاند کهدر سال ۹۱
اوضاع از جمیع جهات وخیمتر
ش��د ،آنها در پیامهای نوروزی
خ��ود که ب��ه ارزیاب��ی وضعیت
اقتصادی – اجتماعی و سیاسی
جامعه ایران و سیاستهای رژیم
اختص��اص یافته ب��ود ،تماماً از
پیشرفت و بهبود اوضاع ،از جمیع
جهات سخن گفتند.
احمدینژاد ادعا کرد که "س��ال
 ۹۱س��الی مه��م و سرش��ار از
ش��ادکامیها و ش��یرینیها و
پیروزیها ،ب��رای ملت و جامعه
بش��ری" بود" .حرکت پر شتاب
مل��ت در عرصهه��ای گوناگون
علم��ی ،صنعت��ی ،کش��اورزی،
فن��اوری ،سیاس��ی ،فرهنگ��ی،
اقتص��ادی و ورزش��ی ادامه پیدا
کرد و هر روز دستاورد جدیدی
در اختیار ملت ایران قرار گرفت".
اما این همه به اصطالح پیشرفت،
دس��تاورد و حرک��ت پرش��تاب
در تمام عرصهه��ای اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی ،هنوز تمام
مطلبنیست.
ای��ن مانده اس��ت که اس��تبداد
حاکم "یک انتخابات پرش��ور و
با مش��ارکت نزدی��ک به صد در
صدی" برگ��زار کند که معجزه
بزرگ رخ دهد و "همه معادالت
داخلی ،منطقهای و بینالمللی را
به نفع ملت ایران و دیگر ملتها
دگرگون" سازد.
گرچ��ه ای��ن دروغه��ای بزرگ
احمدین��ژاد ،ب��ه ق��در کاف��ی
رس��واکننده و بی اعتبارند ،اما او
از هممسلکیاش ،گوبلز آموخته
اس��ت با تک��رار ای��ن دروغهای
بزرگ میتواند آنها را به عنوان
حقیقت به مردم ایران قالب کند.
احمدینژاد اما استثناییدر رژیم
جمهوری اس�لامی برای دروغ
پردازیهای بزرگ نیس��ت .همه
س��ران و مقامات رژیم از قماش
ی نژاداند .خامنهای هم در
احمد 
پیام و س��خنرانی نوروزیاش با
کمی اختالف هم��ان دروغهای
بزرگ رئیس جمهوراش را تکرار
کرد و گفت:
"پیشرفتدر سال ۹۱در مقایسه
با س��الهای قبل به قدری است
که سال  ۹۱از این نظر برجسته

که در زندگی روزمره خود با این
واقعیت روبرو بوده که آنچه که
رخ داده ،بدتر شدن شرایط مادی
و معیشتی آنها ،افزایش بیکاری،
فقر و گرسنگی ،خرابی وضعیت
درمان و بهداشت بوده است.
لذا میافزاید :این اشکال از مردم
است که نمیتوانند پیشرفتها را
ببینند" .برخی از مردم ما وقتی به
اوضاع کشور نگاه میکنند فقط
ضعفها را میبینند ،گرانی ،افت
تولید برخی از واحدهای تولیدی
و فشار دشمن را میبینند ،فقط
مشکالت را مشاهده میکنند".
بله! گرانی هست .رکود و بحران
اقتصادی هست .فشار تحریمها
هست .بیکاری ،فقر و گرسنگی
هس��ت .اما مردم باید باور کنند
که پسرفتیدر کار نیست ،بلکه
آنچه بوده و هس��ت ،پیش��رفت
است و پیش��رفتهای سال ۹۱
از تم��ام س��الهای قب��ل از آن
برجستهتر اس��ت .اگر شکست
عم��وم سیاس��تهای اقتصادی
دول��ت در این س��ال عریانتر از
هر سال دیگر برمال گردید ،اگر
ش��عار تولید ملی پوچ و توخالی
از کار درآم��د ،این نیز پسرفت
و شکست نیست ،باید در انتظار
ماند ،چون "یک مسئله بلندمدت
اس��ت .در یک سال به سرانجام
نمیرس��د ".و ب��رای این که به
سرانجام برس��د ،این بار در سال
جدی��د ،باید آن را با "حماس��ه
اقتصادی" به سرانجام رساند.
ویافزود:تحریمهاالبتهتأثیرگذار
بوده است و مشکالتی ایجاد شد،
ام��ا این نیز یک پی��روزی دیگر
بود" .اثر مثبت بزرگی داش��ت.
به برکت تحریمه��ا به کارهای
بزرگی دس��ت پیدا کردیم .اگر
تحریم نبود به توفیقات دس��ت
پیدانمیکردیم".
زمان��ی که جنگ ای��ران و عراق
ادامه داش��ت و جان صدها هزار
انسان فدای مقاصد توسعهطلبانه
و جاهطلبانه رژیمهای ارتجاعی
دو کش��ور میشد ،خمینی نعره
سر میداد که جنگ نعمت است،
جنگ برکت است .خامنهای هم
اکنون در شرایطی که تحریمها،
بح��ران اقتصادی را تش��دید و
وضعیت معیشتی توده مردم را
وخیمتر کردهاند ،ادعا میکند که
تحریم برکت اس��ت .اگر تحریم
نبود ب��ه توفیقات دس��ت پیدا
نمیکردیم.
اما سران رژیم با دروغهای بزرگ
و تک��رار آنها ن��ه میتوانند بر
شکستها و تش��دید و تعمیق
بحرانهای کنونی جامعه ایران
پرده بیافکنند و نه این واقعیات
آش��کار را پنهان سازند که سال
 ۹۱در مقایس��ه با س��ال قبل و
س��الهای پیش از آن ،اوضاع از
جمیع جهات وخیمتر شد.
در سال  ۹۱بحران اقتصادی در
ایران ژرفای بیسابقهای به خود
گرفت .نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی منفی مطلق شد و به زیر
صفر سقوط کرد.
ایندر حالیست که گویا قرار بود
بر طبق برنامه پنج سالهشان این
نرخ رشد بین  ۵تا  ۸درصد باشد.
بنابراین برخالف ادعای خامنهای
معضل اقتصاد "افت تولید برخی
از واحدهای تولیدی" نبود ،بلکه
رکود عمیقتری حاکم شد.
تورم به درج��های افزایش یافت
که در طول تمام سالهای دوران
استقرار جمهوری اسالمی سابقه
نداشت.
نهادهای مالی و آماری رژیم نرخ
رش��د تورم را حدود  ۳۲درصد
اعالم نمودهاند ،ام��ا در واقعیت

از  ۵۰درص��د نیز متج��اوز بود.
کافیس��ت که هر ک��س بهای
عموم کاالهای م��ورد نیاز را در
اول فروردی��ن س��ال  ۹۱با ۹۲
مقایس��ه کند .کمت��ر کاالیی را
میتوان یافت که به��ای آن دو
برابر نشده باشد .برخی نیز به سه
تا چهار برابر افزایش یافتهاند.
در سال  ۹۱بحران اقتصادی چند
وجهی شد.
یعنی دیگ��ر به روال گذش��ته،
س��رمایهداری ایران فقط با یک
بحران رک��ود – تورمی مزمن و
تشدید و تعمیق آن مواجه نبود،
بلکه یک بحران پولی بیسابقه
نیز پدید آمد .در طول یک سال
ارزش ریال تقریب��اً  ۳۰۰درصد
تنزل کرد.
ع�لاوه ب��ر این در س��ال  ۹۱در
نتیجهی تحریمهای اقتصادی و
کاهش درآمد نفت ،خزانه دولت
تهی ش��د و رژیم با یک بحران
مالی نیز روبرو گردید.
به گفت��هی نمایندگان مجلس
در این س��ال کس��ری بودجهی
دولت به  ۵۰هزار میلیارد تومان
رس��ید .تم��ام ای��ن واقعیتها
به وض��وح نش��ان میدهند که
برخ�لاف دروغه��ای گوبل��زی
سران جمهوری اسالمی ،آنچه
در عرصه اقتص��ادی رخ داد ،نه
بهبود و پیشرفت ،بلکه پسرفت
و خرابتر شدن اوضاع اقتصادی
و تشدید این بحران بوده است.
ه��ر پیش��رفت ی��ا پسرف��ت
اجتماع��ی قاعدت��ا خ��ود را در
ش��رایط زندگی تودههای وسیع
مردم بازت��اب میده��د .اصوالً
پیش��رفت اجتماعی با درجهی
رف��اه ،آزادی و رهای��ی مردم از
قید ستم و استثمار ،اندازهگیری
میشود .این مسئله هم به لحاظ
تاریخی و هم در شکل مشخص
آن در کش��ورهای سرمایهداری
صادق اس��ت .در جری��ان توالی
تاریخ��ی ش��کلبندیهای
اقتص��ادی -اجتماع��ی ،از آنرو
نظام فئودال��ی در قیاس با نظام
بردهداری پیش��رفته بود که یک
گام در راس��تای رهایی انس��ان
بود .گرچه در این نظام ،دهقان،
رعیتی وابسته به زمین و ارباب
ب��ود ،اما دیگر ابزاری ناطق نبود.
نظام سرمایهداری پیشرفتهتر از
نظ��ام فئودالی ب��ود ،از آنرو که
گام دیگری در راس��تای تدارک
زمینهه��ای عین��ی و م��ادی از
طریق رشد نیروهای مولد برای
رهایی انس��ان بود .در این نظام،
کارگر دیگر رعیت ارباب نیست.
الاق��ل از نظر حقوقی ،انس��انی
آزاد و با دیگران برابر اس��ت و در
قیاس با طبقات اس��تثمار شده
در طول تاریخ ،از سطح زندگی
و رفاه باالتری برخوردار اس��ت.
در مقایس��ه میان عقبماندگی
و پیش��رفتهگی کش��ورهای
س��رمایهداری ،پیش��رفته بودن
نه به حس��ب تعداد موشکها و
کالهکه��ای اتم��ی و درجهی
غنیس��ازی اورانی��وم ،بلکه به
حس��ب درجهی رف��اه عمومی،
آزادی م��ردم و رش��د نیروهای
تولی��دی که اس��اس آن نیروی
مولده انسانیس��ت ،مالک قرار
میگیرد .مالکهایی که هیچیک
در جامع��ه ایران وج��ود ندارد و
از اینرو یکی از عقبماندهترین
کشورهای جهان است.
سران رژیم ودستگاه تبلیغاتی آن
مدام از "پیشرفت"" ،حرکت به
جلو"" ،دستاوردهای برجسته"،
"پیش��رفتهای اقتص��ادی و
سیاس��ی" و صدها دروغ بزرگ

بمب ،غنیسازی اورانیوم ،ساخت
انواع و اقس��ام سالحهای کشتار
انس��انها ،ربطی به پیش��رفت
واقعی که متضمن رفاه ،آزادی و
رهایی برای تودههای مردم یک
کشور است ندارد .تمام آنچه که
سران رژیم در پیامهای نوروزی
خود تحویل مردم دادند ،چیزی
جز یک مشت دروغ بزرگ نبود.
البته رژیم از جهات دیگر نیز در
سال  ۹۱وضعیتاش وخیمتر و
بحرانیت��ر از هر زمان دیگر بود.
تضادها و اختالفات درونی رژیم،
زیر فش��ار بحرانه��ای موجود،
نارضایت��ی تودهه��ای م��ردم و
شکست سیاستهای جمهوری
اسالمی به آن درج ه تشدید شد
که در طول این یک س��ال یک
لحظه آن را آرام نگذاشتند.
در تمام این یک سال ،کشمکش
و درگیری میان دستگاه اجرایی
با قوه مقنن��ه و قضائی با حدت
ادامهداشت .تالشهای خامنهای
برای کنترل نزاع به جایی نرسید
و ای��ن نزاع به مرحلهای رس��ید
که طرفین به افش��اگری س��وء
استفادهها و فساد مالی یکدیگر
روی آوردن��د .ام��ا این ن��زاع به
ارگانهای سهگانه رژیم محدود
نماند.
احمدینژاد افشاگری علیه سوء
استفادههای مالی و نقش سپاه
پاس��داران و دخالته��ای آن را
در ارگانها و نهادهای سیاس��ی
ادامه داد .اختالفات احمدینژاد
با خامنهای نیز گرچه به شکلی
آش��کار بروز پیدا نک��رد ،اما غیر
مس��تقیم ،در هرمصاحب�� ه و
س��خنران 
ی دو ط��رف انعکاس
داشت.
اگر این اختالفاتدر تمام سطوح،
نهادها و ارگانها ،مهارناپذیر از کار
درآمد ،از آنروست که جمهوری
اسالمی با بنبست الینحل و غیر
قابل عبور روبه روست.
سیاس��تهای رژی��م در هم��ه
عرصهها به شکس��ت انجامیده
است و نتیجهی این شکست ،به
ناگزیر تشدید تضادها و اختالفات
اس��ت .در حالی که تمام هیئت
حاکمهدر تدوین ،اجرا و شکست
سهیم بوده و هستند ،هر دسته
و گروه��ی از هیئ��ت حاکم��ه
میکوشد مسئولیت شکستها را
بر عهدهی دیگری قرار دهد.
وقتی که کشوری با بحرانهای
متعدد در عرصههای اقتصادی،
اجتماع��ی و سیاس��ی درگی��ر
اس��ت و هر تالش و سیاس��تی
ب��رای غلبه بر ای��ن بحرانها به
شکس��ت میانجام��د ،الج��رم
تضادها و اختالفات درونی طبقه
حاکم تشدید میشود .وقتی که
نارضایت��ی و اعتراض توده مردم
نس��بت به نظم موجود افزایش
مییاب��د و طبق��ه حاکم خطر
سقوط نظم موجود را به وضوح
میبیند ،این نارضایتی ،اعتراض
و مب��ارزه در درون طبقه حاکم
نیز انعکاس مییابد ،ایجاد شکاف
میکند و به بحرانهای حکومتی
و دولت��ی میانجام��د .واقعیتی
که جمهوری اس�لامی در طول
حیات خود مک��رر با آن روبه رو
بوده است.
گرچ��ه رقب��ای احمدین��ژاد
میکوشند او را سرمنشأ بحران
کنونی هیئ��ت حاکمه معرفی
کنند ،اما مشکل ،او نیست.
مشکل در خود نظم اقتصادی -
اجتماعی و سیاسی سرمایهداری
حاک��م ب��ر ای��ران و بحرانهای
الینح��ل آن اس��ت .معضل در
ساختاردولتدینیست که مدام
تضادهای متعدد و از جمله تضاد
و اختالف میان هیئت حاکمه را
تشدیدمیکند.

از این نوع س��خن میگویند ،اما
هیچیک در شرایط زندگی مادی
و معنوی تودهه��ای مردم ایران
انعکاسیندارند.
از پیش��رفتهای س��ال  ۹۱و
"برجس��ته" بودن آن در قیاس
با تمام سالهای گذشته سخن
میگوین��د ،ام��ا آنچ��ه که رخ
داده به جای این که وضع مردم
ایران بهتر شود ،بدتر شده است.
دستمزد و حقوق واقعی تودههای
کارگر و زحمتکش باز هم کاهش
یافته و س��طح معیشت آنها به
نحو فاجعهباری تنزل کرده است.
ری��زش بهم��نوار ارزش ریال و
افزایش جه��شوار ن��رخ تورم،
در س��ال به اصطالح پیشرفت،
دس��تمزد کارگ��ران را به نصف
کاهش داد .فق��ر که از قبل هم
تمام طول و عرض جامعه ایران را
فرا گرفته بود ،وسعت بیشتری
به خود گرفت .دهها هزار کارگر
در طول یک سال بیکار وبه خیل
ارتش بزرگ بیکاران و گرسنگان
پیوس��تهاند .وضعیت بهداشت
و درمان مردم نیز در این س��ال
وخیمتر از گذشته شد.
به ادعای س��ران رژیم ،سال ،۹۱
"سالی مهم و سرشار" از پیروزی
و دس��تاورد" ،حرکت پرشتاب"
در عرصهه��ای گوناگون زندگی
اجتماع��ی و س��الی ب��ه ادعای
خامنهای "برجس��ته" ب��ود .اما
همراه ب��ا افزایش فقر ،بیکاری و
گرسنگی ،س��ال افزایش اعتیاد
ب��ه مواد مخ��در ،کاهش س��ن
اعتیاد ،دستگیری  ۲۰۰هزار نفر
به اتهام حم��ل و نگهداری مواد
مخدر ،انباشته شدن حدودنیم
میلیون از مردم ایراندر زندانها،
سال افزایش اعدامها ،گسترش
تنفروشی ،تکدیگری ،و افزایش
بیسابقهی انواع جرم و جنایت
بود.
س��ال  ۹۱به ادعای سران رژیم،
سال "حرکت پرشتاب ملت" در
عرصههای "سیاسی ،فرهنگی"
بود که "هر روز دستاورد جدیدی
در اختی��ار ملت قرار گرفت" .اما
آنچ��ه ک��ه در عم��ل رخ داد،
تش��دید س��رکوب و اختناق و
بیحقوقی "ملت" بود .کارگران و
روشنفکران و زنان دستگیر و به
حبس محکوم شدند.
مخالفی��ن سیاس��ی ب��ه وی��ژه
در کردس��تان ،بلوچس��تان و
خوزستان به جوخه اعدام سپرده
ش��دند .ه��ر اعتراض م��ردم به
بیحقوقی بیرحمانه س��رکوب
شد .دسترس��ی مردم به وسایل
ارتباط جمعی مدرن  ،محدودتر
گردید.
روزنامهها و سایتهای خبری که
تقریباً همگی وابسته به گروهها
و جناحه��ای رژیماند ،آنها نیز با
محدودیتهای بیشتری روبرو
شدند .دهها روزنامهنگار دستگیر
و روانه زندان ش��دند .سانس��ور
کتاب و فیلم ابعاد بیسابقهای به
خود گرفت .این همه از نتایج و
دستاوردهای دروغهای گوبلزی
س��ران جمهوری اسالمیست.
اگ��ر ش��رایط زندگی م��ادی و
معن��وی ،وضعی��ت اقتصادی،
رفاهی ،سیاسی و فرهنگی مردم
ایران در س��ال  ۹۱وخیمتر شد،
ن��ه پیش��رفت ،بلک��ه پسرفت
عمومی حاکم بود.در یک چنین
شرایطی پیش��رفتهای علمی
ناچیز هم نمیتواند معنا داشته
باشد .علمی که در خدمت رفاه
و آس��ایش مردم ،بهبود شرایط
م��ادی و معنوی آنها نباش��د،
و
پش��یزی ارزش ندارد .موشک
مش�کل در ذات دول�ت دینی و
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دمکراسیشورایی

ازتارنمایتلویزیوندمکراسی
شوراییدیدنکنید
تلویزیون دمکراسی شورایی

فریاد رسای کارگران و تمامی انسان های زحمتکش،
ش�ریف و س�تم دیده ای اس�ت ک�ه ب�رای آزادی و
سوسیالیسمپیکارمیکنند.
از این پس برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی بر
روی اینترنت در دسترستان خواهد بود.
از تارنمای تلویزیون دمکراس�ی ش�ورایی در شبکه
جهان�ی اینترنت دیدن کنید و آدرس آنرا در اختیار
دیگران نیز بگذارید .شماره تلفن برای تماس :
 ۰۰۴۵۳۶۹۸۷۲۸۱و ۰۰۴۵۳۶۹۱۲۱۸۷
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:

http://tvshora.com

Email: shora.tv@gmail.com
شیوههای استبدادی آن است.

همانگونه که با رفتن بازرگان،
بنیصدر ،رفس��نجانی ،خاتمی،
معض��ل الینح��ل بحرانه��ای
حکومتی رژیم حل نشد ،با رفتن
احمدینژاد نیز این معضل حل
نخواهد شد.
جمهوری اس�لامی نمیتواند بر
این معضل غلبه کن��د ،چرا که
معضل اساس��اً خ��ود جمهوری
اسالمیست .س��ران رژیم البته
میتوانند دروغهای بزرگ به هم
ببافند،امانمیتوانندبرتضادهایی
که سرمنش��أ بحرانهای جامعه
ای��ران و اس��اس و بنیانی برای
سرنگونی آنهاست غلبه کنند.
بحرانهای جمهوری اس�لامی،
یکی ،دو تا نیست ،سرتاپای این
رژیم غرق در بحران اس��ت .این
بحرانها فقط در عرصه داخلی
نیس��ت .جمهوری اس�لامی در
عرصه بینالمللی نیز پیوسته با
بحران روبه روست.
س��ران رژیم در عرصه سیاست
خارجی خود نیزدروغهای بزرگ
گوبلزی تحویل مردم ایران دادند.
خامنهای در پیاماش ادعا کرد که
"اقتدار" منطقهای و بینالمللی
جمهوری اس�لامی در سال ۹۱
نشان داد که " جمهوری اسالمی
نه فقط منزوی نیس��ت بلکه در
دنیا با چشم تکریم و احترام" به
آن نگریسته میشود.
جمهوری اس�لامی ب��ه ادعای
س��ران رژیم منزوی نیست ،اما
مناس��بت خصمانه میان رژیم
با آمری��کا و اتحادی��ه اروپا ،این
بزرگترین قدرتهای اقتصادی
و سیاس��ی جهان ب��ه درجهای
تشدید شده اس��ت که در سال
 ۹۱س��نگینترین تحریمه��ای
اقتص��ادی را علی��ه جمه��وری
اسالمی به مرحله اجرا درآوردند.
جمه��وری اس�لامی من��زوی
نیست ،اما مناسبات آن با تقریباً
تمام دولته��ای عربی منطقه
در آن ح��د وخیم اس��ت که در
هر اج�لاس خ��ود قطعنامهای
علیه جمهوری اس�لامی صادر
میکنند.
جمه��وری اس�لامی من��زوی
نیس��ت ،اما حتا یک مناسبات
ع��ادی و معمول��ی و ب��ه دور از
تنش با کشورهای هممرز با ایران
از نمون��هی ترکی��ه و جمهوری
آذربایجان نیز ندارد.
جمهوری اسالمی منزوی نیست
و "اقتدار منطقهای و بینالمللی"
آن در آن حد است که در شورای
امنیت و حت��ا مجمع عمومی و
دیگر ارگانهای س��ازمان ملل،
قطعنامههای��ی در محکومی��ت

آن بر سر مسایل مختلف صادر
میشود.
جمه��وری اس�لامی من��زوی
نیس��ت ،اما متحدین پیگیر آن
در تمام منطقه خاورمیانه ،رژیم
آدمک��ش س��وریه و گروهه��ای
مرتج��ع اس�لامگرا از قم��اش
حزبالله لبنان ،حماس و جهاد
فلسطینی ،گروههای اسالمگرای
عراقیاند .تمام "اقتدار منطقهای
و بینالمللی" جمهوری اسالمی
همین است.
برخالف دروغهای بزرگ سران
جمه��وری اس�لامی ،در س��ال
 ،۹۱در عرصه سیاست خارجی
نیز چیزی جز شکس��ت و انفراد
بیشتر عاید رژیم نشد .جمهوری
اس�لامی نمیتوان��د از انف��راد
منطقهای و بینالمللی رها گردد،
نمیتواند از بحران در سیاس��ت
خارج��ی برکنار باش��د ،چرا که
بنیاد سیاس��ت خارجی رژیم بر
پاناسالمیس��م ،توسعهطلبی و
هژمونیطلبی قرار گرفته است.
این سیاس��ت به ناگزیر پیوسته
با تش��نج ،درگیری و نزاع و گاه
بحرانهای جدی همراه است.
س��ران جمهوری اس�لامی در
پیامه��ای نوروزیش��ان فق��ط
دروغهای بزرگ همیشگیشان
را تک��رار کردند .آنه��ا جز این
نمیتوانس��تند چیزی بگویند،
چرا که حقیقت ،دشمن جاودانه
دولت دینی و دروغ ،دوست و یار
همیشگیآنهاست.
جمهوریاسالمیموجودیتاش
را در کتمان حقیقت مییابد.

جمه��وری اس�لامی بای��د ب��ا
دروغهای ب��زرگ گوبلزی خود
را س��ر پا نگهدارد و از طریق این
دروغها افراد ناآگاه را فریب دهد.
جمهوری اس�لامی هرگز نباید
بپذیرد که دچار بحران اس��ت،
نباید بپذیرد سیاس��تهایش با
شکس��ت روبرو ش��ده و از حل
بحرانها عاجز و درمانده اس��ت.
اگر هم اعترافی به خرابی اوضاع
در عرصهای میشود ،همواره باید
کار دشمنی باش��د که پیوسته
همراهاوست.اماسرانجام،حقیقت
که دشمن جاودانهی جمهوری
اسالمیست بر دروغهای بزرگ
فاشیس��تی غلبه خواهد کرد و
پیروز خواهد شد ،چون واقعیت
عینی را بازتاب میدهد ،تضادها
و مبارزه را منعکس میس��ازد .و
همین تضادها و همین مبارزات
است که جمهوری اسالمی را به
هم��راه دروغهای گوبلزیاش به
گورستان تاریخ خواهد سپرد.
__________________
نشریه کار شماره ۶۴۲
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طنـز...

قحطیدراروپا!

 روزی در ی��ک میهمان��ی مرد
خیلی چاقی س��راغ برنارد شاو که
بس��یار الغر بود رفت وگفت :آقای
شاو! وقتی من شما را می بینم فکر
می کنم در اروپا قحطی افتاده است.
برنارد شاو هم سریع جواب میدهد
 :بل��ه! من هم هر وقت ش��ما را می
بینم فکر می کنم عامل این قحطی
شماهستید!


روزی نویسنده جوانی از جرج برنارد
ش��او پرسید« :ش��ما برای چی می
نویسید اس��تاد؟» برنارد شاو جواب
داد« :برای یک لقمه نان»نویسنده
جوان برآش��فت ک��ه« :متاس��فم!
برخالف شما من برای فرهنگ می
نویسم!» و برنارد شاو گفت« :عیبی
نداره پس��رم ه��ر کدام از م��ا برای
چیزی مینویسیم که نداریم!»


ی��ه روز چرچی��ل در مجلس عوام
سخنرانی داشت ،تاکسی می گیره،

خاطرات یک مرد
مزدو 
ج

زن نصف شب از خواب بیدار شد
و دید که شوهرش در رختخواب
نیست و به دنبال او گشت.
ش��وهرش را در حال��ی که توی
آش��پزخانه نشسته بود و به دیوار
زل زده بود و در فکری عمیق فرو
رفت��ه بود و اش��کهایش را پاک
میکرد و فنجانی قهوه مینوشید
پیدا کرد ...
ی که داخل آش��پزخانه
در حال�� 
ی شده عزیزم
میشد پرسید  :چ 

مینبرکت!

بهه

میشد!
امید به زندگی هموطنام تو حلق
مسئولین!

هرکی بهت سنگ پرتاب کرد ،تو
براش گل پرتاب کن،
اما با گلدونش!
(شورای حل اختالف)

عمه توماس اديس��ون مجددا در
بياني��ه اي به مردم ش��ريف ايران
اعالم کرد :
توماس فقط ب��رق را اختراع کرده
است...
لطفا به خاط��ر قبضش ما را مورد
عنايت قرار ندهيد!

دوتا لیوان آب می خوری 20 ،لیتر
ادرار تولید میکنی!
مثل اینکه این کلیه ی ما ،بدجوری
سال تولید ملی رو جدی گرفته!

تا حاال دق��ت کردین اگه تو مترو
الکی شروع به دویدن بکنید ،ملت
هم همینطوری دنبالتون میدوند!
امتحانکنین!

این که میگن خوش��گلی و خوش
تیپی دردس��ر داره ،واقعا حقیقت
داره! خواس��تم تجربه شخصیم رو
گفته باشم!

ما همش فال حافظ میگیریم ،نگو
حافظ خودش فال شراب میگرفته!
نشون به اون نشون که میگه  :مادر من هنوز برام س��واله :این فوتبال
بان��وان چ��را وقت��ی گل می زنن
پیاله عکس رخ یار دیده ایم!
پیرنشونودر نمیارن پس؟!

وس��طای دس��امبر قبل با هرکی 
حرف می زدم میگفت میدونم آخر
دنیا ش��ایعه بود ولی کاش واقعی
وقتی به محل می رس��ن به راننده
میگه اینجا منتظر باش تا من برگردم.
راننده میگه نمیشه چون میخوام برم
خونه و سخنرانی چرچیل را گوش
کنم.چرچیل از این حرف خوشش
میاد و به راننده ۱۰پوند میده.
راننده میگه :گور بابای چرچیل  ،هر
وقت خواستی برگرد!


نانسى آستور (اولین زنى کهدر تاریخ
انگلستان به مجلس عوام بریتانیاى
کبی��ر راه یافته و این موفقیت را در
پى سختکوش��ى و جسارت هایش
بدس��ت آورده ب��ود) روزى از فرط
عصبانی��ت به وینس��تون چرچیل
(نخست وزیر پرآوازه وقت انگلستان)
رو کرد و گفت :من اگر همسر شما
بودم توى قهوهتان زهر مىریختم!
چرچیل (با خونسردى تمام و نگاهى
تحقیر آمیز) :من هم اگـر شوهر شما
بودم مىخوردمش!


میگن یک روز چرچیل داشته از یه
کوچه باریکی که فقط امکان عبور

این موقع شب اینجا نشستی؟!
ش��وهرش نگاه��ش را از دی��وار
ی فقط اون
برداشت و گفت:هیچ 
وقتها رو به یاد میارم ۲۰ ،س��ال
پیش که ت��ازه همدیگرو مالقات
کرده بودیم  ،یادته...؟!
ی تحت تاثیر قرار
زن که حس��اب 
گرفته بود ،چشمهایش پر از اشک
شد و گفت  :آره یادمه ...
ش��وهرش ادامه داد  :یادته پدرت
که فکر می کردیم مسافرته ما رو
توی اتاقت غافلگیر کرد ؟!
ی که روی صندل 
زن در حال 
ی کنار
شوهرش می نشست گفت  :آره

زلزله :حق مسلم ما ...
خوبی احساس شد.
دست کم  ۳۷کشته ۹۱۶ ،مجروح
و  ۷۰۰ساختمانی که  ۱۰۰درصد
تخریب شدهاند خسارتهای زلزله
بوش��هر بودهاند .اگر ساختمانها
مطابق ساخت و سازهای مخصوص
در مناط��ق زلزلهخی��ز س��اخته
ش��ده بودند ،زلزله شش ریشتری
نمیتوانست خرابشان کند.
ب��ه گفت��ه کارشناس��ان ب��رای
ایمنس��ازی نیروگاه اتمی بوشهر
در مقاب��ل لرزههای احتمالی تمام

س
و
پ
اسپ ر

ش
ی
ا
ل
های

 

ع
ا
ل
ی

همه روزه در
اخوان وست آیلند

وست آیلند


کرایه تاکس��ی ها داره به س��متی
میره که دیگه صرف نمیکنه بریم
سر کار!

ببخش��ید عروس خانم چه هنری
دارند؟
 ش��ماره همه پیتزا فروشی ها روبلده!!..

با چادر هنوز یه برآمدگی هایی از
جنس مخالف معلومه!
ما خواهان استفاده از کارتن یخچال
برای جابجایی جنس مخالفیم!
«کمپین حجاب اجباری»

عنکبوته اکس میخوره ،قالی می
بافه!

یک فحش جدید:
با پس گردنی میزنم تو صورتت!
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بدون ُید!
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کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

یه نفر رو داش��ته ،رد می شده ،که
از روبرو یکی از رقبای سیاسی زخم
خورده اش می رس��ه .بعد از اینکه
کمی تو چش��م هم نگاه می کنن،
رقیبه میگه من هیچوقت خودم رو
کج نمی کنم تا یه آدم احمق از کنار
من عبور کنه .چرچیل در حالی که
خ��ودش رو کج می ک��رده ،می گه
ولی من این کار رو می کنم!!



می گویند :مریلین مونرو یک وقتی
نامه ای به آلبرت اینشتین نوشت که:
فکرش را بکن که اگر من و تو ازدواج
کنیم ،بچه هایمان به زیبایی من و
هوش و نبوغ تو ...چه محشری می
شوند! اینشتین در جواب نوشت:
ممنون از این همه لطف و دس��ت
و دلب��ازی خان��وم .واقعا هم که چه
غوغایی می شود! ولی این یک روی
سکه است ،فکرش را بکنید که اگر
قضیه بر عکس ش��ود چه رسوایی
بزرگی بر پا می شود!


سپـــا س

با عرض س�لام خدم��ت تمامی
هموطنان و دوستان فارسی زبان
مدرسهدهخدا یکباردیگر سال نو
را به تمامی شما عزیزان تبریک
گفت��ه وس��الی پربار و سراس��ر
موفقی��ت را برای ش��ما آرزو می
کند.
همچنین ،ما از تمامی شما یاران و
دوستان مدرسهدهخدا کهدر این
ایام ن��وروزی در تداکارت ،برنامه

و ما در مدرس��ه دهخ��دا به این
امر افتخار می کنیم و امیدواریم
که ای��ن پش��تیبانی و همکاری
همیشگی شما در آینده نیز ادامه
یابد .با سپاس بیکران
هیات اجرائی مدرسهدهخدا
دی��دار بع��دی م��ا در تاریخ ۱۶
جون  ۲۰۱۳در پارک انگرینیون:
جش��ن پای��ان تحصیلی س��ال
۲۰۱۲ - ۲۰۱۳

ریزی و اجرای هر س��ه جش��ن
موفق ،بازار نوروزی ،چهارش��نبه
سوری و جشن عید نوروز مدرسه
دهخدا م��ا را یاری دادهاید کمال
تشکر و سپاسگزاری را داریم.
کمک ها و همکاری بیدریغ شما
بار دیگر ثابت نمود که مدرس��ه
دهخ��دا هنوز در ش��هر مونترال
بعنوان بزرگترین نهاد فرهنگی و www.dehkhodaschool.com
آموزشیدر خدمت شما می باشد

یادمه ،انگار دیروز بود!
مرد بغض��ش را قورت داد و ادامه
داد  :یادت��ه پ��درت تفنگ رو به
سمت من نشونه گرفت و گفت:
ی یا
یا با دختر م��ن ازدواج میکن 
 ۲۰سال میفرستمت زندان آب
خنک بخوری ؟!
زن گف��ت  :آره عزی��زم اون هم
یادم��ه و یک س��اعت بعدش که
رفتیم محضر و!...
مرد نتوانس��ت جلوی گریه اش
را بگیرد و گف��ت :اگه رفته بودم
زندان امروز آزاد می شدم!

>> ادامه از صفحه12 :

سازه روی ضربهگیرهای الستیکی
ساخته شده است .ضربهگیرهایی
که روی پالستیکهایی به ضخامت
 ۱۱۲اینچ بنیان گذاشته است .این
لرزهگیرها امکان مقاومتدر مقابل
زمین لرزههایی تا هشت ریشتر را
فراهم میکند.
تأسیسات امتی قابل اعتماد کامل
نیست

هیچکسنمیگویدماستمنترش
اس��ت .به ویژه شرکتهای دخیل

در س��اخت نیروگاههای هستهای
چون با مخالفت شدید طرفداران
محیط زیست و فعاالن صلح طلب
روبهرو هس��تند ،میکوشند همه
چیز را آرام و مطمئن جلوه دهند
تا در کسب سودشان خللی ایجاد
نشود ،اما واقعیت این است که هیچ
تأسیسات اتمی صرف نظر از اینکه
چه اندازه با دقت س��اخته و اداره
شوددر مقابل زلزل ه یا سونامی قابل
اعتماد کامل نیس��ت .به خصوص
اینکه کش��ورهای صنعتی بسیار

پیشرفتهای مانند ژاپن نیزدر مقابل
این حوادث درمانده شدند .وضع ما
با تکنول��وژی عقبمانده و اقتصاد
نفتی که دیگر جای خود دارد.
چند کش��ور صنعتی مانند آلمان
و س��وئیس بالفاصل��ه بع��د از
فاجعه فوکوش��یما به فکر بستن
نیروگاههای هستهای افتادند.
یعنی اینکه عطای «حق مس��لم»
شان را به لقایش بخشیدند ،چون
ج��ان م��ردم برایش��ان اهمیت
بیشتریدارد تا چند کیلو وات برق
اتمی.

در کش��وری مانن��د ای��ران که از
آس��مان و زمین برایمان میبارد
و ب�لا ج��زو طبیعتمان اس��ت،
نیروگاه اتم��ی را ه��م دادهایم به
روسها برایمان بس��ازند که قب ً
ال
تخصصشان رادر بالسازی به عالم
و آدم نشان دادهاند .تازه گذشته از
نیروگاه بوشهر که پیش چشم همه
و عیان است ،در مناطق زلزلهخیز
دیگرمان هم سایتها و تاسیسات
مخفی یا نیمهمخفی داریم و بابت
همینها مورد تحریم جهانی هم
قرار گرفتهایم.

تحمل اینهمه خط��ر و اینهمه
بدبختی برای چند کیلو وات برق؟!
تازه اینهمه در کش��وری است که
به علت موقعیت عالی جغرافیایی،
به هر مق��دار که بخواهد میتواند
از انرژی خورشیدی استفاده کند.
از مناب��ع عظیم نفت و گاز هم که
بهرهمندیم ،پس چه مرگمان است
که برای چند کیلو وات برق اتمی
این همه خ��رج کنیم و مصیبت
بکشیم؟

•

 سال  19شماره  13  1094بهمن 1391
 سال  19شماره  26  1104فروردین 1392

زنان...
31

www.paivand.ca
www.paivand.ca

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

جل

31
PAIVAND: Vol. 19  no.1094  Fev. 01, 2013
PAIVAND: Vol. 19  no.1104  avr. 15, 2013

سه ا
جن
م
ن
ز
ن
ا
ن

31

هر عقيللده ديگر ،مليت به تاشهای خود در حمايت
و خواستگللاه اجتماعی ،و ارتقللاء حقوق بشر زنان و
زمانرو است که
اقتصادی ازدراین
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ی ،اجتناب از
اشکال
کليه
و
جنس
براساس
خشونت
المللی
بين
تعهدات
از
موادی
ادامه
در
()UNIFEM
رویزنان
"زن خان��ه دار" و "وظایف اصلی این نابرابری ،مبارزات پیگیری انجام بسیار مهم در این حوزه این است غیررس��می را در پیشعليه
خود
کشورها تا
 ،)CEDAW(،عليه زنان از سوی تمامی
آن برنامه داشت.
اندیش��ید و برای
سکوت کرده است.
بشر:
حقوق
جهانی
اعالمیه
در
آيين
و
حقوق
در
شفافيت
جمله
از
جنسی
استثمار
و
آزار
و
اذيت
قانون
در
مستمر
صورت
به
که
را
ايران
()UNDP
سازمان
نمايد .راهها
که میسللال
برنامه عمل
هايت و زنان��ه ای که ش��امل م��ادری و شد تا دستمزد مشاغل مختلف بر که چه چیزی موجب این نابرابری دارد که دور از این نظارت ها
معنای وکنار گذاش��تن
تشويقاین به
۲000را ام��ا
بینیم ،در
مللاس��ت
این رو
توسعه از
حيثيللت و
استبلله آزادی و
مللاده اول
گرفته شود.
سی نيز در نظر
شوند مشاهده اعمالی که ناشی از
براینقللض
بایدعمل
که در
زمانی و
سازمللان ملللل،
تعصبات فرهنگی و سايرآژانسهللای
قراردادن
مشاغلمخاطب
روشهای
می کند.
میمیشود؟
تحفظاتوضعیت قانونی
برای بهبود
تالش
اس��اس میزان
استخدام برای
آگهی های
است" چماقی شده
همسری
در
انسان
وبرابللری
انسانللی
کرامللت
حاکميت
شاخص
جهانی،
و
کرامت
با
کلله
المللی
بين
قاچاق
و
کنيد.
می
زمينه،یاهمکاری
شود .در اين
عدالت ک��ه آنان را به گوش��ه ی خانه ها کسب تخصص در آن حرفه صرف چرا علیرغم برابری قانونی همچنان اقتصاد غیررس��می و برداشته
تحفظات
تعداد
کشورهادر
گس��ترش
بازار کار نیس��ت.
مردان در
ردهکثيرزنان و
بويژهکال
مهندس��ی یا
مدیریتی
ن را در کشورهای مختلف سال به حقللوق شان مللی پللردازد و در ماده در ميثاق بين المللی حقوق فرهنگی ،ارزش بشر مغاير است بايستی از بين
حقوق بشر
مذکورکهمی
کنوانسيللون
ش��غلی ،بهقبال
اقداماتش��دن بازار کار
کن��ار زنانه
امر می آن
ب��ازاراينکار،
می شد محاسبه شود .به این معنا ،براب��ری
بايستاست درک این
حیاتی
آن چه
س��ادگی
مرکللزباالی
وهماهنگللی بينه��ای
رانده است.
توانددراز طريق
جنس��یتی دربرود.
بر مبنللای اطاعاتی که بدست دوم تاکيللد می شود که هر کس می اجتماعی ،اقتصادی آمده است:
و بخش مربللوط به پيشرفللت زنان
موضوع کميته
گللردد .از جمله
این روزها بدیهی
که
غیررس��می
است؟
نایافته
دست
آرزویی
امحاءبراب��ری قانونی
اس��ت که
دو
در
تخص��ص
کس��ب
برای
اگر
تقويتشود،
قید "مرد" اس��تفاده می
از
و
کار
ی
حوزه
که
اس��ت
از این رو
ورد حساب می کند و برای ساده تواند بی هيچ گونه تمايزی ،به ويژه از  مللاده  ۲بند  :۲کشورهای طرف قانونی و ملی و همکاری بينالمللیدر میبايستتقويتشو د.
کليلله اشکللال تبعيض عليلله زنان
برای
دلیل
بهترین
اس��ت
ش��ده
کافی
ی
اندازه
به
اصالحات
این
آیا
انکارناپذیری بر بهبود
مشاغلی همچون گرچه تاثیر
پرستاری
(مثلن
مختلف
ی
حرفه
در
که
همچنان
مبارزات
از
مهمی
بخش
اش��تغال
ن کللار حاکميت قانون را اينطور حيث نللژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،دين ،اين ميثاق متعهد میشوند که اعمال زمينه توسعلله اقتصادی و اجتماعی -3۸  ،کنفرانللس جهانللی به ويژه ( )CEDAWمیبايست به کار بررسی
س��اختن
بهداشت وفراگیر
پرورش،ناکامی در
نابرابری
بدون یا این
نب��وده اند و
اما راه حل نهایی
قبالزنان دارد
شرایط
حقوق ساله
ديگر،دوره ای ۴
عقيدهباید
مهندسی)
ترند.
"زنان" مطلوب
گری
منشی
تشکیل
ف می کند فمینیست ها را در غرب
سياسیوو يا هر
عقيللده
آموزش و
فراگیرميثاق را
مذکللور دراين
بين بردن
جهت از
بهبود تاش
اهميللت
حمايت بر
کنوانسيون
کشورهادر
تحفظات
است.
کارکنان
برای
کار
شرایط
شده
نهادینه
کار
بازار
س��اختار
در
جنسیتی بر زنان با
ستم
محو
برای
که
حرفه
دو
این
شد
می
گذرانده
مورد،
این
در
قانون
سکوت
واقع
در
پرده
با
که
اس��ت .چه
اجتماعی،
يا
ملللی
منشا
همچنين
زمانی و
چهارچوبی
دادهاساس
ميت قانون بر
شود.
حاصل
اجتماعی
ل
رنگ
ل
نژاد
حيث
از
تبعيض
نوع
هيچ
خشونتعليه زنان در جامعه و زندگی ادامه دهد .کشورها میبايست ترغيب
از
دیگر
تصویری
که
است
جا
این
است؟
از
ديگر،
وضعيت
هر
يا
والدت
ثروت،
می
گذاری
پايلله
حقوق
يللن و
ساختاردراقتصاد و بازار کار
دگرگونی
اليتجزای
بخللش
زنان
بشللر
حقوق
ای
حرفه
برای
یکس��انی
زمان
به
یک
دادن
برتری
نکردن
ممنوع
و
زنان��ه"
رم��ز
و
"راز
از
برافکن��دن
سياسی
عقيده
ل
مذهب
ل
زبان
ل
جنس
خصوصی ،امحاءکليه اشکال تهديدات شوند کلله تحفظات خللود را که
ذکر
های
آزادی
ی
همه
و
حقوق
تمام
خوشبختی
و
عادالنه
جامعه
که
ملل
سازمان
بشر
حقللوق
فعاليتهای
می
عرضه
را
خ��ود
قانونی
برابری
منشاء
و
اصل
ل
ديگر
عقيدة
گونه
هر
يا
(همچون
کش��ورهایی
ی
تجرب��ه
است.
عملی
بایست
می
داش��تند،
نیاز
ش��دن
برخی
در
دیگ��ری
به
جنس��یت
فانتزی
به
زدن
پا
پش��ت
اهمیت
جنسی و سللوء استفادههای جنسی ،مغايرت با مقصود وهدف کنوانسيون
گردد.
مند
بهره
اعاميه
اين
در
شده
بياورد.
جود
مربوط
بشر
حقوق
اسناد
ارتقاء
برای
هر
يا
نسب
ل
ثروت
ل
اجتماعی
يا
ملی
اعتقاد به ضرورت
قوانيللندیگر،
بللوده وبهيا عبارت
امحاءبهتبعيض
قانونی وکهقاچاق زنان،
"زن خان��ه دار" را برمال کرده اند دستمزدی یکس��ان دریافت می کش��ورهای اس��کاندیناوی) که با کن��د .در واقع براب��ریاستثمار
دیدگاه
جوالن دادن
مش��اغل،
معاهدات
مزبللور
سيستمی
کنفرانس
میدردهد.
قوانی��ن براب��ریبه زنان را
وجودنمايند.
ديگر تضمين
است:
غیبتماده 16
مثال در
ازجنسيت در اجللرای
ناشی رویت
رسمی و قابل
اقتصاد
خواهانه،تشکيلتنها
ساختاری به معنای کنار
دگرگونی
وضعيتمحو
دس��تاورد نوید
آمده این
کردن��د.
بازپسگيرند.
المللیدرناسارگاراست
مردس��االرانهعدالت ،بين
کارفرمای��ان –
هستاند تایا به
خواس��ته
قانللوناز زنان
ميللت و
يا
(حقيقی
شخللص
های
سازمان
و
نهادها
دولتها،
از
جهانی

اين
طرف
کشورهللای
:
3
مللاده
بی
دارند
حللق
بالغی
زن
و
مللرد
هر
اختافی که
کنارگونه
بللردن هر
بينبازار
در آن هيچخ��ود از ب��ازار کار خاتمه دهند ،و نابرابری جنس��یتی در بازار کار را نتوانس��ته اند نابرابری در بازار کار قابلیت اعم��ال دارد ،نهو ازتمام
مردساالرانه ی بازار گذاش��تن تالش برای رسیدن به
س��اختار
}37
صفحه:
در
ادامه
{>>
باالتر
دولت
تنهاخواهد که
کهمی
غيردولتی
الدولی
تساوی
شونللد
نژاد ،مليت،
حيث
محدوديتی از
هيچ
فرص��ت آثار
حقوق زنان و
ممکنکار
بخش��ی از بازار
دهدو کار
نش��انبينمی
بی��نکهببرند،
میاز
متعهد را
داده اس��ت .دیدگاه قوانین برابر نیست.در واقع از منظر
ميثاقوضع
نگاهی کوتاه به
داد .اما
م��ی
استرا بينکار-
دستمزد
قانونبرابری
کهازبرای
زمانی
ی) منجملهچه
ت و در قانون حقوق اساسی همه
از
استفاده
در
را
زنان
و
مللردان
حقوق
و
کنند
زناشويی
همديگللر
با
دين
يا
عدالتحق عضویت در زنان در بازار کار نشان می دهد که که تغییرات قانونی گرچه ضروری هدف قرار می دهد ،بخشی که با مردس��االرانه ای که م��ردان را در رادیکال ،گرچ��ه هرگونه بهبودی
م��رد،
بین زن و
ر گرفته شده و همچنين
تشکيل خانواده بدهند .در تمام مدت کليه حقوق اقتصادی ل اجتماعی و
خواهدابورامیهیمدرزاده)
به
–
رسمی
غیر
اقتصاد
گسترش
زنان
فرودستی
رفع
برای
اما
است
وضعیت زنان ارزش��مند است،
این
در
جنسیتی
نابرابری
همچنان
می
قدرت
هرم
باالی
دستمزد
پرداخت
علیه
سندیکاها،
یه غالمی عبانی (
تيار همه قرار خواهد گرفت
زناشويی و هنگام انحللال آن ،زن و فرهنگی مقرر دراين ميثاق تأمين
در
کش��ورهای
در
خصوص
فمینیست
نیست.
کافی
کار
بازار
در
ایجاد توهم در مس��یری
باید از
زن��انشرا در قاعده ی هرمدو اما
کند.
می
بیداد
عرصه
حالراضبین��د و
و
اند
کرده
مبارزه
مردان،
ن،
28
وا
را
شنبه
ف
پروژه
خانوادهکهبهايللن
ار اصل جهانللی
وه
.
د
نماين
د
حقوق
ازدواج
به
مربوط
امور
در
شوهر
در نهایت تاسف و ان
بندیما ،روز
اولویتهمه
قدرت.تاینعزیز
کوچک
و
کوچک
روز
هر
–
توسعه
کار
بازار
که
معتقدند
گرا
چپ
های
جنسیتی که باید طی شود جلوگیری کرد.
داده
نش��ان
جهانی
های
پژوهش
کسب
نیز
ارزشمندی
دستاوردهای
زن در ایران و دوس
آن
مبنای
بر
را
بندی
تم شاخص
دارند.
برابر
در ماده  7که در رابطه با کار
شود.سی
کرد
یا
س
ک
ی
می
تر
تر
نیست،
طرف
بی
و
خنثی
ای
عرصه
پراکن��دن این "آگاهی
مانع
بای��د
طور
به
زنان
درآمد
که
اند
ان
از
برخاس��ته
مردس��االرانه
نگاه
و
اند.
کرده
د
را
زن
ما
از
عبارتند
م کرده
ن
قه
زن
اسامی
جمهللوری
قوانين
طبق
لی
او
ساعت  11و سی دقی
عادالنه صحبت می شود آمده است:
ن آلمان بللود و شرح
گاهلل
2
کارفرمایان،ساک
0
به
که
داریم
قرار
شرایطی
در
اکنون
13
نابرابری
آن
به
نابرابر،
قوانین
تنها
که
ش��د که برابری قانونی
دروغین"
مردان
درآمد
از
متوس��ط
ی
حتی
های
دیدگاه
رهگذر
از
و
تمامی
و
(حکومت)
دولللت
ک:
یه
غير
مرد
با
ازدواج
اجازه
ايرانی
مسلمان
نو
به
ژا
آورده است و
مزد منصفانلله و اجرت مساوی برای
خود را در کتابی تحت
مسایلزندگانی
دارانه
سرمایه
اقتصاد
رسد
می
نظر
بلکه
کنند،
می
تحمیل
را
جنسیتی
مبنای
بر
بايد
آن
مسئولين
ها و
بازار کاری»همان شاهراهی است
شخصی تری در
تفاوت
این
اس��ت.
کمتر
به
اش
دامنه
جديد
اليحه
طبق
و
ندارد
را
مسلمان
هميللن دليل،
کار با ارزش مسللاوی بدون هيچنوع راضيلله غامللی
«خاطرات يک زن ايران
باشند
پاسخگو
ن
ن
شده
تنیده
آن
در
مردساالری
که
مراتبی
سلسله
ساختاری
کار
بازار
وا
مرد
با
ازدواج
برای
ايرانی
زن
خانواده،
برابریبجنس��یتی می رسد.
به
که
کش��ورهای
در
حت��ی
است
رو
این
از
شود،
می
کشیده
نیز
ايللن فرزنللد عن
تمايز بلله ويژه اينکلله زنان تضمين شعبانللی (تبريز:
ل آوردهاست .اين کتا
واضح،
کامللا
بايللد
قوانيللن
دو:
ضي
دارد.
دادگاه
اجازه
به
احتياج
غيرايرانی
اس��ت نه تنها مانعی برای حضور
های به تف
دارد که ورود
مردس��االرانه
شرهای فمینیستی به
کنش
توجه
توسعه یافته قابل
استخدام،داشتن
کهدر
کارآنان
باشنللدوکه شرايللط
داشتلله
آگهیراری»
زنانبهشللت
سر «ف
طراحی منت
ا ر د ي
پ
قوانيللن201
گونهمان
نیزدا در آل
دره می 3
شر شده و پايدار و عادالنه
شر آي
حين
مربوط بلله ازدواج و
وسط ن
کلی-
طور
به
–
کار
بازار
در
زن��ان
مردساالرانه
قواعد
ساختاربا
این
به
مردان
استفاده
مورد
شرايط
از
تر
پائين
هم زمان واقع نگرانه و
که
ای
تجمع
همچنین
است.
بودن،
مجرد
یا
آراسته،
ظاهری
ت
باشنده  5ما
 )1304در شانزده
ناميده شد.
للش از آن ،اين کتاب
ب
ن
ش
ک
کنند
دفاع
ی
از
شوهر
و
زن
نيز
طاق
قوانيللن
و
آن
(مردم)ن:
برای کاریمساویمزد
زنان در نباشد و
های شد اما
عدازظهر
راه نکرده اس��ت ک��ه از آن نیز
ایجاد
حقوق اساسی زما
مساویپی��ش کنترل و
س��اختاری ،از
اندیشانهنباشد ،گرچه دشوار
مش��اغلی که
متقاضیانپيقرار
اولوی��تهيم
جزوضللا ابرا
لل
هم
غایتت يک ز
ب
ی
ر
لل
2
لگ
سا
ا
مردم
اموال
و
مين کننده امنيت
را
ت
لل
نيستند.
برخوردار
برابر
حقوق
اط
ی گوییم.
او با عنللوان «خ
دريافت دارند.
به شکل با
استقبال می کند.
تنظیم می شود .طبق این دیدگاه،
ضروری است.
مردانزنانه
سنتی
گیرد.
می
 11صبح خوشامد م
سر
ن
را
هم
ته
است،ن نامايز چاپ
ده،
به
ما
زا
8
ده
0
وا
د.
ش
خان
4
جهانی
اعاميه
۲3
مللاده
در
مثا
يا
ه
را
3 St. H
برابردهای» در تهلل
به هم
حق همه
رابطه با
مللاده 13
وه در تللو
عنوانبهبخشی
کار ،یه
ش��وندکه دربازار
_______________
تلق��ی می
قانون
ubert
سکوتی گر
حیاتیو در آامان جا
ای��ن حضور را بی��ش از پیش ایناز اعضا
اولویتشده بللود که کمی
(
M
آن
در
قوانين
اين
که
روندی
سه:
ت
T
شخصی
هر
است:
آمللده
بشر
حقوق
لل
e
el.: 514
tr
اقتصادمی کند:
پروشازصحبت
(همچونآموزش و
کارفرمایان۵3برای و منتشل
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خـ ِ
سخنرا ـرد زنانه

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

وانینمربوطبهزناندرایران
رتضادباتعهداتبینالمللی

تعامل«در»ساختار،شـوریدن«بر»ساختار

من زنان
جلسه اجن

•

دکتر سهراب شیراوند:

•

دور خود می چرخد ،منابع ثروت

شیاد محمد که با توجه به گوش به فرمان بودن
ازیاد نبرده ایم که سید ّ

"بازتاب امروز" درادامه نوشتار خود از اختیارات خود مسلوب االختیار
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الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

ازنازی بپرس!...
خشم و هیاهو!
اس��تادى از ش��اگردانش پرسید:
چرا ما وقتى عصبانى هستیم داد
میزنیم؟ چرا م��ردم هنگامى که
خشمگینهستندصدایشانرابلند
میکنند و سر هم داد میکشند؟
ش��اگردان فکرى کردند و یکى از
آنه��ا گفت :چ��ون در آن لحظه،
آرامش و خونسردیمان را از دست
میدهیم.
استاد پرسید :این که آرامش مان
را از دست میدهیم درست است
ا ّما چرا با وجودى که طرف مقابل
کنارمان قرار دارد داد میزنیم؟
آیا نمیتوان با صداى مالیم صحبت

زندگی باید کرد
گاه با یک گل سرخ
گاه با یک دل تنگ
گاه با سوسوی امیدی کمرنگ
زندگی باید کرد
گاه با غزلی از احساس

کرد؟ چرا هنگامى که خشمگین
هستیمداد میزنیم؟
ش��اگردان هر ک��دام جوابهایى
دادن��د ،ا ّما پاس��خهاى هیچکدام
استاد را راضى نکرد.
س��رانجام او چنین توضی��ح داد:
هنگامى کهدو نفر ازدست یکدیگر
عصبانى هس��تند ،قلبهایشان از
یکدیگ��ر فاصله میگی��رد .آنها
براى این که فاصله را جبران کنند
مجبورن��د که داد بزنن��د .هر چه
میزان عصبانیت و خش��م بیشتر
باش��د ،این فاصله بیش��تر است و
آنها باید صدایشان را بلندتر کنند.
سپس استاد پرسید:
هنگامى که دو نفر عاشق همدیگر
باش��ند چه اتفاقى میافتد؟ آنها
س��ر هم داد نمیزنند بلکه خیلى

به آرامى با هم صحبت میکنند.
چرا؟
چون قلبهایش��ان خیلى به هم
نزدیک اس��ت ..فاصله قلبهاشان
بسیار کم است
استاد ادامه داد :هنگامى که عشق
ش��ان به یکدیگر بیشتر شد ،چه
اتفاقى میافتد؟ آنها حتى حرف
معمولى ه��م با ه��م نمیزنند و
فقط در گوش هم نجوا میکنند و
عشقشان باز هم به یکدیگر بیشتر
میشود.
سرانجام ،حتى از نجوا کردن هم
بینیاز میشوند و فقط به یکدیگر
نگاه میکنند .این هنگامى است
که دیگ��ر هیچ فاصل��هاى بین
قلبهاى آنها باقى نمانده باشد.

گاه با خوشه ای از عطر گل یاس
زندگی باید کرد
گاه با ناب ترین شعر زمان
گاه با ساده ترین قصه یک انسان
زندگی باید کرد
گاه با سایه ابری سرگردان
گاه با هاله ای از سوز پنهان

گاه باید روئید
از پس آن باران
گاه باید خندید
بر غمی بی پایان
لحظه هایت بی غم...
روزگارت آرام...

پرسش از مترسک ...برای من لذتی به یاد ماندنی است
پس من از کار خود راضی هستم و
از مترسکی سوال کردم :آیا از تنها هرگز از آن بیزار نمیشوم!
ماندن در این مزرعه بیزار نشدهای اندکی اندیشیدم و سپس گفتم :
راست گفتی! من نیز چنین لذتی
؟
پاس��خم داد :در ترساندن دیگران را تجربه کرده بودم!

مارگارت تاچر...
به گفت��ه اوون جون��ز در روزنامه
ایندپندنت «م��ا یکی از برابرترین
کشورهای اروپا بودیم .حاال یکی از
نابرابرترین آنها هستیم».
جامع��ه بریتانی��ای پ��س از تاچر
شباهت زیادی به جامعه پیش از
او ندارد.
در صحن��ه بینالملل��ی نی��ز او
راس��تترین سیاس��تها را دنبال
میکرد.
دوس��ت نزدی��ک دیکتاتوره��ای
ط��رفدار غ��رب ب��ود ،ول��ی این
دوس��تی را وقتی پاس میداشت
که بتواند اسلحهای بفروشد یا نفع
اقتصادی دیگری نصیب کشورش
کند .چند ماه پیش از انقالب ایران
(و یک س��ال پی��ش از این که به
نخستوزیری برسد) در مقام رهبر
حزب به ایران سفر کرد و به دیدار
شاه رفت و از خریدهای تسلیحاتی
ایران از بریتانیا اظهار خوش��وقتی
کرد .ولی پس از س�قوط شاه به او
پیغام داد که در بریتانیا پا نگذارد.

دوست پینوشه شیلی بود (و حتا
سالها پس از این که هر دو از قدرت
کنار رفته بودند سعی کرد پینوشه
را که در انگلس��تان تحت تعقیب
جنایی بود نجاتدهد).
از هم��ه فاحشتر حمای�ت او از
رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی
ب�ود که او را با ی��ک رأی در برابر
تمامی کشورهای مشترک المنافع
قرار داد ،و او اصرار داشت که رأی
من درست است و مال بقیه همه
غل��ط .در برابر اتحادیه اروپا نیز او
سرس��ختی زیادی نشان میداد و
در بین رهبران اروپا دوستان کمی

>> ادامه از صفحه8 :
داشت.
او ب��ه کلمات قص��اری که این جا
و آن ج��ا گفته و هر کدام نش��ان
دهنده بخشی از شخصیت او است
معروف شده است.
در رابطه با فمینیسم او گفته بود
«فمینیس��تها از م��ن متنفرند،
مگر نه؟ من اعتراضی ندارم .چرا
که من هم از فمینیس��م متنفرم.
فمینیسم یک سم است».
او در ابراز قاطعیت خود نیز تردید
نمیکرد .اگر با نظری موافق نبود
یک «ن��ه» قاطع میگف��ت ،ولی
در مواردی او این «نه» را س��ه بار
تکرار میکرد .او چنان به «اصالت
فرد» معتقد بود که یک بار وجود
«جامعه» را منکر شد ودر مصاحبه
با یک روزنامهنگار در سال 1987
گفت «چیزی به نام جامعه وجود
ندارد» او از لقب «بانوی آهنین»
که ش��وروی برای تحقیر او به کار
گرفته بود ،اس��تقبال کرد و آن را
از آن خود س��اخت .این جمله او
نیز معروف اس��ت که در پاسخ به
کس��انی که خواهان انعط��اف از
س��وی او بودند گفت «ش��ما اگر
میخواهی��د ،دور بزنی��د ،بانو دور
نمیزند» .قاطعیت و یکدندگی او
باعث شد که چندین تن از بهترین
نزدیکان سیاسی خود را در دوران
حکومتش از دست بدهد و آنان را
علیه خود بشوراند.
ای�ن قاطعیت ک�ه او را به مرز
دیکتاتوری میرساند سرانجام
به سقوط او نیز منجر شد.
او تصمیم گرفت��ه بود که عوارض
ش��هری را به مالیات سرانه تبدیل

•

گفت  :تو اش��تباه م��ی کنی! زیرا
کس��ی نمی تواند چنین لذتی را
ببرد مگر آنکه درونش مانند من با
کاه پر شده باشد!
جبران خلیل جبران
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کن��د ،یعنی ش��هروندان به جای
ع��وارض ش��هری که بر اس��اس
معیارهایی مانند ارزش خانه تعیین
میشد هر فردی به صورت مساوی
مالیات بدهد .برخی از همکاران او
در دول��ت با این کار مخالف بودند
cewww.fcaom
و اج��رای آن را نوعی خودکش��ی
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½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
ش بجوئید!
مردم منجر شد که با مقابله پلیس
½ فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½
بی��ش از  100مج��روح ب��ر جای
گذاش��ت .رهبران حزب محافظه
6162 Sherbrooke w.
کار دریافتن��د که با اج��رای این
سیاست آینده حزب در خطر است
و چارهای جز مقابله با تاچر و اجبار
او به استعفا ندیدند .چارهای نبود:
یا بای��د تاچر میرف��ت و حزب با ولی او جامعهای به ش��دت قطبی تاچ��ر نم��ادی از رفت��ار ی��ک که  22س��ال پس از سقوط وقتی
شانس پیروزی در انتخابات بعدی ش��ده از خ��ود ب��ه جا گذاش��ت« .دیکتاتوری انتخابی» را به نمایش به م��رگ طبیعی از دنی��ا میرود
میماند و یا تاچر را قربانی میکردند جامعهای که در مرگ او همچنان گذاشت .این تعبیر را یک بار لرد گذش��ته جامعه قطبی شده او دو
قطبی مانده اس��ت .در حالی که هیلش��ام که مقامی باال در کابینه باره زنده میشود و احساسات ضد
و حزب را نجات میدادند.
و نقیض در باره او از عمق به سطح
فش��ار رهبران حزب محافظهکار قدرتمن��دان سیاس��ی و مال��ی و تاچر داشت به کار برده بود.
تاچر را وادار به اس��تعفا کرد و او با اقتص��ادی که از سیاس��تهای او او منظ��ورش دولت��ی ب��ود که با میآید .این گونه اس��ت که مرگ
لحنی که حاکی از اندوه عمیق او بهرهمند ش��دهاند و نوکیسههایی داش��تن اکثری��ت در مجلس هر او به چنین حادثه عظیمی تبدیل
بود در یک روز پاییزی سال  1990ک��ه از برکت سیاس��تهای او به الیحهای را ک��ه بخواهد میتواند میگ��ردد و ای��ن همه در ب��اره او
خانه  10خیابان داونینگ را ترک آالف و الوف رس��یدهاند رثای او را بدون مش��کل به تصویب برساند .سخن میگویند .بخشی از جامعه
کرد و عکاسان توانستند لحظهای میس��رایند بخش��ی از جامعه در تاچر نمونه کامل این وضعیت بود .به تحسین او میپردازند و بخشی
او با اعمال این دیکتاتوری ساخت دیگر به او لعن و نفرین میفرستند.
را که اش��ک او در آمده بود ضبط مرگ او شادی میکند.
کنند .او که بیش از  11س��ال با یک ارزیابی از  25هزار اظهار نظر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یک به س��ختی میتوان در این کشور
اقتدار حکومت کرده و ساختارهای پخش شدهدر شبکههای اجتماعی کشور را عوض کرد ،و وقتی که این کس��ی را پیدا کرد که نسبت به او
سیاسی و اقتصادی کشور را تغییر در ب��اره تاچر در س��اعات پس از یکهروی را از حد گذراند س��قوط بیتفاوت مانده باشد.
____________
داده ب��ود ب��دون مراس��م به خانه مرگ او نشان داده که حدود یک خود را نیز باع��ث گردید .میراث
او در این جامعه چنان قوی است
سوم آنها منفی بوده است.
شخصیاش میرفت.

تپـشدیجیتــال
Tel.: 514-223-3336
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Rapists: the Cavemen of
the 21st century...
nadime rahimian

nadime93@yahoo.com
___________
icture yourself in a
seminar, more specifically, a Violence within
Genders kind of seminar.
In the auditorium or classroom or whatever location
you picture your seminar
being in, you are sitting
amongst men and women
from all walks of life.
On the blackboard, there is
a column titled “Men” and
a column titled “Women”.
The spokesperson asks
the audience a question.
“To the men, can you tell
me what you guys do to
prevent being raped or
sexually assaulted?” The
men look at each other, unable to find an answer. One
of them raises his hand and
answers: “Nothing!”
The spokesperson then
asks the women: “Ladies,
what do you do to avoid
being raped or sexually
abused?”
And one by one, the women give out their answers:
- “I do not make eye
contact with a man when
walking down the street.”
- “I do not wear “revealing” clothes.”
- “I do not leave my drink
alone at a club.”
- “When I see a group of
men walking my way, I
cross the street.”
- “I carry pepper-spray in
my purse.”
- “I have to study a martial
art or take self-defense
classes.”
- “I avoid going outside at
night by myself.”
The spokesperson writes
the answers on the board,
under the title “Women”.
When the ladies finally run
out of answers, the whole
class looks at the board,
shocked and disgusted by
what they see and what
they have learned that day.
n December 16th,
2012, in India, a 23
year old female intern
riding a bus was beaten
and gang-raped by six
men, including the bus
driver. Her injuries were
so severe that, guess what?
She freaking died. On
March 18th, 2013, a Swiss
couple was on a cycling
trip through India. They
camped and on that night,
a group of men beat and
tied up the Swiss man, and
then gang raped his wife
in front of him. When they
finished their crime, they
stole their belongings and
185$ US.
Last week, the police
claimed that the couple
was partially to blame for
touring in a “dangerous

P

O

region”.
On November
11th, 2011, in
Nova Scotia,
Rehtaeh Parsons, who
was 15 at the time, was
gang-raped by four teenage boys at a party. They
decided to take pictures
and films of their crime
and spread it all over their
school and Facebook. Parsons was then bullied and
harassed senseless, until
she finally decided to take
her own life on April 4th,
2013. Her family took her
off life-support on April
7th.
For more than a year, the
RCMP were not able to
find the criminals, but in
just a few hours, the hacker
group Anonymous found
evidence of the rape and
the names of the monsters
who did it.
On August 11th, 2012, in
Steubenville, a 16 year
old high school girl was
raped by two high school
boys. Their crime was also
documented and spread
throughout the internet and
Facebook. The school and
other public authorities
refused to help this girl because, apparently, the fact
that the rapists were star
football players was reason
enough to rape and shame
a young girl. Anonymous
found the evidence and
demanded a prosecution.
The boys were convicted to
only 1-2 years of juvenile
jail and a note on their
permanent records stating
them to be “sex offenders”.
Oh, and they got kicked
out of the football team.
Boo Hoo.
What pissed me off the
most about this case was
the way CNN, one of the
most watched news channels in North America,
covered the trial. They
felt sorry for the rapists.
They actually felt sorry for
rapists and did not mention
once the victim of this ordeal. The anchors blamed
the alcohol, the lack of
parental involvement in the
lives of these boys, and the
fact that they were “just
boys”.
They did not bother to
mention that these assholes
ruined and shamed this
girl’s life.
hat is going on?
Am I on some really
hallucinogenic drug? Have
I been imprisoned in a cave
my whole life, believing
that all human beings are
decent and smart enough to
not rape?
Did I miss something here?
What is this culture that
we are living in? I knew
men had more power than

W

Rehtaeh Parsons:
rape victim

women in this world, but
this is just scary. Did the
monsters in India have
nothing better to do than
rape a young woman?
I know they’re poor, uneducated, and that the Sex
Ratio of India in 2011 was
933 women to that of 1000
men; but have we gone so
low as to find excuses for
raping? And this culture
of rape and slut-shaming
in North America growing
more powerful after each
episode of Gossip Girl
and Jersey Shore! What
pushes a group of teenagers to humiliate and shame
each other like this?
he rapists are not
solely to blame. Who
the hell took the pictures of
the rape? Who filmed the
rapists abusing their victim
and posting the evidence
all over the internet? This
is beyond cruelty. This is
beyond ignorance. This is
something I cannot even
comprehend.
What’s worse is that these
kinds of activities happen more often than not.
The only reason it is being
talked about nowadays
is that the women of this
world are sick and tired of
the abuse they have to deal
with in their lives and they
finally stood up and fought
for their rights. The women
of India are risking everything protesting against
the disgusting politics
their heavily patriarchic
country is feeding its
people. Protest groups like
Anonymous are searching
and bringing justice to the
victims of rape and other
heinous crimes. Feminism
is being taught, not enough
in schools, but in social
media and people are
finally waking up.
However, things are not
going fast enough. Rape
is the one thing I cannot
tolerate nor excuse. Rape is
the lowest of the low. It’s a
solely human way in bringing the utmost pain to a
person’s life. Even wild animals aren’t savage enough
to rape their own kind.
Goddamn it, I was stupid
and naïve enough to think
that humans were civilized.
I honestly believed that
no one in their right mind
could even think of raping another being. Don’t
we have mothers, sisters,
daughters? Don’t these
rapists just stop and ask
themselves: “Do I want to
be treated like this?”
Please, someone explain
this to me. I just need to
understand. 
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برای آشنائی و است
و زیبای موسیق فاده از دنیای عظیم
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ک
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..موسیقی
1104
دوران و سبک های
مختلفموسیقی
کالسیک اروپائی

ail.com

Sheida.g@hotm

موزی��ک
پروگ��رام
Program Music
 تئاتر= موسیقی+ افسانه+موسیقی
Ballet باله



 یا دوره مدرن20 قرن
سبک های بسیار متفاوت و بیشمار
پدید آم��د بخصوص ک��ه صوت
 تکنی��ک ضبط صدا،الکترونیک
.تحول بزرگی ایجاد کرد
تکنیک فیلم س��ازی پیش��رفت
 فیل��م صامت صاحب صدا و،کرد
 لذا ساختن موسیقی،موسیقی شد
.متن فیلم متداول شد
موسیقی جاز نیز تاثیر مهمی روی
.بعضی از آثار گذاشت
در شماره های آینده در مورد تک
ت��ک ای��ن دوران صحبت خواهم
.کرد

چند منونه پیشنهادی برای گوش
:دادن

Baroque: Bach
Brandenburg concerto
2  ی��ا1 کنس��رتو پیان��و ش��ماره
Classique: Mozart
:شوپن
Romantique: Chopin
Nocturnes پیانو تنها
Schubert: Lieder
 پیانو+آواز
تا شماره آینده

:ملت های هدایت کننده
/ایتالیا در اپرا و موس��یقی سازی
فرانسه در رقص و موسیقی رقص


Classique کالسیک
) میالدی18 (قرن
،مل��ت هدای��ت کنن��ده= اتریش
»معروف به سبک «کالسیک وین
، اپرا، سنفونی، کنسرتو،در سونات
Lied لید


Romantic رومانتیک
) میالدی19 (قرن
در ای��ن دوره ع�لاوه بر ملت های
یادشده موسیقی سایر ملل اروپائی
، اسپانیا، روسیه،مثل اروپای شرقی
.اسکاندیناوی هم وارد میدان شدند
آهنگس��ازان معتبر موسیقی ویژه
 دنیای موسیقی.خود را ارائه دادند
.اروپائی غنی تر و پر تنوع شد
در این دوره رومانتیک موس��یقی
با دیگ��ر هنرها تلفیق ش��د و به
شکوفائیرسید

•

همه هنرها آئینه و منعکس کننده
فضای روحی فکری و معنوی ادوار
.مختلف تاریخ می باشند
خصوصی��ات اخالق��ی و رفتاری
، انگلیسی ها.ملت ها متفاوتاست
 اسپانیولی ها، آلمان ها،فرانسوی ها
و ایتالیائی ها ودیگران متفاوت فکر
می کنند؛ متفاوت بیان میکنند و
متفاوت عکس العمل نش��ان می
.دهند
در طول تاریخ دیده ش��ده هر گاه
 سبک زمانه و، روحی،روند فکری
رشته هنری با خصوصیات اخالقی
یک ملتی هماهنگ بوده است آن
ملت در آن رشته هنری پیشگام و
 موسیقی.هدایت کننده شده است
،هم گام با سایر هنرها یعنی نقاشی
 مجس��مه، رقص، تئاتر،ادبی��ات
 بنا به فلسفه... معماری و،س��ازی
فکری زمان به دوره های مختلف
.تقسیم شده است
ام��ا تاریخ آغاز و پای��ان دقیق این
دوره ها مش��خص نیست و حدودا
:به ترتیب زیر می باشند


Renaissance رنسانس
=شعر+موسیقی
) میالدی16  و15 (قرن
Lied لید
:ملت هدایت کننده
هلند در موس��یقی چن��د صدائی (معموال ب��ه آوار به همراهی پیانو
گفته میش��ود اشعار از اشعار ادبی
Polyphonie
)انتخاب شده اند
آوازی= ُکر
=تئاتر+موسیقی

 موزیکال، اوپرت،اپرا
Baroque باروک
=ادبیات+ شعر+  نقاشی+ موسیقی
) میالدی17 (قرن

5 :>> ادامه از صفحه
 ازخود- همه دنیا راضی نیس��تند
بپرسند که چه کرده یا نکرده اند
 غارت،که بادهای مسموم آزمندی
و بی عدالتی که کاشته اند چنین
توفان هایی برمی انگیزند و دنیای
پرآشوب و آشفته ای ساخته اند که
در چهارگوشه آن یک جا به خود
بم��ب و مواد منفجره می بندند تا
،انسان های بیگناه را کشتار کنند
دیکتاتوریجنایتکار،درجاییدیگر
با حمایت مستبدی جنایتکارتر از
خودش خانه های م��ردم خود را
به بمب و توپ خمپاره می بندد و
 درنقطه،برسرشان خراب می کند
، موج��ودی مفل��وک،ای دیگ��ر
 که خود را نماینده،خطاکار و بیمار
،خدا ب��ر روی زمین م��ی پندارد
ثروت مردم خ��ود را صرف حفظ
"محور مقاومت" می کند و مردم را
به فقروفالکت می کشاند و در کره
شمالی هم جوجه دیکتاتوری که
 با ادعای،تازه س��راز تخم درآورده
این که «اوباش نظامی امریکا و کره
جنوبی جرئت جس��ارت به حریم
»رهب��ر عالیقدر را به خود داده اند
می خواهد جنگ اتمی براه اندازد و
میلیونها انسان را فربانی کند؟
آی��ا واقعیت تلخ این نیس��ت که
حداق��ل تعادلی ک��ه الزمه نظام
طبیعت اس��ت با سیری ناپذیری
قدرتمداران ازجهان رخت بربسته
و آن زی��اده روی ها در آزمندی و
غارتگری عل��ت این تندروی های
بیخردانه و خطرناک است؟
_________________
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... رابطه تندروی و زیاده روی:شهباز

با تهدید های جنگ ش��لبانه کره
شمالی آماده است» و برای نشان
 روز،دادن عمل��ی ای��ن آمادگ��ی
دوش��نبه اول آوریل اعالم شد که
22 بمب افکن های رادارگریز اف
امریکا برای ش��رکت در رزمایش
مش��ترک با کره جنوب��ی به این
 رییس.کشور فرستاده شده است
جمهوریکرهجنوبینیزتهدیدهای
کره شمالی را "بسیارجدی" خواند
و از ارتش کش��ورخود خواس��ت
درص��ورت باالگرفتن بح��ران به
 روسیه.شدت واکنش نشان دهد
و چی��ن هم از طرفی��ن درگیری
خواس��تند ازهراقدامی که بتواند
به رویارویی خطرناک منجرش��ود
، سرگئی الوروف.خودداری کنند
وزیرامورخارجه روسیه هشدار داد
که تنش در منطقه ممکن اس��ت
 سخنگوی.از کنترل خارج ش��ود
وزارت خارج��ه چین هم از امریکا
و کره شمالی خواست برای تغییر
.شرایط پرتنش کنونی تالش کنند
ش��ماری از ناظران و تحلیل گران
برای��ن باورند که ش��اخ و ش��انه
"کش��یدن های "رهب��ر عالیقدر
پشتوانه واقعی ندارد و بیشتر برای
مصرف داخلی است و نباید به آن
بهای��ی بی��ش از رجزخوانی های
توخالی سرداران س��پاه پاسداران
و کارگ��زاران حکوم��ت آخوندی
 ای��ن نظر می تواند درس��ت.داد
یا نادرس��ت باش��د اما درهرحال
ج��ای آن دارد که ابرق��درت ها و
 که به- مدعی��ان رهبری جه��ان
چیزی کمت��ر از بلعیدن یکجای

فراتر رفت و به منزله آن است که
امریکایی ها برای آغاز جنگ هسته
ای به هرقیمتی که تمام شود آماده
.»شده اند
درفرم��ان کیم جون��گ اون گفته
ش��ده که درصورت بروز «هرگونه
اقدام تحریک آمیز ازسوی ایاالت
 نیروهای کره شمالی باید،متحده
بیرحمانه به خ��اک اصلی ایاالت
متحده و پای��گاه های نظامی این
 ازجمله،کش��ور در اقیان��وس آرام
هاوایی و گوام و کره جنوبی حمله
.»و آنها را نابود کنند
در توضی��ح دلی��ل خش��م
29 "مهارگسیخته "رهبر عالیقدر
 روز جمعه گذشته خبرگزاری،ساله
رسمی کره ش��مالی در تفسیری
 «ارتش و مردم جمهوری:نوش��ت
دموکراتیک خلق کره از خش��می
مهارنش��دنی به خودمی لرزند که
دلیل آن اقدام اوباش نظامی امریکا
و کره جنوبی اس��ت ک��ه جرئت
جسارت به حریم رهبر عالیقدر را
به خ��ود داده و مذبوحانه درصدد
.»آغاز جنگ و رویارویی برآمده اند
بناب��ر اس��تدالل موج��ود در این
 «جسارت به حریم رهبر،""تفسیر
عالیقدر»آنقدرسهمگینوغیرقابل
تحمل اس��ت که م��ی تواند یک
جنگ اتمی با میلیون ها قربانی را
.توجیه کند
ش��اخ و شانه کش��یدن دیوانه وار
"و مهارگس��یخته "رهبر غالیقدر
:باواکن��ش هایی چند روبرو ش��د
چاک هگل وزیردفاع امریکا تاکید
 «واش��نگتن برای مقابله:کرد که

34

 سال  19شماره  16  1104فروردین 1392

طراحی وب سایت
طراحی وب سایت

azmar15U

فرزانگانمونتریال

Montreal, QC, H4B 2M5

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

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

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

Sharif

EXCHANGE

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

ray.goodarzi@hotmail.com
Pd>june13

مستغالتاستیجاری
ـــ و ـــ
فروشسرقفلی
BUSINESS
!OPPORTUNITIES

فال قهوه

برا ی خامن ها و آقایان

آشپـزی

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

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

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

ایرانی

شـر یـک

$

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

تخدام
اس
کنید!

جویای

)(514

خدماتمالیاتی

azfeb51up atimanafi@gmail.com

apr01+15> inv>rocky

ارز

Nikpourpdsep12

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

Tel.: 514-485-7870

شریف

678-6451

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

6400 St Jacques St W
به چند نفر برای کار در کارواش فورا نیازمندیم:
باید قابل اطمینان ،آماده برای کار سخت باشید.
لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

مدرسهفارسیزبان

توسط شادی

تدریـس
خصوصی

Classy Carwash

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

و ورق

514-224-4986

استخــدام

JR RENOVATIONS

فال قهوه

________________

ایرانی
ب
خرید!

تعمیرات ساختمان

قابلتوجهخامنها

استاتیک و داینامیک
 فروش آنالین

نیازمندیهای

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

azjan15u

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
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دولتی کبک و کانادا
کارت
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با
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Tel.: 514-223-3336
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6162 Sherbrooke w.






غذاسرای مرجان

Renovation

Construction

T: 514-439-8501
C: 514-730-7462
Metro: Atwater
)(Exit: Alexis Nihon
 West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581
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www.tapeshmontreal.com

Tel.: 514-933-4726
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4055 Ste-Catherine W.,
Suite 132

فــال

تاروت
ورق بازی
قهوه ترک
ستاره شناسی
 20دالر

مترجم رمسی

مترجم رمسی

نغمه سروران

محمودایزدی
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رسمی اسناد و مدارک،
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تأییدامضاء
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محل:مرکزشهرمونترال
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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

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

با بیش از  20سال سابقه













	• 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
____________

جدول اعداد سودوکو در صفحه 8
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 حل جدولهای ویژه و عادی :از صفحه 27
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توجه :پیوند مسوولیتی در
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سالن آرایش
toendofmay2010P
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997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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حل جدول عادی شماره 5092
گنجشك

ل

35

 سال  19شماره  26  1104فروردین 1392

فصلاسبابکشینزدیکاست!
سرویس حمل و نقل

ال بفکر
از حا

www.paivand.ca

اشید!
ب

کــار
کنید!

>> شخصی ،جتاری و صنعتی
با مدیریت ایرانی

MontrealMovers@hotmail.com

سالماسممنمحمداست!

قبولکلیهکارهایساختمانیشما
از قبلی ،جناری ،نقاشی ،کاشیکاری،
حمام و آشپزخانه ،و مسکونی کردن بیسمنت
با  20سال سابقه کار در کانادا
محمد ملت دوست

514-575-3405

azapr012013up

کارواش

وسائل اتاق پذیرایی ،میز
تحریر،مبلمان،تختخواب
و غیرو..
تلفناطالعات:

کارواش دستی
تدریسمکالمهزبان
در قلب وست آیلند
انگلیسیازسطحمبتدی
با اجاره مناسب
تاپیشرفته(TOEFL,
و لیز درازمدت
)IELTSتوسطمدرس
بفروش می رسد:
مجرب با بیش از  ۱۸سال
سابقهتدریس(اکبرزائری) برای اطالعات بیشتر با
ٔ
شماره زیر تماس بگیرید:

514-467-4772

Tel.: 514-582-1210

zaeriakbar@yahoo.com

وسـائلمنزل

azapr15free

514-952-7344

aznov15free

روبروی 3

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده
514-585-6178
tilMar'10P

مترجم رمسی

رضانوشادجمال
مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080
Uazjune2011

بل سنتر

آمـــوزش
زبانفرانسه

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

شیرینی
سـرو

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

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

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

Québec
Tel.: (514) 523-1047
www.accesasie.com

Tel.: 514-739-4888

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

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

>> 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

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

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

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

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

تابلوسازی

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

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

•
•
•
•
•

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

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.

آلفامدیککلینیک933-8383......................
بنفشهحجازی288-4864...............................
931-7779 ............................. PLEXI Sign

تاکسی

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

تبلیغات

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

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.

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

info@paivand.ca

®لوگوی پیوند®

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

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

Ptoendofjune12

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 نی

ست؟

(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 ..........................................
اکس��پرس 889-7392 .................................

خیاطی (آلتریشن)

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

داروخانه

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

دیش و ساتالیت

تدریس رقص

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

•

514.621.2757

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

تدریس خصوصی

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

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

نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.

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

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

سفرروزانه به
کوتاه زیباتر است
استخدام تـورونتو
برای ما بنویسید اما...
• پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
TORONTO
اخوانوستآیلند
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.

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

امالک و مسکن

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

in Farsi & English

پزشک

همتیان ،فی��روز827-6364 .......................
امیرس��ام 702-2309 ....................................
جوادنوشینروان 594-9622........................
اسالمی،مینو967-5743..................................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نصر،مسعود571-6592...................................



Private
Tutoring

1200، de Bleury #9

نیازمنــدیها

MONTRÉAL QC H4B 1L8

نیـازمنـدی هـای پیوند
ارز
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ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

||Bazar Du Tapis

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

azjuly15Up zagros

MMUNITY

قالیشوییبازارفرش

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

514-933-0-933

آموزشگیتار

آموزش سنتور

سینابطحایی

رستورانکبابسرا

tillnov1Pd

ﺎﻥ

کــار
کنید!

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

514-623-7075

p>end>feb13

باایرانی

استخدام

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

ﺭﺍ
ﻳﮕ

ﺗﻠﻔﻦ 438-990-1620 :

Montréal،

کامبیزازجوالی 15فری

کاندولوکس

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

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺨﺎﺭﻳﺎﻥ

514-933-3412

زبانانگلیسی

ﻠﺴ

ﻪﺍ

ﻭﻝ

PARTICIPATE in our
CO

ﺑﺎ  15ﺳﺎﻝ ﺳﺎ ﺑﻘﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ

آپا رتمان برای اجاره
در قلب مرکز شهر
بسیار بزرگ ،روشن دو
خوابه ،دو حمام
با بالکن زیبا و بزرگ

Tak- Renovation co.

Tak- Renovation co.

ﺟ

اجـاره

514-501-3966

فــروش

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺨﺼﺼﻰﭘﻴﺎﻧﻮ

باایرانی

 با کامیون بزرگ و ون
 با کارکنان مجرب

PAIVAND: Vol. 19  no.1104  avr. 15, 2013

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

35

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 ....................................
ش��یراز 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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Immigration

“Immigration backlog
reduced by forty percent”
On March 26, 2013 the
Minister of Immigration
Jason Kenney announced
that as a result of actions
taken by the government
since 2008, the backlog of
permanent resident applications has been reduced
by about forty percent,
paving the way for a
faster and more effective
immigration system in
2013 and beyond, Citizenship, Immigration and
Multiculturalism Minister
Jason Kenney announced
today.
“Backlogs and delays
prevent Canada from
attracting the best and
brightest from around the
world and ensuring that
our immigration system is
contributing to economic
growth and long-term
prosperity,” said Minister
Kenney. “For too long,
we accepted far more applications than we could
process each year. That
led to backlogs increasing
every year and processing
times of eight to ten years
in some cases, which
discouraged talented,
dynamic people from
coming to Canada.”
This has been accomplished, in part, by continuing to process a high
number of applications
from parents and grandparents in the Family
Class while a temporary
pause on new applications
remains in effect until the
end of the year. In addition, a pause was put in
place on new Immigrant
Investor applications and
the oldest Federal Skilled
Worker applications were
eliminated while we continued to process record
high levels of existing
applications.
The government will
continue to transform

) و "جس��ارتfrom My Father
)The Audacity of Hope( "امید
.کسب شده بود
 معاون آقای اوباما هم در،جو بایدن
 خود۲۰۱۲ گزارش مالیاتی سال
 هزار دالر اعالم۳۸۵ درآم��دش را
 هزار۸۸ کرده و از این مبلغ حدود
دالر ه��م مالی��ات پرداخت کرده
.است
______________

•

Canada’s immigration
system to make it fast,
flexible and more responsive to the labour market.
The massive reduction in
the backlog allows us to
move toward a just-intime system that recruits
people with the right
skills to meet Canada’s
labour market needs, fast
tracks their applications
and gets them working
in Canada in a period of
months, instead of years.
It also means that families
will no longer have to
wait close to a decade
to be reunited with their
loved ones.
“We still have work to do,
but by taking clear and
decisive action to deal
with backlogs, we will
attain our goal of having
a fast and flexible immigration system,” said
Minister Kenney. “Newcomers will arrive with
skills and talents that are
in short supply in Canada
and contribute to our
economy. The immigration system must work for
Canada, which is why we
will continue to reduce
backlogs and speed up
the system, so that people
spend less time waiting
and more time participating fully in the Canadian
economy.”
I have been trying to
get some answers from
Citizenship and Immigration Canada to no avail.
Does the 40% reduction
in the backlog include
the 280,000 applications
that were never processed
and returned. This means
there is still a 60% backlog, and in my opinion
the 40% reduction in
the backlog includes the
280,000 applications
returned. Not much of
an effort has been put
in force to reduce the
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backlog. Minister Jason
Kenney omits to mention what is included in
this backlog, are sponsorships included? Are
Federal Skilled Workers
included? Is the business
class also included in this
reduction of backlogs. It
takes a politician to be
unclear about what is
said.
The New Federal Skilled
Worker Program has been
at a pause since July 1,
2012 and will reopen
May 4th, 2013, Minister
Jason Kenney is promising faster processing
time, this was the same
promise made in February of 2008 and what
happened to all those applications, applicants are
still waiting, nothing has
moved, where is this 40%
reduction in the immigration backlog?
A few words about Iridology, since my article
about iridology, I’ve had
a few phone calls from
my faithful readers asking
exactly what it is, well
Iridology is the study of
the eye, we are born with
certain dispositions which
will show up in our iris,
and it is a way to prevent future health issues.
Depending where the
issue is indicated in the
iris, it will lead to the part
of the body that is having
problems. The same with
the sclera (the white part
of the eye) by looking
closely to the sclera and
the iris with a special
camera, an iridologist is
able to analyze a person’s
overall health.

آمار خرید و فروش امالک
۲۰۱۳ مارس:مسکونی

*

اخیر شاهد آن بودیم برای مدتی
.مشاهده نخواهد شد
 اقتص��اد دانان بانک،با این وجود
اسکوش��یا معتقدند که هنوز هم
بازار امالک کانادا با توجه به ثبات
 کاهش عقب افتادگی،وام مسکن
پرداخت اقساط وام مسکن و پایین
ی از
  یک،بودن نرخ بهره وام مسکن
با ثباتترین بازار امالک در جهان
میباشد
م��دت و درازم��دت-در میان
ی وج��ود دارند
 فاکتوره��ای اساس
که قیمت ام�لاک را در کانادا باال
ی این افزایش به آن
  ول،خواهند برد
اندازه که در سالهای اخیر مشاهده
.شده است نخواهد بود
ی از این عوامل چشم انداز نسبتا
 یک
متوسط بهبود رشد اقتصادی همراه
با کاهش میزان مخارج در سطوح
مختلف ادارات دولتی و همچنین
کاهش مخ��ارج مصرف کنندگان
کانادایی میباشد که رشد اقتصادی
و افزای��ش در آم��د را در سالهای
.آینده تعدیل خواهد نمود
سن
ّ  افزای��ش،در همی��ن م��دت
 باع��ث کاهش،جمعی��ت کان��ادا
نی��روی کار فعال خواهد ش��د که
نوبه خود باعث کاهش رش��د
ٔ ب��ه
 نرخ بهره وام.اقتصادی میش��ود
مسکن نیز ناگزیر افزایش خواهد
یافت که باعث کاهش قدرت خرید
ی که قیمت
 مخصوصا در شهرهای
 همچنین. میگردد،ملک باالست
کاهش افزایش جمعیتدردودهه
آین��ده نیاز به مس��کن را متعادل
.خواهد نمود
شاد و سربلند باشید
________________
*برگرفته از سایت سازمان
مشاورین امالک استان کبک

•

مونت��رال ب��ه
قیمت میانگین
 دالر به۳۷۰۰۰۰
فروش رسید که
 درصد افزایش۳ نمایانگ��ر
 کمترین افزایش.میباشد
 بودNorth shore مربوط به
که قیم��ت میانگین با یک
 دالر۲۳۵۰۰۰ درصد افزایش ب��ه
.رسید
قیم��ت میانگین این ن��وع ملک
در الوال ه��م بدون هیچ تغییری
نسبت به ماه مارس سال گذشته
ی ماند
  دالر باق۲۹۰۰۰۰
کاندومینیومدر کالن شهر مونترال
 دالر۲۲۲۰۰۰ به قیمت میانگین
به فروش رسید که نس��بت به ماه
 درصد۱ م��ارس س��ال گذش��ته
.کاهش نشان میدهد
 تعداد،۲۰۱۳  مارس۳۱ در تاریخ
 مل��ک از طرق سیس��تم۳۲۹۳۴
 در مع��رض ف��روش ب��ودMLS
 درصد نس��بت ب��ه تاریخ۱۲ که
مشابه سال گذشته افزایش نشان
 بیشترین افزایش در این.میدهد
۲۵ مورد مربوط به کاندومینیوم با
.درصد افزایش بود

سالی۲۰۱۳ سال
متعادل در بازار
امالک کانادا

ب��ر اساس گ��زارش جدی��دی که
توسط تی��م اقتصاد دان��ان بانک
 کاهشی که،اسکوش��یا انجام شد
در خرید و فروش امالک در چند
ماه گذشته در کانادا مشاهده شده
 ادامه۲۰۱۳ است ت��ا آخر س��ال
.خواهدداشت
 بازار امالک،بعد از ساله��ا افزایش
در اغلب شهرهای بزرگ کانادا وارد
یک دوره از فعالیت آرام و متعادل
.شده است
 افزایش قیمت،طبق این گزارش
کوت��اه مدت ک��ه در چن��د وقت

L

et’s hope for warmer
days ahead, April is
slowly coming to an end,
just keep this in mind
April showers bring May
flowers  I hope.
Keep safe, stay healthy
and make sure laughter is
in your everyday life.
________________
Maria Cottone

Certified Canadian Immigration
Consultant

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

اوباما و خانواده اش محس��وب می
.شود
درآم��د آق��ای اوبام��ا در سالهای
نخست ورود به کاخ سفید بسیار
 حدود۲۰۰۹  او در سال.بیشتر بود
 ه��زار دالر۵۰۰ پن��ج میلی��ون و
درآمد کس��ب کرده ب��ود که جدا
 ه��زار دالر درآمد پس��ت۴۰۰ از
 همگی از،ریاست جمه��وری اش
محل ف��روش دو کت��اب او به نام
Dreams( "های "رویاهای پ��درم

درصدکاهشیافتهاست۲۰درآمدباراکاوباما
درصد مالیات پرداخت کرده اند و
 هزار دالر۱۵۰ در مجموع بیش از
 انجم��ن خیریه کمک۳۳ هم به
.کرده اند
 هزار۳۰ آقای اوباما همچنین حدود
دالر هم به عنوان مالیات ایالتی به
دولت ایالت ایلینوی پرداخت کرده
است؛ ایالتی که ش��هر شیکاگو در
آن واقع شده و محل زندگی آقای

. ه��زار دالر در س��ال اس��ت۴۰۰
۲۰۹( الباق��ی درآمد آق��ای اوباما
هزار دالر) در سال گذشته از محل
۲۰۱۲ ف��روش کتابهایش در سال
.حاصل شده است
 آقای،بناب��ر این گ��زارش مالیاتی
اوباما و همسرش میشل که به طور
مشترک گزارش مالیاتی را پر کرده
۱۵  نزدیک به۲۰۱۲  در سال،اند

مهلت ارسال گزارش های مالیاتی
در آمریک��ا حداکثر تا پانزدهم ماه
آوریل است و آقای اوباما در گزارش
امس��ال خود می��زان درآمدش را
 هزار دالر اعالم۶۰۹ رقمی حدود
کرده که به نس��بت سال گذشته
 درصد کاهش نش��ان۲۰ بیش از
.می دهد
حق��وق رئیس جمه��وری آمریکا

امیرسام

ب��ر اس��اس آم��ار و
اطالع��ات سازم��ان
مش��اورین ام�لاک
،مونت��رال ب��زرگ
تعداد خرید و فروش
امالک در کالن شهر
مونترال در ماه مارس
 خری��د و۴۴۳۵  (تع��داد۲۰۱۳
فروش) نسبت به مدت مشابه سال
. درصد کاهش داشت۱۷ گذشته
بازار امالک مسکونی تک واحدی
) هنوز در مرحلهsingle family(
بازار فروش�ندگان ب��ه سر میبرد
ی در مورد کاندومینیومها قضیه
 ول
.متفاوتمیباشد
بازار خرید و فروش این نوع ملک
در ماهه��ای اخی��ر آرامتر ش��ده
 بازار۲۰۱۲  در اوایل س��ال.است
کاندومینیوم ها بازار فروشند گان
بود و بعد از مدت کوتاهی که توازن
بین بازار فروشنده و خریدار برقرار
ی است که
 ��ش��د حاال چند ماه
خریداران کاندومینیومها از قدرت
.ی بر خوردار هستند
 ی باالی
 چانه زن
این کاه��ش در تعداد معامالت از
ی شروع ش��د که دولت برای
 زمان
کنت��رل بازار ام�لاک از ماه ژوئیه
سال گذشته قوانین سخت تریدر
.اخذ وام مسکن تصویب نمود
این کاهش معامالتدر هر سه نوع
 ملک مسکونی به طور مشخص
ی
 محس��وس۲۰۱۳ در م��اه مارس
 امالک مسکونی تک واحدی.بود
، درص��د۱۵ ،)single family(
 درصد و امالک۱۸ کاندومینی��وم
)plex( مس��کونی چند واح��دی
 درصد کاه��ش در تعداد۲۴ نی��ز
معامالت نس��بت به م��اه مارس
. از خود نشان دادند۲۰۱۲
 ناحیه۵ از لحاظ جغرافیایی تمام
کالن ش��هر مونترال ش��اهد این
.کاهش بودند
Vaudreuil- این کاهشدر منطقه
 الوال، درص��د۳۶  ب��هSoulange
 کالن ش��هر مونترال، درص��د۲۳
North shore ، درصد۲۰
shouth Shore  درصد و۹
. درصد رسید۱۰
،از لح��اظ قیمت میانگین
ام�لاک مس��کونی ت��ک
)single family( واحدی
Vaudreuil- در منطق��ه
 درص��د۷  ب��اsoulange
افزایش نسبت به ماه مارس
۲۸۵۴۵۰  به قیمت۲۰۱۲
.دالر خرید و فروش شدند
south shore در منطق��ه
درصد۵ این افزایش قیمت
. دالر) بود۲۷۴۵۰۰(
این نوع مل��ک در جزیره
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ادبیــات...

آمریکاییتریننویسند هآمریکایی
دو کت�اب اس�ت.
وقت�ی مینویسم،
زن�دهام .اما وقتی
نمینویس�م ،مثل
اتوموبیلی هستم
ک�ه چرخهای�ش
در برف گیر کرده
باشد».
راث معتق��د اس��ت:
«به نظر من نوشتن
تالش��ی است برای
بازتاب دادن حقیقت
ش��خصت انس��ان و
وقایع انسانی».
آثـــار

80س

الگی فیلیپ راث ؛

برخ��ی منتق��دان
یهودی می گویند که فیلیپ راثدر
ناصر غیاثی
مارس امسال فیلیپ راث« ،سکس آثارش از یهودیان بد می گوید
نویس��ندهی آمریکای��ی اعتراض نخس��تین مجموعه داست��ان راث
«خداحافظ کلمبو» را که تصویری
هش��تاد سالگ��یاش را
به مرگ از جامع��ۀ آمریکای��ی – یهودی در
پشت سر گذاشت.
راث در شهر کارگرنشین است ».نیویورک اس��ت ،در  ۲۶سالگی او و
در سال  ۱۹۵۹منتشر و با استقبال
نیوآرک ،بزرگترین شهر
منتقدین و خوانندگان روبرو شد و
ایال��ت نیوجرس��ی و در
نزدیکی نیوی��ورک ،در ی��ک خانوادۀ سال بعد یکی از معتبرترین جایزههای
یه��ودی ب��ه دنیا آم��د .پدرب��زرگ و ادبیات آمریکا را برای او به ارمغان آورد.
مادربزرگ او از یهودیان اروپای شرقی رمان سوم راث «شکایت پورتنوی» که
بودند ک��ه به آمریکا مهاج��رت کرده در سال  ۱۹۶۹او را به ش��هرت جهانی
بودند .نیوآرک چهرههای شناخته شدۀ رساند ،مونولوگ یک یهودی آمریکایی
بسیاری در عرصههای مختلف هنری است که پیوند بین سکس و احساس
اع��م از ادبیات و معم��اری و سینما و گناه را بازمینماید.
موسیقی را عرضه کرده است که پاول این کت��اب اعترافات یک روش��نفکر
استر یکی دیگر از آنها است .اما شهرت یهودی شیفتۀ سکس است روی کاناپۀ
این شهر بیشتر به خاطر حضورش در روانکاوش که در آن به جزییات روابط
و خیالبافیهای جنسیاش میپردازد.
بسیاری از کتابهای راث است.
راث میگوید« :من حافظۀ این شهرم» .این کت��اب راث با زبانی روش��ن و در
ش��هر نیوآرک با دعوت از مهمانانی از عین حال رکیک در مورد سکس باعث
سراسر دنیا شب هشتادمین سال تولد سروصدای بس��یاری ش��د ،چنان که
نویسندهاش را جشن گرفت و راث که عدهای آن را پورنوگرافیک دانس��تند.
همیشه از چنین مجالسی گریزان بود ،بسیاری شخصیت این کتاب الکساندر
در آن شرکت کرد .هشت سال پیش در پورتونی را همان فیلیپ راث میدانند.
اکتبر  ۲۰۰۵نیز میدانی در نیوآرک را برخ��ی منتقدان به ستایش این کتاب
نشستند و برخی دیگر آن را بیارزش
به نام راث نامگذاری شد.
فیلیپ راث اکتبر س��ال  ۲۰۱۲اعالم خواندن��د .منتق��دان یه��ودی یک بار
کرد که نوش��تن را برای همیشه کنار دیگ��ر او را به عد م وفاداری به یهودیت
گذاش��ته است و کاری نمیکند مگر و یه��ودی ستیزی مته��م کردند .اما
مطالعه و کمک به زندگینامهنویسش «ش�کایت پورتنوی» به صدر لیس��ت
برای نوش��تن زندگینامه .کار دیگرش کتابهای فروش آمریکا صعود کرد و
هم رمان��ی است که از طریق ایمیل با تا سال  ۲۰۱۲در سراسر جهان ش��ش
یک کودک هشت ساله مینویسد.
میلیون نس��خه از آن به فروش رسید.
این رماننویس آمریکایی با پنجاه سال این رمان در سال  ۱۹۷۱با کارگردانی
قلم زدن در هفت روز هفته ،صبحها از ارنس��ت لم��ان و ب��ا ش��رکت ریچارد
ساعت نُه تا پنج بعدازظهر ،بیش از سی بنجامین و کارن بالکدستمایۀ فیلمی
اثر انتشار داده است.
با همین عنوان قرار گرفت.
کمتر جایزۀ ادب��ی معتبر آمریکایی یا "ننگ بش�ر" نیز عنوان یک��ی دیگر از
بینالمللی است که به راث که سالهای رمانهای اوست که بر اساس آن فیلمی
بس��یاری را ب��ه تنهایی و با ماش��ین در سال  ۲۰۰۳ب��ه کارگردانی روبرت
تحریراش در خانهای جنگلی انزوا گزید بنتون و با بازی نیکول کیدمن و آنتونی
و نوش��ت ،تعلق نگرفته باشد .با وجود هاپکینز و اِد هریس ساخته شد.
آن که سالها گمانهزنی در مورد دادن کارگردان زن اسپانیایی ایزابل کواکست
جایزۀ ادبی نوبل به او جریان داش��ت ،در سال  ۲۰۰۸از اثر دیگر راث «حیوان
اما این تنها جایزۀ مهمیست که هنوز در حال مرگ» فیلمی ساخت با عنوان
نصیب او نشده است.
"مرثیه".
راث پن��ج سال پی��ش در گفتگویی با
روزنام ه دی تس��ایت آلمان گفته بود' :سکس اعتراض به مرگ است'
«بدترین زمان ،فاصل ه نوشتن بین ش��خصیتهای آثار راث اغلب مردانی

یهودی و متعلق به طبقۀ متوسط رو به
پاییناند ،مکان آثار او اغلب شهر محل
تولدش و حاصل تجربههای او از زندگی
ودو ازدواجی است که به جدایی کشیده
ش��د .در بس��یاری از داستانهای راث
مردها در برابر جهانی که از آمدهاند ،در
برابر هویت خود یعنی یهودیت دست
به شورش میزنند و میکوشند با فتح
زنه��ا و جهان ،به سنتها و آیینها و
آموزههای خانوادگی  -دینی خود پشت
پا بزنند.
راث به فارسی

IBNG

(همبستگی بازرگانی ایرانیان مونتریال )
 ( IBNGهمبستگی بازرگانی ایرانیان ) متشکل
از گروهی از مش��اغل و ش��رکتهای ایرانی است
که به منظور توسعه ش��بکه تجاری خود و ارائه
سرویس��های حرفه ای و قاب��ل اعتماد به جامعه
ایرانی مونترال بزرگ به وجود آمده است.
در اولین جلسه چهارشنبه ماه مارس،
آقای سعهید بهی ،ضمن معرفی کسب و کار خود
در خصوص رسانش بهینه برای حاضرین صحبت
کردند.
ایشان خدمات خود را به شرح ذیل مطرح کردند.
ارایه خدمات مشاوره ای و راهنمایی ()Coaching
با بهره گی��ری از توانایی های درونی هر کس در
زمینه بحران های زندگی شخصی و ناسازگاری
و تنش های خانوادگی ،برنامه ریزی آموزش��ی و
حرفه ای ،مدیریت رسانش  ،ارتباط در محیط کار
شرکت ها و بازاریابی و کارآمدی فروش.
همچنین؛ برگزاری کارگاه های آموزشی رسانش
بهینه ب��رای مدی��ران ش��رکت ه��ا ،بازرگانان،
فروش��ندگان ،دانشجویان و همه کسانی که می
خواهن��د در جهان پر رقابت امروز با زدهی کاری
خ��ود را با بکارگی��ری دانش کارب��ردی رسانش
بهینه به طرز چشمگیری افزایش دهند ،از جمله
خدمات آقای بهی می باشد.
ایشان در ادامه توضیحات مبسوطی در خصوص
رسانش بهینه به عنوان یک الگوی روانشناختیدر
ِ
کار رسانش (ارتباط) میان مردمان ارائه داده و یاد
آور شدند که دستاورد این تکنیک ها برای افراد و
بازرگانان ،بهبود رفتار ،کردار ومهارتهای مدیریتی
میباشد.
م��ردم ،بر پایه الگوه��ا و فرآیندهای پیش بینی
شدنی و سنجش پذیری با یکدیگر در بده بستان
هستند و از این رو می توان به طور عینی ،برآمد
ی��ک رفتار و ی��ا بده بس��تان ویژه ،و

کارآمدی (رسانش) و یا ناکارآمدی (نارسانش) آن
را تعیین کرد.
برای اینکار؛ رسانش بهینه به ما یاری می دهد تا
بتوانیم گونه های ش��ش گانه شخصیت را از هم
بازبش��ناسیم ،نیازهای روانی و انگیزشی هر گونه
شخصیت را تعیین کنیم و مسیردرست ،ابزارهای
رسانشی مناسب و روش های مدیریتی شایسته و
بایسته برای آن را برگزینیم.
در واقع ،با بکارگیری یافته های رسانش بهینه در
سخن آوری ،به گونه ای که شنونده سخن ما را به
درستی و روشنی در می یابد ،می توانیم به طور
چشمگیری از هدر رفتن نیروها و احتمال پیشآمد
تنش ها بکاهیم.
بکارگی��ری روزافزون این دست��اورد در مدیریت
تنش ها و ناسازگ��اری های خانوادگی ،مدیریت
شرکت ها ،بازاریابی و کارآمدی فروش در بسیاری
از کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی ،گویای
دس��ت آوردهای ش��گرف این ش��اخه از دانش
کارب��ردی است .زمان آن رسی��ده که ما ایرانیان
نیز برای ورود به بازار های پرسود تر و برداش��تن
گامهای استوارتر در رقابت های اقتصادی جهان
به این ابزار نیرومند (رسانش بهینه) مجهز شویم.
در انتهای جلس��ه آقای سعی��د بهی به سئواالت
حضار پاسخ دادند.
_________________
ازش��ما دعوت می ش��ود با مراجعه به وبس��ایت
 IBNGبه آدرس  www.ibng.caویا با حضور در
جلسات هفتگی  IBNGکه بطور مرتب روزهای
چهارش��نبه هر هفته از ساعت  8الی  9صبح در
رست��وران  Eggsfruttiواق��ع در  6710خیابان
 Saint Jacquesتش��کیل میش��ود ،با اعضاء این
گروه آشنا شده و نیازهای خود را تامین نمائید .

در ساله��ای اخیر توجه به آثار راث و
ترجمۀ آثار او آغاز شد.
اولین اثر راث که به فارسی ترجمه شد،
"رئی��س جمهور ما" ب��ود و پس از آن
"زنگار بشر"" ،خشم" "یکی مثل همه"
و "ارباب انتقام" به فارسیزبانان عرضه
شد.
حضور پررنگ مس��ایل جنسی در آثار
راث شاید مانع اصلی ترجمۀ آثار او به
فارسی باشد.
منتق��دان آث��ار راث متفقالقولاند که
وقایع زندگی راثدر اغلب آثار او بازتابی
انکارناپذیر مییابد ،به عبارت دیگر آثار
راث غالبا بازتاب بیوگرافی خود اوست،
امری که راث همیش��ه و با شدت تمام
با آن مخالف ب��وده است .او همچنین
این ادعا را که ش��خصیتهای آثارش
خود او هستند ،رد میکند و مینویسد،
کتابهایش «نامههایی پیچیده و جعلی
به خودند که به آن داستان میگویند».
کتابهای راث مملو است از پرداختن
به مس��ائل جنس��ی انس��ان یهودی -
آمریکای��ی چرا ک��ه راث اعتق��اد دارد
«سکس اعتراض به مرگ است».
برخ��ی از منتقدان معتقدن��د راث در
بس��یاری موارد چون فاصله گرفتن از
در
سنتهای دینی ،تجربۀ زندانی شدن
آخرین جلس��ه تش
کی
ل
ش
ده
در
ا
ولی
ن
 ،خدمات و سرویس
توسط پدر و مادر ،و زندگی در سایۀ چهارش��نبه از س��ال
یهودیت پیوندی ناگسستنی با کافکا  IBNGگزارش عم  ،1392هیئت مدیره کار خود را برای اع های مربوط به کسب و
لکرد
ضا تشریح نمودند.
دارد ،امری که خ��ود راث نیز به آن اعضا ارائه و نتایج بدس  15ماهه خود را به ه
یئ
ت
م
دی
ره
ن
یز
در
اذعان دارد و همواره با احترام زیادی آمار ارائه شده مو ت آمده و اطالعات و خود ،ضمن برنامه  17جلسه تشکیل شده
رد ن
ر
قد و بررسی حاضرین گ��روه ،تدوین برنا یزی و هدفگذاری برای
از کافکا یاد میکند.
قرار گرفت.
مه
ها
ی
اج
رائ
ی
،
انت
خا
ب
م
در
زندگی
نگار
وقای
شاید بتوان راث را
ع
ابت
س�
�ئ
دا
ی
ولی
جلس��ه پ��
ن ماهانه تش
روشنفکرانیهودیآمریکا،وقایعنگار  ،هیئ��ت مدیره گ س از تبریک سال نو پیش��نهادات رسی کیل جلسه و بررسی
زا
ده،
آمریک��ای واقع��ی و توصیفگ��ر گروه به حاضران ارا رش��ی از وضعیت مالی مناسبی برای توس تالش نموده تا بستر
ئه
عه
تاثیرات اجتنابناپذی��ر خانواده و اختیار حاضرین ق و اطالعات مربوطه در معرفی هر چه بی کس��ب و کار اعضا و
ش
رار
��
گ
رف
تر
ت.
گر
وه
به هم وطنان
عزیز فراهم آورد.
دین و سکس در سرنوشت آدمی در ادامه وضعیت جل
سا
ت
و
همایش
ها
بر
رس
ی
در
دانست و مهمترین درونمایۀ آثار شد.
انت
ها
ی جلس��ه از
 Referalرا در یک افرادی که بیش��ترین
سا
او را در میل جنس��ی ،یهودیت ،بر ا س آمار ارائه ش
س��ا
خ��دا ،آمریکا ،عش��ق و پیری و یکس��ال و  3ماه گ ��ده در جلس��ه ،طی بودند ،قدردانی گر ل گذشته ارائه نموده
دید.
ذش��ته NG
 IBدر کنار حاضرا
ن
ن
یز
مرگ خالصه ک��رد .راث جایی  62جلسه هف
از
ه
یئ
ت
م
دی
و  5گرده تگی ،یک سمینار تخ
ص
ص
ی
ره بابت تالشهای
مف
گفته است:
ید
و
س
مائی به من
ازنده و ساز
«از مرگ نوش��تن ،راه یافتن به برگ��زار نموده و م اسبتهای مختلف نیز و نتایج کسب ش ماندهی مرتب جلسات
ده
ج
تقدیر و تشکر کردند.
عنوان میهمان س موعا تع��داد  56نفر به
زندگی است».
خن
ران ضمن معرفی خود
با تمام این احوال بس��یاری از
منتق��دان ادبی��ات ،او را یکی
از آمریکاییتری��ن ،پیرتری��ن و
مردترین نویس��نده آمریکایی
میشناسند.
راث در رمانهایش آن گونه که
همس��ر دومش ،کلیر بلوم ،در
خاطراتش مینویس��د ،زنباره
و معش��وقی وف��ادار ،یهودی و
ضدخدا ،کمونیس��ت و لیبرال
است اما همواره فیلیپ راث باقی
مانده است.
_______________
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مژده مژده
بزودیگشایشمییابد

ساندویچی و اغذیه فروشی
ایرانی «اِلدا»

)755 ATWATER Tel.: 514-933-4726 (IRAN
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

info@paivand.ca www.paivand.ca

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

) 2550 Lapiniere (Brossard

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

www.circumcisionmontreal.com
Metro: Guy

Tel.: (514) 933- 8383

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

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

Tel.: (514) 606-5626

1253 Rue Guy

سفرۀعقدشیرین

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،



بدون
وقت
قبلی

Dr. Raymond Rezaie

مشاور رمسی وام مسکن

7روز
هفته

لحظههای شیرین با

نغمه سروران




دکتر ریموند رضایی

Tel.: 450-934-7744

مترجم رمسی



Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

Tel.: (450) 676-9550

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

Tel.: 514-996-9692

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

 گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی ،میوه جات خشک

انــواع
کارتتلفن

بهروزآقاباباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

behrooz@babakhani.ca

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه

مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

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

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

Tel.: 514-889-8765

www.sofrehaghd-montreal.com

nsarvaran@hotmail.com

Reza Rashidian
Real Estate Broker

مشاور امالک:

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

 سرویس رایگان برای
خریداران و سرمایه گذاران

H4A 1W6

وست آیلند

NDG،

Tel.: 514-481-0671

همه روزه
خورشت
زی وقیمه
ه سب
قورم د یا آش:
با ساال
۷.۹۹

انواع چلو کباب با ساالد یا آش ۷.۹۹ .....................
زرشک پلو با مرغ با ساالد یا آش۷.۹۹ .................

NDG

به پیشواز هوای گرم...

کلیه اقالم سیزده بدر و پیک نیک
در سوپراخوان:

 NDGو وست آیلند

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

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

www.akhavanfood.com

223-3336

رستورانشومینهپارسی

رضارشیدیان

RE/MAX IMAGINE INC
)1660 Tremblay, Ste 2000 (Longueuil
reza.rashidian@remax-quebec.com
www.immobilierrashidian.com

Office (450) 651-4000
Cell.: (514) 578-3175

____________________
5655 Sherbrooke W.

فروش کلیه بلیت
برنامه ها و کنسرتها
همه روزه در
تپشدیجیتال
514-

و جوجه،
واع کباب
ان
دبزن و..
منقل ،با

فالوده اخ
وان رسید

بستنی اک
برمشتی،

   ن
ان لواش
 نان گاتا
ی ارمنی
 نان نازو
ک ارمنی
ن
ان خشک
با دان
ه کتان
 ،سیه دان
ه
و
ک
ن
با
ج
د
طعم های
گونا
گون رسید

________________
Plaza Cote des Neiges
)(food court
6700 Cote Des Neiges

Tel.: 514-564-9790

