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سیرک انتصخوابات!

هشت س��ال طول کشید تا مردم
فری��ب خ��ورده دریابند ک��ه در
حکومت آخوندی  -که ذات و «دی
ان ای» ژنتیک آن بیشتر به خالفت
اسالمی شباهت دارد تا نظام های
مردم س��االر مبتنی بر آراء مردم -
آنچه که به نام "انتخابات" برگزار
می ش��ود ،دربهترین حالت تنها
نمایشی است که برای مشروعیت
بخشیدن به نظامدرچشم جهانیان
اجرا می شود و برای مردم شرکت
درآن یک "تکلیــف" شرعی است

هرایمن یدم،
هدیگ

 ص14 :

کبک« :من که نزدیک به 50
سال است که درباره سیاست
کبک قلم می زمن ،منی
توامن با جرات بگویم دولت
پارتی کبکوآ بدترین دولت
کبک تاکنون بوده است ،اما
با اطمینان می توامن بگویم
بدترین دولتی است کـه من
>>ص11 :
دیده ام!»

م یخوای بدمه یخوای نده

Y 5
!

انتخابات به کدام سو میرود؟ 7

ام��ا مخالف��ت ب��ا او بهخاطر اين
گذش��تهها ،هرچند برحق و قابل
درک اس��ت ،تاثيری بر سرنوشت
انتخابات نمیگذارد .چندين گروه،
ب��ا اميدهائی ب��ه صف ه��واداران
رفسنجانی خواهند پيوست ....
 ..............ص6 :

حسین
باقرزاده

کبک/کانادا
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شهباز
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>> با بهترین نرخ و هزینه <<

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

فیروزهمتیان

Tel: (514) 290-2959

_____________________
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

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

Tel.: (514) 806-0060

صرافیخضر

انتقالفوری

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

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

GUY

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

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

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

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

وحید خلجی

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

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:
جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

H4X 1Y9

Montreal, QC

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

ProFusion Realty RF

Cell.: (514) 816-4080

Tel.:514-844-4492

18 Westminster N.Suite 20

Tax planning & preparation For:

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

Ninous Givargiznia، BSc.

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

تغییر شوفاژ گازوئیلی به برقی
باز کردن لوله های فاضالب
ارائه کلیه خدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
تعویض مخزن آب گرم

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

مشاور امالک در مونتریال

فارغ التحصیل McGill University

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

Pars Plumbing
& Heating Inc.

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

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

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

www.ParsPlumbing.ca

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

عباسشفیعی

>> 36

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

روبروی 3

حسابداریومالیات

امیرسام:
امالک

مهــاجرت

 ص37 :

:خریدفرانچایز

Montrealvr@gmail.com

اقدامی که اجنلینا جولی را به رهبر پیشگیری از سرطان پستان تبدیل کرد

کنسرت گره مستان
و همای در مونتریال

   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


•15760 boul Pierrefonds

طرحی برای حذف ایران از بازار جهانی نفت

منک

با رفسنجانی چه کنيم؟!

دبير  ۷۹س��اله مجمع تشخيص
مصلحت نظام ،به داش��تن نقش
موثر در کش��تارهای دهه شصت،
قتلهای زنجيرهای ،ترورهای خارج
از کشور و تبهکاریهایديگر نظام
اس�لامی متهم اس��ت .هيچکس
نمیتواند اين اتهامه��ا را رد کند.

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

و نه حقی مسلم برای مشارکت
 ..............ص5 :

8

•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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6807, boul. De Lorimier
Montréal، Qc H2G 2P8

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

%
0

Financing

 forcarscertainوام با نرخ بهره
only

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2
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طرحی برتر ،برای زندگی برتر
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اتاق خواب

جیم
دو تراس
استخر داخلی
پالگ اتومبیل برقی
ساعات کار:

همین امروز

با دفتر

فروش ما
و یا با تعیین وقت قبلی

متاس

بگیرید

3
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ایران...

سیرکانتصخوابات!

آژانس :شکست مذاکرات هستهای با ایران!

ب��ه گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه
هرمان ناکارتس ،روز چهارش��نبه،
 ۲۵اردیبهشتماه ،پس از برگزاری
مذاکرات اتمی با ایران که در مقر
آژانس در وین برگزار ش��د ،گفت
که بحثه��ای فش��ردهای درباره
نهایی کردن تعیین چارچوبی برای
پاس��خگویی ایران به پرسشهای
آژانس انجام شد ،اما طرفین پس
توگو در این
از یک سال و نیم گف 
زمینه ،باز هم نتوانستند به توافق
برسند.
آقای ناکارت��س در ادامه اگرچه بر
پایبن��دی تزلزلناپذی��ر آژانس به
ادامه دادن مذاک��رات تأکید کرد،
گفت که تالشهای آژانس در این
زمینه تا کنون ناموفق بوده اس��ت
و افزود ک��ه هنوز زمان دور بعدی
مذاکرات مشخص نشده است.
ای��ن اظه��ارات در حال��ی مطرح
شده است که علیاصغر سلطانیه،
نماینده دائم ای��ران در آژانس این
مذاکرات را «س��ازنده و فش��رده»
خوانده است .به گزارش خبرگزاری
مه��ر وی تأکی��د ک��رده اس��ت:
توگوها میان دو طرف ادامه
«گف 
خواهد داش��ت و زمان دور بعدی
مذاک��رات در آینده تعیین خواهد

شد».
آژانس انرژی اتمی در تالش است
ای��ران را متقاع��د کند ت��ا امکان
دسترسی بازرسان را به سایتهای
هس��تهای ،اس��ناد مرتب��ط و
متخصصانی کهدر برنام ه هستهای
ایران دس��ت دارن��د ،فراهم کند و
در این راس��تا از زمس��تان ۱۳۹۰
تا کنون ۱۰ ،دوره مذاکره با ایران
برگزار کرده است.
آژان��س میگوی��د که بر اس��اس
م��دارک «معتب��ر» دانش��مندان
هس��تهای ایران تا س��ال  ۲۰۰۳و
احتماال پ��س از آن تحقیقاتی در
راستای تولید بمب هستهای انجام
دادهاند .ایران در مقابل میگوید که
این اظهارات ب��ر مبنای اطالعات
نادرست سازمانهای جاسوسیای
نظیر سازمان سیا و موساد مطرح
شده است.
مذاکرات ای��ران و آژانس در حالی
انجام شد که شامگاه چهارشنبه نیز
دیدار سعید جلیلی ،مذاکرهکننده
هس��تهای ایران و کاترین اشتون،
مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا در راس��تای مذاک��رات ایران
و  ۱+۵در آلمات��ی قزاقس��تان ،در
استانبول آغاز شد.

ارز FMS
انتقـال ارز

بامدیریت :کامبیز برقی
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شهباز خنعی

آقای جلیلی بعد از ظهر چهارشنبه،
بار دیگر بر «حق هستهای» ایران
تأکی��د کرد و گفت بر همین مبنا
در آلماتی ،ایران پیش��نهاد خود را
مطرح کرده است و در انتظار پاسخ
 ۱+۵به این پیشنهاد است.
این در حالی اس��ت که به گزارش
خبرگزاری رویترز ،کاترین اشتون
توگوها در
نی��ز پیش از آغ��از گف 
استانبول گفته است که در انتظار
پاس��خ «خوب ،جام��ع ،عادالنه و
مت��وان» ایران به پیش��نهاد ۱+۵
است.
ایران و ش��ش ق��درت جهانی ۱۶
و  ۱۷فروردینم��اه در آلمات��ی
قزاقستان پیرامون برنامه هستهای
جمهوری اسالمی گفتوگو کردند
و متقاب�لا پیش��نهادهای خود را
مطرح کردند.
در حالی که ایران معتقد است که
پیشنهادهای خوبی برای آغاز دور
جدی��دی از مذاکرات داده اس��ت،
کاترین اشتون آن زمان اعالم کرد
که نظرات طرفین همچنان فاصله
زیادی با یکدیگر دارد.

•

انتقالفوری
ارز به ایران و برعکس
بابهتریننرخ
FMS:Financial
Management Services
3095 Halpern

ترکیب��ی
واژه
"انتصخاب��ات" ،ک��ه
مرک��ب از دو بخ��ش
"انتصاب" و "انتخابات"
است را نخس��تین بار
 16س��ال پی��ش ،در
فردای به اصطالح خلق "حماسه
دوم خ��رداد"  1376برای عنوان
نوش��تاری ب��ه کاربردم 8 .س��ال
طول کش��ید تا سید شیاد محمد
خاتم��ی ،درپای��ان دومی��ن دوره
ریاست جمهوری خود ،آب پاکی
را روی دست مردم بریزد و اعتراف
کند که برای حفظ نظام آمده و در
نظام والیت فقیه رییس جمهوری
چیزی بیشتر از یک "تدارکاتچی"
یا پادو نیست و لذا آن ذوق و شوق
مردم چیزی جز توهم و دویدن به
دنبال سراب نبوده است.
در آن زم��ان ،برخ��ی دوس��تان
ازجمله سردبیر نشریه ای که مقاله
را منتشرمی کرد ،ایراد گرفتند که
این توهین به انبوه دهها میلیونی
مردمی اس��ت که درپای صندوق
های رأی صف کشیده اند.
پاس��خ دادم که توهی��ن واقعی را
کسانی می کنند که با فریبکاری
و دغلبازی ،روندی سراس��ر تقلب
و دروغ را  -ک��ه با روح و فلس��فه
انتخاب��ات واقع��ی که مش��ارکت
مردم در تعیین سرنوشتشان است
فرس��نگ های نوری فاصله دارد -
به م��ردم قالب می کنند و آنان را
فریب می دهن��د .امروز برمبنای
تجربه های گذشته آن نظرم تغییر
یافته و براین باورم که بیش��ترین
توهی��ن را درواقع خ��ود مردم به
خود می کنند که مکررا فریب این
دغلبازی ه��ا را می خورند و با هر

بهانه و مصلحت اندیشی که
باشد ،حرمت وشأن و حقوق
انس��انی خود را قربانی می
کنند .در گوی��ش عامیانه
زبانزدی است که می گوید:
«فالنی گنجشک را رنگ می
کند و به ج��ای قناری می
فروشد».
در حیله گری و حقه بازی کس��ی
که گنجشک را به جای قناری می
فروش��د جرفی نیست ،اما آیا گناه
خریدار ناآگاهی که چنین معامله
ای را امکان پذیر می کند بیش از
فروشندهدغلکار و حقه باز نیست؟!
هشت سالدیگرهم طول کشید تا
مردم فریب خورده دریابند که در
حکومت آخوندی  -که ذات و «دی
ان ای» ژنتیک آن بیشتر به خالفت
اسالمی شباهت دارد تا نظام های
مردم س��االر مبتنی بر آراء مردم -
آنچه که به نام "انتخابات" برگزار
می ش��ود ،دربهترین حالت تنها
نمایشی است که برای مشروعیت
بخشیدن به نظامدرچشم جهانیان
اجرا می شود و برای مردم شرکت
درآن یک "تکلیف" ش��رعی است
و نه حقی مسلم برای مشارکت و
اثرگذاری بر نحوه اداره امور جامعه.
امروز ،شانزده سال پس از نخستین
کاربرد واژه ترکیبی "انتصخابات"،
فکر می کنم که برای روزآمد شدن
این واژه ش��اید دستکاری و تغییر
مختص��ر درآن بی م��ورد و نابجا
نباشد .ازاینرو ،واژه ترکیبی جدید
"انتصخواب��ات" را ب��رای نمایش
مسخره ،مضحک و تکراری که این
روزها درحال اجراس��ت پیشنهاد
می کنم .دلیل این پیشنهاد تغییر
هم این اس��ت که بخش نخست
واژه ک��ه برگرفت��ه از "انتص��اب"
است کامال با عملکرد مقام معظم

رهبری و شورای نگهبان منصوب
و گوش به فرمانش مطابقت دارد
ولی بخ��ش دوم که از "انتخابات"
می آید نامناسب به نظر می رسد
زیرا ش��ائبه وجود چی��زی به این
نام را القاء می کن��د .در روزهای
اخیر ،صدا و سیمای وقیح و دروغ
پرداز والیت فقی��ه در یک برنامه
تلویزیونی از به اصطالح نامزدهای
ریاس��ت جمهوری پرسید که اگر
توسط شورای نگهبان  -که فقهای
آن توسط ولی مطلقه فقیه منصوب
می شوند  ،-رد صالحیت شوند چه
می کنند.
همه نامزد ها بدون استثنا ،با عبارت
های گوناگون ،پاس��خ دادند که از
تصمیم شورای نگهبان تمکین می
کنند و حتی به ذهن یکی از آنان
نیز خطور نکرد که بگوید از شورای
نگهب��ان می خواهم ک��ه دلیل یا
دلیل های رد صالحیتم را توضیح
ده��د و بعد درباره پذیرش یا عدم
پذیرش آن تصمیم می گیرم.
حتی موجود م��کار و حیله گری
چون علی اکبرهاشمی رفسنجانی
 که خود با تبانی و دغلبازی شترمقام معظم رهبری را باالی پشت
بام ب��رده و امروز از پایین آوردنش
عاجز است  -هم با صراحتی که از
او بعید است به این امر اذعان دارد
که بدون موافقت ولی مطلقه فقیه،
انتخابات چی��زی جز حرف یاوه و
پوچ نیس��ت و می گوی��د چون او
موافق نیست نامزد نمی شوم.
بخ��ش دوم واژه که دس��تخوش
تغییرشده یعنی "خوابات" به این
دلیل ساده است که تا آنجا که به
آنها که هنوز در این روند ش��رکت
می کنن��د و رویکرد آن��ان با این
نمایش مس��خره مربوط می شود
 دستکم مس��تند به تجربه هایگذش��ته و تا زمانی ک��ه در آینده
خالفش ثابت نش��ود  ،-رفتارشان
مانند افراد ناهشیاری است که به
{>> ادامه در صفحه}5 :

St-Laurent Qc. H4S 1P5

cote
verrtu

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

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

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید:
اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید،

نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
info@paivand.ca

5

6

چه کنيم؟!
ی

 سال  19شماره  25  1110اردیبهشت 1392

ایر ان :انتخابات..
جواد طالعی
در عرصه عمل ،سياست نه پرچمی
اس��ت ک��ه در هر حال��ت بايد در
دفاع از يک م��رام هرگز بر زمين
نيانداخت و نه س��نگری که برای
حفظ يک اقليم نبايد خالی شود.
سياستدر عرصه عمل ،شطرنجی
اس��ت که بايد هوش��مندانه بازی
کرد .يک برج ديدبانی اس��ت که
بايد در آن ايس��تاد و همه چيز را
با چش��مانی باز و حواس��ی جمع
ارزيابی کرد و برای يافتن بهترين
راه پي��روزی ب��ر ناکامی ه��ا ،اين
ارزيابیهای هوش��مندانه را به کار
بست.
سياست،در عرصه عمل هيچ ربطی
به احساس��ات ندارد و بايد برآيند
سنجش و محاس��به باشد .شايد
از اين رو اس��ت که سياستمداران
محافظهکاردر تاريخ جهان معموال
برای مسلط شدن بر شرايط دشوار
کامياب تر از انقالبيون بودهاند.
ويژگی سياستمداران انقالبی اين
است که با هيجان برای تغييرات
بني��ادی وارد صحنه میش��وند و
در نتيج��ه با انبوهی از دش��منان
مسلح و مسلط روبرو میشوند که
خواستار حفظ وضعيت موجودند.
پس اين نيروهای بازدارنده با آنها
به مقابله جدی و سريع میپردازند
و راه پيشروی آنان را میبندند.
اماسياستمدارانمحافظهکار،چون
معم��وال به قصد حل مش��کالتی
وارد صحنه میش��وند که موريانه
وضعي��ت موجود ش��ده اس��ت،
میتوانن��د پش��تيبانی طرفداران
بقای وضعيت موجود را نيز جلب
کنن��د .از اين رو اس��ت که برای
جراحیهائی ب��ا خونريزی کمتر،
نيروی بيشتری را پشت سر خود

www.paivand.ca

ا رفسنجان
ب

دارند.
در سياس��ت ،حتی
برخالف تصور همگان ،شفافيت،
اب��زار چندان موثری نيس��ت و در
مواردی به چاقوئی تبديل میشود
که دس��ته خودش را هم می برد.
زيرک��ی و توانائ��ی مانوره��ای به
موق��ع و زيگزاگ رفت��ن ،ويژگی
سياس��تمداران موفق است .حتی
اگ��ر در تحليلهای نظ��ری اين
ويژگیها ماکياوليستی تلقی شوند.
در ش�رايط بحران�ی ،مي�دان
سياس�ت بيش از هميش�ه به
صفحه ش�طرنج شباهت پيدا
میکند.
همه موفقيت يک شطرنجباز خوب
مرهون آن است که بتواند مانع از
آن شود که همبازی دريابد پس از
هر حرکت قصد چه حرکتديگری
را دارد .موقعيت يک سياس��تمدار
زيرک هم ،در ش��رايط بحرانی که
رقي��ب هم��ه ح��رکات او را برای
خواندن نيات نهان��ی وی زيرنظر
گرفته است ،به چنين شطرنجبازی
شباهتدارد.
موقعيت رفسنجانی و سرگشتگی
مخالفان

جمه��وری اس�لامی يک��ی از
بحرانیترين دورانهای حيات ۳۴
ساله خود را سپری میکند.
اين حکومت ناکارآم��دی خود را
ظرف  ۳۴س��ال گذشته به اثبات
رس��انده اس��ت .در تمام اين سه
دهه ،مردم ايران حتی يک س��ال
بی تالطم را از سر نگذراندهاند .اين
نشان ه آن است که حکومت اسالمی
حتی در يک دوره کوتاه هم دارای

يک سياس��تمدار هوشمند نبوده
است تا بتواند شطرنج سياست را
در مس��ير آرامش جامعه هدايت
کند.
اکنون ،يک��ی از پايهگذاران اصلی
چنين نظامی ،با هشتسال سابقه
رياس��تجمهوری در کالبد ناجی
اين نظام (و ن��ه ناجی مردم) وارد
صحنه شده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی ،به داليل
متع��دد میتواند منفور کس��انی
باش��د که از جمهوری اس�لامی
ضربههای مهلک خوردهاند ،اعضای
خانوادهش��ان قربانی سرکوبهای
خونين اين رژيم ش��دهاند ،خود،
هس��تی باخته به تبعي��د پرتاب
شدهاند و هنوز لبخندهای مردهوار
او را ،هنگامی که آمار کشتهشدگان
جن��گ را ب��ا خونس��ردی اعالم
میکرد ،از ياد نمیبرند.
واکنشهائی که ناشی از اين دردها
ل ما
و رنجها باشد ،ممکن است د 
را اندکی خنک کند ،اما تاثيری بر
چرخش امور ايران در س��الهای
نزديک نمیگذارد.
پيلهکردن به اي��ن رنجها و دردها
سبب میش��ود ما پرچم رنگورو
باخته نظم آرمانی خود را بر شانه
بگيريم و در شديد ترين توفانها،
در سنگری بمانيم که سالها است
ديگر از درون آن ش��ليکی نشده
است.
ت
ن رفتار ،بايد به واقعيا 
بهجای اي 
پيش روی خود بيانديشيم.
در عرصه عمل چه راهی در پيش
داريم؟
آي��ا تا زمانی که مردم ايران ،به هر
دليلی هنوز حاضر نشدهاند برایدر

دست گرفتن سرنوشت خود و نفی
رژيمی که اختيار آن��ان را در اين
عرصه سلب کرده است هزينهای
بپردازن��د ،می ت��وان همچنان به
تغييرات بزرگ و فوری اميد بست؟
هاش��می رفس��نجانی ،هن��وز
درب��اره طرح��ی که ب��رای دوران
رياس��تجمهوری خود دارد هيچ
نگفته است .شرايط ذهنی فراهم
شده برای ورود دوباره او به صحنه
سياست ،ناشی از موضعگيریهای
او در مخالفت با سرکوبهای پس
از انتخابات س��ال  ۱۳۸۸اس��ت و
مقاومت��ی که در برابر فش��ارهای
ش��ديد ب��رای برائت جس��تن از
رهبران جنبش س��بز نشان داده
است .موقعيت او ،در افکار عمومی
داخل کش��ور ني��ز ،تغييری کرده
که در گرايش بخشی از نيروهای
اجتماعی به وی بیتاثير نيست:
رفسنجــــانی۱۳۸۴
و رفسنجانی ۱۳۹۲

در س��ال  ۱۳۸۴هنگام��ی ک��ه
رفس��نجانی در برابر احمدینژاد
ق��رار گرف��ت ،احمدین��ژاد در
ذهنيت فريبخورده ،اليههائی را
نمايندگ��ی میکرد که در دو دهه
پيش از آن به لحاظ اقتصادی مورد
جفای حکومت قرار گرفته بودند.
رفسنجانی سمبل فس��اد مالی و
رانتخواری به حساب میآمد .به
اين دليل بود ک��ه در مرحله دوم
انتخاب��ات ،تودهه��ا م��ردی را که
هيچکس نمیدانس��ت قرار است
چه بالئی بر س��ر ايران بياورد ،به
رفسنجانی ترجيحدادند.
اما دامنه فس��اد در هش��ت سال
رياس��تجمهوری احمدین��ژاد
چنان گسترده شد که فساد مالی
و رانتخواری خاندان رفسنجانی را
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گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

در سايه قرار داد.
اکنون ،از زبان بس��ياری در ايران
ش��نيده میش��ود که «در دوران
رفسنجانی اگر دزدی بود ،کارهائی
هم در مس��ير سازندگی و تقويت
بخش خصوصی و طبقه متوسط
انج��ام م��ی ش��د .ام��ا در دوران
احمدینژاد ،نه تنها معلوم نش��د
حدود  ۷۰۰ميلي��ارد دالر درآمد
نفتی به کجا رفت ،نزديک به ۸۰۰
هزار ميليارد تومان هم بدهی روی
دست ملت گذاشته شد».
اين مقايس��هها ،چه منطقی و چه
غيرمنطقی،در هرحال بر موقعيت
رفسنجانیدر انتخابات تاثير مثبت
میگذارد.
دبير  ۷۹س�اله مجمع تش�خيص
مصلحت نظام ،به داشنت نقش موثر
در کشتارهای دهه شصت ،قتلهای
زجنيرهای ،ترورهای خارج از کشور
و تبهکاریهای ديگر نظام اسالمی
متهماست.

{>> ادامه در صفحه}33 :

جواهری
نیک آذین

خرید و فروش طالجات،
جواهرات و انجام کلیه
تعمیرات،
فروش صنایع دستی ایران
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شعـرو
ترانه...یمن یدم،
منکهدیگهرهام یخواینده
د

م یخوایب

محمد رضا عالی پیام (هالو)
جون خودم اگه بگن هالو گل سرسبده
بگن رو دستش تا حاال هیچ شاعری نیومده
تموم ریزه کاری طنز رو فقط اون بلده
میگم که این کارها دیگه قدیمیه کپک زده

من که دیگه رأی منی دم می خوای بده می خوای نده

اگه بیان جوازمو دوباره حاضر بکنن
فیلم های توقیف شده رو پروانه صادر بکنن
دفترم رو باز بکنن صدر دفاتر بکنن
کتابهام رو چاپ بکنن یا منو ناشر بکنن
بهم بدن یه وام تبصره سه خارج از رده

من که دیگه رأی منی دم می خوای بده می خوای نده

اگه کرایه ور بیفته تاکسی مفتکی بشه
تو مترو واسه هر نفر یه واگن تکی بشه
دمکراسی جانشین سیستم زورکی بشه
اصال رییس جمهورمون آقای متکی بشه
بگن که این رفته و اون یکی روی کار اومده

من که دیگه رأی منی دم می خوای بده می خوای نده

اگه بیان رو پشت بوم هر خونه دیش بزنن
مثل یه دولت قوی بیان و پا پیش بذارن
برا گوگوش و داریوش برنامه تو کیش بذارن
یا اینکه کنسرت قمیشی توی تجریش بذارن
امر به معروف نکنن که این خوبه یا اون بده

من که دیگه رأی منی دم می خوای بده می خوای نده

بگن که دختر پسرا با هم بیان با هم برن
هشت روز هفته تو خونه پارتی و مهمونی بدن
برقصن و بخونن و بلمبولن بجنبونن
با همدیگه خوش باشن و شوخی کنن تا میتونن
نوار ساسی گوش بدن یا بندری یا هایده

من که دیگه رأی منی دم می خوای بده می خوای نده

صبح که میشهدر بزنن مفتکی صبحونه بدن
یه کاسه کله پاچه با سنگگ شادونه بدن
{>> ادامه در صفحه}30 :
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انتخابات به کدام سو میرود؟
____________________________
به نظــر میرسد در این بازی
سیاسی ،دستگاه والیت فقیه دست باال
را دارد و شــانس برنده شدن او
بیشتر است...
ـــــــــــــــــ

حسین باقرزاده ۱۴ :مه
واقعهای که در نیم س��اعت آخر
مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدی
ریاس��ت جمهوری اس�لامی در
ساختمان وزارت کشور در تهران
اتفاق افتاد ولولهای در محافل سیاس��ی ایران ایجاد
کرد .حضور دو عنصر شاخص سیاسی برای ثبت نام،
نکرده بود به تشویق رییس جمهور اتکا داشت ،و این
(که هر یک از مدتها پیش به دالیل کامال جداگانه
احمدینژاد بود که از ماهها پیش در س��خنرانیهای
مورد طعن و لعن گسترده دستگاه تبلیغاتی والیت
خود و تجلیلهایی ک��ه از او میکرد ،زمینه را برای
فقیه قرار گرفتهاند) محاسبات سیاسی را به هم ریخت
ورود او آماده کرده بود.
و تحلیلگران بسیاری را به بازبینی مجدد ارزیابیهای
دو زمینه مختلف حضور این دو داوطلب ،آنان را خواه
خود واداشت.
ناخواه در ذهن بسیاری از رأیدهندگان در دو قالب
هاشمی رفسنجانی به دنبال تلفنی که ظاهرا با دفتر
جداگانه قرار داده است .یکی به عنوان کسی که در
رهبری داشته یکباره تصمیم میگیرد که در آخرین
این شرایط سخت حاضر شده نامهربانیهای گذشته
لحظات خود را به محل ثبت نام برساند ،و اسفندیار
را فراموش کند به کمک یار غار قدیمی خود شتافته
رحیم مش�ایی همراه با ش��خص رییس جمهور که
است و ولی فقیه را نمایندگی میکند،
همچون یک��ی از حامیان او وی را همراهی میکرد
و دیگ��ری ب��ه عن��وان
در محل حاضر شد .تقریب زمانی این دو حرکت به
{>> ادامه در صفحه}14 :
حدی بود که برخی ادعا (یا گمانهزنی) کردند که
آن��ان با یکدیگر از پیش این حرکت را همآهنگ
کرده بودند.
از آغاز ،نفس این که یکی از این دو با اس��تناد به
تماس دفتر رهبری به این کار اقدام کرده و دیگری
با حمایت و همراهی رییس جمهور ،خود معنایی
نمادین داشت .هاشمی از قبل گفته بود که تنها
با موافقت رهبری به این کار دس��ت خواهد زد ،و
حضور او را بس��یاری دلیل بر این گرفتند که او از سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
حمایت ضمنی خامنهای برخوردار خواهد شد .در
½ ½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
مقابل ،رحیم مشایی که هیچگاه تصمیم یا تمایل
و بهای عالی به سراسر دنیا
خود را برای نامزدی در انتخابات رسما و علنا ابراز ½ ½سفرهای تفریحی با قیمت ارزان اینک با
 23سال جتربه کاری! نشـــانی:
½ ½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
ش��ورای نگهب��ان در ایران ،روند رس��یدگی به
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
صالحیت نامزدهای ثب��ت نامی برای انتخابات
½ ½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
ریاس��ت جمهوری را آغاز کرده است .این شورا
1170 Place Frère André
دارای  12عضو می باش��د که ش��ش نفر از آنها
)(Square Phillips
حقوق دان و ش��ش نفر دیگر از مراجع مذهبی
Montréal, Québec H3B 3C6
می باشند .نزدیک به  700نفر برای شرکت در
T: (514) 842-8000 Ext. 296
انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند که
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
TITULAIRE D’UN PERMIS
از میان آنها بیس��ت نامزد انتخاباتی از زنان می
farnaz@hot.ca www.hot.ca
DU QUÉBEC
باشند .انتظار می رود که در  23ماه مه ( 2خرداد
 )1392ش��ورای نگهبان نظر خود را اعالم کند
(مهر)

آژانس مسافرتی

Maison de Voyages

فرنازمعتمدی

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

7
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جهان...

اقدامی که اجنلینا جولی را به رهبر پیشگیری از
سرطان پستان تبدیل کرد

او  پستانهای
خود را برداشت

آنجلينا جولی ،س��تاره سرشناس
سينمای هاليوود ،طی يادداشتی
ک��ه در روزنامه «نيويورک تايمز»
به چاپ رس��يد ،اع�لام کرد برای
پيش��گيری از ابت�لا ب��ه بيماری
سرطان ،ناچار شده هر دو پستان
خود را به تيغ جراحی سپرد.
اين اقدام خانم جولی با تحس��ين
کنش��گران س�لامت و بهداشت
از سراس��ر جهان مواجه شده که
می گويند چني��ن عملی موجب
باالبردن آگاهی و تشويق زنانديگر
برای انجام آزمايش ژن و پيشگيری
از بروز بيماری در بسياری از آنان
می شود.
بر اس��اس اين گزارش ،پزش��کان
آنجلين��ا جولی به وی گفته بودند
که اين هنرپيش��ه محبوب حامل
ژن «بی آر س��ی اِی »۱-است که
خطر ابت�لای وی را به س��رطان
پس��تان ب��ه مي��زان  ۸۷درصد و
سرطان تخمدان ۵۰درصد افزايش
داده است.
آنجلينا جولی نوش��ته اس��ت که
سرطان تخمدان بيماری ای است
که مادرش را در سن  ۵۶سالگی به
کام مرگ کشاند.
عم��ل جراح��ی ماس��تکتومی
(برداشتن پستان) اين هنرپيشهدر
ماه فوريه انجام شده و خطر ابتالی
وی را به سرطان سينه به کمتر از
 ۵درصد رسانده است.

جولی در بخشی از يادداشت خود
نوشته« :حاال می توانم به بچه هايم
بگويم که الزم نيست بترسند که
مرا در اثر ابتال به سرطان سينه از
دس��ت بدهند ».وی در ادامه می
افزايد« :اينکه می بينم هيچ چيز
در زندگيمان نيست که مايه نگرانی
آنها باشد ،برايم آرامش بخش است.
بچه ها زخم های کوچک پيکر مرا
می بينند و تمام .آنچه از من باقی
مانده همان مادر هميشگی است
ک��ه تا کنون ب��وده .و آنها هم می
دانند که دوستشان دارم و تا زمانی
که م��ی توانم هر آنچه از دس��تم
برآيد را برايشان انجام خواهم داد.
از ديد ش��خصی هم ،ابداً احساس
نمی کنم که از زنانگی ام کاس��ته
شده .برعکس ،احساس قدرتی به
من دست داده که ناشی از توانايی
در اتخاذ تصميمی محکم است که
به هيچ وج��ه زن بودن مرا تقليل

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

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

½
½
½
½
½
½
½
½

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

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

  نیم
ه وقت

  
ر
ا
ی
گ
ا
ن

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار:

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

__________________________________ __________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
4400, boul. LaSalle
Montreal، QC H4E 3X8
Verdun (Québec) H4G 2A8

Tel.: (514) 362.0177

داروخـانه

ساعات کار :صبح

Tel.: (514) 932-2953

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

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

نمیدهد».
آنجلينا جولی هم اينک در س��ن
 ۳۷سالگی ش��ش فرزند دارد که
س��ه تای آنها را به فرزندخواندگی
پذيرفته و س��ه تای ديگر را از براد
پيت ،همس��رش ،دارد که  -آنطور
ک��ه جولی می گوي��د« :دقيقه به
دقيق��ه اين جراحی ه��ا در کنارم
بود».
روند درمانی اين هنرپيشه سه ماه
به طول انجامي��ده و در نهايت در
 ۲۷آوريل ۷ ،ارديبهش��ت ماه ،به
پايان رسيده است.
آنجلينا جولی در يادداش��ت خود
تصري��ح کرده که «ب��ه اين دليل
تصميم گرفت��م ک��ه ماجرايم را
خصوصی نگاه ندارم که بس��ياری
از زنان هس��تند که نم��ی دانند
امکان دارد در معرض خطر ابتال به
سرطان باشند».

عصر

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

 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه
)13 RACHEL (X: St-Laurent
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55

•

کنسرت
گروه مستان
و همای
یکشنبه 19می
در سالن
اسکارپیترسون
جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان
مونتریال

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

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

نشانیکلیسا:

Grace Ministry
1345 Rue Lapointe
Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Mtro: Cote Vertu
Tel.: 514-261-6886
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کشتار سوریه...
تلفات نهایی
مجمععمومیسازمانمللخواستار کارخانه پوشاک
بنگالدش:
شد
سوریه
در
سیاسی'
'گذار
 ۱۱۲۷نفر

چهارشنبه  15مه -مجمع عمومی و تحقیقات
جامع در این تلفات جنگ
س��ازمان مل��ل متحد ب��ا صدور زمینه شده است.
قطعنامه ای علیه حکومت بش��ار س��وریه به ص��دور این داخلی سوریه
اس��د ،خواهان "گذار سیاسی" در قطعنامه واکنشی منفی به  ۸۰هزار نفر
دمشق شده است .این دومین بار نشان داده است.
رسیده است.

اس��ت که مجمع عمومی در مورد
سوریه قطعنامه صادر می کند.
ایران به این قطعنامه که آمریکا و
متحدانش عرب��ش از آن حمایت
کرده اند رای منفی دادند.
این قطعنامه ب��ا  ۱۳۳رای موافق
در برابر  ۱۲رای مخالف و  ۳۱رای
ممتنع تصویب شده است.
قطعنامه مجمع عمومی س��ازمان
ملل ،حکومت س��وریه را به خاطر
اس��تفاده از تس��لیحات سنگین
علیه غیرنظامی��ان و آنچه "نقص
سیستماتیک حقوق بشر" خوانده،
به شدت محکوم کرده است.
ای��ن س��ند همچنین از توس��ل
احتمالی به سالح های شیمیاییدر
سوریه ابراز نگرانی کرده و خواهان
ورود بازرسان بین المللی به سوریه

حومهدمشق انتقاد
کرده است.
او در عی��ن ح��ال
از برگ��زاری ی��ک
نشست بین المللی
برای ح��ل بحران
س��وریه حمای��ت

بش��ار جعفری ،نماینده
س��وریه در مقر سازمان
ملل متحد،گفته است این قطعنامه کرده است.
"بحران را تشدید می کند ،خشونت آمریکا و روس��یه تواف��ق کرده اند
ها را در سوریه افزایش می دهد و که برای رسیدن به راه حلی برای
رویه بین المللی خطرناکی برجای بحران س��وریه ،کنفرانسی برگزار
ش��ود که مکان و زم��ان آن هنوز
خواهد گذاشت".
به گفت��ه این نماین��ده حکومت اعالم نشده است.
سوریه" ،این سند به مسلح کردن س��ازمان مل��ل می گوی��د تلفات
گروه های تروریس��تی در سوریه جنگ داخلی س��وریه به  ۸۰هزار
مش��روعیت م��ی بخش��د و یک نفر رسیده است.
جناح مخالف خارجی را غیرقانونی ناوی پیالی ،کمیسر عالی حقوق
نماینده برحق مردم س��وریه می بشر سازمان ملل متحد ،گفته است
خواند و به رسمیت می شناسد ".فقط در سال میالدی جاری ،یعنی
محمد خزائی ،نماین��ده ایران در در چهار ماه و نیم گذشته ۲۰ ،هزار
س��ازمان ملل متحد هم از اش��اره نفر در سوریه کشته شده اند.
نکردن این قطعنامه به حمله اخیر
اس��رائیل به مرکز نظام��ی ای در

•

مناطقشیعهنشینبغدادهمچنانهدفحمالتانفجاری
پلیس عراق می گوید دس��ت کم
 ۲۳نف��ر در زنجی��ره ای از بم��ب
گذاری ها در مناطق شیعه نشین
بغداد کشته شده اند.
در شهر کرکوک نیست دست کم
 ۱۰نف��ر در بمب گذاری هایی که
ساختمان های دولتی را هدف قرار
داده بود جان خود خود را از دست
داده اند.
در هفته های گذش��ته همزمان با
گسترش تنش میان دولت شیعه
عراق و اقلیت س��نی این کش��ور،
خش��ونت های فرق��ه ای افزایش
ناگهانیداشته است.
بر اساس تخمین ها بیش از ۷۰۰
ش��یعه و سنی ظرف ماه آوریل در
عراق کشته شده اند.
پلی��س کش��ته ش��دن  ۲۳نفر و
زخمی شدن ده ها نفر دیگر را در
 ۱۱حمله انفجاری در سراسر عراق
تایید کرده که با جاسازی بمب در

خودرو صورت گرفته اند.
منطقه قدیمیه ،و ش��هرک صدر،
بغداد جدید ،الحسینیه و المشتل
از جمله اهداف این بمب گذاری ها
بوده اند.
در دو قهوه خانه و ایستگاه اتوبوس
نیز بر اساس گزارش ها انفجار رخ
داده است.
یک افس��ر پلیس ش��هرک صدر
به خبرگزاری فرانس��ه گفته است
نوری درخشان را دیده و در پی آن
انفجار شدیدی ساختمان را لرزانده
است" :همه شیشه ها شکسته بود
و مردم بالفاصل��ه به محل حادثه
رفتند تا کشته ها و مجروح ها را از
زیر آوار بیرون بکشند".
یک گشت پلیس هم هدف حمله
یک بمب گذار انتحاری موتورسوار
در الطارمی��ه قرار گرفته که در آن
دو پلیس کشته شده اند.
در شهر نفت خیز کرکوکدو بمب

شهباز :سیرک انتصخوابات!...
وسیله هیپنوتیزم جمعی به خواب
مصنوعی فرورفته اند و در روز رأی
گیری به دلیلی مرموز  -که هرچه
که باش��د نتیجه اش مشروعیت
بخشیدن به نظام نامشروع ،فاسد
و ایران بربادده والیت مطلقه فقیه
اس��ت  -پای صندوق ه��ای رأی
حاضر م��ی ش��وند و برظلم های
پرشماری که برایش��ان می رود و
ابتدایی ترین حقوق انس��انی شان
که پایمال می ش��ود چش��م می
بندند.
چند سال پیش ،سید علی خامنه
ای درپاسخ این پرسش که اگر در
مورد یا م��واردی رأی  70میلیون
ایرانی در تضاد و تقابل با رأی ولی
فقیه قرارگیرد تکلیف چیست کتبا
فتوا داد:
«نظر ولی فقیه ارجحیت دارد»!
آنچه که در خردادماه سال 1388
گذش��ت و رویداده��ای پیامد آن
نشان دادند که سید علی خانه ای
 -به رغم به گفته خودش تن علیل

تالش شبانه روزی کارگران امداد
بنگالدش جهت یافت��ن قربانیان
دیگریدر کارخانه پوشاکی که سه
هفته پیشدر شهرداکا فروریخت،
سرانجام روز دوشنبه  13ماه می به
پایان کار خود رسید.
آخرین آمار تلفات حاکی از کشته

که ش��انس یافتن اجساد قربانیان
بیشتری بسیار کم بود.
آخرین کس��ی که زنده از زیر آوار
بیرون آمد زنی  ۱۹ساله بنام «رشام
بگم» بود که روز جمعه گذشته و
پس از هفده روز پیدا شد.

ش��دن  ۱۱۲۷نف��ر در این حادثه
هولناک است.
با آم��ار جدید ،این حادثه در واقع
مرگبارترین نوع حادثه در جهان از
سال  ۱۹۸۴است.
نیروه��ای امداد روز دوش��نبه به
زیر زمین کارخانه رسیدند جایی

•

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES، LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهساابراهیمنژاد

مهاجرت

از طریق برنامه های
مهاجرت فدرال و کبک
 کارآفرینی
 تخصصی
 درخواست اقامت برای
همسر و خانواده
 پناهندگی
 جواز تحصیلی و کاری
 تنظیمدعوتنامه
 تمدید کارت اقامت
 تقاضای تابعیت

خانواده

قبول وکالت در ایران

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

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

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی






مدنی
کاری
تجاری
خانواده

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

________________________
465 St-Jean, Suite 801

برایارایهبهترینسرویس
با ما تماس بگیرید.

گذاری نزدیکی س��اختمان های
دولتی جان ده نفر را گرفته است.
اقلیت سنی عراق می گویند دولت
شیعه نوری المالکی نخست وزیر
عراق آنها را به حاشیه رانده است.
این اختالفات باعث افزایش تنش
فرقه ای در کشور شده است و از ۵
ماه پیش راهپیمایی معترضان در
مناطق سنی نشین آغاز شده است.
در پی این اعتراضات نهایتا نیروهای
امنیتی وفادار به دولت آقای مالکی
روز  ۲۳آوری��ل در حجوه اس��تان
کرکوک تعداد زیادی از معترضان
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سال  ۲۰۰۶تا  ۲۰۰۷میالدی اند .گیرنده های دیجیتال

Montréal QC H2Y 2R6

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

UN-SAT
فروش و نصب سیستم های
ماهواره ای

•

با کیفیت باال ببینید.

Tel.: 514-571-6564

خدمات و سرویس پس از فروش

با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

>> ادامه از صفحه5 :

و اندک آبرو  -همچنان براین نظر
خوداستوار است و براین پندار است
که ابزارهای الزم برای به کرس��ی
نشاندن نظرش را نیز دارد.
عامه مردم هم که ازدید آخوندها
"عوام کاالنعام"  -ت��وده در ردیف
چهارپایان  -به حساب می آیند که
می بایست آنهارا شبانی کرد ،چنان
طناب دار تورم افس��ار گسیخته،
گرانی کمرش��کن ،فساد فراگیر و
ریش��ه دار ،اعتی��اد ،آلودگی هوا و
محیط زیست و هزاردرد بیدرمان
دیگر را هرروز برگردن خود سفت
و سفت تر می بینند که به نظر می
آی��د تن به قضا و قدر داده اند و به
جای آن که به فک��ر چاره جویی
برای وضع فاجعه بار خود  -که می
تواند حتی موجودیت و یکپارچگی
کش��ور را ازبی��ن ببرد  -باش��ند،
مانند مسخ ش��دگان ،بی تفاوت و
بهت زده ،به تماشای این نمایش
مسخره و کسل کننده نشسته اند.
بی مسئولیتی و بی تفاوتی که بی

تردید آیندگان از آن با زشتی یاد
خواهند کرد.
عیب بزرگ کار س��یدعلی خامنه
ای این است که به رغم ادعاهایش،
کمترین ذوق ،استعداد و خالقیتی
در کارگردانی نمایشی که به روی
صحنه می آورد ندارد و در نتیجه
ش��ماری از پرقیچی هایش ،بدون
آن که واقعا نقش خ��ود را بدانند
یا از هنر بازیگری برخوردار باشند،
به وس��ط صحنه می پرند و ورجه
ورج��ه م��ی کنند و ناش��یانه می
کوشند برای جلب نطر کارگردان
خوش��مزگی کنند و جای دوست
و دش��من را نش��ان دهن��د .در
نتیج��ه ،نمایش به ج��ای آن که
روالی منطقی و برنامه ای منسجم
 حتی درسطح کامال فرمایشی -داشته باشد ،تبدیل به یک سیرک
انتصخواباتی شده است!

•

9

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی
مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
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کانادا و کبک...
تغییراتمثبتدرخدمات
پاسپورتبرایکاناداییان
 9می -ایرانت��و :طرح راهکارهایی
برای گسترده تر ش��دن خدمات
پاسپورتدر جهت سهولتدریافت
و افزایش کارایی آن ،مطلبی است
که امروز توس��ط وزیران مهاجرت
و منابع انسانی آقای کنی و خانم
فینلی به آن اشاره گردید.
از دوم ج��والی بط��ور رس��می،
مس��ئولیت پاس��پورت کان��ادا از
دپارتم��ان امور خارج��ه به وزارت
مهاجرت و شهروندی انتقال خواهد
یافت.
این نق��ل و انتق��ال در راس��تای
وظایفی است که تا کنون بر عهده
وزارت مهاج��رت از جمله اعطای
شهروندی کانادا بوده است.
کاناداییان از این پس برای دریافت
خدمات معطل نخواهند شد .آنها
قادر خواهند بود تا خدمات مربوط
به پاسپورت را از کلیه مراکز موجود
در ش��بکه ارائه خدمات که شامل

 ۱۴۴مرک��ز خدمات کان��ادا۵۶ ،
محل پذیرش پس��تی و  ۳۴دفتر
صدور پاس��پورت در کشور است،
دریافتنمایند.
مرک��ز خدم��ات کانادا مس��ئول
عملیات مرتبط با پاسپورت در هر
زمان بوده و این مراکز گس��ترش
خواهن��د یاف��ت بگون��ه ای ک��ه
کاناداییانبتوانندنهایتابطورآنالین
نیز درخواست خود را ثبت نمایند.
آقای کنی گفتدولت موظف است
که خدم��ات پاس��پورت را راحت
ت��ر و مطلوب ت��ر در اختیار همه
کاناداییان قراردهد.
ب��ه دلی��ل اینک��ه اداره مهاجرت
وظیفه اعطای شهروندی را عهده
دار است ،تجمیع این اداره با بخش
صدور پاسپورت شرایط بهتری را
برای همه بوجود خواهد آورد.
خانم فینلی نیز در این رابطه گفت
پیش��نهاد ما وجود ی��ک راه برای

www.paivand.ca

A

www.skylawn.net

مراجع��ه متقاضیان برنام��ه ها و
خدمات شهروندی می باشد .ایجاد
شبکه ارائه خدمات کانادایی قوی و
فراگیر باعث می گردد تا خدمات
پاسپورت راحت تر و در دسترس
تر باشند.
سیس��تم فناوری اطالعات به کار
گرفته شده در اداره پاسپورت کانادا
دیگ��ر عمر خود را کرده اس��ت و
ضرورت دارد که یک سیس��تم به
روز و قوی همانن��د آنچه در اداره
مهاجرت اس��تفاده می ش��ود و از
ظرفیت و امنی��ت کافی برخوردار
اس��ت ،برای ارائه خدمات بصورت
آنالین مورد بهره برداری قرار بگیرد
که برای مالیات دهندگان کانادایی
نیز مشهود و مقرون به صرفه باشد.
الزم به توضیح است که کاناداییانی
که نیاز بهدریافت خدمات کنسولی
مثال برای مسافرت های خارجی و
یا دریافت المثنی دارند کماکان از
طریق وزارت امور خارجه پشتیبانی
خواهند شد.

E

 ۲۵هزار دالر  ،جریمه فریب اداره مهاجرت کانادا
 7می -ایرانتو :بر اساس اعالم اداره
مرزبانی کانادا مردی  ۴۴ساله که
ملیت اش افش��ا نگردیده و دارای
کارت اقامت دائم کانادا می باشد،
بدلیل فریب وزارت مهاجرت کانادا
به پرداخت  ۲۵ه��زار دالر جزای
نقدی محکوم گردیده است.
بر اس��اس اطالعات منتشر شده،
این ف��رد تقاضانامه خود را جهت
تمدید کارت اقامت خود به سازمان

مربوطه ارائه نموده و مدعی گردیده
بود که مدت قانونی اقامت خود را
در کانادا سپری نموده است و واجد
ش��رایط تمدید اقام��ت خود می
باشد.
بر اس��اس تحقیقاتی که مرزبانی
کانادا انجام داده اس��ت ،مشخص
گردید که شخص مزبور در کانادا
اقامت نداش��ته و اطالعات غلط را
در تقاضانامه خود درج نموده است.
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ب��ر همین اس��اس به دلی��ل ارائه
اطالعات غلط و نادرست و بر اساس
رای دادگاه هالیفاک��س ،نامب��رده
به پرداخ��ت  ۲۵هزار دالر جریمه
نقدی محکوم گردیده است.
وزارت مهاجرت کانادا مکررا اعالم
نموده اس��ت که اخذ شهروندی و
اقامت کانادا خریدنی نمی باش��د
و با متخلفین به ش��دیدترین نحو
برخورد خواهد شد.

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

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

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

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

یامسین

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

شایان ذکر می باش��د که افرادی
که ب��ا دادن اطالعات غلط  ،قصد
فری��ب وزارت مهاج��رت کانادا را

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

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

داش��ته تا اقامت خود را تمدید و
یا به ش��هروندی کانادا نائل آیند ،
عالوه بر جریمه نقدی  ،از کش��ور

شادی

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

نیز اخراج خواهند گردید.
______________

فروش اتومبیل با بهترین شرایط ،کمترین بها >> ویژه هموطنان تازه وارد
به سود شماست :قبل از خرید اتومبیل با ما مشورت کنید

>> با اعتبار | بی اعتبـار

•
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www.paivand.ca

کبک و کانادا...
دان مک فرسون:

«دولت PQبهگــونه
خنده داری بد است؛

______
علی اشرف
شــادپور

_______

زمان��ی از قول خان��م پولین ماروآ
گفته ش��د :دولت ش��اره بدترین
دولتی بوده اس��ت که که کبک تا
آن زمان داشته است:.
اکنون ک��ه کمتر از یک س��ال از
عمر دول��ت خانم ماروآ می گذرد،
دان مک فرسون ،از مقاله نویسان
روزنام��ه گازت ،با اش��اره تلویحی
طنزآمیز به آن نقل قول می نویسد:
حاال ژان شاره از چنگک اتهام رها
شد .پولین ماروآ مرا متقاعد کرد
که ممکن استدولت سابق لیبرال
ش��اره بدترین دولتی نباش��د که
کبک تاکنونداشته است.
من که نزدیک به  50سال است که
درباره سیاست کبک قلم می زنم،
نمی توانم با ج��رات بگویم دولت
پارتی کبکوآ بدترین دولت کبک
تاکنون بوده است ،اما با اطمینان
م��ی توانم بگوی��م بدترین دولتی
است که من دیده ام.
دولت ماروآ نه تنها بد است ،بلکه به
گونه خنده داری بد است.
در همین دو هفته اخیر ،این دولت
با خودش هم توافق نداش��ت که
آیا خواهد توانست در سال جاری
بودجه را موازنه کند یا نه .در یک
روز همین هفته ،وزی��ر دارایی به
مجمع ملی گفت این کار را خواهد
کرد ،در حالی که خود نخست وزیر
به رهبران کارگران اظهارداشت که
ممکن است نتواند.
موضوع بع��دی آن اس��ت که در
شهادت های تحقیقات کمیسیون
شاربونو نام هایی هم از اعضای PQ
به میان آمده  ،که موجبدستپاچه
گی و اضطراب آنان گردیده است.
الزم ب��ه یادآوری اس��ت که مدت
ه��ا دولت لیب��رال ژان ش��اره زیر
فش��ار اوپوزیس��یون و در راس
آنها ح��زب کبکوآ قرار داش��ت تا
درباره وجود فس��اد در شرکت ها
ی راه و س��اختمان یک تحقیقات
عمومی و علنی راه بیاندازد .تا این
که س��رانجام کمیسیونی زیر نظر
قاضی فرانس شاربونو تشکیل که
تحقیقات آن هنوز ادامه دارد .اشاره
مک فرسون به همین کمیسیون و
مطرح ش��دن برخی اسامی از PQ
در این تحقیقات است.
اینک ادامه مقاله:
بهدنبال این اضطراب ،بعضی وزرای
دولت ،برای گریز از پرس��ش های
خبرن��گاران ،مصاحبه مطبوعاتی
خود را لغو کردن��د .وزیر دیگری،
برن��ا درن ویل ،که قب�لا ادعاهای
مطرح ش��ده در کمیسیون علیه
لیبرال ها را با ش��وق و ذوق تمام
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بازگو می ک��رد ،ناگهان
اعتب��ار ش��اهدان را زیر
سوال برده ،در این مورد
به کمیسیون هشدارداده
است.
خ��ود نخس��ت وزیر هم
به این کمیس��یون ،که
مس��تقل و زیر نظر یک
قاضی دادگاه عالی است،
گفت« :محتاطانه عمل
کند!»
تش��کیل ای��ن ن��وع
کمیس��یون ه��ا روش
منصفانه ای اس��ت برای
بررسی انتقادات عمومی؛
بنابراین استقالل آنها باید
از س��وی دولت محترم
شمرده شود.
از س��وی دیگ��ر ،در یک
دموکراسی ،دولت هرگز
یک قاضی را تحت فشار
قرار نمی دهد.
حتی استیون هارپر هم
کاری را ک��ه خانم ماروآ
در این هفت��ه انجام داد،
مرتکب نشده است.
در س��ال  ،1990تنه��ا
بخاطر یک تلفن کردن نابجا ،ژان نخواهد کرد.
شاره از سمت وزارت دولت فدرال به بیان دیگ��ر ،اگر لوایح دولت در
مجمع قانونگذاری تصویب شوند،
استعفا کرد.
هش��دار ماروآ به قاضی ش��اربونو ،انتخابات زودتر از سپتامبر 2016
مبن��ی ب��ر این ک��ه در تحقیقات برگ��زار نخواهد ش��د؛ مگر آن که
ج��اری مواظ��ب اقدام��ات خود دولت در مجمع ملی کبک با رای
باشد ،در حالی انجام می شود که عدم اعتماد روبرو شود.
دولت  PQاز نفوذ سیاس��ی فدرال برای پیش آمدن رای عدم اعتماد،
در جریان  32ساله مشکل قانون باید اوپوزیس��یون رسمی لیبرال
ها و ح��زب ائت�لاف آینده کبک
اساسی شکایت ها دارد.
به این ترتیب ،تنها حاصل هشت (،)CAQک��ه تعادل ق��درت را در
م��اه نق��ض تعه��دات انتخاباتی ،پارلم��ان حف��ظ می کن��د ،تواما
سیاستهایفیالبداهه،نااستواری خواستار انتخابات شوند .این اتفاق
و س��ردرگمی ،ق��رار مالقات های هم نامحتمل بنظر می رسد ،زیر هر
مشترک ،رهبری ضعیف و عموما دو حزب ،برای بدست آوردن آراء
دوباره کاری های نامعقول ا زعلل همان فرانسوی زبانان که خواهان
عدم محبوبیت دول��ت ماروآ بوده استقالل کبک نیستند ،تالش می
کنند .این دو حزب اوپوزیس��یون
است.
نظر سنجی اخیر ،که از  17تا  22مانن��د دو کفه ی ترازو هس��تند.
ماه آوریل انجام ش��ده ،نشان می یعن��ی وقتی یکی ب��ه محبوبیت
دهد که  65درصد پاسخ دهندگان می رس��د ،دیگری افول می کند.
از دولت اظهار نارضایتی کرده اند .این بدان معناست که وقتی یکی
نتیجه دیگر این نظرس��نجی آن انتخابات می خواهد ،دیگری نمی
اس��ت که این ان��دازه نارضایتی از خواهد .این همان چیزی است که
دولت شاره بعد از  7سال در قدرت خیال  PQرا قدری راحت می کند:
خریدن وقت.
بودن بوجود آمده بود.
همچنی��ن  69درص��د پاس��خ یک ضرب المثل می گوید:
دهن��دگان می گوین��د کبک در «در سیاس��ت  6م��اه یک ابدیت
مسیر غلطی گام بر می دارد ،این است!»
در حالی است که این رقم در آغاز دولت ماروآ چندین ابدیتدر پیش
دارد تا وضع خود را بهبود بخشد -
سال  50درصد بوده است.
با این حال ،به برکت ش��مارش آرا البته اگر توانایی این کار را داشته
در مجمع قانونگذاری ،دولت  PQباشد ،و گر نه ،از درون می پاشد.
ممکن اس��ت همچنان به قدرت ظاه��را دل آقای مک فرس��ون از
چسبیده باشد؛ تا زمانی که حزب خانم ماروآ خیلی پر است که این
خانم ماروآ همچنان فاقد محبوبیت چنین دادش درآمده است!
است ،وی انتخابات زودرس برگزار
U
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ماریاکُـتنه

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

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

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

مهاجرت از طریق استان ها
کامی منفرد

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

 8م��ی  -ایرانتو :در س��ال ،۲۰۱۲
تع��داد اف��رادی که تح��ت برنامه
خانواده ب��ه کانادا مهاجرت نموده
ان��د ،افزایش ۱۵درصدی داش��ته
است .جیسون کنی ضمن اشاره به
این مطلب ،افزود :قوانین و فعالیت
هایی که توسط دولت ،تصویب و
اجرا شده اس��ت در جهت کمک
به پیوند و یکپارچه سازی خانواده
ها بوده اس��ت .راههای ایجاد شده
و تسهیالت لحاظ شده در جهت
افزایش یکپارچگی خانوارها باعث
شده تا افراد بتوانند زمان بیشتری
را با اعضای خانواده خود بگذرانند.
در سال  ، ۲۰۱۲کانادا مجوز اقامت
دائم برای  ۶۵۰۰۰نفر را در تحت
کالس خانواده صادر نمود که این
عدد افزایش ۱۵درصدی نسبت به
سال  ۲۰۱۱را نشان می دهد.
این آمار شامل  ۶۰درصد افزایش
در تعداد والدینی که مجوز ورود به
کانادا گرفته اند ،نیز می گردد که

باالترین میزان در  ۲۰سال گذشته
است.
اعداد یادش��ده البته شامل افرادی
ک��ه تحت برنامه ه��ای دیگر وارد
کانادا شده اند و به خانواده هایشان
پیوسته اند نمی گردد .برنامه هایی
مانند «اسکیل ورکر» و برنامه های
اس��تانی که در آنها اقامت عضوی
از خانواده در کانادا برای متقاضی
امتیاز محسوب می شود.
کنیدر ادامه اظهارداشت که برنامه
اجرا ش��ده در خصوص یکپارچه
س��ازی خانواده ه��ا یک موفقیت
محس��وب می ش��ود .ب��ا کاهش
درخواستهای تجمع یافته از طریق
افزای��ش مجوز ورود ،ما توانس��ته
ایم کاهش چش��مگیری در زمان
پردازش پرون��ده ها ایجاد نماییم.
دیگر والدین مجبور نیستند برای
پیوستن به و زندگی با عزیزانشان
در حدود یک دهه انتظار بکشند.
تا پایان سال  ، ۲۰۱۳درخواستهای

ساعات
متاس

11:00

تا 18:00

افزایششمار
خانوادههای
«پیوند»
شده در سال
گذشته
انباش��ت ش��ده والدی��ن تا ۵۰
درصد کاه��ش خواهد یافت و
زمان پ��ردازش پرون��ده ها نیز
نصف خواهد شد .در صورتی که
عملیات طراحی شده مذکور انجام
نمی ش��د ،تا پایان س��ال ۲۰۱۵
 ،تع��داد پرونده های انبار ش��ده،
 ۲۵۰۰۰۰عدد و زمان انتظار برای
پردازش پرونده ها  ۱۵س��ال می
بود.
برنامه بس��یار محبوب س��وپرویزا
تس��هیالتی را برای والدینی ایجاد
کرده است که نمی خواهند اقامت
دائم کان��ادا را دریافت کنند ،ولی
تمای��ل دارند ک��ه در زمانی کوتاه
به خانواده خ��ود بپیوندند و زمان
بیشتری را با آنها سپری نمایند.
بطور میانگین ،ماهانه  ۱۰۰۰سوپر
ویزا صادر می ش��ود و درخواست
ح��دود  ۹۰درص��د از متقاضیان
پذیرفته می شود.
از س��ال  ۲۰۰۶ت��ا کن��ون کانادا
بیشترین تعداد پذیرش مهاجر در
تاریخ خود را به ثبت رسانده است.
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امیرکفشداران

وکیل دعاوی
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هم��ه حس��اب و کتابه��ای
زندگ��یاش به هم میریزد ،وقتی
صاحبخانه از پشت تلفن میگوید
ی��ا بای��د  ۴۰۰هزار توم��ان روی
اجارهاش بگ��ذارد یا اینکه خانه را
تخلی��ه کند .حال کس��ی را دارد
که یک سطل آب یخ روی سرش
ریختهاند ،مبهوت است و نمیداند
باید چه تصمیم��ی بگیرد .با این
اوصاف باید ماهانه یک میلیون و
 ۱۰۰هزار تومان کرایه خانه بدهد
و این جدای از اقس��اط ماهانهای
است که باید پرداخت کند .زن و
شوهر کفش آهنی به پا میکنند
و راهی بنگاههای مسکن میشوند.
رفت و آم��دی دو هفتهای که در
آخر نتیجهاش میشود ماندن د ر
هم��ان خانه و اف��زودن ۴۰۰هزار
تومان به اجاره آقای موجر.
گرانی اجاره بهای س��اختمان در
تهران پابه پای گرانی مسکن پیش
میرود و هر سال این مستاجرها
هستند که با پیشنهادهای سرسام
آور صاحبخانهها مواجه میشوند.
آنها مجبورند مبالغی هنگفت را
به عنوان اجاره بها به صاحبخانهها
بپردازن��د .درای��ن بین ام��ا باید
مستاجر باشی و موعد تخلیه خانه
اجارهایات رسیده باشد تا حال و
روز اجاره نشینها را درک کنی.
زوج جوان��ی برای پیدا کردن یک
آپارتمان  ۸۰مت��ری برای رهن و
اجاره به بنگاه مسکنی در خیابان
پاتریس لومومب��ا حوالی خیابان
س��تارخان آمدهاند .مشاور امالک
با حالتی قیمتها را اعالم میکند
که گویی هر فردی توان پرداخت
چنین مبالغی را نداش��ته باش��د
جرمی مرتکب شده است! همراه
زن و مرد از بنگاه خارج میش��وم
و از وضعیت اجارهها میپرس��م.
قیمته��ای رهن کامل برای یک
آپارتمان  ۸۰متری بین  ۸۰تا ۸۵
میلیون تومان است گویا اجارهها
برخالف تاکید سازمان تعزیرات،
جهش چشمگیری داشته است.
مرد جوان میگوید :یک ماه دیگر
موع��د تخلیه خانهای اس��ت که
درآن سکونت داریم .یک آپارتمان
 ۸۰متری را خرداد سال قبل ۶۰
میلیون تومان ره��ن کردیم ولی
امس��ال صاحبخان��ه  ۲۵میلیون
روی رهن خانهاش گذاشته است.
زن صحبتهای همسرش را ادامه
میدهد و میگوید :اگر بخواهیم با
همان مبلغی که س��ال قبل خانه
اجاره کردیم امسال هم مستاجری
کنیم ،بای��د از خانه  ۸۰متری به
ی��ک آپارتمان  ۶۰مت��ری برویم
چون ره��ن و اجاره یک آپارتمان

 ۶۰مت��ری در ای��ن منطق��ه ۳۰
میلیون تومان رهن و ماهانه ۶۵۰
هزار تومان اجاره است .حتی چند
محله پایینتر ه��م رفتیم و یک
آپارتمان  ۶۰متری با  ۲۵میلیون
توم��ان رهن و ماهان��ه  ۶۰۰هزار
تومان اجاره پی��دا کردیم .ماهانه
 ۶۰۰ه��زار تومان اجاره دادن کار
سادهای نیست درحالی که نزدیک
به  ۷۰۰هزار تومان اقساط داریم و
کلی هم خ��رج خورد و خوراک و
پوشاک و رفت و آمدمان میشود.
با این شرایط یکی از ما دو نفر باید
حقوقش را برای اجاره خانه کنار
بگذارد.
با این پول پیش باید مسکن مهر
اجاره کنی!

برای بررسی وضعیت اجاره مسکن
در غرب تهران سری هم به بولوار
ف��ردوس میزن��م .خان��م جوانی
همراه دختر خردسالش در یکی از
بنگاههای مسکن بولوار فردوسدر
توجوی خانهای برای رهن
جس�� 
و اجاره اس��ت .آپارتمانی ترجیحا
دو خوابه .مش��اور مس��کن اول از
بودجهای که ب��رای این کار کنار
گذاشتهاند میپرس��د .وقتی زن
میگوید ۱۵میلی��ون پول پیش
دارم و میتوان��م ماهانه  ۴۰۰هزار
تومان ه��م اجاره دهم با چهرهای
ح��ق به جانب میگوی��د :نداریم.
االن با این پول باید بروی مسکن
مهر اجاره کنی!
زن ک��ه اعتم��اد به نفس��ش را از
دستداده میپرسد خب قیمتها
چقدر است؟ شما بگو شاید بتوانیم
پرداخ��ت کنیم .مش��اور امالک
با ناراحتی پرون��ده آپارتمانهای
اج��اره ایاش را ورق میزن��د و
میگوید :بولوار فردوس۷۵ ،متری
۱۵میلی��ون ره��ن ماه��ی یک
میلی��ون و ۵۰هزار توم��ان اجاره.
بول��وار فردوس غ��رب ۸۰متری،
۲۰میلیون رهن ماهی  ۸۰۰هزار
تومان اجاره .گویا قیمتها با جیب
مس��تاجر همخوانی ن��دارد چون
تش��کر میکند و از بنگاه مسکن
بیرون میرود.
 ۱۰۰میلیون تومان رهن یک
آپارمتان در شمال شهر

قیمته��ا اما در مناطق ش��مالی
شهر سرس��امآور است و هرکسی
توان کرایه خانه و آپارتمان دراین
مناطق را ندارد .برای سر درآوردن
از قیمتها دراین مناطق نباید از
بودجهات حرفی بزنی باید بگویی
هرچه باش��د ت��وان پرداختش را
دارم .درای��ن ش��رایط مش��اوران
مس��کن حاضرند پروندههایشان

را برایت جس�� 
توجو کنند .بنگاه
مس��کن درخیابان دولت است اما
مشاوران مسکن تمام پروندههای
مناطق یک و س��ه ش��هرداری را
دارند .یکی از پروندهها مربوط به
آپارتمانی درخیابان اندرزگو است
آپارتمان��ی  ۶۰مت��ری و به قول
آقای مش��اور با تمام امکانات که
صاحبخانه با ۲۰میلی��ون تومان
ره��ن و ماهان��ه ی��ک میلیون و
۷۵۰ه��زار تومان اج��اره به بنگاه
سپرده است .درحالی که برای من
به دنبال آپارتمانی ش��یک و تمام
امکانات میگردد آقای میانسالی
ب��رای اج��اره خانهاش ب��ه بنگاه
مراجعه میکند و میگوید:دریکی
از خیابانه��ای فرعی دولت یک
آپارتمان ۷۵متری دارد .مش��اور
ام�لاک قیمت��ی ب��رای خانهاش
نمیگ��ذارد و ب��دون هیچ پیش
زمین��های میگوید :چق��در برای
رهن و اجاره درنظر گرفتهاید؟ مرد
ی��ک کالم میگوید۱۰۰ :میلیون
رهن کامل .تبدیل هم میکنم و به
ازای هر یک میلیون ۳۰هزار تومان
اجاره میگیرم .در پروندهتان ثبت
کنید امکانات کام��ل ،فوق العاده
شیک.
مش��اور امالک بالفاصل��ه پس از
رفتن م��رد میگوی��د :خانه این
آق��ا را ببینید اگر خوش��تان آمد
برایتان تخفیف میگیرم .ش��اید
بتوانم رهنش را تا ۹۰میلیون هم
پایین بی��اورم .البته یک آپارتمان
هم در منطقه ولنجک هست که
صاحبخانه ۹۰میلیون رهن برایش
در نظر گرفته .متراژش هم  ۸۵متر
است.
در مس��یر س��ری هم به خیابان
آفریقا میزنم تا از قیمتهای این
منطقه هم مطلع ش��وم .مش��اور
امالک به س��رعت پروندههایش
را برایم فهرست میکند ۸۰ .متر
دو خوابه  ۳۰میلیون رهن ماهانه
دومیلیون تومان اج��اره ۵۰ .متر
ی��ک خوابه  ۲۰میلیون رهن یک
میلیون و ۴۵۰هزار تومان اجاره.
ب��رای تکمی��ل ش��دن اطالعاتم
تصمی��م میگیرم س��ری هم به
مناطق مرکزی و جنوبیتر ش��هر
بزنم .پایینتر از میدان منیریه و در
محله امیریه وارد یکی از بنگاههای
مسکن میش��وم .اینجا برخالف
مش��اوران مسکن ش��مال شهر،
مشخصات آپارتمانهای فروشی
و اجارهای را پشت شیشه زدهاند.
آپارتمان ۴۵متریدر محله امیریه
۱۴میلیون رهن ۲۵۰هزار تومان
{>> ادامه در صفحه}32 :

LAWYER

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

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

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

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

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

فروش فوق العاده اتومبیل

 بیش از  100اتومبیل

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





 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

Facebook:
paivand.montreal
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ام القری

(گزارش میدانی)

کلمه  /زهره نقیبی
خس��تگی و نگرانی مردم از اوضاع
کشور رادر یک گپ و گفت کوتاه با
آنها میشود فهمید .فصل مشترک
همه حرفها گرانی ست و روزگار
س��ختی که امان بسیاری را بریده
اس��ت .حتی اگر سوال از انتخابات
محور بحث ش��ود ،تحت ش��عاع
یارانههای��ی ک��ه از آن ناراضیاند
قرار می گیرد .برخی انتخابات ۸۸
را به میان میکش��ند و رای مردم
را بیتاثی��ر می دانن��د برخی هم
میگویند باید برای اصالح کشور
اقدام کرد.
گف��ت و گ��وی میدان��ی کلمه با
شهروندانتهرانیپیرامونانتخابات
 ۹۲همزم��ان ب��ا پای��ان ثبت نام
نامزدهای انتخاباتی در روز شنبه
در زیر می آید:
راننده تاکسی:
مردم ما مثل مردم کوفه می مانند

در مسیر رسیدن به یکی از پارک
های پر رفت و آمد ش��هر از راننده
تاکس��ی در م��ورد انتخابات می
پرسم.
می گوید :از عصر که هاشمی آمده
بحث انتخابات هم بیشتر شده .از
صبح هر کی س��وار می شد بحث
می کردند میاد نمیاد اومد نیومد.
پیش پای شما هم یکی از مسافرا
گفت هاشمی ثبت نام کرده است.
وقتی سوال می کنم رای می دهید
یا نه می گوید :به قبر پدرم بخندم
اگر رای بدم .همان س��ال  ۸۸این
همه مل��ت رای دادند .به رای من
و ش��ما نیست .می پرسم شما که

PAIVAND: Vol. 19  no.1110  mai 15, 2013

با م��ردم س��روکار دارید چه
میگوین��د ،توضیح می دهد:
مردم ما همیش��ه مثل مردم
کوفه می مونن��د یه دفعه تو
اوج صمیمیت میگن بریم رای
بدیم .
او که میانس��ال اس��ت و می
گوی��د ش��غلش ب��ه همین
رانندگی خالصه می شود ،سوا
ل می کند:
ما موندیم این ملت[ ]...چطور
با این گرانی و مخارج سنگین
زندگ�ی می کنند .صداش�ون
هم در نمیاد .ما که موندیم []...
واسه یه قرون دوزار تو زندگی
لنگیم .این ملت از کجا میارن
شکمش�ون س�یر میشه نمی
دونم.
این شهروند ادامه می دهد :مردم
چشمشون دنبال صد تومان ۲۰۰
تومانی هست که تو برج می گیرند،
دیگه به این فکر نمی کنند چقدر
در م��اه از جیب ش��ون به خاطر
گرونی و هزار کوفت و زهرمار دیگه
می رود.
شهروند دستفروش :هر رییس
جمهوری به فکر پر کردن جیبش
است

ورودی پارک بساطی دارد و هزینه
زندگی اش از خرید مردمی است
ک��ه در رف��ت و آمدن��د ،از اوضاع
کاسبی اش سوال می کنم که می
گوید :خدارو شکر ،می گذرد.
می پرسم راضی هستی؟
می گوید :ناراضی باشیم چه کنیم.
اصال مگر کسی را راضی پیدا می
کنی که من دومی اش باشم؟
 ۶۷سال سن دارد و بساطش هم

خندم اگر رای بدم!
به قبر پدرم ب
دغدغههای
مردم در آستانه
انتخابات
فصل های مختلف متفاوت است،
گاهی بالل می فروشد و گاهی هم
چای و بستنی و …
توضی��ح می دهد :احم��دی نژاد
همه را بیچاره کرد.
می پرسم مگر چکار کرد؟
می گوید  :کاش هیچ کاری نمی
ک��رد و دس��ت روی دس��ت می
گذاشت آب از آب تکان می خورد
و این اوضاع مردم نبود.
از او در مورد انتخابات می پرسم.
که می گوید :هر کی که بیاد جیب
هاشون رو پر می کنند ما بدبخت
بیچاره ها باید سختی بکشیم.
یکبازنشسته:
اینها همه ش سیاه بازی است

داخل پارک با ش��هروند میانسالی
وارد گفت و گو می ش��وم .س��وال
می کنم اخب��ار انتخابات را دنبال
می کنید؟
می گوید :به هر حال چه بخواهیم
و نخواهیم اخبار به گوش مان می
رس��د .امروز هم که آقای هاشمی
آمدند.
می پرسم رای می دهید؟
می گوید :کسی مردم را به حساب
نم��ی آورد .اینها همه اش س��یاه
بازیه ]...[ .بش��ه ای��ن یکی دو ماه
آینده که اون سرش ناپیدا.

می پرس��م انتخاب��ات منظورتون
هست؟
پاسخ می دهد :این اصال انتخابات
نیس��ت االن رییس جمهور آماده
ست کارهاش را هم کرد.
از او که خود را بازنشس��ته معرفی
می کند ،می پرسم :فکر می کنید
کی هست؟ می گوید :هر کی که
باشد.

شهروند بازاری :رای میدهم،
باید به فکر اصالح باشیم

آن دیگری اما نظرش مثبت است
و م��ی گوید :رای می دهم باید به
فکر اصالحات کش��ورمان باشیم.
خودمان باید کشور را نجات بدهیم.
او که ش��غلش در بازار اس��ت می
گوید :کس��ی از این اوضاع گرونی
و بی��کاری راضی نیس��ت اما باید
درستش کنیم.
می گوید :هاش��می بیای��د اوضاع
خیلی نسبت به قبل بهتر می شود،
تحریم ها بر می داش��ته می شود
و کار رون��ق پیدا می کند .او ادامه

می دهد :اگر بگذارند بیاد
خوبه .اما انگار س��ن اش
نمی خوره.


همه ش
کشک
است!

خامن خانه دار :گــرانی بی داد
می کند

با خانم شهروندی هم صحبت می
ش��وم ،گالیه اش از گرانی هاست
ومی گوید :گرانی ها تمامی ندارد.
قیمت ها هر روز ب��اال می رود اما
حقوق های مان تغییری نمی کند.
کارمند است و می گوید:
واقعا برای تامی��ن مخارج زندگی
کم آوردیم .چهار سال هست دایم
می گویند درست می شود درست
می ش��ود؛ ک��و ؟ چی را درس��ت
کردید؟ روغن سه هزار تومانی در
عرض چند روز ۵هزار تومان شد.
کسی نمیگه این مردم گرسنه اند.
چطور شکم شان را سیر کنند .کی
جواب بدبختی مردم را می دهد؟
هیچکس.دیگه رنگ گوشت و مرغ
را خیلی ها عید به عید می بینند.
همین االن رفتم کره بخرم مغازه

دار م��ی گوید :نیس��ت می
گویم نیس��ت یا قایم کردید
می گوید :گران شده نمیارم.
در ادامه مسیر دس��تفروش ها را
نش��ان می دهد و اضافه می کند
همین بن��دگان خدا را ببینید هر
روز ه��م تعدادش��ان بیش��تر می
شود .چاره ای نیست وقتی دخل
و خرجت نمی خواند دستفروشی
هم می کنی

رییس جمهور آماده است

آن دیگری نظرش بر این است که
االن رییس جمهور مشخص شده.
همه برنامه ها ریخته ش��ده ست.
منتظر این کاغذها []...هستند که
ما بریزیم تو صندوق .هیچ چیزی
غیر از این نیست.
او می گوید :امسال فکر نمی کنم
کسی به آن صورت رای بدهد.

کارمند دولت :نگذارند مشایی

{>> ادامه در صفحه}25 :

TECHNIQUE

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

13

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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انتخابات...
طرحیبرایحذفایرانازبازارجهانینفت

 14م��ی -دویچ��ه ول��ه :برخی از
نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو
حزب دموک��رات و جمهوریخواه
طرح��ی را آماده کردهان��د که بر
اس��اس آن تمامی کشورهای دنیا
از خرید نفت ایران منع میشوند.
در غیر این صورت ارتباطش��ان با
بانکه��ای آمریکایی قطع خواهد
شد.
تعدادی از نمایندگان کنگره امریکا
ب��ه دنب��ال طرحی ب��رای تحریم
کامل خرید نفت از ایران هستند.
به گ��زارش نیوی��ورک تایمز ،بعد
از اینک��ه تحریمه��ای اقتصادی
نتوانست جلوی برنامه اتمی ایران
را بگیرد ،تع��دادی از حقوقدانان و
تحلیلگران آمریکا به این نتیجه
رسیدهاند که ایران را از بازار جهانی
نفت حذف کنند.
طراحان این طرح میگویند افزایش
تولید نف��ت و گاز در خاورمیانه و
ش��مال آفریقا میتواند اولین قدم
برای عملی کردن بایکوت جهانی
نف��ت ایران باش��د .این ط��رح در
ص��ورت موفقیت میتوان��د ایران
را از فهرس��ت چهار کشور بزرگ
تولیدکننده نفت جهان خارج کرده

نس��خه دوم احمدینژاد (به گفته
احمدین��ژاد« :مش��ایی یعن��ی
احمدین��ژاد ،و احمدینژاد یعنی
مشایی») ،نماینده او بشمار میرود.
یکی نماینده «اسالمیت» نظام ،و
دیگری نماینده «جمهوریت» آن.
صرف نظر از این تف��اوت ،این دو
داوطلبدر یک چیز مشترکند:
هر دو به دالیل جداگانهای مطرود
خامنهای بودهان��د و مورد طعن و
لعن هواداران او قرار گرفتهاند.
رواب��ط هاش��می با خامن��های از
انتخاب��ات س��ال  1384به بعد به
ه��م خورده بود .در آن س��ال ،در
مص��اف دور دوم انتخاب��ات بی��ن
هاش��می و احمدینژاد ،بر خالف
انتظ��ار بس��یاری ،دومی س��ر از
صندوقهای رأی برآورد و هاشمی
تلویح��اً خامنهای را مس��ئول این
شکست خود دانست (او گفته بود
که نمیداند به کجا شکایت کند،
چرا که مرجع شکایت خود مسئول
«تقلب» در انتخابات بوده است).
پ��س از آن ،این ش��کاف عمیقتر
شد ،و در تحوالت پس از انتخابات
س��ال  88که احمدینژاد برای بار
دوم به صورت معجزهآمیزی سر از
صندوقهای رأی برآورد ،حمایت

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

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

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

>> ادامه از صفحه7 :
تجلیل و تقدیر از او پرداخت.
در مقاب��ل ،ه��واداران خامنهای با
اطالق لقب «لیدر جریان انحرافی»،
او را در ردی��ف رهب��ران «جریان
فتنه» (جنبش س��بز) قرار دادند
و ش��دیدترین حمالت را متوجه
او کردن��د .حمالت��ی که در یکی
دو سال گذش��ته از سوی کیهان
و طرف��داران خامن��های متوج��ه
اس��فندیار رحیم مش��ایی و اکبر
هاشمی رفسنجانی شده به حدی
بوده اس��ت که از دید آنان این دو
میبایست عمال از صحنه سیاسی
جمهوری اس�لامی ب��ه کلی طرد
ش��وند و به خصوص مشایی پس
از پایان دوره احمدینژاد جایی در
ساختار سیاسی ایران نداشته باشد.
اکنون ای��ن دو مطرود دس��تگاه
والیت فقیه در آخرین لحظات نام
نویسی برای ریاست جمهوری در
محل حضور یافتهان��د و داوطلب
این مقام ش��دهاند .حضور این دو،
شرکتدههاداوطلب شناخته شده
دیگر را تحت الش��عاع قرار داده و
جامعه سیاسی ایران را به هیجان
در آورده است.
گمانهزنیهای زیادی در مورد گذر
این دو از خوان نظارت استصوابی
ش��ورای نگهبان صورت گرفته و

 ،با گوجه
ب کوبیده
ا

چلوکب

یا قیمه
رمه سبزی
ق

7

.99

 5شنبه ها کلم پلو شیرازی موجود می باشد.

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

بسیاری از مخالفان خامنهای ،این
واقعه را فرصتی برای بسیج علیه او
یافتهاند .از بین اینان ،اصالحطلبان
به هاش��می چش��م دوختهاند ،و
برخی از سکوالرها حضور مشایی
را کانالی برای گذار از روحانیت به
سکوالریزم ارزیابی میکنند .گرچه
نه هاشمی کارنامه قابل توجهیدر
اصالحطلبی دارد و نه مش��ایی با
اعتقادات آخر الزمانی خود میتواند
یک سکوالر تلقی شود.
در واقع ،اس��تقبال وسیعی که از
سوی بخش بزرگی از اصالحطلبان
و س��کوالرها از داوطلب��ی این دو
به عمل آمده اس��ت بی��ش از آن
که حاک��ی از خصوصیات این دو
تن باش��د گویای وانفسای بزرگی
است که ایران تحت کنترل نظام
جمهوری اسالمی امروز بدان دچار
شده است که برای خالصی از آن
چش��مها اکنون به امثال هاشمی
رفسنجانی و رحیم مشایی دوخته
شده است.
حضور این دو،البته محاسبات دار و
دسته ولی فقیه را نیز به هم ریخته

اس��ت .ش��ورای نگهب��ان که کار
تصفیه داوطلبان را از س��وی ولی
فقیه به عه��ده دارد با گزینههای
سختی رو به رو است .این شورا با
توجه به مواضع و اظهارات اعضای
آن در گذش��ته ،قاعدتا باید هر دو
داوطلب را حذف کند .ولی ،عواقب
سیاس��ی این کار آن قدر سنگین
است و انتخابات را آن قدر بیروح
خواهد کرد که احتمال آن بسیار
ناچیز به نظر میرسد.
تصویب یک��ی از ای��ن دو نامزد و
حذف دیگری نیز به سختی حتی
برای هواداران خامنهای قابل توجیه
اس��ت .از ای��ن رو تنها گزینه کم
دردس��رتر ،ظاه��را تصویب هر دو
داوطلب و اجازه عبور آنان از صافی
ش��ورای نگهبان است .این از دید
بسیاری ،محتملترین شق ممکن
است ،و بس��یاری (از جمله ،خود
دو داوطل��ب) با این احتمال از هم
اکن��ون خود را برای مراحل بعدی
آن آماده کردهاند .آقای هاش��می
رییس س��تاد انتخابات��ی خود را
منصوب کرده ،و احمدینژاد از هم

نان سنگک

(برا ی تیک اوت)

شیراز

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

•

ضمنی هاش��می از جنبش سبز و
تصریح خامنهای بر نزدیکتر بودن
نظرات احمدینژاد به او (نسبت به
هاشمی) ،فاصله آنها را به حدی
رساند که هاش��می از امامت نماز
جمعه عمال خلع ش��د و حمالت
اطرافی��ان خامنهای به هاش��می
شدت یافت ،تا این اواخر که افرادی
مانند وزیر اطالعات نیز رفسنجانی
را علنا به کارگردانی «جریان فتنه»
متهم کردند.
رحیم مش��ایی البته هی��چگاه به
خامن��های نزدیک نب��وده ،و بلکه
حضور او در کنار احمدینژاد برای
خامنهای قابل تحمل نبوده است.
دلیل اصلی این امر ظاهرا برخی از
گفتارها و رفتارهای «ملیگرایانه»
مش��ایی بوده که چندین بار مورد
تخطئه خامنهای و جامعه روحانیت
قرار گرفته است .وقتی احمدینژاد
در دور دوم ریاست جمهوری خود
او را ب��ه معاونت برگزید ،خامنهای
رس��ما با ای��ن کار مخالفت کرد و
احمدین��ژاد را وا داش��ت که او را
از این مقام بردارد .احمدینژاد با
اک��راه این کار را ک��رد ،ولی او را با
اعطای مقاماتی دیگر نزد خود نگه
داش��ت ،و در ط��ول زمان با نوعی
کجدهنی ب��ه خامن��های بارها به

رستوران

دکتربهمن فصیح پور

که طرفدار این طرح پیش��نهادی
هس��تند معتقدند تحریمها کافی
نب��وده و درآمد حاص��ل از فروش
نفت ایران باید  ۱۰۰درصد کاهش
پیدا کند.
سیاس��تمداران آمریکایی بیم آن
دارند که ایران به سرعت به طرف
تولید سالح هستهای پیش برود.
یک س��ناتور آمریکایی که نامش
فاش نش��ده گفت��ه« :اگ��ر ما به
دنبال راههایی هستیم که بتوانند
به اقتصاد ای��ران یک ضربه واقعی
بزنند ،خروج کامل ای��ران از بازار
جهانی نفت در باالی این لیس��ت
قرار دارد».
وی درباره طرح پیشنهادی کنگره
گفته در این طرح تمامی کشورها
از خرید نفت ایران منع شدهاند و
کشورهایی که این تحریم را اجرا
نکنند ارتباطش��ان ب��ا بانکهای
آمریکایی قطع خواهد شد.
این س��ناتور تاکید کرده که طرح
مزبور یک طرح "دوحزبی" اس��ت
و نمایندگان��ی از ه��ردو ح��زب
جمهوریخواه و دموک��رات از آن
حمایت کردهاند.

و ب��ه این ترتیب این کش��ور را به
توقف برنامه اتمیاش وادار کند.
برخی از اقتصاددانان و دولتمردان
که بعضی از آنان هم نماینده کنگره
آمریکا هستند ،با این طرح موافق
نیس��تند چرا که به نظر آنان این
برنامه میتواند بازار جهانی نفت را
مخت��ل کند ،بین ایاالت متحده و
متحدانش اختالف بیندازد و قیمت
انرژی را ناگهان باال ببرد.
کاخ س��فید میگوی��د ب��ه دنبال
گزینههای��ی ب��رای کاهش خرید
نفت ایران توسط مشتریان خارجی
اس��ت تا درآمد حاص��ل از فروش
نفت این کشور تنزل یابد.
در عین حال اعضای کابینه دولت
اوباما و نمایندگان کنگره در حال
پیدا ک��ردن راههایی هس��تند تا
جلوی دریافت طال و پول در قبال
فروش نفت و گاز توس��ط ایران را
بگیرند.
تحریمهای��ی که تا کن��ون علیه
ایران اعمال ش��ده درآمد حاصل
از فروش نفت این کش��ور را تا ۴۰
درص��د کاهش داده اس��ت با این
حال هنوز نتوانس��ته برنامه اتمی
ایران را متوقف کند .اعضای کنگره

انتخابات به کدام سو میرود؟...
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کیفیت عالی ،بهای مناسب
در قلب NDG
>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

اکنون حتی پیروزی مشایی را به
طرفداران خود نوید داده است.
با فرض اخیر ،اطرافیان خامنهای به
دست و پا افتادهاند که چاره مناسبی
بیندیش��ند .آنان سخت به دنبال
آن هستند که از تعداد نامزدهای
وابس��ته ب��ه خامن��های بکاهند و
معروفترین آن��ان را وا دارند تا به
نفع یک نامزد که بیشتر مورد نظر
و اعتماد خامنهای است کنار روند.
اکنون بیشتر نگاهها متوجه سعید
جلیلی نماینده جمهوری اسالمی
در مذاک��رات هس��تهای اس��ت.
ارزیابی استراتژیستهای خامنهای
بر این اس��ت که اگ��ر اصولگرایان
روی فردی مانند جلیلی موافقت
کنن��د و انتخابات ب��ه یک رقابت
س��ه طرفه (بین هاشمی ،مشایی
و جلیلی) تبدیل شود ،با توجه به
این که آرای مخالفان و معترضان
به خامنهای بین هاشمی و مشایی
تقسیم خواهد شد ،جلیلی میتواند
(با تقلب نه چندان بزرگی ،اگر الزم
شد) با بیش از  %50آرا از صندوق
{>> ادامه در صفحه}31 :
 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!
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عیسی مسیح فرمود «:من نور عالم هستم»
هر

دوستان عزیز،

اکثر ما کم و بیش با اشکال قطع شدگی
برق مواجه ش��ده ایم .بط��وری که برای
مدت��ی برق منزل یا مح��ل کارمان قطع
شده ،افرادی که دچار این گونه مشکالت
شده اند بهتر می دانند که نور وروشنایی
چه نعمت بزرگی است.
در دهه  80یکی از شهرهای بزرگ آمریکا
دچار خرابی سیستم برق عمومی شد ،برق
تمام شهر به مدت  6دقیقه قطع شد .در
طول این مدت کوتاه هزاران سرقت و قتل
صورت گرفت .در مدت  6 – 5دقیقه در
تاریکی شب صدها تجاوز صورت گرفت.
این وضعیت کنترل ش��هر را برای پلیس
بخاطر نبودن روش��نایی بس��یار مشکل
ساخت.
اکثر ما میدانیم که بیشتر جرایم و خالف
ها در تاریکی صورت می گیرد.
یوحنا یکی از شاگردان مسیح بخوبی به
اهمی��ت نور پی برده بود و برای همین او
در انجیل تا کید بیشتری بر گفتار عیسی
مس��یح در خصوص نور کرده اس��ت .در
انحیل یوحنا باب هشتم ،آیه  12عیسی
مسیح فرمود:
«من نور جهان هستم».
خوب است از این فرصت استفاده کنیم و

ه مرا پیروی کند در
ک

بررسی کنیم که چرا عیسی مسیح خود را
به نور تش��بیه کرده او می فرماید من نور
عالم هستم.
اولین جواب این است که جهاندر تاریکی
و ظلمت قرار دارد .ادعایی عیسی مسیح بر
نور جهان بودن این است که جهان بدون
او ظلمت است.
دنیا به دان��ش و علم خود فخر می کند،
انس��ان در قرن اخیر ش��اهد اکتشافات و
اختراعات بسیار بزرگی بوده است و بشر
با علم خود قدرت برق را تسلیم خود کرد
و از آن بهره برداری میکند ،علم فیزیک و
بقیه علوم دیگر برای انسان غریبه نیست.
اما با همۀ پیشرفت دانش انسان در مورد
خصوصی��ت باطنی و رو ح خود بس��یار
ناچیز و جزئی است.
برای اثبات این مطلب بهتر است بعضی
از مشکالت امروزی را انتخاب کنیم و راه
حلدنیا و تعلیم عیسی مسیح و یعنی نور
عالم را برای حل مشکالت با هم مقایسه
کنیم.

 ن��ور تعلیم می دهد بچه ه��ا را باید بامحبت الهی تربیت کردو به آنها آموخت
فرق بین خ��وب و بد چیس��ت و آنها را
تش��ویق به خوب��ی کردن نم��ود .دنیای
ظلمانی م��ی گوید که آینده یک بچه به

ریکی خنواهد ماند
تا

ارزش سواد و میزان تحصیالت او بستگی
دارد و بس.

 نور می گوید بچه ها را با کالم خدا تعلیمدهید و به این وس��یله آنها را با خدا آشنا
کنید.
دنیا در تاریکی می گوید بچه ها فقط باید
کسب علم و دانش کنند و باید یاد بگیرند
چطور روی پای خود بایستند.

 نور می گوید اجتن��اب کنید از هر نوعروابط بی بند و بار جنسی ،دنیا می گوید
هر نوع رابطه جنسی آزاد است فقط برای
حفظ س�لامتی رعایت امور بهداشتی را
بکنید.

 نور جهان می گوید در هر ش��رایطی بهخدا اعتماد کنید؛ دنیا می گوید به هیچ
کس اعتماد نکن.

 نور می فرماید قتل مکن .دنیا در ظلمتبیماران و افراد مس��ن را می کشد و زنان
باردار را تشویق به سقط جنین می کند.

 نور عالم مسیح می فرماید حتیدشمنانخود را ببخش��ید و انتقام خود را نگیرید.
دنی��ا می گوید بر هیچ کس رحم مکن و
انتقام خود را به هرقیمتی که شده است
بگیر.
این نوع تفاوت ه��ای تعلیمی در این دو
دیدگاه بسیار هستند.
مالحظه می کنید که چه تفاوت عظیمی
بین تعلیم دنیا و تعلیمات عیسی مسیح
وجود دارد.
این تف��اوت به اندازه فاصله نور اس��ت از
ظلمت .تجربه برای ایمانداران مس��یحی
ثابت کرده است که زندگی کردن در نور
به مراتب بهتر از سلوک در تاریکی است.
سلوک در نور برای ما زندگی جاوید را به
ارمغان می آورد .عیسی مسیح فرمود که
من نور جهان هس��تم و این امیدی است
برای انسانی که در ظلمت گم شده است.
انسان بطور طبیعی بخاطر وجود گناه از
نور گریزان اس��ت ،برای همین احتیاج به
طبیعت و خلقت تازه ای دارد.
در خلقت تازه که توسط ایمان به مسیح
صورت میگیرد انسان از ملکوت ظلمت به
ملکوت حیات و نور انتقال پیدا می کمند.
در آن موقع است که شخص نجات یافته
از تاریک��ی اجتناب میکند .زندگی در نور
آزادی حقیقی را به همراه دارد.
شما نمی توانید کامال آزاد باشید تا زمانی
که از اس��ارت چیزهایی که ش��ما را برده
ساخته اند ،رهایی پیدا کنید.
نور جهان به ما مش��کل اصلی را که گناه
باشد ،نش��ان می دهد و اش��اره به محل
صلیب می کند ،جایی که حقیقتا ما می


کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال

توانی��م آزادی و حقیق��ی
را بدس��ت آوریم .عیس��ی
مسیح در راه گناهان بشر
بر روی صلیب مرد .بنابراین
ما با ایم��ان به مرگ او بر
روی صلی��ب ب��ه گناهان
خودمان اعتراف می کنیم
و وارث حیات جاودانی می
شویم .زندگی در نور به ما
هدف و آینده ای روش��ن
میدهد .نور جهان هر روزه
مس��یر زندگی را برای ما
روشن میکند .بنابراین مثل
بسیاری از مردم سرگردان
و بی هدف نخواهیم بود.
کس��انی ک��ه از عیس��ی
مس��یح پیروی می کنند
از سرنوش��ت خ��ود باخبر
هستند .آنها می دانند که
در هر شرایطی خوب یا بد،
خداوند با آنها خواهد بود.
آنها حت��ی این وع��ده را
دارند که مرگ جس��مانی
پایان کار نیس��ت ،بلکه در
نور عالم حیات جاودانی خواهند داش��ت.
سلوک در نور به ما این امکان را می دهد
که از زندگی خود ش��اد بوده و از برکات و
نعماتی که خداوند برای ما مهیا س��اخته
لذت ببریم .کمتر کسی پیدا می شود که
در تاریکی چیز با ارزشی پیدا کرده باشد.
چیزهای با ارزش مثل مروارید در برخورد
با نور نمایان می شود.در تاریکی نمی توان
چی��زی را دید ،ما تا زمانی که در تاریکی
زندگی می کنیم ،نمی توانیم ارزش های
واقع��ی زندگی را ببینی��م و از آنها لذت
ببریم.در کشورهایی که مردم بیشتر سال
از آفتاب و نور خورش��ید محروم هستند،
دیده می شود که مردم دچار افسردگی
شده و شادی خودشان را از دست داده اند.
تحقیقات نشان داده است که در روزهای
ابری بیشتر مردم دچار یک بحران روحی
می شوند ،اما وقتی که خورشید ظاهر می
شود زندگی حالت طبیعی و معمول خود
را پیدا می کند.
زندگی در نور الهی به ما شادی و قوت می
دهد تا مسیر زندگی را ادامه بدهیم.

زندگی در نور هر ترسی را در ما زائل

ش جالل عادل
شی

ک

زندگی درونی هر ترس��ی از ما برداش��ته
ش��ود .این نور جاودانی خواهد بود .برای
برخورداری از این نور الزم اس��ت تا یک
قدم جسورانه از تاریکی بطرف روشنایی
برداشته شود .عیسی مسیح فرمود من نور
عالم هستم از عقب من آئید.
پیروی از مس��یح مس��تلزم این است که
ش��خص مانند یک سرباز از فرمانده خود
اطاعت کرده و خود را تسلیم او نماید.

شما خواننده عزیز در کجا قرار دارید؟

 در روشنایی یا تاریکی؟
 آیا در نور عالم عیس��ی مسیح زندگی
می کنی��د یا در تاریکی دنیا س��رگردان
هستید؟
 در کج��ا به دنبال ن��ور و راه خود می
گردید؟
 آیا در اخبار ،در کتابخانه ها ،در کالس
درس ،در علم و دانش یا در خدا؟
 کجا به دنبال ارزش ها می روید؟ آیا
در تاریکی یا در روشنایی؟
 زندگی شما چه چیز را نشان می دهد؟
روشنایی یا تاریکی؟

اگر شما خواننده عزیز هنوزدر تاریکی بسر
می کند.
اکثر بچه ها از تاریکی وحشت دارند .حتی می برید ،نجاتدهنده عالم عیسی مسیح
این احساس در بسیاری از افراد بزرگسال از شما دعوت می کد که به نور بپیوندید،
نیز وجود دارد .بچ��ه هایی که از تاریکی این دعوت شامل شما نیز می شود.
می ترسند معموال والدین آنها سعی می
او فرمود «من نور عالم هستم».
کنن��د چراغ کوچک��ی را در موقع خواب
_________
روشن نگه دارند تا بدین وسیله ترس آنها
کشیش جالل عادل
از بین برود .خداوند می داند که زندگی در
تاریکی چقدر ترسناک و وحشت آور است.
برای همین نور عالم را فرستاد تا بوسیله

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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در شهــر
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فردوسی
7085 Cote-des-Neiges

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

کافه خاطرات

M EK IC

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

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

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

(514) 299-1787

----------

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

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

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

رقصایرانیبهدلیلگوناگونیفرهنگی
وقدمتی بهدرازای تاریخ بسیار رنگارنگ و
غنی می باشد،در حفظ این هنر یگانه که
متاسفانهدر سرزمین خود مورد بی مهری
فراواناستبکوشیم.
خردساالن 11 :صبح
بزرگساالن  12بعدازظهر

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

تلفن)514( 626-5520 :

ایران-مونترال

www.addhi.org

خورشید خانوم

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

5347 Cote-des-Niege

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

Tel: 514-341-5194

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

بنیاد سخن آزاد

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

IBNG

همبستگیبازرگانی

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

اجنمن ادبی مونتریال
(514) 651-7955

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
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(514) 274-8117

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا

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

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

جوامع بشری هموارهدر جستجوی ابزاری
برای ش��نا خ��ت و تعری��ف هویت خود
میباشند که خاطرات مشترک اعضاء انها
یکی از این ابزار ها است .با توجه به روابط
دو جانبه خاطرات فردی و جمعی ،تبادل
بی��ن آنها یکی از راه ه��ای بوجود آوردن
خاطرات مشترک و نگهداری از آن است.
خاطرات مشترکدر تبیین و تداوم هویت
نقش اساسی دارند و این نقش در جوامع
پویا و بخصوص مهاجر از اهمیت بسزایی
بر خورداراست و میتواند شکاف بین نسل
ه��ا را پر کند و ضامن هویت��ی مداوم و
پویا باشد .باین ترتیب هدف اصلی «کافه
خاطرات » ایجاد فضایی اس��ت برای تبادل خاطرات
فردی و مشترک جامعه ایرانی مو نترال که در نهایت
منجر به تبیین و تقویت هویت ان گردد.
مهمان این گفتگو:

آقای علی چنگیزی

علی چنگیزی به س��ال 1966می�لادی جهت ادامه
تحصیل به کشور سوئیس شهر لوزان میرود ،سپس
در اول ماه مه 1967به ش��هر مونترال آمده در کالج
سنت ماری به تحصیل می پردازد و در اوائل سالهای
هفتاد در رش��ته علوم سیاسی از دانشگاه کبک فارغ
التحصیل میش��ود .یک��ی ازاعضاء پای��ه گذارانجمن
دانشجویان ایرانی ش��هرمونترال ،عضو کنفدراسیون

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

Some of the confirmed Speakers are:

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

اوتـــاوا

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی

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

166

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

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

La

اینجاواکنون
گفتاری درباره افق های تازه
در آموزش زبان فارسی

سخنران:

 رض�ا فرخف�ال
 یکشنبه  26ماه می 2013

ساعت  6/30تا  8/30بعدازظهر

 دانشگاه کنکوردیا

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

514-651-7955

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

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

514

933-0-933

>> رومنائی کتاب فارسی

درخدمت ایرانیان گرامی

>>سوپراسپشیال
جدید ما :

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

_________________
Westmount Library
4574 Sherbrook Street W.
Westmount, Quebec

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

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

Maison De Kebab

تاریخ:سه شنبه  21می
 6/30تا  8/30شب

www.ilsmontreal.org

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

محصلین و دانشجویان ایرانی بوده .در سال  1985با
همکاری دوستان فعال مونترالی به پایه گذاری مرکز
همکاریهای فرهنگی اجتماعی ایرانیان شهر مونترال و
مدرسه دهخدا یاری رسانده و تا به به امروز در صحنه
فعالیته��ای فرهنگی و اجتماعی در این ش��هر فعال
میباشد.

820, av Atwater,

Montréal, QC H4C 2H1

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
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در شهــر
مدرسه دهخدا
OPEN HOUSE

مدرسه دهخدا در نظر دارد یک بازدید عموم 
ی
(اوپ��ن ه��اس) ش��امل پیش ثبت نام س��ال
ی۲۰۱۴-۲۰۱۳
تحصیل 

در تاریخ  ۲۵می

برگزار کند
برنامه از ساعت  ۱:۳۰تا  ۴:۳۰بوده ،و مشروح
آن به قرار زیر میباشد
 شروع بازدید۱:۳۰ : دیدار و گفتگو با مسئولین۱:۵۰ --- ۱:۳۰ :؛۲:۵۰ --- ۲:۱۵؛ ۴:۳۰ --- ۴:۱۰؛
 بازدی��د از کالس ه��ا۲:۰۰ --- ۱:۵۵ :؛ ۲:۵۵۳:۰۰ --؛ ۴:۰۰ --- ۳:۵۵؛دیدار و گفتگو با دبیران
(در مح��ل کالس مربوط��ه)۲:۱۰ --- ۲:۰۰ :؛
۳:۱۰ --- ۳:۰۰؛ .۴:۲۰ --- ۴:۰۰

مدرسه دهخدا

دعوت ب ه جلسه خانه و
مدرسه و انتخابات هیات
اجرایی سال ۲۰۱۴-۲۰۱۳

بدین وسیله هیأت مدیره مدرسه دهخدا شما
پدر و مادران عزیز را به مجمع عمومی مدرسه
برای انتخابات سال آینده مدرسه دعوت می
نماید

زمان :شنبه  ۱۸مه ۲۰۱۳
از ساعت  ۳تا  ۴/۳۰بعدازظهر،

در محل مدرسه حضور یابید.

دستور جلسه :

گزارش کوتاه س��الیانه هیت اجرایی مدرسه
دهخ��دا؛ اعالم آماده گی و معرفی کاندیدا ها؛
رای گیری؛ اعالم رای انتخابات
لطفا برای به بحث گذاشتن هر مورد پیشنهادی
در این جلسه با ما تماس بگیرید:

هیأت مدیره دهخدا
ایمیل admin@dehkhodaschool.com
تلفن متاس:
514-572-7626
514-836-5217

تلویزیونهفتگی

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

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه

iranleftalliance@gmail.com

بنیاد سخن آزاد برگزار می کند:

شیدا قرچه داغی

کنسرت موسیقی کالسیک
-----

دیالوگ
>> چهارمین سری

--------- ٢٥ماه می
La Maison de Musique
Chapelle historique
du Bon-Pasteur
info: 514678-4030

چهارشنبهها:
 8بامداد

WWW.IBNG.CA

صبحانه و کسبوکار
در جمع دوستان...

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

 کنسرت بزرگ انــدی همراه با شینی
در پله دو کنگره مونتریال

>> شنبه  12ماه اکتـبر 2013

PAIVAND: Vol. 19  no.1110  mai 15, 2013
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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.

سالن آرایش VIVA
درمرکزشهرمونتریال

دارای کلیه خدمات به بانوان و آقایان

ارایه خدمات با ختفیف  %10به دانشجویان

ارایه کلیه خدمات با  %15ختفیف از ساعت  11تا 2


خدمات آقایان :
Hair Styling | Hair cut

خدمات بانوان :
Hair Styling | Hair cut
Perl | Hair Coloring
Wash & Blow dry
|Waxing
| Pedicure | Manicure
| Shellac
Threading | Facial

با  likeکردن  Facebook pageما از
تمامی  promotionها مطلع شوید :
/facebook.com
SalonCoiffureViva?ref=hl

ه خورشت
وز
همه ر زی وقیمه
قورمه سب
ش:
با

ساالد یا آ

6

.99

انواع چلو کباب با ساالد یا آش ۷.۹۹ .....................
زرشک پلو با مرغ با ساالد یا آش6.۹۹ .................

طبخ در حضور مشتری

پیـتزائی

روزهای سه شنبه
Hair Cut
آقایاندانشجویان:
تنها $13
وخانمهایدانشجو:
تنها $16
روزهایدوشنبه
 Manicure Shellacتنها $25
روزهای یک شنبه
Wash & Blow Dryتنها $18

شومینهپارسی
رستوران

#178

_________
با مدیریت جدید
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364

ساعات کار :هر روز هفته 20-11

 انواع مختلف پیتزا
>> از  5دالر

#105

پیتزا سایز فامیلی  18اینچ
>> فقط  15دالر

Plaza Cote des Neiges

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

هر دو رستوران:
با مدیریت ایرانی

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 (food court
6700 Cote Des Neiges

CDNbus 165

Tel.: 514-564-9790
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یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و

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

سرویساتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

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

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

<<Auto RJ

360 rue Victoria

Lachine، Qc، H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

unitedtours@bellnet.ca

آموزش سنتور
---------------

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

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

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

خوشم
پخت

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

facebook.com/paivand.montreal

		

خاصه
نان
نی:
افغا و تازه:
زه

به ما بپیوندید!
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کلینیکدندانپزشکیآریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسـا زمانی

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

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
Root Canal  درمان ریشه
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال
 گذاشتندندانهای مصنوعی
) پر کردن دندان ها (همرنگ دندان
CEREC AC Bluecam 

_____________________________
1834 Ste Catherine W. Suite 200
Montreal, Qc H3H 1M1

قبول کلیه
بیمه های مدیکال
و بیمه های
دانشجوئی

(Metro: Guy)

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

آلفامدیک
مدیکال
کلینیک
NOTAIRE-NOTARY
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

وحید خلجی

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده

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
________________
VAHID KHALAJI

Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria

Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444










 پزشک خانواده

بدون وقت قبلی
Family Physician
(Without Appointment)

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

ENDOCRINOLGUE:
Dr. Jack Elstein
 UROLOGUE:
Dr. Jean-Louis Bourque
 ALLERGIE:
Dr. Phil Gold
 CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade

روز7
هفته

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

:پزشکان متخصص

گوش و حلق، روانپزشک،جراح ارتوپدی
متخصص، جراح عمومی، قلب،و بینی
،انکولوژیست،جهازهاضمه،زنان
،جراح کلیه و مجاری ادرار
...بیماری های عفونی و
 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

:پزشکان خانواده

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
Dr. DAVID PATTERSON
Dr. ZIAD SUBAI
Dr. FARIDA TURQUI
__________________
 PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER:
Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE:
Dr. 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

آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

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

assurance@eleganceleasing.com

HOUSE
TAXI

MOTO

COMMERCIAL

:مشاور مجرب شما

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

Cell: 514 834 2166

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

مهریصدوقی

 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

و بسیاری دیگر
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش
با هزینه کمتر از اجاره ،صاحب خانه
دخلواهتان شوید.
مشاوره و ارزیابی رایگان ،مخصوصا برای
تازه واردین به کانادا

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با  28سال سابقه
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

Immo-Plus

MASOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8
Tel.: 514.933-1221
Fax.: 514.933-1251

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
CANADA COLLEGE | COLLEGE CANADA

کاجل کانادا:

زیــر نظر وزارت علوم عالی

)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

________________
CANADA COLLEGE

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

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

T: 514-868-6262
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مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
تهیه وام مسکن برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
هدیه  1000دالری

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

نادرخاکسار

Real Estate Broker
Ramier Realty

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

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

Cell.: 514-969-2492
اوکازیون
عـالی

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

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

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

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

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...
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ایران :انتخابات...
بیاد جنگ راه میندازن!

ش��هروند دیگری که مثل دیگران
فصل مشترک حرف هایش گرانی
و بیکاری است؛ می گوید احمدی
ن��ژاد هم تقصیری ن��دارد .آن هم
مهره همین آقایون بود که سوخت
و باید بره کن��ار .اما میخواهد به
هر قیمتی بماند .چرا؟ چون هیچ
ریش��ه ای ندارد و  ۲م��رداد که از
کاخ بیاد بیرون باید برای همیشه
کنار برود یا سر از زندان در میاره.
از او ک��ه کارمند دولت اس��ت ،در
مورد مشایی س��وال می کنم که
می گوید :تو روستاها خیلی خرج
کرده همین یارانه ها برای جمعیت
باالها غنیمت هست و بهش رای
میدهند.
ادامه می دهد :اگر نگذارند مشایی
بیاد جنگ راه میندازند.
می پرسم یعنی چه؟ بی توجه به
س��وال حرف خودش را ادامه می
دهد :احمدی نژاد هم گناهی ندارد.
ت��و مملکت تا وقت��ی که رهبری
هس��ت رییس جمهوری معنایی
ن��دارد .رییس جمه��ور اختیاری
ندارد .با همین نظام هم میتونند به
وضع مردم برسند اما نمی خواهند.
دود اینها همه تو چشم من و شما
می رود.

شهروند شاغل ۴۰ :هزار تومان
داده  ۴۰۰هزار تومان گرفته

نظر ش��هروند دیگر نی��ز در مورد
انتخابات اینگونه اس��ت :همه ش
کشک است .تا امروز که پدر مردم
را درآوردند ۸ .سال بعد هم روش.
من که رای نمی دهم و خیالم هم
راحت .هر کاری می خواهند بکنند
بکنند .او که می گوید اینها اصال به
رای مردم کاری ندارند ،ادامه می

www.paivand.ca

سپاسگـزاری

مصرفساالنه
 ۶۵ميلیاردنخ
سیگاردرایران
دبیر جمعیت مبارزه با استعمال
دخانیات ،ضمن هش��دار نسبت
به افزای��ش  ۱۰درصدی مصرف
قلیان در دخت��ران اعالم کرد که
سن مصرف دخانیات در مجموع
از  ۱۴س��ال به  ۱۰س��ال رسیده
است .به گفته او بیشترین طیف
مصرف کننده دخانیات در ایران،
نوجوان��ان دبیرس��تانی و جوانان
دانشجوهستند.
محمدرضا مس��جدی ،با انتقاد از
قوانین مربوط به مصرف س��یگار
گفته اس��ت ک��ه ای��ران عملکرد
ضعیف��ی در زمین��ه مب��ارزه ب��ا
دخانیات داش��ته و قوانین و آیین
نامههای موجود به طور کامل اجرا
نمیشوند.
کاهش سن سیگار به زیر ده سال
در حال��ی در ای��ران رخ میدهد
که جمهوری اس�لامی ب��ا الحاق
به کنوانس��یون چارچوب سازمان
بهداش��ت جهانی در مورد کنترل
دخانیات ،قانون جامع کنترل ملی
مبارزه با دخانی��ات را هم تنظیم
کرده است.
این کنوانسیون به منظور به حداقل
رس��اندن مصرف س��یگار ،کلیه
دولتها را موظف می کند ضمن
درج تصاویر ضد مصرف دخانیات
بر روی پاکت های سیگار ،قیمت
آن راهم افزایش دهند.
مس��ئوالن مربوطه در جمهوری
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چش
ـهر کو شراب فرقت روزی ـیده باشد
قـط
داند که سخت باشد ع امـیدواران
			

اسالمی در اینباره گفتهاند که این
تصاویر باید هر  ۶ماه عوض شود
و هر سیگاری که فاقد این تصاویر
باش��د ب��ه عن��وان کاالی قاچاق
شناخته و جمع آوری خواهد شد.
اج��رای این قانون در ای��ران از ۵
مهر سال  ۸۷آغاز شده و از آنزمان
ای��ن تصاویر ب��ر روی همه پاکت
های دخانیات که در کشور توزیع
میش��ود ،اعم از سیگار و تنباکو،
چاپ شده است.
 ۳۲۰میلیون دالر سیگار آمریکایی
در ایران

در س��ال  ۸۸ه��م دبیر جمعیت
مبارزه با استعمال دخانیات ،زهرا
حسامی ،معاون وقت درمان مرکز
تحقیقات کنت��رل دخانی��ات از
کاهش سن آغاز مصرف سیگار به
 ۱۲سال خبر داده بود.
اما آمارهای جدید ،نشان میدهد
که س��ن آغاز به مصرف سیگاردر
کش��ور طی چهارس��ال ،دوسال
کاهش داشته است.
محمدرضامسجدی،دبیرجمعیت
مب��ارزه ب��ا اس��تعمال دخانیات،
همچنی��ن در اظه��ارات خود در
مورد مصرف سیگاردر کشور گفته

به حضور بزرگوارانی كه در مراسم سوگواری مان

است که چهار کمپانی بزرگ دنیا
هدایت گر تولید و توزیع سیگار در
يا بوسيله تلفن و ساير وسائل ارتباط جمعی
جهانهستند.
محدودی
به
اشاره
او سپس با
ها
ت
و درج پیام همدردی ما را مورد تفقد قرار داده اند،
برای مبادله تج��اری بیش از ۵۰
سپاس خود را تقديم می داريم.
میلیون دالر با ایران گفته اس��ت:
"در ح��ال حاض��ر ی��ک کمپانی
امریکایی بدون هیچ محدودیتی
 ۳۲۰میلی��ون دالر س��یگار وارد
ای��ران ک��رده ک��ه مبی��ن هدف
کشورهای غربی برای ضربه زدن
به نظام است".
او اش��ارهای ب��ه نام ای��ن کمپانی
نک��رده ،ام��ا در ای��ران در می��ان
سیگارهایی خارجی ،مارک های
مالبورو ،کمل ،وینستون ،دانهیل،
اس آبی ،پین ،مگنا و کنت نسبت
به دیگر مارک های سیگار مصرف
بیشتریدارند.
وی ب��ا بی��ان اینکه س��االنه ۶۵
میلیارد نخ سیگاردر کشور مصرف
میشود ،این را هم گفته است:
در آذر م��اه س��ال  ۹۱از مصرف و عربس��تان س��عودی در جایگاه و قهوهخانههای��ی که ب��ا قلیان از
" ۶درصد مالیاتی که بر دخانیات س��االنه  ۶۰میلیارد نخ سیگار در س��ومین مصرفکنن��ده ب��زرگ مشتریان خود پذیرایی میکنند،
سیگارهای آمریکاییدر جهان قرار ممنوع است.
بس��ته ش��ده نیز باید ب��ه وزارت کشور خبر داده بود.
بهداشت تعلق بگیرد که در حال
کاوه قریشی :روزآنالین
گرفت.
حاضر اینگونه نیست".
 ۴ارديبهشت ۱۳۹۲
در ایران عالوه بر ممنوعیت مصرف
جایگاه جهانی ایران در مصرف
س��یگار و قلی��ان در مکانه��ای
پی��ش از وی معص��وم نجفیان ،سیگار
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران ،ایران در س��ال  ۲۰۰۵بعد از ژاپن عمومی ،ورود زنان به چایخانهها

>> ادامه از صفحه13 :
دهد :سال  ۸۸مگر نبود .اصال مردم نمی رود.
می پرس��م پ��س ش��ما رای می
را آدم حساب نکردند.
از او که ش��غلش آزاد اس��ت ،می دهید؟
پرسم احمدی نژاد که میگه مردم می گوید :بله؛ چرا رای ندهم۳۰ .
از من راضی هستند و به آنها یارانه س��ال زحمت کش��یدیم باید یاد
دادم و معیشت ش��ان بهتر شده بگیریم رای بدهیم .وگرنه یک آدم
که پاس��خ می دهد ۴۰ ]...[ :هزار احمقی مثل قالیباف میاد .هاشمی
تومان داده  ۴۰۰هزار تومان گرفته رفسنجانیدوئل انتخابات است.
 .پول نداده که .کاسبی کرده ۴۰ .نظر این ش��هروند بر این است که
ه��زار توم��ان داده م��ردم را گول امسال مردم یک آس رو می کنند
زده  .همی��ن امروز کرایه ها را  ۳۰نظام هم یک آسی رو می کند.
درص��د گران تر کردند .اینها هیچ او اضافه می کند :س��ال  ۷۶مردم
کدام نمی آیند برای من و ش��ما ی��ک نه ب��زرگ به بی��ت گفتند.
کار کنن��د .اینها می خواهند رگ [ ]...دس��ت به دست هم داده بود
و ریشه ماها رو بزنند فقط همین .ک��ه بگوید ناطق ن��وری؛ مردم نه
اصال نباید به انتخابات و سیاست گفتند ۸ .س��ال پیش نه بزرگ به
اصالحات گفتند که فرمولت جواب
فکر کرد.
ن��داد .این دفعه یک مقدار قوانین

«باید رای بازی پیچیده ش��ده االن
شهروند جوان :انتخابات
می خواهند ب��ه جریان
پرشور است
ش��هروندی هم از اس ام بدیم ،وگرنه احمدی ن��ژاد بگویند نه؛
یک آدم
بازی پیچیده ست چون
اس آم��دن هاش��می به
ِ
مثل
انتخابات می گوید و اشاره احمقی
احمدی نژاد بازی فرار رو
قالیباف
به جلو دارد.
می کند :خیلی خوب شد
میاد.
می گوید می خواهم کار
هاش��می آمد همزمان با
کنم نگذاشتند می ماند.
مش��ایی آمده .خوبه آمد
هاشمی
تنور انتخابات را گرم می رفسنجانی یک جریان مثل هاشمی
هم هست که مردم به آن
کند.
دوئل
م��ی گوی��م :رحیم��ی و انتخابات رای نمی دهند .مش��ایی
هم رای شهرهای کوچک
جوانفکر هم ک��ه آمدند.
است»!.
را دارد اما فایده ای ندارد؛
می گوید :آنهادیگر عددی
می خواه��د مثل الگوی
نیس��تند .این دفعه فقط
بین رفسنجانی و مشایی و احتماال احمدی نژاد را پی��اده کند .اتفاق
اصولگراها هم می کش��ند کنار و س��ال  ۷۶و  ۴سال بعد آن دوباره
لنکرانی هم هس��ت .او ادامه می اتفاق می افتد.
دهد :ب��رای آنهایی که تحلیل گر می پرسم :باالخره فکر می کنید
سیاسی هستند اتفاقات خوبی می کی رییس جمهوری می شود؟
افتد .اتفاق��ات بزرگی افتاد .با این می گوی��د :من کاری ن��دارم کی
جریانی ک��ه از امروز راه انداختند .رییس جمهور می ش��ود من نگاه
امشب خواب به چشمان خیلی ها می کنم تحلیل می کنم .انتخابات

قدم رنجه فرموده،

خانواده
فاميـلی

پرشور است.
۸۸
سال
انتخابات
به
اشاره
او که با
یک دانشجو :هاشمی آمد که بازی
می گوید ۸۸ :اوج حضور انتخاباتی را به هم بزند اما به رای مردم
مردم بود ،اضافه می کند :موسوی نیست
اگر دندان رو جیگر می گذاش��ت شهروندی هم که خود را دانشجو
االن رییس جمهور میش��د .رای معرفی می کند نظر متفاوت تری
اش هم چند برابر بود امس��ال .دو دارد .می پرسم اخبار انتخابات را
بار بیرون آمدن��د کافی بود دیگه دنبال می کنی؟
نباید ادامه پیدا می کرد .االن نوبت می گوید :هاش��می هم ثبت نام
موس��وی بود که زهرش را بریزد .ک��رد .ادامه می دهد :این هم یک
ش��ما هم االن اعتراض کنید می بازی دیگه ست برای اینکه مردم
گیرنت .من همداد بزنم می گیرنم .ر ا پای صندوق های رای بکشانند.
میگ��ن زبان نرم مار را از س��وراخ همانطور که موس��وی را آوردند تا
بیرون می کشد.
مردم را بیارند دم صندوق ها  .اما

با اینکه موس��وی رای آورد چیکار
کردن��د؟ احمدی ن��ژاد را رییس
مرد میان سال :احمــدی نژاد
جمهور کردند .هاشمی هم گفته
می خواهد نوار رو کند!
میانسال است و در حال پیاده روی بود اگر رهبری مخالفت نکند می
که با او هم صحبت می شوم ،می آیم .این یعنیدیکتاتوری.
پرسم چه خبر از اوضاع کشور ،می می پرسم رای می دهی؟
می گوید :این مردمی که من دیدم
گوید :گرانی و بدبختی.
می پرس��م :اخبار انتخابات را هم ب��از هم رای میدهند هر چقدر تو
دنبال می کنی��د؟ می گوید :دور ،چ��اه می افتند باز م��ی آیند .می
گوید :سال  ۸۸مردم چقدر کتک
دو ِر احمدی نژاد است.
دلیلش را که می پرسم ،می گوید :خوردند .دیگر فرصت سوال کردن
احمدی نژاد جیگر شتر دارد .نمی پیدا نمی کن��م و حرف های این
گذارند حرکتی کند .از همان روز دانش��جو برای گفتن زیاد اس��ت،
اولی که آمد به اینها گیر داد .االن ادام��ه می دهد :م��ن خودم همه
هم چون دس��تش ب��ه جایی بند راهپیمایی ها بودم[]...چی ش��د؟
نیستدنبال این هست که قدرتی چق��در کت��ک خوردی��م .همین
دستش باشد یا مش��ایی باشد یا آقای هاشمی چقدر گفت خانواده
خ��ودش .به خاطر همی��ن تا روز زندانیان سیاسی .مگر کسی گوش
خداحافظ��ی اش خطرش خیلی کرد .همین چند روز پیش شبکه
زیاد هست .مگر نشنیدید نوار می م�ن و تو به نق��ل از خان��م آقای
خ��واد رو کنه که این تعداد رای را هاشمی هم از انتخابات  ۸۸گفت.
هم نداشتم و از خامنه ای آوردم .می پرسم  :فکر می کنی چه کسی
می پرسم :به نظر شما این نوار رو رییس جمهور می شود؟
می ش��ود؟ می گوید :به هر حال می گوید :هاشمی آمد که بازی را
زور خامنه ای مقابل احمدی نژاد به هم بزند اما به رای مردم نیست.
نصف هست .اگر زورش نصف نبود م��ی گوید :اگر هاش��می بخواهد
برخ��ورد می کرد .چ��را؟ چون از رای بیاورد قش��ر متوسط سرمایه
همهی کائنات اینها خبردارد.
دار رای می آورد قش��ر فقیر اصال


رای نمی دهند .بدبختی مردم هم
همین هس��ت .سال  ۸۴آمدند به
احمدی نژاد رای دادند.


پرستار بیمارستان :همه پرسنل شاد
شدند و مردم ایستادند

در مس��یر بازگش��ت با ش��هروند
دیگری ه��م صحبت می ش��وم.
پرس��تار بیمارس��تان ..است و در
حال بازگشت به منزل .می پرسم
اخبار انتخابات را دنبال می کنید؟
می گوید :امروز در بیمارستان به
محض اینکه تلویزیون نش��ان داد
هاشمی آمد همه پرسنل و مردم
بلند شدند ایستادند.

خامن مسن :هاشمی بیاد گرونی
کم میشه؟

خانم مسن دیگری که کنار اوست
فق��ط به ح��رف های م��ا گوش
می کند .به مقصد که می رس��د،
کمکش می کنم وسایلش را خارج
از ماش��ین می گذارم ،به سختی
پیاده می شود و بعد از ناله ای که
از پ��ادرد می کند قبل از رفتن به
آرامی سوال می کند:
این هاشمی خدایی بد نبوده .یعنی
بیاد این گرونی ها کم می ش��ود؟
اوضاع مردم بهتر می شود؟
________________


فنگویندگی

تدریس فنون گویندگی
برای  :سخنرانی های موثر ،گویندگی
ژورنالیستی ،گویندگی برای رادیو و
تلویزیون ،آمادگی برای انجام مصاحبه های
کاری و یا رادیو تلویزیون،
فنون شعر خوانی و دکلمه و...

توسط :رضا هومن

(با بیش از  20سال سابقه در تهیه واجرای
برنامه های رادیو وتلویزیون وخوانندگی
باگروه های موسیقی پاپ ایرانی )

514-833-8684
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ادامه دار...

 •اگر جراحی ،پیزی خود تو جا بنداز!
 •اگه خدا بخواهد ،از نر هم میدهد!
 •اگه خاله ام ریش داشت ،آقا دائیم بود!
 •اگه خیرداشت ،اسمشو می گذاشتند خیرالله!
 •اگر دانی كه نان دادن ثواب است
 /تو خود میخور كه بغدادت خرابست!
 •اگه دعای بچه ها اثر داشت ،یك معلم زنده نمی
موند!
 •اگه زاغی كنی ،زوقی كنی ،میخورمت!
 •اگه زری بپوش��ی ،اگر اطلس بپوش��ی ،همون
كنگر فروشی!
 •اگه علی ساربونه ،میدونه شترو كجا بخوابونه!
 •اگه كالغ جراح بود ،ماتحت خودشو بخیه میزد .
 •اگه الالئی بلدی ،چرا خوابت نمیبره!
 •اگه مردی ،س��ر این دس��ته هونگ (هاون) و
بشكن!
 •اگه بگه ماست سفیده ،من میگم سیاهه!
 •اگه مهمون یكی باشه ،صاحبخونه براش گاو می
كشه!
 •اگه نخوردیم نون گندم ،دیدیم دست مردم!
 •اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد!
 •اگه هفت تا دختر كور داش��ته باشه ،یكساعته
شوهر میده!
 •اگه همه گفتند نون و پنیر ،تو س��رت را بگذار
زمین و بمیر!
 •امان از خانه داری ،یكی میخری دو تا نداری!
 •امان ازدوغ لیلی  ،ماستش كم بود آبش خیلی!
 •انگور خوب ،نصیب شغال میشه!
 •اوسا علم! این یكی رو بكش قلم!
 •اوالد ،بادام است اوالد اوالد ،مغز بادام!
 •اول بچش ،بعد بگو بی نمكه!
 •اول برادریتو ثابت كن ،بعد ادعای ارث و میراث
كن!
 •اول بقالی و ماست ترش فروشی!
 •اول پیاله و بد مستی!
 •اول ،چاه را بكن ،بعد منار را بدزد!
 •ای آقای كمر باریك ،كوچه روش��ن كن و خانه
تاریك!
 •این تو بمیری ،از آن تو بمیری ها نیست!
 •اینجا كاشون نیست كه كپه با فعله باشه!
 •این حرفها برای فاطی تنبون نمیشه!
 •این قافله تا به حشر لنگه!
 •اینكه برای من آوردی ،ببر برای خاله ات!
 •اینو كه زائیدی بزرگ كن!
 •این هفت صنار غیر از اون چارده شی است!
 •اینهمه چریدی دنبه ات كو؟!
 •اینهمه خر هست و ما پیاده میریم!

اشتراکپیوند

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

«صدفک» یا پسوریازیس بیماری پوستی مزمن
خودایمنی است.
این بیماری هنگامی رخ میدهد که سیس��تم
ایمنی بدن س��یگنالهای اشتباهی میفرستد.
چرخه رشد
این سیگنالها باعث افزایش سرعت
ٔ
سلولهای پوست میشود؛ یعنی افزایش بیش
از حد سلولهای پوستی از میزان ریختن آنها.
در کل پن��ج ن��وع پس��وریازیس وج��ود دارد.
شایعترین آن «پسوریازیس پالک مانند» است
که با ناحیههایی قرمز رنگ با پوشش��ی نقره ای
و س��فید از س��لولهای مردٔه پوست مشخص
میش��ود .پس��وریازیس در هر نقطهای از بدن
مانند زانو ،آرنج یا پوست میتواند مشاهده شود
و با س��ایر شرایط جس��می جدی مانند دیابت،
بیماریهای قلبی و افسردگی در ارتباط است.
پس��وریازیس ش��ایعترین بیم��اری خودایمنی
در آمریکا میباش��د به ط��وری که  ۷٫۵میلیون
آمریکایی پسوریازیسدارند.
پسوریازیس میتواند نسبت بهدرمانهای سنتی
شدیداً مقاوم باشد .و بااینکه درمانهای پزشکی
پسوریازیس میتوانند موثر باشند ،ممکن است
عوارضجانبی نیز به همراهداشته باشند.
در سالهای اخیر تمایل به درمانهای جایگزین
برای پسوریازیس و سایر مشکالت شدیداً افزایش
یافته است.
در سال  ۳۸ ،۲۰۰۷درصد از بزرگساالن امریکایی
نوعی داروی جایگزین یا مکمل استفاده کردهاند.
در مقایسه با درمانهای سنتی ،تحقیقات کافی
فقط روی درمانهای جایگزین بسیار کمی برای
پسوریازیس انجام شده است .اما اگر یک درمان
جایگزین پسوریازیس برای شما موثر بوده است،
بدون اینکه عوارضجانبی برایتان داشته باشد،
این میتواند تنها سند و مدرکی باشد که به آن
نیازدارید.

درمانهای جایگزین طبیعت برای پسوریازیس

اش�عههای آفتاب یک��ی از بهتری��ن درمانهای
جایگزین برای پسوریازیس میتواند باشد .تقریباً
 ۸۰درصد از افرادی که به طور منظم در معرض
ن��ور آفتاب قرار میگرفتند گزارش میکنند که
پسوریازیس آنها بهتر شده است.
از طرف دیگر ،آفتابس�وختگی میتواند
باعث بدتر شدن پسوریازیس شود .حتم ًا
از کرمه�ای ضدآفتاب ب�ا  SPFحداقل ۳۰
استفادهکنید.
دقت کنید که چش��مهایتان را درمقابل آفتاب
محافظت کنید .از عینک آفتابی استفاده کنید و
دقت کنید که عینکتان  ٪۱۰۰اشعات  UVAو
 UVBرا مسدود میکند.

درمانهای جایگزین گرمسیری برای پسوریازیس

درمانه��ای گرمس��یری زی��ادی در بهب��ود
پسوریازیس موثر هستند:
بااینکه مدارک کافی برای اثبات آن وجود ندارد،
آلوئهورا پوست را التیام بخشیده و پسوریازیس را
بهبودمیبخشد.
روغ�ن درخ�ت چ�ای نی��ز میتوان��د در رفع
پسوریازیس پوست سر مفید باشد.
عصاره جو دوسر خارش را کاهش داده و پوست
را التیام میبخش��د .ترکیبات عصاره جو دو سر
در بسیاری از محصوالت مراقبت پوستی یافت
میشود.

رژیمغذایی و مکملهای پسوریازیس

بعض��ی افراد ادعا میکنند که برخی موادغذایی
پسوریازیس را تحریک میکند .رژیمهای غذایی
که ادعا میکنند درمان جایگزین پس��وریازیس
هستند ،اثباتشان مشکل است .تحقیقات کافی
در این زمینه هنوز انجام نگرفته است.
رژیمغذایی

متخصصی��ن توصیه میکنند ک��ه احتیاط در
رژیمغذایی برای بهبود پسوریازیس الزامی است.
اگر قصد دارید از طریق رژیمغذایی پسوریازیس
خود را کنترل کنید ،درمورد آن حساس باشید.
سعی کنید از موادغذایی سالم و کامل استفاده
کنید.
گزارش شده است که روغن ماهی ،روغن گل
پامچال شب ،خار شیر ،ویتامین  Dو روغن
پونه کوهی ب��رای درمان پس��وریازیس موثر
بوده است .اما تحقیقات هنوز آن را ثابت نکرده
است ،اگر برای شما موثر بوده ،حتماً با پزشکتان
درمیان بگذارید که آن را استفاده میکنید.
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دانش خود را از
فارسی محک بزنید!
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سایر درمانهای جایگزین برای
پسوریازیس

آب و ه��وای خ��اص دریای مرده
آفت��اب گرفت��ن طوالن��ی بدون
آفتابسوختگی را مقدور میسازد.
حم��ام گرفت��ن در غلظت نمک
باالی آنجا --که  ۱۰برابر اقیانوس
اس��ت --نیز خ��واص التیامبخش
دارن��د .دری��ای مرده ب��ه یکی از
مقاصد مس��افرتی ب��رای درمان
پسوریازیس تبدیل شده است.
گفته ش��ده اس��ت ک��ه آبوهوا
درمانی نیز موثر است.در تحقیقات
مشخص ش��ده که بین  ۸۰تا ۹۰
درصد از کسانی که به دریای مرده
سفر میکنند ،شاهد بهبودی در
وضعیت پسوریازیس خود بودهاند
و فقط  ٪۱از افراد بدتر شدن عالئم
خود را گزارش کردهاند.

ب��رای تقریب��اً نیم��ی از اف��راد
پسوریازیس به طور متوسط تا سه
ماه به طور کل از بین رفته است.


کاهش استرس برای کنترل
پسوریازیس

استرس پس��وریازیس را تحریک
میکند .با این که کاهش استرس
قادر نیست جایگزین دارو شود اما
میتواند به باال بردن تاثیر داروها
کمک کند.
مدیتیش�ن اس��ترس را کاه��ش
میده��د .تحقیق��ات محدودی
مدیتیش��ن را بعنوان راهی برای
بهبودپسوریازیستوصیهمیکنند.
یوگا نیز هزاران س��ال اس��ت که
بعنوان راهی برای کاهش استرس
ش��ناخته میش��ود .اگر ی��وگا به
ریلکس کردن شما کمک میکند،
ارزش امتحان کردن را دارد.
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ماس�اژ نیز یک کاهنده استرس
موثر است .حتماً متخصص ماساژ
خود را از پسوریازیس خود مطلع
کنید ،مخصوصاً اگر در این زمینه
تخصصداشته باشند.
به خاطر داش��ته باشید که FDA
استفاده از مکملها را به جای دارو
برای پسوریازیس تایید نمیکند.
بد نیس��ت برای اس��تفاده از این
روشه��ای درمانی کمی محتاط
عمل کنید.
اگر ی��ک روش درمانی جایگزین
برای ش��ما موثر بوده است ،عالی
است چون راه دیگری به جز دارو
ب��رای بهبود وضعیت خ��ود پیدا
کردهاید.


 ۳۰دقیقه ورزش روزانه
برای کم کردن وزن کافی
است
 ۳۰دقیق�ه ورزش روزان�ه
میتوان�د عدد جادویی ش�ما
برای کم کردن وزن باشد.
در یک تحقیق جدید مش��خص
ش��د که  ۳۰دقیقه ورزش در روز
به همان اندازه یک ساعت ورزش
به بزرگساالنی که اضافهوزن دارند
برای پایین آوردن وزنشان کمک
میکند.
محققان دریافتهاند که درمقایسه
به مردانی که یک س��اعت در روز
تمرینداشتند و حدود  ۳کیلوگرم
طی سه ماه کم کردند ،مردانی که
اضافهوزن جزئی داشته و به اندازه
کافی سخت تمرین کردند که در
 ۳۰دقیقه عرقشان دربیاید ،طی
سه ماه چیزیدرحدود  ۴کیلوگرم
وزن کم کردند.
کاهش کلی حجم بدن برای هردو
گروه یکسان و حدود  4.5کیلوگرم
بود.
محققان بر این باورند که نتایج این
تحقیق واقعاً شگفتآور است.
توضیح آن میتواند این باشد که
برای افراد  ۳۰دقیقه تمرین کام ً
ال
شدنی و امکانپذیر میرسد و به
همین دلیل ان��رژی و میل کافی
برای انجام آن را دارند.
در این تحقیق ،محققان روی ۶۰
مرد ش��رکتکننده که اضافهوزن
متوسط داش��تند و میخواستند

وزن کم کنند ،کار
کردند.
این مردها
به صورت
اتفاقی به
دو دس��ته
تمرین��ات ایروبیک
بودن��د ،نس��بتاً وزن کمتری
متوسط و شدید تقسیم شدند .پایی��ن آوردن��د ۳۰ .دقیقه اضافه
به گروه تمرینات ش��دید طوری تمرین هی��چ نتیج��ه موثری بر
تمرین داده میش��د که حسابی کاهش وزن آنها نداشته است.
ع��رق کنن��د ،مث��ل دوی��دن یا
دوچرخهس��واری برای  ۶۰دقیقه .فواید دیگر مترینات کوتاه
گروه تمرینات متوسط فقط باید محققان میگویند که تحقیقات
تمرین��ی برای  ۳۰دقیق��ه انجام نشان میدهد ۳۰دقیقه تمریندر
میدادند که عرقشان را دربیاورد .روز میتواند فوایددیگری نیز برای
بع��د از گذش��ت  ۱۳هفت��ه ،این کاهش وزن داشته باشد.
تحقیق مش��خص ک��رد که  ۳۰بعنوان مث��ال ،افراد بعد از تمرین
دقیقه تمریندر روز نتایجی مشابه هنوز انرژی اضافهای دارند که در
یا حتی بهتر از تمرین یک ساعته ط��ول روز از نظر فیزیکی فعالتر
در بر خواهد داشت.
باشند.
محققان میگویند آنهایی که  ۳۰عالوهبراین ،محقق��ان میگویند
دقیقهدر روز تمرین کردند ،به طور مردان��ی ک��ه  ۶۰دقیق��ه در روز
متوس��ط یک کیلو وزن بیشتری تمری��ن میکردند ،ب��رای جبران
نس��بت به آنهایی که تمرین یک ان��رژی ک��ه در تمرین س��وزانده
ساعتهداشتند ،کم کردند.
بودند ،کالری بیشتریدر طول روز
درمقابل ،مردانی که یک س��اعت مصرف میکردهاند ودرنتیجه وزن
در روز تمرین میکردند ،نسبت به کمتری پایین آوردند.
انرژی که طی تمرینشان سوزانده

مژده مژده بزودیگشایشمییابد
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هر س��ال كه به پايان بهار و آغاز فصل تابس��تان نزديك ميشويم ،چگونگي
گذران اوقات فراغت دانشآموزان به مس��ئلهاي جدي براي مسئوالن و خانوادهها
بدل ميشود .برخي تعطيالت تابستان را زماني مناسب براي جبران عقب ماندگي
درس��ي دانشآموزان و گروهي اين ايام را فرصت خوبي براي تكميل فعاليتهاي
شنبه  16خردادماه  14 1391رجب  5 1433ژوئن 2012
مي سه
5094
شماره
سال هجدهم
دهم شماره  5094سهشنبه  16خردادماه  14 1391رجب  5 1433ژوئن 2012
پندارند.
مدرسه
پرورشي
برنامهريزي مناس��ب براي ايام تابستان كودكان و نوجوانان مستلزم شناختي
روش��ن از مفهوم اوقات فراغت و كاركردهاي ناش��ي از آن است .بر پايه مطالعات
اكتشافي بسياري از والدين تعريف روشن و علمي از اوقات فراغت و بالطبع برنامه
روشن و كار آمدي براي فرزندانشان ندارند.
در
و
چيس��ت
فراغت
اوقات
كه
اس��ت
لذا پرس��ش كليدي در اين بحث اين
مس��ئلهی مه��م دیگ��ر ،از نظر
فرايند تربيت فرزندان چه تأثيري دارد؟ اوقات فراغت را به اشكال مختلف ميتوان
است:آن ،این اس��ت
خطرات
اجتماع
فراغتوعبارت
تعريف كرد اما شايد به زبان ساده بتوان گفت اوقات
موردبیخوابی
دچ��ار
که
اف��رادی
که انجام فعاليتهايي كه
رهايي موقت از كار و اش��تغال رس��مي زندگي و
ط��ولرا رفع
كاركردهاي اصلي
نظر و به دلخواه فرد باشند .دستهاي از جامعه شناسان
روز دچ��ار
هس��تند ،در
برخي
اند.
برشمرده
انسان
خستگي ،سرگرمي ،تفريح ،رشد و شكوفايي شخصيت
خطاهای کاری میشوند که اگردر
نيز معتقدند فراغت يك پديده ذهني و رواني اس��ت ،حالتي براي روح اس��ت كه
شغلهای حساس باشند ،میتواند
الزاماً به وقت اضافي ارتباط ندارد.
مثل کسانی
آفرین
مخاط ر
باشد.كاركرد
اما س��ه
ذكره كرد
كاركرده��اي متعددي براي اوقات فراغت ميتوان
اصلي وقت فراغت را ميتوان اينگونه بيان كرد :که رانندگی میکنند ،یا خلبانها
کهبدني و
کس��انیهاي
آرميدن از خستگي ،رشد آزاد به منظور جبرانیامحدوديت
ذهنيش��یفتی
کارهای
زندگي مدرن و تفريح كه از مالل زندگي بكاهد .دارند یا با دستگاههای خاصی کار
با اين تعريف و كاركرد ميتوان دريافت بس��ياري از فعاليتهايي كه گروهي
میکنند.
از خانوادهها براي پر كردن ايام تعطيالت تابستاني فرزندان در نظر ميگيرند در
برایو سالمت
هم
بیخوابی
فراغت بی
اینها هم
خواب فرصتی برای پاسخ به درون دیگر اینکه وقتی به بستر میرود ،قالبدارند
بنابراینها به خس��ته شدن
ایجاداي از اين برنامه
خوابی و پاره
نميگنجد
گذرانکهاوقات
فراغت اجتماع
س�لامت
قرارانجامد.فرد و
طولپای ب
سندرم
كارايي مثل
كاهشیکند،
اس��ت .در خواب است که فرصت به سرعت بخوابد ،ولی مرتب بیدار م
برایاوقات
همگذران
چگونگي
س��الیمي
فرزندان در
ثابتازبراي
يك نسخه
پيچيدن
هورمونها
بسیاری
است.
وابستهRاست ومهم
پیدامیکنیم ،سیستمهای حیاتی شود و
گوناگونيe s t
دانشآموزان به متغيرهاي ( l e s
است درست.
ک��هتربيتي كاري
)Legنه به لحاظ
امكان پذير است و
آنان نه
هورمون رش��د در طول
بخصوص
خود را ترمیم کرده و پروتئینهای
چرت
همهروز
افرادی که در طول
بهرهگيري از متخصصان و آگاهان به امر تعليم و تربيت در برنامهريزي براي
ش��ح م
ر
ت
مشاركتیش��ود،
عمیق
خواب
بیماری
خودش
مغزمان را بسازیم .اما حدود  ۴۰تا
دارند
اوقات فراغت و نياز سنجي از دانشآموزان و فرزندان،
خوابگذران
میزنند ،اختالالتچگونگي
طول خواب
در مغز
های
پروتئین
ایجاد
 ۵۰درصد از م��ردم از این نعمت
دركمك
تابستان
فراغت
بخشي اوقات
اس��ت بهو غنا
دادن آنان در برنامهريزي ميتواند
عمیق سنتز میشوند.
طبیعی بیبهرهاند .خواب این افراد
كند.
س��كونت افراد
بخش��ي از كيفيت اوق��ات فراغت به امكانات موجود در محل
مهم اس��ت
بنابراین خیلی
با مشکالتی همراه است و احساس
به
و
باش��د
قطعه
قطعه
خوابش
ترین
پیدا کردن علت بیخوابی مهم
داده برنامه
سرخوشی و رفع خستگی پس از راحتی وقت��ی بیدار میش��ود ،وابس��ته است و بخش��ي به توان مالي خانواده،
ريزيبشناسیم
پدیده را
نش��ان این
است.مطالعات که ما
افزايشآن
مقابله با
برای
مناس��بگام
تأثير مثبت اوقات فراغت بر زندگي كودكان و
ترين عامل
اصلي
ی��ک اختالل
زمينهکه
بدانی��م
خواب ،در آنها مشاهده نمیشود .خوابش نبرد.
امكانات و
نوجوانان اس��ت و اين عامل ميتواند بس��ياري از كمبودهاو را در
.
ت
هس
بیدار
زود
خیلی
صبح
دیگر اینکه
ش��رايط جبران كند .با توجه به تعامل دو نهاد خانواده و آموزش و پرورش ،نقش
خان��واده در چگونگي گذران
فرهنگس��ازي و افزايش دانش
مدرس��هم در
یکند.
اوليايیخوابی
در زیر به چند پرسش و پاسخ با بش��ود .یا این که به میزان کافی ب
رنگ و
خوابیبارز ،پر
فرزندانینقش��ي
دکتر مری��م نوروزیان ،متخصص بخوابد ،اما وقتی بیدار میش��ود ،اوقات
چیست؟
 فراغت ،برنامهريزي و هدفگذاري آن براي علل ب
است.
انكار
قابل
بیماریهای مغز و اعصاب ،توجه احساس کند اصال سر حال نیست غيراثرات بیخوابی بر روح و روان و  -اگر بخواهیم تقسیمبندی کلی
افزون بر اين نقش رس��انهها بويژه رسانههاي تصويري در اين امر بسيار حائز
کنید:
موضوعاتي بزرگش
علت خیلی
چیست؟
جسم
ی��کآن از
بکنیم،ضعف
بازخواني اين نقش و بررسي نقاط قوت و
اس��ت.
و خس��ته اس��ت و خوابش کافی اهميت

و
بوده
بیدار
مغز
تمام
انگار
نیست.
توس��طمیتواند،
اس��ت ک��ه
عصبی
فشار
خواب��ی
ی
ب
ک��ه
مش��کالتی
از
اس��ت كه چه در س��طح خرد توس��ط خانوادهها و چه در س��طح كالن
گيرد.
قرار
توجه
مورد
بايد
جامعه
فرهنگي
متوليان
و
ريزان
برنامه
سياستگذاران،
است.
کرده
ی
م
فعالیت
ایجاد
یک��ی
آورد،
ی
م��
وجود
ب��ه
حتی بیخوابی حاد ایجاد کند.
چه عالئمی وجود دارد که فرد
موضوع و
كاف��ي از
ش��ناخت
به هر
همچون
فراغ��ت
اوق��ات
میتواند توسط آنها متوجه شود که 
فعاليتاینکه
خاطر
اس��ت،
افسردگی
ناخوشایندی
خبر
فردی که
ديگري بهمثال،
برنامهريزي مناسب نياز دارد ،در طراحي آن به يقين بايد سليقه ،خواست و نياز
بدی برایش
خیلی
خواب با روحیه ارتباط مس��تقیم شنیدهیا اتفاق
اختالالت خواب چیست؟
دچار بیخوابی شده است؟
مخاطب در نظر گرفته شود و تأثير مثبت و منفي آن باز شناخته شود.
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تابس��تان نزديك ميشويم ،چگونگي
هر س��ال كه به پايان بهار و آغاز فصل
گذران اوقات فراغت دانشآموزان به مس��ئلهاي جدي براي مسئوالن و خانوادهها
بدل ميشود .برخي تعطيالت تابستان را زماني مناسب براي جبران عقب ماندگي
درس��ي دانشآموزان و گروهي اين ايام را فرصت خوبي براي تكميل فعاليتهاي
پرورشي مدرسه ميپندارند.
برنامهريزي مناس��ب براي ايام تابستان كودكان و نوجوانان مستلزم شناختي
روش��ن از مفهوم اوقات فراغت و كاركردهاي ناش��ي از آن است .بر پايه مطالعات
اكتشافي بسياري از والدين تعريف روشن و علمي از اوقات فراغت و بالطبع برنامه
روشن و كار آمدي براي فرزندانشان ندارند.
در
و
چيس��ت
فراغت
اوقات
كه
اس��ت
است .لذا پرس��ش كليدي در اين بحث اين
مری��ض دائم خواب وحش��تناک
فرايند تربيت فرزندان چه تأثيري دارد؟ اوقات فراغت را به اشكال مختلف ميتوان
بیند.
خش��م ،بتوانمی
احس��اس
اوقات فراغت عبارت است:
گفت
ناامنی ،زبان ساده
اما شايد به
ترس وتعريف كرد
اطالعات
ندانستن
و
زندگی
سبک
است.
دیگر
عوامل
عصبانیت از
رهايي موقت از كار و اش��تغال رس��مي زندگي و انجام فعاليتهايي كه مورد
رفع
كاركردهاي اصلي را
شناسان
باشند .دستهاي از جامعه
دلخواه
افسردگیو به
نظر
بهداش��ت
مورد رعایت
کاف��ی در
مهمفرداست.
خیلی
برخي
اند.
برشمرده
انسان
شخصيت
شكوفايي
و
رشد
تفريح،
سرگرمي،
خستگي،
فرد با گذش��تهی خود و افکارش خواب ،ج��زو علل دیگر بیخوابی
نيز معتقدند فراغت يك پديده ذهني و رواني اس��ت ،حالتي براي روح اس��ت كه
پایین است.
که مرب��وط به روحی��هی
الزاماً به وقت اضافي ارتباط ندارد.
مثال
دل
سر
س��وزش
که
کسانی
جدل
دارد
اس��ت،
و افس��ردهاش
متعددي براي اوقات فراغت ميتوان ذكر كرد اما س��ه كاركرد
كاركرده��اي
كرد:دائم اسید معدهشان به علت
دارند،
روانش��ناختی
علل
اصلياینها
میکند.
وقت فراغت را ميتوان اينگونه بيان
ذهني
و
بدني
هاي
محدوديت
جبران
منظور
به
آزاد
رشد
خستگي،
از
آرميدن
عدم کفایت اسفنکتر تحتانی مری
بیخوابی است.
مالل زندگي بكاهد.
همكه از
تفريح
عللمدرن و
زندگي
(دریچ��هی ورودی مری به معده)
هست.
پزشکی
یکسری
با اين تعريف و كاركرد ميتوان دريافت بس��ياري از فعاليتهايي كه گروهي
کش��یدن
دراز
موق��ع
و
باالس��ت
مثال کسی که بیماری و نارسایی
از خانوادهها براي پر كردن ايام تعطيالت تابستاني فرزندان در نظر ميگيرند در
خس��تهیزند
افق��ی،بهپس م
گنجد و در
بیماری
کس��ی که
دارد یا
شدنوو
وضعیت برنامهها
پارهاي از اين
فراغت نمي
گذران اوقات
قلب�یقالب
اوقاتتشدید
خواب
انجامد.سر دل
سوزش
قراردردارد
پای بی
سندرم
فراغت
چگونگيدرگذران
طول یاس��ال مي
فرزندان
كارايي
ریوی،كاهش
کند.براي
ی ثابت
نسخه
پيچيدن يك
است و
گوناگوني وابسته
متغيرهاي
خوابی م
ایجاد بی
شده و
دستخوش
آموزان بهخواب
دانشکه در
کس��انی
كاري است
تربيتي
نه به لحاظ
علل است و
امكان پذير
ی آنان نه
همه
درست.سشان
دارند ،یا نف
که درد
کسانی
پزشکی
شوند .اینها
تشنج م
بهرهگيري از متخصصان و آگاهان به امر تعليم و تربيت در برنامهريزي براي
است.
خوابی
ق��ول ما آپنه
ش��ود
قطعازمی
مشاركت
آموزانیا وبهفرزندان،
دانش
بی چگونگي گذران اوقات فراغت و نياز سنجي
کنی��د،
تابستانتواند،
اینها می
هم��هی
که به م
كمك
فراغت در
کنند،اوقات
غنایبخشي
مردهاییتواند
برنامهريزي مي
ف��رضآنان در
ی��ا دادن
پروس��تات بزرگ دارند یا کسانی علت بیخوابی باشد.
كند.
فراغت بهامكانات موجود در محل س��كونت افراد
اوق��ات
كيفيت
بخش��ي از
دیگر
ه��ای
بیماری
که ب��ه دلیل
توانريزي
دادهیبرنامه
نش��ان
خانواده،
توان
بخش��ي به
وابس��تهیااست و
مولتی
بیم��اری
مث��ل MS
چه م
مطالعاتارثی
مورد علل
پلمالي در
مناس��ب اصليترين عامل افزايش تأثير مثبت اوقات فراغت بر زندگي كودكان و
است
بیماری
اسکلروزیس
تواند گفت؟
بس��ياري از كمبودها را در زمينه امكانات و
عامل مي
(نوعیو اين
نوجوانان اس��ت

27

13

شوري در عرصه پاسداري از منابع طبيعي در گفتوگو با
وگو با
دره
گفت
هانيدربيژن
عي

ايلبزرگ فرزند ايل
ي
حفظ محيط زيست
ت

غالف
که در آن
پرورش،ک��ه
ژنتیک��ی
بیم��اری
تنه��ا
نقش
آموزش و
نهاد خانواده و
دس��تگاهتعامل دو
میلینبا توجه به
جبران كند.
ش��رايط
گذران
خان��واده در
س��ازي و افزايش دانش
مدرس��ه در
عصبیاولياي
فرهنگاز بین
رفته رفته
مرک��زی
چگونگياست،
بس��یار نادر
خوش��بختانه
خوابیو
بارز،یپر رنگ
نقش��ي
فرزندان
عصبیگذاري آن
ريزي و هدف
اوقات فراغت،
برنامههای
انتق��ال پیام
رفت��ه و
ک��ه ب
اس��ت
برايیی
بیماری
است.
انكار
قابل
غير
دچار اختالل میش��ود) یا دیابت ،کش��نده نام دارد .اینها افرادیاند
افزون بر اين نقش رس��انهها بويژه رسانههاي تصويري در اين امر بسيار حائز
خواباينبیدار
بارها از
شب
مجبورند
توانن��دازبخوابند و
موضوعاتي
نم ویضعف آن
هرگزقوت
ک��ه نقاط
نقش و بررسي
بازخواني
اس��ت.
اهميت
همین
بروند.
دستشویی
به
که
اس��ت
ممکن
خاطر
همین
به
شوند واس��ت كه چه در س��طح خرد توس��ط خانوادهها و چه در س��طح كالن توس��ط
درگيرد.
خان��وارقرار
مورد توجه
جامعه
ريزان و متوليان فرهنگي
برنامه
سياستگذاران،
خوابشان را
کند.
مختل می
دنیا
تنهابايد۲۸
بمیرن��د.
کهو
موضوع
از
كاف��ي
ش��ناخت
به
ديگري
فعاليت
هر
همچون
فراغ��ت
اوق��ات
یک سری داروهایی هستند مثل گزارش شده که به این عارضه
برنامهريزي مناسب نياز دارد ،در طراحي آن به يقين بايد سليقه ،خواست و نياز
یگویند،
پروپرانولول یا ایندرال یا داروهای به آن  Fatal Insomniaم
مخاطب در نظر گرفته شود و تأثير مثبت و منفي آن باز شناخته شود.

صفحه 14
 افرادی که در صفحهیک مح��رک یا کورت��ون ک��ه ایجاد دچارند.
ط��ول14روز چرت دارد.
افت��اده ،ممکن اس��ت بعد از
 یکی اینکه فرد در به خواب رفتنمشکلداشته باشد ،یعنی وقتی به میزنن��د و افرادی ک��ه موقع به دیگری کاهش تمرکز اس��ت که هفته دچار بیخوابی ش��ود و در بیخوابی میکند.داروهای بیماری 
{>> ادامه در صفحه}28 :
پارکینس��ون که حاوی دوپامین
یکروز در
بکشد خ��واب رفتن مش��کالت خاصی ف��رد در ط��ول
اینجا استرس عامل اصلی است.
یکیرود،
بستر م
گرفتنشرح
جدولیادبا دو
طولشرح
خیلیدو
جدول با
کنند.
ی
م
مختل
را
ب

خوا
هستند،
کرد.
خواهد
پیدا
مشکل
مطالب
مهم
خیلی
خواب
اخت�لاالت
کنند،
ی
م
پیدا
بخوابد.
که
مزم�ن
های
س
اس�تر
شرحعادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح
جواب«شرح
دارای دو
ایرانکردن
روزنامه پاک
جدولسپس با
حل کرده و
 5094جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد
5094

اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول ويژهجدول عادي
جدول عادي
____________________
جدولهای ____________________ ویژه وعادی


11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1افقي:
افقي:
سوره4 34
– 3
 15 14 13 12دستگاه تقويت 1صدا 2
-1الفت – برادر – چابك
-1الفت – برادر – چابك
 -8گشاينده – شهر صنعتي آلمان –
 -2فيلمي از عباس كيارستمي انگشت 1
1
 -2فيلمي از عباس كيارستمي
نماي خلق
نخس��ت – آثار ،شرايط و عوارض
 -3فراموش��ي – يك��دل ،هم -9
عقيده – 2
 -3فراموش��ي – يك��دل ،همعقيده – 2
لباس شنا
لباس شنا
طبيع��ي 3در يك ج��و معين و در يك
3
 -4روز عرب – طليع��ه اعداد – رفتگر
رفتگرزماني ثابت  -نشسته
 -4روز عرب – طليع��ه اعداد –دوره
4
– وسيله ترمز
– وسيله ترمز
 -10تپه  –4زور و س��نگيني – جمع
 -5تلخ – غيربليغ ،كوتاه – از معروفنادر
ترين 5
 -5تلخ – غيربليغ ،كوتاه – از معروفترين 5
شيرينيهاي سنتي شهر يزد
شيرينيهاي سنتي شهر يزد  -11انگور6خش��كيده – خانه كارمند
6
 -6دين برت��ر – جزيره ايراني اس��تان
اس��تان مرواريد
 -6دين برت��ر – جزيره ايراني – آب
7
هرمزگان – مايه حيات
هرمزگان – مايه حيات
 -12اطالع – 7وحشت – گرداگرد لب
شاهنامه
دهان –8اثر ابنسينا
 -7جمع نجيب – پدر سام در و
 -7جمع نجيب – پدر سام در شاهنامه 8
– حسودي ،خسيسي
– حسودي ،خسيسي
ف��راخ – مح��ل نمايش كارهاي
-13
9
9
 -8نظارت بر حسن اجراي سياستهاي
 -8نظارت بر حسن اجراي سياستهاي
محيرالعقول – پاكدامني
كلي نظام از اختيارات ايش��ان اس��ت – 10
كلي نظام از اختيارات ايش��ان اس��ت
10و شاعر دلسوخته ايران در
–-14عارف
چارچوب عكس – صداي زنگ
11هجري
چارچوب عكس – صداي زنگ قرن  4و 5
11
–-15
 -9چهار چش��مي مواظب گل است!
 -9چهار چش��مي مواظب گل است! –
ش��هري در اس��تان مازن��دران –
12
12
مركز تايلند – نشاني
مركز تايلند – نشاني
پهلوان قدرتمند يونان – مرغ سعادت
 -10م��رادف آش��غال – ج��اودان – 13
 -10م��رادف آش��غال – ج��اودان – 13
عمودي:
-1دورهاي14كه در آن تش��كيل جلسه
وس��يلهاي در خان��ه كه ب��راي آماده
قلهخان��ه
وس��يلهاي در
آماده كرد.
ب��راي ترك
كه لوتسه
اورست و
14
دهند – ققنوس
ميكار
كردن چاي به منظور نوشيدن به
نخس��تبه كار
روزهاينوشيدن
بانويچاي به منظور
ن بار يك كردن
به
كه
بود
آن
از
حاك��ي
همه
خبرها
كه
حالي
در
صع��ود
15
15
 -2مقدمهچين��ي – غروب كردن –
ميرود
چم مقدس مي
رود دليل ش��رايط ناپايدار جوي احتماالً امكان صعود براي وي آماده نباش��د اما با
ايران
هيماليا ،تالش  ۵۲روزه پروانه كاظمي به بار افقي -11 :ميخ كوچك سر پهن – دلير،پدر
دالور
پهن –
 -11ميخ كوچك
دلير،هوا در
آب و
وج��ودسربدي
دريايي
دالور منطقهدريايي
باز هم
گليمهلت –
ج��وان –
-1پايتخت – دو
صعوديار بلندقد!
طور مستقل – دو
زغالفراز بام
ايراني بر
عنوان
نشس��ت و  ۲۹ارديبهشت ماه وي
يار اروپ��ا
باس��تاني
سالح آرش – زغال
خوش��بو –
بلندقد! – به دنيا  -3درخت -10
بانويآرش –
س��ومينسالح
خوش��بو –
-10بهگلي
 -12صداي افس��وس – تواناي��ي ،توان
تواناي��ي،
افس��وس –
قله بلند -12
اورست ،گام
اورس��تصدايدنيا،
آمدن – سرانجام
متداول!– سنگ مرغوب
نهاد.توان – سنگ مرغوب
-11اس��ت
المنفعه  -4هم��ان ب��س
مش��هور–ازمال عام
دلآزار كهنه
المنفعه
دلآزار
فكريو او كه
ورزشش��د
كوهنورد آغاز
پسونديبانوي
برنامه اين
عامقله
قله كهنه – بامالفتح
كه پس از فتح
فردريش
 -2اثري بس��يار
خاس��تگاه – ورزش فكري
پسوندي– براي تصغير
براي تصغير –
اورس��ت مهمترين-11
نويس��ندگان معاص��ر
از
–
اش��كانيان
داشته
س��قف
كه
جايي
–
امير
جمع
-13
داشته
س��قف
كه
جايي
–
امير
جمع
-13
با
و
بعد
روز
۷
آورد
م��ي
حس��اب
به
را
رفته
راه
از
نيمي
تنها
كار
اينج��اي
ت��ا
را
جهان
له مرتفع
كلوپستوك آلماني
– نوعي جنون
– نوعي جنون
وسيلهپيامب��ران – ايتاليا – پاسبان
باشد – وسيله
لوتس��ه حمله
مرتفع
متر به
باالي ۷۰۰۰
باشد –– از
 -3مرك��ز تب��ت
 -12ابوالبش��ر – حرف ندا – شماليترين
شماليترين
حرفقلهندا –
ابوالبش��ر –
اس��تراحتي چند روزه در ارتفاع -12
كرمان––كناره
استانتهران
استان
 -5از
كه اين
 -14تيم فوتبال معروف اسپانيايي
اسپانيايي كه
فوتبال ومعروف
ي��ك دهه -14
نيز فتح كند و نام خود
موفق شد 5
فعاليتتيم كرد
متداول
رايحه
شهرهايشهر
متري– رارايحه
قله۸۵۱۶كرمان
خرداداينماه اينشهر استان
آزاردهنده
گريه
–
دارد
قرار
الليگا
به
صعود
آستانه
در
روزها
دارد
قرار
الليگا
به
صعود
آستانه
در
روزها
باالي
قله
دو
به
همزمان
است
توانسته
كه
جهان
در
زن
نخستين
عنوان
به
را
داخل
وهنوردي در
 -13پر و لبريز  -لنگرگاه كشتي – سنگ  -4گروه مردم چادرنشين – سرراست
 -13پر و لبريز  -لنگرگاه كشتي – سنگ
براي پوش��اك جين –
چشمنام
اروپايي – -6
چران
تماملقب
شيطان –
اروپايي
مردادشيطان –
ه هيماليا را-15
ترازوبرساند.
چرانبه ثبت
چشمكند
دنيا–صعود
لقبمتر
8000
آنچه در
-15نفس با
– تجلي ك��ردن
تجارتيترازو
رسيدگي
بزرگواري،روح ليال
آتش –تقديم به
ب��زرگ را
همراه تيم موفق به
درون خود داشته است
كنترلشراره آتش – بزرگواري،
نام وپسرانه –
عمودي –:جاي بيهوا نويسنده – -14
افتخار شراره
لوتس��هناماينپسرانه –
عمودي :وي پ��س از صعود به قله -14
پيراه��ن بافتن��ي جلو
–
ش��كلك
-7
هجري
هشتم
سده
در
ايران
شاعران
-1از
بان��وي هجري
سده هشتم
-1از شاعران ايران در
س��ال
تيرماه
31
اس��فندياري
ليال
كرد.
ايراني
اس��فندياري
.
 -5مانع آب – پي در پي – ماه نو
سروري
كوهنورد سروري
جامعه رابسته –
زيرس��اخت
 -6لباس خانم–هادر–واقع
تش��كيل
فاق افتاد و –
بازگشت
هايدر مسير
گاش��ربروم،2
جامعه رافتح قله
زيرس��اختپس از
ايندربارواقع گذش��ته
تش��كيلانديشه -15ميوهاي كه در جشنهاي كشورهاي
كشورهاي
متريكه در جشن
هزارميوهاي
هش��ت-15
جنگل
ديفتري –
تخلص
مادربزرگ –
 -8هميش��گي –
ميدهد
ميدهد
سپرد .پيكر
ش��ودو –جان
ميكرده
سقوط
ش��ود – مفتخر و
اس��تفاده مي
غرب��ي
مفتخر و
غرب��ي اس��تفاده
درخت
سبزواري
مالهادي
حاج
پردلي
و
جسارت
–
كش��يده
آب
زخم
-2
پردلي
و
جسارت
–
كش��يده
آب
زخم
-2
او
خود
وصيت
با
كوهن��ورد
اين
سربلند
سربلند
 -7همس��ر حض��رت ابراهي��م(ع) –
 -9گوناگوني – پروردگار –
– واحد سنجش شدت جريان
– واحد سنجش شدت جريان
در همان كوهس��تان باقي ماند
پرنده
حل برق
برق
برفي!عادی شماره 5093
جدول
حل
جدول ويژه شماره 5093
ارتفاعات5093
حل جدول عادیتا شماره
هيماليا مدفن ابدي
ش��هري -10 1 14 13مرغ س��حر – وقت –
–
نمكي!
فلزات
از
-3
ش��هري
–
نمكي!
فلزات
از
-3
باشد.
وي
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3
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1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ه
ا ب ز ي ر ك ا
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ه
ا ب ز ي ر ك ا
 1ج ه ي ز ي ه
بيگانه
استان
در استان زنجان – متابعت
1
– ي ب
زنجان ب
ا
ا درر ك
صعود ا ب ز
خب��ر
گفتني اس��ت
ش��جاع،ت ع م ي ر
قوم –ج ي
 -11يخادمش ر
شناس – ل ي 2ا ل ك
ت ع م ي ر
ش ر ج ي
 2ا ل ك ي
و
نسب ا
من و دشمار – ن
ر  -4م
ا
 2ب ه
 -4من و شما – نسبشناس –
ايران��ي ب��ه
بان��وي ركوهن��ورد
د ر ي ا
ش ا ك
ا ي 3رن ي ل ب ك
د ر ي ا
ش ا ك
 3ن ي ل ب ك
ز
ك و ف ه
ل ي م
 3گ ا
فوتبالير در
قهرم��ان – تيم
بهشت شداد
عادت ،منش –
عادت ،منش – بهشت شداد
لوتسهس بازتاب
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ك ن س
ا
ر س و
ل ي
ا
 4ب و
ك ن
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 4ب و
پ ش م ك
ل م
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سفيد
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-12
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و ل ي
ا
ن س ك ب ا
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داشته
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س��طح
 -6واحد س��نجش
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اركانخ ن ا
ك – ازس ر
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س ا
س��طح –ش م 7ر
س س ك
س ر خ ن ا ي
ز ك
ا
 7ر
7
ر
س��نجش ا
واحد ل ن ب
ه ت  -6ت
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اجباريي ا ي 8
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ت م
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س
ناگزير،ش
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خ ا ن م
چيزي
ساحل – ناگزير ،اجباري
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فدراس��يون
بانوان
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ا ي ن چ
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ب ر ه
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و ي
م ت س ا
ر ه
 9ا
9
كشند – ا
ر
گذارندد تا ي س
مي و
ن ا
خوردن و– يضد
 -13در هم
دربند
كاظمي ا م ل -7
پروان��ه
پيام��ي به
 -7ميگذارند تا دربند كشند –  10پ ك ك ا ر ت در
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ر ه
ا
ه ر
ر ت
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پ ك
ر
ر ه
ا
ه ر
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ا
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شعبه ،فرقه
شهري در ازبكستان – آئينها  11ا پياده –
شهري در ازبكستان – آئينها
بانوي
ي خ
ل ي ا م ت
م ه ن ا
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 13د
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 ۸۰۰۰امت��ر
ب��االي
ن ر گ س
مركز چادل –ي ت ر
 -15ر ه
ي ك س
ن ر گ س
ل ي ت ر
 14ي ك س ر ه
جزيرهاي
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نوعي
–
اتومبي��ل
 -9رانن��ده
 14ي
ل
نوعي ا
اتومبي��ل – م
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و
رانن��ده و
ل
ه
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ا
 14ش م
استك تبريك
صعود شده
فصل
ا ف ي ك
ت ر
س ا ك س و ف و ن
ا ف ي
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 15س ا ك س و ف و ن
محب��وبد – ن د
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خوراك��يو
ا ب ي ن ه
 15ر
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خوراك��ي محب��وب – فانوس
گفت.
5

بر فراز بام جهان

خدمات ارزی

514-844-4492
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جدول ويژه

>>حل در صفحه 34

 15 14 13 12 11 10 9 8دستگاه تقويت صدا – سوره34
 -8گشاينده – شهر صنعتي آلمان –
انگشتنماي خلق
 -9نخس��ت – آثار ،شرايط و عوارض
طبيع��ي در يك ج��و معين و در يك
دوره زماني ثابت  -نشسته
 -10تپه – زور و س��نگيني – جمع
نادر
 -11انگور خش��كيده – خانه كارمند
– آب مرواريد
 -12اطالع – وحشت – گرداگرد لب
و دهان – اثر ابنسينا
 -13ف��راخ – مح��ل نمايش كارهاي
محيرالعقول – پاكدامني
 -14عارف و شاعر دلسوخته ايران در
قرن  4و  5هجري
 -15ش��هري در اس��تان مازن��دران –
پهلوان قدرتمند يونان – مرغ سعادت
عمودي:
-1دورهاي كه در آن تش��كيل جلسه
ميدهند – ققنوس
 -2مقدمهچين��ي – غروب كردن –
پدر
افقي:
-1پايتخت باس��تاني اروپ��ا – به دنيا  -3درخت ج��وان – مهلت – باز هم
متداول!
آمدن – سرانجام
 -2اثري بس��يار مش��هور از فردريش  -4هم��ان ب��س اس��ت – خاس��تگاه
اش��كانيان – از نويس��ندگان معاص��ر
كلوپستوك آلماني
 -3مرك��ز تب��ت – از پيامب��ران – ايتاليا – پاسبان
 -5از شهرهاي استان تهران – كناره
متداول
 -4گروه مردم چادرنشين – سرراست – گريه آزاردهنده
– تجلي ك��ردن نفس با تمام آنچه در  -6نام تجارتي براي پوش��اك جين –
درون خود داشته است – جاي بيهوا نويسنده – رسيدگي و كنترل
 -7ش��كلك – پيراه��ن بافتن��ي جلو
 -5مانع آب – پي در پي – ماه نو
 -6لباس خانمها – ديفتري – جنگل بسته – انديشه
 -8هميش��گي – مادربزرگ – تخلص
درخت
 -7همس��ر حض��رت ابراهي��م(ع) – حاج مالهادي سبزواري
 -9گوناگوني – پروردگار –
پرنده برفي!
حل جدول ويژه شماره 5093
 -10 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1مرغ س��حر – وقت –
ا ب ي ب ي گ ل و ضمير بيگانه
1
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6
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 7ن ز ه ت ت ل ن ب ا ر ش م س آذري – از اركان نم��از –
8
ي ا ي س
ت و ش
خ ا ن م
چشم دوختن به چيزي
9
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ل پياده – شعبه ،فرقه
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ن ه
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 11ي
ح ر ا  -14ترس��ناك – عذاب –
ل ب
م م ل و
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 12د م
ا ن ج ي ر حالي كردن
ي و س ف
 13ب ا ب ل
م ا ل ي  -15مركز چاد – جزيرهاي
ر
و
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ه
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ا
 14ش م
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و
ا ب ي ن ه
 15ر
د ن د ر ي ت در اندونزي

بزودی

ساندویچــی
ایرانی

اِلــدا

755 ATWATER
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پزشکی...

THREE SEEDS

عاملبروز

معجون3دانه

میگرن

سیاه دانه و هسته انگور
و ختم کتان FLAX SEEDS
برای تقویت سیستم ایمنی بدن
و پیشگیری بسیاری از بیماری ها

چیست؟

دانش��مندان دانمارکی با ردیابی
عام��ل بروز میگرن ،گام مهمی را
به س��وی هموارکردن ش��یوهای
ب��رای درم��ان بهتر این ش��رایط
ناتوانکنندهبرداشتهاند.
ای��ن محقق��ان مدعیان��د ک��ه
یافتههایشان فرضیههای پیشین
مبنی ب��ر این که چ��را طی یک
حمله میگرنی مغز آسیب میبیند،
را به چالش میکشد.
مدتهاس��ت که تصور میش��ود
درد میگ��رن ناش��ی از انبس��اط
ش��ریانهای خ��ارج از جمجمه
اس��ت؛ ام��ا دانمارکیها ب��ر این
باورند که حساسشدن فوقالعاده
رش��تههای عصب��ی در اط��راف
شریانهای خونی عامل بروز این
دردهاست.
این دانشمندان اسکنهای MRI
متعلق به  19زن که از میگرن رنج
میبردند ،را بررسی و شریانهای
آنها را ط��ی یک حمله مطالعه
کردند.

گفتنی است تمامی این زنان بدون
داشتن اختالالت بینایی از میگرن
رنج میبردند.
این بدین معناست که میگرن در
آنه��ا به یک طرف س��ر مرتبط
اس��ت و محققان حاض��ر در این
پروژه ط��رف دیگر مغ��ز را برای
بررس��ی تفاوتهای دو طرف این
عضو مطالعه کردند.
آنها دریافتند ک��ه برخالف باور
عم��وم ،ش��ریانهای خونی طی
حمله میگرنی منبس��ط نشدند و
بنابراین عام��ل دیگری برای بروز
درد وجود داشت.
این محققان پس از انجام تحقیقات
الزم پ��ی بردند که ش��ریانهای
واق��ع در بی��رون جمجم��ه طی
حمالت میگرنی منبسط نشدند
و شریانهای داخل جمجمه نیز
در س��متی که سردردها احساس
میش��دند ،در مقایس��ه با طرف
بدوندرد سر ،فقط اندکی منبسط
شدند.

د اشنت سیستم ایمنی سالم و قوی
موثرترینوبرترینروشپیشگیری
و درمان بیماری هاست!

مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336
تورونتو
Tel.: 905-709-2788
ونکورر
Tel.: 604-825-3603
لس آجنلس
Tel.: 310-709-8334

ب��ه گ��زارش دانش��مندان مرکز
نورولوژی لنس��ت ،ای��ن موضوع
همچنی��ن پرس��شهایی را در
خص��وص چگونگ��ی عملک��رد
داروی معمول برای میگرن یعنی
 sumatriptanبرمیانگی��زد و
بنابراین پیش ازداشتن یک اسکن
 MRIدیگر ،ای��ن دارو به بیماران
میگرنی داده شد.
بررسیها نشانداد که شریانهای
خونی واقعدردرون جمجمه هنوز
اندکی منبسط شده بودند (حتی
پس از رفع میگ��رن) و این بدین
معناست کهدارو آنگونه که پیشتر
تصور میشد ،عمل نمیکرد.
تحقیق��ات آت��ی باید ب��ه دنبال
تضمین این نکته باشد که ایندارو
در درون سیس��تم عصبی مرکز/
مغز عمل خواهد ک��رد و این که
باید قادر باشد از سد خونی مغزی
عبور کند.
(همشهری)

مصرف قهوه مفید ی��ا مضر ؟ در
پاس��خ به این پرسش تحقیقات و
بررسی های فراوانی انجام گرفته
است اما اینک پس از یک پژوهش
 10ساله به طور علمی ثابت شد
که قهوه نه تنها ضرری ندارد بلکه
برای سالمتی قلب نیز بسیار مفید
اس��ت به طوری ک��ه متخصصان
نوشیدن آن را توصیه می کنند.
دیر زمانی است که قهوه به عنوان
يک نوشيدنی محبوب جای خود
را در ميان مردم مختلف جهان باز
کرده
اس��ت  .در برخی خانواده ها قهوه
به عنوان نوش��يدنی درجه اول به
ش��مار می آید .اما سخن از فوايد
يا مضرات مصرف آن يکی از بحث
ه��ای داغ علمی ط��ی چند دهه
گذشته بوده است.
پیشتر باور ها براین استوار بود که
مصرف قهوه در ايجاد مش��کالتی
نظير بيماری های قلبی و سرطان
نقش داشته ،اما تحقيقات جديد
نش��ان می دهد که قهوه نه تنها
برای قل��ب و س��ایر اعضای بدن
مضر نيس��ت بلکه طب��ق آخرین
پژوهش های متخصصان هلندی،
آمریکای��ی ،آلمانی ،سویس��ی و
دانمارکی بس��یار مفید ذکر شده
است.
طب��ق آخری��ن نتایج��ی ک��ه
متخصصان هلندی طی  11سال
پژوه��ش ب��ه آن رس��یدند ،هيچ
دليل علمی ای ميان مصرف قهوه

برای سفارش جزئی و کلی
با شماره ها ،ایمیل و
Fax: 514-323-2174
بگیرید:
تارمنایزیرمتاس
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
دکترپرویزقدیریان
www.allnaturalremedies.net

مشترک شوید!
-----------

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

بی خوابی...
بهترین درمان برای بیخوابی
چیست؟

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

>> ادامه از صفحه27 :

اول باید علت را مشخص کنیم.
ممکن اس��ت گاه��ی داروی ضد
افس��ردگی باعث بیخوابی شده
باشد .کس��ی که اضطراب دارد و
دائم نگ��ران وقوع ی��ک اتفاق بد
است ،وقتی که اضطرابش رادرمان
میکنید ،خوب میش��ود .پس از
بررسی علت در صورت اجبار دارو
داده میشود.
البته طبق قانون طب ،یعنی باید
همیش��ه داروهای خوابآور برای
کوتاهمدت و ب��ا دوز حداقل داده
ش��ود و به محض آنکه بیمار به
زندگی طبیعی برگشت ،مصرف
دارو را قط��ع کند .به خاطر اینکه
ب��ه جز دس��تهی جدی��د داروها
که عا دتآور نیس��تند ،بقیه مثل
دیازپام ،کلونازپام ،لورازپام ،همهی
اینها که پس��وند زپام دارند عادت
ایج��اد میکند و اشکالش��ان این
اس��ت که مریض بعد از چند ماه،
دیگر با آن دوز قبلی نمیخوابد و
ماده در بدن ضد س��رطان عمل باید دوزش را باال برد.
می کند.

که
اس��ت
آمده
تحقیق
ای��ن
در
برای بهتر خوابیدن چه میشود
برای زنان باالی س��ن  50س��ال کرد؟
مصرف روزانه  4فنج��ان قهوه از در مورد مصرف دارو حتما باید با
نوع "اکسپرس��و" ی��ا قهوه غلیظ پزشک مش��ورت کرد .افرادی که
عربی باعث کالری سوزی بیشتر خواب خوبی ندارند،
در بدن زنان ش��ده ،از ابتالی آنها  -باید سعی کنند که از استرسها
به بیماری سرطان رحم و بیماری دوری کنند،
قند جلوگیری می کند.
 ورزش ش��دید قب��ل از خواب رادر همین حال دانش��گاه هاروارد کنار بگذارند،
آمری��کا در یک تحقیق علمی به  -س��عی کنند ،هرگز تا وقتی که
این نتیجه رسیده که برای مردان
مصرف روزانه  6فنجان قهوه ابتال
به سرطان پروستات را به نسبت
 %60از بین می برد.
و همچنی��ن از بین رفتن بیماری
طبق ای��ن تحقیق علمی مصرف "آلزایمر" (بیماری فراموش��ی) به
قهوه ب��رای مردان باع��ث از بین نسبت  %56نیز می شود.
رفتن افس��ردگی به نسبت  %20با همه این فواید ولی متخصصان

مصرف قهوه برای قلب مفید است و از ابتالی به
سرطانجلوگیریمیکند
و بیم��اری قلب��ی
يا س��رطان وجود
ندارد .این بررس��ی
ه��ا ک��ه توس��ط
"انجمن آمریکایی
ب��رای بررس��ی
بیماری قلب" انجام
گرفته است ،نشان
میدهد که مصرف
قهوه عالوه بر مفید
بودن ب��رای قلب،
باعث از میان رفتن
بیماری های آن نیز
می شود.
ب��ر اس��اس ای��ن
تحقیقات جدید "انجمن آمریکایی
مبارزه با س��رطان" مصرف روزانه
 4فنجان قهوه يا بيشتر ،احتمال
ابت�لا ب��ه بيماری های س��رطان
بویژه سرطان پوستی از نوع "بی.
سی.سی" را از بین می برد.
طبق این تحقیق قهوه حاوی ماده
ای است که "دی آی آی" سلول
ها را ترمیم و اصالح می کند.
همچنین تحقيقات جديد ،نشان
می دهند که مصرف قهوه فوایدی
مانند محافظ��ت در برابر بيماری
پارکينسون ،سرطان کبد و ديابت
نوع  2نیز دارد.
درهمین حال یک تحقیقات 10
ساله آلمانی به نتیجه رسیده که
قه��وه حاوی مقدار زي��ادی آنتی
اکس��يدان اس��ت که به نام ماده
"پارامیدین" معروف اس��ت ،این
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خوابشان نمیآید به بستر نروند،
 از تماش��ای تلویزی��ون ی��ا غذاخوردندر بستر پرهیز کنند،
 هی��چ وق��ت جل��وی تلویزیوننخوابند .چون برای آدم بیخواب
خیلی بد است که جلوی تلویزیون
خوابش ببرد و بعد مجبور ش��ود
برخیزد و برود سر جایش بخوابد.
 از تکنیکهای آرامشبخش مثلیوگا استفاده کنند.
 اگر فکرشان خیلی شلوغ است،میتوانند افکار و نگرانیهایش��ان
را بنویس��ند ،با خودش��ان تسویه
حساب بکنند و بعد به بستر بروند.
یعنی بستر جای فکر کردن نیست.
این خیلی اثر بدی دارد ،باید قبل
از آن برنامههایش��ان را کنت��رل
کنند ،وقتی به آرامش رسیدند ،به
بستر بروند.
 س��عی کنند دائم به ساعت نگاهنکنند.
 اتاقه��ای تاریکتر و خنکتر رابرای خوابیدن استفاده کنند،
 بهتر اس��ت از مص��رف مایعاتحداق��ل چهار س��اعت قب��ل از
خوابیدن پرهیز کنند.
 از نوشیدن قهوه و الکل اجتنابکنند.
 چرتزدنهای کوتاهمدت را کناربگذارند ،چون اینها خیلی خواب
اساسی را مختل خواهد کرد.

عوارض داروهای خوابآور در
درازمدت چیست؟

عارضهی خیلی مه��م tolerance
است .یعنی مریض به آندوز قبلی

تحمل پیدا میکند و شما بایددوز
رادائم باال ببرید .یک عارضهیدیگر
این اس��ت که اگر مثال مریض دو
سال است که کلونازپام میخورد،
اگر امشب این دارو را به او ندهید،
تا صبح حتی نمیتواند پلکش را
روی هم بگذارد و اضطرابی شدید
دارد .بنابرای��ن ،بای��د از داروها به
جا اس��تفاده کرد .داروهایی داریم
که غیر بنزودیازپین هستند .مثل
زولپیدم کهدر سالهای اخیر آمده
و ای��ن حالت را ایجاد نمیکند .یا
مالتونین جزو داروهایی هست که
در س��وپرمارکتها هم به فروش
میرود و م��واد خوابآور طبیعی
بدن را تنظیم میکند.
عارض��هی دیگر اخت�لال حافظه
اس��ت .داروهای خوابآور باید تا
جایی که ممکن است ،اثراتی روی
حافظه نداشته باشد .معموال کسی
که کلونازپام ی��ا داروی آرامبخش
میخورد ،اگر جوان باشد ،میگوید
که کمی در پاس��خهایش مشکل
دارد .ول��ی در پیره��ا تم��ام این
عوارض دو ،سهتا ده برابر میشود.
چون پیرها مغز ضعیفتری دارند،
خیلی به عوارض داروها حساسند.
ی بیخوابی
بنابراین ،چون در پیر 
شایعتر است ،باید حواسمان باشد،
چه دارویی به آنها میدهیم .قطع
ناگهانی بعضی از این داروها مثل
کلونازپام ،میتواندتش��نج بدهد،
قط��ع لورازپ��ام میتوان��د باعث
اضطراب شدید شود.
دویچه وله

•

می گوین��د مصرف قهوه همراه با می تواند مشکالتی برای سالمت
مقدار زیاد ش��کر يا ساير افزودنی ايجاد کند .منبع:
www.farsi.alarabiya.net
ها ،چربی و کالری رژيم غذايی را
افزاي��ش خواهد داد و اين موضوع
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کس��انی که زمانی به نقش ویژهی خود
در جامع��هی مدرن  -یعن��ی جامعهای
که به قول ایش��ان دیگر در آن طبقهی
کارگر وجود ن��دارد ،زیرا خیلی از کارها
اتوماتی��ک ،رباتیزه و کامپیوتری ش��ده
است و کارگران دولتمند شدهاند  -فخر
میفروختند ،بیش از  ۵سال است از روح
جهان ش��مول به خشمآمدهی طبقهای
که گویا وجود نداش��ته اس��ت ،به خود
میلرزند .آنها تقریباً همان کسانیاند که با
فروپاشی اتحادشوروی مست شده بودند،
عربده میکشیدند و سوسیالیسم را همان
حکومت اتحاد شوروی معرفی میکردند
که آن هم مرده است.
آنها اکنون به س��ردرد و خماری فردای
آن بدمستی دچار شده هذیان میگویند
و همان شبح س��رگردان را در این حال
نزار بر باالی سر خود میبینند ،شبحی
که واقعیت دارد و از چیزی ساخته شده
نیس��ت جز طبقه کارگ��ر و محرومان،
ش��بحی آمیخته ب��ا خواس��ت جهانی
عدالت ،مبارزه با دیکتات��وری بورژوایی،
درخواس��ت دموکراسی راستین و حذف
دموکراس��ی ریاکارانهی امپریالیستی و
کاپیتالیستی ودیکتاتوری مقدس شدهی
عوام فریبانه و عنداللزوم رعبآور .شبحی
که تمام آسمان حقیر مال و منالدارانی
را که س��تاره بختش��ان ب��ا الماسهای
درخش��ان تاللو میزد ،پوش��انده است.
ش��بحی از جنس آم��وزگاران و دبیران
فروپای��ه و مح��روم ،کارکن��ان خدماتی
جزء ،کارکن��ان بخشهای فنی و اداری،
فروشندگان و خردهفروشان و دورهگردان،
مددکاران ،پاسبانها ،پرستاران ،زارعان و
دامداران خ��رد و به ویژه طبقهی کارگر
صنعتی،ساختمانی ،کشاورزی و معدنی.
ش��مار اینان در جه��ان بی��ن  ۲تا ۲.۵
میلیارد نفر تخمین زده میش��ود .آنها با
خانوادههایش��ان در حدود  ۵/۵میلیارد
نفرند.
در براب��ر این��ان طبق��هی حاک��م جای
گرفته اس��ت .مرکب از اش��راف زادگان،
ملکداران ،قض��ات ردهی باال ،نظامیان
عالی مرتبه ،مدیران دولتی و خصوصی،
تکنوکراته��ا ،بوروکراتهای وابس��ته
ب��ه آنه��ا ،روحانیان بلندپایه ،ش��اهان و
ش��اهزادگان ،سیاس��تمداران و وکالی
عالی منصب ،اس��تادان پرتفاخر ،توابان
سیاسی توفیقیافته ،بانکداران ،بازاریان،
سهامداران ارشد ،کارخانهداران ،روسای
موسسات دولتی ،نهادها و بنگاههای ویژه
و نزولخواران آش��کار و پنه��ان .آنان یا
سودهای کالن میبرند یا بهرهی مالکانه
میگیرند یا حقوقهای هنگفت دریافت
میدارند .در سازمانهای مالی و بانکیای
که به عنوان عامالن مفسد و میانجیهای
اصل��ی بحران ب��زرگ آمری��کا و اروپا

(که از س��ال  ۲۰۰۷تاکن��ون ادامه دارد
و مثل ش��علههای آتش جنگل با حضور
آتشنشانان ناتوان همچنان از هر جهت
شعله میکشد) شناخته شدهاند ،حقوق
متوسط مدیران ردههای کام ً
ال باال بیش از
هزار برابر حقوق متوسط کارکنان ردهی
پایین همان واحدهاست.
در ایران  ٣۵تا  ۴۰هزار نفر هس��تند که
درآم��د خال��ص ماهانهاش��ان بیشتر از
 ۲۵۰میلیون تومان است و  ۱۰۰هزارنفر
درآمدشان ماهانه بیش از  ۱۵۰میلیون
تومان است .اما  ۴.۵میلیون نفر بیکار با
درآمد صفر و در حدود  ۰.۵تا  ۱میلیون
نفر بی��کار با درآمد بخ��ور نمیر زندگی
میکنند و با دلهره و رنج بر منابع ناپایدار
تکیهدارند.
حداق��ل دس��تمزد در س��ال گذش��ته
( )۱٣۹۱ب��ا تم��ام اضافهه��ا و مزایا در
حدود  ۴٨۰هزار تومان بود در حالی که
کرایهی یک خانهی قدیمی یک اتاقی در
دورترین نقاط حاشیهای شرق و جنوب
و جنوب غربی یا در ش��هرهای واقع در
 ۵۰کیلومتری تهران ماهانه کمتر از ٣۰۰
هزارتومان نبود.
دس�تمزد متوس�ط  ۶۰درص�د از
کارگ�ران کمتر از خ�ط مطلق فقر،
یعنی کمتر از میزانی است که برای
بقای زندگی در این کشور الزم است.
بی��ش از  ٣۵درصد از معلم��ان نیز زیر
چنین خط فقری به س��ر میبرند .سال
گذش��ته  ۷٣درصد از خانوارهای شهری
هزین��های کمت��ر از هزینهی متوس��ط
ماهانهی خانوارهای شهری ،یعنی ۹۵۰
هزارتومان ،داش��تهاند .ب��ا آن که تعداد
واحدهای مس��کونی از تع��داد خانوارها
بیشتر اس��ت بیش از  ۲۰درصد از مردم
خانهای ندارند که س ه چهارم آنان مردم
بس��یار کمت��وش و توانن��د .محرومیت
مصرفی پایینیها با ولع مصرفی باالییها
همراه اس��ت .مث ً
ال مصرف گوشت ماهی
در میان اغنیا  ۱٨۰برابر مصرف فقیران
اس��ت .هزینههای مس��افرت داراها (به
استثنای خریدهای استثنایی که از خارج
میکنند یا خانه و ویال و اتوموبیل که در
خارج دارند)  ۲۲۰برابر نادارها است.
در جهان ما  ۱.٣میلیارد نفر در زیر خط
فقر مطلق زندگی میکنند.
ش��مار گرسنگان جهان به  ٨۵۰میلیون
نفر بالغ میشود که بیشتر شامل کودکان
و زنان اس��ت .هم��هی اینها در معرض
مرگ ناشی از ناداری قرار دارند .در مدت
زمان��ی که این یادداش��ت را میخوانید،
صدها نفر از آنان ج��ان دادهاند .آنان که
سوسیالیستها ،کارگران و چپها را به
احساس��اتیگری متهم میکنن��د ،و در
واقع خصلت انس��انی آنان را به اس��تهزا
میکشند ،یادشانباشداحساساتینشوند
چون چند تن هم از سرمایهداران گرامی
و پول و پلهداران محترم در این فاصله از

شدت پرخوری ترکیدهاند .فقط ضایعات
م��واد غذایی در جهان ثروتمند میتواند
فقر غذایی را از بین ببرد.
گزارشها برآنند ک�ه  ۲۷۵میلیون
ک�ودک کار و خیاب�ان در جه�ان
سرگردانند.
آنان ک��ه احساس��اتی نمیش��وند و به
اصالح��ات و گام به گام بازی و پرهیز از
آرمانگرایی امید بستهاند تا وضع بینوایان
سر و سامان بیابد ـ خودشان که معموالً
بهس��امانند ـ میتوانند عزیزدردانههای
خود را لحظه ای چون گنجشکان بیپناه
در خیابانهای دود زده و فسادآلود تهران
ول شده در نظر آورند.
عجله نکنید! گزارشهای تحقیقی موثق
برآنن��د که ب��ه زودی ش��مار جمعیت
زاغهنشین ،حاشیهنش��ین و فقیرنشین
اکثریت جمعیت شهری جهان را تشکیل
خواه��د داد .در ایاالت متح��ده خیابان
خواب��ی گس��ترده ،البته نه ب��ه اندازهی
ش��به جزیرهی هند و قاره افریقا ـ وجود
دارد ۴۵ .میلیون نف��ر از مردم آمریکا از
کوچکترین امکانات بیمهای محرومند.
مانند چپ گرایان احساس��اتی نش��وید،
اما ،ارتش آمریکا در فاصلهی جنگ دوم
جهانی تاکنون دهه��ا میلیون از مردم را
مستقیماً کشته اس��ت و صدها میلیون
نفر هم مس��تقیم و نامس��تقیم با انواع
مداخلههایدولت آمریکا به خاک هالکت
افتادهاند .هزینههای نظامی آمریکا بیش از
دو برابر درآمد ملی ایران است.
در این وانفسا نشان دادن این که طبقهی
کارگر و متحدان اصلی آنان ،یعنی معلمان
و کارکنان خدماتی مردمی و بخش��ی از
دهقانان وظیفهی تاریخی نجات بشریت
و نجات مردم سرزمین خودشان را از فقر
و بیگانگی و اسارت و از چنگال ستمگران
بومی و جهانیدارند ،مشکل نیست.
اشتباه نکنیم شعار سوسیالیستها این
نیست که یک طبق ه جای همه را بگیرد.
نگذاریم مبلغان و دروغزنان نظام نکبتی
س��رکوب و غارت و بهرهکش��ی و بیگانه
س��ازی انس��ان،دیکتاتوری پرلتاریا را به
عنوان نظام��ی خودکامه وخودکامهتر از
دموکراس��یهای تحمیلی و دروغین به
ما معرفی کنند .دیکتاتوری پرلتاریا فقط
به معنای آن اس��ت که ب��ه جای آن که
سرمایهداری و ستمگران کارگزار این نظام
فرمان خود را برای نگه داشتن جامعه به
وضع نابسامان امروز «دیکته» کنند باید
طبقهی در کار باشد که فرمان رهایی از
قید س��تم طبقاتی را دیکته کند و خود
را نی��ز منحل کند ،زیرا دنیای تمایزها و
تبعیضها باالخره باید به پایان برس��د.
فق��ر و بیعدالت��ی و خودکامگی باید با
ه��م بمیرند .یکی یک��ی و گام به گام و
مصلحتاندیش��انه امکان ندارد .وراجی
بیثمر نصیحتگویان و ماستمالیکاران

ی کار در اول ماه مه
قدرت متشکل اردو
منایش
در حال��ی ک��ه بح��ران اقتصادی
جهان ژرفتر میشود و کشورهای
بیش��تری را ب��ه گ��رداب رکود و
ورشکس��تگی میکش��د ،طبق��ه
س��رمایهدار جهانی می کوشد از
طریق کاهش دس��تمزدها ،حذف
یا محدود ک��ردن امکانات رفاهی
و خدم��ات عموم��ی ،ریاض��ت،
اخراج ،تش��دید اس��تثمار و دهها
روش دیگ��ر ،بار بح��ران را هرچه
بیش��تر ب��ر دوش کارگ��ران قرار
دهد .س��طح زندگی کارگران در
سراسر جهان مدام تنزل مییابد.
بیکاری ابعاد حیرتآوری به خود
گرفته اس��ت .آمار سازمان جهانی
کار از  ۲۰۰میلی��ون بی��کار آنهم
به حسب آمارهای رسمی دولتی
خبر میدهد .این سازمان گزارش
می دهد که از آغاز بحران تاکنون
فقط در اروپا  ۱۰میلیون بر تعداد
بیکاران افزوده شده و هیچ نشانهای
از بهبود اوضاع نیست .در اتحادیه
اروپ��ا تنه��ا در طول  ۶م��اه ،یک
میلیون نفر کار خود را از دس��ت
دادهان��د .هم اکن��ون ۲۶میلیون
اروپائی بیکاراند .در این شرایط در

کشورهائی که بنیه اقتصادی آنها
از جمله در آفریقا ،آسیا و آمریکای
التی��ن ضعیفتر اس��ت ،فش��ار
سنگینتری بر دوش طبقه کارگر
قرار گرفته است.
فجایعی ک��ه نظم س��رمایهداری
ب��ه وی��ژه در همین چند س��ال
اخیر به بار آورده اس��ت ،بر کسی
پوشیده نیست .نظم سرمایهداری
ورشکس��تگی ت��ام و تم��ام خود
را در انظ��ار هم��گان ب��ه نمایش
گذاشته است .سرتا پای این نظم
را بحرانه��ای ال ینحل فراگرفته
است .تحت یک چنین شرایطی،
تضادهای طبقاتی تش��دید شده
و مبارزه طبقاتی حدت و ش��دت
بیش��تری به خود گرفته اس��ت.
در ک��وران این مب��ارزه ،کارگران
به نح��و روز افزونی پ��ی میبرند
که راه نج��ات از بحرانها و فجایع
بیشماری که نظم سرمایهداری و
طبق ه س��رمایهدار به بار آورده اند
و کارگران را به فقر ،گرس��نگی و
بیکاری محکوم کردهاند ،سرنگونی
این نظم ستمگرانه است.
گرچه مراس��م اول ماه مه امسال
در بیشتر کشورهای  ۵قاره جهان
برگ��زار گردی��د ام��ا بزرگترین
اعتصابات و تظاه��رات اول ماه مه
 ۲۰۱۳در کش��ورهای اروپائ��ی و
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شاید هنوز رواج و کاربرد دارد ،اما نه برای
کارگران و مبارزان سوسیالیست ،باید با
آن زیاده گرایان نیز به مقابله برخاست.
باری ،فرمان عملی و نظریهی اجتماعی آن
باید مبتنی بر نیروی اجتماعی گستردهای
باشد که جز رهایی همگانی راه دیگری
ندارد؛ آن نیروی اجتماعی که ناگزیر است
بس��تیزد تا غل و زنجیر از پای جامعه و
افراد بگش��اید؛ نیرویی که متخصصان و
روش��نفکران خود را از دس��تگاه قدرت
پول و سیاست حاکم گدایی نمیکند و
به روش��نفکران و متخصصان مردمی و
وفادار دموکراسی واقعی دل میبندد .این
نیرو ستیز میکند نه اینکه عاشق جنگ
باشد بلکه برای آنکه از امنیت و حیثیت
انسانی دفاع کند .تضاد طبقاتی که برای
منتظرالکرسیهای خوش بر احوال عامل
خش��ونت و جنگ افروزی است ،اختراع
محرومان و سوسیالیستها نیست بلکه
واقعی��ت اجتماع��ی اس��ت و از تحمیل
قدرتهای اقتصادی و سیاسی ـ که البته
با توجیهگری ش��به روشنفکران وابسته
همراه اس��ت ـ ب��ر آزادی و برابری مردم
ناشی میش��ود .تضاد طبقاتی دستساز
چپها نیست ،ناشی از بهرهکشی مالکان
سرمایه در نظام موجود است .کسانی که
از خشونت نهفتهدر واقعیت تضاد طبقاتی
رو ترش میکنند و به هر س��تیزهای در
تاریخ ای��ران با دیدهی انس��انهای واال
مینگرند خودشان در هر کجا مصدر کار
بودهاند نه تنها در برابر نظام وحش��ت و
س��رکوب و کشتار بیتفاوت ماندهاند که
بخش حیاتی سازمان سیاسی و اقتصادی
و بوروکراتی��ک همان نظام بودهاند .گویا
کشتن انقالبی خوب است به شرط آنکه
از طرف مصلحان حاکم باشد نه از سوی
ستمدیدگان.
باری کارل مارکس گفته بود:
طبق��های باید بروز کند که زنجیرهایش
ریشهای است .طبقهایدر جامعهی مدنی
ک��ه طبقهای از همی��ن جامعهی مدنی
نیست .طبقهای که وجودش به منزلهی
نف��ی و انح�لال همهی طبقههاس��ت.
قلمروی��ی از جامعه که ماهیتی عام دارد
زی��را رنجه��ای همگان��ی دارد و در پی
درمانجویی خاص خودش نیس��ت زیرا
ستمی که به او روا میشود ،ستمی خاص
نیست بلکه عام اس��ت .باید حوزهای در
جامعه شکل گیرد که برای خود خواستار
منزلتی ویژه نیست بلکه تنها باید شأن
انسانیت را خواستار باشد .طبقهای باید
باش��د که به طور خالصه از آن رو وجود
دارد که انسان تام و تمام در جامعه وجود
ندارد و فقط با دس��تگاههای همگانی و
کامل انسانی میتواند خود را هم رستگار
کند .اینگونه انحالل و تحول در جامعه
در مق��ام ی��ک طبقهی خ��اص ،همان
طبقهی کارگر است.
(نقد فلسفهی حق هگل)
گرچه طبقهی کارگر معنایی
چونان یک گروه اجتماعی

آسیایی برپا گردید.
در اروپا در عموم کش��ورهای این
ق��اره ،مراس��م اول ماه م��ه با راه
پیمائ��ی و تظاه��رات ،تجمعات و
جشن و سرور همراه بود.
در یونان ب��ا فراخوان اتحادیههای
کارگری ،اعتصاب  ۲۴ساعته حتا
بیمارستانها و حمل و نقلداخلی
و بینالمللی را فرا گرفت.
میلیونه��ا کارگ��ر و زحمتکش
دس��ت از کار کشیدند و دههاهزار
ت��ن در تظاه��رات و اعتراض��ات
خیابانی ش��رکت کردند .کارگران
یونان��ی ب��ا تظاهرات خ��ود نظام
سرمایهداری را به محاکمه کشیدند
و خواستار برچیده شدن سیاست
غارتگرانه ریاضت اقتصادی شدند.
گروهی از تظاهرکنندگان در جلو
پارلمان تجمع کردند .آنها بر روی
یک��ی از پالکاردهائ��ی که با خود
حمل میکردند ،نوشته بودند« :ما
برده نخواهیم ش��د ،به خیابان ها
بریزید!»
در فرانسه متجاوز از  ۱۶۰۰۰۰نفر
در ۲۸۶تظاهرات و تجمع شرکت
نمودند و علیه اخراج ها و کاهش
دستمزدها شعار سردادند.
ایتالیا صحنه راهپیمائی و تظاهرات
دهها هزار کارگر این کشور بود .این
تظاهرات در تورین به درگیری با

پلیس این کشور انجامید .اسپانیا
که پ��س از یونان ب��ا وخیمترین
بح��ران اقتصادی در اروپا دس��ت
به گریبان اس��ت ،نرخ بیکاری از
 ۲۷درصد نیز تجاوز کرده است و
تعداد بی��کاران که در ۱/۹ ،۲۰۰۷
میلیون بود اکنون به  ۶/۲میلیون
رسیده اس��ت و  ۵۷درصد جوانان
بیکاراند ،تظاهرات در  ۸۲شهر این
کش��ور برگزار ش��د .طبق ارزیابی
اتحادیهها ،متجاو ز از یک میلیون
در سراسر کشور در تظاهرات اول
ماه مه ،ش��رکت کردن��د .تنها در
دو ش��هر مادرید و بارسلون حدود
صدهزار تن تظاهرات و راهپیمائی
کردند .سیاست ریاضت را محکوم
کردند .بر روی برخی پالکاردهای
آنها نوشته شده بود:
«برای حقوقتان بجنگید»« ،نان
و مس��کن ب��ه به��ای عادالن��ه»،
«کالهبرداران ،پول من کجاست؟»
«رفرمه��ا غارتگرانهاند»« ،ریاضت
خانه خراب و هالک می کند».
در آلمان که در مقایس��ه با دیگر
کش��ورها وضعی��ت اقتص��ادی
مساعدتری دارد ،بر طبق گزارش
اتحادیه ها ح��دود  ۴۲۵۰۰۰نفر
در  ۴۰۰مراس��م درسراسر کشور
شرکت کردند.
در روس��یه نیز حدود  ۱/۵میلیون
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دمکراسیشورایی

ازتارنمایتلویزیون
دمکراسیشوراییدیدنکنید

دارد ،اما این طبقه
در کنش اجتماعی
بر حس��ب شرایط
تاریخی متحدان و
هم سرنوشتهایی
داش��ته اس��ت:
دهقانان ،س��ربازان
اجب��اری ،طبقهی
تلویزیون دمکراسی شورایی
متوسط زیر فشار،
مب��ارزان مردم��ی فریاد رس�ای کارگران و تمامی انس�ان های
ضدامپریالیس��ت ،زحمتکش ،شریف و س�تم دیده ای است که
کارکنان خدماتی برای آزادی و سوسیالیسم پیکار می کنند.
و ج��ز آن .در از ای�ن پس برنامههای تلویزیون دمکراس�ی
ای��ران نیاز واقعی و
متح��دان کارگری ش�ورایی ب�ر روی اینترنت در دسترس�تان
یکپارچ��ه هرچه خواهد بود.
از تارنمای تلویزیون دمکراس�ی شورایی در
باش��د ،این تقارن
تاریخی روز جهانی ش�بکه جهانی اینترنت دیدن کنید و آدرس
کارگر با روز معلم ،آنرا در اختیار دیگران نیز بگذارید .ش�ماره
تق��ارن معنیداری
شده اس��ت .قریب تلفن برای تماس :
 ۰۰۴۵۳۶۹۸۷۲۸۱و ۰۰۴۵۳۶۹۱۲۱۸۷
یک میلیون معلم
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:
زحمتک��ش ٣.۵
میلی��ون کارکنان
http://tvshora.com
فن��ی و اداری
Email: shora.tv@gmail.com
ردهه��ای پایی��ن،
 ۲میلی��ون کارگر
کشاورزی و زارعان
ریاکاری است.
ک��م توش وت��وان ۲.۵ ،میلی��ون کارگر روز معل��م که م��ن از آن یاد می کنم به
بیکار ۱.۵،میلیون اقشار فقیر غیرکارگری س��ال  ۱٣۴۰و روز کش��ته شدن دکتر
بیکاری و نزدی��ک به  ۱۰میلیون کارگر خانعلی دبیر دبیرستان کلهر برمیگردد.
ش��اغل ،اکثری��ت بالق��وه توانمندی در به روز کشته شدن معلمی که در اعتراض
ای��ن جامعهان��د .معلم��ان و کارگ��ران به وض��ع اس��فبار اقتصادی و ش��غلی
اس��تخوانبندی مهم ای��ن توانمندی و معلمان ،به هم��راه بی��ش از ده هزار از
میانجی ج��دی وآگاهیپذی��ر و آگاهی دیگر معلمان ،در میدان بهارستان تهران
بخش ب��رای تبدیل آن به نیروی بالفعل گرد آمده بودند .آنان حقوق بخور و نمیر
است.
بیشتر و منزلت اجتماعی خود را مطالبه
ترین
ی
گرام
از
یکی
که
کارگر
جهانی
روز
میکردند .معلمان موفق ش��دند پس از
بیش
برای
سال
روزهای
ترین
ن
پرخواها
و
ترمیم بخش��ی از حقوق خ��ود ،روز ۱۲
میلیاردها
برای
و
جهان
در
سال
۱۲۰
از
اردیبهشت را روز معلم نامگذاری کنند و
کارگ��ر ب��وده ا س��ت از خیل��ی جهات دولت وقت هم آن را به رسمیت شناخت.
پرطرفدارتر از اعیاد مذهبی جهان است .روز معلم بدین سان  ۱۷سال پیش از روز
این روز ه م جشن است هم گرامیداشت ترور آیتالله مطهری توس��ط یک گروه
و ه��م تجدید پیمان و هم زمان نمایش مذهبی رقیب و تندرو نامگذاری ش��ده
قدرت و خویش��تنباوری .این روز فقط است ،آن هم زیر فشار اعتراض و با همت
یک جشن سنتی نیس��ت و در سالیان خود معلمان.
س��ال در خطههای س��تمدیده ،نه تنها س��رزمین ما کهکش��انهای سوختهی
امکان و اجازهی بروز نیافته اس��ت بلکه مب��ارزات دموکراتی��ک ،کارگ��ری و
با خشونت،سرکوب ،آزار و تعقیب روبرو سوسیالیس��تی را در خود نهفت��ه دارد.
شده است .این کارها از سوی دولت هایی خورش��ید که برآید ،این س��وختگان باز
صورت گرفته اس��ت که در هیچ یک از روشن میشوند .در آسمان هم اختران به
ش��ادمانیهای س��رمایهداری و روزهای جای ماندهی بیشمار میتابند تا آن شبح
پیروزی سیاس��ی آنان ب��ر ارادهی مردم را به رویای بیداری کامیاب مبدل کنند.
جز مس��اعدت و همدلی و واگذار کردن من با سیاهی دو چشم سیاه تو
رسانهها در خدمت آنان کاری نکردهاند .خواهم نوشت
بدین س��ان این روز که فقط برای چند بر هر کرانهی این باغ
س��ال در ایران فرصت��ی یافت تا نمایش دستیهمیشهمنتظردستدیگراست
ش��کوهمند ارزش آفرینان واقعی جامعه چشمی همیشه هست که نمیخوابد
باشد ،در روزگار ما،روز یادآوری مأموریت
(خسروگلسرخی)
تاریخی زحمتکش��ان ب��رای جامعهای
ع��اری از دیکتات��وری پول و س�لاح و

نفر ،درجش��ن اول ماه مه شرکت
کردند.
در مراس��م اول م��اه مه امس��ال،
ترکیه عرصه درگیری ش��دیدی
می��ان کارگ��ران و پلی��س ض��د
ش��ورش ب��ود .رژیم اس�لامگرای
ترکیه ب��ه گ��زارش فرانس پرس
 ۲۲هزار پلیس را بسیج کرده بود
تا به مقابله با کارگران بپردازد .لذا
تجمع کارگران رادر میدان تقسیم
اس��تامبول که کارگران به رس��م
احترام به قربانیان س��ال ،۱۹۷۷
همواره مراس��م اول م��اه مه را در
این میدان برگزار میکنند ،ممنوع
اعالم کرد .اما اتحادیهها زیر بار این
زورگوئی رژیم نرفتند و هزارتن به
سوی میدان هجوم بردند .پلیس
فاشیست ترکیه با پرتاب گاز اشک
آور و ماشینهای آب پاش تالش
نمود ک��ه کارگران را متفرق کند.
لذا تظاهرات به درگیری با پلیس
انجامی��د که تا ش��ب ادامه یافت.
دهها ت��ن از کارگ��ران مصدوم و
متجاوز از  ۷۰تن دستگیر شدند.
یک��ی از مه��م تری��ن تظاهرات
کارگران کش��ورهای آس��یائی در
ماه مه امس��ال در بنگالدش برپا
گردید ک��ه دههاهزار کارگر در آن
شرکت کردند و خواستار مجازات
مس��ببین کش��تار اخیر کارگران

در پ��ی فرو ریختن س��اختمان ۸
طبقهای ش��دند که در جریان آن
متج��اوز از  ۵۰۰کارگر کش��ته و
تعدادی مصدوم شدند ۵ .کارخانه
نس��اجی در این س��اختمان قرار
داشت که متجاوز از دو هزار کارگر
در آنه��ا کار میکردند .تظاهرات
کنندگان که جمعیت زیادی از آنها
را زنان کارگر تش��کیل میدادند،
همچنین خواستار ایمنی محیط
کار ،پرداخت غرامت به بازماندگان
قربانیان و بهبود وضعیت معیشتی
کارگران شدند.
انحص��ارات اروپائ��ی و آمریکائی
ب��ه ویژه در رش��ته هائی از جمله
نس��اجی و پوش��اک ،کارگ��ران
تعدادی از کشورهای آسیائی را با
دستمزدهای بسیار ناچیز و محروم
ساختن آنها از حقوق اولیه به کار
گرفتهان��د و در حالی ک��ه حتا از
ایمن سازی محیط کار خودداری
میکنند که چندین نمونه از فجایع
آن اخیرا در بنگالدش و پاکستان
رخ داده است ،سودهای کالنی به
جیب میزنند .امروزه معروفترین
فروش��گاههای پوش��اک جه��ان،
کاالهایش��ان را در کشورهائی با
نیروی کار ارزان از نمونه بنگالدش،
کامبوج ،ویتنام ،تولید میکنند.
در ق��اره آمریکا نی��ز از آمریکای

شمالی گرفته تا آمریکای مرکزی
و جنوبی تظاه��رات و راهپیمائی
ها و گردهمآئی ها برگزار گردید.
مهمترین راهپیمائیدر کوبا برگزار
شد که برطبق گزارش خبرگزاری
ها صدها هزار تن در این مراس��م
شرکت داشتند و اغلب لباس سرخ
چاوز را بر تن کرده بودند.
در دهها کش��ور دیگ��ر جهان نیز
کارگ��ران روز اول م��اه م��ه ،روز
همبس��تگی بینالمللی خود را با
راهپیمائی ،تظاهرات و تجمعات،
جشنگرفتند.
تنها در معدود کشورهائی از نمونه
ایران که رژیمهای فوق ارتجاعی و
استبدادی با اختناق و سرکوبی که
حاکم کردهاند  ،حق راهپیمائی اول
ماه مه را از کارگران سلب کردهاند،
کارگران نتوانستند با راهپیمائی و
تظاهرات تودهای ،علنا روز اول ماه
مه را جشن بگیرند.
هرچند هم��واره کارگران ایران در
تجمع��ات محدودتر و به اش��کال
مختلف ،این روز را جشن میگیرند
و هبستگی خود را با کارگراندیگر
کشورهای جهان اعالم میدارند.
نشریه کار ۶۴۴
_____________
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طنـز...

ف .م .سخن
امروز می خواهم کمی
در اینجا ادبیات چی
شوم و حرف جدی
بزنم .البد می گویید
از تیترت پیداست که
چقدر ادب��ی و جدی
ق��رار اس��ت حرف
بزنی! خب ،اشتباه
از شماس��ت و من
االن ش��ما را از
اش��تباه در م��ی
آورم.
و
معتبرتری��ن
بروزترین فرهنگی که امروز در
زبان فارسی وجود دارد فرهنگ
بزرگ سخن است.
ای��ن فرهن��گ هش��ت جلدی
ضمیمه ای دارد که نام اش ذیل
فرهنگ سخن است .اگر صفحه
ی  ۲۸۶این کتاب را باز کنید در
ستون اول دست راست همین
کلمۀ دول-بند را خواهید دید
که این طور آوانویس��ی و معنی
شده است:
 dul-bandعمامه؛ دستار
حاال باز هم می گویید که حرف
تو جدی نیست؟!
این راداشته باشید تا برویم سراغ
کلماتدیگر.
مثال حت��م دارم که معنی تخم
کسی را بر انداختن را می دانید
اما مثالی که برای این اصطالح
در ای��ن فرهنگ آم��ده خیلی
جالب است:
ای��ن زن س��بیل داری ک��ه در
آخرالزم��ان از باالی بام هاون به
سر حضرت حجت می زند یکی
از این س��لیطه های سبیل دار
است که خدا تخمشان را از روی
زمین بردارد.
تا حاال کلمه ی فاندن را شنیده
اید؟ خیر نش��نیده ای��د! فاندن
یعنی پاش��یدن .مثال اگر آقایان
روحانی می گویند سرپا جیش
نکنید برای این است که خدای
نکرده ب��ه این طرف و آن طرف
فان��دن نکنی��د و جلوی نجس
شدن پاچۀ شلوارتان را بگیرید.
حضرت خواجه عبدالله در این
باب می نویسد:
ش��لوار باز کرد و بول کردن آغاز
کرد و می فاند تا همه جامه های
ایشان پلید گشت.

من یقین دارم که در آینده این
ماده این طور تکمیل خواهد شد:
بول فاندن :عمل آقایان روحانی
در حکوم��ت اس�لامی.
مثال :حض��رت آیت
الله خامن��ه ای رهبر
انق�لاب ایران عبا باال
زد و به ایران و ایرانیان
بول فاندن فرمود.
می دانید ع��رب ها به
پ��دران م��ا چه می
گفتن��د؟ م��ی
گفتن��د عل�وج!
می فرمایید علوج
یعنی چه؟ علوج یعنی
کافران و ب��ی دینان! می
گویید پدران بیچاره ی ما
که دین اعراب را پذیرفتند! می
گوی��م عرب ها ب��از هم ول کن
نبودند .آن ها اعتقاد داشتند که
ایرانی ها ذاتا بی دین و کافرند.
این هم ش��اهد از ذیل فرهنگ
س��خن به نقل از اس��تاد زرین
کوب:
اعراب ایرانی ها را علوج و عجم و
اسراء و موالی می خواندند.
می ترسم چون بحث ادبی ست
حوصله تان س��ر برود .االن این
مبح��ث را تم��ام اش می کنم.
شاید ش��ما به آیت الله خامنه
ای خیلی چیزها گفته باش��ید
و خیلی صفت ها بسته باشید.
مثال ...نه ولش کن .من که روم
نمی ش��ود صفت های��ی را که
مردم به ایشان نسبت می دهند
تک��رار کنم .از نظر من ایش��ان
یک پشنده اس��ت .بله؛ پشنده.
می فرمایید پشنده یعنی چه؟
پشنده یعنی :سرمست و مغرور.
مثال اش هم این اس��ت :خدای
دوست ندارد هر پشنده ی نازنده
را به دنیا.
ح��اال با هم دعا م��ی کنیم که
ای خ��دای مهربان! پیش از این
که دول-بند آقای خامنه ای را
مردم عصبانی و عل�وج ایران از
س��رش بپرانند و بر کسانی که
او بر س��ر کار آورد بول بفانانند
و تخ��م ش��ان را از روی زمین
بردارند بر ایشان رحم بیاور و به
راه راست هدایت شان کن نه آن
راه تی��ره ای که کنغاالن را بدان
هدایت فرمودی!
الهی آمین!
______


مژده مژده

میل شوهری!...
شيخ مجنونی حکايت کرده است
او ز پيغمبر روايت کرده است
گفته او لعنت به کردار زنی
کو بگويد «نه» به ميل شوهری
گر که داری ،زن ،تو ليوانی زآب
شوهرت گويد بيا با من بخواب
فوری و فوتی برو در تختخواب
ما برای اين نموديم انقالب
گفته پيغمبر که حتیدر سفر
روی اشتر باشی و بر روی خر
فيل آقا ،ياد هندستان فتد
ميل جسمانی بر او غالب شود
خاموشی اين شهوت است
کار زن
ِ
ورنه کارش موجب صد لعنت است
چون نباشد در سفر اکنون شتر
جای آن باشد ولی ماشين ،موتور
چونکه آقا ميل خانم می کند
در خيابان چونکه ترمز می زند
زن ببايد همچو يک آتش نشان
سوی آتش حمله َآرد بی گمان
گويمش ای شيخ نادان سفيه
ايکه می دانی تو خود را چون فقيه
دين پيغمبر نگفته اين چنين
بلکه افرادی چو تو ريده به دين
تازه گر گفته پيمبر اين چنين
خاک عالم بر سر اين فقه و دين
زن نباشد مايه ی لهو و لعب
تا دهی وی را دوصد رنج و تعب
زن نباشد يک وسيله بهر کار
همچو ماشينی که تو گردی سوار
زن برای من نماد مادر است
زن برای من جمال همسر است
زن همان گرمای مهر دختر است
زن برايم لطف ناب خواهر است
زن سمای زندگی را اختر است
زن برای فرق مردان افسر است
زن برای آفرينش گوهر است
زن شريک و همطراز شوهر است
مشکلیداری که جسمانی بود
مشکلت از عقل و عقالنی بود
آنکه مونتاژی نموده پيکرت
اشتباهی کرده در کار سرت
جای ُمخ «بيضه» نهاده در سرت
مغز تو بنهاده جایديگرت
زين سبب افکار تو از «خايه» است
گفته و کردار تو بی مايه است

س
و
پ
اسپ ر

ش
ی
ا
ل
های

 

ع
ا
ل
ی

همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

هالو :من که دیگه رای منی دم ...
بنزین تو ظرفهای بیست لیتریدر خونه بدن
به کچلها کالگیس و به مودارها شونه بدن
امضا بدن وعده هاشون قالبی نیست صدی صده

من که دیگه رأی منی دم می خوای بده می خوای نده

اگه بیان و تهرون رو بدن بدست کارشناس
در اختیارش بذارن صدتا تریلی اسکناس
اونم بیاد عوض کنه سیستم شهر رو از اساس
جوری که اشتباه کنن همه با شهر الس وگاس
بازم میگم اینا همش حقه است و دوز و شعبده

•

من که دیگه رأی منی دم می خوای بده می خوای نده

تست اطالعات
عمومیاجتماعی!

بگن کهدخترا بیان قلیون مفتی بکشن
تمومدختر پسرا به همدیگه آب بپاشن
اونجوریدوستدارن بشن اینجوریدوستدارن باشن
هیچکی نگه واه که چقدر این جوونها تن لشن
«پ نه پ» یا « ِد نه د»
به هم بدن اس ام اسهای َ

 .1تفاوت "حض��رت واال" و "حضرت
آقا" را توضیح دهید!
و
والیت"
عظمای
 .۲دو کلمهء "مقام
تلـلی کنه
اللی
خواد
ی
م
هرکی
بگن
اگه
ّ
"شاهنشاه آریا مهر" را تعریف کنید!
هر کس که میتونه کودتای مخملی کنه
 .۳معنی عبارتهای " جانم فدای رهبر" یاور درویش بشه و همش علی علی کنه
و " جان نثار" را به طور ...خالصه شرح اصال بیاد بجای ما تکیه به صندلی کنه
دهید!
از این به بعد وزیر میشه هرکی که کار رو بلده
چ��ه
"کاخ"
و
"بی��ت"
کلم��هء
 .۴دو
من که دیگه رأی منی دم می خوای بده می خوای نده
تفاوتهاییدارند؟!
 .۵تف��اوت دو گروه "عاش��ق والیت" به هر کی مستاجره یک خونه ی مجانی بدن
و "س��لطنت طلب" را در چند سطر اثاثش هم بدن  ،تماما انگلستانی بدن
توضیحدهید!
فرشاش رو انگلیسی نه  ،اونا رو کرمانی بدن
" .۶بنیاد پهلوی" و "بنیاد علوی" چه وسایل برقیشم از دم همه آلمانی بدن
کارکردهایی داشته و دارند؟!...
بگن که خرت و پرتاش هم از اون ور آب اومده
_______ من که دیگه رأی منی دم می خوای بده می خوای نده
(فضول محله)
اگه سیاستمدارهای متفاوت بسازن
زندونها رو خراب کنن به جاش توالت بسازن
بزودیگشایشمییابد
از صورت زندونیها یه دونه ماکت بسازن
بعد تو موزه ببرن یه غرفه ثابت بسازن
از اونها اسطوره بسازن این هوا و این قده

ساندویچی و اغذیه فروشی ایرانی «اِلدا»

)755 ATWATER Tel.: 514-933-4726 (IRAN

وست آیلند

دول بند

یعنی
عمامه!

www.paivand.ca

بامنک
بدون ُید!

عالقمندید؟
کاندیدانتخابات!
آی�ا اطرفیان تان به ش�غل و
رن�ج
آی�ا از کوتاه�ی ق�د
پول ه�ای ب�اد آورده عالقه
میبرید؟
دارند؟
لباس
بد
و
تیپ
آیا بد
هستید؟
یو
س�ابقه آدم کش� 
آی�ا
ٔ
به
تان
ش�مایل
و
ش�کل
آیا
ش�کنجه و خیانت ب�ه مردم
ماند؟
نمی
آدمیزاد
ایران را دارید؟
آی�ا س�ایرین از دیدن چهره آیا توانای�ی ویرانی مملکت
کریه شما در عذابند؟
را در کس�ری از ثانی�ه دارا
هستید؟
آیا وقیح و گستاخ
هستید؟
هستید
ی
هنر
ی ادب و ب 
آیا ب 
فرص�ت ثبت ناتم درس�تاد
و رواب�ط اجتماع�ی مطلق�ا انتخاباتی ریاس�ت جمهوری
سرتاننمیشود؟
دور ٔه یازدهم ایران را از دست
ران�ت
و
دزدی
آی�ا ب�ه
ندهید!
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اگر بیان بگن حجاب رو بیخیالش بشینو

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

>> ادامه از صفحه7 :

یا دوباره نشون بده بدون سانسور «اوشین»و
گسیدیگه نگه کجا وایسا چجوری بشینو
کسیدیگه نگرده صندوق عقبهای ماشینو
وللـه نداره مفسده
بگن که آستین کوتاه ّ

من که دیگه رأی منی دم می خوای بده می خوای نده

اگه سیاست یه طرف دین یه طرف جدا بشه
ش رها بشه
سانسور و این مسخره بازیها هم 
اگه تو هر محلهای چندتا کاباره وا بشه
کنار دریای خزر عین زمون شاه بشه
تو هر کوچه پس کوچه جای سوپر یه میکده

من که دیگه رأی منی دم می خوای بده می خوای نده

اگر بیان بگن آقا هرچی تو میگی همونه
ماهی سه میلیون و دویست تومن بدن به هر خونه؟
منم میگم پول چی چیه؟ مال چرا فراوونه؟
این همه مال برا چی ولو تو کل ایرونه؟
اونام بگن که جای مال توی قم یا مشهده

من که دیگه رأی منی دم می خوای بده می خوای نده

اگر بگن هر کی میخواد لباس رنگی بپوشه
قرمز و سبز و صورتی ،پوست پلنگی بپوشه
بدون مانتو شلوار لوله تفنگی بپوشه
برقصه و قر بده و دامن تنگی بپوشه
بگن تموم مشکالت از روسری و چارقده

من که دیگه رأی منی دم می خوای بده می خوای نده

اگر بیان طال و نقره بگیرن هیکلمو
لیدی گاگا مجری بشه تو رادیو تلویزیون
یا اینکه باز دوباره یک تومن بشه قیمت نون
بگی آقا چنده کوکا؟ جواب بده چهار قرون
یه تومنی یه قرونی اصال می دونی چه قده ؟

من که دیگه رأی منی دم می خوای بده می خوای نده

چرا خجالت بکشم یا بکنم رودرواسی؟
تومن چیه؟ قرون چیه؟ بهت بگم حضرت عباسی؟
شیکر بشه یه عباسی روغن بشهدو عباسی
آدم پیر رو راست راستی وا بدارن به رقاصی
حتی به اون هالو که شهر قصه رو خوب بلده

من که دیگه رأی منی دم می خوای بده می خوای نده
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هر عقيللده ديگر ،مليت
و خواستگللاه اجتماعی،
شرايط اقتصادی در زمان
ن:
ش
ی
ر
ی
تولد با هدف حذف يا صدمه
ن
3
بند
بیانیه
دوم
بخش
گ
رایلی
رو
ان
کاس ها و حذف برخی از
ک
ا
رفتار
زدن بلله برابری
و
و
ت
حقوق
و
مساوی
موقعیت
راپیست
>> Email: elahem@sympatico.ca
ز
م
ا
رشته ها در دانشگاه های
ن
:
بخصوص
آموزش
در
ی
ک
بشر زنان
Tel.:514-619-4648
شنبه  3فو
مختلف بللرای زنان ،کفه

رابطلله
در
الللف-
ریه 2013
1
-36کنفرانللس

به1ه صبح تا
2
ب
ترازويی را که با کوشش و
ع
فرد
هر
محروميت
با
د
ا
ز
م
جهانی ،برخللورداری
ه شما خوشامد م ظهر
)
y
زحمت زنان به اين جهت
r
r
از
افراد
از
گروهللی
يا
a
J
ی گوييم.
:
کامللل و مساوی زنان
etro
bert (M 4648
u
را
تمايل پيدا کللرده بود
H
نوع
هر
به
دسترسللی
t.
S
خنرانی شعله زمینی ،فعال حقوق زنان و حقوق
از کليلله حقوق بشر
8043
4-619متمايل
مللردان
جهت
به
Tel.: 51
سطح
هر
در
و
آموزش
واينکه ايللن امر نزد
ر ،مناینده سازمان غیر دولتی سودویند در
کرده.
آن
دولتها ،سازمان ملل يک موضوع
مضر
در ماده  12میثاق بین
رانس "چشم انداز تغییر در ایران"  -هامبورگ
 ب -محدوديت هر با اولويت تلقیگردد را توصيه میکند .ناشللی از اعمال
کنم
خواهم توجه تان را به اين جلب
افراد
از
گروهی
يا
فرد
مدنی
حقوق
املللی
کنفرانسجهانی همچنين بر اهميت بعضللی از روشهللا و عاداتسنتللی،
تعريف
که زمانی که حاکميت قانون با
سطح
در
آمللوزش
به
ن و حاکمیت قانون چیست؟
است:
آمده
سیاسی
يکپارچگی و مشارکت کامل زنان هم تبعيضللات فرهنگی و افللراط گرائی
م
ک
این
تری
شود،
نمی
رعايت
کشوری
در
باال
های
بقيه)
آموزش
(از
تر
پايين
يک
ن سيستمی است که روابط
سرزمين
در
قانونللا
کس
هللر
-1

بعنوانعامللان و هم بعنوان بهرهمند مذهبللی بوجود آيللد تأکيد میکند.
اعمال
ن
ف
خال
ها
آ
ب��ه
نس��بت
ها
هستند
کسانی
اولين
دختران
و
زنان

اين
دو
ماده
مفاد
به
توجه
بللا
ج-
ه را تنظيم می کند.
مرور
و
عبور
حق
باشللد
مقيم
دولتی
شوندگان مراحل توسعه تأکيد کرده کنفرانس جهانللی از مجمع عمومی
خورند.
می
صدمه
مسئله
اين
از
که
سيستم
حفظ
يا
و
سازماندهی
ميثاق،
».
د
کنن
برای
ب��دی
عواقب
به
را
قانللون
للان ملل حاکميت
را
خود
مسکن
آزادانه
انتخاب
و
آزادانه
و نيزاهللداف تعيين شللده در برنامه میخواهد پيشنويس اعاميه مربوط
کدامشان
هيچ
باال
اساسی
حقللوق
از
برای
متفاوت
نهادهای
يا
و
آموزشللی
که
کند
می
حکومتی اطللاق

داشت».
خواهد
جامعه
ز
و
ر
داشت.
خواهد
آنجا
در
اقدامات جهانللی برای زنان در جهت بهخشونللت عليلله زنللان را تصويب
ايران
در
زنان
بللا
رابطه
در
که
نيست
افراد
از
هايی
گروه
يا
و
افراد
اشخاص
نهادها،
ن تمامللی افراد،
بايد
زن
ايران:
مدنی
قانون
1114
ماده

ت��ر
توانندباکارگ��ران را به
ی
م
ش
بی
گذش��ته
س��ال
در
که
دارم
«خبر
زنان
کار
س��اعات
کاه��ش
مث�لا
تقریبا
ایران
در
امسال
کارگر
یک جامعه بزرگ و بیکار
توسعهپويا و متساوی همانگونه که در نموده و کشورهللا را ترغيب نمايد
اين
تمامی
صورتللی
در
نشود
نقللض

هر
برای
شرايطی
آوردن
بوجود
د-
دولت،
انضمام
به
قی و يا حقوقی
کند
می
تعيين
شوهر
که
منزلللی
در
اعاميه ريو
توم��ان۲4مزددستور کار ۲1
سال گذش��ته در دومین نشست  ۲۰۰ت��ا  ۲۵۰ه��زار فصل
اعاميهکه کوچکترین
دارند ،چرا
عليه زنانتمکین
خشونتکه
خانواده و یا زنانی
سرپرس��ت
هیچ گزارش نویدبخشی از وضعیت "فرزندآوری" با عواقب
مطابقوامفا د
ها
نامه
معاهللده
در
اساسی
حقللوق
با
تضاد
در
که
افراد
از
گروهی
يا
فللرد
به
که
هستنللد
پاسخگو
که
آن
مگر
کند)
نمايد(اقامت
سکنی
فرزندمیکند.
است تصريح
ونللی کارگران وجود نداشت .همهچیز از برای تشویق زنان به بچهدار شدن س��ازمان زنان حزب اسالمی کار دریافت میکردند .بیمهدرجشده
مبارزه کنند.
عکسالعملیمیتواندباخطراخراج
نیستند و
مزبور قانون
خردس��ال دارند و یا
کهرا امضا
طورآنها
ايللران
انسانی باشد
سبقتاست ،به
ها شللده
رسانده
تعييللن منزل
امکان
دورهحقوق
مسللاوی و
وضعيللت
ساعات طوالنی سر کار-37 
ب��رای بشر در
نقضحقوق
درگيریکار به این آسانی
شرايطو چون
روبرو شود
هستند و
اس��تراحت
افزای��ش
اع عموم آن
کرامتزنان
شده ۱۱درصد
دادهتنها
زنکه
اعالمبهشد
گویند
مسئوالن می
گرفت :و ميثاق هايی کهیا آن
موظف
ايران
دولت
و
دارند
وجود
کرده
به
و
شللود
می
اجرا
آن
عمل
برنامه
و
وین
بیانیه
باشد.
کارمیبايست
زنللان
رت يکسانگرانی از دستمزد ،ساحنه از ایمنی" ،فرزندآوری" دائم تبلیغ و طراحی ایرانی ش��اغلاند و س��هم بیش از تعطیلی ندارند و هر چه بشر
حقوق
اساسی
کارهانقض اصول
مسلحانه،
بیمه بیکاری هم
آید و
بدست نمی
صاحب
اصلی همه این
جرياننتیجه
زایمان.با ولی
ت مستقل تصويب شده و با نرم هست که به تعهللدات خودش عمل  -۲ هر کس آزاد است هر کشوری  ماده
گسترده
 :1۸بگوید همان است ».سيستم
انساندوستانه بين
المللییدهد ،اعتراض
پوشش نم
وقوانين افراد را
فعاليتهللای می
بشراز ترس
سازمانزن��ان یا
ش��ود که
این
است.
میش��ود .حتی قرار اس��ت گروه  ۸۰درصد آنها خانهداری
بیکاری از اشتغال.
جهانی کند.
ستانداردهای حقوق بشر
غيرقابل
دختران
و
زنللان
بشر
حقوق
از جمله کشور خود را ترک کند
موضوعات
يکللی شللود.
ملللل
اينگونه مللوارد
اسللت.
حقوقزنان به ش��کل
نقض میان
بخصوص در
کارگران،
اتحادیه آزاد
عضو
گفته
به
حت��ی
آورن��د و
ايللندم برنمی
اخ��راج
ش��اغل
میلیون
۲۴
از
همچنی��ن
۱۵۰
تعدادشان
که
مش��وق
های
های
ش
بخ
وض��ع
وانیدارد .در ای��ن می��ان
ميثاق
بشر،
حقوق
جهانی
اعاميه
در
غيرقابل
و
اليتجزا
بخش
و
است
انکار
سالگی
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تا
زنان
کلله
جديد
اليحه
میبايست بطورمرتب و سيستماتيک
سيستماتيک
ازجمله
کاهش،مییابد».
تجللاوزمگیری
قتل ،چش
ازدواج
هزار نفر اعالم شده است ،خانه به موج��ود در ایران ،فقط  ۵میلیون دس��تمزد مربیان مهد کودکها ،این را پنه��ان میکنند که
کمبنی ه وخیمتر است:
اينکلله در جامعه ای حاکميت بين المللی حقللوق مدنی و سياسی ،برای گرفتن پاسپورت احتياج به ولی تفکيک حقوق جهانی بشر را تشکيل در ارگانهللا و مکانيزمهللای مربوطه بهرهبرداری جنسی ،بارداری اجباری،
طلبد.س��اختار نهادهای
گذشته
این
از
بهزیس��تی
طرف
از
باید
که
این
با
این
از
واقعا
بخواهند
اگر
یا
اند،
ه
کرد
نفر
هزار
۵۰۰
و
میلیون
۳
از
و
نفر
به
تش��ویق
را
ها
ج
زو
و
بروند
خانه
زنان کارگر.
ن وجود داشتلله باشد بايد ساز و ميثاق بيللن المللی حقوق اقتصادی ،داشته باشند هم يکی ديگر از قوانين میدهد .شرکت کامل و مساعدت زنان سازمان ملللل موردتوجه و رسيدگی بويژه يک واکنش مؤثر را می
حقوق کارگران در
محدود
بیکار کشور نیز یک میلیون و  ۲۰۰نظارت شود ،زیر حداقل است.
اخراج
"تسهیالت" استفاده
در می��ان اخب��ار کارگ��ری ،ب��ه "فرزندآوری" کنند.
ايی برای تضمين تبعيت از اصل اجتماعللی و فرهنگللی ،کنوانسيون سليقه ای است که به دليل مغايرتش در حيات سياسی ،مدنی ،اقتصادی ،قرار گيرند .بويژه میبايست گامهايی 
مدافعامحللاء
جهانللی
کنفرانللس
کنند-39،
ها
معاهده نامه
حقوق
مخفيانه و زنان در الیه
مردانه اس��ت
ایران
راحتی
به
کارفرما
که
گوی��د
ی
م
او
بیکاری
باعث
قوانین
این
شوند.
ی
م
باشند.
می
زن
نفر
هزار
"عواقب
نگران
احتم��اال
ديگرگروه
کودک و این
برخورد
ای��ن قبیل
قانون(برتریههایی
نمون
قانون)،ازبرابری
ان
سطح
در
فرهنگی
و
اجتماعللی
،
ملی
ايران
تعهد
مورد
المللی
بين
قوانين
با
بمنظور افزايشهمکاری و ارتقاء بيشتر کليه اشکال تبعيض علنی و
بصورت
المللی
بين
های
کنوانسيون
و
قانون،
به
پاسخگويی
قانون،
قابل
کليه
امحاء
و
المللی
بين
و
ای
منطقه
کمتر مشارکتداده
مدیریتی
های
کند:
فرار
نظارت
بار
زیر
از
تواند
م
ی
شود».
ی
م
زنان
بیشتر
تواند
ها
این
که
بدی"
ی
م
ق
تش��وی
:
م
کنی
ی
م
۳۴
کشور
بیکار
زنان
آمار
عبارتی
به
اين
که
گرچه
است.
غيرقانونی
عما
ائتاف بين مقاصد و اهداف کميسيون عليه زنانرا ترغيب میکند .سازمان
اکثرا در
افزایش ۲۵کاما
استقال قوا،
ال عادالنه قانللون،
جنس از
اسللاس
ايران هم در اشکللال تبعيض بر
اليحه با
اعتراض ه��ا اغلب از
هدفش��وند
کميسيون حقوق بشر ،ملل میبايست می
س��ال
حدود ۲۵
من ک��ه
«خ��ود
زنان ،
نیستند.
بندهایبهاولبار آورد
زنان کارگر
مشخص وبرای
درصدی
«اعتراض به
اساسللیاست.
قانون درصد
موقعيت
تصويبو جهانی
تبعيض
عدم
روی
بر
مشخص
تاکيد
يقين
ها،
گيری
کت در تصميم
.
است
المللی
بين
جامعه
اهداف
اولويت
هست.
تضاد
"نهضتتبعيض
کليللهواشکال
حداقل دس��تمزد ،تاخی��ر و عدم یعنی نمون��های ک��ه در کارخانه امسال از سوی مقام های دولتی ،پیش مدت  ۵سال در کميتلله
تبعيضمی شود.
مردان بیان
کنوانسيونامحاءسوی
مهدکودک
شکایت علیه مزد
امحاء زنان
کليه اشکال
شود.
می
جنسيتی
ای
سليقه
برخورد
ی ،اجتناب از
اشکال
کليه
و
جنس
براساس
خشونت
المللی
بين
تعهدات
از
موادی
ادامه
در
()UNIFEM
قضیهزنان
پرداخت مزد بی��ش از  ۲۰۰هزار سیمان الرستان و رخداد و استثناء نرخ بیکاری  ۱۲درصد اعالم شده کار کردم ،ش��اهد این عليه
سوی تمامی کشورها تا
 ،)CEDAW(،عليه زنان از 
بودم
ناعادالنه"
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
برنامه
نمايد .ازراهها و
۲000را تشويق
سللال
هر وقت
اس��ت ،به اینترتیب نرخ بیکاری که بیم��ه نمیکردن��د و
هايت نفر ،تجمع کارگران رویال سمنان هم نبود.
کار
مردساالری،
اعتراض
ترین خبر،
ملل مهم
سازمانروزها
توسعه این
کارخانه تا ِ
و
حيثيللت
آزادی و
مللاده اول
شود.
نظر گرفته
فرهنگی
تعصبات
از
ناشی
که
اعمالی
مشاهده
شوند
می
نقللض
عمل
در
و
ملللل،
سايرآژانسهللای
قراردادن تحفظات
حقوقمخاطب
روشهای
شاید پرسش مهم تر این باشد در میان زن��ان ،حدود س��ه برابر مامور بهزیستی میآمد،وما را نشان
کارخانهبلله اما
ب��ه تعطیلی
اعتراض
سی نيز در در
درص��دی
سازمللان۲۵
ب��ه افزایش
خانه
در
انسان
وبرابللری
انسانللی
کرامللت
حاکميت
شاخص
جهانی،
عدالت
و
کرامت
با
کلله
المللی
بين
قاچاق
و
کنيد.
می
شود .در اين
تحفظات
اتحادی��هتعداد
همکاری بويژه
کشورهادر
برداشتهتازه
پاسخگو نباشند.
دادند که
مادهصورت مواجهه میانگین جامعه است .ارزش بشر مغايرنمی
کارگر ،در
مللی زنان
شان که
حقوق در
دو ماه
دریاف��ت
عدم
ن را در و
زمينه ،اس��ت.
کارگ��ران
ک��ه "مردانگ��ی"
جامع��های
آزادکثيردر
در
و
پللردازد
حقللوق
به
سال
مختلف
کشورهای
بين
از
بايستی
است
فرهنگی،
حقوق
المللی
بين
ميثاق
در
حقوق
مذکور می
کنوانسيللون
بشرسالقبال
وضعی��ت بحران��ی در حالی این وضعیت  ۲۵س��ال پیش بود
مقابل اس��تانداری ،افزایش قیمت با این برخوردها ،چه مکانیسم هایی این
جاری در
ابتدای
مرکللز در
وهماهنگللی بينکارگران
بايسترود ،بدرفتاری،
شمار می
ارزش به
بر مبنللای اطاعاتی که بدست دوم تاکيللد می شود که هر کس می اجتماعی ،اقتصادی آمده است:
برود .اين امر میتواند از طريق اقدامات و بخش مربللوط به پيشرفللت زنان
امحاء
کميته
جمله
از
گللردد.
تقويت
رسمی
طور
به
که
االن
حال
به
وای
ن��ان و کوچکتر ش��دن س��فره برای احقاق حقوق خود دارند؟
های
مقام
گفته
به
که
شده
گزارش
سایت خود نوشت که شورایعالی بیاحترامی ودستاندازی به حریم
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
است».
شده
مد
کار
این
آزاد
کارگران ،تعطیلی بی��ش از  ۵۰۰پروین محمدی ،عضو اتحادیه
دو
درخواست
با
آینده
در
کار
وزارت
۹۱
س��ال
روزهای
آخرین
در
کار
سختی نیست.
چندان
کار
زن،
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
تولیدی
کاری زنان
شرایط
عقيدهمی
کارگران ایران
س��ال
ف می کند کارگاه کفاش��ی اصفهان از
حضوردر
برابریرا زنان
تحفظات۲۵
کارگران را با
دستمزد
حداقل
مشکالت محیط
این بخش از
ديگر،
سياسی و يا هر
عقيللده
بهداشت و
پرورش،
بدون برایآموزش و
نیم ميثاق
گوید :حقوق مذکللور ودراين
بردن
جهت از بين
های تاش
اهميللت
حمايتدر بر
کنوانسيون
شایدقبال
کشورهادر
ها
ن
«آ
نیست:
این
از
بهتر
هم
لباس
از
بس��یاری
بر
کار
وزارت
«نظارت
کارگران
تجمع
گذش��ته تاکنون،
شد.
خواهیم
مواجه
کار
بازار
تومان
هزار
۴۸۷
افزای��ش
درصد
ترغيبترین مس��ایلی
بايستاز کریه
کار،مییک��ی
اجتماعی،
يا
ملللی
منشا
همچنين
چهارچوبی و
ميت قانون بر اساس
شود.
حاصل
اجتماعی
ل
رنگ
ل
نژاد
حيث
از
تبعيض
نوع
هيچ
خشونتعليه زنان در جامعه و زندگی ادامه دهد .کشورها
از
ديگر،
وضعيت
هر
يا
والدت
ثروت،
می
گذاری
پايلله
يللن و حقوق
اليتجزای
بخللش
زنان
بشللر
حقوق
با
کار
قانون
از
بیشتر
ساعات
با
هم
های
ه
کارگا
بخص��وص
ها،
ه
کارگا
اعتراض
در
یزد
آه��ن
راه
اداره کل

اعتراض
از
اتحادیه
این
کرد.
تعیین
زنانکهبادرآن سروکار پیدا
که
باش��د
سياسی
عقيده
ل
مذهب
ل
زبان
ل
جنس
خصوصی ،امحاءکليه اشکال تهديدات شوند کلله تحفظات خللود را
ذکر
های
آزادی
ی
همه
و
حقوق
تمام
خوشبختی
و
عادالنه
ملل
سازمان
بشر
حقللوق
فعاليتهای
منشاء
و
اصل
ل
ديگر
عقيدة
گونه
هر
يا
ی
م
کنند.
کار
حداقل
از
تر
کم
مزد
از
بس��یاری
اس��ت،
صفر
کوچک
قراردادشان
وضعیت
تغییر
عدم
که جامعه به
اندک"
"افزایش
به
کارگران
شدید
کنوانسيونبرای قش��ری از
کنن��د .بهویژه
ی
م
حوزههای محدود برای اشتغال
جنسی و سللوء استفادههای جنسی ،مغايرت با مقصود وهدف
گردد.
مند
بهره
اعاميه
اين
در
شده
مربوط
بشر
حقوق
اسناد
ارتقاء
برای
هر
يا
نسب
ل
ثروت
ل
اجتماعی
يا
ملی
بیمه نیستند و برای این که از آ
جود بياورد .داد در مقابل استانداری و »....
زنان،داد.
استثمارنوهاقاچاقخبر
حقوق خ��ود آگاهی
زنان ک��ه
زنان کارگر به س��ادگی و بی هیچ زنان
قوانيللنبهمعاهدات
امحاء تبعيض مزبللور بللوده و يا
ميللت قانللون
کنفرانس
دهد.
می
تشکيل
را
زنان
به
نمايند.
تضمين
ديگر
وضعيت
است:
آمده
16
ماده
در
ازجنسيت در
ناشی
بازپسوگيرند.
ناسارگاراست
المللی
شان هر
مثال زنان مانعی بع��د از ازدواج و یا بچه دار در ح��ال حاض��ر ،مه��م تری��ن کار بیشتری بکشند برای
هستهم یادرباره
سيستمیکوچک
یک خب��ر
بينکه
عدالت،نوشت
اجللرایایلنا نیز
خبرگزاری
برای گذران زندگی
تری دارند
«رقم کم
يا
(حقيقی
شخللص
های
سازمان
و
نهادها
دولتها،
از
جهانی

اين
طرف
کشورهللای
:
3
مللاده
بی
دارند
حللق
بالغی
زن
و
مللرد
هر
برای که
اختافی
بللردن هر
بين
و
کنند
تعیینازمی
در آن هيچبه چشم میخورد که خبرگزاری ش��دن اخ��راج میش��وند .ظهور حوزههای اش��تغال زنان در ایران ،روز تعدادی لباس
گونهشده
تعیین
دستمزد کارگران باید به هرقیمتی کار کنند.
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صفحه:
در
ادامه
{>>
اواخراز قانون
"ایسنا"باالتر
ی) منجمله دولت
که
هرخواهد
ت��امی
غيردولتی
الدولی
تساوییا بين
شونللد که
متعهد می
ميثاق
مليت،
محدوديتی از حيث
فروردین هيچ
استرا بيندرحقوق
س��اعتی آنممکن
تع��داد
هاو که
ایران به
ب��ازار کار
نژاد،در
پیمان��کاران
منتشر کرد
زنان وبرای
سال ۹۲
آثارنخستین بار طی پروین محمدی درباره این بخش
بیمارستان
داروسازی و
صنایع
ت و در قانون حقوق اساسی همه
از
استفاده
در
را
زنان
و
مللردان
حقوق
و
کنند
زناشويی
همديگللر
با
دين
يا
همچنيناست از
کهونمونهای
عدالتموارد مشابهدر مح��و ش��دن هرگونه نظ��ارت بر هس��تند که بخش اندکی از زنان تولید نکردهاند ،نباید دست از کار سالهای گذشته با واکنش شدید از زنان میگوید که بیش��تر آنها
ر گرفته شده
تشکيل خانواده بدهند .در تمام مدت کليه حقوق اقتصادی ل اجتماعی و
را وهیم زاد
».
د
بکشن
ش��ده
منتهی
کارفرمایان
عملکرد
دیگر:
های
کارخانه
بسیاری
و
کارگران
رسمی
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تش��ک
ه) بازار کار وارد میشوند که
زمانی به
م��ی
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را
کار
متقاض��ی
غالمی شعبانی (اب
خواهد گرفت
تيار همه قرار
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ميثاق
دراين
مقرر
فرهنگی
و
زن
آن،
انحللال
هنگام
و
زناشويی
ضیه
حقوقآزادانه و
ازدواجتوانند
ه��ا می
امور و آ
شوهردودرنفر
پروژهالرستان
سیمان
خان��واده بهتنگنا برخورد کرده
مس��تقل کارگری رو به رو ش��دهدودر
شنبه 28
هرطور دهند .زنان بیشتر جذب کارهای تاسف و اندوه فراوا
«کارخانهايللن
ار اصل جهانللی که
نمايند.
ن به
مربوط
ن ،را است ».عزیز همه ما ،روز
ت
ای
نه
در
کارگر
زنان
با
بخواهد
شان
ل
د
که
س��ال
۶
با
را
خود
زن
کارگ��ران
باشند:
پوشاک،
های
ی
تولید
و
فروشندگی
ویژه"
"حقوق
دردسر
و
بودن
زن
در ایران و دوست
آن
مبنای
بر
تم شاخصازبندی را
دارند.
برابر
در ماده  7که در رابطه با کار
ن
ز
ی
س
د
یا
کر
س
ک
ی
در ای��ران معم��وال چ��ون ب��ر گزارش ادامه میدهد تر
خدماتیزندان
گرفته ،یا ش��وهرمعتاد
که  ۶تشکل «یا
سایقه کار ،بعد از مرخصی زایمان رفتار کنند .بخصوص تصویب ماده نساجی و
م کرده عبارتند از
ش��رکت هایاولین
طبق قوانين جمهللوری اسامی زن عادالنه صحبت می شود آمده است:
طالقشرح
 20ساعت  11و سی دقیقه ما را ساکللن آلمان بللود و
13
ی
نفر
۱۰
ه��ای
که
زیر
ه
کارگا
۱۹۶
زنان
از
بسیاری
است.
کرده
اخراج
معیارهای
نق��ض
ب��ه
کارگ��ری
ش��وهر فوت کرده و زن
یا
اس��ت،
عالوه
ها،
بخش
این
در
شوند.
م
ی
خیلی
م��رد
و
زن
ه��ای"
ت
"تفاو
و
تمامی
و
(حکومت)
ک :دولللت
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
س��الی
گان
مبنای
بر
بايد
آن
مسئولين
ها و
ند
کرد،
خارج
کار
قانون
ش��مول
از
را
هستند
خانوار
سرپرس��ت
،
کارگر
جاری
مزد
تعیین
قانون��ی
سرپرس��تی خان��واده را به
بای��د
حقوق
رعایت
ام��کان
ک��ه
بر
ن
ای
تالش
هم
حرف
در
شود،
ی
م
تاکید
ز
جديد
اليحه
طبق
و
ندارد
را
مسلمان
هميللن دليل،
کار با ارزش مسللاوی بدون هيچنوع راضيلله غامللی
اطرات يک زن ايرانی»
اداریوان «خ
باشند
پاسخگو
ن
مرد
با
ازدواج
برای
ايرانی
زن
خانواده،
پیمانکارها
که
بود
خوبی
ی
بهانه
دارند
نیاز
بیش��تری
حمایت
به
و
ش��كایت
عدالت
دی��وان
به
بگیرد.باین پدیده بهویژه در
عهده
بحران
کند،
می
پیدا
کاهش
زنان
ها
ت
تفاو
این
"رعایت"
که
شود
ی
م
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
به تف
تعداد
تا بتوانند کان��ون خانواده را حفظ تعدادشان را زیاد کنند ،ولی
مس��اله به
ی»از این
ناظران
كرده
خردهپا چنان گسترش
موج
شرايللطهم
اقتص��ادی
بش��ود و زنان از "حقوق ویژهای"
کارآنان
باشنللد که
داشتلله
اند«.فرار
دربهشللت
هایشر
سر
محیماطن منت
م��ی رزند.د ي
پ
گذش��ته،ا
مزددا در آل
علیهشر آي
پايداردو».عادالنه باشند در قوانيللن مربوط بلله ازدواج
وسط ن
مردان
استفاده
مورد
شرايط
از
تر
پائين
بیش��تر
حين ۱۰نفر
کارگرانش��انورا از
شر شده و کنن
شکایت
"نهضت
عنوان
کهبجزو ویژگیهای کار
کرده
پیدا
بسیاری
س��ال
دو
طول
زیرپای
"بهشت
تا
شوند
برخوردار
ت
 )1304در شانزده
ناميده شد.
پيللش از آن ،اين کتا
کنند
دفاع
(مردم)
از
شوهر
و
زن
نيز
طاق
قوانيللن
و
آن
ها مساوی
مزد
نباشد و برای کارازمساوی
کنند.شد اما
حقوق اساسیبنا بر این گزارش عده زنان کارگر نکنند».
زن زبهنحساب میآید و اگر
ورشکس��ته
کارخانه
م��ادران" نلرزد .به عن��وان نمونه
ناعادالنه" ابیادرامهيیم
ش��دند،ی همللراه
للا
ض
کارگرانيک
ر
لل
لگ
ت
سا
اموال مردم
را
لل
نيستند.
نفر برابر
حقوق
اط
دستمزدنهم«خ
دريافت دارند.
مردان
تصویب قوانین��ی در مورد کاهش اماآیا همین حداقل با عنللوا
زمینه
برخوردارتاکید میکند که در بااین
بوده او
تولیدی ۱۰
امنيت وواحد
مين کنندهدر این
خدمات جنس��ی بخواهد
بزرگتری��ن
یعنی به تهران
کارفرمايز چاپ
کارخانه کفش،خانواده
د.
زاده ،همسر او لودهای» در تهللران ن
جهانی
اعاميه
۲3
مللاده
در
مثا
يا
همه به
13ازکه در رابطه
مللادهکه
نفرشان به این شیوه ظلم به زن و م��رد کارگری
اين که دو
سه :روندی وکهحاال
زنان
کنند».
شود و صدای باید
رعایتوهمی تل
شد ،بخش
حقبسته
کفش باملی
ضای گر
بزرگیو در آن جا
تمکینکمی
ساعات کار زنان سرپرست خانوار یا برایاز اع
آن
در
قوانين
رفللت
نتشللر شده بللود که
شخصی
هر
است:
آمللده
بشر
حقوق
ها کند :در
صحبتیمی
آموزش و
خارج اس��ت
قانون
اخراج شدهاند ،بقیه کارگراندست ش��مول
ای��ن ماعتراضها
چق��در در
کارگر تنها به محیط
تعطیل و همراه باآن،
یکیپروشاز نساج
افزایش دوره استراحت زایمان که
 ۵3و
ضللا ابراهيم
زن��انوسوم به
زنان يک
م
مشکلآن با
صويب ،اداره و سپس اجرا در می حق دارد کار کند ،کار خود را
ر
للا
از
گويد:
می
چونج
آزادانهکه بند
ب
س
پ
و
وع
است؟که در بعد ممنلل
مردان
تفاوت
این
به عصا راه میروند و "نگران باردار است «با
منعکس
شود .آنها وقتی به
ی
نم
ختم
کار
شدند.
بیکار
بسیاری
زنان
سوی
از
بارها
گذشته
سال
یک
در
زاده آشنللا شده
نفر است
بازبينللی قابل توجه
بايد قابل وصول باشد (دسترسی برگزيند ،شرايللط منصفانه و رضايت آمللوزش و پرورش عالی بايد به کليه
اشیاهگوید:ويرايش و
و
کنند
ی
م
اعت��راض
و
مقاوم��ت
شدن هستند".
م
محمدی
پروین
رس��ند ،تازه کار خانه در
ی
م
خانه
زنان
را
ها
ه
فروش��ند
درص��د
۸۰
است.
شده
اعالم
دولت
مسئوالن
و بللا وجود چهل
دوران رض
ن وجود داشتلله باشد) ،کارآمد و بخشی بللرای کار خواستار باشد و در وسايل مقتضی بويژه بوسيلهمعمول
ط نشر آيدا بازنشر شد.
خاص وتوس
حقدارند ،کم
همهخبر
قانون
بیشتر از
برابرکهبی«اگر
نه باشد نتیجه خبر هم این است
خبرسازی
اعتراض
است و شاید شوهری
وضعیت
خاطر
شود.
کاری حمايت
زنانلوی به
دستمزدتفاوت س
انتظارش��ان۲006
میدهند .و
تشکیلآمللوزش
تر تنتدريجللی
کللردن
پروینن،محمدی میگوید« :پز این «از په
يلله شعبانی در ژوئن
سال
ض
را
زورشان
کارفرمایان
ولی
میدهند،
س��ایر
در
کارگران زن
بقای
و
نان
هرچه
متاسفانه
ندیدم.
های زندگی کالفه
ی
س��خت
از
که
پروین
اس��ت.
اس��فبار
گروه
این
ش��اغل
زنان
برای
که
دهند
ی
م
را
رفتار بانمايندگان
اینتوسط
چهللار :عدالت
ن
مقابل
در
تبعيضی،
هيچ
بی
که
دارند
عقا يد شللا
به ميل خود با او
پللرورش مجانللی به تسللاوی کامل
ميللن کنفرانس بنياد
ها رايلبیلرشتروگرو مدریهفده
و
مستقل
اخاق،
سته ،پايبند به
درسر
با
توانند
ی
ی
م
و
رسد
م
زنان
به
ش��ود،
باب
تولیدی
ه��ای
واح��د
گیرند،
خانواد
ه
دویچهوانوله 
است.
گوید:
ی
م
محمدی
آورند.
ی
م
وجود
ه
ب
بهتری
امکانات
بگيرند.
مساوی
مزد
مساوی،
کار
براساساستعداد هر کس در دسترس
ازدواج میکند.
دستگ
شهای زنان ايران با عن
دسترسی
با
کافی
تعداد
رف و به
وه
پژ
طبق ماده  1117قانون مدنی:
دانی شدند .
عموم قرار گيرد.
او يکللی از اولين
للم سکللوالر ،انقاب
زن است که با «فمينيس
انعکاس
در
و
الزم
منابللع
مامی
در ايران شوهر مللی تواند زن خود را در کنوانسيون حقللوق کودک آمده
ی است
شرايط و چالشهای
ی
نمايندگی
را
آن
که
ای
جامعه
ت
زنان ايران لر مبارزاتللش ،بار راضيه از اولين کسان پين يک مشروطه،
از حرفه يا صنعتی که منافی مصالح است :ماده ۲
کلله به خاطل
امضای بيانيه ،عضو کم
در شهر مونترال کانادا به
14
صفحه:
از
ادامه
>>
رود؟...
ی
م
سو
کدام
به
انتخابات
شود.
می
اجرا
نند
ير و سال هللا زندانی
خانوادگی يا حيثيت خود يا زن باشد  -1 کشورهای طرف کنوانسيون،
والیت فقیه دست
شللد و به سرعت کنونی»سیاسی،
دستگاهته شد.
للا دستگ
وان زن برگزيده اخ
ضا
رسی جهانی حکومت قانون سال منع کند .دستمزد مساوی در مقابل حقوقی را کلله در ايللن کنوانسيون
دارد وشنش�انس برنده شدن او
ه (اوليللن دستگيری  -سال ميليون ام کمک مالی برای عن باال را
ش را تعدادی امضا و
بوده
 ،۲از  97کشللوری کلله بررسی
شللده،
خارجی نداردِ.
اصلی دهد ،و ط��رفداران این دو نامزد و بخش بیشتراست.
تمللام ممکن است از این طریق ،هدف رزندان
بللرای آنان
اکنون در
نظرگرفتللهکه
واقعیت بازدریای اس��ت
کاتگوری حقوق کار مساوی عما وجود ای��ن
ه اند ،ايللرانسردربر آورد.
 )13۲۵و يکللی از ف به دنيا آن فرستاد.
شخصی حق
گويد :هر
دوم ۲6می
مللاده
قضائی آنها
افتاده وحللوزه
راه که در
کودکانللی
انتخابات بزرگی از مردم را که به آنان امید بستهاند
ی��ک
برگزاری
یعنی
ای
ه
خامن��
بسیاری
به
ایران
سیاسی
صحنه
(بین
بکشد
دور
به
انتخابات
حتی اگر
رار از زندان
يز در هنگام ف
ی پايين ترين رده راداشته است .دارد که از آموزش و پرورش بهره مند
هيچگونلله
کننللد رابللدون
زندگیمی
پرشور را تأمین نکنند بدون این که بتوانند به پای صندوقهای رأی بکشاند و سندی
هیجان
اپوزیسیون
کمسیاسی
نیروهای
از
فرصت
باز
دیگر)،
تن
دو
از
یکی
جلیلی و
ق اساس�ی در این بررس�ی شود .آمللوزش و پرورش ،و دست
تبعيضی از جهت نژاد ،رنگ ،جنس،
نامزد خود را به ریاست جمهوری برسانند .برای اثبات «مش��روعیت» خود در سطح
است.
کرده
زده
بود،
خواهد
باز
آن
کردن
مهندس��ی
تند از :برای
آمللوزش ابتدايی و پايلله بايد رايگان مذهب ،زبللان ،عقايدسياسی ،مليت،
شدن
قومللیوخامنهای
جايگاهاطرافیان
است.اگر نقشه
وضوح،
ابتدايی به
آمللوزشخود
باشد .مطلوب
تبعيضیتواند نتیجه
حکوم��ت م
فهرست نامزدها جهانی فراهم آورد .بنیا د فرهنگی نیما برگزار می کند
رخورد برابرو و بدون
اجباری
سویدیگر ،نهایی ا
اجتماعی،بهمال ،ازعدم
سـ
طولــ
ساندویچی و
ـ -کوی و از سوی دیگر ،اگر ورق خود را خوب بازی
بکشد
ممکن است تا آخرین روز
اصلی
عنصر
یک
به
خود
نامزدهای
تقلیل
بخش
که
کنیم
(توجه
آورد.
دس��ت
حللق را به
و
زندگللی
از
برخللورداری
آموزش فنی و حرفه ای بايد همگانی توانايی ،تولد و يا ساير احوال شخصيه
سخنـــــرانی
>>
چ
ها
ر
تشهروندان
خود
مطلوب
نامزد
بتواند
است
ممکن
کند،
به
دهندگان
ی
رأ
بس��یج
برای
وقت
گاه
ن
آ
ش
منجر
دیگر)
معروف
نامزدهای
ح��ذف
(و
و
هاش��می
به
دهندگان
رأی
از
کوچک��ی
نب
ه
شود و دست يابی به آموزش عالی بايد والدين و يا قيم قانونی محترم شمرده
های ما ز رانا(بانکمی مهندسیدر انتخابات)در نهایت اغذیه فروشی ایرانی
ا
گل
لر
م
لل
و
دادرسی
آييللن
دقيق
جللرای
ی
باشد.
شده
دیر
نامزد
آن
یا
این
نفع
خو
هاشمی
نفع
به
انتخابات
در
شرکت
شود،
به
دوم
دور
در
شد
خواهند
حاضر
مشایی
اه
با تساوی کامل برای همه امکان پذير و تضمينخواهند نمود.
سرزمين لذت يللد از زمستان هللای
اي
ن
متهمان
حقوق
ت
هر کس
باشد ،تا
شنبه ماز صندوق به در آورد.
حکومت با
شودريکه
گرمبه به
سالجز
نتیجدرهای
است
بتواند بنایا بهمشایی
هاشمی
حضور
دیگری رأی بدهند ).یعنی
ميثاقاین ترتیب دیده می بب
196۸
ايللران
استعدادممکنمثا
د ،هر چهار
يت
وان
يد
در
بيان
و
عقيده
آزادی
پي
ست
بهره مند
آماراز آن
و مشایی ضمن این کهخود
تصویب نامزدی هرهای
آموزش پيوسته
بررسی تصویب
 )۱انتظ��ار
موردعتی فعاالن سیاس��ی ک��ه به
تبعيللضهردردو آنها
برعليهشکست
مردمگردد.کردن تنور انتخابات و
شرکت
دیدگاه های جالل آلاحمد
دو زيبا واقع
داوطلبیدرکهيکسا
اند مونترا
آزادی اعتقاددرو مذهب
ا
سک
لل
عالی
آموزش
در
تبعيض
با
رابطلله
انتخابات را باال خواهددر
ی
تعريف
در
آن
اول
بنللد
همان
در
که
کل
لر
ل هاشمی یا مشایی نشستهاند تا به
نامزدی
ه
گرفت
قرار
فقیه
ولی
دستگاه
لعن
و
طعن
و
اکنون
هم
از
که
کسانی
باش��د.
نداشته
اصلی
هدف
و
برد،
ده
و
حللق داشتللن زندگی خصوصی برای زنان ،خانم حسينی قبل از من تبعيض در آموزش می نويسد ،در اين کللاس اسک از امکانات کرايلله و
 )۲نقدی بر لنینیسم
سائ
ل
های حمایت از آنان برخیزند ،فضای زیادی
و تبلیغاتی حکومت از برگزاری انتخابات را پیش از قطعی ش��دن نهایی نامزدها (که ممکن است بتواند ی
بهترین نتیجه را برای
به تفصيل صحبللت کردند سيستم ميثاق ،تبعيض شامل هرگونه تمايز ،بهره مند ش و باالبر با قيمت من
دخالت
اس
برایفوریه 755 ATWATER2013
ب
16
شنبه
مانور ندارند ،و ممکن است تا آخرین روز (و
خواهد کرد ،در نهایت میتواند به ممکن اس��ت تا روزهای آخر پیش نیاید) خود به دست آورد .ويد:
تأمی��ن
ها
انجمن
و
تجمعات
زادی
سهميه
خامنهاه با
دانشگاه
محدوديتبهو يا
انتخابات تعیین قطعی نامزدهای خامنهای) ساعت
600-3311
ی��ک
برگ��زاری
ارجحيتیک س��و ,،با
نفع از
محروميت،انتخابات
برای شرکت در
گذاشتنتبلیغ
ای به
فعلی نظر
پیروزی نامزد مطلوب و مورد
877نتوانند 6بعدازظهرTel.: 514-933-4726
کار
اساسی
حقوق
Belle Neige:
تا  40درصد برای مردان ،بومی
رنللگ ،جنس،
اند،نژاد،
مبنللای،
گزينییا که
«آزاد» (به m
تعریفe.co
کتابخانه نيما ۵۲06 :بولوار دکاری
ne
 grouتاکتیک مناسبی را اتخاذ کنند.
هاش��می
نژاد
احمدigی
دانسته یا
مشاییبرپرداخته
هاش��می
تمام شود و قدرت مطلقه خامنهای را بیش
lleوps@be
جداسازی
از اين مقدمه نسبتا طوالنی می جنسيتللی و همينطللور
يا
و
سياسی
عقيللده
مذهب،
زبللان،
)(IRAN
به تاشهای خود در حمايت
و ارتقللاء حقوق بشر زنان و
دختران وسعت بخشند.

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

وانینمربوطبهزناندرایران
رتضادباتعهداتبینالمللی

خـ ِ
سخنرا ـرد زنانه

زن کارگر  و
            کارفرما :کاروشوهر
3
ب
ت،صاح 
دول

بزودیگشایشمییابد

دکتر سهراب شیراوند:

«اِلــدا»

از پیش تقویت کند.

ندانسته وارد بازی خطرناکی شدهاند.

رفسنجانی) نوعی سعه صدر از خود نشان

ب�ه نظر میرس�د ک�ه در ای�ن بازی

•
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الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

ازنازی بپرس!...

می خواهم به دوران کودکی باز گردم.
دوست دارم فکر کنم شکالت از پول بهتر است،
چون می توانم آن را بخورم!
می خواهم به يک ساندويچ فروشی بروم
و فکر کنم که آنجا يک رستوران پنج ستاره است.
می خواهم زير يک درخت بلوط بزرگ بنشينم
و با دوستانم بستنی بخورم .
می خواهم درون يک چاله آب بازی کنم
و بادبادک خود را در هوا پرواز دهم.
می خواهم به گذشته برگردم،
وقتی همه چيز ساده بود،
وقتی داشتم رنگ ها را،
جدول ضرب را و شعرهای
کودکانه را ياد می گرفتم،
می خواهم فکر کنم که دنيا چقدر زيباست
و همه راستگو و خوب هستند.
می خواهم ايمان داشته باشم که هر چيزی ممکن است
و می خواهم که از پيچيدگي های دنيا بی خبر باشم .
می خواهم دوباره به همان زندگی ساده خود برگردم،
می خواهم به نيروی لبخند ايمان داشته باشم،
به يک کلمه محبت آميز،
به عدالت ،به صلح،
به فرشتگان ،به باران،
و به ...

برای آینده ت��ان هد
به کمت��ر از آن ف تعیین کنید .هرگز
هدف
کنید که افراد دی رضایت ندهید .درک
گر
با مشکالتی بسیار ی در دنیا وجود دارند،
بز
قدر چیزهای خو رگتر از مشکالت شما.
ب
را
در
ز
ندگیتان بدانید.
و بخاط��ر اوقاتی
ک�
�ه
سپاسگزار باشید .ز با عزیزانت��ان دارید
ما
و دوستانتان سپر ن بیشتری را با خانواده
ی
ساده را در زندگی کنید .ارزش چیزهای
بف
هم
ید
و
گرفتار مادیات
نشوید .ساده زندگی
ک
نی
د ،خودتان باشید و
خوشبخت.

کاراکاسیکیازخطرناکترینشهرهایجهان

شرقآمریکادرانتظارحملهمیلیاردیزنجرهها
هر  ١٧س��ال یک ب��ار اهالی
ش��رق آمریکا مجبورند چند
روزی را در کن��ار میلیارده��ا
زنج��ره زندگی کنن��د که از
اعماق زمین ب��اال میآیند تا
جفت گیری کنند و باز به زیر
خاک بروند.
این حشره در زبان انگلیسی
«س��یکِیدا» ( )cicadaنامیده
می شود .زنجره آخرین بار در
سال ١٩٩٦در منطقه شرق آمریکا
ظاهر شده و قرار است تا چند روز
دیگ��ر میلیارده��ا از آن از اعماق
زمین به س��طح برس��ند و فاصله
ای  ٩٠٠مایلی از ش��مال جورجیا
تا نیویورک را بپوشانند و مشغول
جفت گیری ش��وند .این حش��ره
حدود  ٤س��انتیمتر است با چشم
های برآمده قرمز رنگ ،بدن سیاه و
بالهاینارنجی.
عالوه بر ناخوش��ایندی و ش��مار
میلیاردی این حشرات -به طوری
که تمامی س��طح زمین بویژه در
مناط��ق جنگلی را می پوش��اند-
صدای جفت گیری آنها بس��یار
بلن��د و گ��وشآزار اس��ت .نرها با
استفاده از غشاء دندانهای بدنشان
برای ج��ذب مادهه��ا و مادهها از
طریق بههم زدن بالهایش��ان صدا
تولی��د می کنند .این دوره حیرت
انگی��ز چرخ��ه حیات زنج��ره ها
چندین روز طول میکشد.
خبرگزاری رویترز به نقل از کریس
مایر ،کارش��ناس حیات وحش در
مرکز کش��اورزی ایالت کانتیکت

م��ی گوی��د زنجره ها قرار اس��ت
اواخر ماه مه یا اوایل ژوئن در مرکز
کانتیکیت ظاهر شوند.
این س��ومین باری است که آقای
مایر دوره جفتگیری زنجره ها را
مورد مطالعه قرار میدهد .او قبال
یک بار در س��ال  ١٩٧٩و یک بار
 ١٩٩٦شاهد دوره تولید مثل آنها
بوده است .او می گوید دفعه بعدی
که زنجره ها می آیند سال ٢٠٣٠
است و او  ٨١ساله خواهد بود.
مای��ر می گوید اولی��ن دوره ثبت
ش��ده علمی زنجره ها ن��وع  ٢در
سال  ١٨٤٣بود.
ورود ناگهان��ی و غافلگیرکنن��ده
آنها طوری اس��ت ک��ه همه جا را
فرامیگیرن��د ،از کن��اره درختان
گرفته تا لبه دیوار س��اختمانها،
باغچهها ،و حتی روی الس��تیک
اتومبیلها.
تعداد زنجره های گونه  ،٢نسبت به
گونه های دیگر بسیار بیشتر است
بطوری که در هر هکتار هزاران تا
یک و نیم میلیون حشره مشاهده
خواهد ش��د .تعداد حشرات آنقدر

زیاد است که دشمنان آنان
مثل پرندگان ،عنکبوتها،
ماره��ا ،و حتی س��گ های
منطق��ه ق��ادر به خ��وردن
تمامی آنها نیستند.
حمله این حش��رات بسیار
مش��مئز کننده اس��ت اما
زنجره ها نیش نمیزند و به
محصوالت کشاورزی آسیب
نمیرساند .این امکان وجود
دارد که زنجره ها در صورت تغذیه
بی��ش از حد از نهالها یا بوتهها و
یا تخمگذاری در میان شاخهها به
آنها آسیب بزنند.
پس از جفتگیری پرسرو صدای
حش��رات ،ماده ها در میان شاخ و
گ گیاهان تخم می گذارند که
بر 
کم��ی بعد کرمه��ا از تخم بیرون
میآیند و برای  ١٧سال به اعماق
زمین فرو میروند و از بافت چوبی
گیاه��ان تغذیه میکنن��د اما این
بافت چوب��ی ارزش غذایی زیادی
ندارد و دانشمندان میگویند یک
دلیل آهستگی دوران بلوغ الروها،
همین است.
هر  ١٧سال ،چند هفته قبل از آن
که زنجره ها به سطح زمین برسند،
تونل هایی را از اعماق زمین تا باال
حفر میکنند .وقتی دمای خاک
از  ١٨درجه سانتیگراد بیشتر شد،
کرمها معموال پس از غروب آفتاب
باال میآیند و در کناره درختان و
بوتهها س��اکن میشوند تا آخرین
تجربه بلوغشان را پشت سرگذارند.

•

نیکالس مادورو روز دوشنبه سه
هزار تن از نیروهای نظامی کشور
را به خیابانهای کاراکاس گسیل
کرد تا با بزهکاران این شهر مبارزه
کنند.
جنای��ت و بزه��کاری خیابانی تا
حدی در پایتخت این کشور عضو
اوپک افزایش یافته ،که کاراکاس را
به یکی از خطرناکترین شهرهای
جهان تبدیل کرده است.
اقدام��ات آقای م��ادورو در ادامه

اجاره نشینان...

تالش��های مش��ابه هوگو چاوز،
رییس جمهوری فقی��د ونزوئال،
اس��ت که بمنظ��ور کاهش جرم
و جنای��ت در پایتخ��ت ونزوئال
پیگیری می شود.
مادورو طی یک س��خنرانی زنده
تلویزیون��ی اعالم ک��رد نیروهای
نظامی ونزوئال ب��رای حفاظت از
مردم ،حضوری فعالدر خیابانهای
کاراکاس خواهندداشت.
طرح کنترل خیابانهای کاراکاس

دست کم پانصد ایستگاه بازرسی
را ایجاد خواهد کرد.
در ح��ال حاضر  9هزار پلیس در
ح��ال آموزش بهمین منظورند و
هزار و ششصد تن از نیروهای گارد
ملی نیز طی یکسال آینده برای
ایجاد امنیت در شهر کاراکاس به
آنها خواهند پیوست.

•

>> ادامه از صفحه12 :

اجاره۵۵ .متر یک خوابه ۱۸میلیون باید از تهران بروم
ره��ن ماهان��ه  ۳۰۰ه��زار تومان یک��ی از متقاضیان ک��ه به گفته
اجاره .درهمین حین پسر جوانی خودش به تمام بنگاههای مسکن
وارد بنگاه میش��ود و میگوید با منطقه س��ر زده میگوید :خیلی
۲۰میلیون چیزی برای رهندارید .از صاحبخانهه��ا حاضر ب��ه اجاره
برای عروس و داماد .مشاور سرش خانههایشان نیستند و منتظرند تا
را باال میآورد و میگوید  ۵میلیون با توجه به اینکه فصل نقل و انتقال
بگذار روی پولت تا یک ۳۵متری از یک ماه دیگر ش��روع میش��ود
نقلی برایت اجاره کنم .پسر تشکر و قیم��ت اجاره به��ا باالتر میرود
میکن��د و راهش را میکش��د و خانههایش��ان را به قیمت باالتری
میرود .س��ری هم ب��ه بنگاههای اجاره دهند .تم��ام این منطقه را
مس��کن حوالی میدان بهارستان گش��تهام و تنها دو مورد آپارتمان
میزنم .قیمته��ا در این مناطق ۸۰متری برای اجاره پیدا کردهام.
هم تفاوت چندانی با مناطق دیگر یکی  10میلیون رهن ماهی یک
شهر ندارد برای رهن و اجاره یک میلیون توم��ان اج��اره و دیگری
آپارتمان ۵۶مت��ری آن هم بدون ۱۵میلیون رهن و ماهانه ۹۰۰هزار
پارکین��گ و انب��اری ،صاحبخانه تومان اجاره .با این شرایط فکر کنم
۵میلی��ون تومان ره��ن و ماهانه باید از تهران برویم .چون به هیچ
۵۰۰هزار تومان اجارهدرنظر گرفته وجه نمیتوان از پ��س اجارههای
است.
سرسام آور در تهران برآمد.
هن��وز چه��ره ت��ازه دام��ادی که

میخواس��ت با ۲۰میلیون تومان
خان��های رهن کند و زندگیاش را
شروع کند مقابل چشمانم است.
مرد جوانی که معلوم بود نتوانسته
است با تمام پس اندازش خانهای
برای اجاره پیدا کند .به راستی در
این آش��فته بازار مسکن در تهران
و دیگر کالن شهرها که هر فردی
برای خانهاش خ��ود اجاره تعیین
میکندتکلیفمستاجرهاوجوانانی
که میخواهند تش��کیل خانواده
دهند چیست ؟ ای کاش مسئوالن
خودرا جای مردمی میگذاشتند
که پایان هر ماه کابوس اجاره خانه
و پایان هرسال کابوس پیدا کردن
خانهای جدید کانون خانوادهشان را
پرتالطممیکند.
_________________
(گزارش :ایسنا)

•
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برای آشنائی و است
و زیبای موسیق فاده از دنیای عظیم
یک
اینس�ت که در السیک ،بهترین راه
ک
ود
ک�
ی و جوانی چند
سال ساز زد .راه
دو
موسیقی کالسی م :با دقت و مرتبا به
ک
گوش داد .لذا برای
کس�انی که عالقه
دا
رن
د
و
نمی دانند از
کجا شروع کنند را
راهگشا در روزن هنمائی های کوتاه و
امه
خواننده گرامی پیوند ارائه می دهم.
چ
بیش�تری الزم نانچه سوال و کمک
دار
 DIALOGUEت ی�د لطفا ب�ا آدرس
ما
س
ب
گی
رید:

موسیقی..
دوران رومانتیک
(ادامه)


ail.com

Sheida.g@hotm

مسائل مالی هنر و هنرمندان

درقن  19بعد از این که هنرمندان
از خدمت اش��راف و کلیسا بیرون
آمدند ،خواسته یا ناخواسته مجبور
شدند مس��تقال و آزاد به خالقیت
هنری بپردازند.
بس��یاری از آنه��ا در اث��ر فق��ر و
گرسنه گی از بین رفتند و هیچگاه
موفق نشدند آثارشان را به جامعه
برسانند.
بتدریج دولت های اروپایی حمایت
و پیش��رفت هنر و هنرمندان را به
عهده گرفتند و در کنار شان طبقه
بورژوازی که صاحب ثروت و علم
و هنر ش��ده بود ،نی��ز در این راه
کوشش کردند.
باید توجه داش��ت که اجرای هنر
تئاتر ،اپرا ،کنس��رت ،چاپ کتاب،
نمایش��گاه نقاشی و غیره مستلزم
صرف مخارج بس��یار گ��زاف می
باش��د .بطور مثال س��ازمان اپراها
از ف��روش بلیت نمی توانند حتی
هزینه مصرف برق سالیانه خود را
تامین کنند و همیش��ه متکی به
وزارت فرهن��گ ،کمک های
مالی 
شرکت های بزرگ و افراد ثروتمند
و عالقمند بوده و هستند.
امپرسیونیسم
گفتنی اس��ت که بخص��وص در آخری��ن مرحل��ه دوران رمانتیک
آمریکای ش��مالی و کان��ادا درصد
کمک های دولتی بسیار کمتر از
اروپا است.
مثال افزون بر شرکت های متعدد،
اسپانس��ر اصلی ارکستر مجلسی
مونتریال Imusici de Montreal
شرکت های  great Westو الیف
لندن و  Canada Vieهستند.
انجم��ن رقص «دانس دانس» که
گروه های مختلف باله مدرن را از
تمام دنیا برای نمایش به مونتریال
دعوت می کند و سالی حداقل 30
نمایش برگزار م��ی کند ،از طرف
حداقل  10شرکت بزرگ حمایت
و اسپانسر می شود.
صرف نظر از مخارج گزاف نمایش،
چ��اپ ،اجرا و  ...هر هنرمند حرفه
ای مانند تمام مشاغل دیگر باید
بتوان��د هزینه ه��ای زندگی خود
و خانواده اش را از راه کوش��ش و
کار مداوم در رشته تخصصی خود
تامین کند.

طالعی :با رفسنجانی چه کنيم؟ ...
هيچکس نمیتواند اين اتهامها را
رد کن��د .اما مخالفت با او بهخاطر
اين گذشتهها ،هرچند برحق و قابل
درک اس��ت ،تاثيری بر سرنوشت
انتخاباتنمیگذارد.
چندي��ن گ��روه ،ب��ا اميدهائی به
صف هواداران رفسنجانی خواهند
پيوست:
 گروه��ی ک��ه تص��ور میکند
رفس��نجانی با نشستن بر صندلی
رياستجمهوری ايران مجبور است
برای خروج موس��وی و کروبی از
حصر خانگی و آزادی صدها نفری
که در جريان سرکوبهای پس از
انتخابات  ۱۳۸۸زندانی شدند اقدام
کند.
 تکنوکراتهائ��ی ک��ه از قديم
رفسنجانی را بانی توسعه اقتصادی
میدانس��تهاند ،در جريان هشت
سال رياستجمهوری احمدینژاد
بسيار آس��يب ديدهاند و اکنون به
بازگشت مناسبات اقتصادی دوران
سازندگیاميدوارند.
 تو دههائ��ی ک��ه در دوران
هشتس��اله رياس��تجمهوری
احمدین��ژاد ب��ه فالکت بيش��تر
کش��يده شدند و درس��ت يا غلط
تص��ور میکنن��د ب��ا بازگش��ت
رفسنجانی به قدرت ،گامهائی در
جهت تخفيف بح��ران اقتصادی

اس��ت و ح��ال و ه��وای
آن مطابق با نقاش��ی همین دوره
فرانسه (مونه ،مانه ،رنوار) می باشد.
احساسات لحظه ای هنرمنددر اثر
منعکس است.
سمفونیLa Mer :
اثر Claude De Bussy
سمفونی:
Daphis et Choe
اثر Maurice Ravel
نمونه این سبک هستند.



اکسپرسیونیسم.

سبک دیگر این دوره ،رنج و ستم و
مصیبت های وجود انسانی را نشان
می دهد.
نمونه نقاشی بس��یار معروف این
سبک «فریاد» اثر «مانش» چندی
پیش به قیم��ت چندین میلیون
دالر فروش رفت.
نماینده گان سبک موسیقی این
دوره  Shonbergو  Bergم��ی
باشند.
ادامه دارد.

>> ادامه از صفحه6 :

برداشته خواهد شد.
 کس��انی که تص��ور میکنند
رفس��نجانی در صورت در اختيار
گرفتن ق��وه مجريه در جهت حل
مناقش��ه اتمی خواهد کوش��يد و
احتماال در مذاک��ره با غرب راهی
ب��رای لغو يا کاه��ش تحريمهای
بينالمللی خواهد يافت.
اين گروه معتقدند که رفسنجانی
تنها کس��ی اس��ت ک��ه احتماال
خواهد توانس��ت عل��ی خامنهای
رهبر جمه��وری اس�لامی را ،در
برابر گرفت��ن امتيازات اقتصادی و
سياسی از غرب ،به کوتاه آمدن در
مورد غنی س��ازی اورانيوم مجاب
کند.
 بخشه��ای قاب��ل توجهی از
نيروه��ای امنيت��ی و انتظامی که
میترس��ند ادامه وضعيت موجود
س��بب تالش��ی رژيم و درنتيجه
بهخطر افتادن هستی آنها شود.
 ناسيوناليس��تهائی که حفظ
وحدت ملی را با تعريف خودشان
مقدم بر هرچيز میش��مارند و در
س��الهای اخير دائما نس��بت به
س��وری شدن مناس��بات ايران يا
رش��د گرايشهای جدائی طلبانه
هشداردادهاند.
 بخش قابل توجهی از کارمندان
دولت ،فرهنگيان ،دانش��گاهيان و

هنرمندان کهدردوران احمدینژاد
بدترين شرايط را تحمل کردند و
هنگام مقايسه اين دوران با دوران
رياستجمهوریهاشمیوخاتمی،
بیترديد اين ها را ترجيح میدهند.
در يک نتيجهگيری کلی ،میتوان
گفت که سياستهای نفرتانگيز
احمدینژاد س��بب شد در فاصله
هشت سال گذشته مردم ايران که
خودبهخود حافظه تاريخی بسيار
ضعيفی دارند ،بسياری از مهرهائی
را که بر پيش��انی رفسنجانی زده
بودند ،فراموش کنند.
به وي��ژه موضعگيریه��ای او در
جري��ان جنبش س��بز ،ب��رای او
هواداران بیشمارديگری آفريد.
با توج��ه به اي��ن نکتهه��ا ،قابل
پيشبينی است که اگر صالحيت
رفس��نجانی به بهانه کهنسالی رد
نشود ،او شانس بسيار باالئی برای
پي��روزی دارد .پ��س ،اين که ما با
توسل بر احساس��ات جريحه دار
ش��ده درباره او افش��اگری کنيم،
متاسفانه راه بهجائی نمیبريم .افشا
شده را افشا کردن به کسی کمک
نمیکند تا تصميمدرست بگيرد.
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شیدا قرچه داغی

نسلیاز
آهنگسازانزن

صحبت از زنی س�ت که جزو
ان�دک آهنگس�ازان تحصیل
کرده ی ایرانی است.
او که از هنرمندان جدی و باارزش
تاریخ معاصر ما محسوب می شود،
متولد  24آذر ماه است .زمانی که
در استانبول بزرگ می شد ،تحت
تاثیر عمه هایش کهدر کنسرواتوار
موس��یقی ترکی��ه تحصی��ل می
کردند ،با ساز پیانو آشنا گشت.
پس از بازگش��ت هم��راه خانواده
به ایران ،در هنرس��تان موسیقی
تحصیل کرد و س��پس برای ادامه
ی تحصیل راهی اطریش شد.
دانشکده ی موسیقی وین ،مدت
ده س��ال ،میزبان این دانش��جوی
ساعی ایرانی بود که برای تحصیل
در رش��ته ه��ای نوازندگی پیانو و
آهنگسازی خود را آماده کرده بود.
ش�یدا قرچه داغی در سال 1969
می�لادی ،پ��س از اتمام تحصیل
در وی��ن ،با چنته ای پ��ر به ایران
بازگشت.
وی نخس��ت ب��ه تدری��س در
کنس��رواتوار تهران مش��غول شد
و س��پس ب��ه تدریس موس��یقی
در دانش��گاه فاراب��ی در قس��مت
 performing artپرداخت.
یک س��ال بع��د از حض��ورش در
ای��ران ،همکاری ای ب��ا تلویزیون
ملی داش��ت .به این صورت که در
کالس های آموزش موس��یقی در
تلویزیون ،تدریس می کرد و از آن
ها فیلم تهیه و پخش می شد .اما
خیل��ی زود این همکاری از طرف
وی قطع ش��د و با دع��وت کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
جذب آن مرکز گشت.
او در مدت پنج سالی که با کانون
همکاری داشت ،دست به تاسیس
مرکز آم��وزش موس��یقی زد و با
توجه به ج��ای خالی متدی برای
آموزش موس��یقی به کودکان ،با
دعوت از چند دانشجوی دانشکده
ی موس��یقی که همگ��ی از قبل
ش��اگردان وی بودند ،کالس های
فشرده ای برای آموزش متد "اُرف"
تشکیلداد.
از جمله ی این دانش��جویان می
توان به حسین علیزاده ،محمدرضا
لطفی ،ف��رخ مظهری و ب��رادران
کامکار اشاره کرد.
ش�یدا قرچه داغی ،ضمن آموزش
این متد و تربیت مدرس ،جزواتی

برنامهای روشن برای زمانی که بر
صندلی رياستجمهوری تکيه زد،
زير فشار قرار دهند .آنجا است که
روشن خواهد ش��د که او ،در کنار
تالش برای حفظ نظام ( که به نظر
من دغدغه اصلی او است) ،تصميم
دارد برای التيام زخمهائی که خود
و جانش��ينانش بر قلبهای مردم
ايران نهادهاند چه کند؟
زخمهائی که بايد التيام يابند
از مردم ايران تنها میتوان خواست آيا اصال به اين زخمهای عميق باور
هاش��می رفس��نجانی را ب��ه ارائه دارد؟
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به انگیزه برگزاری

نیز برای تدریس می نوش��ت که
در اختی��ار هنرجویانش قرار داده
«دیالوگ»
بود .هنگامی که شیدا قرچه داغی
کان��ون را ترک کرد 52 ،کتابخانه
موسیقی کالسیک ایرانی:
در سراسر ایران و برنامه ی آموزش
 25ماه می
موسیقی در شهرهای مختلف راه
اندازی شده بود.
ده سال فعالیت شیدا قرچه داغی این اثر بهدو زبان فارسی و انگلیسی
در ای��ران ،مصادف بود با س��اخت تنظیم شده و برگردان انگلیسی آن
بیش از چهل موسیقی فیلم.
کار احمد کریمی حکاک است.
نخستین موس��یقی فیلم او برای او مدت هفت سال نیز در مدرسه
"هفت شهر عش��ق" از علی اکبر ی عالی موس��یقی "والدکریش"
صادقی بود.
آلمان تدریس می کرد.
از جمل��ه دیگ��ر موس��یقی های این بان��وی موزیس��ین ،در کانادا
فیلمی که او نوش��ت ،م��ی توان نیز انجم��ن فیالرمونیک ایرانیان
ب��ه "تداع��ی" از نورالدی��ن زرین مونتریال را پایه گذاری کرد که به
کلک" ،دوباره نگاه کن" از فرشید گفته ی خودش ،بهدلیل مشکالتی
مثقالی" ،چنین کنند حکایت" از پیشرفت نکرد و منتفی شد.
محمدرضا اصالنی"،قصه ی خیابان او در زمینه ی برپایی این انجمن
دراز" از محس��ن تقوایی" ،رگبار" چنین گفت��ه« :در این دنیایی که
از بهرام بیضایی ،گزینش موسیقی از سیاست مداران گرفته تا رسانه
برای سریال "دایی جان ناپلئون" ها همگی از خش��ونت می گویند،
از ناصر تقوایی" ،ش��طرنج باد" از تنها موس��یقی است که می تواند
محمدرضا اصالنی" ،فانوس خیال" کودکان ما را با جنبه ی انسانی و
از بهرام ری پور ،سریال "غارتگران" آرامش بخش زندگی آشنا کند و
از محمد متوس�لانی ،انیمیش��ن آن ها را به دنیایی زیباتر رهنمون
"ات��ل مت��ل توتول��ه" از نورالدین سازد».
زری��ن کل��ک" ،طوقی" نوش��ته شیدا قرچه داغی ،در حال حاضر
ی م.آزاد" ،قهرم��ان" نوش��ته ی در مونتریال زندگی می کند و عضو
عباس کیارستمی" ،لی لی لی لی انجمن آهنگسازان و نویسندگان
حوض��ک" از م.آزاد" ،آهوی گردن کان��ادا ،همین طور عض��و "گروه
دراز" نوشته ی جمشید سپاهی و فرهنگی میترا" است.
"روزی که خورشید به دریا رفت" وی در مورد قطعات کوتاه پیانویی
نوشته ی هما سیار؛ که از این بین ،خود ب��رای بچه ها تح��ت عنوان
هفت فیلم ،برنده ی جوایز معتبر پنجره ای رو به باغ می گوید:
بین المللی شدند.
«در مدت بیست سالی که تدریس
موسیقی را در شرق و غرب تجربه
وی معتقد است:
«کس��ی که موس��یقی فیلم می کرده ام ،به این نتیجه رس��یده ام
نویس��د ،باید هم آهنگساز خوبی که باید خال بزرگ میان موسیقی
باش��د ،هم توانایی گرفتن الهام از غرب��ی و ش��رقی را با موس��یقی
تصویرها را داشته باشد .آهنگساز رابطی پر نمود تا این دو موسیقی
هرچند هم برجسته باشد ،اگر این بتوانن��د به هم نزدیک ش��ده و از
توانایی دوم را نداشته باشد ،کارش مزایای یکدیگر برخوردار شوند .به
خصوص برای نس��ل جوان ما که
با توفیق همراه نمی شود».
او آثار متنوعی برای پیانو ،ویولنسل ،روز به روز بیشتر به وسیله ی نوار،
کالرینت ،فل��وت ،ویولن و فاگوت رادیو و تلویزیون در جوار موسیقی
غرب��ی قرار می گیرند و رفته رفته
نوشته است.
دیگر آهنگس��ازی ه��ای وی که نسبت به موسیقی سنتی و هنری
براساس قطعات آوازی نگاشته شده خویش ،بیگانه می شوند .از طرفی
اند ،عبارتند از :مجموعه ای از اشعار برای غربی ها امکانات نادری برای
باباطاهر و پیانو ،مجموعه اش��عار آشنایی با موسیقی شرقیدردست
ف��روغ فرخ��زاد و پیانو و مجموعه اس��ت .لذا این مجموع��ه را برای
آموزش ش��اگردان پیانو به منظور
قطعات کوتاهی برای بچه ها.
آهنگس��ازی وی بر شعر پـریا ،از نزدیکی این دو فرهنگ ساخته و
سروده های احمد شاملو ،در نوامبر منتشر کرده ام».
نویسنده :نیکو یوسفی
سال  1989میالدی به صورت اپرا-
باله ،در تورنتو اجرا شده است.
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يکی از اين زخمها،در سرکوبهای
خونين و وحشيانه پس از انتخابات
س��ال  ۱۳۸۸بر روح و روان مردم
اي��ران مانده اس��ت .در اين مورد،
رفسنجانی نه تنها سهمی نداشت،
بلکه با سبک و روش خود کوشيد
با آن مقابله کند .از اين رو ،بعيد هم
نيست که مردم از فرصت انتخابات
برای بازگش��ت به روزهای پرشور
پس از انتخابات  ۱۳۸۸بهره جويند
و جمهوری اس�لامی را با چالشی

بس��يار بزرگتر و پيچيدهتر روبرو
کنند .چالشی که بعيد است اينبار
رژي��م بتواند با س��رکوب از عهده
حل آن برآيد .دست کم تظاهرات
چنده��زار نف��ره در براب��ر وزارت
کشور ،هنگامی که رفسنجانی برای
ثبتنام به آن وارد ش��د ،میتواند
نشانه وجود چنين احتمالی ارزيابی
شود.
______________

•

www.paivand.ca

طراحی وب سایت

قابلتوجهخامنها

فال قهوه

طراحی وب سایت

توسط شادی

________________

514-224-4986

678-6451

azmar15U

Nikpourpdsep12

azmay2013hoomanfree

فنخوانندگی

فرزانگانمونتریال

تدریس ابتدایی فن خوانندگی
برای موسیقی پاپ ایران

رضاهـومن

514-833-8684

استخدام

اتوبوس 28 :یا 58
پشت ایستگاه پلیس 46
(محمود)

Tel.: 514-243-1291
Tel.: 438-989-3421

azmay2013hoomanfree

جویای

شـر یـک

جویایکار

خانـمی آماده برای
انـجام کارهای منزل
شما نظافت و غیره
تلفن اطالعات:

Tel.: 514-933-4726

(438) 985-5752

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

Tel.: 514-291-0175

گرجی از می 15

eveazdec15free

درخدمت ایرانیان گرامی

Tel.: (514) 692-0476

514-983-1726

لطفا برای سفارشات کیترینگ یا مراسم خود،
با ما متاس بگیرید:
Website: www.marjancatering.com

انـجام امور آشپزی
حرفــــه ای
چند روز در هفته
>> در منزل شما
(خامن سالی)

754-4592

)(514

عکاسیرز

فــال

تاروت
ورق بازی
قهوه ترک
ستاره شناسی
 20دالر






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

Tel:(514) 781-1942

azdec'12up

مترجم رمسی

خاطرهحتویلدارییکتا
عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک و ایران
ترجمه رسمی کلیه مدارک و
خدمات مربوط به ترجمه
azsept'11

باایرانی

رستوران شیراز
514-485-2929

 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها  Hi8, Mini DV, VHSبه DVD

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمی
ایرانیان

از صفحه 27

کــار
کنید!

کافه
صوفی
____________

15
14
13
12
11
10
9

ه
د
ا
و

6
5
4
3
2
1

پ
م
ا

ن
ا
خ
ن
ي
ن
ب
ا

1

ر

ا
ج

ب

ر
س
ا
ن
2

و
ب

م
د
س
3

ن
ا
ل
ا

ا
4

ل

د

5

س
ر

ا
ا
ر

ن
ر

6

ك
ا
ي

د

7

ه

ا

8

ك

و
م

ا
م

ف
و
ش
9

ر
د
ا

ك
ا
ي
ا

و
ب

ر

و
ر

چ

د
ن

د
ا

ا
ق

ا
ل

ا
ر
ف
ا

ر

س

گ
خ

ب
ب

ز
ر

ا
ل

م

ي

ر

ي
ا

ي
ا

ب

ش
ه

ز

ر

ن
ط

ن
و

ا

ق
ا

ه

و
ج

ق
ر

ي
ا

ب

ا
خ

ك

ف
س

ت

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16
ن

س
ف

ا

ا

ا

م
س
م

ا

ق

د

ك
ر

ل
ب

ق

ن
ا

و

ز
ن

ي
م

ا

ر

ا
س

ي
م

ب
ن

ي

ت

ا

ر
ه

ن
ي

خ
ا

و

ر

ي

ت

ي
م

و
پ

ر

8
7

ر

ي

م

م

ا

ر

 حل جدولهای ویژه و عادی:

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

e-mail:hadykarbas@gmail.com

مترجم رسمی ،عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک ،انتاریو و ایران،
مترجم رسمیدادگستری
 ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک مطابق با
استانداردهای مورد قبول دانشگاه ها و
ارگان های
دولتی کبک و کانادا
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با
استانداردهای  PCRCو MCC
 تنظیمدعوتنامه رسمی

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

5301 Queen Mary Montreal, H3X 1T9
 عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،
سیتی زنی و ، pc carکارت اقامت دائمی فوری و غیرفوری
 عکس پرتره (فردی و خانوادگی) ،فارغ التحصیلی
 تبدیل نوار موزیک به CD

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker

آرزو حتویلداری یکتا

حملونقل

نبش دکاری

Call: Hady Karbasfrooshan,

دارالترجمهرمسییکتــا

azmay2012

>>فعالیت های هنری وفرهنگی جامعه ایرانیان مونتریال

since
1990

azjan15u

Natural Born Psychic
Ramon
(438) 992-8323

facebook:Tapesh digital

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

514-488-7121

آشپـزی

r.nazari60@gmail.com

برای شما که فرصت آشپزی ندارید،
با ما تماس بگیرید و غذای مورد عالقه خود را
در طول هفته سفارش دهید

زیباترین ،تازه ترین،
بهترین ،بی نظیر!

  برای هر اوکازیونی
  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


(تیمور)

azfeb51up atimanafi@gmail.com

514-619-2403

غذاسرای مرجان

گلفروشی
وحید

شهــر:

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

azmayshiraz

به چند نفر آشپز برای کار در
یکساندویچی
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

شادترین دی جی

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

باطل
 -4خجس��ته -ب��ذر -خمره
بزرگ
 -5برجس��ته و برگزي��ده-
داستان -مخفف ماه
 -6از گازه��اي بيرن��گ
و بيب��و -لق��ب ام��ام نه��م
ش��يعيان -فرار و شكس��ت
خوردن در جنگ
 -7كش��ور مب��ارك -ج��د
پيامب��ر اك��رم(ص) -آنچه
موجب آرامش خاطر شود
 -8بله آلماني -عضو دستگاه
گوارش -اصول دين اسالم-
ماهي كنسروي
 -9از اش��كال هندسي -زن

مترو :انوره بوگراند:

 DJالکاپون

514-833-8684

ساندویچی

6820 Joseph Renaud
Anjou Qc. H1K 3V4

 ، NDGبا  12سال سابقه،
مشتری ثابت ،گنجایش
 70نفر  ،به علت مسافرت
بفروش می رسد ،لطفا
متقاضیان جدی با شماره
تلفن زیر تماس بگیرید

(با بیش از  20سال سابقه در
تهیه واجرای برنامه های رادیو
وتلویزیون وخوانندگی باگروه
های موسیقی پاپ ایرانی )

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخدام

رستوران تدریـس
برای
فروش خصوصی
رستوران ایرانی در قلب

توسط :رضا هومن

Tel.: (514) 775-6508

برا ی خامن ها و آقایان

azmay1P

تتدریس فنون گویندگی
برای  :سخنرانی های موثر،
گویندگیژورنالیستی،گویندگی
برای رادیو و تلویزیون ،آمادگی
برای انجام مصاحبه های کاری
و یا رادیو تلویزیون ،فنون شعر
خوانی و دکلمه و...

BUSINESS
!OPPORTUNITIES

فال قهوه

514-585-8081

فنگویندگی

Montreal, QC, H4B 2M5

azjan’12paid60+120ak

________________

azmay2013hoomanfree

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

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

مستغالتاستیجاری
ـــ و ـــ
فروشسرقفلی

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

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

2070
Maisonneuve
W.

 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل انواع فرم ها و ارائه خدمات مربوطه
>> ختفیف
ویژه برای
دانشجویان
با ارائه
کارت
دانشجویی

4055 Ste-Catherine W.,
Suite 132

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

مترجم رمسی

مترجم رمسی

نغمه سروران

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ترجمهوتأییدترجمه
رسمی اسناد و مدارک،
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
تأییدامضاء
محل:مرکزشهرمونترال
نزدیکمترومک-گیل
Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an
appointment

عضوجامعه مترجمین کبک

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

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

شهریاربخشی

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

College،University
High-Shool

514-624-5609
514-889-3243

مترجم رمسی

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

با سابقه  tutoringدرمدارس
مونترال و تدریس در موسسات
کنکور تهران
*درصورتعدمرضایتجلسه
اولرایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

Uazjune2011

Tel.: 514-

989-8383
مجری
مراسم
عقد
ایرانی

514825-3170

514-827-6329
514-620-3255

سالن آرایش
toendofmay2010P

با بیش از  20سال سابقه

	• کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :دالر
خامن ها:
 14-16-18دالر
	• بند صورت 12 :دالر
	• بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
	• رنگ،فر،هایالیت،
	• مش و...
>> کالس آموزش آرایشگری
در مدت 3ماه ،با تضمین

مناسب به منظور پرورش ماهي و آبزيان.
 -6ايج��اد قطبهاي صنعت��ي و معدني عالوه بر
قطبهاي كشاورزي و دامپروري با اختصاص منابع
آبي از مسير خط لوله انتقال آب.
 -7ايج��اد مراكز مهم توريس��تي با بهرهگيري از
لولههاي انتقال آب.
 -8ايجاد ش��بكههاي مهم جهت آب ش��رب در
نقاط مورد نظر.
 -9و ام��ا از همه اين فواي��د مهمتر انتقال نهايي
آب ب��ه كوير و تغيير محيط خش��ك آب و هوايي و
فوايد ديگري كه از واريز آب به مناطق كويري ايجاد
خواهد شد.
در پاي��ان ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه اقدام
در م��ورد اين پروژه تأكي��د ضمني و قاطع بر منافع
غيرقابل گذش��ت ايران در دري��اي مازندران خواهد
بود.

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

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

براى هرنوع مجلس و ميهمانى
اعم از خانوادگى و يا جشنهاى گروهى
كپه بلغور ،كباب كفته (كوبيده) ،جوجه كباب بى استخوان،
لحم بالعجين ،زعتر ،سمبوسه چرخ كرده،
سمبوسه اسفناج و پنير  ،دلمه برگ و...
انواع ساالدهاى متنوع لبنانى مانند ت ّبوله و فتّوش و غيره
براى آگاهی بيشتر و يا سفارش
با شماره تلفن زیر (محمد) تماس بگيريد:

514-659-4395

مدرسهفارسیزبان

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

Pd>june13

_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666

ات افزايش رطوبت خاك و
طراف اين جويها را فراهم

تصنیف موسیقی ایرانی

خدماتمالیاتی

انواع غذاهاى لبنانى

توسط  :نازنین اصفهانی
(فارغ التحصیل سینما و موسیقی از
دانشگاهمونترال)

)(514

ray.goodarzi@hotmail.com

شبو و گياهان مفيد دارويي
ا از فوايد عب��ور آب خواهد
يز براي تغذيه زنبورعسل و
ه بيولوژيكي در حواشي اين

ایرانی
ب
خرید!

به یک آقای جوان جهت
کاردرخشکشویی
فـورانیازمندیم.
(>> مراجعه حضوری)

بيروت كيتـرينگ

تدریس آواز

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

و ورق

استاتیک و داینامیک
 فروش آنالین

نیازمندیهای

JR RENOVATIONS

�يرين شده لولههاي انتقال
قطبهاي كش��اورزي در
ين موجب افزايش رطوبت
يون و فعل و انفعاالت مفيد
هد ش��د و زمينه��ا از اين
تري براي عمليات كاشت،
يافت.
قطبه��اي دامپ��روري در

Tel.: 514-996-9692
Fax: 514-500-1188

تعمیرات ساختمان

Coiffure
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حل جدول عادی شماره 5094
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استان
-11
نورسي
 -12ف
ناگزير
 -13ا
سمت
همان
-14
پرنده
-15
فرب��ه
هرتابر
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فصلاسبابکشینزدیکاست!
سرویس حمل و نقل

ال بفکر
از حا

تدریسخصوصی
توسطخانمفوقلیسانس
آموزشزبانانگلیسی
از پایه تا IELTS
تماس بعداز 7شب
ویکشنبهها

MontrealMovers@hotmail.com

شریف

ارز

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

Tel.: (514) 288-4864
Fax: (514) 288-4682

فــروش

514-586-9393

کارواش

زبانانگلیسی

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

روبروی 3

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

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

ا
ا یرانی
ستخ
دام
کنید!

بل سنتر

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

514-933-0-933

شیرینی
سـرو

tillnov1Pd

آموزشگیتار

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

آموزش سنتور

سینابطحایی

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

514-623-7075

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

آرایشـــــگاه

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
مهری 940-1642 ............................. T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
مینا تراول647-499-6392...........................
آریا تراول866-236-1258 ...........................
یونایتد 416-225-5509 ............................

آموزش رانندگی

نین��ا 513-5752 ..............................................

آموزش موسیقی

سیامکنصر653-5107...................................
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..............................

5200 De La Savane

www.accesasie.com

استخدام
اخوانوستآیلند

>> 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

ازدواج
ارز

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

امالک و مسکن

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

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org .......
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد 944-8111............................
حقوق بش��ر 299-1787 ............................
249-4684 ........................................ IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
فرهنگسرایسینا488-3000.......................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 690-6343 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

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

پزشک

آلفامدیککلینیک933-8383......................
دکتر بیتا 999-2482 ...................................
بنفشهحجازی288-4864...............................

تابلوسازی

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

تاکسی

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

تبلیغات

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

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

•
•
•
•
•

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

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.

rezwang@yahoo.com
azfeb1Up

سفرروزانه
بـــــه
تـورونتو

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

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

استخدام

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

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

Rezwan Ghassemi
Tel: 438 8242002

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

info@paivand.ca

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

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

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

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

Tel.: 514-739-4888

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

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

in Farsi & English

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

azjuly15Up zagros

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

Private
Tutoring

Québec
Tel.: (514) 523-1047

نیازمنــدیها



MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

||Bazar Du Tapis

کــار
کنید!

رستورانکبابسرا

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

قالیشوییبازارفرش

باایرانی

استخدام

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

mai1&15Usendinv

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 )

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

حمل و نقل

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

خشکشویی

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

خیاطی (آلتریشن)

روانشناسی  /روانکاوی

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

سوپر و فروشگاه

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

پیوند 996-9692 ...............................................
ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................

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

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

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

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

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

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

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

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

تدریس رقص
ترجمه

ساختمان و دکور داخلی

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

جواهری

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

چاپ

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

حسابداریومالیاتی

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

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...

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

تدریس خصوصی

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

Handymanservicebm@gmail.com

Montréal،

aznov15free

آمـــوزش
زبانفرانسه

rapide

Tel 514-573-8388

1200، de Bleury #9

کامبیزازجوالی 15فری

کاندولوکس

Rénovation cuisine /salle de bain sous-sol
Fabrication patios & deck tout grandeur
Assemblage et installation
de tout mobilier et armoire Service

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

sarafreeazaug2012

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

MMUNITY

>> petit ou grand

زبانانگلیسی

514-501-3966

PARTICIPATE in our
CO

Expert en rénovation

6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________

 با کامیون بزرگ و ون
 با کارکنان مجرب

لوئیزداداش زاده

www.paivand.ca

کلبــه
عموجان

اشید!
ب

>> شخصی ،جتاری و صنعتی
با مدیریت ایرانی

داروخانه

کلیه امور ساختمانی
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داروخانه

دیش و ساتالیت
دندانپزشک

دندانسازی(کلینیک)
رستــوران

بیبلوس523-9596...........................................
کلبهعموجان484-8072.................................
صوفی 989-8383 ..........................................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
ش��یراز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
اغذیه الدا 933-4726 .....................................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
کارتیه.پرس 488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

شیرینی پزی و قنادی

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

فـرش
فـال

کامپیوتر

224-0-224.................................... KamNic
1-855-462-0932 ................... A+WEB

کارواش

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

کایروپرکتیک

حملونقل

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

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

عینک سازی

فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی 606-5626..........................

وکیل دعاوی

امیرکفشداران303-2977..............................
مهساابراهیم نژاد 849-9696 .......................

ویدیو

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

محضر

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

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

مهاجرت

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

موسیقی (جشن ها)

کتابفروشی
کلیسا

ماریا کوتونه 656-8178 ................................
مهساابراهیم نژاد 849-9696 .......................
تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................
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...بازارامالک:کبکوکانادا

MARIA khanoum

پیشبینی افزایشقیمتکاندومینیوم
علیرغم ساخت و ساز بیش از حد

My doctor gave me
one year to live...
naturopath/iridology

How important is
health to us? Without it, where would
we be? I was one of
those people who
never put health as
a priority, untill I
got hit hard in the
beginning of 2008.
Aside from my
family and close
friends, not too
many know what
happened. During
my last trip to Iran
in autumn of 2007,
I was already feeling ill, ignoring the
fact that something
was seriously
wrong with me. I
carried on. Early 2008, I
was rushed to the hospital
and after emergency CT
scans, MRI’S, biopsies,
x-rays and endless blood
tests, I was diagnosed with
endometrial cancer, stage
3C. I can only explain to
you how I felt, but I will
never be able to express
my true emotions at the
time. It was like a brick
wall had hit me hard. My
husband was sitting next to
me at the doctor’s office.
What do I do now?
Am I going to die?
What will happen to my
son?
Who will take care of
things at home?
My husband is shedding tears as the doctor
speaks. I am numb and
frozen in time. The biopsy
had caused the cancer to
spread. Did I know of
this awful side effect of a
biopsy? Of course not.
A biopsy is done when
the doctor suspects cancer
and inserts an instrument
to remove tissue to have
it tested, if the cancer is
malignant or benign.
Mine was malignant.
I was scheduled for more
tests and was put on a
waiting list for a radical
hysterectomy.
In the meantime, my belly
had swollen to the size
of a nine month pregnant
woman. The biopsy had
caused an infection, creating fluid to accumulate in
my belly. I was scheduled
for surgery in April of
2008, a surgery which I
was told by my oncologist at the Jewish General
Hospital that would last an
hour or two.
ow and behold, it
lasted seven whole
hours. In the meantime,
my son and husband were
in the waiting room of the
OR department... waiting,
waiting, and waiting...

L

worried why I was not yet
wheeled out of surgery and
into the recovery room.
After seven whole hours,
I was finally wheeled out
and heavily drugged. I
do remember seeing my
husband and asking if I can
now go home. Little did
I know then that I had a
10 day stay at the hospital
after my surgery.
this is my story. A
long story made
short, I was scheduled
to start the 6 rounds of
Chemotherapy on May
20th 2008 and, afterwords,
radiation.
During my recovery at
home, I started searching
the internet about healing
cancer naturally and, with
God’s guidance, I came
across so many ways to
cure cancer. I called my
oncologist and advised
her that I will not be going through chemo and
radiation and have decided
to heal myself through
nature’s food. My oncologist was extremely upset.
She had given me 1 year
to live.
cried. Oh, I cried so
much. I didn’t want to
die, but nevertheless I was
convinced that I was not
going to put chemo in my
body and was not going to
burn my body with radiation.
After endless research and
ordering books on Amazon, I was convinced that
I had taken the right path.
I started healing my body.
Two months down the
line, I was cancer free. My
body was no longer acidic.
Cancer can only survive in
an acidic body and I had
turned my body into an
alkaline state.
This is when I decided to
study naturopath/iridology
(Natural Health Science).
Why? For so many
reasons, all degenerative
diseases can be reversed
and healed with the right
method, the right knowledge, and lots of family
love. I was criticized by
so many when I decided
to take the natural way to
healing. I was called stupid, crazy, and a quack.
Well, I don’t care what
they called me. Four years
later, I am well and talking
about it. The Medical
Industry doesn’t want us
to know that there is a
cure for cancer. Cancer is
big business. It brings in
billions of dollars. All this
fund raising they do, “let’s
conquer cancer”, “let’s
fight cancer”, “let’s find

So

I
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the cure”...
Excuse me, but chemo is
how old now? Maybe 50
years old, maybe more.
What research have they
done?
Why have they not found a
cure for cancer?
Because the cure for cancer is in our earth. It’s in
nature. No money can be
made from nature.
So yes, I am now an Immigration Consultant and
a Naturopath/Iridologist.
How lucky and blessed am
I to be able to have a career in two of my passions.
I wake up every morning
and feel blessed. I am
excited about my life like I
have never been before.
Life is beautiful. Our
health is precious. Without it, we would not have
nothing; with it, we can
accomplish anything we
put our mind to.
I will soon be taking on
clients for those who are
interested in natural healing. Give me a call. Many
of my close friends and
family have been analysed
by my expertise in iridology and are both amazed
and in awe athow much
our eyes can tell about our
overall health. Once diagnosed, there are so many
ways of treating an illness
(of course, pertaining that
the client will follow orders precisely to the key).
ood is our pharmacy.
Medication does not
make us well: it will only
hide the symptoms. What
Naturopaths/ Iridologists
do is they get to the root of
the problem and solve the
issue with Natural Healing.
It doesn’t matter what it is.
Whether it is diabetes, high
blood pressure, blocked
arteries, cholesterol... they
can all be healed without
medications. Remember:
medication covers up the
symptoms; natural healing
heals.
For those interested, you
may visit and like my
facebook page Nutrition and Well Being with
Maria Cottone. There is
an abundance of healthy
information on the page
and pictures of my hospitalization and recovery. So
remember: keep safe, stay
healthy, and make sure that
laughter and love is in your
everyday life.
_____________
Maria Cottone

F

Certified Canadian Immigration
Consultant

Naturopath/Iridologist
mariacottone@hotmail.com

www.mariacottone.com

متعادل بین خریدار و فروش��نده
تغییر پیدا نم��ود و پیش بینیها
ی از این اس��ت که این روند
 حاک
در چند س��ال آینده ادامه خواهد
 همچنی��ن این مرکز پیش.یافت
ی مینماید که قیمت میانگین
 بین
 به۲۰۱۳ کاندومینیوم در س��ال
۲۰۱۴  درصد و در سال۲.۱ میزان
 درصد افزایش خواهد۲.۵ به مقدار
.داشت
هموطنانی که مای��ل به خواندن
کامل این مقاله میباشند میتوانند
:به لینک زیر مراجعه نمایند
http://www.genworth.ca/en/pdfs/
Metropolitan_Condo_Outlook_
Winter_2013_EN.pdf
______________
*The Conference Board of
Canada:
The foremost independent,
not-for-profit, applied research
organization in Canada

در حال حاض��ر کاناداییها بیش
از گذشته به نظریات کارشناسانه
مشاورین امالک و امور وام مسکن
نیاز دارند تا در این ش��رایط بنا به
نی��از هر خری��دار بهترین طرح و
.برنامه را برایشان مشخص نمایند
 بی��ش از نیم��ی از کبکیهای
 درصد) بر۵۲( مصاحبه ش��ونده
ای��ن عقیده اند که ن��رخ بهره وام
مس��کن در سال آین��ده تغییری
.نسبت به امس��ال نخواهد داشت
۳۳(  کبکیها۳/۱ ب��ا این وج��ود
درصد) به باالتر بودن نرخ بهره وام
مسکن در سال آینده اعتقاد دارند
 درصد کبکیها کاهش این۱۵ و
ی
 نرخ را تا س��ال آینده پیش بین
.مینمایند
 درص��د اهال��ی کب��ک پیش۴۰
ی افزایش قیم��ت امالک را تا
 بین
 درصد۳۷ ،سال آینده مینمایند
اعتقادی به تغییر قیمت امالک تا
 درصد۲۴ سال آین��ده را ندارند و
نیز بر ای��ن باورند که قیمتها تا
.سال آینده کاهش خواهد یافت
شاد و سربلند باشید

 درصد در۲.۸  و۲۰۱۳ در س��ال
. را شاهد خواهیم بود۲۰۱۴ سال
 پیش بینیهای بهبود،در مونترال
۲۰۱۳ رش��د اقتصادی در س��ال
به همراه افزای��ش جمعیت افراد
۱.۵ ی برای
  توجیه، سال۵۵ باالی
درص��د افزایش در خرید و فروش
 درصد در۳.۶  و۲۰۱۳ در س��ال
. میباشد۲۰۱۴ سال
تعداد ساخت و ساز امالک نوساز
 به مقدار۲۰۱۲  و۲۰۱۱ در سال
 واحد رسیده بود۱۲۰۰۰ بیش از
ی میشود این شاخص
 و پیش بین
 واحد۸۶۷۵  ب��ه۲۰۱۳ در س��ال
) درصد۶( ۸۱۵۲  درص��د) و۲۸(
 کاهش یابد که۲۰۱۴ در س��ال
این ارقام به متوسط ساخت و ساز
 س��ال گذش��ته نزدیک تر۲۰ در
.میباشد
 بازار کاندومینیوم،۲۰۱۲ در سال
مونترال از بازار فروش��نده به بازار

کنفران��س هیئت
( مدی��ره کان��ادا
Conference
Board
of
)* آخرینCanada
گزارش س�� ه ماهه
خود را مبنی بر چش��م انداز بازار
کاندومینیوم در کالن ش��هرهای
 بر طبق این.کانادا منتش��ر نمود
 در سال، ش��هر کب��ک،گ��زارش
 درصد و۱.۹  ب��ه می��زان۲۰۱۳
۳.۶  ب��ه مق��دار۲۰۱۴ در س��ال
درص��د افزایش در خرید و فروش
.کاندومینیوم خواهدداشت
این پیش بینیها ب��ر اساس این
واقعی��ت استوار است که ش��هر
کب��ک دارای اقتص��اد قوی و هم
چنین رشد پایدار در نرخ اشتغال
 تقریبا بین.و مهاجرت میباش��د
 تعداد۲۰۱۷  ت��ا۲۰۱۳ ساله��ای
 مهاجر جدید برای ش��هر۴۳۰۰
ی ش��ده است که
 کبک پیش بین
 نفر۳۱۰۰ ی بیشتر از متوسط
 خیل
 سال گذشته۲۰ در سال در طول
.میباشد
 رشد تقریبا،علیرغم افزایش تقاضا
زیاد تعداد ساخت و ساز واحدهای
مس��کونی جدی��د در چند سال
اخیر ک��ه از میزان تقاض��ا باالتر
 تع��داد کاندومینیومهای،رفت��ه
ی را به حد اکثر خود
 نوساز فروش
 ای��ن گزارش مقدار.رسانده است
 درص��د کاهش ساخت و ساز۴۳
 درصد در سال۷  و۲۰۱۳ در سال
.ی نموده است
  را پیش بین۲۰۱۴
با این وجود بازار امالک در حالت
متعادل بین خریدار و فروش��نده
۱.۶ ی خواهد ماند کهدر نتیجه
 باق
درصد افزایش در قیمت میانگین

بیستمین نظر سنجی بانک رویال
کانادا در مورد مالکیت خانه
به این عقیده است که بازار امالک
در حال��ت تعادل بی��ن خریدار و
فروش��نده میباش��د ( که در کل
کانادا نیز ای��ن رقم همین مقدار
 درصد۳۷ میباش��د) در حالیکه
 ب��ازار ام�لاک را بازار،کبک��ی ها
خریداران میدانند (در کانادا این
.) درصد میباشد۳۵ رقم
طبق نظ��ر خانوم دانی��ل کوتله
ی از
 ��) یکDanielle Coutlee(
مدیران ارشد بانک رویال مرکزی
 در رابطه با شرایط بازار،در کبک
ام�لاک نظری��ات متفاوتی وجود
 از یک طرف کبکیها به طور.دارد
ی به سرمایه گذاری در
 نسبتا باالی
ی در این
  ول،امالک اعتقاد دارن��د
ی در مورد قیمت
 میان تردیدهای
امالک و ن��رخ بهره وام مس��کن
وج��ود دارد که بر قصد خرید این
.افراد تاثیر میگذارد
وی همچنین ادام��ه میدهد که

بزودیگشایشمییابد

بر اساس بیس��تمین نظر سنجی
سالن��ه بانک روی��ال کانادا مبنی
home( ب��ر مالکی��ت خان��ه
 درصد۸۷ ) نزدیک بهownership
کبکیهای شرکت کننده در این
نظ��ر سنجی قصد خرید ملک در
دو سال آین��ده را ندارند اما با این
 درصد آنها بر این عقیده۸۴ وجود
اند که خرید خانه و کاندومینیوم
.سرمایه گذاری مطمئنی میباشد
،ب��ا توجه به قیم��ت اخیر امالک
تقریب��ا نیم��ی از کبک��ی ه��ا
درص��د) بر این عقیده اند که۴۹(
 عاقالنه۲۰۱۳ خرید ملک در سال
 درصد نیز تعویق۵۲ میباش��د و
انداخت��ن خرید مل��ک را به سال
.آینده را مناسب میدانند
نظ��ر کبکیه��ا نیز ب��ا نظر کل
کاناداییها در م��ورد بازار امالک
به عنوان مثال از هر.همخوانیدارد
)درصد۴۰(  نفر۴  نف��ر کبکی۱۰

مژده مژده

»ساندویچی و اغذیه فروشی ایرانی «اِلدا
755 ATWATER
Tel.: 514-933-4726 (IRAN)
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know it.
But the universe knows
that I need a break.
Mama, have mercy, I
need a break.
And this is my plan,
baby.
I am going to ask for a
day off. One single day
off. A Friday. I will pack
my bag and a tent, take a
…bus, and go straight to
nowhere.
That’s right. Nowhere.
This bus is going to take
me to a forest somewhere out yonder and I
will be in solitude… for
three days.
No laptop.
No cell-phone.
No Wi-Fi.
No I-Pod.
No burgers or grease.
No guilt-trip or sirens.
No babies a-cryin’.
…And most important
No people. No people.
No people.
That’s right. For three
days, I want zero interaction with the human
specie.
I want no contact with
another human being.
For three days, it’s just
going to be me and the
trees. “My friend the
wind will come from the
hill” and I’ll sleep under
the stars with a fire at
my feet.
In three days, I will have
my one hundred years
of solitude and it will
be the greatest recharge
I could ever hope to ask
for.
Just imagine: no people.
Three days.
Oh, Mama! 

املپیک  :29ادامه كابوس
ناكامی كاروان ورزشی ایران

QUÉBEC: 1608-2008

400e anniversaire

سال  ،15شماره 852
25م��رداد1387
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باخت ،حذف ،انصراف
نتایج بدست آمده ایران
در ادامه بازی های املپیک...
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Tel.: (514) 289-9011, (514) 289-9022, (514) 289-9044
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Mtl. QC. H3B 1H9
Peel
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حتریمهابهاقتصادایرانصدمهزدهاست
صندوق بین المللی پول (آی ام اف) در گزارش��ی گفته اس��ت که افزایش
فش��ارهای بین المللی و تحریم ها علیه ایران به اقتصاد این کشور صدمه
زده است.
این گزارش می گوید که تحریم های بین المللی تامین مالی مبادالت
تجاری و پرداخت های خارجی را مشکل کرده و باعث انصراف شرکت
ها از سرمایه گذاری در ایران شده است.
صندوق بین المللی پول گفته است که بانک های دولتی ایران در
اثر تحریم های اقتصادی آمریکا و س��ازمان ملل به شدت ضربه
خورده اند به نحوی که دولت مجبور به تجدید س��اختار مالی
آنها شده است.
در این گزارش آمده اس��ت“ :تشدید فشارهای بین المللی
بر ایران ،تاثیر نامطلوبی بر فعالیت اقتصادی این کش��ور
گذاشته است ”.ادامه در ص3:

الســالمعَ لیک

انتقادات شدید
رفسنجانی از
احمدینژاد

آیتالله هاشمی رفسنجانی رئیس
تشخیص مصلحت نظام ایران که
چن��د روز پیش ،اع��ام کردهبود
س��اله ما با دولت به
«مدارای سه
ٔ
پایان رسیده» ،روز جمعه  15ا وت
بار دیگر به انتقاد ش��دید از دولت
نهم پرداخت.
3

مایکل
فلپس با قهرمانی و
رکوردشکنی در200
متر مختلطانفرادی
مردان مدال ششم
خود در املپیک پکن
را کسب کرد .او
بیش از نیم ثانیه رکورد
ماه ژوئیه
خود را کاهش داد

 --اقتصاد کانادا6 :

55000شغل

ازدسترفتهاست!

چگونهمدرکدانشگاهیجعلكنیم؟

“ما همه بهائی ایرانی هستیم”!

حاجی بیا حال کن!...
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TORONTO

7368 YONGE St., PH-A
Toronto, Ont. H3J 8H9
Tel.: (905) 762-0700
Fax: (905) 762-0800
Toronto@pars.ca
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MONTREAL

1006 DE LA MONTAGNE,
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
)Tel.: (514) 938-7277(PARS
Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.ca
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(514) 694-0840
(514) 694-4291
(514) 696-5169

(514) 816-4080
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نامه های رسیده:
شما
پیـوند و
مطلب
"دست های
تفــرقه"! پلید اینخنوانید!
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را

>> املپیک  :2008طبق یک
آمار غیررمسی ،والیبال ساحلی،
رکورد بیشترین متاشاگر را در میان
آقایان ایرانی متاهل شکست!
تولد پیوند

سیروس

ص4 :

یحیی آبادی

قصاص و..
حسین باقرزاده

موسیقیپاپ...

بهزادقیامیص25:

ص5:
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www.pars.ca
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3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmail.com
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1973

5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Metro: CDN
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Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G

groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
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 3میلیون بیننده در
الس وگاس 85 ،شهر
درتور جهانی و اینک
 160هزار صندلی
سولداوت در 8برنامه
در بل سنتر از 15
آگوست،سلیندیون،
پرفــروشترین
خواننـده زن در
تاریـخ ،اینک در
مونتریال!

7

GESTION FINANCIERES EXACTE

Ninous Givargiznia, BSc.

ã¼±› wZz

افاضات جناب
سرهنگ:
ایران از هم
می پاشد!
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صرافی  5ستاره

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

Office:
Fax
Res.

3

درمتام
جهت جابجایی ارزW.با سیستم ما
دنیا5Star ،
نقاط I.P.M.
Inc. 2178
Ste-Catherine
`®2178dZ
Ste-Catherine
W.
…` ` `Á

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

Cell

M

دارید:
زمان نیاز
فقط به  10دقیقه …£
Tel.:(514) 585
-2345
Tel.: (514) 585-2345
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___________________________
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نرخ و äÀهزینه
(514) 846-0221(514) 846-0221
5Star I.P.M.Tel.:
Inc.

1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

VANCOUVER

پزشکی ....:ص22:

علیدوستی ص4:

دکترگلمحمدی

9

دکترانصاری

شعر...

شاهنامه ...ص23 :

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
E- Mail: Vancouver@pars.ca
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ِّ
یا ســــــلین!  ontrealترابی
سیدةالنساءالعاملین در اویـن

Tel.: (514) 731-1443

†„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ
âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž

Business Plan
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Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
)5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon
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TRADING Inc.
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Luciene
l'Allier

1006, De La Montagne, Suite 201, Montréal, Qc H3G 1Y7
Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029 www.
Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
Email: info@khazarexchange.com
.com

www.paivand.ca

IBNG
همبستگیبازرگانیایرانیان  

renroc s'neeT

( IBNGهمبستگی بازرگانی ایرانیان) متشکل از گروهی از مشاغل و شرکتهای
ایرانی است که به منظور توسعه شبکه تجاری خود و ارائه سرویسهای حرفه ای و قابل
اعتماد به جامعه ایرانی مونترال بزرگ به وجود آمده است.

!I need a break, people

!AVE
R
!IMMIG RANT
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nadime rahimian

pressing crap. Oh, a
kid was shot in Syrnadime93@yahoo.com
ia? Well, what the
Okay.
’frackin’smackin
You know what? I’ve
hell am I supposed
had it. I’ve had it up to
to do about it? I am
HERE and I need to get
sick of the drunks
out.
outside my window
I am sick of getting up
at 3 AM crying on
at 6 AM every morning
about how their cat
making burgers for 8
is dead. I am sick
hours straight.
”!of the “Ta gueule
I am sick of going to the
contests neighbors
gym, working my fat ass
have with each
off in order for me to get other every Saturday
better at rugby.
night.
I am sick of humiliating I am sick of the ambumyself at rugby practiclance sirens. I am sick of
es and games, being the
the cigarette smells. I am
only one who can’t keep sick of the late metros
up and being the only
and the puke smelling
one who is so scared of
buses. I am sick of my
being tackled that she,
cell-phone, my laptop,
literally, just freezes
and all things that light
right then and there on
up and make annoying
the field.
sounds.
I am sick of listening to
But most of all, I am
people complain about
sick of people.
their petty problems at
People, people, people.
!work
There are people everyDude, I am not your
where. I have to deal
therapist. I don’t know
with people every secanything about relation- ond of my goddamn life
ship problems and, seri- and I am sick of it. I am
ously honey, I don’t give sick of talking to people,
a rat’s ass about how
listening to people, lookyour boyfriend forgot to ing at people, smelling
take out the bones out of people, touching people.
your fillet-o-fish.
I am sick of being with
I am sick of my parents
people. People, people,
nagging at me every
people.
single day. “Are you
I can’t take it anymore.
?eating your vegetables
kay.
“Did you go to the
So, here’s the thing.
gym today?” “Did you
I don’t actually mean
give your CV to such
everything I just said up
and such?” “Did you
there.
hear what Dr. Oz said
I love rugby. I love goabout whachia-mahing to the gym. I don’t
”!?whozzhit
hate my job and I don’t
I am sick of watching
hate people. And Mom
the news and being
and Pop, you guys are
bombarded with demy homies and you

O

مشترک شوید!

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

در چهارمین جلسه تشکیل
ش�ده ماه آوریل ،آقای سعید
به�ی توضیح�ات کامل�ی در
خصوص روشهای مدیریتی و
چگونگی برخ�ورد با کارکنان
و مش�تریان ارائ�ه دادن�د که
خالصه ای از صحبتهای ایشان
به شرح ذیل می باشد

روش های مدیریتی

گونه های شخصیتی و مسیرهای
ارتباط��ی مناسب ب��رای آنها ،بی
گم��ان ام��روزه نق��ش بزرگی در
تعیین روش مدیریتی شایسته ایفا
می کنند.
در رسان��ش بهین��ه پن��ج روش
مدیریتی بازش��ناخته می ش��ود
ک��ه هری��ک از آنها مزی��ت ها و
محدودیت های خود را دارد.

 .1آمرانه

در ای��ن روش مدیر دستور داده و
از همکاران خود نیز توقع دارد آن
دستور ه��ا را بی چون و چرا اجرا
کنن��د .در این روش مدیر همواره
از مسیر راهبرانه بهره می گیرد و
فرمان می دهد.
مزیت ای��ن روش انتقال سریع و
روش��ن پیام به مخاط��ب است و
به مدیر امکان می دهد آش��کارا
رهب��ری خود را نش��ان دهد .این
روش مدیریت��ی در وضعیت های
اضطراری کارآمدی بسیار خوبی
دارد.
ولی از ایرادهای اساسی آن روش
این است که مورد پسند بسیاری
از همکاران نیس��ت و آنها را یا به
شورش و یا به بیش از اندازه وفق
دادن خود به وضعیتی که به طور
معمول برای آنها مطلوب نیست
وام��ی دارد .ای��ن روش مدیریتی
چنانچه بج��ا و درست بکار نرود،
چرخش اطالعات در ش��رکت را
با دشواری های اساسی روبرو می
سازد..
بکارگیری ای��ن روش با آن گونه
های ش��خصیتی که ب��ه فرمان
های روش��ن و سرعت عمل نیاز
دارند بس��یار مناس��ب است ولی
بکارگیری این روش با گونه های
دیگر ش��خصیتی مناسب نیست.
در واقع ،بای��د از بکارگیری روش
آمرانه با  %85مردمان پرهیز کرد
اگرچه امروزه به طور گسترده ای
در شرکت ها از این روش مدیریتی
استفاده می شود.
همچنین؛ باید روش آمرانه مثبت
(راهبران��ه) که بر وضعیت زندگی
( +/+هر دو مخاطب خود و دیگری
را ارزشمند می دانند) تکیه دارد را
از روش آمرانه منفی که به انگیزه
چیرگی بر مخاطب بکار می رود
و از حوزه رسانش بیرون می رود
بازشناخت.

 .2مردمساالرانه

در این روش مدیر می کوش��د تا
هر کس��ی در گروه بتواند نظرها،
پیش��نهادها و خواسته هایش را
ب��ه زبان آورد .آنگاه او آنها را با هم
تلفیق ک��رده و برپایه آن تصمیم
می گیرد .او می کوشد نظر همه
را تا آنجا که می شود لحاظ کند.
از مزیت های برجسته این روش
بسیج همه توانایی های ذهنی در
ش��رکت است .هرکس احساس
می کن��د بخاطر واکاوی ،نظرها و
پیشنهادهایش بزرگ داشته شده
است.
ولی ایراد آن این است که به کسانی
که ب��رای کنش به نیروی آغازین
نیازدارند انگیزه جنبش نمیدهد.
همچنین؛ می تواند بسیار وقتگیر
باشد زیرا ممکن است به نشست
های بسیاری بیانجامد.
ای��راد دیگر :اگر مدی��ر به نظر آن
گونه های شخصیت که احترام به
نظر و باور هایشان پرسش درونی
آنها است بی توجه باشد و هیچیک
از آن نظره��ا را در تصمیم گیری
هایش لحاظ نکند م��ی تواند در
آن دست��ه از همکاران احس��اس
سرخوردگی ایجاد کند.
با این ح��ال بکارگیری این روش
مدیریتی با دو گونه ش��خصیتی
کارآیی بس��یار خوبی دارد؛ با سه
گونه ش��خصیتی مشکل اساسی
پیش نمی آورد ولی از بکارگیری
آن ب��ا یک گونه ش��خصیتی که
به کن��ش و هیج��ان نی��از دارد
بای��د براستی پرهیز ک��رد زیرا از
برانگیزندگی م��ورد نیاز برخوردار
نیست و ممکن است او بی حوصله
گ��ی خ��ود را در نشس��ت ها به
روشنی نشان دهد.

.3نیکخواهانه

مدیر بر این باور است که داشتن
گروهی متحد و به هم پیوسته که
در آن فض��ای صمیم��ی و گرمی
حاکم است بس��یار مه��م است.
آرمان او به یک خانواده ش��باهت
بس��یاری دارد :کار های ش��رکت
می گردد زیرا همچون خانواده ای
بزرگ است که همه در آن راحت
هستند.
ای��ن روش مدیریت��ی ب��اب دل
کس��انی است که نی��از دارند در
جایگاه ش��خصی بزرگ داش��ته
ش��وند .ولی بیش��تر گون��ه های
ش��خصیتی با آن راحت نیستند.
آن را اغلب «پدرساالرانه» دانسته
و ی��ا نیز همچ��ون ورود به حریم
زندگی خصوصی تلقی می کنند
بوی��ژه آنکه مدیران با پایه یکی از
گونه های شخصیتی هیچگاه نمی
تواند مرز روش��نی میان زمان کار
ش��خصی و حرفه ای قایل شود.
برای نمونه هم��ه را به دیدارهای
آخر هفته ای که در آن همسران
و فرزندان هم��ه همکاران حضور
دارند فرا می خوان��د .با این حال
بکارگیری این روش با یکی از گونه
های شخصیتی ( %30مردمان) به

گونه چشمگیری کارآییدارد.

 .4آزاد

مدی��ر ب��ه هریک پیش��نهاد می
کند تا از بیش��ترین آزادی عمل
در انجام کارها برخوردار باش��ند.
مزیت برجسته این روش همه را
به آفرینش و خالقیت فرامی خواند
و برای وضعیت طوفان ذهن بسیار
مناسب است .این روش همچنین
زمانی که هر یک از همکاران روش
شخصی بهره وری خود را ساخته
و پرداخت��ه است کارآیی بس��یار
خوب��ی دارد .ایراد بزرگ آن :برای
بس��یاری از همک��اران ،این روش
ساختار ندارد .بالقوه می تواند به از
دست دادن نیروی زیادی بیانجامد
بویژه زمانیکه هریک رها به حال
خود همه کار می کنند و هیچکار
نمی کنند .ای��ن روش مدیریتی
برای ی��ک گونه ش��خصیتی که
آفرینندگ��ی در او به طور معمول
ویژگی برجس��ته ای است بسیار
مناسب است .البته این همکاران
اگرچه به روش مدیریتی آزاد نیاز
دارند ،به حدو مرز مشخص نیز بی
نیاز نیس��تند .این روش برای آن
گونه شخصیت که به طور معمول
هیچگاه آغاز به کاری نمی کنند
اصال مناسب نیس��ت زی��را دقیقا
ممکن اس��ت هیچک��اری انجام
ندهند.

 .5فــراخور

در رسانش بهینه سخن از مدیریت
فراخور است .مدیر از بخش های
گوناگون ش��خصیت خ��ود برای
فراخور سازی روش مدیریتی با هر
یک از همکاران خود در ش��رکت
به��ره می گیرد .ب��ه دیگر سخن،
مدی��ر گونه ش��خصیتی ،پرسش
درونی ،نیاز روانی همکاران خود را
باز می ش��ناسد و متناسب با آنها
و هماهنگ با سازو نهاد شرکت یا
بخش زی��ر مدیریت خود مجرای
رسانش (ارتباط) مناسب و روش
مدیریتی بایسته را بکار می گیرد.
اگرچ��ه ب��رای بکارگی��ری ای��ن
روش مدیریت��ی ناگزیر نخس��ت
باید به دانش کارب��ردی رسانش
بهینه خ��ود را مجهز ساخت ولی
ام��روزه کارش��ناسان امر رسانش
در کارآم��دی این روش مدیریتی
تردید نداش��ته و بکارگیری آن را
به همه مدیران سفارش می کنند.
______________
ازش��ما دعوت می شود با مراجعه
ب��ه وبس��ایت  IBNGب��ه آدرس
 www.IBNG.caوی��ا با حضور
در جلس��ات هفتگی  IBNGکه
بطور مرتب روزهای چهارش��نبه
هر هفته از ساعت  8الی  9صبح
در رستوران  Eggsfruttiواقع در
 6710خیاب��ان Saint Jacques
تشکیل میشود ،با اعضاء این گروه
آشنا شده و نیازهای خود را تامین
نمائید .
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فروشگاهکوهنور

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

کیفیت عالی و قیمت مناسب
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 Mailing Address:

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

since3
199

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

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

انــواع
کارتتلفن

) 2550 Lapiniere (Brossard

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

www.circumcisionmontreal.com
Metro: Guy

Tel.: (514) 933- 8383

مشاور رمسی وام مسکن

7روز
هفته

بدون
وقت
قبلی

 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

تپـشدیجیتال

لحظههای شیرین با
سفرۀعقدشیرین

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،



Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

Tel.: 450-934-7744

نغمه سروران




info@paivand.ca www.paivand.ca

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

مترجم رمسی



Tel.: 514-996-9692

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

Tel.: (450) 676-9550

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها
همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

بهروزآقاباباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

behrooz@babakhani.ca

www.tapeshmontreal.com
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

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

کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن

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.: 514-889-8765
nsarvaran@hotmail.com

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

تبدیل سیستم های ویدیوئی
ok:
FaceboSH
TAPE

کلیه
اطالعات
مربوط به
بر
نا
م
ه
ها
ی
هنری و
کنسرتها
را بر روی
س
ایت فیس
بوک تپش
ب
جو
ئید!

 USPو  SDجدید

لوازم جانبی تلفن با اشکال متفاوت و بسیار زیبا

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG،

Tel.: 514-481-0671
وست آیلند

Tel.: 514-223-3336

NDG

به پیشواز فصل گرم...
کلیه اقالمپیک نیک
در سوپراخوان:

 NDGو وست آیلند

و جوجه،
واع کباب
ان
دبزن و..
منقل ،با

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

 انواع کباب،
جوجه کباب،
چلوکبابکوبیده
و...


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 ،سی

با
طعم های

ه دان
ه و کنجد

گونا
گون رسید

6162 Sherbrooke w.

