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Joyeuse Fête
nationale

شــریف

موسسه مالی

تبدیل ارز

1114

Sharif

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent، QC H4N 1C8

EXCHANGE

$

Cote vertu، Bus 121 E

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca
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•6170NDG:
Sherbrooke W.

ایرانیان  مونتریال در:

Tel.: 514-485-4744
West Island:

Canada day parade

•15760 boul Pierrefonds

Montreal 2013

Tel.: 514-620-5551

نتایجاولـیه :روحانیپیشتازانتخابات
در واپس��ین دقایق پی��ش از چاپ
پیوند ،بر اس��اس نتایج اولیه اعالم
شده روز شنبه  15جون ،ساعت 8
صبح به وقت تهران ،با شمارش بیش
از سه میلیون رأی ،حسن روحانی با
کسب نزدیک به یک میلیون و ۴۶۰
هزار رأی پیشتاز بود...

ِ
بایاد کشتـار67

سعید جلیلی۳۸۳۸۲۰
محسن رضایی ۳۸۳۴۸۹
حسن روحانی ۱۴۵۹۹۹۸
محمدغرضی۳۸۱۹۷
محمدباقرقالیباف۴۸۷۵۴۹
علی اکبر والیتی۱۷۴۴۹۴

عدالتهمدربرگیرنده
قربانی است هم مقصر:

عروسک های سپاه  !پرده آخر خیمه شب بازی مضحک
"انتصخوابات" حکومت آخوندی! ........ص5 :

سازمان ملل :بحران سوریه نزدیک به صد هزار قربانی داشته است...
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جنگ جهانی دخانیات؛ چه کسی برنده میشود؟

پارملانکاناداکشتار
زندانیانسیاسی
ایران در سال  ۶۷را
مصداق بارز «جنایت
علیهبشریت»میداند
ص6 :

کلینیکمدیکالآلفامدیک
(514) 933- 8383

COROLLA 2010

 ص8 :

À PARTIR DE

15 460 $

Edward Snowden

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

کانادا دسترسی به برنامه

RAV 4 2010

renroc s'DAN

شهباز
خنعی   
>> 5

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

کـتنه
ماریا ُ

transport et préparation en sus

می کند ولی شنود تلفن
های خارجی را می پذیرد
>> ص11:
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روبروی 3

بل سنتر

صرافی  5ستاره

>> 36

18 Westminster N.Suite 20
H4X 1Y9

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان  
 تهیه وام مسکن

فیروزهمتیان

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

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

Pars Plumbing
& Heating Inc.

Tel: (514) 290-2959

Tel.: (514) 806-0060

Montrealvr@gmail.com

صرافیخضر

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

fhemmatiyan@sutton.com

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

محضردار  ومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY
Ninous Givargiznia، BSc.
Real Estate Broker

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

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.

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

ProFusion Realty RF

Cell.: (514) 816-4080

Tel.:514-844-4492

انتقالفوری

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

                         و South shore

Montreal, QC

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

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

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

مشاور امالک در مونتریال  

Tax planning & preparation For:

مهتاب  ثقفی :حسابداری و مالیات

www.ParsPlumbing.ca

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

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

فارغ التحصیل McGill University

>> 36

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

عباسشفیعی

امیرسام:
امالک

مهــاجرت

 ص37 :

حسابداریومالیات

À PARTIR DE

$
نکار24
595
جاسوسی امریکا را ا

1253 Guy

   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


مایی ک��ه ب��رای فردایی بهتر
مب��ارزه میکنیم بای��د نگاهی
فراس�وی انتقام داشته باشیم،
ورای خشمی کور برای عدالت
آزادیبخش که حتی از نیروهای
بسیج که برادران و خواهران ما
را میزنند ،دع��وت کنیم تا به
میز ندامت و ب��رادری بیایند تا
انسانیت آنها نیز احیاء شود...
..............................ص6 :

:خریدفرانچایز

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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85%

2013 TOYOTA
YARIS HATCHBACK
five doors

www.alixtoyota.com
Tél.: 514.376.9191

STARTING AT

16 315

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

$

transport, preparation included.

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

2013 TOYOTA RAV4
STARTING AT

25 525

$

transport, preparation
and tax for A/C included.

%
0

وام با نرخ بهره

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Financing

Contact
Contact
AlexAlex
for for
additional
additional
rebates.
rebates.

for certain
cars only

2
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طرحی برتر ،برای زندگی برتر
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روبری بل سنتر
 2 ،1و 3
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

We build in Trust & Friendship
سازنده سازههای شما با اعتماد و دوستی

تیم مدیریتی با بیش از ده سال سابقه اجرا در کانادا
برآورد و مشاوره سرمایهگذاری در امور ساخت و ساز

PERMONT
General contractors Inc.

استفاده بهینه از فناوری روز در طراحی و اجرای ساختمان
طراحی و ساخت کلیه ساختمانهای تجاری ،صنعتی و مسکونی

Design Build
Value Engineering
Planning & Control
Construction Management

www.permont.ca
RBQ # 5639-5874-01

Info@permont.ca

514 738 0002

514 738 0006

5473 Ave Royalemount, Suite 214, Mont-Royal

3
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Canada day parade
Montreal 2013

فراخوان گروه همبستگی ایرانیان

جشن روز کانادا

از تمامی ایرانیان ،بویژه نوجوانان که تن پوش های ( لباس های محلی) شهرهای گوناگون ایران را دارند
و مایل به شرکت در این همایش بزرگ فرهنگی
که در نخستین روز جوالی در خیابان سنت کاترین مونتریال برگزار می شود ،می باشند ،تقاضا می شود
با شماره تلفن های نوشته شده پیوند گرفته،
تا بیاری یکدیگرآنچه که بخشی از فرهنگ ایران زمین است را به نمایش بگذاریم
514-808-5070

514-325-3012

مسیر این همایش فرهنگی

Ste-Catherine st . W & Fort . st
to South on Peel St
will end at Place du Canada

>> زمان آغاز این همایش ساعت  11می باشد

4
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انتخابات. .

سبز یا بنفش ؟
م.سحر

گنگ و گول از گنبد بسیار نقش
سبز خود می جوید از رنگ بنفش
از سرابی آب و از وهمی ،صالح
از عبایی فرش و از نعلین ،کفش!
***
سبز دیروزین تو تا جاودان
بی شک از خون نـدا دارد نشان
وین بنفش مضحک امروز تو
ِصبغه از تزویر گیرد بی گمان
***
این بنفش از خمرۀ رزّازی است
رنگ سالوس مترسک سازی است
اهل دین و رأی مردم؟ غافلی؟
جمله ِ
بند دام و صحن بازی است
***
ای که با آینده خود دوستی
آرمانخواه عدالت جوستی
این نظام از بُن بنا بر دشمنی ست
دشمن خویشی اگر با اوستی
2013/6/13

بهنامآفریدگارعشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

خیمه شب بازی یکی از گونه های
پرطرفدار هنرهای نمایشی است
که عالوه بر کودکان بس��یاری از
بزرگ س��االن هم ازآن لذت می
برن��د .در نظام والی��ت مطلقه
فقی��ه ،که هم��ه کارش وارونه و
خالف روال عادی اس��ت ،از این
هنر دلنشین چنان سوء استفاده
ابزاری نامناسبی شده که نه فقط
بزرگ ساالن بلکه کودکان را هم
از هرچه خیمه ش��ب بازی است
منزجر و رویگردان کرده است.
این هفته پرده آخر – ش��اید هم
پرده ماقبل آخر – خیمه ش��ب
ب��ازی مضح��ک "انتصخوابات"
حکومت آخوندی به روی صحنه
آمد.
می گویم "شاید هم پرده ماقبل
آخر" زیرا بعید نیست که صحنه
گردان این خیمه شب بازی – که
چیزی جز توهین آشکار به شعور
تماشاگران بی تفاوت آن نیست
– تصمیم گرفته باشد که به زعم
خود برای ایجاد ش��ور و هیجان
بیش��تر درنمایش و تعلیق اعالم
نتیجه ،آن را به دور دوم بکشاند و
یک هفتهدیگر تمدید کند.
اگرچنین شود – که بعید نیست
بشود – می توان گفت که استاد
خیمه ش��ب باز بیش از هرچیز
دیگر بی اس��تعدادی و بریدگی
خود از واقعیت های جامعه ایران
را به نمایش می گذارد.
دراین هفته،دو "عدد" از عروسک
های خیمه شب بازی ،ظاهرا به
میل و تصمیم خ��ود ،از صحنه
نمایش خارج شدند:
ابت��دا ،غالمعل��ی ح��داد عادل،

PAIVAND: Vol. 19  no.1114  juin 15, 2013

www.paivand.ca

عروسکهایسپاه!

پدرع��روس مقام معظم رهبری،
بدون آن که قب�لا توضیح داده
باشد که جز "پدرعروس" بودن
چه توجیه دیگری ب��رای نامزد
شدن و تایید صالحیتداشته ،به
نفع ملت ایران! اعالم انصراف داد
و صحنه نمایش را ترک کرد بی
آن که جز خودش کسی دیگر از
این ترک صحنه ذره ای احساس
تأسف کرده باشد .به فاصله یک
روز از اعالم این خبر بهجت اثر،
یکی دیگر از عروس��ک ها نیز به
"پدرعروس" پیوست اما این
یکی بنابرخصلت عمومی
دارودسته خود فراموش
نک��رد ک��ه ازای��ن بابت
س��ر "ملت ب��زرگ و ایران
سربلند" منت هم بگذارد.
روز س��ه ش��نبه  21خرداد ماه،
محمدرض��ا ع��ارف بازیگر نقش
اصالح طلب در خیمه شب بازی
ولی مطلق��ه فقی��ه ،درتارنمای
شخصی خود نوشت:
«غروب دوش��نبه بیستم خرداد
ماه ،مرقوم��ه ای از جناب آقای
س��ید محمد خاتم��ی دریافت
نمودم .ایش��ان طی این نامه در
مق��ام رهبری اصالح��ات ،ادامه
حض��ورم را در صحنه انتخابات
یازدهمیندوره ریاست جمهوری
به مصلحت ندانسته اند».
محمدرضا عارف که پیش��تر هم
اع�لام کرده ب��ود در صورتی که
اجماعی در م��ورد کناره گیری
او به نفع حس��ن روحانی صورت
گیرد از آن تمکین خواهد کرد،
در ادامه نوشته خود روغن ریخته
را ن��ذر امامزاده م��ی کند و می

نویسد:
«گذشتن از حق خویش به نفع
ملت ب��زرگ و ایران س��ربلند را
مصداق روشن اصالح
طلبی واقع��ی» می
دان��د .خدا را ش��کر
که باالخ��ره یک نفر
پیدا ش��د که درباره
"اصالح طلبی واقعی"
و "مصداق روشن" آن
توضیحیبدهد!
اجماع��ی که ای��ن اصالح طلب
ازحق خود گذش��ته ازآن سخن
گفته را می توان در بیانیه شماره
 4مشاوران سید محمد خاتمی
یافت:
«درای��ن روند با کارگ��روه های
ویژه و انج��ام گفت و گوهای
فش��رده با نامزدهای محترم
و ش��خصیت های برجس��ته
ملی ب��ه ویژه آقایان هاش��می
رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی
و اج��رای نظرس��نجی علم��ی،
درنهایت جناب آقایدکتر حسن
روحان��ی به عن��وان نامزدی که
امکان جذب آراء بیش��تری دارد
مناسب تشخیصداده شد».
البته در بیانیه این نکته توضیح
داده نش��ده که این "مش��اوران"
درطول هش��ت س��ال دو دوره
ریاس��ت جمهوری س��یدمحمد
خاتم��ی کجا بودند تا دس��تکم
به او کم��ک کنند تعریفی برای
"اصالحات"ی که  8سال مردم را
با آن سرکار گذاشت و درنهایت
هم با گفتن این که «برای حفظ
نظام آمده بودم» آب پاکی را روی
دست آنها ریخت ،مشخص کنند.
این نی��ز در هاله ابه��ام و دودی
که تن��ور به اصط�لاح انتخابات
می پراکند می ماند که اگر واقعا
رییس جمهوری در نظام والیت

مطلقه فقیه چیزی بیش از یک
"تدارکاتچ��ی" نیس��ت – که به
گفته رهبر اصالحات نیس��ت ،-
ای��ن همه حرص و جوش و
تالش تقال برایدستیابی به
آن چ��ه توجیهی می تواند
داشته باشد؟!
ب��ه هرحال ،با خ��روج این
دوعروسک ازصحنه خیمه
ش��ب ب��ازی ،ه��م ج��ای
بیشتری درصحنه نمایش
برای عروسک های دیگر باز می
ش��ود و هم اس��تاد خیمه شب
ب��از می توان��د ازفش��اری که به
انگشتانش وارد می شود بکاهد و
کمی خستگیدرکند.
اما ،اش��کال ب��زرگ کار نمایش
دراین اس��ت که باوج��ود همه
ترفندها و ب��ه کارگیری حداکثر
امکان��ات نتوانس��ته توجه و نظر
تماشاگران را به خود جلب کند
و غال��ب آنان اگره��م از ترس یا
مالحظات دیگر بیزاری و انزجار
خود را آش��کارا ابراز نکنند ،با بی
اعتنایی و ب��ی تفاوتی به صحنه
نمایش می نگرند و پوزخند می
زنند.
نورپ��رداز و متولی گ��رم کردن
نمایش ه��م با هم��ه زوری که
زده و قص��د خ��وش خدمتی و
خودش��یرینی ک��ه داش��ته ،در
ایجاد "حماسه سیاسی" موردنظر
مقام معظم رهبری ناکام مانده و
شاهکارهایی که به گفته خودش
با هزاران ساعت کار کارشناسی
به عنوان "مناظره" تدارک دیده
به مضحکه و ابزار تمسخر مردم
کوچ��ه و بازار تبدیل ش��ده اند.
ژس��ت بی طرفی و ادعای دادن
امکانات برابر هم چنان با واقعیت
فاصل��ه و تف��اوت دارد که حتی
صدای خ��ودی ها را هم درآورده

پرده آخر خیمه
شب بازی مضحک
"انتصخوابات"
حکومت آخوندی!
است .نادر قاضی پور ،راه یافته به
مجلس شورای اسالمی از ارومیه
درای��ن مورد می گوی��د« :صدا و
سیما بداند انتخابات  8نامزد دارد
نه یکی»!
با اعالم انصراف و خروج دو نامزد
از صحنه خیمه شب بازی،درحال
حاضر  6عروسک دیگر در صحنه
حاضر و به ایفای نقش مشغولند.
از می��ان این  6عروس��ک ،یکی
علی اکبر والیتی مش��اور ارش��د
بین الملل��ی مقام معظم رهبری
و از خاصان درگاه ایش��ان است.
یکی دیگر حس��ن روحانی است
ک��ه اجازه حض��ورش در صحنه
برای جلب توجه تماشاگران وداغ
کردن تنور است و چهارتایدیگر:
محمد غرضی ،محس��ن رضایی،
محم��د باق��ر قالیباف و س��عید
جلیلی همگی به سپاه پاسداران
وابس��ته اند .نهادی که در سال
های پس از جنگ با حاتم بخشی
های ولی مطلقه فقیه تبدیل به
یک هیوالی نظامی – اقتصادی
ش��ده و اکن��ون نیز با تم��ام قوا
می کوشد مانند  8سال گذشته
حضور بختک وارسیاس��ی خود
را نیز برجامعه تحمیل کند و به
دش��واری می توان گفت که بین
رهبر و سپاه کدام یک بر دیگری
فرمان می راند.
بنابراین ،با توجه به شمار عروسک
ها و شیوه چیدمان آنهادر صحنه،
خواندن دست استاد خیمه شب
باز چندان دشوار نیست که کسی
که درپایان نمایش در صحنه می
ماند یکی از عروسک های سپاه
است!
•

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

خدمات حسابداری و دفترداری

ارز FMS
انتقـال ارز

بامدیریت :کامبیز برقی

سرورصدر

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

cote
verrtu

Tel: 514-623-2900
FMS-financial@USA.net
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; ;امور دفترداری
             و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263، boul Cavendish،

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

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
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پارلمانکاناداکشتارزندانیانسیاسی
ایران در سال ۶۷را مصداق بارز
«جنایتعلیهبشریت»میداند

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

وحش��یانه م��ورد ضرب و ش��تم قرار
پیام اخوان
گرفت ،یا مورددیگری گفت کهدر برابر
*رامی��ن جهانبگلو پژوهش��گر و مدرس دیدگان کودک یکس��الهاش شکنجه
فلس��فه در دانش��گاه تورنتو و پیام اخوان شده است.
ک��ه طی آن ه��زاران زن و مرد دگراندیش
--------------------------م��درس حق��وق در دانش��گاه مک گیل یکیدیگر از پسری چهارده ساله گفت
پارلمان کانادا یکم سپتامبر را روز همبستگی و مخال��ف و منتقد رژیم اس�لامیایران به
مونترال و موسس مرکز اسناد حقوق بشر ک��ه در حالی مادرش را صدا میزد که
چوبههای دار و جوخههای تیرباران سپرده
با زندانیان سیاسی ایران اعالم کرد.
طناب دار دور گردنش آویخته ش��ده
ش��دند ،به عنوان «جنایت علیه بشریت»
--------------------------ایران است.
بود.
در ده��ه ش��صت خورش��یدی ،جمهوری طبقه بندی کرده و اعالم میکند.
---------------------نمیتوان انکار کرد که تنفر و خونینترین فردی توضی��ح داد که برای
اسالمیپس از آنکه نخس��ت پایوران رژیم دولت کانادا و سیاستمدارانش در هفتههای
خش��ونت ،ویژگیهای اصلی دوره در اینکه جس��د فرزن��د پانزده
ش��اه را از پای در آورد و دهه��ا تن از آنان اخی��ر با برداش��تن گام بزرگ��ی در جهت
سالهاش را بگیرد ،مجبور شد
را س��ر به نیس��ت کرد ،به تار و مار خونین پشتیبانی از مبارزات آزادی خواهانه جامعه
ق��درت سیاس��ی در ای��ران
تاریخ ایران پول فشنگها را بپردازد.
دگراندیشان و مخالفان و حتا منتقدان خود ایران ه��م با اعمال تحریمهایی علیه رژیم
معاصرهستند.
معاصر
برخ��ی ش��هادت دادند که
پرداخت که کشتار گروهی  ۶۷همزمان با اسالمیو هم با پشتیبانی صریح از قربانیان
باالترین س��رانه نرخ اعدام در
پسری به طور دسته جمعی
پذیرفتن قطعنامه  ۵۹۸مبنی بر قبول آتش جنایات جمهوری اسالمیو بازماندگان آنان،
جهان ،به دار آیختن در مالء
م��ورد تجاوز ق��رار گرفت تا
بس در جنگ ای��ران و عراق ،نقطه اوج آن در رده نخس��تین کش��ورهایی قرار گرفت
عمومی ،ش��کنجه نظام مند
و تجاوز در زندان ،س��رکوب وحشیانه اینکه خودش را در سلولش حلقه آویز
بود ک��ه طی آن روزانه دهه��ا و صدها تن که صف خ��ود را در حمایت از مردم ایران
اعتراضات مسالمتآمیز در خیابانها ،کرد.
از زندانیان سیاس��ی بی پناه و بی دفاع در مشخص کرده اند.
محاکم��ات نمایش��ی و تبلی��غ تنفر ،تخمین زده میش�ود ک�ه در دهه
زندانهای سراس��ر ایران به قتل رسیدند و الزم ب��ه یادآوری اس��ت که رض��ا پهلوی
مجرمش��ناختن مخالفان سیاس��ی و اول انقالب بین س�الهای ۱۳۵۷
بسیاری از آنها در گورهای جمعی به خاک شخصیت سیاسی و مخالف شناخته شده
مذهبی ،اتهامزنی به همه اپوزیسیون تا  ،۱۳۶۸دس�ت کم ۱۵۰۰۰-۲۰۰۰۰
رژیم اس�لامیایران در روزهای گذش��ته با
سپرده شدند.
بهعن��وان «توطئه بیگان��ه» ،همه این نفر اع�دام ش�دند و بیش�مار به
ص��دای آمریکا در گزارش��ی خب��ر داد که حضوردر پارلمان کانادا و هم چنین شرکت
بدرفتاریه��ای انگش��تنمای حقوق شکلهای دیگر در شکنجهگاهها
پارلمان کانادا در روز چهارشنبه  ۱۵خرداد در جلساتی با شهروندان کانادایی و ایرانی
مورد بدرفتاری قرار گرفتند .تنها
و در آس��تانه انتخابات تقلبی و نمایش��ی به گفتگو پرداخت و به عنوان س��خنگوی
بشری ،برای ما خیلی آشنا هستند.
چال��ش اصل��ی در مب��ارزه تاریخ��ی در تابس�تان ۴۰۰۰-۵۰۰۰ ،۱۳۶۷
یازدهمین دور ریاست جمهوری اسالمی ،و «ش��ورای ملی ایران» میزبان��ان خود را در
م��ردم ای��ران ب��رای کس��ب آزادی و زندانی سیاس�ی با فتوای خمینی
همچنیندر  25امین سالگرد این کشتار ،با جری��ان مواضع این ش��ورا درباره انتخابات
س��اختن آیندهای بهت��ر در گرو این که زندانیان سیاس�ی با «خشم و
تصویب یک الیحه ،اعدام زندانیان سیاسی تقلب��ی پیش رو ق��رار داد و با س��پاس از
نکته است که چگونه با گذشته روبرو کینه انقالبی» باید مجازات شوند،
ای��ران را در تابس��تان « ۶۷جنای��ت علیه اقدامات انس��ان دوستانه و مسئوالنه دولت
ش��وند تا به دگرگون��ی دموکراتیک و طی چند روز اعدام شدند.
کانادا ،دولتهای کش��ورهای دمکراتیک را
بشریت» نامید و آن را محکوم کرد.
غیرخش��ونتآمیز برسند و از وحشت بدون ش��ک ،این خونینترین دوره در
در الیحه یادشده که به تأیید هر سه حزب فرا خواند تا آنها نیز به صف حمایت از مردم
آنچه امروزه در کش��وری مثل سوریه تاریخ ایران معاصر اس��ت و نتایج این
مهم حاضر در پارلمان آن کش��ور رسیده ایران و مطالبات آنها بپیوندند.
خش��ونت بیحدو مرز سیاسی هنوز
است ،از جمله آمده است که پارلمان کانادا رض��ا پهلوی پی��ش از این در ی��ک اقدام
شاهد هستیم،دوری جویند.
از سویی ،افرادی که اعضای خانوادهشان مشخصه قدرت در جمهوری اسالمی
«برای بزرگداشت یاد آنهایی کهدر گورستان حقوق��ی از آیت الله س��یدعلی خامنه ای،
را از دس��ت دادهان��د و صدمه دیدهاند اس��ت .در این مورد ،رابطه مستقیمی
دستهجمعی خاوران و دیگر گورهای دسته رهبر سیاسی و مذهبی جمهوری اسالمی،
و کس��انی که به دنبال اجرای عدالت بین بخشودگی جنایتهای گذشته و
جمعی ایران به خاک س��پرده شدهاند ،روز به اتهام «جنایت علیه بش��ریت» شکایت
هس��تند ،به راحتی نمیت��وان از آنها قساوتدر کهریزک و جاهایدیگر بعد
اول سپتامبر را روز همبستگی با زندانیان کرده و مس��تندات آن را به شورای امنیت
خواست که گذشته را فراموش کنند و از انتخابات  ۱۳۸۸وجود دارد.
ارائ��ه داده و درباره آن با قضات دادگاه الهه
سیاسی ایران اعالم میکند».
از این جنایتها ،بدون پاسخ در گذرند .ما ضمن صحبت از دهها هزار قربانی،
کانادا نخستین کشوری است که برای اولین به گفتگو پرداخته بود.
از سوییدیگر ،انتقامکشی به بیعدالتی باید در نظر داش��ته باشیم که در پس
بار اعدامهای دهه س��یاه شصت در ایران را
بیش��تر منتج خواهد ش��د و تغییرات هر فردی ،نامی هس��ت ،خان��وادهای،
مس��المتآمیز را ضعیف میکند زیرا جهانی از روابط و احساس��ات انسانی.
قدرتمداران میترس��ند ک��ه خود در هر شخصی که اعدام شد ،یا شکنجه
و تجاوز شد یا ناعادالنه حبس کشید،
معرض خشونت قرار گیرند.
بنابراین،مردمایران،ورایفراموشکردن م��ادر و پ��دری ،ب��رادر ی��ا خواهری،
In solidarity with prisoners of opinion around the world
یا انتقامکشی ،باید جلوهای از حقیقت همسری ،فرزندی،دوست مدرسهای یا
و عدالت بس��ازند که سکوت را خواهد دوست دوره کودکی و همکاری دارد.
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the preparatory work leading to the
»1988.
آسیب وحشتناکی که بیش از سهدهه کنیم و بسازیم.
unanimous motions passed this week Translation :
in the Parliaments of Ottawa and
«In solidarity with prisoners of opinخش��ونت بر روان جمعی ایرانیان وارد طبق درس تاریخ آنان که گذشته
Quebec on the 5th and the 6th of
ion around the world and in the wake
شده است.
را به دست فراموشی میسپارند،
June 2013. You will find below the
of the upcoming Iranian presidential
یک زندانی سیاسی سابق تعریف کرد همان اش�تباهات را دوباره تکرار
transcription of the interventions by: election, that we hope to be consisکه چگونه وقتی شش ماهه حامله بود میکنند.
1- Jean François Lisée, Quebec’s
tent with democratic practices, the
تغییراتی که ما در ایران نیاز داریم،
Minister of International Relations
National assembly of Quebec con«تغیی�ر رژیم�ی» نیس�ت که در
2- Christine Saint-Pierre, Liberal
demns the massacre of thousands of
اغلبمواردجایگزینیمجموعهای
critic for International issues
political prisoners perpetrated during
خودکامگیها به جای مجموعهای
the summer of 1988 in Iran.
3- Amir Khadir, deputy of Quebec
دیگر از خودکامگیها باشد.
Please circulate the information.
solidaire at the National assembly.
خرید و فروش طالجات،
عمیقترین انقالب آن انقالبی است که
جواهرات و انجام کلیه
از الیههای زیرین برآید ،آن انقالبی که
تعمیرات،
قلبه��ا و اذهان
فروش صنایع دستی ایران
مردم را دگرگون
آین��دهای که میس��ازیم مح��دود و پرمخاطره
خشونت ،نشانه غایی ضعف است
س��ازد .حتی اگر
خواهد بود.
مبارزه برای آزادی
ما برای حرکت از خشونت به خشونتپرهیزی،
از رفتارهای غیرانس��انی به انسانیت ،باید روابط
و عدالت باالخره به خیابانها میرسد ،روزمرهشان بهم پیوند میدهد ،آغاز میشود.
حت��ی اگر به انتخاب��ات آزاد و عادالنه تغییر نهایی که جامعه را انس��انی میس��ازد و اجتماع��ی بنیادین را دوب��اره تعریف کنیم که
و احت��رام به حقوق بش��ر و حکومت همبستگی ملی را شکل میدهد ،باید وسیعتر از نهایتادر سپهر سیاسی منعکسشوند.دگرگونی
قانون منج��ر ش��ود ،از گف 
توگو دور تمرکز انحصاری بر روابط قدرت باشد .اگر نتوانیم تاریخی ما بهعن��وان یک تمدن و ملت بزرگ از
میز شام ،فضای دانشگاهها ،مساجد و با گذشته روبرو شویم ،اگر نتوانیم عدالت را جای راههای جانب��ی روزمره خان��واده ،کار و زندگی
سازمانهای داوطلب و گروههای زنان انتقام بنش��انیم ،اگر نتوانی��م حقیقت را مقابل اجتماعیمیآغازد.
2087 rue Guy
Montreal, Qc, H3H 2L9
و دانشآموزان ،اتحادیههای کارگری و قدرت بگذاریم ،اگر نتوانیم ارزشهای بنیادین را
{>> ادامه در صفحه}24 :
Metro: GUY
همه عناصری که م��ردم را در زندگی تغییردهیم که برانگیزاننده رفتارهای ما هستند،
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم:

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

•

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

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

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville StLaurent, South Shore, Laval,
West Island,
& all Surrounding suburbs...
& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

طرحرویجلد:رامینمهجوری

لوگــوی پیوند ®

کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------
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دموکراسیدینی
پیتـزایقورمــهسبزی...

قدرت عشق یا عشق قدرت  ،مدرنیته یا سنت

تو محور شرارت ،ژیان و عشق سرعت
مسکن رنج و درد ،به صورت قرص و گرد

شام و ناهار نداریم  ،جاش می خوریم کیک زرد

انتخابای تستی ،ازدواجای قسطی
دوزار ته گنجه بود ،فرستادیم فلسطین
موفقیتتضمینی،موزیکزیرزمینی
دکتر قلب نمی خوایم ،جراح فک و بینی
غیرت سیب زمینی ،توسعه سبک چینی
دموکراسی دینی پیتزای قورمه سبزی
بچه های پاپتی ،چلوکباب ساعتی
قاچاق زن به دوبی ،آادمای غیرتی
خون با اسانس اچ آی وی ،آنفلونزای مرغی
یکی از وبا می میره ،یکی جنون گاوی
ذخیره های ارزی ،تحرکات مرزی
هیچی دیگه نداریم ،اعتبارات قرضی
اقتصاد تضمینی  ،مرخصی تشویقی
سینمایفلسفی،موسیقیتلفیقی
عاشقای قزوینی ،توسعه سبک چینی
دموکراسی دینی پیتزای قورمه سبزی
دیزیتویکافیشاپ،مدیتیشنبهقصدرختخواب

نذری می دن افطاری ،زرشک پلو با کچاب
دنیاهای مجازی ،دانشگاه شهربازی
قهرمانای ملی ،پروین و حجازی
داروهای تقلبی ،معتادای تفننی
مد یا لباس ملی ،صنایع تصنعی
آموزش از راه دور ،فروش سوال کنکور
نزول سود بانکی ،یا انتخاب یا که زور
غیرت سیب زمینی ،توسعه سبک چینی
دموکراسی دینی پیتزای قورمه سبزی
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دو صفبندی بزرگ

در انتخابات ۹۲

مصطفیمدنی

ایران بح��ران زده خالق لحظهها س��ت .لحظههای
کوتاهی که در آن تصمیمات بزرگ گرفته میشود.
حکومت برای دس��ت و پا بستن جامعه ترفندهای
خود رادر آخریندقایق رو میکند و نیروهای مخالف
سیاس��ت حاکم نیز مجبور میش��وند برای فرصت
گرفتن از تدابیر امنیت��ی -پادگانی حکومت ،برنامه
خوی��ش را در لحظههای پایانه کار علنی کنند .این
ویژگی منحصر به انتخابات ریاست جمهوری ایران
است و با روش انتخاباتدر هیچ کجایدنیا همخوانی
پیدا نمیکند .مردم و بویژه جوانان نیز که زندگی امروز
و آینده خود را با نحوه مدیریت این نظام س��خت در
خطر میبینند،در آخرین لحظات به صرافت میافتند
که با هر امکان به چالش با این سیاستهادست بزنند!
این روش که خود محصول و هم نش��انه بحران حاد
سیاسی ستدر آخرین فرصتهای مانده به انتخابات،
م��وج جدیدی ایجاد کرده و فضای انتخاباتی را از
بیتفاوت��ی به واکنش تغییر داده اس��ت .تا دیروز
بخش وس��یعی از جامعه ،س��رخورده از کودتای
انتخاباتی  ،۸۸که خود را از مشارکت در انتخابات
کنار کشیده بود .پنجره کوچکی را گشوده میبیند
که صدای اعتراض آنان را میتواند منعکس کند.
پش��ت این دریچه کوچک ،دو صف بندی بزرگ
سیاسی رودر روی یکدیگر خودنمائی میکنند.دو
صفی که از کوچه و بازار تا باالی هرم قدرت ،شکاف
انداخته است .یکی صف مدافعان سیاستهای رهبر
نظام است ،صفی که بر اقتصاد ریاضتی ،دشمنی
با غرب ،و تنگ شدن حلقه تحریمها ،اصرار دارد.
صف حامیان سیاستهای موجود که متکی فقط
بر دس��تگاهای امنیتی و پادگانی س��ت و درون
جامعه جز بر قشر باریکهای نفوذی ندارد .از شش
کاندیدای باقی مانده ،پنج تن ش��ان از جلیلی تا
والیتی و قالیباف همه پیرو و مقلد رهبر هستند و
با تفاوتهای کم و بیش ،همه در صف سیاستهای
ایشان قرار دارند .هریک از این افراد در جایگاه قوه
مجریه ،حتی باوجود سرکش��یهای نوع احمدی
نژاد ،نه میخواهند و نه قادر خواهند بود در خط
سیاسی آقای خامنهای ،خللی ایجاد کنند.

«از آلبوم سرعت :گروه کیوسک»

ص��ف آرائ��ی در برابر رهب��ر جمهوری اس�لامی و
سیاستهای او،در انتخابات  ۹۲سیمای جدیدی بخود
گرفته که توجه به آن بسیار حائز اهمیت است:
در انتخابات  ،۸۸نیروی مخالف سیاستهای رهبر نظام
فقط به صف اصالح طلبان و تحول خواهان خالصه
شده بود .در آن سو اصول گراها ،همه در یک اتحاد
بزرگ و منسجمی در برابر اصالحات ایستاده بودند.
ای��ن موقعیت اجازه هم تقلب بزرگ انتخاباتی و هم
خش��ن ترین روش س��رکوب را به حامیان رهبری
تفویض میکرد .انتخابات ۹۲نه فقط ناهمگونی اصول
گراها را روی پرده آورده است ،بلکه نیروهای موثری
از اصول گراها و جناحهای محافظه کار نظام را همراه
با آقایهاشمی به صف مخالفان سیاستهای رهبری
یا صف اصالحات اضافه کرده اس��ت .کثرت و درهم
آمیزی گرایشات جدید در میان اصالح طبان ،نتایج
منفی و مثبت خاص خود را ببار میآورد .از یک طرف
کف خواستهها را سبک میکند و سقف مطالبات را
به حداقل میرساند و از طرف دیگر ،کثرت و افزایش
توانمندی صف اصالحات ،هم تقلب بزرگ را پرهزینه
میس��ازد و هم هزینه سرکوب برای حکومت را باال
میبرد .پذیرش و به رسمیت شناختن نیروی مخالف
{>> ادامه در صفحه}33 :

آژانس مسافرتی

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
½
½
½
½

فرنازمعتمدی

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

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند  <<

Voyages Lexus

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

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

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

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

نازگل فالح طوسی

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

_________________________

Nazgol Fallah Toussi،

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

Tel.: (514) 697-0225

فروش ،نصب و تعمیر
درهای گاراژ و دربازکن برقی

تک
یونی

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL, LAVAL,
& SOUTH SHORE
NORTH SHORE

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان  
گرامی

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

فتوشاپ
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UN-SAT
فروش و نصب سیستم های
کانالهپاکیج  کلیه ماهواره ای

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

خدمات و سرویس پس از فروش

Tel.: 514-571-6564
با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی    اروپایی  آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی
ت ارزان  
قیم
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

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

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

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

  نیمه وق

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

ت   
  رایگان

Tel.: (514) 362.0177

Tel.: (514) 932-2953

6201 rue Laurendeau, Montréal
)(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soirs
www.centrecsai.org
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دلیل همه اینها را باید در نبود
حکومت قان��ون ،خودکامگی و
مرتضی پیمان (مونتریال)
خودرایی خامنه ای دیکتاتور در
 23سال گذشته را که خامنه ای این س��ال ها ،نبودن مطبوعات
رهبر جمهوری اسالمی شده ،باید و رس��انههای آزاد و مس��تقل،
س��ال های فقر و فساد و تبعیض س��رکوب اح��زاب و باالخ��ر
و اختالس و بی قانونی نامگذاری فریب��کاری و دروغگویی رهبر
کرد .رهبری خامنه ای با ترور بزرگ دانست.
در دوران رهب��ری ای��ن
“ میکو ن��و س ”
در خارج کش��ور خامنه ای امنیت دیکتاتور شیطانی جنایات
آغ��از ش��د ،ب��ا کشور را بر باد و فساد بی شماری رخ داد
توطئ��ه ب��ه دره داده تا امنیت   که ملت از آن بی خبرند.
ولی هربار که حادثه ای رخ
انداختن اتوبوس
مشتیخالفکار
داده که مردم خبردار شده
نویسندگان ادامه
پیدا کرد،با قتل را حفظ کند ...اند دیکتاتور فورا به میدان
آم��ده و بق��ول خ��ودش
ه��ای زنجی��ره
ای س��ازمان یافته کاربه حمله به دستور رسیدگی و برخورد داده
خوابگاه دانشجویان و کشتن و از است.
باالی س��اختمان به پایین پرتاب در جنایت کویدانشگاهدر سال
ک��ردن آنان کش��ید و س��رانجام  1378اول مدعی شد که قلبش
نیز با کودت��ا  22خرداد  88علیه به درد آمده و به آن رس��یدگی
رای مردم و به خیابان کش��اندن خواهد شد ولی کار دست آخر به پافش��اری بر موضوع انرژی هسته
چماقداران و پاس��داران و بس��یج محکوم کردن دانشجویان و تبرئه ای ه��م ک��ه روزگار م��ردم را به
همه متهمان و محاکمه یک تن به تباهی کش��انده و آنه��ا را زیر بار
ادامه یافت.
>در عرصه اقتصادی رهبری خامنه جرم دزدین ریش تراش ختم شد .فشار خانمانس��وز قرار داده است
در جری��ان قتل های ب��از از همین روحیه برخاس��ته و
ای دیکتاتور به وسیع ترین
زنجیره ای قاتالن را از ب��دون نظرخواهی از م��ردم بوده
و گسترده ترین فسادها و
وزارت اطالعات بیرون است .جمهوری اسالمی (بخوانید
دزدی ها انجامید .شریک
کش��ید و آنه��ا را به ش��خص خامنه ای) در این مورد
کردن س��پاه و فرماندهان
اطالعات بیت رهبری هم خواسته های خود را در قالب
آن در ام��ور اقتص��ادی و
منتقل کرد .در پرونده ش��عار از ده��ان عده ای ب��رآورد
غارت ثروت ملی ،راه اندازی
اختالس  123میلیارد که ش��ناختی از انرژی هسته ای
اسکله های قاچاق ،جنگ
تومانی ،محسن رفیق نداشتند اما در فریادهایشان آن را
بر سر خصوصی سازی ها
دوس��ت را از ریی��س حق مسلم خود میدانستند.
و تک��ه تکه ک��ردن صنایع
و تقس��یم غنایم ،تکی��ه به حزب بنیاد مستضعفان کنار گذاشت و کسی منکر حق کشورها از جمله
مردم ایران در داشتن انرژی صلح
موتلفه و س��پردن امور صادرات و یک مقام دیگر به او داد.
واردات کش��ور بدست این حزب ،آخرین نمونه فاجعه کهریزک بود آمیز هسته ای نیس��ت ،اما دادن
اختالس  123میلیارد تومانی که که اول با چشمان اشکبار ،در برابر این امکان به جمهوری اس�لامی
س��رانجام آن به اخت�لاس  3000پ��در روح االمینی ک��ه از مریدان همچون دادن تیغ در دست انسان
میلیارد تومان کشید .ازدوران روی خود وی بود ،مدعی شد که به آن دیوانه اس��ت .جمهوری اس�لامی
کار آمدن احمدی ن��ژاد اوضاع به “قاطعانه ” رسیدگی خواهد شد ،در حالی که دایما در حال تهدید
مراتب بدتر شد و هرچه در دوران ول��ی امروز که بیش از  3س��ال از و عرب��ده کش��ی برای دنیاس��ت
محمد خاتمی رشته شده بود پنبه آن حوادث می گذرد هنوز خبری و خواس��تار ناب��ودی ی��ک ملت
شد .امروز کار به جایی رسیده که از محاکمه عامالن آن جنایت در (اسراییل) اس��ت ،چه انتظاری از
دنیا باید داشته باشد؟ تمام کارکرد
خود حکومتیان همدیگر را دزد و دست نیست.
پس از واقعه کوی دانشگاه در سال این نظام تنش زایی بوده و مسبب
مختلس معرفی می کنند.
از ص��ادق محصولی و مش��ایی و  78ایش��ان برای جوان ها سخن اصل��ی آن هم رهبری اس��ت که
بقایی گرفته تا جهرمی و بهمنی گفت و در اثنای همان سخنرانی لجبازی را با شجاعت اشتباه گرفته
و رحیمی و نمایندگان مجلس و اعالم کرد خواب بازگشتن آمریکا است.
همه و همه ه��م در حکومت اند به ایران یک خواب پریشان است .چرا وقتی م��ردم باید همه هزینه
و زیر س��ایه خامن��ه ای دیکتاتور بی شک هر کش��وری این حق را ه��ای تحریم ها را پرداخت کنند،
و هم پرونده اخت�لاس و دزدی و دارد تا دوستان و هم پیمانانش را در تصمیمات کالن کشور به آنها
سواستفاده دارند که این پرونده ها انتخاب کند ،ام��ا آیا یک نفر می و آرایش��ان هیچ مراجعه ای نمی
همدست خامنه ایدیکتاتور است تواند چنین تصمیمی را برای یک شود؟
تا اگر یکی از آنها خواست نافرمانی کش��ور با هفتاد و پنج میلیون نفر چ��را خامن��ه ای تنه��ا وقتی به
ی��اد مردم می افتد که به س��بب
بگیرد؟
کند به حسابش رسیدگی شود
تصمیم��ات ب��ی خردان��ه اش
همگان در چاه افتاده اند؟
ایش��ان با ب��ه روی کار آوردن
ارژنگ بزرگمهر
محمود احم��دی ن��ژاد اثبات
کرد از تدبیر ه��م چیزی نمی
     باید
داند وگرنه کشوری با آن منابع
باید ز من ها «ما» شد
باید ز "من" رها شد
سرشار انسانی و طبیعی نباید به
فریاد و هم صدا شـد
باید سکوت را کشت
این روز فالکت بار بیفتد .اینها
همه حاص��ل مدیریت و تدابیر
در کوچه ها روان شد
باید که همچو توفان
کس��ی اس��ت که به خود حق
تا دشـت ارغوان شد
باید که خار را کشت
می دهد از ش��رایطی که قانون
پـر زور و پر صدا شد
باید چو موج دریــا
اساسی برایش تعیین کرده پا را
از بــردگی رها شد
کوبید بر سر سنـگ
فراتر بگذارد و در ریز و درش��ت
مس��ائل کش��ور بدون هرگونه
جان در کمان نهادن
باید که همچـو آرش
تخصصی اظهار نظر کند و غم
بر اوج آسمـان شد
تیــری نهاده در زه
انگیز آنکه همه ارکان کشور هم
از بام شب جدا کرد
باید ستـــاره ها را
چشم و گوش بسته از او حمایت
از ظلمتـش رها شد
جنگید با سیــاهی
می کنند و یا خود را ناچار به آن
می بینند.
رســــم دالوری را
باید ز کـاوه آموخت
خامنه ای دیکتاتور ،امنیت یک
همرنــگ الله ها شد
از خود گذشت و جنگید
ملت و یک کش��ور را برباد داده
بغض و نفــاق و کینه
باید که شست از دل
ت��ا امنیت یک مش��ت جانی و
همرنگ و هم نوا شد
باید که دست در دست
مختلس و خالفکار را که شریک
رهبری او هستند حفظ کند.
ایــــــران آریایی
باید که کـــرد بنیاد

در سایه اهـــــورا

از ناکســان جدا شد
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تحوالت سوریه..

دولت سوریه
ادعای
استفاده از
تسلیحات
شیمیایی
علیه
مخالفان را
دروغ خواند

سازمانملل:بحرانسوریهنزدیکبه
صدهزارقربانیداشتهاست

بی بی س��ی 13جون :س��ازمان قربانی مش��خص نبود در آمار به
ملل در آخرین گزارش خود تعداد حساب نیامده است.
ای��ن آم��ار "بع�لاوه
کشتهشدگان جنگ داخلی
تع��داد وحش��تناک
س��وریه را در دو سالی که از از سال
باالی کشتهشدگان،
شروع آن میگذرد ،حداقل
گذشته
ی��ادآوری دردناک��ی
 ۹۳ه��زار نفر ب��رآورد کرده
اس��ت .یک گزارش پیشین تاکنون
اس��ت از ای��ن ک��ه
سازمان ملل نشان میداد از هر ماه
بحران چق��در وخیم
ابتدای بحران تا هش��ت ماه پنج هزار شده اس��ت" و نشان
میدهد ک��ه در یک
پیش ،حدود  ۳۰هزار نفر در
نفر در
سال گذشته وضعیت
سوریه کشته شده بودند.
در این گ��زارش آمده که از سوریه جان "بس��یار بدتر" ش��ده
س��ال گذش��ته تاکنون هر باختهاند .است.
ماه ح��دود پنج هزار نفر در
سوریه جان باختهاند.
حداقل  ۱۷۰۰کودک
با این ح��ال ،گزارش تاکید
می کن��د که ای��ن آمار به درمیان کشته ها هستند.
احتمال زیاد از تعداد واقعی
کمتر اس��ت چرا که بس��یاری از این گ��زارش همزمان ب��ا گزارش
دیگر س��ازمان ملل منتش��ر شده
مرگها گزارش نمیشوند.
این آمار تا پایان م��اه آوریل را در ک��ه در آن تع��داد کودکانی را که
بر م��ی گیرد بنابراین ب��ا در نظر در سوریه کشته شدهاند "غیرقابل
گرفتن هر ماه پنج هزار کشته ،رقم تحمل" خوانده است.
قربانیان باید تابه حال به صد هزار اینگزارشمیگویدنیروهایدولتی
نفر رسیده باشد.
و شورشیان ،دختران و پسران را به
بر اس��اس این گزارش ۸۰ ،درصد عنوان "مببگذاران انتحاری یا سپر
کش��ته ش��دگان مرد بودهاند اما انسانی" به کار میگیرند.
سازمان ملل میگوید اسناد مرگ به گفته لی�لا زروقی نماینده ویژه
حداقل  ۱۷۰۰کودک زیر ده سال س��ازمان ملل در ام��ور کودکان و
را در اختیار دارد.
جنگ ،کودکان در س��وریه بیشتر
ناوی پیالی مس��ئول کمیسیون از هر جای دیگری در دنیا کش��ته
حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ش��دهاند" :آنه��ا کش��ته و ناقص
این س��ازمان نوش��ته مواردی از شدهاند ،به سربازی گرفته شدهاند،
"شکنجه و اعدام کودکان" وجود دستگیر و شکنجه شدهاند".
داشته است و "تمام اعضای خانواده این گ��زارش نیروه��ای دولتی را
و حتی نوزادان قتل عام شدهاند ".متهم ک��رده ک��ودکان را به اتهام
گزارش کمیسیون عالی حقوق بشر ارتب��اط با شورش��یان ش��کنجه
میکنن��د و شورش��یان از جمله
سازمان ملل درباره سوریه
این کمیس��یون می گوی��د آمار ارتش آزاد سوریه را نیز متهم می
قربانیان در سوریه را یک سازمان کند که ک��ودکان را هم در میدان
غیرانتفاع��ی فراهم ک��رده که در جنگ و هم برای تدارکات بکار می
تحلیل آم��اری تخص��ص دارد و گیرند ،برای جابجایی محمولهها و
گ��زارش را ب��ر چهار مبن��ای زیر یا خشابگذاری.
تنظیم کرده است:
ای��ن گزارش بر
اساس آمارهای
هش��ت منبع،
از جمل��ه آمار
دولت��ی و آمار
فعاالن حقوق
بشر تهیه شده
است
اگر ن��ام ،تاریخ
و مح��ل مرگ

داروخـانه

آتش بس

گزارش کمیس��یون عالی حقوق
بشر سازمان ملل شمار کشته های
ثبت ش��ده را در دمشق ۱۷۸۰۰
نفر ،حم��ص  ۱۶۴۰۰نفر و حلب
 ۱۱۹۰۰نفر اعالم کرده است.
از زمان گ��زارش قبلی (ماه نوامبر
مورد تردید داشت.
سال  )۲۰۱۲بیشترین شمار کشته
انتظ��ار م��یرود موض��ع جدی��د
ها در اطراف دمشق ( ۶۲۰۰نفر) و
آمریکا در مورد کمک به مخالفان
حلب ( ۴۸۰۰نفر) بوده است.
رئیسجمهوری سوریه در حاشیه
این کمیسیون خواستار آتش بس
فوری ش��ده اس��ت "در غیر این بی ب��ی س��ی  14ج��ون :در پی وزارت امور خارجه سوریه بار دیگر اجالس رهبران کش��ورهای گروه
صورت دهها هزار نفر دیگر کشته طرح اتهاماتی مبنی بر اس��تفاده شورش��یان مخال��ف دول��ت را به  ٨در ایرلند ،مورد بررسی رهبران
نیروهایدولتی سوریه از تسلیحات استفاده از اسلحه شیمیایی متهم و روس��یه و آمری��کا ق��رار گی��رد.
و مجروح خواهند شد".
خانم پیالی می گوید "کشورهای ش��یمیایی علیه مخالفان ،وزارت اضافه کرد که "کاخ سفید با اتکا به روس��یه متحد حکومت سوریه و
صاحب نفوذ اگر دس��ت به دست امور خارجه سوریه این موضوع را اطالعات جعلی در نظر دارد دولت تامینکننده اصلی اسلحه به این
هم دهند م��ی توانند این بحران مجموعه دروغهایی خوانده است سوریه را مس��ئول کاربرد اسلحه کشور است.
را به سرعت خاتمه بدهند و جان که بر مبن��ای "اطالعات جعلی" ش��یمیایی معرفی کند حال آنکه اقدام ایاالت متحده برای ارس��ال
گروههای تروریستی این تسلیحات کمک تس��لیحاتی ب��ه مخالفان
تعداد بی شماری را نجات دهند ".مطرح شدهاند.
"نیروهای دولتی هر روز شهرها را واکنش دولت س��وریه پس از آن را به کار بردهاند".
سوریه همزمان با تحوالت نظامی
اخیر در سوریه اس��ت .به تازگی،
گلولهباران میکنند یا به آنها حمله انجام ش��د که آمری��کا اعالم کرد
نیروهای دولتی س��وریه توانستند
هوای��ی میکنند ،از موش��کهای که تصمیم دارد اسلحه در اختیار افزون بر کمکهای بشردوستانه
استراتژیک ،بمبهای گرمافشاری و نیروهای مخالف دولت سوریه قرار اگرچه آمریکا از مخالفان حکومت شهر قصیر در نزدیکی مرز با لبنان
سوریه حمایت میکند ،اما تاکنون را از مخالفان مسلح باز پس گیرند،
خوشهای استفاده می کنند".
دهد.
به گفته خانم پیالی ،شورشیان هم پی��ش از ای��ن ،ب��اراک اوبام��ا ،تنها کمکهای بشردوستانه ،شامل در حالی که گزارشهایی حاکی از
مناطقمسکونیراهدفگلولهباران رئیسجمهوری آمریکا ،هش��دار اقالم و مواد غذایی و پزش��کی ،در همکاری اعضای جنبش حزبالله
لبنان در این جنگ انتش��ار یافته
قرار دادهاند اما توان آتشباری آنها داده بود که اس��تفاده از اس��لحه اختیار آنان قرار داده بود.
به اندازه نیروهای دولتی نیس��ت ،شیمیایی در جنگ داخلی سوریه گفته میشود که عالوه بر تعدادی بود.
از شخصیتهای سیاسی مخالف مخالف��ان حکومت س��وریه گروه
بع�لاوه بمبگذاریهای متعددی را "خط قرمز" محسوب میکند.
ه��م در مرکز ش��هرها بخصوص اما وزارت امور خارجه سوریه دولت ب��اراک اوباما ،بس��یاری از مقامات حزبالله و همچنین حکومت ایران
دمش��ق انجام دادهان��د که باعث آمری��کا را به "دروغپردازی" متهم ارش��د دولت ،از جمله جان کری ،را به حمایت تس��لیحاتی و حتی
کرده و گفته است که آمریکاییها وزیر خارجه هم از کمک تسلیحاتی اعزام نیرو برای کمک به نیروهای
مرگ و میر شده است.
خبرن��گار بی بی س��ی در بیروت در نظ��ر دارند که به این بهانه ،در به مخالفان حکومت سوریه حمایت دولتی سوریه متهم کردهاند.
میگوی��د "خونینتری��ن و جنگداخلی سوریه مداخله کنند .میکردند ،اما آق��ای اوباما در این
•
طوالنیتری��ن خی��زش در میان
کش��ورهای عربی در سوریه اتفاق
افتاده است".
"س��وریه تنها موردی است که به
یک جن��گ داخلی تم��ام عیار با
Emploi Publicité for Automotive Service Manager
سالحهای س��نگین تبدیل شده
است".
une Position: Automotive Service Manager
"حتیدر سال ۲۰۰۶درگیریهای
قومی و مذهبیدر عراق فقطدو بار
b. Postes disponibles: 2 Temps plein
تلفاتی بیش از سه هزار نفر در ماه
c. Éducation Minimum: Diplôme d'études secondaires
بجا گذاشتدر حالیکه
d. Expérience dans l'industrie automobile de service: 5 ans minimum
در سوریه هر ماه پنج
e. Exigences linguistiques: maîtrise du français, tandis que la bonne connaissance
هزار کشته میشوند".
de l'anglais sera un atout
سازمان ملل احتمال
میدهد آم��ار تلفات
Centre East Services Everest, le plus grand franchisé de Monsieur Lub Canada
باالت��ر رود و ش��مار
dans la région de l'Est, est la recherche de 2 gestionnaires de services automobiles
رد
پناهجوی��ان
à travailler dans ses magasins situés dans la grande région de Montréal.
Comme M. Lube Store Manager, vous allez faire tourner le spectacle et faire
کش��ورهای همسایه
rapport au directeur régional. Journée des opérations courantes et le succès de la
بیشتر شود.

آمریکااسلحهدراختیارمخالفان
حکومتسوریهقرارمیدهد

•

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

·¶zIn¨S ¶vÃdÃI

مونتریالÎIn
داداش¼¶زادهwÂ pMI·:
لوئیزºToÄ
دکترIÏ
داروساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :صبح

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

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

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

Ceci est un poste salarié et commence avec 25000 $ système de bonus annuel,
plus attrayant, basé sur la performance individuelle et résultat global du magasin.
Tous les employés sont couverts par le régime médical prolongé après la fin de 6
mois de service.

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

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

S'il vous plaît e-mail votre CV 'à l'adresse e-mail suivante:
jgandhameverest@gmail.com
Attention: Jazz, le directeur général
ou
Le curriculum vitae »et une lettre pourrait être envoyée à:
Shyam Kowlessur
Mr. Lube magasin
2975 Rue De Marche
Dollard-Des-Ormeaux, Québec, H9B 3M2

کلیسا:
نشانی¶
£kt
M oHÁ j– I » jn Ä IÎ S nH Ä §H· ¨T I J
/

Grace Ministry

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

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

boutique sont à votre charge. Vous serez impliqué dans tout, de l'embauche, la
planification du personnel, en travaillant sur les véhicules des clients, en veillant à
atteindre vos objectifs de ventes et de budget.
Vous travaillerez en tant que gestionnaire et de tangage dans le sol sur une base
continue, et souvenez-vous, vous allez faire tout cela avec le plein appui de
l'ensemble de Mr. Lube organisation.
Les candidats doivent être prêts à travailler 5 jours par semaine, y compris les
week-ends.

1345 Rue Lapointe

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Tel.: 514-261-6886

.

)utreV etoC orteM ( 4K1-L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431
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www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

مسکنکانادا
بیشترینرشد
سیزدهماهاخیر
را آغاز می کند

ایرانتو 11 ،جون :یک بنگاه خرید
و ف��روش و رهن مس��کن اتاوایی
در وبس��ایت خود نوشت که نقل
و انتقال مس��کن در کانادا در ماه
می ،به دلیل س��اخت و سازهای
شراکتی ،رش��دی سریعتر از رشد
یک سال را داشته است.
کار با  ۲۰۰۱۷۸واحد مس��کونی
در یک تنظیم فصلی س��االنه در
ماه می آغاز ش��د که  ۱۳،۸درصد
از آوریل بیشتر بود و از ماه نوامبر،
بیشترین سطح راداشته است.
اقتصاددانان ب��ا توجه به میانگین
پاس��خ به  ۱۸پرسش نظرسنجی
بلومبرگ ،تعداد  ۱۷۹۱۰۰واحد را
پیش بینی کرده بودند.
این بیشترین رشد از آوریل ۲۰۱۲
بوده است.
اطالعات بازار ساخت و ساز نشانه
های��ی از اصالح نم��ی دید حتی
اینکه سیاست گزاران و آنالیست ها
هشدار داده بودند که «حباب»ی
در حال شکل گرفتن است.

سفر به ایران  و  از ایران
     به متامی نقاط جهان

و ز ی��ر
ا قتص��ا د ،
جی��م
فالهرت��ی
قوانین رهنی را برای چهارمین بار دست دوم فروش��ان خواهیم بود،
در سال گذش��ته سفت و سخت که تاثیری نامرئی است از نرخ کم
نموده بود ب��رای نگرانی موجود از و فرسودگی خریداران.
اینکه زیادی س��اخت و س��ازهای آمار کانادا می گوید که س��اخت و
مش��ارکتی ممک��ن اس��ت باعث ساز مسکن که به برون رفت اقتصاد
از بحران کمک نمود ،در طول سال
کاهش قیمت جدی گردد.
رییس س��ابق بانک کانادا ،مارک گذشته ،بسوی رشد کشیده شده
کارنی نیز ب��ا تعیین میزان بدهی است .آژانس آمارگیرنده در  ۳۱ماه
ه��ای خان��ه داران ،آن را خطری می گزارش داد که س��اخت و ساز
در س��ه ماهه اول سال  ۴،۷درصد
جدی برای اقتصاد دانست.
امانوئ�لا انناج��ور ،اقتصاددانی در افت داشته است.
تورنتو ،در مطلبی چاپ ش��ده در ب��ا توجه ب��ه گ��زارش ،CMHC
 ،CIBCبه س��رمایه گ��زاران می ساخت ساختمانهای چند واحده
گوید :اطالعات ساخت و ساز سه در ماه م��ی  ۲۲،۲درصد افزایش
ماهه دوم سال را که امروز در دست داش��ته و  ۱۱۴۳۴۶واح��د بوده و
داریم می توانس��ت کمتر از مدت ساخت س��اختمانهای تک واحده
زمان مشابه سال قبل از آن باشد .رشد  ۳درصدی داشته و ۶۲۸۸۸
همچنان ش��اهد تقال ک��ردن این واحد بوده است.
بخ��ش در فعالیتهای بازار ضعیف
•

چراایرانیهایکانادانتوانستند دررایگیری
شرکتکنند؟!

ایرانت��و 11 ،ج��ون :ایرانیه��ا در
بس��یاری از کش��ورهای جه��ان
میتوانند در یازدهمین انتخابات
ریاست جمهوری شرکت کنند اما
چرا ایرانیهای ساکن کانادا امسال
نمیتوانند رأی خود را به صندوق
بیندازند ؟
کان��ادا از نظر جمعیت ایرانیهای
مهاجر سومین کشور دنیاست اما
بیش از  ۴۰۰هزار ایرانی س��اکن
این کشور امس��ال امکان شرکت
در انتخابات ریاس��ت جمهوری را
ندارند.
ب��ر اس��اس اع�لام رئیس س��تاد
انتخاب��ات خارج از ای��ران ،در ۹۶
کش��ور جهان صندوقه��ای رأی
مستقر شده و در روز  ۲۴خرداد از
ساعت  ۸صبح به وقت محلی این
کشورها ،ایرانیها با ارائه گذرنامه
ایرانی میتوانند رأیدهند.
در انگلی��س و آمری��کا ه��م ب��ا
هماهنگیهای ص��ورت گرفته با
مقامهای این کشورها صندوقهای
رأی در دسترس ایرانیهاست.
در لن��دن ،با وجود قط��ع روابط

دیپلماتی��ک میان دو ط��رف ،در
محل دفتر حافظ منافع ایران واقع
در سفارت ایران رایگیری صورت
میگیرد.
در کان��ادا ام��ا در ای��ن دوره از
انتخابات ریاست جمهوری ایرانیها
نمیتوانند پ��ای صندوقهای رأی
بروند.
س��ید کاظم سجادی رئیس ستاد
انتخابات خ��ارج از کش��ور گفته
است به دلیل بسته بودن سفارت
جمهوری اسالمی ایران و به خاطر
اینکه امکان ارائه خدمات کنسولی
در این کش��ور به هموطنان وجود
ندارد ،در یازدهمین دوره انتخابات
ریاس��ت جمهوری ام��کان ایجاد
شعبهای اخذ رای در کانادا فراهم
نشده است.
گزارشها نشان میدهد که دولت
کان��ادا از تأمین امنیت رایگیری
س��رباز زده و همین مسئله امکان
رأی دادن را از ایرانیهای س��اکن
کانادا گرفته است.
به صورت معمول ب��رای برگزاری
رایگیریدولت میزبان باید امنیت
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را برای اخذ رأی در سفارتخانه
یا دفتر حافظ منافع کشورها
تأمی��ن کن��د ام��ا مقامهای
دولت کانادا این مسئولیت را
نپذیرفت هاند.
وزیر امور خارجه کانادا چندی
پیش مدعی ش��ده ب��ود که
مقامهای ایرانی برای برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری در
این کشور اقدام نکردهاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه
ایران اما به تازگی در واکنش
به ای��ن ادعا اع�لام کرد که
مس��ئولیت برگ��زار نش��دن
انتخابات ریاس��ت جمهوری
برای ایرانیهای مقیم کانادا ،متوجه
دولت این کشور است که با اقدام
"نسنجیده و غیرمنطقی" خود در
تعلیق روابط میاندوطرف ،موجب
تعطیلی سفارتخانههای دو کشور
و قطع ارائه خدمات کنس��ولی به
ایرانیها ،از جمله امکان اخذ رای
در شهرهای کانادا شده است.
دولت کانادا  ۹م��اه پیش به طور
یکجانبه روابطدیپلماتیک خود با
ایران را قطع کرد.
در کانادا بر اساس آمار اعالم شده
معاون اسناد هویتی سازمان ثبت
احوال کش��ور  ۴۱۰ه��زار ایرانی
ساکنهستند.
بر اساس این آمار بیشترین تعداد
مهاجری��ن ایرانی با یک میلیون و
 ۴۰۰هزار نفر جمعیت مربوط به
کشور آمریکاس��ت و بعد از آن با
حضور  ۸۰۰هزار ایرانی در امارات
قراردارد .از لحاظ جمعیت ایرانیها
انگلیس و کان��ادا هر کدام با ۴۱۰
هزار نفر جمعیت در رده سوم قرار
گرفتهاند.
•

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

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

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

یامسین

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

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

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

شادی

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

در مورد کارفرمایانی که کارگر خارجی
استخدام کرده اندحتقیق می شود
ایرانتو 13 ،جون :ماموران دولتی به
زودی قادر خواهند بود تا س�ر زده
وارد کارگاهها ش�وند که اطمینان

حاصل کنند ،استخدام نیروی کار
خارجی توس��ط کارفرم��ای مورد
نظر ،سوء استفاده از کارگران و یا
ارتکاب به تقلب نبوده باشد.
ماموران اداره مهاج��رت و وزارت
منابع انسانی و توسعه مهارت که
مشترکا بر برنامه نیروی کار موقت
خارجی نظارتدارند همچنین می
توانند بررسی کنند که
آیا نی��روی کار خارجی در همان
موقعیت شغلی اظهار شده حضور
دارد؟
هماندستمزد طی شده رادریافت
می کند؟
و آیا از قوانین کار استانی تبعیت
می شود؟
در حین این بازدید ها ،آنها مجاز
هس��تند که از کارفرما و کارگران
سوال کرده و مدارک آنها را بررسی
کرده و کپی آنها را طلب نمایند.
بر طب��ق آیی��ن نام��ه ای که در
مطبوعات کانادا به چاپ رس��ید،
ماموران باید یک مدرک داش��ته
باشند تا در مورد کارگاههایی که
حریم شخصی محسوب می شود،
بدون رضایت مالک وارد شوند.
همچنین آنها م��ی توانند در هر
لحظه در طی ش��ش سال پس از
اس��تخدام نیروی موقت خارجی،
این بازدید ها را انجام دهند.
س��خنگوی وزارت منابع انسانی،
 ،Jan O’Driscollگفت که قوانین
سخت می گردند تا این اطمینان
بدست آید که برنامه در جایی که
انتظار می رود مورد استفاده قرار

گرفته است.
بازدید ها هر کجا که الزم باش��د
انجام می گیرد و در واقع جایی که
نیروی موقت کار خارجی در آنجا
حضور دارد و چنین کار فرمایانی
زمانی از این بازدید ها خالص می
ش��وند که برای نیروی کار داخلی
تقاضاداده باشند.
در برنامه ای ک��ه اکنون اجرا می
ش��ود پس از موافقت با خواس��ته
کارفرما مبنی بر بکار گیری نیروی
کار موقت خارجی ،محدودیت های
زیادی برای ارائه شکایت از کارفرما
در زم��ان مقتضی وج��ود دارد و
محدودیت هایی نیز برای نظارت بر
کارفرما بعد از استخدام نیروی کار
مورد نظرش وجود دارد.
منتق��د دول��تAlexandre ،
 Boulericeم��ی گوید مش��خص
اس��ت که دولت مه��ار این برنامه
را از دس��ت داده است چرا که در
ماههای اخیر تمایل بس��یاری به
جذب اینگونه کارگران بوجود آمده
است.
او گفت که دولت در آینده ،پلیس
مخفی به محل مشاغل می فرستد

تا ببیند کارگران در آنجا مشغول
هستند یا خیر.
آنچه مشخص است این است که
دولت قبال تالش خود را برای ایجاد
اینگونه محدودیت ها بعمل نیاورده
است.
برنامه در دس��ت تجدی��د نظر و
بازبینی است.
بررس��ی های موش��کافانه پس از
آن انجام شد که مشخص گردید
شرکتی در بریتیش کلمبیا بجای
کاناداییان از کارگران معدن چینی
اس��تفاده نموده است و همچنین
کارکنان رویال بانک کانادا ناگهان
دیدند که آموزش دیدگان خارجی
قرار است جایگزینشان گردند.
اخیرا دول��ت  ۱۵درصد از حقوق
کارگران خارجی را کسر نموده ودر
پاسخ به اعتراضات عمومی ،برنامه
تسریع بخشیدن به مجوز کارگران
خارجی را به تعوی��ق انداخته که
باعث اعتراض کسب و کارهایی که
نیازمند نیروی کار خارجی هستند،
شده است.
•
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کبک و کانادا...

کانادادسترسیبهبرنامهجاسوسیامریکاراانکار
میکندولیشنودتلفنهایخارجیرامیپذیرد

ایرانت��و 12 ،ج��ون :کان��ادا اتهام
دسترس��ی به برنامه جاسوس��ی
آمری��کا را رد ک��رده اس��ت ولی
مقامات رس��می روز دوشنبه 11
جون گفتن��د که آژانس اطالعاتی
ملی ،تلفنه��ای خارجی و ترافیک
اینترنت را شنود می کند.
یکی از کارکن��ان  ،ex-CIAادوارد
اسنودن ،که بعنوان منعقد کننده
قراردادها برای آژانس امنیت ملی
آمریکا مش��غول به کار بوده است
اع�لام نم��وده ک��ه  NSAتالش
وسیعی را بکار گرفته اطالعات رد و
بدل شده را  ،از شرکت های تلفن و
اطالعات اینترنتی را  ،از شرکتهایی
Edward Snowden
مانند گوگل و فیس��بوک دریافت
نماید.
این آشکار سازی ،منازعه گسترده ک��ه از ارکان وزارت دفاع اس��ت و کانادا ب��ه همراه ای��االت متحده،
ای را درب��اره حری��م خصوصی و متخصص جم��ع آوری اطالعات بریتانیا ،نیوزلند و استرالیا شبکه
محدودی��ت های برنامه نویس��ی جاسوس��ی خارج��ی می باش��د ،ای موسوم به "تبادل کنندگان پنج
ایجاد شده بعد از تهاجم نرم افزاری ممکن اس��ت که با استفاده از این چشم اطالعات امنیتی" را تشکیل
 ۱۱سپتامبر  ۲۰۱۱در آمریکا ،به قانون ودستورالعمل شنود ،قوانینی داده اند .بریتانیا روز دوش��نبه این
راه انداخت .همچنین بحثی بر سر را که حریم خصوصی افراد را ایجاد اته��ام را رد کرد ک��ه آژانس های
امنیتی این کشور با دسترسی به
اینکه  NSAچگونه این اطالعات را می نماید را دور بزنند.
به شرکای خود می دهد ،در گرفته موسسه امنیت اجتماعی هیچگونه برنامه  ،قوانین بریتانیا را نقض کرده
دسترسی ای به اطالعات موجود اند .اما مقامات رس��می این را که
است.
اپوزیسیون قانون گزاران کانادا می در این برنامه ندارد .سخنگوی این بریتانیا دسترسی به اطالعات دارد
گویند نگران هستند که موسسه موسسه رایان فورمن ،روز دوشنبه را هنوز تایید و یا انکار نکرده اند.
ارش��د امنیت اجتماع��ی ( ،)CSEاین مطلب را به رویترز اعالم نمود.
•
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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
با تعیین وقت قبلی

mariacottone@hotmail.com

www.mariacottone.com

ساعات
متاس

11:00

تا 18:00

افزایشغیرمنتظرۀنرخ
اشتغال در ماه می در کانادا وضعآییننامهجدیدبرای
نم��ی داد ،اقتصاد حرکتی
نمود.
معتدل مصرفماریجوانایدارویی
وی گفت که کانادا به س��وی بهبود داشت .در  ۱۲ماه

ایرانت��و 8 ،ج��ون :اداره آمار کانادا
اع�لام نمود ک��ه اقتص��اد کانادا،
 ۹۵۰۰۰شغل جدید را در ماه می،
بزرگترین ماه از نظر رشد مشاغل
در حداقل یک دهه گذشته ،ایجاد
نموده است.
بزرگتری��ن منفع��ت ای��ن قضیه
این اس��ت که اولین بهبود و رشد
س��ال  ۲۰۱۳بیش از ح��د توقع
اقتصاددانان رخ داده است ،و باعث
افت نرخ بیکاری به میزان یکدهم
درصد و رسیدن به میزان  ۱،۷شده
است.
فش��ار بیکاری افزایش یافته بود و
تعداد کانادایی��ان جویای کار نیز
افزایش بسیاریداشته است.
تمامی مش��اغل جدید در بخش
خصوصی و بصورت استخدامی می
باشد و از این تعداد  ۷۵۷۰۰ ،شغل
تمام وقت می باشند.
وزی��ر اقتصاد ،جی��م فالهرتی در
اطالعیه ای این کس��ب مشاغل را
اینگونه نامید :مشاغلی که حمایت
از نوس��ازی را پشتیبانی خواهند

هم اکن��ون بیش از
یک میلیون ش��غل
در سالهای  ۲۰۰۸و
 ۲۰۰۹ایجاد نموده
است.
مدیر اقتصادی بانک
مونت��رالDoug ،
 ،Porterگف��ت که
ای��ن آم��ار افزایش
شغل در  ۳۵سال گذشته دومین
افزای��ش بزرگ می باش��د و فقط
در م��اه اگوس��ت  ۲۰۰۲بیش از
این افزای��ش اتفاق افتاد که تعداد
 ۹۵۱۰۰شغل بوده است.
او گفت که حرفی نیس��ت که این
گزارش کامال و مطلقا غیر منتظره
می باشد.
پورتر گفت :اما می خواهم دو نکته
را گوشزد کنم .اول اینکه شکدارم
که بتوانیمدر ماههای آینده چیزی
شبیه این را دوباره تجربه نماییم و
دوم اینکه این اتفاق در پی ضعف
ها و دوره های افت ،رخ داده است.
بازار کار کانادا تقالهای زیادی در
س��ال  ۲۰۱۳نم��ود .در چهار ماه
ابتدای س��ال  ۱۳۰۰۰ ،ش��غل از
دست رفت که به ساختار ضعیف
اقتصادیدر نیمهدوم سال گذشته
نسبت داده شده است.
اما با افزایش آمار مش��اغل ایجاد
ش��ده در ماه می ،سال جاری نیز
بیشتر به مس��یر اصلی بازخواهد
گشت و اگر این اتفاق غیرعادی رخ

گذشته در کانادا  ۲۵۰۰۰۰شغل
بوجود آمده و  ۱،۱درصد به ساعات
کاری افزوده شده است.
حتی دانش��جویان و جوانان برای
استخدام شرایط راحت تری در ماه
می داشته اند و در حدود ۵۴۰۰۰
از شاغلین جدید در رده سنی ۱۵
تا  ۲۴س��ال هستند .همین باعث
ش��ده که بیکاری جوانان به ۱۳،۶
درصد برسد که تقریبا یک درصد
از ماه قبل کمتر است.
در صنعت ،موج عظیمی از ش��غل
در ماه می بوجود آمده ،افزایش��ی
درحدود  ۴۳۰۰۰شغل ،و در بازار
خرده و عمده فروشی افزایشی در
حدود  ۲۷۰۰۰شغل بوجود آمده
است .مشاغل در س��ایر خدمات،
مانند تعمیرات و پشتیبانی افزایش
 ۲۲۰۰۰ش��غل را دیده و ۲۱۰۰۰
ش��غل نیز در بیزینس و ساخت و
ساز و س��ایر خدمات بوجود آمده
است.
در این حال ،بخش تخریب ش��ده
ی س��اخت و تولید سهمی از این
فراوانی مشاغل ایجاد شده  ،نداشته
اس��ت .آژانس می گوید که تعداد
مع��دود  ۱۴۲۰۰کارگ��ر کارخانه
در ماه می افزایش داش��ته ایم که
با جبران بخش��ی از تلفات شغلی
سال گذش��ته تعداد مشاغل را به
 ۱۰۰۰۰۰نفر رسانده است.
•

ایرانتو 10 ،جون  :بعد از دو س��ال
کش��مکش ،دولت فدرال قوانین
جدید در مورد ماریجوانای دارویی
را نهایی س��اخته و در لحظه آخر
مج��ازات داروخانه داران��ی را که
برخالف قانون عمل کرده بودند ،به
تعویق انداخت.
وزیر بهداشتLeona Aglukkaq ،
آیین نامه نهایی ای��ن قانون را در
نشریات کانادایی ارائه نمود.
بنابر روش اجرای��ی جدید ،دولت
دیگرداروهای مخدر نظیر ماریجوانا
را تولید و توزیع نمی کند و مصرف
کنندگان نی��ز حق پرورش آنرا در
منزل ندارند.
در ع��وض ،دولت اج��ازه می دهد
که بیماران میزان تجویز شده را از
پرورش دهندگان مجوز دار ،تحت
شرایط س��ختگیرانه ای خریداری
کنند.
در آیین نامه قبل��ی ،داروخانه ها

این محصول را مانند سایر داروها
توزیع می کردند که باعث ش��ده
بود خشم آندسته ازداروخانه هایی
که از مورد دستبرد واقع شدن بیم
داشتند ،برانگیخته گردد .اما ورژن
نهایی آیین نامه ،داروخانه ها را از
این خطر ایم��ن می کند چرا که
بیماران مجبور هستند ماریجوانای
درخواستی را از طریق درخواست
پستی خرید نمایند.
وزیر س�لامت در مصاحبه خبری
گفت ،در حالی ک��ه دادگاه گفته
اس��ت که باید برای دس��تیابی به
ماریجوانا برای مقاصد پزش��کی،
منابع قانونی وجود داش��ته باشد،
ما بر ای��ن باوریم که اینکار باید با
روشی کنترل شده انجام گردد تا
امنیت عمومی نیز محفوظ بماند.
ای��ن تغیی��رات ،امنی��ت جوامع
کانادای��ی را حفظ کرده و بیماران
مطمئنا خواهند توانست آنچه برای

مداوای بیماریشان مورد نیاز است
را تهیه نمایند.
وی هنگام��ی که هفته گذش��ته
موانعی را برای ایجاد مرکز نظارت
بر تزریق دارو بر می شمرد ،دالیلی
مشابه برای پاسخ به قوانین دادگاه،
ارائه نمود.
در حالی که داروخانه ها از آخرین
آیی��ن نامه ارائه ش��ده خوش��نود
هستند ،پزش��کان با آن مخالفت
دارند .آنها معترض هستند که مورد
این اتهام قرار گرفته اند و محصولی
را تجویز می کنند که بهدقت تمام،
م��ورد آزمایش قرار گرفته نش��ده
است.
•
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جـهـان...

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

  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

میلیونها کودک درگیر
مشاغل پرخطر جهان

 ۱۲ژوئن روز جهانی مبارزه با کار پنبه ازبکستان و پاکستان نیستند.
براس��اس تازهترین اطالعات مرکز
کودکان است.
بن��ا ب��ه گ��زارش اخیر س��ازمان آم��ار ای��ران۱ ،میلی��ون و ۷۰۰
بینالملل��ی کار ح��دود  ۲۱۵هزار ک��ودک کار در ایران زندگی
میلیون کودک در سراس��ر جهان میکنند .البته آمارهای غیررسمی
کار میکنند .بس��یاری از آنها ب ه نش��ان میدهد که تعداد کودکان
کارهایی اشتغال دارند که پرخطر کار درایران بسیار بیشتر است.
بنا بر ماده  ۷۹قانون کار ایران کار
شناخته شده است.
س��ازمان بینالمللی کار هرس��اله کودکان زیر  ۱۵سال ممنوع است.
روی ی��ک جنب��ه کار ک��ودکان اما این ممنوعیت شامل کارگاههای
تاکید میکند .این سازمان امسال خانوادگی ک��ه کارفرم��ای آنها
توجهه��ا را ب��ه  ۱۰و نیم میلیون بستگان نسبی درجه یک و همسر
"برده خانگی" جلب میکند .این باشندنمیشود.
کودکان بعضا در ش��رایط پرخطر بهرهکشی از کودکان در کارهای
به کار در خانهها مشغول هستند .خانگ��ی به جای فرس��تادن آنها
ش میلیون  ۵۰۰هزار نفر از این ب��ه مدرس��ه ،جاری در بس��یاری
ش 
کشورهای جهان
تعداد زیر  ۱۵سال هستند.
باوجود اینکه  ۱۷۷کشور در دنیا ک��ودکان کار عالوهبراینک��ه در
به کنوانسیون "پایان بخشیدن به معرض انواع آسیبهای جسمی و
کارس��خت کودکان" پیوستهاند ،روحی و حتی خشونتهای جنسی
همچنان بخش قاب��ل توجهی از ق��رار میگیرند  ،از حق��وق اولیه
ک��ودکان در جهان ب��ه دلیل فقر انس��انی وهمچنین ح��ق آموزش
اقتصادی خانوادها به کار روی می بازمیمانند.
بر اس��اس آمار مرکز پژوهشهای
آورند.
گفتهه��ای "مارک��وس لونینگ" مجــــلس شورای اسالمی ایران
نماینده ویژه دول��ت فدرال آلمان  ۳میلی�ون و  ۲۶۵ه�زار ک�ودک
در امور حقو 
ق بشر تاییدکننده این ایرانی از حتصیل بازمان دهاند.
واقعیت تلخ است.
این آمار رو به افزایش است.
او میگوید« :اکنون ما ش��اهد این
هستیم که هنوزکودکان به عنوان تعهدات بیناملللی ایران
نیروه��ای کار ارزان در جاهای��ی سازمان جهانی کار دارای  ۸پیمان
مثل مزارع پنبه ازبکستان ،صنایع اصلی است که دومورد آن درباره
خیاطی بن��گالدش ،کارخانههای کار کودکان اس��ت .ایران در سال
تولید خشت پاکستان و برداشت ۱۳۸۰پیمانهای مربوط به تعیین
محص��ول کاکائو در س��احلعاج حداقل س��ن کار ک��ودک و پایان
مورد سوءاس��تفاده و استثمار قرار بخشیدن به کار سخت کودکان را
میگیرند».
پذیرفتهاست.
اما به نظر نمیرسد تنها پیوستن
به معاهدات بینالمللی برای مبارزه
چالشهای کودکان کار در ایران
در تعریف جهانی "ک��ودک کار" با کار کودکان کافی باشد .به گفته
دبیرکل مجمععال��ی نمایندگان
آمدهاست:
کودکانی که پیش از س��ن قانونی کارگران ایران جمهوری اسالمی
بهصورت مداوم و پایدار به خدمت تقریبا ب��ههم��ه مقاولهنامههای
گرفته میش��وند .ای��ن تعریف از بینالمللی در حمایت از کودکان
جمله در ایران نیز جاافتاده است .کار پیوسته ،اما اجرای آنها منوط
تمام ک��ودکان کار فقط در مزارع ب��ه توجه کارفرمای��ان ،کارگران و

قالیشوییبازارفرش
||Bazar Du Tapis
5200 De La Savane

Tel.: 514-739-4888

LAWYER

دولتها است.
ب ه باور "فاطمه دانشور" عضو اتاق
بازرگان��ی ای��ران ،اقداماتی که در
بخش کودکان کار و خیابانی انجام
میشود بسیار ناچیز و تشکلهایی
که میتوانند به موضوع کار کودک
بپردازند بس��یار محدود اس��ت .او
میگوید:
«آمار بهزیستی در سال  ۸۹نشان
میدهد فقط ۶هزارکودک خیابانی
سازماندهی شدهاند».
کودکان کار ،باندهای مافیائی و
برنامههایراهبردی

ممکن است خیلی از ما تصور کنیم
ک��ودکان کار خانواده ندارند و این
باندهای مافیایی هستند که از این
کودکان سوءاس��تفاده میکنند،
اما "فاطمه دانش��ور" این تصور را
اشتباه میداند.
او میگوی��د ۹۰« :درص��د ای��ن
کودکان کار دارای خانواده هستند
و درصد کمی مورد سوءاس��تفاده
باندهای مافیایی قرار میگیرند».
خان��م دانش��ور نبود ی��ک برنامه
راهب��ردی درباره کار ک��ودکان و
بیگانگیفعاالنبنگاههایخصوصی
با مفهوم مسئولیت اجتماعی را از
موضوعات چالش برانگیز در ایران
میداند .اوهمچنین معتقد اس��ت
که ش��وراهای شهربرای پرداختن
به مسائل کودکان ظرفیت خوبی
دارند.
اما مسائل و چالشهای پیشروی
کودکان کار در ایران تا چه میزان
قابل حل است؟
به گفت��ه "آرمان خالق��ی" عضو
هیئت مدیره خانه صنعت و معدن،
در حال حاضر کمتر از  ۱۰تشکل
در ایران به موض��وع کار کودکان
میپردازن��د ،هنوز اج��رای قانون
کار و تأمین اجتماعی ضعفهای
زیادی دارد که امکان مبارزه دقیق
با پدیده کار کودک را نمیدهد.
•

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

 وکیل دادگاه کبک،
    و دادگاه «سوپریور»

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

________________________________________________Tel.: 514-303-2977
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

Fax: 514-303-6522

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

فو
ق
فروش       فرش
ا
ل
ع
ا
د
ه

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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چه کسی
جنگجهانیدخانیات؛ برنده
م 
یشود؟

دادهه��ای س��ازمان
بهداشت جهانی نشان
میدهد ک��ه مصرف
دخانیات عامل مرگ
یک نفر از هر  ۱۰نفر
در کل جهان است و
قابل پیشگیریترین
عامل مرگ در دنیا به
شمار میرود.
براس��اس
هماکنون
 مصرف دخانیات س��االنه موجب مرگ نزدیک
مصوب��ات س��ازمان
به  ۶میلیون نفر میش��ود .از این تعداد  ۶۰۰هزار
بهداش��ت جهان��ی
نفر افرادی غیرسیگاری هستند که بهدلیل عوارض
چارچ��وب
در
ناشی از استشمامدود سیگاریها میمیرند
کنوانسیون تعیین
 اگر شرایط کنونی تغییر نکند ،تعداد مرگ ناشی
چارچوب مب��ارزه
از مص��رف دخانیات در س��ال  ۲۰۳۰میالدی به ۸
جهانی با دخانیات،
میلیون نفر میرسد
کش��ورهای عضو
 بیش از  ۸۰درصد مرگهای مرتبط با مصرف
ای��ن کنوانس��یون
دخانیات در کش��ورهای در حال توسعه رخ خواهد
تا پنج س��ال پس
داد و بی��ش از  ۸۰درص��د بیماریه��ای مرتبط با
از عضوی��ت ،باید
مصرف دخانیات در چند دهه آینده نیز در همین
ممنوعیتی جامع
منطقه ظاهر خواهد شد
در زمینه تبلیغات
 گفته میشود که علت این تغییر جهت ،تغییر
دخانی��ات اعمال
در استراتژی بازاریابی صنعت دخانیات جهان است
کنند.
که بر نس��ل جوان در کش��ورهای در حال توسعه
ب��ه وی��ژه آن که
متمرکز شده است
بررس��یها نشان
 زنان یکی دیگر از اهداف بازاریابی شرکتهای
میده��د ک��ه
تولیددخانیات هستند
ممنوعیته��ای
 مص��رف دخانیات براس��اس اراده اف��راد انجام
مرب��وط ب��ه
میش��ود و مرگه��ای ناش��ی از آن کام�لا قابل
تبلیغ��ات در این
پیشگیریهستند
عرصه ،زمینهساز کاهش میدهد ک��ه نزدیک  در س��ال  ۲۰۰۴میالدی حدود  ۵میلیون نفر
تعداد افرادی شده است به  ۷۸درصد جمعیت در سراس��ر جهان که بیش از  ۳۰سال داشتند ،بر
که به مص��رف دخانیات  ۱۳تا  ۱۵ساله در دنیا اثر مصرف مستقیم دخانیات جان خود را از دست
رو میآورن��د .در واق��ع ،در مع��رض گونهای دادند ،یعنی تقریبا مرگ یک نفر در هر  ۶ثانیه
ممنوعی��ت تبلیغ��ات از تبلیغات دخانیات  بیش از نیمی از کش��ورها در سراسر جهان که
مرتبط با دخانیات یکی بودهاند.
نزدیک به دو سوم جمعیت جهان را دارند ،مصرف
از مق��رون به صرفهترین این سازمان میگوید دخانیات را در دفات��ر دولتی ،محیط های کاری و
روشه��ای کاه��ش که مص��رف جهانی دیگر اماکن عمومی سربسته منع نکردهاند.در حالی
تقاضایدخانیات است.
دخانی��ات س��االنه که اعمال چنین محدودیت��ی در محیط کاری در
ب��ا ای��ن حال ،س��ازمان موجب مرگ نزدیک چندین کشور صنعتی ،مصرفدخانیات را بین افراد
بهداش��ت
جهان��ی ب��ه  ۶میلی��ون نفر شاغل حدود  ۲۹درصد کم کرده است
میگوی��د که ب��ا وجود میش��ود ک��ه از  سه نفر از هر چهار فرد سیگاری که از خطرات
تاثی��ر قابل توجه چنین این تع��داد حدود استعمالدخانیات آگاه هستند ،میخواهند سیگار را
ممنوعیتهایی ،تنها  ۶۰۰ ۶ه��زار نف��ر ترک کنند ،اما خدمات جامع و مناسبی برای کمک
درصد جمعیت جهان از غیرسیگار یهایی به ترک سیگار تنهادردسترس ۵درصد از جمعیت
تبلیغات صنعتدخانیات هس��تند ک��ه ب��ه جهان است
جهان در امان بودهاند و دلیل استش��مام تصویرهای هش��داردهنده روی بستههای سیگار
هرچهکشورهایبیشتری دود سیگار دیگران درباره عوارض مصرف دخانیات در تنها  ۱۵کش��ور
بهسمتممنوعیتتبلیغ دچ��ار مش��کل که  ۶درصد جمعیت جهان را دارند ،چاپ میشود
دخانیاتمیروند،صنعت میشوند.
مطالعات قب��ل و بعد از اعمال ممنوعیت تبلیغات
تولید دخانیات با شدت
دخانیات در کش��ورها نش��ان میده��د که پس از
بیش��تری ب��رای بیاثر دخانیات در ایران ممنوعیت تبلیغات ،تا  ۱۶درصد از مصرفدخانیات
کردن ای��ن اقدامات وارد رئی��س هی��ات کم شده است
عمل میشود.
مدی��ره جمعیت افزایش  ۱۰درصدی مالیات بر دخانیات زمینهساز
آنها رویکردهای تبلیغاتی مبارزه با استعمال کاهش حدود  ۴درصدی مصرف در کشورهایی با
خود را تغییر دادهاند و به دخانیاتدر ایران سطح درآمد باال میشود .این رقم در کشورهای با
جای روشهای س��نتی هم آمار س��االنه سطح درآمد کم و متوسط  ۸درصد است
(منبع :سازمان بهداشت جهانی)
تبلیغ همچون آگهیهای تلف��ات ناش��ی
تلویزیون��ی ،بی��ن افراد از اس��تعمال
بهویژه جوانان بستههای دخانی��ات در
هدیه پخ��ش میکنند ،ایران را  ۶۰هزار نفر اعالم حدود  ۱۳و نیم نخ سیگار اقدام��ات
جهان��ی ب��رای مقابل��ه
بازاریابه��ای خ��ود را کرده و گفته است که این مصرفمیکنند.
ب��ه مکانه��ای عمومی تعداد بی��ش از  ۲.۵برابر برآورد شده است که اگر ب��ا مص��رف روزاف��زون
ش��رایط کنونی تغییری دخانیات همچنان ادامه
مثل کلوپهای ش��بانه تلفات جادهای است.
و کافهه��ا میفرس��تند ،او گف��ت ک��ه  ۱۴درصد نکند ،مص��رف دخانیات دارد و ج��ز روز جهان��ی
از رس��انههای جدی��د و افراد در ایران س��یگاری در س��ال  ۲۰۳۰میالدی بدون دخانیات ،از س��ال
در مجم��وع زمینهس��از  ۱۹۸۸میالدی ،سازمان
ابزاره��ای آنالی��ن برای هستند.
تبلیغات بهره میگیرند و دادههای وزارت بهداشت مرگ س��االنه بیش از  ۸بهداش��ت جهانی روز ۷
در فعالیتهایی همچون ای��ران نش��ان میده��د میلی��ون نف��ر در جهان آوریل هر س��ال را هم به
مشارکت در حرکتهای ک��ه هماکن��ون نزدیک خواهد شد و بیش از  ۸۰عنوان "روز جهانی بدون
خیری��ه حض��ور پی��دا به  ۱۱درص��د جمعیت درصد این مرگهای قابل س��یگار" در نظر گرفته
میکنند.
 ۱۵ت��ا  ۶۴س��ال در پیشگیری،در کشورهایی است.
____
دادهه��ای س��ازمان ای��ران مصرفکنن��ده با س��طح درآم��د کم یا
بهداش��ت جهانی نشان دخانیات هستند و روزانه متوسط رخ خواهد داد.
•

چند داده درباره
مصرف دخانیات

MINA TRAVEL
pH ·Ho¿U

$1200

»Â•¤H

Tax Included

·HoÄH ®iHj ˆÃ±M x»oÎ
ÂUoÎIv¶ ÁIÀ ¾µÃM ÌH¼ºH
,·Hkµa ®Ä¼dU ®¶I{ ½I¬j»oÎ Â‚I~TiH RIŸÄozU RI¶ki ¾GHnH
Ïq¹¶ ¾M Rn¼PvºHoU » ½I¬j»oÎ nj ÂÄHoÄmQ,¾¶Iºnm¬ RIŸÄozU
(... » ¥n¼Ä¼Ãº ,HnI¬IÃº ,¼Tºn¼U) Â¹Ã¶p ÁIÀn¼U ÌH¼ºH
KwI¹¶ SµÃ¤ IM ÂdÄoŸU ÁIÀp»o¨ » KÃGHnI¨ oÄHq] ÁIÀn¼U

1-855-332-0505
905-597-5717
www.minatravel.ca
370 Steeles Ave. West, Unit 206, Toronto L4J 6X1

#50020414

حسن نصراهلل :جنگ ما در
سوریهچیزپنهانینیست
بی بی سی 14 ،جون:
حس��ن نصرالله ،رهبر حزبالله
لبنان،در سخنانی از حضور نظامی
این گروه در س��وریه دفاع کرده و
انتخابات ریاستجمهوری ایران را
تایید حکومت ایراندانسته است.
آقای نصرالله گفته است:
"این جش��ن بزرگ دموکراس��ی
را که بر پا ش��ده به حضرت امام
خامن��های و ملت ای��ران تبریک
میگویم .ه�ر رایی که هر یک
از شهروندان ایرانی به داخل
صن�دوق میاندازن�د ،مه�ر
تایی�دی ب�ر نظ�ام جمهوری
اسالمی ایران است".
رهبر حزبالله لبن��ان میگوید:
"اگر جمهوری اس�لامی ایران و
س��وریه نبودند ما االن در لبنان
تش��کیالت خودگردان داشتیم و
اسرائیل حاکم ما بود".
او همچنین گفته است که حضور
نظامی حزبالله در س��وریه چیز
مخفیانهای نیست و این گروه به
طور علنی در حمایت از حکومت
س��وریه در این کش��ور مشغول

جنگ با مخالفان مس��لح
است.
با تشدید تنش در سوریه و
بدل شدن بحران به جنگ
داخلی ،مخالفان بشار اسد،
حکومت س��وریه را متهم
میکنند که از جنگجویان
حزبالل��ه ب��رای مقابله با
مخالفان بهره میگیرد.
در مقابل حکومت س��وریه
و مدافعانش میگویند مخالفان از را به صراحت نیز بیان کردیم و آن
قدرتهای غربی کمک میگیرند .را پنهان نکردیم .ما جوانانمان را به
امروز آمریکا اعالم کرد که احتماال سوریه نفرستادیم و بگوییم ما پتو
سالح س��بک در اختیار مخالفان و شیر توزیع می کنیم و اگر کشته
شدند آنها را در سوریه دفن کنیم
بشار اسد قرار میدهد.
و خانواده آنها را در لبنان س��اکت
آقای نصرالله گفته است:
"ح��رف زدن از ش��روع کم��ک کنیم".
تسلیحاتی به مخالفاندروغ محض بش��ار اس��د و مدافعان��ش برخی
اس��ت ،زیرا کمک تس��لیحاتی از کش��ورهای غربی و عرب را متهم
مدتی قبل شروع شده است .برخی میکنن��د ک��ه ب��ه بهانه ارس��ال
کشتن مردم برایشان اهمیتی ندارد کمکهای انساندوستانه سالح در
و فق��ط خواهان س��رنگونی نظام اختیار مخالفان قرار میدهند.
_________________
در س��وریه هستند و جایگزین در
سوریه هرج و مرج است".
•
"ما در سوریه دخالت کردیم و آن

غذاسرای مرجان

برای شما که فرصت آشپزی ندارید،
با ما تماس بگیرید و غذای مورد عالقه خود را
در طول هفته سفارش دهید
لطفا برای سفارشات کیترینگ یا مراسم خود،
با ما متاس بگیرید:

Tel:(514) 781-1942

Website: www.marjancatering.com
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جهان...

دولتترکیهساختوسازدرپارک
گزیراموقتامتوقفمیکند
رویاروییدرمیدانتقسیم!

بی بی سی 14،جون :رجب طیب
اردوغان ،نخستوزیر ترکیه با چند
نف��ر از اعضای یک گ��روه اصلی
نماینده معترضان استانبول دیدار
کرده است.
پس از ای��ن دیدار،
س��خنگوی دولت
اعالم کرد که اجرای
طرح ساختوسازدر
پارکگزیاستانبول
ب��ه ط��ور موق��ت
متوق��ف میماند تا
زمانی که یکدادگاه
درباره قانونی بودن
یا نب��ودن آن حکم
ده��د و در صورتی
ک��ه دادگاه از دولت
حمایت کند ،باز این امکان هست
که ب��رای تصمیمگیری نهایی در
این باره همهپرسی برگزار شود.
دیدار نخستوزیر با معترضان در
آنکارا ،پایتخت ،و س��اعاتی پس از
آن انجام ش��د که آق��ای اردوغان
"آخرین هشدار" را به معترضان در
پارک گزی داد.
تایف��ون قهرم��ان از اعضای گروه
"اتحادتقسیم"نتیجهاینگفتوگو
را "مثبت" ارزیابی کرد.
گروه "اتحاد تقسیم" از اصلیترین
گروههایی اس��ت که با طرحهای

دولت برای ساخت و ساز در پارک
گزیمخالفند.
رویاروی��ی نیروه��ای پلی��س و
معترضان به ساختوساز در پارک
گزی از نزدیک بهدو هفته پیشدر
حوالی این پارک و میدان تقسیم

استانبول جریانداشته است.
معترضاندر پارک گزی میگویند
که تنه��ا زمان��ی مح��ل را ترک
خواهند کرد که دولت از طرحهای
ساختوساز دست بردارد.
دیدار دیروز نخس��توزیر ترکیه با
معترضان اولین دیدار مس��تقیم
آقای اردوغان با سازماندهندگان
اعتراضات بود.
حس��ین چلیک ،سخنگوی دولت
گفت که رأیگیری عمومی درباره
پارک گزی در آینده برگزار خواهد
شد.

www.paivand.ca

او گفت" :این پ��ارک نباید جایی
باش��د که مردم  ۲۴ساعته در آن
زندگیمیکنند".
او اضافه کرد" :از همه در استانبول
خواهی��م پرس��ید که نظرش��ان
چیست".
او همچنی��ن گف��ت ک��ه درباره
ادعاهای مربوط به "توس��ل بیش
از حد به زور و خش��ونت" توسط
نیروهای پلیس تحقیق خواهد شد.
آق��ای قهرم��ان
ه��م نشس��ت ب��ا
نخستوزیر را مثبت
ارزیابی کرد و گفت
که به این اقدام باید
"به گونهای مثبت"
پاسخ داده شود.
گروه"اتحاد تقسیم"
اصلیتری��ن گ��روه
نمایندهمعترضاندر
پارک گزی خوانده
میش��ود .بسیاری
از ای��ن معترض��ان
هماکنون در پارک مستقر شدهاند.
پیش از این" ،اتحاد تقس��یم" در
اطالعیهای تصریح ک��رده بود" :با
تمام درخواس��تها و کیسههای
خوابمان در پ��ارک گزی خواهیم
ماند".
طرح دولت برای ساخت یک مرکز
خری��د در پارک گزی زمینهس��از
اعتراض��ات در اس��تانبول بود که
اندکی بعد با تظاهرات ضددولتی
در چندین شهر دیگر همراه شد.

پیام آریان

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

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

با کمک طب سوزنی

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

_____________________
Tel : (514) 267-3454

•
•
•
•

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

بهروز
آقاباباخانی

مشاور رمسی وام مسکن

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

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

میرحس��ین هم از
ما ملت مقاب��ل دش��من از
ایران
خیابانهابگریزند.
پیشمرگان ملت ترک به کمتر
ملت های از برکناری اردوغان
مسلمان رضای��ت نمیدهند
خاورمیانه و از ری��ش و عمامه
آخوندی هم آویزان
شدیم!
نمیشوند.
امروز بع��د از مصر،
ترکیه است که درس مبارزه را به
ما می آموزد .انقالب کردن را از ما
آموختند و امروز درس مقاومت و
پایداری به ما می آموزند .
حال نمیدانم آیا شیپور بیدارباش
مردم ترکیه م��ا را از خواب بیدار
خواهد کرد یا م��ا ملت کماکان
گرفتار ماده  11شورای ملی ایران
خواهیم بود ،به خود خواهیم آمد
ی��ا کماکان در کوچه پس��کوچه
های  28مرداد  32کالبد بیجان
دو رهب��ر ای��ران را ب��ه محاکمه
خواهی��م کش��ید!؟ و باالخره آیا
یکپارچه برای نجات میهن مان بپا
خواهیم خاست یا مائو و استالین و
محمد و علی را به خواب خواهیم
دید یا س��ربریده حسین و دست
بریده عباس علمدار را بر سر نیزه
در ش��هر ها خواهیم گرداند و یا
منتظر حمله امریکا و اسرائیل به
کش��ورمان خواهیم نشست و در
می��ان ملل منطقه بیش از پیش
در گنداب ب��ی غیرتی و خفت و
خواری غرق خواهیم بود!
آینده نشان خواهد داد!

•

شیراز
رستوران

ب کوبیده،
چلوکبا
با گوجه

یا قیمه  
رمه سبزی
ق

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه   ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی
کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

نان سنگک
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ملت ترک علیه دول��ت اردوغان
بپ��ا نخاس��ته "جوان��ان ترک بر
قوانی��ن اس�لامی ش��وریده اند"
پیشتر نوش��تم که ما ملت ایران
پیش��مرگان ملتهای مس��لمان
خاورمیانهشدیم.
ما ملت ایران بر شیپور بیدارباش
دمیدیم و ملتهای منطقه را بیدار
کردیم و امروز خود بخواب رفته
ایم .ش��یپورهای گ��وش خراش
بیدار باش ملته��ای منطقه هم
نمیتواند ما را از خواب بیدارکند.
وقت��ی انق�لاب مصر از کیس��ه
م��ار گیری اوباما بی��رون آمد ،به
خواربارفروش مس��یحی مصری
سر خیابان محل سکونتم گفتم:
به آغوش اسالم خوش آمدید ...او
پاسخ داد :ملت مصر ،ملت ایران
نیس��ت که بر ناجی خ��ود و به
پادشاهی مانند پهلوی بشورد و از
ریش یک آخوند بیاویزد!...
روزی ک��ه اخ��وان المس��لمین
پیروزش��د و ُمرس��ی از کیس��ه
مارگیری اوبام��ا بیرون خزید ،به
همسایه مصری خود گفتم :حاال
چی ،دیدی گفتم؟
او خندید و گفت ملت مصر ملت
ایران نیس��ت ...باالخره روزی که
مردم مصر علیه قوانین اس�لامی
محم��د مرس��ی بپا خاس��تند،
هنگامی ک��ه با اتومبیل از مقابل
مغازه این مصری عبور میکردم با
عالمتدستش اتومبیل را متوقف
کردم ،شیشه را پائین کشیدم ،او
با لبحن��د پیروزمندانه ای گفت:

  دکتربهمن فصیح پور

•

در برابر شرافت ملی ملت ترک
سر تعظیم فرود می آورم پارک تقسیم
بهانه است قوانین اسالمی نشانه است!
دی��دی مردم مصر م��ردم ایران
نیست...
اعت��راف میکن��م ک��ه خجالت
کشیدم و با لبخندی تسلیم گونه
براه خود ادامه دادم.
و ح��ال ش��یپورچی ایران��ی بر
ش��یپورش دمید و ملت ترک را
از خ��واب بیدارکرد و به خیابان
ها کشید ،طیب اردوغان حرکت
قدم بق��دم را ب��رای صددرصد
جمهوری اس�لامی کردن ترکیه
از س��الها پیش آغازی��ده بود ،اما
ملت ترک نمی دانستند اردوغان
آنها را به کجا م��ی برد ،پیش از
بقدرت رس��یدن اردوغان ارتش
ت��رک وظیفه حفاظ��ت از قانون
اساس��ی ترکیه را بر عهده داشت
لذا هر دولتی که به حریم قانون
اساس��ی تج��اوز میک��رد ،ارتش
گوش او را میگرفت و مثل موش
مرده بیرونش می انداخت ،وقتی
اردوغان بقدرت رس��ید و ارتش
را س��دی در ف��را راه برنامه های
اسالمی خود میدید ،دست بکار
شد و ارتش را متهم به کودتا کرد
ژنرالها را یا زندانی یا بازنشس��ته
کرد و ژنرال های دستپخت خود
را در راس ارتش گمارد تا امروز را
بیافریند،قوانینجمهوریاسالمی
را درترکیه پیاده کند و در صورت
اعتراض مردم ،آخوندوار خون آنها
را بریزد آنگونه که در سال  88در
میهن ما اتفاق افتاد اما...
ملت ت��رک هم مانند ملت مصر،
م��ردم ایران نبودند که با ش��عار
الله اکبر ،یا حس��ین میرحسین
ب��ه خیاب��ان بیایند و با دس��تور
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فرقۀمنحرف«یگانهباوران»
روحالقدس".
ای��ن تعلی��م ت��ازه ،مانن��د تعلیم س��ایر
فرقههای انحرافی ،نه در اثر بررسی دقیق
کتابمقدس ،بلکه صرفاً بر پایۀ مکاشفهای
ذهنی شکل گرفت ،مکاشفهای که او ادعا
میکرد از جانب خدا است .چیزی نگذشت
که شبانان دیگری هم به تعلیم دادن این
"مکاشفۀ جدید" پرداختند.
البته ناگفت��ه نماند ک��ه در کتاب اعمال
رس��والن ،چند بار ذکر شده که افراد "به
نام عیسی" تعمید میگرفتند .اما با توجه
به کالم صریح مت��ی :۲۸ ،۱۹این موارد را
اینگونه میتوان برداشت کرد که منظور از
تعمید یافتن "به نام عیسی" این بوده که
این نوع تعمید از تعمید یحیی متمایز شود.
به بیانیدیگر ،منظور تعمید مسیحی بود،
نه تعمید یحیوی.
هنگام��ی که پیروان این نهضت جدید رو
به فزونی گذاشت ،شکافی در "کلیساهای
جماعت ربانی"پدید آمد که موجب گردید
این کلیسا در س��ال  ،۱۹۱۶این عقیده را
محکوم سازد و حدود  ۱۵۰نفر از شبانان
را اخراج کند .اما پیروان جان شیپی برای
خود شورایی تش��کیل دادند که در سال
 ۱۹۴۵منجر به ش��کلگیری "کلیس��ای
متحد پنطیکاس��تی"گردی��د (United
 .)Pentecostal Churchای��ن فرقه به نام
"پنطیکاستیهای یگانهباور" نیز معروف
هستند.
ً
همان گونه که قبال ذکر شد ،اساس اعتقاد
این فرقه این است که خدا از سه شخص
متمایز تشکیل نشده ،بلکه فقط یک خدا
هس��ت که گاه خود را به شکل پدر ظاهر
کرده ،گاه به شکل پسر ،و گاه نیز به شکل
روحالقدس .اما باز باید خاطرنشان ساخت
که این چیزی نیس��ت جز تک��رار همان
اعتقاد انحرافی که در سدۀ دوم ظاهر شد.
همان گونه که اش��اره کردیم ،اس��اس و
ش��الودۀ این اعتقاد" ،مکاشفهای ذهنی"
بود .در واقع ،جان شیپی "احساس کرد"
ک��ه خدا چنین چیزی به او گفته اس��ت.
امروزه نیز چنین واعظانی کم نیستند که
از برنامههای تلویزیونی اعالم میکنند که
خدا به ایشان چنین یا چنان گفته است که
با کتابمقدس هماهنگی ندارد و عدهای
میکِشند .حال آنکه برای
را بهدنبال خود 
مسیحیان راستین ،تنها یک مرجع معتبر
ب��رای ایمان و عمل وج��ود دارد که همانا
کتابمقدس است .هر تعلیمی که خارج
از این کتاب باش��د ،برای مسیحیان قابل
پذیرش نیست.


در این مقالهدربارۀ یکی از فرقههای معاصر
بدعتگ��ذار و منحرف از تعالی��م بنیادی
مسیحیت صحبت خواهیم کرد.
نام این فرقۀ منحرف" ،یگانهباوران" است
که در زبان انگلیسی تحت عناوینی نظیر
 Onenessو ( Jesus Onlyفقط عیس��ی)
شناختهشدهاند.
مشخصۀ عمدۀ این فرقۀ منحرف این است
که به تعلیم تثلیث اعتق��اد ندارند و اظهار
میدارند که پدر و پسر و روحالقدس یک
شخص واحد هستند ،نه سه شخص.
مس��یحیت راس��تین ،بر اس��اس کتاب
عهدجدید ،ی��ا همان انجی��ل مقدس ،از
هم��ان آغاز تثلیثباور ب��ود ،یعنی به این
اعتقاد داش��ت که خدای واحد ،دارای سه
ش��خص متمایز است ،یعنی پدر و پسر و
روحالقدس .این س��ه شخص ،یک خدای
واحد را تشکیل میدهند .این اعتقاد را در
تمام کتابمقدس مشاهده میکنیم.
چنین اعتقادی طبعاً با ذهن انسانی و فکر
غیر الهی او در تناقض قرار دارد .به همین
جهت ،از همان سدۀ دوم میالدی ،عدهای
برای ساده ساختن موضوع ،تعالیمی ابداع
کردن��د که مخالف تعلیمات صریح کتاب
عهدجدید بود.
بعضی از این افراد ،اظهار میداش��تند که
عیس��ی ،انسانی عادی بود که فقط قدرت
خ��دا بر او قرار گرفته ب��ود و خودش ذات
الهی نداشت.
بعضی دیگر نیز میگفتند که پدر ،پسر و
روحالقدس ،فقط شکلها یا عملکردهای
خدایی واحد هس��تند ،به این ترتیب که
خدا ،گاهی خصوصاً در عهدعتیق ،خود را
به شکل "پدر" نشان داده است؛ و بعد ،در
عهدجدید ،به شکل "پسر" یا همان مسیح،
و بعد از صعود مس��یح به آسمان ،خود را
به شکل "روحالقدس" نمودار ساخته است.
بنا بر اعتقاد این گروه از افراد ،پدر و پس��ر
و روحالقدس ،اشخاص متمایزی نیستند،
بلکه خدای واحد در ه��ر مقطع از زمان،
خود را به ش��کل یکی از این ش��خصها
متجلی ساخته است .این عقاید در همان
زمان نیز از سوی شوراهای بینالکلیسایی
رد شد و پدران اولیۀ کلیسا چنین عقایدی
را بدعت و انحراف از مس��یحیت راستین
بهحساب آوردند.
اما این اعتق��اد انحرافی باز در طول تاریخ
به شکلهای گوناگون سر بر آورد .در قرن
بیستم نیز شاهد ظهور مجدد این عقیدۀ
منحرف نزد "یگانهباوران" هستیم ،گرچه
فرقۀ منحرف "شاهدان یَ ْهوه" نیزدر اواسط
ق��رن نوزدهم ،منکر تثلیث مقدس و ذات
الهی مسیح شدند.
بمقدس در بارۀ تثلیث
تعلیم کتا 

حالقدس
الوهیت رو 
برای آنکه موضوع "یگانهباوری" روش��ن
منشأ تاریخی یگان هباوران
بهمنظ��ور پی بردن به ریش��ۀ این نهضت ش��ود ،الزم اس��ت به کتابمقدس رجوع
انحرافی ،باید به اوائل قرن بیستم باز گردیم .کنیم.
در س��ال  ،۱۹۰۶در ایاالت متحدۀ آمریکا این کتاب بهروشنی تعلیم میدهد که خدا
نهضتی پدید آم��د ،تحت عنوان "نهضت در ذات واحد است و بهلحاظ شخص سه،
پنطیکاس�تی" که تأکید داشت ایمانداران یعنی پدر ،پس��ر و روحالقدس که در ذات
بعد از نجات ،باید به زبانها صحبت کنند واحدندوبهلحاظشخصیتمندیازیکدیگر
متمایزند .در همان آغاز کتابمقدس ،در
نجات یافتهاند.
تا معلوم شود که 
مسیحیان پنطیکاس��تی در سال  ،۱۹۱۴پیدایش :۱-۱ ۲میخوانیم که وقتی خدا
ش��ورایی تش��کیل دادن��د و در یک��ی از آس��مانها و زمین را آفرید ،روح او سطح
کنفرانسهای این ش��ورا ،در حدود همان آبها را فرو گرفت و به جهان ابتدایی ،نظم
س��ال ،یکی از شبانان پنطیکاستی به نام و ترتیب بخشید.
جان ش��یپی ( ،)John Scheppeادعا کرد به بیانیدیگر ،روح خدا یا همان روحالقدس،
ک��ه از خدا مکاش��فهای دریافت کرده که در اتحاد با پدر و پسر ،لیکن متمایز از آنان
بر اس��اس آن ،تعمید آب باید تنها به نام وجود داشته و عمل میکرده است.
عیسی انجام ش��ود ،نه به نام "پدر ،پسر و یادر کتابداوراندر عهدعتیق ،میخوانیم

هر شنبه

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
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که روح خدا رهبران قوم اس��رائیل را برای
ادارۀ امور قوم ،همچون لباس میپوشانید.
یا در مزمور :۱۰۴ ۳۰چنین میخوانیم:
«چ��ون روح خود را میفرس��تی ،آفریده
میشوند و روی زمین را تازه میگردانی».
همۀ اینها حاکی از آن است که بر خالف
تعلیم یگانهباوران ،روحالقدس فقط بعد از
صعود مسیح به آسمان ،وارد صحنه نشد،
بلک��ه در دورههای مختلف پیش از ظهور
مس��یح نیز فعال بود .روحالقدس ش��کل
دیگری از خدای پدر یا از عیس��ای مسیح
نبود ،بلک��ه در اتحاد لیکن متمایز از آنان
وجود داشته و عمل میکرده است ،و طبعاً
در هماهنگی کامل با آنان .در عهدجدید،
این موضوع ،یعنی تمایز روحالقدس از پدر
و پسر ،بسیار مشخصتر بیان شده است.
برای مثال ،در لوقا :۴ ۱چنین میخوانیم:
«اما عیسی پر از روحالقدس بوده ،از اردن
مراجعت کرد و روح (یعنی روحالقدس) او
را به بیابان برد» .این آیه بهروش��نی بیان
میدارد که روحالقدس همان عیسی نبود،
زیرا نه تنها عیس��ی را پر ک��رد ،بلکه او را
به بیابان نیز هدای��ت نمود .روحالقدس با
پدر و مسیح فرق میکند .اینها هر سه با
اینکه خدا و در ذات واحدند ،اما از یکدیگر
متمایزن��د و ش��کلهای مختل��ف همان
شخصنیستند.

الوهیتمسیح

همین امر نیز در خصوص رابطۀ مسیح با
خدای پدر صدق میکند.
در انجیل یوحنا :۱-۱ ۲میفرماید« :در ابتدا
کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا
بود .همان در ابت��دا نزد خدا بود ».در این
دو آیه ،ذکر ش��ده که «کلمۀ خدا» ،یعنی
همان مسیح ،پسر خدا ،گرچه «خدا بود»،
یعنی ذات الهی داش��ت و با خدا همذات
بود ،اما از او متمایز بود ،زیرا میفرماید «نزد
خدا بود».
در آیۀ  ۱۸نی��ز میفرماید« :خدا را هرگز
کس��ی ندیده است؛ پس��ر یگانهای که در
آغوش پدر است ،همان او را ظاهر کرد».
همان طور که در این آیه بیان ش��ده ،خدا
یعنی خ��دای پدر را هیچ ک��س ندیده و
نمیتواند دید .اما «پس��ر یگانهای» که در
آغوش پدر است ،همان او را ظاهر کرد .بله،
پسر یگانه «در آغوش پدر" است ،یعنی از
ذات خدای پدر است .او با اینکه متمایز از
خدای پدر اس��ت ،اما از همان ذات است،
هم��ان گونه که فرزندان ما از ذات خود ما
هستند .آنان با اینکه متمایز از ما هستند،
اما از گوشت و خون ما هستند ،از ذات خو ِد
ما .آنان به همان اندازهای انسان هستند که
ما هستیم( .البته تفاوتی که در این مثال
وجود دارد آن است که وقتی فرزند از مادر
زاده میشود تداوم ذاتی او با مادر گسسته
میگردد لیکن تداوم اتحاد ذاتی مسیح با
پدر و روحالقدس هرگز گسسته نشد حتی
پس از تجسم ،و این از اسرار تثلیث االهی
است).
بله ،پدر ،پسر نیست ،پسر هم پدر نیست.
آن��ان از ه��م متمایزند ،ام��ا از ذاتی واحد
برخوردارند.

یکرد؟
عیسی به چه کسی دعا م 

نکتۀ دیگری که نش��ان میدهد مسیح از
خدای پدر متمایز است ،دعاهایی است که
مسیح میکرد .شاگردان عیسی بارها او را
در حالت دعا دیدند.
اگر به گفتۀ یگانهباوران ،پدر همان پس��ر

از ساعت 4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال

است و بالعکس ،پس عیسی به
چه کسی دعا میکرد؟
بهترین نمونه ،دعای عیسی در
شب آخر زندگی بشری او است
که در انجیل یوحنا ،فصل ۱۷
ثبت شده است.
در آیۀ س��وم ،مسیح به خدای
پدر میگوید« :حیات جاودانی
این است که تو را خدای واحد
حقیقی و عیسای مسیح را که
فرستادیبشناسند».
در اینجا مسیح ،پدر را خدای
واحد حقیقی خطاب میکند
و در ضمن ،خ��ود را از او جدا
ک��رده ،میفرماید« :عیس��ی
ش جالل عادل
کشی
مسیح را که فرستادی».
و بع��د در ادام��ه ،چنی��ن دعا
میکند« :من بر روی زمین تو
را ج�لال دادم و کاری را که به
من س��پری تا بکنم ،به کمال
رسانیدم .و اآلن تو ای پدر مرا
نزد خود ج�لال ده ،به همان
با او گفتگو میکنند .شاگردان که هراسان
جاللی ک��ه قب��ل از آفرینش
بودند ،نمیدانستند چه بگویند.
جهان نزد تو داشتم».
باز در این آیه ذکر ش��ده که خدای پدر از در همی��ن لحظ��ات ،ابری درخش��ان بر
مسیح جدا است .مسیح پیش از آفرینش ایشان سایهافکن میشود و ندایی از ابر در
جهان نزد پدر بوده و از او متمایز است .در میرسد که «این است پسر حبیب من که
بقیۀ این فصل ،همین موضوع بارها تکرار از وی خشنودم .او را بشنوید».
باز در اینجا میبینیم که وقتی خداوندگار
شده است.
ما مس��یح بر روی زمین ب��ود ،خدای پدر

از آسمان آن س��ه شاگرد را مخاطب قرار
شخص تثلیث در یک صحنه
سه
ِ
مهمتر از همه این اس��ت که در بعضی از میدهد.
قس��متهای کالم خدا ،هر س��ه شخص 
یکنند؟
تثلیث مق��دس را در ی��ک صحنۀ واحد چگونه توجیه م 
مشاهدهمیکنیم.
اگر مس��یح و خدای پدر فقط شکلهای
برای مثال،در زمینۀ تعمید خداوندگارمان متفاوتی از یک شخص واحد باشند ،چگونه
عیس��ی ،در مت��ی:۳ ۱۶و  ۱۷چنی��ن میتوان این نمونهها را توجیه کرد؟
میخوانیم:
آن واحد ،هم
آی��ا ممکن اس��ت خ��دا در ِ
«اما عیسی چون تعمید یافت ،فوراً از آب خودش را به صورت مس��یح مخاطب قرار
برآمد که در ساعت آسمان بر وی گشاده دهد و هم به صورت روحالقدس بر خودش
ش��د و روح خ��دا را دید که مثل کبوتری که همان عیسای مسیح باشد ،نازل شود؟
نزول کرده ،بر وی میآید .آنگاه خطابی از جای تأسف اس��ت که یگانهباوران به این
آسمان دررسید که این است پسر حبیب نمونهها و آیهه��ا توجه نمیکنند! چنین
من که از او خشنودم».
انحرافی پیش نمیآید مگر زمانی که انسان
همانطور که توجه کردید ،وقتی عیسی از نخواه��د به کتابمق��دس پایبند بماند و
رود اردن بیرون آمد ،روحالقدس به صورت بهجای آن ،به مکاشفات و رؤیاهای ادعایی
کبوتری بر او فرود آمد .این نشان میدهد خود معتقد باشد .واقعاً جای تأسف است.
که مسیح با روحالقدس متمایز است و اینها خداوندگار ما مسیح ،پس از زنده شدن از
دو شخص متمایزند .در ضمن ،در همین مردگان ،یک بار به ش��اگردان خود ظاهر
صحن��ه میبینیم که در هم��ان حال که شد و به ایشان فرمود:
عیس��ی به راه خود میرفت و روحالقدس «تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من
نیز بر او قرار داشت ،خطابی از آسمان در داده شده است .پس رفته ،همۀ امتها را
میرسد و میفرماید:
شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن
«این اس��ت پس��ر حبی��ب من ک��ه از او و روحالقدس تعمید دهید» (متی ۲۸۱۸ :
خشنودم ».این خطاب ،صدای خدای پدر و )۱۹
بود که از آس��مان سخن میگفت .در این در این آیات ،مسیح بهصراحت فرمود که
صحنۀ واحد ،هم خدای پدر در کار است ،تعمید باید به نام پدر و پسر و روحالقدس
هم خدای پسر یعنی عیسای مسیح ،و هم صورت گیرد ،یعنی به نام تثلیث مقدس .از
روحالقدس .اینها سه شخص متمایزند ،اما کتاب اشعیای نبی میدانیم که خدا جالل
با ذاتی واحد ،ذات الهی.
خود را با هیچ مخلوقی تقسیم نمیکند و
ب��از در صحنهای دیگ��ر ،یعنی در صحنۀ کسی نمیتواند در مجد و جالل او شریک
تبدیل هیئت مس��یح ،مشاهده میکنیم ش��ود .اما همین نکته که در اینجا مسیح
که هم خدای پدر در صحنه هست و هم تأکید فرمود که غس��ل تعمید باید به نام
خداوندگار ما عیسای مسیح.
«پدر و پس��ر و روحالقدس» باشد ،نشان
در این ماجرا (متی ۱۷۱:- ،)۸مسیح با سه میدهد که اوالً این س��ه شخص الهی از
تن از شاگردانش به فراز کوهی میرود تا ذاتی واح��د برخوردارند ،یعنی ذات الهی،
دعا کن��د .در حین دعا ،هیئت یا ظاهر او و ثانیاً اینکه خدای واحد از س��ه ش��خص
تغییر میکند ،چهرهاش چون خورش��ید متمایز تشکیل شده ،همان چیزی که ما
تابان میش��ود و جام��هاش همچون نور" ،تثلیث مقدس" میخوانیم.
سفید .موسی و الیاس نیز ظاهر میشوند و
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در شهــر  
مدرسه دهخدا

M EK IC

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

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

مدرسه فردوسی

کتابخانهنیما

7085 Cote-des-Neiges

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

5206 DECARIE #3

اجنمنایرانیانوستآیلند

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

ایران-مونترال

(514) 274-8117

www.addhi.org

تلفن)514( 626-5520 :

خورشید خانوم

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

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

کافـــه لیت

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

همبستگیبازرگانی

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیان اتاوا
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

رادیوفارسی مناشوم

اجنمن ادبی مونتریال
(514) 651-7955

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

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

iranleftalliance@gmail.com

ريشه هاى استبداد
در جامعۀ ايران

زمان  :شنبه  ١٥ماه ژوئن
ساعت  ٧عصر

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

متروSnowdon :

Live in
MONTREAL
Perspolis Presents

دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)
www.facebook.com/
djalcapone.taymour

صبحانه و کسبوکار در جمع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684

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

در پله دو کنگره مونتریال      
>>  شنبه  12ماه اکتـبر 2013

Tel.: (514) 692-0476

چهارشنبه ها 8  :بامداد

تلویزیونهفتگی

 کنسرت بزرگ انــدی همراه با شینی

درخدمت ایرانیان گرامی

دكتر عزت مصلى
نژاد
در كتابخانه نيما
موضوع:

اوتـــاوا

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

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

سخنــرانى

WWW.IBNG.CA

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

بنیاد سخن آزاد

IBNG

در پیوند مونتریال و ونکوور

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

(514) 731-1443

8043 St-Hubert
514-619-4648

محمدرحیمیان
و دوستان شما

فرهنگسرایسینا

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

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

این هفته ،باخبر شدیم روز شنبه  15جون ،دوست قدیمی پیوندی ها ،چهره ی نام آشنا و مهربان
کامیونیتی ایرانیان مونتریال ،آقای پیمـان اخوان به خانه ی بخت رفت!
عروس خانم ،نیوشـا حبیبی زیباست .
جشن پرشور و زیبای عروسی
در محل «ساینس سنتر» در اولد مونتریال برگزار شد.
این پیوند فرخنده را به زوج خوشبخت و نیز به دوستان عزیز و
قدیمی ،مادر و پدر عروس ،بانو فریبا طلوعی و استاد هنرمندمان
ناصـر حبیبی؛ و همچنین به پدر و مادر پیمان عزیز،
سرکار خانم شهنـاز سیف و جناب آقای هرمـز اخوان
صمیمانه شادباش می گوییم
و برای زوج جوان آرزوی سال های پربرکت و
خوش در زندگی مشترک شان داریم.

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

اجنمندوستدارانزرتشت

Tel: 514-341-5194

نیوشا و پیمان
شادباش برای پیوندی خجسته!

www.cafelitt.ca

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

5347 Cote-des-Niege
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ـسرا
ک
با
�
انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی

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

Maison De Kebab

sunyouthorg.
com

Andy
&
Shani

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

514842-6822
4251
Saint-Urbain,
Montreal Qc,

La

H2W 1V6

info@sunyouthorg.com

---------

>>سوپراسپشیال

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

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

donate
online
a
commitment
Saturday/Samedi October 12th 2013
Palais des Congres de Montreal 159, St-Antoine St. West

514

933-0-933

Sun
youth

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

TapeshMontreal.com
)Billets/Tickets: Tapesh Digital Montreal and Marche Poisson (Mohsen

T. (514) 223•3336 & (514) 241•4548

to
sharing
& caring
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بخصوص مهاجر از اهمیت بسزایی بر خورداراست و میتواند شکاف بین نسل ها را پر کند و ضامن هویتی مداوم و پویا باشد.

17

باین ترتیب هدف اصلی «کافه خاطرات » ایجاد فضایی است برای تبادل خاطرات فردی و مشترک جامعه ایرانی مو نترال که در
 سال  19شماره  25  1114خرداد 1392
www.paivand.ca
نهایت منجر به تبیین و تقویت هویت ان گردد.

گفتگو :آقای علی چنگیزی
مهمان این
خاطرات
کافه
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همدردی

جوامع بشری هموارهدر جستجوی ابزاری
برای ش��نا خ��ت و تعری��ف هویت خود
میباشند که خاطرات مشترک اعضاء انها
دوست دیرین ما،
یکی از این ابزار ها است .با توجه به روابط
نویسنده و پژوهشگر ارجمند ایرانی مقیم مونتریال
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
یکشنبه شب ،دوم ژوئن،
نقش اساسی دارند و این نقش در جوامع
درحادثه ای تراژیک ،فرزند برومند  23ساله ی خود،
پویا و بخصوص مهاجر از اهمیت بسزایی
بر خورداراست و میتواند شکاف بین نسل
زنده یاد آقای علی صمیمی
ه��ا را پر کند و ضامن هویت��ی مداوم و
را از دست داد.
پویا باش��د .باین ترتیب هدف اصلی «کافه
تحصیل به کشور سوئیس
جهت
شصت و شش
خاطراتنهصد و
تبادل هزار و
برایبه سال
چنگیزی
جناب صمیمی ،در اندوه بزرگ از دست رفتن جگرگوشه تان
علی اس��ت
خاطرات» ایجاد فضایی
ادامه 1985با
در سال
میالدیبوده.
دانشجویان ایرانی
محصلین و
مونترال آمده در کالج سنت ماری
پایهشهر
به به
وهفت
شصد
نهصد و
ماه مه هزار
سپسکهدردراول
نهایت
میرود،نترال
لوزانایرانی مو
شهرجامعه
فردی و مشترک
گذاری مرکز
مونترالی
فعال
همکاریودوستان
با شما و خانواده ی محترم تان صمیمانه شریکیم
هویت آن
تبیین و تقویت
مونترال و
ایرانیان شهر
همکاریهای
دانشگاه کبک فارغ التحصیل
سیاسی از
اجتماعیعلوم
فرهنگیدر رشته
میالدی
گردد.در اوائل سالهای هفتاد
پردازد و
تحصیل می
منجر به به
و برای فرد فرد بازماندگان آرزوی آرامش بردباری داریم.
صحنه
در
امروز
به
به
تا
و
رسانده
یاری
دهخدا
مدرسه
گفتگو:یکی ازاعضاء پایه گذارانجمن دانشجویان ایرانی شهرمونترال عضو (کنفدراسیون محصلین و
مهمان اینمیشود.
ب
فعال
ش��هر
این
در
اجتماعی
و
فرهنگی
فعالیته��ای
خ
ش
س
ایرانی) بوده .در و
سالمهزار و نهصد و هشتاد و پنج میالدی با همکاری دوستان فعال مونترالی به پایه
دانشجویان
محمدرحیمیان
چنگیزی
آقای علی
میباشد.
فرهنگی اجتماعی ایرانیان) شهر مونترال و مدرسه دهخدا یاری رسانده و تا به به
همکاریهای
س��المرکز
گذاری (
ادامه
جهت
1966می�لادی
به
علی چنگیزی
و همه دوستان شما در پیوند
میباشد.جون
شنبه 18
تاریخ:سه
میرود ،سپس
شهر لوزان
سوئیس
تحصیل به کشور
فرهنگی و اجتماعی در این شهر فعال
فعالیتهای
صحنه
امروز در
 6/30تا  8/30شب
در اول م��اه مه 1967به ش��هر مونترال آمده در کالج
18:30 - 11031
سالهای1123
اوائل می
شنبهدر12
_________________
سهپردازد و
سنت ماری به تحصیل می
Westmount Library
هفتاد در رش��ته علوم سیاسی از دانشگاه کبک فارغ
Westmount LibraryWestmount
Street W.
4574 Sherbrook
Street W.Room - 4574 Sherbrook
التحصیل میش��ود .یک��ی ازاعضاء پای��ه گذارانجمن
Westmount, Quebec
دانشجویان ایرانی ش��هرمونترال ،عضو کنفدراسیون

جناب آقای لطیف صمیمی عزیز

پیامنسرینستودهبرایدریافت
دکترایافتخاریازدانشگاهیور 
ک

چهارشنبه 22 ،خرداد :1392
به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در
ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه
های حقوق بشر) ،دانشگاه یورک ،یکی
از معتبرتریندانشگاه های کانادا تورونتو/
کانادا ،امروزدر مراسم با شکوهیدکترای
افتخاری حقوق را به نس��رین س��توده،
وکیل دادگس��تری و مدافع حقوق بشر
زندانی اعطا کرد.
آقای عبدالکری��م الهیجی ،حقوقدان و
رییس فدراسیون بین المللی جامعه های
حقوق بشر و رییس جامعهدفاع از حقوق
بش��ر در ایران ،به نمایندگی از نس��رین
ستوده پیام او را که از زندان اوین ارسال
شده بود در این مراسم خواند و دکترا و
ردای دانشگاه را دریافت کرد.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران:
lddhi@fidh.org
www.facebook.com/lddhi.fidh
Twitter: @fidh_fa

--------------ریاست عالیدانشگاه،
آقای رییسدانشگاه،
آقای رییسدانشکده،
همکاران ،خانم ها ،آقایان،
افتخ��ار دارم که به نمایندگی از س��وی
دوست و همکار ارجمندم نسرین ستوده
در این مراسم با شکوه شرکت می کنم و
پیام او را که در شرایطی سخت از زندان
اوین در ایران برای شما فرستاده  ،قرائت
می کنم.
عبدالکریمالهیجی
------------------------رياست عالی محترمدانشگاه يورك،

رییس محترمدانشگاه،
رییس محترم دانش��کده علوم انسانی و
مطالعات حرفه ای،
اعضاي محترم سنا ،همکاران،
خانمها و آقايان،
دروده��اي صميمانهي مرا از ايران پذيرا
باش��يد .همچنين احترام فراوان خود را
تقدي��م جايگاه علم و خ��رد مينمايم و
س��پاس خود را تقديم رييس محترم و
مسئوالن گراميدانشگاه پرآوازهي يورک
مينماي��م كه افتخار بزرگ��ي را نصيبم
كردهاند .از اس��تادان ه��م میهن خود،
دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه
یورک نیز که مرا برای این افتخار بزرگ
نامزد کردند ،سپاسگزارم.
ميدانيد من نيز در يكي از دانشگاههاي
ايران درس خواندهام .دانشكدهي حقوق
دانشگاهي كه من در آن تحصيل كردم
به آموزش اصول اخالق حرفهاي و تسلط
حقوقي دانش��جوياناش بسيار اهميت
ميداد.
اما پيش از هرچيز دوس��ت دارم به شما
بگوي��م چطور ش��د رش��تهي حقوق را
انتخاب كردم؟ و چطور شد به فعاليت در
زمينهي حقوق بشر پرداختم؟
زماني كه جوان بودم و قرار بود رشتهي
تحصيل��يام را انتخ��اب كنم ،س��خت
آرمانگ��را ب��ودم و تش��نهي حقيقت و
عدالت .به اين نتيجه رس��يده بودم كه
ميتوان��م اين دو را در رش��تهي حقوق
بيابم .اكنون كه به آن روزها فكر ميكنم،
به ياد م��يآورم براي به دس��ت آوردن
حقيقت حاضر بودم دست به هر خطري
بزنم.
اندك اندك مثل همهي انسانها دريافتم
كل حقيق��ت نزد هيچكس نيس��ت.
اما همچنان ك��ه ميخواهم ،با آنكه از
داشتن كل حقيقت محرومام ،حقوقم
به عنوان يك انسان محترم شمرده شود،
پ��س حقوق همگان نيز بايد با همهي
اشتباهاتي كه در طول زندگي مرتكب
ميش��وند ،محترم شمرده شود .بدين
ترتيب بود كه وارد دنياي پرپيچ و خم
حقوق شدم.
حقوق ،در خصوص بايدها و نبايدهاي
اجتماعي سخن ميگويد .از حقوق افراد
و تكاليفشان سخن ميگويد .از جرم
و مجازاتها س��خن ميگويد ،از حق
مالكيت انس��انها ،از حق آزادي بيان،
آزادي مطبوعات ،تساوي حقوق زن و
مرد ،حقوق كودكان و  . . .البته رش��ته
های علوم انس��انی و اجتماعی نیز این
ای��ده های عال��ی را از زوایای متفاوتی
آموزش می دهند و ارج می گذارند.
اينها همه از اين جهت كه راهي روشن
را نشان ميداد برايم جالب و شگفتآور
ب��ود .با اين همه ،در دنياي حقوق و به
ويژه حرفهي وكالت ،شما هميشه هم با
قضيهي كامال روشني مواجه نيستيد.
موضوع پرونده در س��ايه روش��نهاي
متوالي ،متناوبا رن��گ ميبازد و وكيل
يا قاضي پرونده را دچار ترديد ميكند.
معهذا " حقوق بشر" اين سايه روشنها
را راحتتر پشت سر ميگذارد.
اقليته��اي ديني ح��ق دارند مطابق

با باورهاي مذهبيش��ان زندگي كنند.
مطبوع��ات باي��د از ح��ق آزادي بيان و
آزادي مطبوعات برخوردار شوند .مردم
ح��ق برخ��ورداري از اطالع��ات آزاد و
صحيح را دارند .كودكان حق برخورداري
از حقوقشان را دارند.
زنان و مردان ،كودكان و كهنس��االن با
هر رنگ و ن��ژاد و جنس و زبان و قوم و
مذهبي حق دارند از حقوق انسانيشان
برخوردار شوند .آنها حق دارند از تعقيب
غير قانونيدر امان بمانند ،حقدسترسي
ب��ه دادرس��ي عادالن��ه را دارن��د ،حق
برخورداري از وكيل را دارند ،وكيلي كه
فارغ از ت��رس و تهديد مداوم به دفاع از
موكالناش بپردازد.
ب��راي تحقق اين حقوق ،كوش��ش الزم
اس��ت و ب��ه وي��ژه پرهيز از س��كوت،
روي گردان��ي يا كتمان ،كه هر س��ه از
ويژگيهاي بارز جامعهي اس��تبداد زده
است.
صادقانه اذع��ان ميدارم در زماني كه به
دفاع از موكالنم ميپرداختم و نوميدانه
مش��غول كار فش��رده بودم ،براي دفاع
از كس��اني اقدام ميكردم كه در جلوي
چش��مانم مورد ظلم و ستم قرار گرفته
بودن��د و حقوق بنيادين آنه��ا مورد بي
اعتنايي قدرت رس��مي قرار گرفته بود
و اين طبيعيتري��ن كاري بود كه انجام
ميدادم ،زيرا س��وگندي ك��ه در ابتداي
كار وكالت ياد كرده بودم مرا از س��كوت
در قبال ظلم آشكاري كه بر هموطنانم
ميرفت ،منع ميكرد.
ميدانيد كه هم اكنون در زندان به س��ر
ميبرم .زندان فرصتي اس��ت تا نگاهي
دقيقتر به گذشته بياندازيد و ژرفتر آن
را بكاويد.
در زندان بارها از خود پرس��يدهام چطور
ش��د كه زندگيام اينگون��ه رقم خورد؟
ميدانستم گريزي از آن وجود ندارد ،اما
رنجي ازدرون مرا به اعتراض وا ميداشت.
اعتراض به نقض مستمر حقوق بشر در
جامعهاي كه من ،خانوادهام و ميليونها
انسان ديگري كه به آنها عشق ميورزم،
در آن زندگي ميكرديم.
با اين ح��ال اما حقوق ،وكالت ،قضاوت،
حقوق بشر ،نهادهاي حقوقي منطقهاي،
دادگاههاي حقوق بش��ر ،ديوان كيفري
بينالمللي ،كميسيونهاي حقيقت ياب
وديگر نهادها و مفاهيم حقوقي و باالتر از
همه "حقيقت" و "عدالت" راه را همواره
پيش چشم ما روشن نگاه ميدارند.
ميدانيم چ��ه ميخواهي��م و ميدانيم
چگونه آنها را به دست آوريم.
آرام و صبورانه گام بر ميداريم تا استقالل
قضايي و نهادهاي حافظ حقوق بنيادين
بشر رادر جامعهي خويش مستقر كنيم.
بار ديگر مراتب سپاس و تقدير خود را به
دانشگاه يورک ،سنایدانشگاه ،همکاران
و اس��اتيد گرانقدر آن ،دانش��جویان ئ
دانش آموخت��گان آن به خاطر حمایت
پرارزش آنها تقديم مينمايم و براي تمام
دانشجويان آن دانشگاه آرزوي موفقيت
در راهي كه انتخ��اب كردهاند دارم .باور
دارم تالشهاي مشترك ما براي بسط و
گسترش مقولههاي حقوق بشر در جاي
جاي كرهي زمين به نتيجه خواهد رسيد.
•     با شايستهترين احترامات
نسرين ستوده؛ ايران – اوين
ارديبهشت 92 /

April/2013

خدمات امور کنسولی
کســری
مدیر و مسئول   :حسین فرجی

ساعت کار 9 :تا  13دوشنبه تا جمعه
پذیرش با وقت قبلی
Email: infokasra @yahoo.ca

Tel.: 514-419-8872

Publicité pour l'emploi automobile
technicien de service
une. Position: mécanicien de véhicules automobiles
b. Postes disponibles: 2 Temps plein
c. Éducation Minimum: Diplôme d'études secondaires
d. Exigences linguistiques: maîtrise du français, tandis que la bonne connaissance
de l'anglais sera un atout
Centre East Services Everest, le plus grand franchisé de Monsieur Lube Canada
dans la région de l'Est, est la recherche de 2 techniciens d'entretien automobile
pour travailler dans ses magasins situés dans la grande région de Montréal.
Il ya plus d'être un Monsieur Lube technicien de service de vidange d'huile et le
remplacement de pièces. Vous serez également donner aux clients des conseils
automobile, recommander des services et de s'assurer qu'ils sont satisfaits du
travail. Il s'agit d'un environnement en évolution rapide, mais nous n'avons jamais
sacrifier la qualité pour la vitesse. Nos clients vous font confiance et vous sont une
grande partie de la raison pour laquelle ils continuent à revenir.
Une expérience dans l'industrie automobile des services est un atout, mais pas
une nécessité, puisque nous fournissons toutes les formations nécessaires à nos
employés. Les candidats doivent avoir une aptitude pour l'industrie automobile et
à être prêts à apprendre.
Les candidats doivent être prêts à travailler 5 jours par semaine, y compris les
week-ends.
Ceci est un poste salarié et commence avec 21500 $ système de bonus annuel,
plus attrayant, basé sur la performance individuelle. Tous les employés sont couverts par le régime médical prolongé après la fin de 6 mois de service.

S'il vous plaît e-mail votre CV 'à l'adresse e-mail suivante:
jgandhameverest@gmail.com
Attention: Jazz, le directeur général
ou
Le curriculum vitae »et une lettre pourrait être envoyée à:
Shyam Kowlessur
Mr. Lube magasin
2975 Rue De Marche
Dollard-Des-Ormeaux, Québec, H9B 3M2
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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.

پاتوقعموجمال
با منوی جدید
با قیمت های عالی
در محیطی گرم،
           زیبا و  پرنشاط

انواع ساندویچ های
تنوری ،آبگوشت تنوری
نان داغ کباب چاق!
انواع غذاهای ایرانی
برای ذائقه  ایرانی
نوشابه های الکلی
و غیر الکلی

1620 Sherbrooke O,
)(Corner : GUY

Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866
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یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

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

unitedtours@bellnet.ca
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کلینیک مدیکال آلفامدیک



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

Clinique Medicale Alphamedic











 

 








 اورژانس+   ختنه کودکان:پزشک خانواده

شهر
مرکز
در





















دکتر شهروز رضانیا          جراح دندانپزشک
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دکتر مهری حیدری         جراح دندانپزشک

Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

 پزشک خانواده











 زمانی


مهسـا







دندانپزشک
دکتر
        جراح

بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

Dr. Shahrouz
Rezania
D.M.D.
Mehri
Heidari D.M.D.
Dr. Shahrooz
Rezania
D.M.D.
Dr. MehriDr.
Heidari
D.M.D.
Dr.
Mahsa
Zamani
D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

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

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
Root Canal  درمان ریشه
ENDOCRINOLGUE:
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه

Invisalign
Dr. Jack Elstein
 UROLOGUE:
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
Dr. Jean-Louis Bourque


 دندان اطفال
New
 ALLERGIE:
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Dr. Phil Gold
Rapid)دندان
Orthodontics









 پر کردن دندان ها (همرنگ
 CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
CEREC
AC Bluecam 

Implant






















 
























 
















 













Root Canal 






_____________________________
Zoom 2 ACP























قبول کلیه
1834 Ste Catherine W. Suite 200



















مدیکال
های
بیمه
(Metro: Guy)
و بیمه های
روز7










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





















هفته






























































 

























 Lumineers Veneer

 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade

Montreal, Qc H3H 1M1

NOTAIRE-NOTARY
New

1834 Ste-Catherine
W., Suite 200
وحید خلجی
Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com

محضردار  ومشاورحقوقی

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

Echo’s
Vintage

Guy Collectables from around the world

: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










Receive

10% off

with this ad
We sell and consign antiques, crystal,
estate jewelry, silver and more
Shop online www.echoschina.com
info@echoschina.com

604.980.8011 | 1.800.663.6004
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کمپانی بیمهالگانس

آژانسمسافرتی   Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی

T.A.M Travel

اتومبیلتاکسیموتورمسکونی/جتاری

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی
   بیش از  17سال سابقه

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

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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...

   و بسیاری دیگر

برترین سرویس کمترین بها

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

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______
 با اقساط
ماهیانه

Cell: 514 834 2166

CAR

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

HOUSE
TAXI

MOTO

COMMERCIAL

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

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

assurance@eleganceleasing.com

با مدیریت  

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویساتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

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

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

______________________

        <<Auto RJ
Lachine، Qc، H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

غذاسرای مرجان

برای شما که فرصت آشپزی ندارید،
با ما تماس بگیرید و غذای مورد عالقه خود را
در طول هفته سفارش دهید
لطفا برای سفارشات کیترینگ یا مراسم خود،
با ما متاس بگیرید:
Website: www.marjancatering.com

360 rue Victoria

Tel:(514) 781-1942
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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

آموزش سنتور
---------------

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178
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Live in
MONTREAL
Perspolis Presents

  :مشاور امالک
مسکونیوجتاری

Andy
&
Shani

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

             برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

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

نادرخاکسار

Cell.: 514-969-2492
اوکازیون
عـالی

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

Saturday/Samedi October 12th 2013
Palais des Congres de Montreal 159, St-Antoine St. West

TapeshMontreal.com
Billets/Tickets: Tapesh Digital Montreal and Marche Poisson (Mohsen)

T. (514) 223•3336 & (514) 241•4548

AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

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

Open 7 Days

See stores for more specials

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

کیفی
  تعالی
قیم
تمناسب

PRÊT À MANGER

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

PINEAPPLES

PRÊT À MANGER

$2.18 kg

WHOLE SEEDLESS WATERMELON
MELON D’EAU ENTIER SANS PÉPINS
$1.08 kg

ANIS

PATATES
10 lbs. / 4.54 kg

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

EA.
CH.

LB.

LB.

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

... خشکبار و، حبوبات،انواع اقالم خواربار

GROCERY • ÉPICERIE

HUMMUS
425 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

COUSCOUS SALAD

SALADE DE COUSCOUS
425 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

CHICK PEA SALAD

SALADE DE POIS CHICHES
425 g

BEATRICE CHOCOLATE MILK

1 & 1 LIME JUICE

LAIT AU CHOCOLAT BEATRICE
1L
Limit 2 per customer / Limite 2 par client

JUS DE LIMES 1 & 1
300 ml

EA.
CH.

CHOOPAN YOGURT SODA

BOISSON DE YOGOURT CHOOPAN
Regular or Mint / Régulier ou Menthe
473 ml

MÉLASSE DE
POMMES GRENADES CORTAS
400
300 ml

EAU MINÉRALE BORSEC
6 x 1.5 L

CORTAS ROSE WATER
EAU DE ROSES CORTAS
300 ml

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

AKHAVAN GREEK TZATZIKI
TZATZIKI GREC AKHAVAN
$8.78 kg

LB.

EA.
CH.

SUNICH
POMEGRANATE JUICE
JUS DE POMMES GRENADES
1L

PAIN PITA AKHAVAN
720 g

EA.
CH.
HALVA AU CHOCOLAT CORTAS
454 g

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

EA.
CH.

BISCUITS NOOSHEEN
Coconut or Walnut / Noix de Coco ou
de Grenoble
200 g

PISTACHIOS ROASTED,
UNSALTED

PISTACHES RÔTIES, NON-SALÉES
$12.08 kg

LB.

CORTAS CHOCOLATE HALVA

EA.
CH.

NOOSHEEN COOKIES

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

BORSEC MINERAL WATER

AKHAVAN PITA BREAD

EA.
CH.

CORTAS
POMEGRANATE MOLASSES

EA.
CH.

AKHAVAN WHITE SUGAR
SUCRE BLANC AKHAVAN
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

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

ELEPHANT 817 BASMATI RICE

RIZ BASMATI ÉLÉPHANT 817
10 lbs. / 4.54 kg

MARINATED
CHICKEN DRUMSTICKS

MARINATED
CHICKEN WINGS

PILONS DE POULET MARINÉS
$4.38 kg

EA.
CH.

Halal

NUPAK LONG GRAIN
PARBOILED RICE

AILES DE POULET MARINÉES
$6.58 kg

Halal
Halal

LB.

MARINATED LAMB CHOPS

CÔTELETTES D’AGNEAU MARINÉES
$19.78 kg

RIZ ÉTUVÉ NUPAK
20 lbs. / 9.08 kg

EA.
CH.

Halal

FIVE ROSES FLOUR

Halal

HalalLB.

MARINATED FILET MIGNON

FARINE
20 kg

EA.
CH.

LB.

FILET MIGNON MARINÉ
$19.78 kg

Halal

Halal

CRESCENT FROZEN PIZZA

PIZZA CONGELÉ CRESCENT
Assorted / Assortis
372 – 423 g

EA.
CH.

$10.98 kg

Halal
Halal
Halal

Halal

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

LB.

SHISH TAOUK
TANDOORI & SAFRAN

LB.

SHERBROOKE

DECARIE

EA.
CH.

CAVENDISH

EA.
CH.

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

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

ST-JEAN

LB.

ANISE

POTATOES

PRÊT À MANGER

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

ST-CHARLES

COURGETTES
$1.74 kg

EA.
CH.

NECTARINES

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

ZUCCHINIS

LAITUE ROMAINE

EA.
CH.

READY TO EAT

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

ROMAINE LETTUCE

LIMES

ANANAS

EA.
CH.

READY TO EAT

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

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

عالی و قیمت نازل
خورش های
انواع کباب ها
READY
TOکیفیت
EATایرانی با
• PRÊT
À وMANGER

READY TO EAT

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

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

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

BLVD.
PIERREFONDS

23

24

 سال  19شماره  25  1114خرداد 1392

PAIVAND: Vol. 19  no.1114  juin 15, 2013

www.paivand.ca

24

ایران :اقتصاد...

آیامیتوانبامالیاتکاهشدرآمدنفتیراجبرانکرد؟

دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

ادامه دار...

Å Åپا را به اندازه گلیم باید دراز كرد !
Å Åپای خروستو ببند،
به مرغ همسایه هیز نگو !
Å Åپایین پایین ها جاش نیست،
باال باال ها راش نیست !
Å Åپز عالی ،جیب خالی !
Å Åپس از چهل سال چارواداری،
االغ خودشو نمی شناسه !
Å Åپس از قرنی شنبه به نوروز می افته !
Å Åپستان مادرش را گاز گرفته !
Å Åپسر خاله دسته دیزی !
Å Åپسر زائیدم برای رندان ،دختر زائیدم برای
مردان ،موندم سفیل و سرگردان !
Å Åپدر كو ندارد نشان از پدر  /تو بیگانه خوانش
نخوانش پسر !
Å Åپشت تاپو بزرگ شده !
Å Åپنج انگشت برادرند ،برابر نیستند !
Å Åپوست خرس نزده می فروشه !
Å Åپول است نه جان است كه آسان بتوان داد !
Å Åپول پیدا كردن آسونه ،اما نگهداریش مشكله
!
Å Åپول حرام ،یا خرج شراب شور میشه
یا شاهد كور !
Å Åپولدارها به كباب ،بی پول ها به بوی كباب!
Å Åپول ما سكـۀ ُع َمر داره !
Å Åپیاده شو با هم راه بریم !
Å Åپیاز هم خودشو داخل میوه ها كرده !
Å Åپی خر مرده می گرده كه نعلش را بكنه !
گـل منار خوبه !
Å Åپیراهن بعد از عروسی برای َ
Å Åپیرزنه دستش به درخت گوجه نمی رسید،
می گفت  :ترشی بمن نمیسازه !
Å Åپیش از آخوند منبر نرو !
Å Åپیش رو خاله ،پشت سر چاله !
Å Åپیش قاضی و معلق بازی !

ش��مسالدین حس��ینی ،وزیر امور
اقتصادی و دارایی ایران ،در گفتوگو
با آخرین شماره هفتهنامه «تجارت
ف��ردا» ،چاپ تهران ،اظهار داش��ت
که در س��ال ج��اری خورش��یدی،
 ،۱۳۹۲با توجه به تحریمها و کاهش
درآمده��ای نفتی ،کش��ور نیازمند
افزایشدرآمدهای مالیاتی است.

فریدون خاوند ،کارش��ناس و استاد
اقتصاد در پاریس م��ی گوید :وزیر
امور اقتصادی ودارایی میگوید که به
نظر او تداوم تحریمها در سال جاری
حداقل به سنگینی سال  ۹۱است .او
اضافه میکند کهدر این وضعیت باید
خوشبینانه گفت که درآمد دولت از
محل نفت به اندازه سال قبل خواهد
بود.

روبهروشدن با گذشته برای      ...

بیش از  200اصطالح و
لغت مشهدی
آبگوشت ُقرمه سبزی = ابگوشت
بُزباش
آپارتی = دریده
اَجیر = سر حال
اَخکوک = زردالوی نارس
اُرسی = کفش

•

>> ادامه از صفحه6 :

خشونت اغلب بهعنوان نشانه قدرت
به اشتباه گرفته میشود .در حالیکه
دقیقا برعکس این است:

خشونت ،نشانه غایی ضعف است.

م��ردی که زنی حامله را ش��کنجه
میکند یا طنابدار به گردن پسری
چهارده ساله میاندازد یا در زندان به
زندانی تجاوز میکند ،و رژیمی که از
این سیستم زبونی و وحشت حمایت
میکند ،نه تنها فاسداالخالق است
بلکه عمیقا ضعیف و جبون اس��ت.
فرقی با مردی ک��ه زن و بچهاش را
میزند ،ندارد؛ اصال انس��ان نیست؛
بزدلی اس��ت ک��ه نمیتواند بزدلی
خودش را بپذیرد و بنابراین ضعیفتر
از خودش را به دام میاندازد.
دلیل اینک��ه رژیمهای تمامتخواه،
از س��رکوب چپها توسط حکومت
نظام��ی آرژانتین گرفت��ه تا تحقیر
آفریقاییها توسط آپارتاید آفریقای
جنوبی ،قومکشی مسلمانان توسط
میلوس��ویچ در یوگس�لاوی سابق،
دینی ش��هروندان
س��رکوب ش��به ِ
توس��ط جمهوری اس�لامی ،دلیل
اینکه این نوع رژیمها ،مخالفان خود
را میکشند ،شکنجه میکنند ،زندان
میکنند ،صدای آنها را به هر نحوی
خفه میکنند و آزادی بیان را کنترل
میکنند ،این اس��ت ک��ه آنها فاقد
مشروعیت هستند ،زیرا آنها از مردم
خودشان میهراسند ،آنها قدرت را
نه به عنوان مسئولیتپذیری تصور
میکنن��د که آنه��ا را در برابر ملت
پاس��خگو میکن��د بلکه ق��درت را

با دوستان مشهدی!
نگ کوچک اختالط
ره

ف

او از این ح��رف نتیجه میگیرد که
با توجه به هزینهها ،دچار کس��ری
بودجه هس��تیم و برای رفع کسری
بایستی مالیات را تقویت کنیم.
نکته مهمی که میشود در رابطه با
س��خنان آقای حسینی مطرح کرد
این است که در سال جاری تحریمها
بیشتر از سال گذشته است و درآمد
حاصل از نفت هم کمتر از سال پیش
خواهد بود .بنابراین کسری
بودجه هم طبعا زیادتر است
و باید آن را تامین کرد.
راهی که آقای وزیر پیشنهاد
میکندافزایشمالیاتهاست
که ،به گفته او ،برای رسیدن
به این هدفدولتدرخواست
دو فوریت��ی ش��دن الیح��ه
مالیاتی را ارائه کرده است تا
کسری بودجه را جبران کند.
مس��ئله این اس��ت ک��ه در
وضعیت موجود اقتصادی از
مردمی که زیر فش��ار بحران
اقتصادی و ت��ورم کمر خم
کردهان��د ،نمیش��ود انتظار

داشت که مالیات بیشتری بپردازند.
واحدهای تولیدی بخش خصوصی
هم اغلب در وضعیت زاری قرار دارند
ودر این شرایط امپراتوریهای عظیم
مالی باقی میمانند؛ از جمله س��تاد
اجرایی فرمان امام خمینی ،قرارگاه
خاتماالنبیا ،بنیاد مستضعفان و غیره
که مالیات نمیپردازند.
در کشورهای پیشرفته جهان ،سهم
مالیات در تولید ناخالص داخلی ۲۰
تا  ۳۰درصد است.
در ای��ران بر پای��ه خوشبینانهترین
ارزیابیه��ا این رقم هفت تا هش��ت
درص��د اس��ت و دلی��ل آن هم این
است که ش��مار بزرگی از واحدهای
متعلق به نهادهای ش��بهدولتی که
هیچ دستگاهی بر آنها کنترل ندارد
از مالیات میگریزند.
ب��ه هر حال عمر این دولت به س��ر
آمده است و دولت آتی هم با کوهی
از مش��کالت ناشی از کسری بودجه
روبهرو خواهد ش��د و چ��ارهای جز
استقراض از بانک مرکزی و در واقع
چاپ اسکناس ندارد که پیامد آن هم
دامن زدن هر چه بیشتر به نرخ تورم
است.

از بَر
کردن = حفظ کردن؛ به یاد سپردن
اِشکاف = کمد
آق میرزا = شوهر خواهر
اَل َپر = ورپریده
اَلِفش = نوچ
اینجه = اینجا
بانکه = ظرفی شیشه ای برای ترشی
ببست او چینگته! = ببند دهنت رو!
بَد دماغ = زودرنج
برفِست = بفرست
بوی قوروت مِده = مقدمه برای کش

مجوزی میدانند برای سوءاستفاده
و فساد.
به عن�وان مثال چ�را رژیم این
همه از حقیقت میهراس�د که
بیست و پنج سال بعد از اعدام
جمع�ی  ۱۳۶۷ک�ه هن�وز انکار
میشود ،برای پاک کردن گواه،
اسکلتهای قربانیان ،از خاوران
از بلدوزر استفاده میکند؟
چق��در طعنهآمیز اس��ت ک��ه این
رژیمهای بهظاهر قدرتمند ،حتی از
بقایای خاکی قربانیانش میترسند.
ِ
قدرت حقیقت و عدال��ت از قدرت
فریب و خشونت بسی بیشتر است
و تاریخ نش��ان میده��د که یکبار
دیگر مردم حول باور خود و عدالت
متحد میشوند و نهایتا آزادی غالب
میشود.
نباید فراموش کرد که عدالت ،انتقام
ِ
انسانیت
نیست؛ عدالت ،احیاگر هم
قربانی و هم انسانسیت مقصر است
زیرا بیرحم بودن و خش��ن بودن،
انکار انسانیت هر دو عامل است.
ایران آینده باید به کس��انی قدرت
بخشد که پاسخگوی جنایات باشند
تا از سوءاستفادههای آتی پیشگیری
کنند.

بای�د کمیته حقیقت و آش�تی مانند
آفریق�ای جنوب�ی دایر ش�ود ،زیرا
در غیر این ص�ورت ،نارضایتیهای
معطل به صورت انتقام و خشونت سر
برمیآورند.

دستکمبایدمحاکماتیبرایآنهایی
که بیشترین مسئولیت را داشتند،

رفتن
بوزُن ُقره = خارپشت
پاتروم = سرپیچ المپ
پَت = گره خوردن مو
پُر ُمز = پریموس
پُفله = تاول
پلخمون = تیر کمان
پ َلشت = کثیف
پرباد = فرد قهر کرده
پُر َچنه = پر حرف
پیشینگ = پاشیدن آب
تُخمی = به درد نخور
تذکره = گذرنامه

مانند تعقیب قضایی میلوس��ویچ و
کسانی که مس��ئول کشتار دست
جمعی مسلماندر صربستان بودند،
برگزار شوند.
ای��ده آل ای��ن اس��ت ک��ه چنین
محاکماتی در پیش��گاه دادگاههای
مس��تقل و بیطرف در ایران آینده
و دموکراتیک باش��د ن��ه در دادگاه
بینالملل��ی جنایی اله��ه ،از اینرو
میتوانیم ادعا کنیم مالک گذشته
خود هس��تیم و توانایی برای اجرای
عدالت را داریم.
ورای آن ،رئیسجهمور آینده که به
طور دموکراتیک انتخاب شده ،شاید
زنی و زندانی سیاسی سابق و قربانی
شکنجه باش��د (مانند دیلما راسف
رئیسجمه��ور برزیل ،ک��ه در دهه
 ۱۹۸۰توسط حکومت نظامی مورد
آزار ق��رار گرفت پیش از آنکه جایی
در مراتب عالی کشورش برای خود
فرض کند) ،شاید یک رئیس دولت
در آین��ده از مردم ای��ران به خاطر
جنایتهای گذشته عذرخواهی کند
و یک دوره آشتی را آغاز کند.
شاید او به خاوران برود و گل بر سر
مزار قربانیان گمنام بگذارد و به التیام
ملی کمک کند.
ش��اید باالخره اوین را ببندد و آن را
تبدیل به موزه کند مانند آشویتس
در لهستان یا تول اسلنگدر کامبوج
جایی که خمـِرهای سرخ هزاران نفر
را شکنجه کردند.
روش��ی که ما طبق آن با گذش��ته
رویرو میش��ویم ،تعیینکننده نوع

تَسمه=کمربند
توشله = تیله
توله نَده = ُهل نَده!
تیار = آماده
تین = قوطی حلبی
ُجل ُجل = وول خوردن
جوز = گردو
جیر دادن = جر زدن
جیردو = کسی که در بازی جرمیزنه
…!
چاخو = کسی که کارش خالی کردن
چاه مستراح است
چارَقد = روسری

آیندهای است که ما برای ملت بسیار
رنجدیده خود میسازیم.
روند التیامبخش��ی و آش��تی ملی
ب��ا نش��ان دادن حقیق��ت تاریخی
بیعدالتیه��ای گذش��ته به عنوان
بنیادی برای گفت و گو میان ایرانیان
آغاز میشود در رابطه با اینکه معنی
ش��هروند ای��ن ملت ب��زرگ بودن
چیست؛ اینکه انسان ارزش احترام و
منزلت دارد ،چه معنا دارد.
تنها آن وقت ،ایران به عزت و عظمت
میرس��د که به درس��تی مستحق
رهب��ری میان ملل دیگر اس��ت .تا
زمانی که ما خشونت گستردهای را
علیه شهروندان خود اعمال میکنیم،
تا زمان��ی که ما ب��ه ایدئولوژیها و
باورهای سیاسی اجازه میدهیم که
موی ِد تخطی از حقوق بش��ر باشند،
هرگز نمیتوانیم مدعی جایگاه خود
در تاریخ باشیم.
عدالت هم دربرگیرنده قربانی است
هممقصر:

مایی که ب��رای فردایی بهتر مبارزه
میکنیم باید نگاهی فراسوی انتقام
داش��ته باش��یم ،ورای خشمی کور
برای عدال��ت آزادیبخش که حتی
از نیروه��ای بس��یج که ب��رادران و
خواهران ما را میزنند ،دعوت کنیم
ت��ا به میز ندامت و برادری بیایند تا
انسانیت آنها نیز احیاء شود.
_________

•

چاکـوش = چکش
ّ
َچخ َچخ کردن = الس زدن
ُچخت =پشم
چراغ  -بَرات = شب های نیمه شعبان
که به دیدار مردگان می روند و
خیراتمیکنن
چرب شیرین = حلوا
ُ
ُچرنه :بخشی از قوری که از آن چایی
بیرونمیریزد
ُچسان ُفسان = به خود رسیدن
ُچسماره = نوعی توهین
ُچسی نیا = پز نده!
ُچغُک = گنجشک

حتر می
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و اعالن جنگ آشکار به نظم موجود

نظام سیاسی حاکم بر ایران ،نظمی استبدادیست
که یک دیکتاتور افسارگسیخته و مطلقالعنان ،به
نام ولی فقیه در رأس آن قرار گرفته ،تمام ارگانها
و نهادهای دس��تگاه دولتی تحت امر او هستند و
ق��درت خود را از وی اخذ میکنن��د .در این نظم
اس��تبدادی آنچه که انتخابات و نهادهای انتخابی
نام گرفته است ،چیزی جز کاریکاتوری از انتخابات
و ارگانه��ای انتخاب��ی در همان معن��ای محدود
بورژوایی آن نیس��ت و در واقعیت جز یک نیرنگ
پلیس��ی رژیم اس��تبدادی برای فریب ناآگاهترین
بخش مردم نیستند.
در نظم استبدادی حاکم بر ایران ،مسئله صرفاً به
این واقعیت خالصه نمیشود که تودههای وسیع
مردم از آزادیهای سیاس��ی و حقوق دمکراتیک
خود محروماند و نمیتوانند نمایندگان واقعی خود
را آزادان��ه برای ارگانهای واقعاً انتخابی برگزینند،
بلکه اساس��اً انتخاباتی وجود ن��دارد ،تمام ارگانها
و نهادهای دس��تگاه دولتی و از جمله آنهایی که
ظاهراً انتخابی معرفی میشوند ،در کل ،مستقیم و
غیر مستقیم انتصابیدیکتاتور رأس نظاماند.
در جمهوری اس�لامی ظاه��راً یک رئیس جمهور
وجود دارد که ادعا میشود به عنوان منتخب مردم
در رأس ق��وه اجرایی قرار دارد .در واقعیت اما او نه
منتخب مردم ،بلکه منصوب شده از سوی ولی فقیه
است .خدعه و فریب دستگاه پلیسی – استبدادی
حاکم در این اس��ت که ادعا میکند نهاد ریاست
جمهوری ،انتخابیس��ت و هر کس میتواند برای
کاندیداتوری پست ریاست جمهوری ثبت نام کند
و انتخاب ش��ود .اما همی��ن که مرحله ثبت نام به
پایان رسید ،آشکار میگردد که تمام این ادعا دروغ
و فریب است .نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان ،به
علت زن بودنشان نمیتوانند رئیس جمهور شوند و
از همان آغاز رسماً حذف شدهاند .چندین میلیون از
جمعیت کشور که باورهایدینیدیگری جز اسالم
دارن��د ،و یا اص ً
ال دین و مذه��ب ندارند ،آنها نیز
رسماً حذف شدهاند .سپس نوبت به یک جمعیت
چند میلیونی مسلمانان سنی مذهب میرسد که
آنها نیز نمیتوانند رئیس جمهور شوند .در نهایت
باقی میماند تعدادی کاندیدا که اولین شرط ،یعنی
مسلمان شیعی مذهب رادارا هستند.
ش��ورای نگهبان جمهوری اس�لامی که یک نهاد
انتصابیدیکتاتور رأس نظام استبدادیست و مقدم
بر هر چیز خواس��ت و منافع ولی فقی��ه را دنبال
مینماید ،به آنچه که تاکنون حذف شدهاس��ت
اکتفا نمیکند .کسی که "رجل سیاسی و مذهبی"
نیست کنار گذاشته میشود.
این که رجل سیاسی و مذهبی چیست؟ وابسته به
تشخیص شورای نگهبان گماشته خامنهای است.
ام��ا میتوان گفت که وی باید یکی از خدمتکاران
و کارگ��زاران رژیم اس��تبدادی و عالوه بر این یک
شخصیت به اصطالح برجسته مذهبی باشد.
سپس به اصل مسئله میرسد که کاندیدای ریاست
جمهوری نباید کمترین مخالفتی با دولت مذهبی
و نظم اس��تبدادی حاکم داشته باشد ،بلکه التزام
عملی به والیت فقیه داش��ته و فرمانبردار و نوکر
بی چون و چرای وی باش��د .آنچه که سرانجام به
عنوان کاندیداهای ریاس��ت جمهوری از تصویب
شورای نگهبان میگذرد ،چند نفری از گماشتگان و
جنایتکاران سرسپردهی رژیم ارتجاعی حاکم است.
حاال به مردم میگویند شما حق دارید از میان این
عوامل رژیم پلیسی – استبدادی یکی را به عنوان
رئیس جمهور انتخاب کنید والبته در نظر داشته
باشید که وظیفه دینی و شرعی شماست که حتماً
به یکی از این جالدان و سرسپردگان دولت دینی و
ولی فقیه رأی دهید!
این است ماهیت قالبی آنچه که رژیم جمهوری
اسالمی آن را نهادی انتخابی معرفی میکند.
پوش��یده نیس��ت که در اینجا ن��ه فقط حتا یک
نهاد نمایندگ��ی وجود ندارد و آنچه که هس��ت
یک مضحکه پلیسی رژیم استبدادیست ،نه فقط
تودههای وسیع مردم ایران از حق داشتن ارگانهای
نمایندگی و انتخاب شدن در آنها محروماند ،بلکه
بر خالف آنچه که در ظاهر ادعا میش��ود ،مردم
از حق انتخاب ک��ردن نیز محروماند .چرا که حق
انتخاب ،مستلزم آزادی در انتخاب است .این آزادی
در انتخاب ،از مردم س��لب ش��ده اس��ت .به کلی
مس��خره است که گفته شود مردم از حق انتخاب
کردن برخوردارند ،اما فقط برای انتخاب چند نفری
که رژیم پلیسی -استبدادی ،انتخاب آنها را مجاز
دانسته اس��ت .جمهوری اس�لامی به مردم ایران
میگوید ،ش��ما از حق انتخاب کردن برخوردارید،
اما به این شرط که گزین شدههایدستگاه پلیسی
– استبدادی را انتخاب کنید .خارج از این ،از هیچ
حقی برخوردار نیستید.
اما این هنوز پایان ماجرا نیست .ماهیت تماماً قالبی
نهاد انتخابی در جمهوری اسالمی آنگاه آشکارتر

خود را نش��ان میدهد که به اصطالح انتخابات به
پایان میرسد .اگر حتا میلیونها تن از مردم ناآگاه
و یا آنهایی که منافعشاندر چارچوب نظم موجود
است ،به فردی رأی داده باشند که گویا قرار است
رئیس جمهور آنها باشد ،تمام این آرا فاقد ارزش و
اعتباراند ،تا روزی که ولی فقیه،دیکتاتور رأس نظام،
او را تأیی��د کند و به اصطالح حکم تنفیذ را صادر
نماید .اگر او مخالفت نماید ،تمام این آراء باطلاند.
ت��ازه وقتی که این ماج��را به پایان برس��د و فرد
مورد اعتماد ولی فقیه در پست ریاست جمهوری
قرار گی��رد ،او فقط میتواند با نظر ولی فقیه ،وزرا
را انتخ��اب و کابینه خود را تش��کیل دهد .به طور
مشخص وزرای وزارتخانههای نظامی ،امنیتی و
سیاست داخلی و خارجی یا مستقیماً توسط ولی
فقیه تعیین میشوند ،یا فردی که انتخاب میشود،
باید مورد تأیید کامل وی باشد .از همین روست که
او میتواند مستقیماً این وزرا را عزل و نصب کند.
بارزترین نمون��ه آن را در جریان نزاع احمدینژاد
و خامنهای دیدیم ک��ه احمدینژاد وزیر اطالعات
را برکنار کرد ،اما خامنهای ش��خصاً او را در پست
وزارت اطالعات ابقا نمود .پیش از آن نیز او معاون
احمدی نژاد را برکنار کرده بود.
آنچه که در مورد نهاد به اصطالح انتخابی ریاست
جمهوری گفته شد ،به شکلیدیگردر مورد مجلس
ارتجاع اس�لامی نیز صادق است .با این تفاوت که
رسمی و علنی ،زنان و معتقدین به برخی ادیان و
مذاهب دیگر را حذف نکردهاند ،بلکه چند نفری از
آنها را که سرسپردگیش��ان به رژیم کام ً
ال محرز
است ،به عنوان دکور در درون طویله اسالمی جای
دادهاند .معموالً برای این نهاد رژیم نیز افرادی ثبت
نام میکنند که از طرفداران و سرسپردگان رژیماند
و همانگونه که ترکیب کنونی این نهاد دس��تگاه
پلیسی نش��ان میدهد ،همگی پاسدار ،بسیجی،
اعضای وزارات اطالعات و یا آخوندهای دس��تگاه
انگلروحانیتاند.
ب��رای انتخابات این نهاد رژیم اس��تبدادی ،وزرات
اطالعات ،وزارت کش��ور ،س��پاه پاسداران و پلیس
جمهوری اس�لامی هستند که مش��ترکاً تعیین
میکنند چه کسانی میتوانند کاندیدای به اصطالح
نمایندگی مجلس شوند .آنها از میان افرادی که
صالحیتش��ان در دفاع و پاسداری از دولت دینی
جمهوری اسالمی و سرسپردگیشان به ولی فقیه،
محل کمترین تردیدی نیس��ت ،تعدادی را گزین
میکنند .سپس شورای نگهبان نیز تصمیم نهایی
را در م��ورد آنها میگیرد و به عنوان کاندیداهای
نمایندگی مجلس ارتجاع اسالمی معرفی میکنند
و ب��ه م��ردم ای��ن ح��ق را میدهند ک��ه از میان
دستچینشدههای رژیم پلیس��ی – استبدادی،
اف��رادی را انتخاب کنند .نه��ادی که بدین طریق
شکل میگیرد نه یک نهاد پارلمانی و انتخابی ،بلکه
نهادی پلیسی – استبدادی برای فریب توده ناآگاه
مردم است .آنچه هم که مجلس شورای اسالمی
تصویب میکند ،در خدمت تقویت رژیم پلیسی و
تحکیم اسارت مردم میباشد.
از آنجایی ک��ه اغلب باندهای درونی رژیم در این
نه��اد حضور دارند و هر باندی در پی منافع خاص
اقتصادی و سیاسی خود نیز هست ،کشمکشهایی
میان این باندها در جریان اس��ت که گاه تش��دید
میش��ود .طرفداران رژیم جمهوری اسالمی اغلب
تالش میکنند که این نزاعهایدرونی مرتجعین را
دلیلی بر خصلت نمایندگی مجلس اسالمی معرفی
کنند .در حالی که این نزاع اساس��اً بر س��ر منافع
درونی باندهای رژیم استبدادی – پلیسی است و
ارتباطی با منافع مردم و خواستهای آنها ندارد.
بسی مسخره است ،نهادی را که اعضای آن گزین
شده دستگاه پلیسی و امنیتی رژیم است و تماماً
متشکل از پاسداران ،بسیجیها ،حزباللهیهای،
مأموران وزارت اطالعات و آخوندهای مرتجع است،
یک نهاد نمایندگی حتا بورژوایی از نمونه پارلمان
معرفی نمود .روشن است که یک چنین نهادی فاقد
قدرت و اختیارات حتا در محدودهی پارلمانهای
نیمه دمکراتیک بورژوایی اس��ت .نه فقط قدرت و
اختیاری جز تصویب جزئیات سیاستهای کلی
رژیم که آنها را ولی فقیه تعیین میکند ،از خود
ندارد ،بلکه ناچیزترین مصوبههای آن نیز توسط
شورای نگهبان کنترل میشود که چیزی برخالف
چارچوب نظم استبدادی و خواست و سیاستهای
ولی فقیه در آن نباشد .در مواردی هم که مسایل
مهمتری مطرح است ،خود ولی فقیه رأساً دخالت
میکند و به مجلس تحت امرش دستور میدهد
که چه چیزی را تصویب کند و یا نکند .مواردی را
که خامنهای به مجلس ارتجاع اسالمیدستورداده
اس��ت که چیزی را تصویب بکند یا نکند ،اقدامی
را انجام بدهد یا ندهد ،کم نیس��ت .گماش��تگان
دیکتاتور رأس نظام در مجلس ارتجاع اس�لامی
همواره گفتهان��د که مجری اوام��ر ولی فقیهاند.

مجلس ارتجاع چیز دیگری جز یک نهاد پلیس��ی
– استبدادی در خدمت رژیم استبدادی جمهوری
اس�لامی و دیکتاتوری مطلقالعنان آن ،ولی فقیه
نیست .این نهاد نیز ،نهاد انتصابی رژیم استبدادی
حاکم است .ما دیگر وارد بحث دهها ارگان و نهادی
که سران و مقامات آنها مستقیماً توسط خامنهای
گماشته ش��دهاند از نمونه دستگاه قضایی ،مجمع
تشخیص مصلحت ،صدا و سیما ،رؤسا و فرماندهان
ارتش ،سپاه ،پلیس و غیره و غیره نمیشویم که به
بحث "انتخابات" ارتباط پیدا نمیکند.
بنابراین کام ً
ال روشن است که در جمهوری اسالمی
نه نهاد انتخابی و نمایندگی وجود دارد و نه به طور
واقعی مردم از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن
برخوردارند.
ممکن اس��ت طرفداران پوشیده و آشکار استبداد،
ادعا کنند که نظامه��ای پارلمانی بورژوایی نیز در
آغاز پیدایش نظم سرمایهداری ،همین محدودیتها
راداشتند و جمهوری اسالمی هم از نمونه آنهاست.
این ی��ک توجیهگ��ری در دفاع از رژیم پلیس��ی
– استبدادیس��ت .البت��ه در ط��ول تاریخ نظام
س��رمایهداری و پیدایش نظام پارلمانی در مراحل
اولیه آن ،س��ابقه داشته است که بخش وسیعی از
مردم از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودند
و فیالمثل ضوابطی همچونداشتندارایی و ثروت،
مالک این محدود کردن حقوق مردم قرار میگرفت،
ام��ا در آنجا در همان محدوده تنگ و باریکی که
حق رأی و ارگانهای انتخابی به رسمیت شناخته
ش��ده بود ،اصل آزادی انتخابات رعایت میش��د و
در همان محدوده ارگانه��ا و نهادهای انتخاباتی
وجود داش��ت و نه نهادهای پلیسی – امنیتی ،از
نمونه آنچه که در ایران وجود دارد .این هم روشن
است که تودههای مردم این کشورها به ویژه طبقه
کارگر با مبارزه خود ،محدودیتها و موانعی را که
این نظامهای پارلمانی ایجاد کرده بودند ،برچیدند
که الاقل آنچه که از نظر حقوقی ،برابری بورژوایی
نامیده میشود و همراه با آن آزادی سیاسی برای
عموم مردم به رسمیت شناخته شود .بگذریم از این
که اکنوندیگر حتادمکراتیکترین نظام پارلمانی،
پدیدهای از نظر تاریخی ارتجاعی و کهنه شده است
و اکنون نهادهای انتخابی از طراز عالیتری ،نظیر
شوراها در دستور کار طبقه بالنده و مترقی تاریخ
قرار گرفته اس��ت .اما طرفداران پوش��یده و آشکار
جمهوری اسالمی برای توجیه استبداد به چندین
قرن پیش پناه میبرند .در ایران اما همان نهادهای
بورژوایی ناقص و محدود  ۳۰۰تا  ۴۰۰سال پیش
نیز وجود ندارد و آنچه که هس��ت ،انتصابات ولی
فقیه ،دیکتاتور مطلقالعنان اس��ت و مؤسس��ات
پلیس��ی – اس��تبدادی که ب��ه عن��وان نهادهای
انتخابی جا زده میشوند ،بنابراین در کشوری که
تودههای بسیار وس��یع مردم و حتا متجاوز از ۹۰
درصد جمعیت کشور نه به طور واقعی از حق رأی
برخوردارند و نه ب��ه طور واقعی میتوانند انتخاب
کنند و انتخاب شوند و اص ً
ال نهادهای انتخابی وجود
ندارد،در اینجا "انتخابات" مضحکهای بیش نیست
و مادام ک��ه این وضعیت وج��ود دارد ،وظیفه هر
س��ازمان سیاسی انقالبی است که همواره آن را به
عنوان فریب و نیرنگ دستگاه پلیسی و استبدادی
افشا کند ،از تودههای مردم بخواهد که فریب رژیم
پلیس��ی – اس��تبدادی را نخورند و از شرکت در
خیمهشب بازی انتخاباتی رژیم امتناع کنند ،یعنی

Demo.shorai@gmail.com

دمکراسیشورایی

ازتارنمایتلویزیون
دمکراسیشوراییدیدنکنید

آن را تحریم نمایند.
اما صرف��اً امتن��اع از رأی دادن و عدم
شرکتدر انتخابات قالبی ،کافی نیست.
این یک اقدام غیر فعال است و به رژیم
آسیب جدی وارد نمیآورد .چون همان
گونه که همگان آگاهند و حتا برخی از
سران جناحهای رژیم نیز به آن اعتراف
تلویزیون دمکراسی شورایی
به
کردهاند ،رژیم پلیسی – استبدادی
فریاد رس�ای کارگران و تمامی انس�ان های
از
قالبی
سادگی میتواند میلیونها رأی
زحمتکش ،شریف و س�تم دیده ای است که
این
مهم
صندوقهای خالی رایدرآورد.
برای آزادی و سوسیالیسم پیکار می کنند.
همراه
دادن
است که این امتناع از رأی
از ای�ن پس برنامههای تلویزیون دمکراس�ی
با اقدام مبارزاتی فع��ال برای برچیدن
ش�ورایی ب�ر روی اینترنت در دسترس�تان
تمامدستگاه رژیم ارتجاعی حاکم باشد.
وقت��ی ک��ه از تحریم فع��ال صحبت خواهد بود.
از تارنمای تلویزیون دمکراس�ی شورایی در
میشود ،اعتراض به شکل و چگونگی
ی��ک نهاد معی��ن و در چارچ��وب آن ش�بکه جهانی اینترنت دیدن کنید و آدرس
نیست که فرضاً با حک و اصالح  ،نزاع آنرا در اختیار دیگران نیز بگذارید .ش�ماره
پایان یابد ،بلکه مبارزه برای برانداختن تلفن برای تماس :
 ۰۰۴۵۳۶۹۸۷۲۸۱و ۰۰۴۵۳۶۹۱۲۱۸۷
آن اس��ت .و این نف��ی و براندازی نهاد
رژیم پلیسی – اس��تبدادی ،حملهای
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:
مستقیم به رژیم و اعالن جنگ آشکار
http://tvshora.com
به کلیت نظام اس��ت .از اینرو تحریم
Email: shora.tv@gmail.com
فعال فراخوان به تعرض علیه جمهوری
اسالمی و سرنگونی آن است.
ی
که
شود
در اینجا این سؤال مطرح م
و پاس��داران نظم موجود ،اکثریت بسیار بزرگی از
یعنی
دارد؟
وجود
نیز
آیا شرایط عینی این تعرض
مردم ایران به دالیل متعدد اقتصادی ،اجتماعی و
سیاس��ی
اوضاع
از
عینی
بر یک تحلیل و ارزیابی
سیاسی خواهان سرنگونی رژیم ارتجاعی حاکم بر
ه
و
مردم
ه��ای
تود
مب��ارزات
جامع��ه ،خلقیات و
ایران هستند .لذا شرایط عینی نه فقط برای تحریم،
هست؟
مبتنی
وضعیت رژیم
بلکه سرنگونی رژیم فراهم است.
ً
ه
س��رمای
داری،
نظم
یک
در
ک��ه
وقتی
بیتردی��د،
باید دقیقا در ش��رایطی که رژیم بساط خیمهشب
ه
تود
های
باشد،
حاکم
استبدادی
–
پلیس��ی
رژیم
ب��ازی خود را پهن کرده اس��ت ،از تم��ام امکانات
در
جوانان،
و
زنان
بورژوازی،
خرده
اقش��ار
و
کارگر
علنی و غیر علنی برای تش��دید تبلیغ علیه رژیم
یک کالم اکثریت بسیار بزرگ مردم ،محروم از هر استفاده کرد و ماهیت این خیمه شببازی را حتا
گونه آزادی سیاس��ی و حتا محروم از آزادی های برای ناآگاهترین بخش توده مردم افشا کرد .باید به
فردی ،زیر فشار بیحقوقی ،اختناق و سرکوب قرار تودههای وسیع مردم توضیح داد که نه تنها شرکت
داشته باشند و رژیم پلیسی – استبدادی ،اختناق در این خیمهشب بازی هیچ بهبودیدر اوضاع پدید
و سرکوب را به درجهای رسانده باشد که گروههای نخواهد آورد ،بلکه وضعیتی وخیمتر هم به لحاظ
متعددی از نمایندگان سیاس��ی ب��وژوازی نیز در اقتصادی و هم سیاسی در پی خواهد داشت.
اپوزیسیون قرار گرفته باشند ،در چنین جامعهای باید توضیح داد ک��ه تنها از طریق مبارزه انقالبی،
نارضایتی تودهای از وضع موجود بس��یار گسترده توسل به اشکال گوناگون مبارزات علنی ،تجمعات،
اس��ت و اکثریت بزرگ مردم برای برانداختن نظم تظاهرات و گسترش اعتصابات و در نهایت اعتصاب
پلیسی – استبدادی مبارزه میکنند .این واقعیت را عمومی سیاسی و قیام مسلحانه و استقرار ارگانهای
مبارزات تودههای مردم ایران مکرر نشان داده است .نمایندگی و انتخابی واقعی یعنی شوراهاس��ت که
مبارزاتی که گاه به مرحله قیام و جنگ خیابانی نیز میت��وان از وضعیت فاجعهباری که رژیم ارتجاعی
فرا روئیده است.
حاکم به مردم تحمیل کرده است نجات یافت .باید
اختناق
رژیم
از
عمومی
نارضایتی
فقط
در ایران ،اما
از تودههای مردم خواست که تمام مقررات و قوانین
مبارزه
یک
آزادی،
کسب
برای
مبارزه
و
و سرکوب
رژیم را زیر پا بگذارند ،اعتصابات و اعتراضات خود را
ن
بحرا
با
استبدادی
رژیم
نیست.
بالفعل
متعدد
های
گسترشدهند ودر هر کجا این امکان وجودداشت
ه
عرص
و
اجتماعی
اقتص��ادی،
مختل��ف
ه��ای
در
با سازماندهی تجمعات  ،رژیم و خیمهشب بازی آن
ت
سیاس
ه
روب
برای
رژیم
های
تمام
روست.
سیاسی
را به محاکمه کشند .هدف تحریم فعال ،سرنگونی
غلبه بر این بحرانها به شکست انجامیده است .این جمهوری اسالمی ،کسب قدرت توسط کارگران و
بحرانها به ویژه تضاد میان کارگران و زحمتکشان زحمتکشان و استقرار یک حکومت شوراییست.
را با رژیم حاکم تشدید کرده است .بحران اقتصادی ،حتا اگر این تعرض به قدر کافی نیرومند نباشد که
وضعیت تودههای کارگر و زحمتکش را به نحو غیر سرآغازی برای سرنگونی فوری رژیم باشد ،تحریم
قابل توصیفی وخیمتر کرده اس��ت .فقر ،بیکاری فعال رژیم را به شدت تضعیف خواهد کرد و روند
و گران��ی ابعاد حیرتآوری به خود گرفته اس��ت .سرنگونی آن تسریع خواهد نمود.
کارگران در اش��کال متنوعی از مبارزه ،اعتصابات،
تجمعات اعتراضی ،بستن جادهها ،راهپیماییهای
__________
خیابانی ،پیوس��ته نارضایتی و اعتراض خود را به
نشریه کار شماره ۶۴۷
نظم موجود ابراز داشتهاند .به جز جیرهخواران رژیم

برگشتپدروخواستمنوکودکانزندانیانسیاسی

نیما ابراهیم زاده

دی��روز بود که پ��درم را برای
برگشتن به زندان بدرقه کردم.
مثل این که آقای دادس��تان
حرف کسی را گوش نمیدهد
و تاکی��د پزش��ک قانون��ی و
پزشکان بیمارستان محک را
مبنی بر بودن پدردر کنار من
را نادیده گرفته اس��ت .حال
دیگر چ��کار کنم .دلم به این
خوش بود که پدرم در کنارم
هست و مرا در شکست دادن
بیماریم کمک خواهد کرد .اما
جناب دادستان بازهم دست
بکار ش��د و پدرم را به زندان
احضار کرد.
من نمیدانم ک��ه جدا کردن
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پدری از فرزندش که مبتال به
سرطان است چه نفعی برای
آن ها دارد!
هنوز با بیماریم سازگار نشده
ام که ع��ده ای پدرم را از من
جدا ک��رده اند .حال عالوه بر
مبارزه با بیماری باید چش��م
انتظار آزادی پدر هم باش��م.
ش��ما که در بهتری��ن دوران
زندگی ام که ده یازده س��اله
بودم حق داش��تن پدری در
خانه را از من گرفته بودید و
ش��ما که کودکی من را مثل
هزاران ک��ودک دیگر از من
گرفته اید ،حداقل حال که به
این بیماری مبتال هستم پدرم
را به من باز گردانید.

حال که بیش��تر فکر میکنم
این سوال در ذهنم پدید می
آی��د که آن ه��زاران کودک
دیگر چ��کار میکنند .جناب
دادس��تان آیا ش��ما هم مثل
ما فرزندان زندانیان سیاسی
درد چشم انتظار پدر بودن را
کشیده اید؟
آیا ش��ما هم صبح و شب در
این فک��ر بوده ای��د که االن
پدرتان در چه وضع و حالی
است؟
آیا زنده است و آیا به خانه باز
خواهد گشت؟!
حتما نه
چون اگر یک روز این درد را

میکشیدید دلتان نرم میشد
و به سختی سنگ نبود .من
از زب��ان آن ه��زاران کودک
میگویم که پدرانمان را به ما
ب��از گردانید و کودکی مان را
که از ما گرفت��ه اید به ما باز
گردانی��د .آن خاطراتی را که
قرار بود به شیرین ترین لحظه
های زندگی ما تبدیل شود به
تاریک ترین روزهایمان بدل
کردید ،به ما باز گردانید.
نیما ابراهیم زاده

فرزند زندانی سیاسی در بند
بهنام ابراهیم زاده
بیستم خرداد ۱۳۹۲
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بدتریننوعسرطانپوست
باسبزیجاتدرمانمیشود

دویچ��ه ول��ه :یک تیم پژوهش��ی
آمریکایی میگوی��د ،ماده طبیعی
موجود در س��بزیجات و میوهجات
میتوان��د در درم��ان بدترین نوع
س��رطان پوس��ت یا مالنوما مؤثر
باش��د .م��اده گوس��یپین حج��م
تومورهای سرطانی را در موشهای
آزمایشگاهی کاهشداده است.
همه انواع سرطان پوست مرگبار
نیستند .اما نوعی از سرطان پوست
وجود دارد به نام مالنوما که در برابر
درم��ان مقاوم اس��ت و میتواند به
مرگ منجر شود .مالنوما جدیترین
و خطرناکترین نوع سرطان پوست
محسوب میشود.
عالمت مش��خصه مالنوما رش��د
فزایندهی س��لولهای رنگس��از
پوست (مالنوسیت) است .این نوع
از سرطان میتواند در پوست ظاهر
شود ،اما گاهی هم در سایر بافتها
دیده میشود ،مانند چشمها و حتی
رودهها.
بنا به گزارش مؤسسه ملی سرطان
آمریکا ( ،)NCIحدود  ۷۷هزار مورد
سرطان مالنوما تنها در سال جاری
( )۲۰۱۳در آمریکا تشخیص داده
شده است.
در ح��ال حاضر درمان��ی یگانه یا
ترکیبی از درمانها وجود ندارد که
بتواند همه انواع مالنوما را معالجه

عادت به کشیدن سیگار را برای
ف��رد معتاد تداع��ی می کنند،
مقدار مختصری نیکوتین را به
بدن آنها وارد می کند .اما ماده
ای ک�ه وارد ب�دن افراد می
شود عناصر خطرناک دیگر
مثل تار و مواد ش�یمیایی و
دود ناشی از سوختن کاغذ
و گرم ش�دن فیلتر را شامل
نمی شود .به این خاطر در آغاز
سیگارهای الکترونیک به عنوان
جایگزینی سالم برای سیگارهای
معمولی معرفی می شد.
«ترک
روزنام��ه «گاردی��ن» می
سیگار کار افزای��د ک��ه اکن��ون در
بسیار ساده مورد میزان س�لامت این
سیگارها تردیدهای جدی
ای است .مطرح شده است و حتی
من خودم زمزمه هایی ش��نیده می
در س��ال ه��ای اخیر هزاران بار ش��ود که کش��یدن این
نوع س��یگارها را در اماکن
با عرضه س��یگارهای
الکترونیک��ی ب��ه بازار این کار را عمومی باید ممنوع کرد.
میلیونها نفر برای ترک کرده ام!» برخی حتی معتقدند که
اگر در تبلیغ��ات تجاری
س��یگار به این وسیله
ای��ن محصوالت س��الم و
روی آورده ان��د .اما آیا
دود کردن سیگارهای الکترونیکی امن معرفی شوند ممکن است
سالم و امن است و یا در نهایت به نس��ل ج��وان به مص��رف این
مصرف توتون و تنباکو منجر می محصول گرایش پیدا کند و در
نتیجه از این طریق بعدا به مصرف ضرر ناش��ی از مصرف سیگار های
شود.
الکترونیک به اندازه نوشیدن قهوه
روزنامه بریتانیای��ی «گاردین» در سیگارهای معمولی روی بیاورند.
آغ��از مقاله خود به نقل از «مارک طب��ق قوانی��ن موج��ود ف��روش است چون تنها ماده ای که از این
تواین» می نویسد« :ترک سیگار سیگارهای الکترونیک به نوجوانان طریق وارد بدن می شود مقداری
کار بسیار ساده ای است .من خودم ممنوع نیست با این همه بسیاری نیکوتیناست.
از مدارس کش��یدن این سیگارها اما همین کارشناسان معتقدند که
هزاران بار این کار را کرده ام!»
نیکوتین یک��ی از اعتیاد آورترین در محیط های آموزشی را ممنوع در مورد نحوه تبلیغات تجاری این
موادی اس��ت که بشر مصرف می کرده اند .جامعه پزشکی بریتانیادر محصوالت بای��د نظارت و کنترل
کند .نیکوتین به فاصله هفت ثانیه تازه ترین گزارش خود می گوید که دقیق تری صورت بگیرد یک نکته
به مغز می رسد  .بیماریهای ناشی از هنوز تحقیقات پزشکی ثابت نکرده بهای ارزانتر این نوع س��یگارها به
مصرف سیگار ساالنه موجب مرگ است که مصرف این نوع سیگارها نسبت س��یگارهای معمولی است
چندین میلیون نفر می شوند و در می تواند جایگزین مناسبی برای که ممکن است مصرف و اشتیاق به
خرید این محصول را افزایش دهد.
کنار آن هزینه های سنگینی را به ترک اعتیاد به نیکوتین باشد.
بخش بهداشت و درمان کشورها اما برخی از کارشناس��ان بهداشت نکته دیگر قانونی بودن فروش آن
تحمیل می کند .به عنوان مثالدر عمومی معتقدن��د که نباید نقش به افراد زیر سن قانونی برای مصرف
کشور بریتانیا هر ساله حدود  ۱۱۴مثب��ت س��یگارهای الکترونیکی دخانیات است.
هزار نفر بر اثر بیماریهای مربوط به را زیر س��ئوال برد .ب��ه اعتقاد این کارشناس��ان بهداش��ت عمومی
مصرف سیگار می میرند و هزینه کارشناس��ان این وس��یله تاکنون و نهاده��ای مدن��ی مدافع حقوق
معالجه بیماریهای مربوط به این بیشترین نقش مثبت را در کاهش مصرفکنندگانامیدوارهستندکه
در آینده نزدیک نهادهای مسئول
نوع بیماریها برای بخش بهداشت مصرف سیگار ایفا کرده است.
و درمان کش��ور بالغ بر  ۴میلیارد آنها م��ی افزایند تحقیقاتی که در بر نح��وه فروش ،قیم��ت گذاری
کشور سوئد انجام شده نشان می و تبلیغ��ات تجاری س��یگارهای
دالر است.
دهد که عامل اصلی که باعث بروز الکترونیک کنترل بیشتری اعمال
اما آیا ترک سیگارهای معمولی
بیماریهای کش��نده درمیان افراد کنند.اگر قرار اس��ت این محصول
و به جای آن مصرف سیگارهای
س��یگاری می ش��ود نه استعمال جایگزین سیگارهای معمولی شود
الکترونیک راه حلی سالم و امن
نیکوتین بلکه سایرمواد شیمیایی نباید از کنت��رل و نظارت عمومی
است؟
سیگارهای الکترونیک ضمن آنکه موجود در تنباکو س��یگار اس��ت  .مستثنیشود.
ب��ه اعتقاد برخ��ی از صاحبنظران
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آموزش سنتور
---------------

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178

کند .پیشبینی ش��ده اس��ت که
در س��ال جاری احتم��اال ۹۴۸۰
آمریکایی بر اثر ابتال به مالنوما جان
خود را از دست خواهند داد.
اما اینک از آمریکا اخبار خوشایندی
به گوش میرسد.دانشمندان برای
نخستین بار اظهار داشتهاند ،ماده
طبیعی موج��ود در س��بزیجات
و میوهج��ات ب��ه نام گوس��یپین
( )Gosssypinمیتواند سلولهای
سرطانی مالنوما را مهار کند.
به گزارش نچرال نیوز،دکتر هارش
نیر( )Hareesh Nairاز تگزاس که
این بررسی مطالعاتی را سرپرستی
کرده در این باره گفته است ،نتایج
نشان میدهد که گوسیپین از توان
بالقوه بزرگیدر جلوگیری از جهش
دو ژن  BRAFV600Eو CVJ4
برخ��وردار اس��ت .ای��ن دو ژن در
بیماری مالنوما جهش (موتاسیون)
پیدامیکنند.
دکتر نیر میگوید ،تیم او در درمان
مالنوما فصل جدیدی گشوده است.
ماده طبیعی مهارکننده سرطان
مالنوما

در این مطالعه جدید که در نشریه
علم��ی Molecular Cancer
 Therapeuticsب��ه چاپ رس��یده
اس��ت ،هارش نیر و همکارانش بر
س��لولهای س��رطانی مالنوما در

آزمایشگاه کار کردهاند.
آنهادریافتهاند که گوسیپین جلوی
تکثیر س��لوهای مالنوم را احتماال
از طری��ق اتصال مس��تقیم با آنها
میگیرد.
گوس��یپین ک��ه در میوهج��ات و
س��بزیجات وج��ود دارد ،مان��ع
پیش��رفت س��لولهای س��رطانی
میش��ود .در آزمون��ی ک��ه روی
موشهای آزمایشگاهی انجام شد،
موشهایی که در بدن آنها سرطان
مالنوما ایجاد ش��ده ب��ود وقتی به
مدت  ۱۰روز با گوس��یپین تحت
درمان ق��رار گرفتند ،حجم تومور
سرطانی آنها کاهش یافت.
تی��م دکتر نی��ر در ح��ال حاضر

مش��غول مطالعه چگونگی جذب
گوسیپین در بدن و سوخت و ساز
(متابولیسم) آن است.
پژوهشگران به رسانههای جمعی
گفتهاند،در حال حاضر مرکزدرمان
و تحقیقات س��رطان در دانش��گاه
تگزاس در حال بررس��ی استفاده
از گوس��یپین در بیماران مبتال به
مالنوما است.
وبس��ایت نچرال نیوز در انتهای
این گ��زارش یادآور ش��ده که این
وبس��ایت با اس��تفاده از حیوانات
برای تجارب تحقیقاتی و آزار دادن
و آسیب وارد آوردن به آنها مخالف
است.

Emploi Publicité pour adjoint automobile
Store Manager
une. Position: Assistant Store Manager Automotive
b. Postes disponibles: 2 Temps plein
c. Éducation Minimum: Diplôme d'études secondaires
d. Expérience dans l'industrie automobile Service: 3 ans minimum
e. Exigences linguistiques: maîtrise du français, tandis que la bonne connaissance
de l'anglais sera un atout
Centre East Services Everest, le plus grand franchisé de Monsieur Lub Canada
dans la région de l'Est, est la recherche de 2 Automotive adjoints directeurs de
magasin pour travailler dans ses magasins situés dans la grande région de Montréal.
En tant que directeur adjoint de magasin, vous serez assister le directeur de magasin, sur tous les aspects nécessaires au fonctionnement du magasin. Vous jouerez
un rôle majeur dans le bon fonctionnement du magasin dans un environnement de
rythme rapide. Vos tâches comprendront l'ouverture et la fermeture du magasin à
la fois logiciel et matériel, l'exécution du service sur les véhicules, en présentant
le menu du magasin au client et expliquer à nos services en tant que condition essentielle à l'entretien préventif des véhicules.
Les candidats doivent être prêts à travailler 5 jours par semaine, y compris les
week-ends.
Ceci est un poste salarié et commence avec $ 23,500 système de bonus annuel,
plus attrayant, basé sur la performance individuelle et résultat global du magasin.
Tous les employés sont couverts par le régime médical prolongé après la fin de 6
mois de service.
S'il vous plaît e-mail votre CV 'à l'adresse e-mail suivante:
jgandhameverest@gmail.com
Attention: Jazz, le directeur général
ou
Le curriculum vitae »et une lettre pourrait être envoyée à:
Shyam Kowlessur
Mr. Lube magasin
2975 Rue De Marche
Dollard-Des-Ormeaux, Québec, H9B 3M2
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چربی های اش��باع را
کم کنید.
حداقل روزان��ه  30دقیقه ورزش
چرب��ی های اش��باع ،چربی هایی کنید و یا بیش��تر روزهای هفته را
هس��تند که در دمای اتاق جامد ورزش کنید.
نقد به معناي عیارس��نجي اس��ت ،از واژه هاي نقود و ناق��د براي زرگران یا
نباتی
مانندكهکره ،روغن
می باشند،
انجام
ک��ه
دریافتند
اف��راد
برخیكنن��د .ناقد و منتق��د باید نظیر
اس��تفاده مي
عیارس��نجند،
طالفروش��ان
حیوانی.
های
چربی
یا
و
جامد ،پیه
میزان
ب��ر
منظ��م
ه��ای
ورزش
طالفروشان ،عیارسنج باشد به این معنا كه با مطالعه یك اثر میزان عیار ،اعتبار
هاي مثبت
اثربخش
خونكند،
مشخص
کهضعف آن را
قوت و
دادهو نقاط
سنجیده
تحقیقاتاثر را
و وزن
اس��ت
نش��ان
موجب
دارد و
کلسترول
كند.
مطرح
قوت
نقاط
كنار
در
نیز
را
ضعف
نقاط
و
كرده
مطرح
و
برجسته
را
مصرف چربی های اشباع باعث باال افزای��ش می��زان  HDLو کاهش
این اس��ت كه
كش��ور
معاصر
آكادمیك
علمي
فضاي
هاي
آس��یب
از
یكي
رفتن میزان  LDLمی گردد.
میزان  LDLمی گردد.
صاحبنظ��ران ،تالش و فعالیت اصحاب فرهنگ و علم و دانش كش��ور را جدي
دمای
غیراشباع
چربی
موجب
ک��ردن
ورزش
همچنی��ن
که ودرتحلیل و مداقه قرار نميدهند .به این معنا كه وقتي
بررس��ي
هایو مورد
نگرفته
روغن
مثل
باش��ند،
می
مایع
می
فشارخون
و
دیابت
وزن،
اتاق ف��ردي مطل��ب ،اثر یا فك��ري تولید ميکنترل
كن��د ،محتواي اثرش م��ورد نقد قرار
عوامل،كشور
عرصه نقد
توجهي در
این بي
علمي برسد.
گیاهی،تابرآن اثر به
هاینميگیرد
پختگي های
خالف چربی
عامل
ای��ن
که همه
ش��ود
علت فقدان
مهمترین
براینمونه
خطربراي
متعدد اس��ت.
آوردن عوامل
پاییناز علل و
باعثگرفته
نش��أت
 LDLمی
باشند.
قلبی می
بیماری
اشباع
شكل
جامعه
در
نقد
اخالقیات
با
نقد
فرهنگ
كه
است
این
كشور
در
نقد
فضاي
ورزش های هوازی موجب عملکرد
گردند.
نگرفته و مستقر نشده است .هر كاري داراي اخالقیات خاص خود است .نقد نیز
آن،
عالوه بر
علمي،شود و
قلب می
خوب
خون و
کلس��ترول
نظیرکاهش
ب��رای
حوزوي
دانشگاهي و
جامعه
دارد و افراد
اخالقیاتي
س��ایر بخشها
می را.دهد.
ریه وها را
وضعیت
قلب
موسسه
سالمت قلب،
ارتقای
بهبودافراد
شخصیت
شخص
نقد كنند ،نه
مطلب را
ببینند كه
باید آموزش
ترک
سیگار را
های زیر را
امریکا ،توصیه
کند:در 
کنید.كه نخستین
مي شود
مشاهده
حوزه نقد
میمواقع
بسیاري از
متأس��فانه در
فرهنگ
دهد كه
نشان مي
این روند
ش��خص اس��ت.
35تخریب
یكتااثر،
درصد کالری
مواجههاز با25
 کمتر
آمدن
پایین
موجب
کشیدن
سیگار
دانند .باید
شخص
میزانرا نقد
ش��ده و برخي نقد اثر
ضعیف
كش��ور
در
هاینقد
سیگار
گردد.مياگر
خودمی
HDL
روزانه از چربی باشد.
فرهنگ نقد در جوامع علمي ما نهادینه شود براین مبنا كه هر عالمي در محیط
باال
 کمتر از  7درصد کالری روزانه کشیدن را ترک کنید ،موجب
دانش تالش كرده و اثري تحویل جامعه داده بنابراین شایسته احترام است ولو
درصد
میزان 10
نقدب��ه
HDL
درصداین رفتن
کمتر از
اینكه اشباع و
از چربی
تصحیح قرار
سالم مورد
اشتباهات با
داشته 1باش��د و
اش��تباهاتي
می شوید.
ترانس
دانشگاهي و حوزوي به خود جرأت
باشد.اهل فضل و علمي
كه یك
هایزماني
چربیگیرند.
از مي
دهد،ازجامعه
دیگران قرار مي
سند
عنوان
به
را
خود
فكر
حاصل
و
داده
تغییر
اس��تفاده
اختیارش��ما با
در اگر
روز،
در
گرم
میلی
300
از
بیشتر


غذایی،توجه و
رژیمرا مورد
نهای��تو اثرش
حفظ كنند و
علمي او را
مصرفاحترام
علم��ي بای��د
هنوز
شیوهدرزندگی
کلسترول
نکنید.
کلسترول
نقد قرار دهند.
آوردن
حیوانی یافت می شود .دچ��ار مش��کل در پایی��ن
در غذاهای
فضاي نقد فلس��في باید در محیط نخبگاني ایجاد شود چرا كه در این فضا
هستید،
خونتان
کلسترول
میزان
باال
خ��ون
کلس��ترول
دارای فرهنگس��از ،ادب نقد را با اخالقیات جامعه رعای��ت ميكنند تا جامعه
اگر اف��راد
میزان
که
اس��ت
موجود
داروهایی
گرم
میلی
200
روزان��ه
هس��تید،
علم��ي ارزش فعالیته��اي علمي را با رعایت اخ��الق و فرهنگ صحیح بداند.
میحوزه
مش��كل
نیس��ت
حوزه علمي
تنها در
معضل نقد
کند
اینرا کم
LDL
جامعهتولید
سرعت
کمتر از
کنید.
متأس��فانهمصرف
کلس��ترول
بنابراین ما
برگرفته
جامعهیا را نیز
نمک بخش
فرهنگ سایر
سیاس��ت
کبد
است.توانایی
رفتن
باعثدرب��اال
هاي و
مصرف
میلیوگ��رم
2300
با فرهنگ اسالمي ایرانيمان در شاخههاي مختلف فاصله گرفتهایم كه یكي از
گردد.
 LDLمی
بردن
بین
از
برای
و
خون
فش��ار
افزایش
از
تا
کنی��د
این شاخهها نیز ،فرهنگ نقد و نقادي در حوزه علمي كشور است.
درمانی
ب��ه دارو
مباحثراجع
پزش��ک
کنید .با
جلوگیری
هرمنوتيك و
تطبيقي
صاحبنظر
دانشگاه و
قلبیحوزه و
هایاستاد
بیماری ٭
نیاز
 مقدار زیادی میوه و سبزیجات صحبت کنید و پزش��ک
اگرمتن
تفسير
مصرف کنید .غالت و نان سبوس بداند برای پایین آوردن کلسترول،
تلفن گروه دين و انديشه88761257 :
دار و غذاهایدارای فیبر زیاد بسیار دارو تجیز می کند.
خوب می باشند.

 ورزش کنید.



آزمایش و بررسی میزان کلسترول
خون برای حفظ س�لامتی بسیار
مه��م اس��ت .یک��ی از راه ه��ای
جلوگیری کننده از بیماران قلبی،
کنترل کلسترول خون می باشد.
ب��رای کنت��رل کلس��ترول خون،
رژیموغذایی
داش��تن
شه
سالم و انجامبا
گوهاي
گفت
سفي» در
برنامه ورزشی مفید می باشد.


رگ ها
تنگ شدن
منجراز واژه هاي نقود و ناق��د براي زرگران یا
اس��ت،
عیارس��نجي
نقد به معناي
یا
و
قلبی
حمله
طالفروش��ان كه به
عیارس��نجند ،اس��تفاده ميكنن��د .ناقد و منتق��د باید نظیر
گردد
طالفروشان ،عیارسنجسکته
معنا كه با مطالعه یك اثر میزان عیار ،اعتبار
میاین
باشد به
کند.هاي مثبت
میبخش
كند،
نشانآن را مشخص
تحقیقاتو ضعف
و وزن اثر را سنجیده و نقاط قوت
جلوگیری
كنار نقاط قوت مطرح كند.
زنانی نیز در
دهدضعف را
مینقاط
را برجسته و مطرح كرده و
یكي از آس��یبهاي فضاي علمي  -آكادمیك معاصر كش��ور این اس��ت كه
د
ک��ه
ارای میزان کلسترول خون افراد در
صاحبنظ��ران ،تالش و فعالیت اصحاب فرهنگ و علم و دانش كش��ور را جدي
خون
کلسترول
قلبی
های
بیماری
خطر
معرض
نگرفته و مورد بررس��ي و تحلیل و مداقه قرار نميدهند .به این معنا كه وقتي
باالی��ی
بیشتر از
محتوايکل
كن��د ،میزان
هس��تندميدر -
کلس��ترولقرار
اثرش م��ورد نقد
فك��ري تولید
ف��ردي مطل��ب ،اثر یا
239توجهي در عرصه نقد كشور
علمي برسد .این بي
پختگي
آنبااثر به
نميگیرد تا
بیشترند.
مردان،
مقایسه
علتازفقدان
مهمترین
علل و
گرفته از
متعددقلبی
عواملحمله
مردان
که در
نش��أتآنجا
اما از
190
بیشتر
نمونهLDL
اس��ت- .برايمیزان
فضاي نقد در كشور این است كه فرهنگ نقد با اخالقیات نقد در جامعه شكل
میزان
کنترل
است،
بیشتر
زنان
از
35
از
کمتر
HDL
میزان
نگرفته و مستقر نشده است .هر كاري داراي اخالقیات خاص خود است .نقد نیز
از
جلوگیری
برای
خون
کلسترول

نظیر س��ایر بخشها اخالقیاتي دارد و افراد جامعه علمي ،دانشگاهي و حوزوي
باشد.
مهمكهتر می
قلبی
بایدحمله
افراد در مرز
شخصیتخون
شخص وکلسترول
نقد كنند ،نه میزان
افراد را.
مطلب را
ببینند
آموزش
نخستین
هایكه
بیماریشود
مشاهده مي

قلبی
متأس��فانه در بسیاري از مواقع در حوزه نقدخطر
کلميدهد كه
نشان
اس��ت .این -روند
تخریب
اندازهبا یك
مواجهه
فرهنگتا 239
کلسترول 200
میزان
ش��خصخون
کلسترول
گیریاثر،میزان
دانند .باید
شخص مي
برخي9نقدتا اثر را -نقد
ش��ده و
ضعیف
برایكش��ور
نقد در
159
 130تا
خود LDL
میزان
خون باید
چربی
آزمایش
فرهنگ نقد در جوامع علمي ما نهادینه شود براین مبنا كه هر عالمي در محیط
HDL35
تحویل جامعه داده -
نخورد.
چیزی
 60ولو
احترامتااست
میزانشایسته
بنابراین
اثري
ساعتكرده و
 12تالش
دانش
ب��ار باید
یک
س��ال
2
ت��ا
1
ه��ر
برای
م��ورد
3
خون،
آزمای��ش
در
اینكه اش��تباهاتي داشته باش��د و این اشتباهات با نقد سالم مورد تصحیح قرار
آزمایش کنید.
خونتان را
فضل وشود:
آزمایش می
کلسترول
خود جرأت
کلسترولحوزوي به
علمي دانشگاهي و
خون یك اهل
زماني كه
ویتامین  Dو سایر کارها استفاده ميگیرند.
دیگران قرار ميدهد ،جامعه
داده و حاصل فكر خود را به عنوان سند در اختیار
می کند.
و
توجه
مورد
را
اثرش
نهای��ت
در
و
كنند
حفظ
را
او
علمي
احترام
بای��د
علم��ي
چگونه میزان  LDLرا کم کنیم؟
 )1میزان کل کلسترول
نقد قرار دهند.
زیادیفضاغذاهای
مق��دار
که
افرادی
کم
چگالی
لیپوپروتئین با
بدن تمام کلسترول مورد نیاز خود )2
فلس��في باید در محیط نخبگاني ایجاد شود چرا كه در این
فضاي نقد
کنن��د ،میزان
می
مصرف
چ��رب
بد
کلس��ترول
نام
به
ک��ه
()LDL
را توسط کبد و دیگر سلول ها می اف��راد فرهنگس��از ،ادب نقد را با اخالقیات جامعه رعای��ت ميكنند تا جامعه
سازد.
بداند.رود.
باال می
خونشان
کلسترول
فعالیتاین
می شود.
صحیح
کلسترولفرهنگ
رعایت اخ��الق و
نوععلمي را با
ه��اي
نامیدهارزش
علم��ي
حوزه
مش��كل
این
نیس��ت
جامعه
علمي
حوزه
در
تنها
نقد
معضل
متأس��فانه
زیادیوکلسترول
که مقدار
هنگامی
انديشهباعث تش��کیل پالک در رگ های بیم��اری های��ی از قبی��ل دیابت،
فرهنگ
اصحاب
بنابراین ما
برگرفته است.
گردد.سایر بخشهاي جامعه را نیز در
میفرهنگ
سیاس��ت و
ژنتیک��ی و یا
اخت�لاالت
چاق��ی،
در جریان خون وجود داشته باشد ،خونی
با فرهنگ اسالمي ایرانيمان در شاخههاي مختلف فاصله گرفتهایم كه یكي از
باعث بروز مشکالتی می گردد.
نیز باعث
است.تیروئید
كشورغده
عملکرد بد
 )3لیپوپروتئین با چگالی زیاد
این شاخهها نیز ،فرهنگ نقد و نقادي در حوزه علمي

ونقينقدفلسفي
گانديشههادربيرونقينقدفلسفي
کلسترولچیست؟

کلس��ترول ماده ای اس��ت که در
س��لول های ب��دن و جریان خون
وجود دارد.
بدن از کلس��ترول برای س��اخت
شرح
جدول با دو
ه��ا،
هورم��ون
یکس��لولی،
اج��زای

کلس��ترول اضافی در دیواره رگ
های خونی جمع می شود و پالک
را تشکیل می دهد که در رگ ها
رسوب کرده و رگ ها را تنگ می
کند ،در نتیجه قلب باید با فش��ار
بیشتری خون را پمپ کند.

خارجی
ی و سياست5096

سالمت...

13

خون افراد
تطبيقيکلسترول
افزایش میزان
کلسترولو خوب
که به
()HDL
هرمنوتيك و
صاحبنظر مباحث
نامو دانشگاه
حوزه
استاد
٭
می شود.
نیز نامیده می شود.
تفسير متن
پیشنهاد پزشک برای کاهش
این نوع کلسترول باعث برداشتن اولین
تلفن گروه دين و انديشه88761257 :
 LDLاز جری��ان خون می ش��ود میزان کلس��ترول ،تغییر ش��یوه
و  LDLرا ب��ه کب��د برمی گرداند .زندگی و رژیم غذایی می باشد.
بیماریدو
جدول با
مقدار باالییک
شرحدر تغییر رژیم غذایی ،باید مصرف
قلبی
 HDLاز

5096

ايرانحل
روزنامه مداد
شرحها را با
کردهدوو«شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دارای
جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی ازجدول
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

جدول ویژه
جدول عادي
جدول ویژه
جدول عادي
____________________  >>حل در صفحه 34
____________________ ویژه وعادی
 جدولهای



افقي -8 15 14 13 12 :آدم آهن��ي -شایس��ته -از
افقي:
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
بیماريهاي بومي آفریقا
 -1طبق قانون اساس��ي سفیران به
 -1طبق قانون اساس��ي سفیران به
پیشنهاد وزیر امورخارجه و تصویب 1
1 -9
آینه مقعر -فراري -برنج فروش
پیشنهاد وزیر امورخارجه و تصویب
 ...تعیین ميشوند -دوچندان 2 -10نفس چاق -ضد بیرون -مبتكر
2
 ...تعیین ميشوند -دوچندان
زبان اسپرانتو
یكي
لوح-
 -2گستاخ ،دلیر -ساده
یكي
لوح-
ساده
دلیر-
گستاخ،
-2
3
3
 -11بخش��ي از بدنه ی��ك خودرو یا
از لبنیات اس��ت كه از چربي ش��یر
از لبنیات اس��ت كه از چربي ش��یر
4
4
وس��یله نقلیه دیگر -پولي كه ارزش
تشكیل شده است
تشكیل شده است
حقیقي آن كم است
 -3پیامبر صبور -ناامید -مؤسس
5
 -3پیامبر صبور -ناامید -مؤسس
5
 -12مخف��ف هم او -پیم��ان ناقال-
 -4سطل آبكشي -دریا -ثروتمند6 -
 -4سطل آبكشي -دریا -ثروتمند6 -
آغوش -روشني
رودست خوردن
رودست خوردن
 -5پایگاه و ارزش اجتماعي -جذام 7
7 -13
درن��گ -نوعي زردآل��و -از آثار
 -5پایگاه و ارزش اجتماعي -جذام
باتیست مولیر
 -6دیدني و سرگرم كننده -كشوري 8
 -6دیدني و سرگرم كننده -كشوري
ژان 8
 -14جم��ع نادر -پیغمب��ري -خانه
در مدیترانه -صداي زنبور
زنبور
صداي
مدیترانه-
در
9
خانه 9
 -7خوشه برنج -از گیاهان دارویي-
 -7خوشه برنج -از گیاهان دارویي-
10
عط��ر ش��یریني -دروازه ب��ان
10 -15
دین ،مذهب
دین ،مذهب
مقدونیهاي سابق هامبورگ
 -8پنهان كردن -واحد فشار برق11 -
 -8پنهان كردن -واحد فشار برق11 -
عمودي:
بیگانگان ،دیگران
بیگانگان ،دیگران
12
12 -1
س��فید آذري -اث��ري از آلف��رد
 -9مخفف من را -حمله ناگهاني-
 -9مخفف من را -حمله ناگهاني-
 13شاعر و ادیب فرانسوي
دوویني
13
ضروري
ضروري
 -2امان از س��ردرگم آن! -آبخوري-
 -10كاش��ف میكروب س��ل -ضد 14
 -10كاش��ف میكروب س��ل -ضد 14
كاغذ ضخیم
گرسنگي -ماه اول سال
گرسنگي -ماه اول سال
15
 -3یار15عذرا -اس��ب باركش -به هم
 -11اشاره -گردنده آسماني
 -11اشاره -گردنده آسماني
سخت
بادهاي
خوردگي وهوا و
 -12نوب��ت بازي -از اع��داد ترتیبي -و دفتردار خزانه قدیم -چوبه اعدام
چوبه اعدام
قدیم-
وزشخزانه
دفتردار
افقي -12 :نوب��ت بازي -از اع��داد ترتیبي-
 -10از وسایل آرایش خانمها -شهري  -1از آتشفش��انهاي آرژانتی��ن -4 -رسول خدا -جمع ادیب -بیماري-
نیمه قامت -ظاهر ساختمان
 -10از وسایل آرایش خانمها -شهري
ساختمان
ظاهر
قامت-
نیمه
شتر قرباني
رزروكردن
عرب
همراهي
مركزي-
استان
در
سیاهرگ-
ratingبني اسرائیل-
) -130.54س��وره
عرب
همراهي
مركزي-
استان
در
سیاهرگ-
اسرائیل-
بني
س��وره
-13
ممارس��تPuzzle-
41 (Medium,
difficulty
)0.50از rating
Puzzle 42 (Medium,
difficulty
انگش��ت نماي خلق-
-5
ررجی
بازيمعینی یاد
زمان و مکان
دیپلماس��ی و اعمال
بازيیك��ي
خارجیس��گك-
سیاست -2
بن��دگان مق��رب
اس��ت.فل��ز رس��انا-
خانمانسوز ميشود (مانند بر آن -11
خانمانسوز
فنون كش��تي -نقش هنري -11فل��ز رس��انا -بن��دگان مق��رب
ت در
دیپلماسی
یا
تالیران)
ریش��لیو،
مترنیخ،
در
فعالیت
برقراری
و
تنظیم
برای
معقول
روش
یک
همسویه
 -14صداقت -پارسنگ ترازو -بیمار
پروردگار -كاغذ فروش
 -14صداقت -پارسنگ
پروردگار -كاغذ
فروشدیده
چیزي ك��ه
بیمارم��اه س��ریاني-
ترازو-6 -
لوئی
زمان
در
فرانس��ه
ی��ا
و
19
قرن
در
است.
الملل
بین
روابط
و
ملی��ن
اي
می��وه
فرمان��روا-
-3
 -15فرمان -بزرگترین غار آبي جهان
 -15فرمان -بزرگترین غار آبي جهان  -12تنب��ك -برهنه -انگ��ور ترش-
افراسیاب برهنه -انگ��ور ترش-
سرزمین تنب��ك-
بشود-12 -
و
یام
و
ایام
و
ق��رون
گذش��ت
با
دیپلماس��ی
طبیعت
منافق
اشتهاآور-
همدان
شهر
كیلومتري
75
در
همدان
شهر
كیلومتري
75
در
گلزن بارسا كه این فصل همه ركوردها
همه ركوردها
این فصل
یك كه
درنده-بارسا
 -7جانور گلزن
میلیمتر-
هزارم
ل به و ای��ن در حالی
كش��كینه -داراي
تح��والت و انقالبات در رواب��ط بینالملل-4بهب��ادگاه -زهر-
عمودي:
عمودي :اس��ت ک��ه گاهی تجربه را شكست
شكستآفریقا
كشوري درراشمال
است.
شده
دگرگون
محسوس
و
ملموس
نحو
اي
استوانه
بندي
بسته
خارجی
سیاس��ت
دیپلماس��ی را
-1
كه به
 -1صف و رده -كنایه
صف وب��ارده -كنایه از كس��ي كه به  -13عالمت -كالهبردار -ناتمام
كالهبردار -باناتمام
بازدید -13-عالمت-
گازتنفس��ي -آش��ي كه
تشریفاتاز كس��ي -8
طبق
اوره-
افزایش
-5
کش��ورمان
خارجی
سیاس��ت
نمونه
عن��وان
به
دیپلماسی
واقع
در
گیرند
رماناش��تباههرمي
سرانجام
اما
كند
كمك
یا
خوبي
كه
سرانجام
اما
كند
كمك
یا
خوبي
كه
هر
پرحرفي!-
بهت��ر-
دید
وس��یله
-14
شود دید بهت��ر -پرحرفي!-
وس��یله
-14
زمان��یمهاج��م س��ابق تیم مل��ي فوتبال برنج و سبزي پخته
شودخدمت بخاط��ر برنام��ه بیه��دف در ی��ک ب��ازه -6
روش در
یک فن و
ناسپاسي مي
عن��وانوي
ان��یبه به
به وي ناسپاسي ميشود
ارادتمند
 -9از ان��واعارادتمند
ان��رژي -جن��گ -ش��هر
ی که
مكالمه
در
بلي
وسط-
ایران-
که
وابس��تگی
سیاس��ت
اتخ��اذ
و
()1320-1357
به
است
کشور
یک
خارجی
سیاس��ت
 -2جناح لش��كر -خوش��گل -پایه و
 -2جناح لش��كر -خوش��گل -پایه و
س��ینمایي
فیلم
م��رد
بازیگ��ر
روش -15
شمالي  -15بازیگ��ر م��رد فیلم س��ینمایي
ش از
چابك در كتك كاري-
بازگشت-
-7
از
بیش
دیدند
مي
آن
در
را
هدف
به
رس��یدن
سیاس��ت
اهداف
از
یکی
که
ای
گون��ه
شالوده
شالوده
شمار
داغ-
شكالت
شمارخمیدگي
پ��روردگارا-
 -10قن��ات-
شكالت داغ-
نیک
ر
بادیه
جنس
یک
در
منفعالنه
دیپلماسی
اتخاذ
اثر
بر
کشور
پیش
باید
محور
این
بر
کش��ور
یک
خارجی
 -3نوعي اس��باب ب��ازي -حرف اول
 -3نوعي اس��باب ب��ازي -حرف اول
كاغذ
قله دولتهای حالت انفعال به سر میبرد و بدلیل وابستگی بسیار
اتحاد
که مانع
سیاراستوار باشد
بلندترین
یوناني-
قله
بلندترین
یوناني-
شمارهجس��م
مالم��ت -هر
5095از قبیل سنتو و حل جدول ويژه شماره  5095حل -11
شماره
جدول عادی
حل
5095
جدول عادی
بینالمللی
س��ازمانهای
ش��دید به
مفهوم که
گردد بدین
علیه خود
همیشه سبز-
درختي
نتو ودیگر -4
 -4درختي همیشه سبز-
اثري
الكتریس��یته-
هادي
روش15
 12و14 13
همان 11
یا 10 9
دیپلماس��ی 8
اجرای 7 6 5 4
3 2 1
به
شیوه
ای
زمینه
چنی��ن
آوردن
فراهم
1
صورت 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 152 141 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
صورتب��رای اراده خدا -عدد عنقا -لباس
عدد نعنقا -الباس
اراده خدا-
ب ي ل ي و ن
ا ي ي
ه ن م
ا
 1ر
 1ش ك م پ ا ي ا
كاس��تووابكهي بهل ي و ن
الیزابت ي ي
ا
از م
ق ل 1ي ر د اس ه ن
کشور
سران
به
قدرتمند
دول
سوی
از
ش��ده
دیکته
ظرافت
کشور خودی باید با
کشوردیپلماسی
ت
صاف كن
و ي
ا
ر
د ي
ا
م ت م
 2س م ي
ز
ا
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 -8 15 14 13 12 11 10 9 8آدم آهن��ي -شایس��ته -از
بیماريهاي بومي آفریقا
 -9آینه مقعر -فراري -برنج فروش
 -10نفس چاق -ضد بیرون -مبتكر
زبان اسپرانتو
 -11بخش��ي از بدنه ی��ك خودرو یا
وس��یله نقلیه دیگر -پولي كه ارزش
حقیقي آن كم است
 -12مخف��ف هم او -پیم��ان ناقال-
آغوش -روشني
 -13درن��گ -نوعي زردآل��و -از آثار
ژان باتیست مولیر
 -14جم��ع نادر -پیغمب��ري -خانه
خانه
 -15عط��ر ش��یریني -دروازه ب��ان
مقدونیهاي سابق هامبورگ
عمودي:
 -1س��فید آذري -اث��ري از آلف��رد
دوویني شاعر و ادیب فرانسوي
 -2امان از س��ردرگم آن! -آبخوري-
كاغذ ضخیم
 -3یار عذرا -اس��ب باركش -به هم
خوردگي هوا و وزش بادهاي سخت
افقي:
 -1از آتشفش��انهاي آرژانتی��ن -4 -رسول خدا -جمع ادیب -بیماري-
شتر قرباني
رزروكردن
 -2س��گك -یك��ي از فنون كش��تي -5 -انگش��ت نماي خلق -ممارس��ت-
نقش هنري
همسویه
 -3فرمان��روا -می��وهاي ملی��ن و  -6م��اه س��ریاني -چیزي ك��ه دیده
بشود -سرزمین افراسیاب
اشتهاآور -منافق
 -4ب��ادگاه -زهر -كش��كینه -داراي  -7جانور درنده -یك هزارم میلیمتر-
كشوري در شمال آفریقا
بستهبندي استوانهاي
 -8بازدید -گازتنفس��ي -آش��ي كه با
 -5افزایش اوره -طبق تشریفات
 -6مهاج��م س��ابق تیم مل��ي فوتبال برنج و سبزي پخته شود
 -9از ان��واع ان��رژي -جن��گ -ش��هر
ایران -وسط -بلي در مكالمه
 -7بازگشت -چابك در كتك كاري -شمالي
 -10قن��ات -پ��روردگارا -خمیدگي
جنس بادیه
كاغذ
 -11مالم��ت -هر جس��م
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THREE SEEDS
معجون3دانه

سیاه دانه و هسته انگور
و ختم کتان FLAX SEEDS

س
ر
ط
ا
ن
پ
ر
و
ستات
عالئم و نشانه های

با اینکه در اکثریت آقایان سرطان
پروستات قبل از شروع بروز عالئم
تشخیص داده میشود اما خیلی
مهم اس��ت که با نشانهها و عالئم
این بیماری آشنا باشید.
کسانی که نگران خود یا عزیزانشان
هس��تند که مب��ادا به س��رطان
پروستات مبتال شوند ،باید اصول
مربوط به عالئم اولیه این بیماری
را بدانند.


در پروستاتی است که بزرگ شده
است.
س��رطان پروس��تات تنها بیماری
نیس��ت که میتواند موجب تورم
پروستات شود.
در واق��ع( BPH ،هیپرپ�لازی
خوشخی��م پروس��تات) عل��ت
متداولت��ری از ب��زرگ ش��دن
پروستات است.


عالئم کمتر شایع سرطان پروستات

عالئ��م ادراری که در ب��اال به آنها
شایعترین عالئم و نشانههای
اشاره شد بیش��ک متداولترین
سرطان پروستات
بخاط��ر موقعی��ت قرارگی��ری نشانههایی است که مردان مبتال به
پروس��تات در ب��دن ،س��رطان سرطان پروستات تجربه میکنند.
پروستات معموالً با عالئم خاصی اما تنها عالئم این بیماری نیستند.
همراه است .پروستات دقیقاً پایین عالئم کمتر شایع آن عبارتند از:
مثان��ه در پایین لگ��ن قرار گرفته
خون در ادرار
اس��ت .وقت��ی ادرار از مثانه خارج
خون در مایع منی
میش��ود ،از لول��های باری��ک رد
ناتوانی جنسی
ً
میشود که مجرای خروجی مثانه
درد اس��تخوان (مخصوص��ا در
است .در ابتدای این مجرا ،درست ناحیه کمر ،لگن ودندهها)
همانجای��ی ک��ه ب��ه مثانه ختم
از دست دادن کنترل ادرار
میشود ،مستقیم از پروستات رد
میش��ود .وقتی پروستات به علت این عالئم تنها مختص پروستات
س��رطان یا مش��کلی دیگر بزرگ نیستند و مشکلدر سایر اندامهای
میش��ود ،این مجرا در پروستات بدن نیز ممکن است موجب بروز
تنگتر و تنگتر میشود .با باریک آنها ش��ود .اما در هر حال عالئمی
ش��دن این لوله ،ادرار سختتر از هستند که باید مراقب آنها باشید.
بدن خارج میشود.


•

•
•
•
•



این مسئله چهار نشانه ادراری
دارد:

•

تک��رر :ادرار ک��ردن در دفعاتی
بسیار بیشتر از حد طبیعی
اضطرار :حس اینک��ه باید فوراً
ادرار کنید
ش��بادراری :بیدار شدن مداوم
طی شب برای ادرار کردن
تردید :دش��واری شروع جریان
ادرار
همه این عالئم نتیجه مس��تقیم
تنگ شدن مجرای خروجی مثانه

•
•
•

چه زمان باید به پزشک مراجعه
کرد؟

پاس��خ این سوال س��اده است .هر
زم��ان که ای��ن عالئ��م را در خود
مشاهده کردید ،به پزشک مراجعه
ک��رده و وضعیت خ��ود را برای او
ش��رح دهید .این مس��ئله به ویژه
برای مردان باالی  ۴۰سال اهمیت
بیشتریدارد زیرا اکثر سرطانهای
پروستات بعد از این سن تشخیص
داده میشوند\ .

نزدی

بهنیمیاز
ک

بی
بی س��ی :نتایج
تحقیق��ی که در دانم��ارک انجام
شده نش��ان میدهد چهل درصد
کمردردهای مزمن ممکن اس��ت
علت میکروبی داش��ته باشند و با
درم��ان آنتی بیوتیک��ی صد روزه
بهبود پیدا کنند.
یک��ی از برجس��تهترین جراحان
بریتانیا این تحقیق را تحولی بزرگ
و شایس��ته دریافت جای��زه نوبل
پزشکیدانسته است.
ای��ن تحقی��ق را هان��ه آلب��رت
فیزیوتراپیست دانشگاه دانمارک
جنوبی بر روی  ۱۶۲بیمار مبتال به
کمردرد مزمن انجام داده و نتایج
آن را در نش��ریه اروپایی "س��تون

و پیشگیری بسیاری از بیماری ها

همچنین ب��رای آنها که س��ابقه
خانوادگی سرطان پروستات دارند
خیلی مهم اس��ت که به پزش��ک
مراجعه کنند زیرا احتمال بروز این
بیماری در آنها بیشتر از افراد عادی
است.
عالئمی که در باال لیس��ت کردیم
تقریب��اً در همه م��وارد غیرعادی
هس��تند و همه آنها باید توس��ط
پزشک ارزیابی شوند.
اگر این عالئم به طور ناگهانی اتفاق
بیفتن��د ،اهمیت موضوع بیش��تر
میشود .آزمایشات بسیار سادهای
توسط پزش��ک انجام میگیرد تا
مشخص شود عالئم شما به علت
سرطان پروستات است یا بیماری
جدی یا جزئی دیگری.


آیا سرطان پروستات معمولًا بعد
از شروع عالئم تشخیص داده
میشود؟

ش��اید تعجب کنید اگ��ر بگوییم
بیش��تر مردهای��ی که س��رطان
پروستات برای آنها تشخیص داده
میشود هیچ عالئمی نداشتهاند .با
کمک تست ( PSAآنتیژن خاص
پروستات) حتی قبل از بروز عالئم
سرطان پروستات تشخیص داده
میش��ود .این تست یک آزمایش
خون ساده است که یک پروتئین
خاص که توسط پروستات تولید
میش��ود را ارزیابی میکند .وقتی
پروستات بزرگ میش��ود ،مقدار
بیش��تری از این پروتئین ساخته
میش��ود و تس��ت  PSAآن را
تشخیصمیدهد.
باوجود این واقعیت ،باز هم خیلی
مهم است که اگر عالئمی در خود
مشاهده کردید ،حتماً نزد پزشک
بروی��د .ای��ن بیماری در ه��زاران
مرد هر س��اله بع��د از نمود عالئم
تشخیص داده میشود.

یمزمنبا
کمردردها

فقرات"
منتشر کرده است.
البته دو نشریه معتبر
لنست و نشریه پزشکی
بریتانی��ا از چ��اپ این
مقاله خ��ودداری کرده
اند.
ب��ا این ح��ال برخی از
پزشکان صاحبنام این
تحقیق را تحولی بزرگ
دانسته و از آن استقبال
کرده اند.
دکت��ر پیت��ر هملین
ج��راح مغ��ز و اعصاب
بیمارستان کالج لندن
میگوی��د این تحقیق
میتوان��د ب��ه معنای
"تجویز آنتی بیوتیک به

برای تقویت سیستم ایمنی بدن

•

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

مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336

تورونتو
Tel.: 905-709-2788
ونکورر
Tel.: 604-825-3603
برای سفارش جزئی و کلی
آجنلس
لس
Tel.: 310-709-8334
با شماره ها ،ایمیل و
Fax: 514-323-2174
تارمنایزیرمتاسبگیریدE-mail: epidemiosearch@yahoo.com :
دکترپرویزقدیریان
www.allnaturalremedies.net

دکترعطاانصاری

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

جای نیمی از جراحی های ستون
فقرات باشد".
به گفته کالوس منیکه ،پژوهشگر،
ای��ن تحقیق نتیجه ده س��ال کار
سخت بوده است" :وجود باکتری
ناقض تمام آن چیزهایی است که
ما محققان کمردرد تا به حال فکر
می کردیم".
در این تحقیق پزشکان از بیماران
نمونه برداری کردن��د و به دنبال
عفونتدر نمونه ها گشتند.
در نیمی از م��وارد نوعی باکتری
پیدا ش��د که در اکثریت نمونه ها
( ۸۰درص��د) میکروبی بود به نام
پروپیونی آکنه که عامل ایجاد آکنه
است.

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

پژوهشی

بیوتی��ک بهجای جراحی
این میک��روب معموال در
شایستۀ
دی��د .برای ای��ن کار باید
ریش��ه م��و و ش��یارهای
دن��دان زندگی می کند و دریافت  MRIانج��ام ش��ود و اگر
ضایعه ای ب��ه نام ضایعه
ممکن اس��ت با مسواک جایزه
"مودیک" دیده شد آنگاه
زدن به خون راه پیدا کند،
نوبل
م��ی توان آنت��ی بیوتیک
ک��ه البته در اکث��ر موارد
هیچ اشکالی به وجود نمی پزشکی؟! تجویز کرد MRI .هزینه
دارد و برای یافتن ضایعه
آید مگر آنکه دیسک بین
مودیک نیاز به متخصصان
مهره جابه جا شده باشد
آموزش دیده وجود دارد.
و بیرون زده باش��د (فتق
به گفته هانه آلبرت نشریه
دیسک بین مهره ای) ،که
در این صورت در مهره و دیس��ک های معتبر پزش��کی از چاپ این
تحقیق خ��ودداری کرده اند چون
ایجاد التهاب می کند.
ای��ن کار "ج��رات" می
در این تحقی��ق برای این بیماران
خواس��ته و تفک��ر رایج
به مدت صد
را زیر س��وال میبرده
اس��ت" :بعد از اینکه
سه نشریه این تحقیق را
روز آنتی رد کردند به سردبیر نشریه ستون
بیوتی��ک تجوی��ز ش��د .نتیجه ،فقرات نامه نوش��تم و پرسیدم آیا
کاهشدرد بیمارانی شجاعت انتشار آن را دارد یا نه؟"
بود ک��ه بیش از  ۶از این رو ،این تحقیق را به کشف
ماه ب��ود عذاب می هلیکوباکتر پایلوری در  ۳۰س��ال
کش��یدند و  MRIپیش تشبیه کرده اند .برای سالیان
نشان میداد مهره دراز زخم معده و دوازدهه محصول
هایش��ان آس��یب تغذیه و عادت های بد دانسته می
شد ،اما کشف هلیکو باکتر تحولی
دیده است.
درم��ان آنت��ی اساس��ی در درمان ای��ن بیماریها
بیوتیک��ی طوالنی ایجاد کرد و آنتی بیوتیک ،اساس
مدت به این دلیل درمان شد.
اس��ت که جریان با ای��ن حال دکتر آلب��رت تاکید
خون در دیس��ک می کند" :م��ا برای اینکه بیماران
کم اس��ت و برای از پزش��کان ش��ان آنتی بیوتیک
اینکه آنتی بیوتیک بخواهند تبلیغ نمی کنیم .ما می
ب��ه حد کاف��ی به خواهیم بیماران را از این بیماری
موضع برس��د باید آگاه و پزشکان را درباره آن آموزش
به م��دت طوالنی دهیم .ما می خواهیم هم از مصرف
بی روی��ه آنتی بیوتی��ک و هم از
تجویز شود.
اما نباید این کشف جراحی بی مورد جلوگیری کنیم".
را بهس��ادگی ب��ه
معنی تجویز آنتی

یکنند
دام 

یبیوتی
آنت 

کبهبودپی

•
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مدیریتزندگی...
پبیـرای
چراشکست ُپلیاست روزی

؟

برای رس��یدن به باالترین حد
موفقی��ت ،بای��د
شکس��ت را در
آغوش بگیرید.
ش��یر ینتر ین
پیروزی آنی است
که دشوارتر بوده
باشد.
آن پیروزی که عمیقاً به آن دست
یابید و به خاطرش با هر آنچه که
داری��د بجنگی��د و بخواهید همه
چیز را تا لحظه نزدیک ش��دن به
موفقیتدر میدان نبرد رها کنید.
جامعه به شکست پاداش نمیدهد
و شکس��تهای زیادی را هم پیدا
نمیکنیم کهدر کتابهای تاریخی
ثبت ش��ده باشند .اس��تثناها آن
شکستهایی هستند که پُلی برای
موفقیتهای آتی شده باشند.
داستان توماس ادیسون هم یکی
از آنهاس��ت که یکی از مهمترین
کشفیات او اختراع المپ برق بوده
اس��ت که قبل از رسیدن به نمونه
موفق ۱۰۰۰ ،مرتبه امتحان کرد.
گزارش��گری از ادیسون میپرسد،
« ۱۰۰۰مرتبه شکس��ت خوردن
چه حسی دارد؟» و ادیسون اینطور
پاسخ میدهد:
«من  ۱۰۰۰بار شکست نخوردم،
المپ برق اختراعی بود که ۱۰۰۰
مرحلهداشت!»
خیل��ی از ما برخالف ادیس��ون از
شکست خوردندوری میکنیم.

در واقع ،آنقدر درگیر این هس�تیم
که مبادا شکس�ت بخوریم که دیگر
هدفمان پیروز شدن نیست.

وقتی قدمهای اشتباه برمیداریم،
تفسیرش��ان میکنیم ،به انتخاب
خودم��ان آنهایی که ب��ه نظرمان
اشتباه بوده را در زندگیمان اصالح
میکنیم.
برای خیلیها شکست یک کمبود
به شمار میرود .این طرز تفکر مثل
خیلی چیزهایدیگری کهدرمورد
آنها اشتباه فکر میکنیم ،نادرست
است .اش��تباه کردن نه تنها یک
حقارت فکری نیست بلکه ظرفیت
اشتباه کردن برای شناخت انسان
الزامی است.


بهترین معلم زندگی

وقتی نگاهدقیقترین به بزرگترین
متفکرانتاریخمیاندازیم،میبینیم
که میل به شکست خوردن اص ً
ال
فکر جدید یا غیرعادی نیس��ت .از
عالیق آگوستین ،داروین و فروید
تا اس��طورههای ورزشی و تجاری
امروز ،شکس��ت ابزاری قدرتمند
برای رسیدن به موفقیت است.
شکس��تها بزرگتری��ن معلمین
زندگی هستند اما متاسفانه بیشتر
اف��راد و مخصوص��اً فرهنگهای
محافظهکار تمایلی برای تجربه آن

بزرگ فکر کنید
و خودتان را به جلو
سوق دهید!.
ندارند.
در ع��وض آنه��ا
انتخ��اب میکنند که
محافظهکارانهت��ر عمل
کرده و ه��ر بار همان انتخابهای
مطمئنتر را دوباره و دوباره تکرار
میکنند .آنه��ا با این ب��اور رفتار
میکنند ک��ه اگر موج��ی ایجاد
نکنند هیچ توجهی را به خودشان
جلب نمیکنند؛ هیچکس بخاطر
شکست خوردنشان س��ر آنها داد
نمیزند چون هیچوقت بیشترین
تالششان را برای کاری که ممکن
اس��ت شکس��ت بخورد (یا موفق
شود) به کار نمیگیرند.
اما در اقتصاد دنیای امروز ،بعضی
س��رمایهداران و کارآفرینان دیگر
ترس��ی از شکس��ت ندارن��د و به
استقبال آن میروند.
ب��ر اس��اس ی��ک مقال��ه جدید،
ش��رکتهای بس��یاری گ��زارش
موفقیتها و شکستهای کارکنان
را ارزیابی میکنند زیرا اعتقاددارند
آنهایی کهدچار شکست میشوند،
از جنگ جان س��الم به در برده و
االن تجربهای باارزش با خود دارند.
مکتب فکری غالب در شرکتهای
در ح��ال توس��عه این اس��ت که

موفقیت ب�زرگ به ریس�ک بزرگ

وابسته است و شکست مطمئناً یک
محصول ناشی از آن است.
مجریان چنین سازمانهایی برای
اشتباهاتشان به سوگ نمینشینند
بلکه از آن برای موفقیتهای آینده
استفادهمیکنند.
س��ریعترین راه به سمت موفقیت
نداش��تن ترس در برابر شکس��ت
است.
رهب��ران و مدی��ران ب��رای اینکه
کارش��ان را درس��ت انجام دهند،
موفق شوند و شرکتهایشان را در
عرصه رقابت نگه دارند ،میبایست
ه��ر روز محدوده خ��ود را بزرگتر
کنند.
آنه��ا بای��د ایدهه��ا ،برنامهه��ا،
س��خنرانیها،
توصیهه��ا،
تکنولوژی ،محص��والت ،رهبری،
صورتحس��ابهای خطرس��از و
ریسکی ارائهدهند.
و همه اینه��ا را باید ب��دون هیچ
ترسی عرضه کنند--بدون ترس از
شکست ،طرد شدن یا تنبیه.

دست یافنت به تواناییها

این مس��ئله برای خواس��تههای
ش��خصی نیز صدق میکند ،چه
غلب��ه بر ی��ک چالش یا مش��کل
خاص باش��د یا رسیدن به نهایت
تواناییهای خوددر همه جنبههای

زندگی.
ب��رای اینکه بهترین خودتان
باشید و غیرممکنها را ممکن
سازید ،نباید از ترس بترسید،
بای��د ب��زرگ فک��ر کنید و
خودتان را به جلو سوق دهید.
وقتی با این طرز فکر درمورد
دیگران فکر کنیم ،پیشگامان،
مخترعین و مکتشفین را در
ذهنتان تجسم کنید:
آنها شکست را به عنوان قدمی
برای رسیدن به موفقیت در
آغوش میکشند.
اما الزم نیس��ت روی بند راه
بروید ،قله اورست را فتح کنید
یا برای رسیدن به این طرز فکر
نابینا را شفادهید.
وقتی پاداش موفقیتی بزرگ باشد،
استقبال کردن از شکست احتمالی
رم��ز وارد ش��دن ب��ه چالشهای
مختلف اس��ت ،چه با شروع یک
کار جدی��د بخواهید زندگیتان را
از نو بسازید یا اینکه برای داشتن
رابطهای عمیقتر به خودتان اجازه
اعتم��اد کردن به ف��ردی دیگر را
بدهید.
برای رسیدن به هر هدف باارزش،
باید ریسک کنید .توصیهای که در
برخورد با ریس��کها ارائه میشود
ساده و سرراست است :باید تصمیم
بگیرید این هدف ارزش آن ریسک
را دارد ی��ا نه .اگر دارد ،دیگر نباید
نگران باشید.
البته ریسکهایتان باید حسابشده

باش�د .نباید چشمبس��ته دل به
دریا بزنی��د و امید بهترین نتیجه
را داشته باشید .رسیدن به هدف
یا دس��تکم ب��ه کار گرفتن همه
تالش��تان نیازمند آمادهس��ازی،
تمری��ن و دانس��تن مهارته��ا و
داشتن تواناییهای الزم است.

بدست آوردن طرز فکر بیباکانه

>> بیرون از منطقه امن!
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دوست دیرین و ارجمند،
سرکار خامن دکتر معصومه فراهانی،
جناب مهندس  جهانگیر منفرد عزیز،
خانواده های محترم سوگوار

در اندوه درگذشت برادر عزیزتان
با شما و دیگر بستگان صمیمانه همدردیم
و برایتان آرزوی شکیبایی و تندرستی داریم.
ما را همواره در کنار خود بدانید.
__________________________

خانواده های تقی زاده ،فامیلی ،علیزاده،
شریف نائینی ،قربانیان ،نصیری ،فالح ،اسدیان،
نادرشاهی ،Young ،رفعت پناه

فیلمنامه«مرگقصه»عزیزمعتضدی،
نویسندۀایرانیمونترالیمنتشرشد
کت��اب «مرگقصه» نوش��ته
عزیز معتضدی داستاننویس
و مقالهنوی��س ایران��ی مقیم
مونترال ،که داستان یک زوج
جوان در زم��ان جنگ ایران
و ع��راق را حکای��ت میکند
منتشر شد.
این کت��اب در  101صفحه و
توسط نشر زاگرس  2013در
قطع رقعی منتشر شده است.
(ط��رح روی جل��د کت��اب
«مرگقص��ه» کاری از پی��ام
مفیدی ،صفحه آرایی ازسمیرا
قاسمی و حروفچینی از زهرا
شهرستانیاست).
فیلمنام��ه دوزبانه فارس��ی و
فرانسه «مرگ قصه» به فارسی
و فرانسه ،نوشته عزیز معتضدی
با الهام از داس��تان کوتاهی از
صادقهدایت درباره واقعیت و
رویا ،طبیعت انس��ان ،عشق ،و
رنگعوضکردنها و همرنگ
جماعتشدنهای حسابگرانه
و همگام با تحوالت اجتماعی
است.
«بهم��ن نویس��نده داس��تان
عاشقانه سوگل و مرتضی بعد
از چندی به دیدن دو قهرمان
داستان خود میرود و متوجه
میش��ود زندگی زناشویی آن
دو در حال فروپاش��ی اس��ت.
سوگل به توصیه پزشکان پس
از سقط جنین در زیر بمباران

جنگ از بارداری منع ش��ده و
مرتضی به این بهانه میخواهد
همسر دیگری بگیرد ،درحالی

La Mort Du Recit:
Aziz Motazedi
که حتی حاضر نیست سوگل
را طالق بدهد و در جواب او که
مایل به جدای 
ی است ،میگوید
زنی که از شوهرش طالق بگیرد
ب��ه جهنم
م��یر و د .
بهم��ن
میکو شد
صل��ح و
آرام��ش را
به زندگی
ای��ن زوج
ک��ه زمانی
هنرمندان
روشنفکر و
آزاداندیشی بودند ،برگرداند».
عزیز معتض��دی در  ۱۹مرداد
 ۱۳۲۹در ته��ران ب��ه دنی��ا
آم��د .پ��س از فارغالتحصیلی
از مدرس��ه عال��ی تلویزیون و
سینما به پاریس ،فرانسه رفت.
معتضدی بعد از انقالب به ایران
برگشت و انتشارات «فاریاب»
را تاسیس کرد.
دراینانتشاراتآثارنویسندگان

و مترجمهای نظیر بیژن الهی،
غزاله علیزاده ،بابک احمدی و
بهمن شعله ور به چاپ رسید.
معتضدی در س��ال ۱۳۷۴
همراه خانوادهاش به کانادا
مهاج��رت کرد و س��اکن
مونترال شد.
رمان ش�هرزاد و مجموعه
داستانی صندلی خالی از جمله
آثار او هس��تند .معتضدی در
کنار داستاننویسی مقالههای
مختلف��ی در زمین��ه ادبیات،
س��ینما و موس��یقی
نوشته است.
نق��د جریانه��ای
روشنفکری معاصر و
خاطرهن��گاری بخش
دیگری از فعالیتهای
رد زمین��ه
او
مقالهنویسیاست.
یادآوردن��ی اس��ت
از س��وی موسس��ه
انتش��ارات زاگ��رس
"داستان زرتشت" " ،بخوان به
سال مار" نیز
نام ُگل سرخ" و " ِ
در س��ال های  2011و 2012
منتشر شده است.
کتاب را در سایت آمازون تهیه
کنید:

یک��ی از بزرگتری��ن رازه��ای
موفقیت عمل ک��ردن در منطقه
تواناییهایتان اما بیرون از منطقه
امنتان است.
با این که ممکن است با شکستی
بزرگ روبهرو ش��وید ،ام��ا امکان
پیروزی بزرگ ه��م برایتان وجود
دارد--و ب��ه همی��ن دلیل اس��ت
ک��ه ریس��ک و ش��جاعت بزرگ
www.amazon.ca/
پیشزمینه آن است.
Mort-Du-Recit-Azizدر هر دو حال ،درمورد تواناییها،
Motazedi
اس��تعدادها و راهکارهایتان بهتر
فهمی��ده و ب��رای چال��ش بعدی
خودتان را قویتر خواهید کرد.
اگر به نظرت��ان خطرناک میآید،
باید بگوییم بله ،ممکن است اینطور
باشد .اما راههایی برای راحتتر به
دست آوردن این طرزفکر بیباکانه
وجود دارد .اولین آن این است که
آگاهانه رویکردی مثبت داش��ته
Collectables from around the world
باش��ید تا با هر چه هم که روبهرو
شدید ،بتوانیددرسهای آن تجربه
را گرفته و به جلو رفتن پیش روید.
این حقیق��ت دارد که هم��ه ذاتاً
مثبتاندیش نیستند اما میتوانند
در هر مقطعی از زندگی تصمیم به
Receive
تغییر رویکرد خود بگیرند .خواندن
10% off
درم��ورد شکس��تهای
Collectables from around the world
دیگرانبهو Collectables from around the worldwith this ad
واکنشهای متعاقب افراد موفق
We sell and consign antiques, crystal,
آن و تکرار اینداستانهای تاریخی
estate jewelry, silver and more
برایدیگراندر این راه بسیار مفید
S h o p o n l i n e w w w. e c h o s c h i n a . c o m
است.
info@echoschina.com

Echo’s

Echo’s
Echo’s

Vintage

Vintage

Vintage

•

604.980.8011 | 1.800.663.6004

Receive

10% off

with this ad
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طنـز...

www.paivand.ca

بامنک
بدون ُید!

ختنه وتــورم!

انتخابات :از حرف تا عمل

«پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود»
رأی الزم داشتی ،بازار حرفت داغ بود
«حسن مهرویان مجلس گرچه دل می برد و دین»
هرکسی در باطنش تنها به خود مشتاق بود

مأمور ارشاد

دالر و آیین دلبری

جک مشهدی
هر جا دیدی
حسینحسین

بدو برو شله مدن
هرجا دیدی
علیعلی

در رو که ماشین
هل مدن!

اعتراض وارد نیست!

یار اگر ننشست با ما ،نیست جای اعتراض
خورده ام چون با غذا یك كاسه «ترشی سیر» باز!

دعای مستجاب:

س
و
پ
اسپ ر
شیال

 

ع
ا
ل
ی

های

همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

عروسی!

نقل قول پسرا
خرج عروسی رو که ما پسرا میدیم
اونوقت میگن عروسی !
خونه ام که ما پسرا میگیریم میشه
خونه ی عروس!
از اون بدتر جونتدرمیره کار میکنی یه ماشین
میخری اونم میشه ماشین عروس !
دیگه بدتر ۴روز دیگه بچه خواهرت به مامانش
میگه مامان مامان بریم خونه زن دایی اینا !
اون وقت دخترا میگن حقشون ضایع شده …

وست آیلند

از یارو میپرسن تورم چیست؟
میگه :جدم با  80شاهی ختنه شده...
پدر بزرگم با  80ریال ...
پدرم با  80تومن...
خودم با  8000تومن...
پسرم با  80000تومن...
سر همین رو بگیر برو جلو...
تورم دستت میاد!

فریاد كه آن ساقی ِش ّكر لب سرمست
دانست كه مأمورم و شالی به سرش بست!

«نه هر كه چهره بر افروخت دلبری داند»
نه هر كه قر به كمر داد بندری داند!
تو از "دالر" من آیین دلبری آموز
كه نرخ مرجع نازش "غضنفری" داند!
مگو دالر چیست ،ارز رایج اینجاست
جوان و پیر چو "نرخ برابری" داند
«بیا ،كه سود كسی برد كاین تجارت كرد»
خـری داند!
دالر و سكه بخر ،این كه هر َ
هـش باش
اگر تجارت این كیمیا كنیُ ،
كه قاضی این عملت را خللگری داند!
«دال! معاش چنان كن كه چون بلغزد پای»
چنان فِلِنگ ببندی كه «خـاوری» داند
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

حروم شدیم ما بخدا..

خوش خرامان می روی ،چشم بد از روی تو دور
گر چه با این راه رفتن این دعا باد هواست!

از امیرحسین مانیان
ــــــــــــــــــــ

بازیاسم
فامیل۹۲

ابراهيم نبوي
ب�ازی/
جلیل�ی :ج��واد /جلیل��ی /جمک��ران /جوج��ه تیغ��ی /م��رد نامرئ��ی /اش��کنه /کی��وی /س��مباده
قالیب�اف :باق��ر /قالیباف /طرقبه /آه��وی ضامن دار /هنگ موتورس��واران /س��اچمه پلو /هل��و /عینک ریبن
غرض�ی :محم��د /غرض��ی /اصفه��ان /قورباغ��ه /عص��ر حج��ر /خورش��ت ماس��ت /زرش��ک /چرتک��ه
دایناس��ور/
رضای�ی :محس��ن /رضای��ی /سوس��نگرد (فاطم��ه قلنب��ه س��ابق)/
اس�م/

فامی�ل/

ش�هر/

فیل�م/

حی�وان/

غ�ذا/

می�وه/

اش�یاء

کین��گ کن��گ  /ی��ک قابلم��ه ب��زرگ خ��ورش ن��ذری  /تانک��ر نف��ت
والیت�ی :اکبر /والیتی /ش��میران /اس��ب /مردی ب��رای همه فصلها /نون پنیر کباب /س��یب زمینی /پوش��ه
روحان�ی :حس��ن /فریدون /س��منان /کبوتر دو برجه /مرد بارانی /اس��تیک ش��اتوبریان ب��ا مرصع پلو /کلید

و این دو منصرف شده

ح�داد ع�ادل :غلومعلی /حداد /ق��م /طوطی /گوژنه��ا /باقلوا و قطاب /خرب��زه /منقل /دیوان اش��عار رهبری
ع�ارف :محمدرض��ا /ع��ارف /ی��زد /خرگ��وش /م��رد باران��ی /قورم��ه س��بزی /ت��وت فرنگ��ی /خ��ودکار
دنبال ثروت رفت ،به اتهام فساد نشست ،متهم به ایجاد سدمعبر
شد.
مالیدستگیر شد.
دنبال قدرت رفت ،به اتهام اقدام و باالخره یك روز مغزش را به كار
انداخت و فرار كرد.
علیه حكومتدستگیر شد.
خندید ،به اتهام مس��خره کردن نوش��ت ،به اتهام اشاعه اكاذیب و
حکومت كتكش زدند.
اهانت به مسووالن دستگیر شد .نتیجه گی��ری اخالقی :یك علت
توطئه
به
متهم
ساكت نشس��ت،
ننوش��ت ،توسط دوس��تانش به فرار مغزه��ا؛ این اس��ت كه آدم
شد.
دولت
پنهانی علیه
مغزش را به كار میاندازد.
همدستی بادولت متهم شد.
ابراهیم نبوی
دنبال خوشگذرانی رفت ،به اتهام راه رفت ،ب��ه اتهام ولگردی كتك
فساد اخالقیدستگیر شد.
خورد.

فرار مغزها

گاو و سیاستمدار. .

حاضرم قسم بخورم حضرت
نوح خیلی بیشتر از   ۱جفت خر
روزی سیاستمداری به مردمی بود در آین�ده ،دیگر
سوار کشتیش کرده!...
ب�ر م�ی خ�ورد ك�ه در صف گاوپرس�تی نكنن�د،
به خد ا !

ایس�تاده و س�ر گاوی را م�ی
بوسند.
او نی�ز در صف می ایس�تد اما
وفتی نوب�ت به او میرس�د به
جای س�ر ،ماتح�ت گاو را می
بوسد.
از آن پ�س باقی منتظرین نیز
ب�ا تقلی�د از او ماتح�ت گاو را
میبوسند.
از او میپرس�ند چرا این كار را
كردی؟
در ج�واب میگوی�د :این�ان
پیشرفت كرده بودند و ممكن

ول�ی اكن�ون تا
دوباره به سر
گاو برسند
س�ا لها ی
زیادی
طول

ویروس 6سالهفیسبوک
«همچنانقربانیمیگیرد»

یک ویروس که در زمینه استخراج
اطالعات حسابهای بانکی اعضای
وبس��ایت فیسب��وک فعالی��ت
داش��ته ،مدت شش س��ال است
که در این ش��بکه اجتماعی فعال
بوده و همچنان به کار خود ادامه
میدهد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه نیویورک
تایمز ،ویروس یادش��ده از طریق
ارس��ال پیامهای فریب موسوم به
«فیشینگ» پخش و تکثیر شده
است.
بظاهر روش کار این بدافزار به این
شکل است که زمانی که فرد پیام
فریب را در حس��اب کاربری خود
دریافت میکند ،به صورت خودکار
از جانب وی تعداد زیادی پیام برای
دوستان او ارسال میشود.
این پیامها یا پیوندهای اینترنتی
(لینکها) ب��ه طور معمول حاوی
آگهیهایی اس��ت که به دوستان
فرد مورد نظر پیش��نهاد میکنند
ویدیو یا محصولی خاص را مشاهده
کنند .در ص��ورت دریافت چنین
پیامی به هیچ وجه روی پیوندهای
دریافتی کلیک نکنید.
نیوی��ورک تایم��ز می نویس��د:
فیسب��وک از وجود این مش��کل

امنیتی در وبسایت باخبر است،
اما مس��ئله را آن ط��ور که باید و
شاید جدی نمیگیرد.
«فیسب��وک گ��وش نمیدهد و
چنین موضوعی نظارت مناسب از
سوی دستاندرکاران این سایت را
میطلبد».
این ویروس ش��ش ساله فعال در
فیسب��وک «زئوس» ن��ام دارد و
در واق��ع نوعی بدافزار اس��ب تروا
(تروجن هورس) است که پیشتر
میلیونها دس��تگاه رایانه را آلوده
کرده بود.
پس از آن که ویروس زئوس خود
رادر رایانه قربانی کپی کرد ،منتظر

میماند تا کارب ِر ازهمهجا بیخبر
اطالعات حساب بانکی خود را به
سیستم وارد کند.
در این مرحله ،به محض ورود فرد
به س��امانه بانکداری الکترونیکی
مرتبط با حسابش ،بدافزار یاد
شده گذرواژه و دیگر اطالعات
حساب را به سرقت میبرد.
ه��م این��ک وی��روس زئوس
تنها قابلیت ه��دف قرار دادن
رایانههای مبتنی بر سیس��تم
عامل ویندوز را دارد و بر روی
سیستم عامل «او اس ایکس»
مک یا لینوکس کارایی ندارد.
کارشناسان میگویند که تنها
راه برای محافظت از اطالعات
حس��اب بانک��ی در برابر این
ویروس خ��ودداری از کلیک بر
روی پیوندهایی است که از سوی
اش��خاص یا منابع معتمد ارسال
نشدهاند.
ش��واهد موجود حاکی از آن است
که «زئوس» از س��ال  ۲۰۰۷فعال
بوده و با گذر زمان فعالتر نیز شده
است.
نیویورک تایمز منشاء این ویروس
را گروه��ی از تبهکاران س��ایبری
روس��ی معرفی کرده که عالوه بر
س��اخت بدافزار در زمینه سرقت
هوی��ت و پورنوگرافی کودکان نیز
فعالیتداشتهاند.

مژده مژده بزودیگشایشمییابد

ساندویچی و اغذیه فروشی ایرانی «اِلدا»

میكشد!
•

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

•
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>> Email: elahem@sympatico.ca
Tel.:514-619-4648

آقایان این نبرد شما هم هست!
شعله ایرانی

ب��دون تردید م��ا در س��ال های
تغیی��ر و تکامل جهش وار جامعه
بش��ری ،در نقطه عطفی تاریخی
به سر می بریم .سال های شگفت
برانگیز تکامل شتابان ابزار تولید و
ارتباطات که تاثیرات جهش گونه
ایی بر مناسبات اجتماعی و جهت
گیری جامعه بشری می گذارد.
در بره��ه ای از تاری��خ چند هزار
س��اله ی بشر زیس��ت می کنیم
که روند رشد و تغییرات حتی در
طول سالهای حیات یک نسل نیز
محس��وس و قابل سنجش است.
از روزگاری که مادر بزرگان نس��ل
میان سال کنونی ،بی سواد و فاقد
ح��ق رای و نظر بودند تا به امروز،
س��ال های زی��ادی نگذش��ته اما
تحوالت و دس��ت آوردها شتابان
چه��ره ی جهان و زندگی مردم را
دگرگون کرده است.
هیچ گاه در تاریخ جامعه ی بشری
آگاهی نسبت به نابرابری جنسیتی
و سازماندهی حول خواسته های
براب��ری طلبانه ی زن��ان ،چنین
گس��ترده و اعتراضات ب��ه ابعاد و
اشکال خش��ونت های جنسیتی
چنین سراسری ،مردمی و هدفمند
نبوده است.
بح��ث هایی که در ماه های اخیر
حول تجاوز گروهی و قتل دختری
در هن��د و خش��ونت و تج��اوز به
فعالین سیاسیدر مصر اوج گرفت،
به روشنگری بیشتر در مورد وجوه
نهادینه و ریشه دار بودن خشونت
علیه زنان و نقش نهادهای دولتی
و پلیس��ی در پاس��داری از اشکال
تبعیض منجر شد.
فمینیس��ت ه��ا و دیگ��ر فعالین
سیاس��ی و اجتماع��ی ،کوش��ش
کردند که توج��ه معترضین را به
منافع س��لطه گران و مهندسین
نظام اقتص��ادی حاکم در بازتولید
خشونت و تثبیت کهتری زن جلب
کنن��د .فعالین در هن��د و مصر با
اس��تفاده از توجه و خشم عمومی
و همگام ش��دن م��ردان جوان در
رویارویی با خش��ونت علیه زنان،

نظری هر چه بیشتر
گفتن��د و نوش��تند که
دهید
نشان
جنبش ه��ای آزادی
خش��ونت علیه زنان در
خواه��ی ب��ا جنبش
چرخه ای سازمان یافته ،که شما با
زنان هستیم.
هدف و نیت��ی جز
ابدی آنهانیستید.
یک��ی از مهمتری��ن
و مق��دس نش��ان دادن
نتایج رش��د جنبش
ببینید،
نابراب��ری و تثبیت نظام
زنان و تکامل و ترویج
سلطه در جامعه ندارد.
خطاب بشنوید،
گفتمان و متد های
آنه��ا م��ردان را
قرار دادن��د و گفتند که بایستید و نه فمینیس��تی ،رش��د
آگاهی مردم نسبت
باید همگام با زنان
آگاه ،بگویید!
به اش��کال آشکار و
ب��ا درک اهمیت حیاتی
پنه��ان بروز س��تم
مقابل��ه ب��ا نظام��ی که
ه��ای گوناگون و هم
خش��ونت علیه زن��ان را
تشویق می کند به پا خیزند .آنها به پیوندی مکانیس��م حیات ،رشد و
مردان گوشزد کردند که این نبرد بازتولید آنها است .هر ستم ،کالم
و رفتار زن س��تیزی که عادی ،بی
شما نیز هست!
از دهه ش��صت قرن گذش��ته به اهمیت و از چش��م همگان پنهان
عنوان دهه ی روش��نگری و تولد ب��ود اکنون در عرص��ه ی زندگی
فمینیس��م رادیکال یاد می شود .اجتماعی و مباحث رسانه ایی در
دس��ت آورد خیزش ها و جنبش مقابل چشمان نادیده انگار جامعه
ارتقای آگاهی در آن س��ال ها اگر ی مس��خ ش��ده ،عریان می شود.
چه در ابتدا محدود به جوامع غربی انگشت گذاشتن و برجسته کردن
و در بهترین حال��ت الیت جوامع زخم های مهلک��ی که جان و تن
پیرامونی بود اما تن به محدودیت زن را در زندگ��ی روزم��ره تنها به
جغرافیای��ی نداد و ابع��اد جهانی جرم زن و نقشی که به او تحمیل
یافت .با رش��د شتابان تکنولوژی ،شده ،فرس��وده و ویران می کند،
دسترسی گسترده به وسایل ارتباط فعالین جنبش هایدیگر اجتماعی
جمع��ی و ملموس ش��دن ابعاد و را متوجه عمق سرکوب و نابرابری
زوایای خشونت علیه زنان به یاری زنان و ریش��ه های سرکوب کرده
خبررسانی مردمی و لحظه ایی از است .از دیگر سوی ،حضور فعال و
چهار گوشه ی گیتی ،بذر آگاهی تعیین کننده زنان در حرکت های
و شکوه انس��انی شورش که از آن اجتماعی و انقالب ها ،جنبش های
سال های دهه شصت رویش آغاز اجتماعی و سیاسی را هر چه بیشتر
کرد ،هر روز بیشتر به اعماق رفته و متوجه پتانسیل عظیم کنشگری
به بار می نشیند .واقعیت این است زنان برای پیشبرد تغییرات بنیادین
ک��ه تاریخ جنبش زن��ان که یکی در جامعه کرده است .رویدادی که
از جوانترین جنب��ش های مدنی در روند تکوینش به انتگره ش��دن
تاریخ جهان اس��ت ،بر سرنوشت خواسته های طبقاتی ،قومی و ملی
زنان و بهبود زندگی و حقوق آنها و جنسیتی منتهی خواهد شد.
تاثیرات ملموس��ی گذاشته است .فعالی��ن جنب��ش زنان ب��ا تکرار،
همس��و با این تاثیرگ��ذاری ،این توضیح و نمایش ابعاد حیرت آور
جنبش توانسته دس��ت آوردهای خش��ونت علیه زنان در سراس��ر
مهم نظ��ری و عملی برای رش��د جهان ،به مردان یادآوری می کنند
جنبش های اجتماعی نوین آزادی که در موازات مبارزه با سیس��تم
خواه به ارمغان بیاورد .جنبش های اقتصادی و سیاسی که خشونت و
نوین هم پوشانی خواسته هایشان نابرابری را تغذیه می کند ،باید خود
را اکن��ون بیش از پیش درک می نیز به عنوان عنصر آگاه و کنشگری
کنند .امروز ما شاهد پیوند عملی و با اراده ،از منافع جنسیتی حاصل از

مادرانصلحمونترال

همانند آخرین پنجشنبه هر ماه
در تاریخ  30مه  2013از ساعت 6
تا  7شبدردانشگاه کبک  ،مادران
صلح مونترال همزمان با بر گزاری
هفته همبس��تگی ب��رای آزادی
همه زندانیان سیاسی با بر گزاری
کیوسک اطالعاتی ،پخش اعالمیه
با استناد بر گزارش سالیانه سازمان
عفو بین الملل در ماه مه 2013در
زمینه نقض گسترده حقوق بشردر
ایران به اطالع رسانی پرداختند در
این گزارش آمده است :
" افزایش محدودیت بر آزادی بیان،
تش��کل و تجمع ،کنترل شدید
اینترنتی .استراق سمع،بازداشت
ده ها تن از فعاالن اتحادیه های
مستقل کارگری بهدلیل فعالیت
های مسالمت آمیز انان ،بسیاری
از آنها شکنجه شده یا مورد آزار
قرار گرفته است .ده ها تن از آنها
به زندان محکوم شده اند مهدی
کروبی و میر حسین موسوی و
زهرا رهنورد ، ،هنوز در بازداشت

خانگی بدون حکم بس��ر میبرند
.حداقل هش��ت مورد مرگ و میر
در زندان در سال گذشته رخ داده
است .زنان همچنان مورد تبعیض
در زمین��ه ه��ای ازدواج و طالق،
حضانت فرزند ،تابعیت و س��فر به
خارج از کش��ور ،جدائی جنسیتی
در موسسات اموزش عالی محروم
کردن انان ازحق تحصیل در برخی
رش��ته های تحصیلی مواجه شده
اند . .آزار و اذیت بهائیان.و دیگر
اقلیته��ای مذهب��ی ،از جمل��ه
مس��لمانان گرویده به مسیحیت

افزایش یافته است
صدها نفر از مردم به مرگ محکوم
شدند .مقامات رژیم اسالمی314
مورد اعدام در س��ال گذشته را به
رسمیت شناخته و به گفته منابع
غیر رس��می قابل اعتماد حداقل
 230نفر دیگرانهم  ،در بسیاری از
موارد در خفا اعدام شده اند"
م��ادران صل��ح مونت��رال هم گام
با م��ادران پارک ال ل��ه هم چنان
بر خواس��ت ازادی هم��ه زندانیان
سیاسی .لغو احکام اعدام ومحاکمه
عاملی��ن و آمری��ن جنایتهای 34
سال گذشته پای میفشارد
•

این سیستم ،فاصله بگیرند و آشکارا
و با نمایشی علنی الزامات آنرا زیر پا
بگذارند .مردان باید با صدای رسا و
با تشکیل سازمانهای ضد خشونت
موازی س��ازمان های زنان ،نظامی
که خش��ونت علیه زن را از حقوق
و وظایف مردان تلقی می کند طرد
کنند .اگر نقطه ی عزیمت و مبارزه
با اشکال خشونت علیه زن از خانه
آغاز می ش��ود ،نقطه ی شتاب و
نشان دادن جسارت اجتماعی رد
آن در خیابان و محل کار خود را به
نمایش می گذارد .آنجا که مردان
با آزارها و مزاحمت های خیابانی
و خش��ونت های رای��ج کالمی و
فیزیک��ی در اماکن عمومی مقابله
ی علنی می کنند ،اولین قدم های
همبستگی عینی و ثمر بخش خود
را با جنب��ش برابری طلبی زنان و
امن سازی محیط برای شکوفایی
و فعالیت در عرصه های گوناگون
زندگ��ی و مب��ارزه ی اجتماع��ی
و سیاس��ی زنان ،این کنش��گران
جنبش های نوین اجتماعی ،بر می
دارند.

پارس�ا و روس�پی ،دو سویه ی یک
نقشهستند!

دارند ،به مردان و زنان می آموزند
که هر کدام جایگاه ،ارزش و آموزه
های رفتاری دارند که سرباز زدن از
آنها نه تنها غیرطبیعی و بر خالف
تعالیم الهی ،ملی و س��نتی است
بلکه مستوجب مجازات عمومی ،از
طرد شدن تا سنگسار است.
چنین نظامی نه تنها انس��ان ها را
در نقش هایی مصنوعی ،ناعادالنه،
خشن و ویرانگر محدود می کند،
بلکه نیمی از جامعه یعنی زنان را
وادار می کند تا برای حق بهره بری
از امکانات زندگی اجتماعی ،برای
تامین معاش و تحصیل ،به شکل
مداوم در معرض آسیب های روانی
و جسمی قرار بگیرند.
در بس��یاری جوامع ک��ه آزارها و
آسیب های جنس��ی رواج زیادی
دارند و ابعاد آنها خش��ونت آمیزتر
اس��ت ،زنان بی ش��ک حت��ی از
ترک خانه برای حضور در اجتماع
خودداری می کنند .یا هنگام خارج
ش��دن از خانه خ��ود را آنقدر می
پوش��انند تا در هیبت زن پارسا از
خطرهادر امان بمانند.
محدودیت هایی که در اثر ناامنی
و عدم سالمت خیابان و محل کار
و وس��ایل نقلیه زنان را در معرض
آزار دائم��ی تا حد از دس��ت دادن
ج��ان و به قتل رس��یدن قرار می
دهد ،در عم��ل به منظور محدود
کردن حض��ور اجتماع��ی زنان و
ممانعت از ایفای نقش کنشگری
اجتماعی و سیاسی است .مسئله
ایی که به رکود و س��کون جنبش
های اعتراضی در بسیاری جوامع
می انجامد.

سکسیس��م ب��ر مبنای تقس��یم
جنسیتی جامعه با نقش های ازلی،
ابدی و از پی��ش تعیین و تعریف
شده ،شکل می گیرد.
یکی از مبانی اولیه ی سکسیسم
و تضمین برتری جنس مرد ،درک
و پذیرش ضرورت تملک بدن زن
«پارس��ا» و به حراج گذاشتن بدن
زن «روسپی» است.
در این تقسیم بندی که تدوین و
نقش پردازی تندیس های آن به این چرخه لعنتی را متوقف کنیم!
فرهنگ ،آداب و رس��وم و مذاهب به گواه آمار و پژوهش ها ،اکثریت
واگذار می شود ،زن پارسا معموال زن��ان جه��ان به ش��کل دائمی و
زن��ی اس��ت در تمل��ک ،نجیب و روزمره ،عالوه بر خشونت های خانه
فداکار .م��ادر و خواهر و همس��ر گی ،در معرض انواع آزار ،مزاحمت
اس��ت .آن دیگر زن��ان همگی در کالمی و دس��ت درازی ،خشونت
زمره ی فواحشی که بدن آنها ملک های سادیستی و تجاوز جنسی در
همگانی و طعمه ی تجاوز و تعدی اماکن عمومی قرار دارند.
است قرار می گیرند.
ابع��اد این خش��ونت ه��ا و آزارها
یکی از منابع تغذی��ه و ماندگاری ارتباطی به نوع پوش��ش ،زیبایی
این تقسیم بندی دیرینه ی زنان و سن و س��ال ،محل و وقت رفت
به «ح�لال و ح��رام» ،در جوامع و آم��د و ن��وع رفتار زن��ان ندارد.
امروزین فرهنگ رایج و البته مدرن مردانی در سراس��ر جهان عاملین
از جمله فیلم ،موزیک و رسانه های این خش��ونت ها و جرائم هستند.
بزرگ وعمدتادولتی با نحوه تنظیم در کش��ور خودمان و در کوچه و
اخبار و وقایع هستند.
خیابان هر روز از کنار این بیشمار
ای��ن منابع ب��ه ش��کل روزمره در مردان عبور می کنید ،با بسیاری از
تربیت و ش��کل یاب��ی فرهنگ و آنها هم کالم می شوید و رابطه ی
اخالق جامعه نقش تعیین کننده شغلی و خانواده گی دارید.

کمپینگ سالیانه اجنمن زنان

بیایید ت��ا به همراه دوس��تان و
خان��واده ،چند روزی را در دامان
ی بگذرانیم.
طبیعت به خوش 
کوه پیمایی ،والیب��ال ،قایقرانی ،بها :هر نفر  $۸برای یک ش��ب و
 $۱۶برای ۲شب.
ی و...
برداشت توت فرنگ 
زمان ۵،۶،۷ :ژوییه  ۲۰۱۳کودکان  ۱۲سال به پایین رایگان
Camping du Lac Lyster
385 ch. Séguin
Coaticook (Qc) J1A 2S4

مردانی برای محافظت و حفظ زنان
«پارسایش��ان» آنها را در خانه ها
نگه می دارند و یا با کنترل دائمی
پوشش و رفتارشان آنها را مجرم و
منبع شر و دلیل دست دراز کردن
و متلک گفتن ها و تجاوزات قلمداد
می کنند .و به این ترتیب زندگی
ه��زاران زن به جای ش��کوفایی و
رشد ،در پش��ت دیوارها دفن می
شود.
اما مردانی هستند که نه خشونت
علیه زنان را می پسندند و نه عامل
مستقیم سرکوب و کنترل زنان می
شوند .حتی در خانواده حامی زنان
هستند .مشارکت فردی داوطلبانه
و عملی در بازتولید نظام زن کش
و زن آزار ندارند .بسیاری ناگزیرند
در چارچ��وب زندگ��ی روزمره ی
اجتماع��ی ،از الزامات نظام برتری
م��رد ب��ر زن تبعیت کنن��د و در
نتیجه از مواهب آن نیز خواسته یا
ناخواسته برخوردار شوند .هنگامی
که شاهد خشونت و آزاری هستند
با تاسف به تماشا می ایستند و یا
شرم زده چش��م فرو می بندند و
دخالتی نمی کنند؛ اساسا معتقد
به دخالت در امور زندگی دیگران
نیستند؛ قدمی عملی برای متوقف
کردن چرخه ی خشونت بر نمی
دارند ،هر چند که از آن دل آشوب
می ش��وند .نقش مردانه ای را که
به آنها اعطا ش��ده یا می پذیرند و
یا از رد ک��ردن علنی و در نتیجه
طرد شدن از دایره ی مردانه گی و
مجازات های در پی ،هراس دارند.
شمایانی که از زمره ی این مردان
هس��تید ،مبارزه علیه خش��ونت
و زن آزاری مس��ئولیت ش��ما هم
هس��ت؛ این نبرد شما نیز هست!
در کشوری که حاکمیت و قانون،
عرف و س��نت از گشایش فضای
آزاد ،سالم و فارغ از آزار و خشونت
ب��رای تامین و گس��ترش حضور
اجتماعی زنان حمایت نمی کند،
ش��ما مداخله گری کنید و به آزار
دهندگان ،مزاحم��ان و متجاوزان
خیابانی نشاندهید که شما با آنها
نیستید .ببینید ،بشنوید ،بایستید و
نه بگویید! گسترش و تامین فضای
حض��ور اجتماعی س��الم و آزادانه
زنان یکی از پیش شرط های رشد
و رهایی جامعه از عقب مانده گی و
فرهنگ زن آزاری است.
_____________
سرمقاله شماره ی جدید آوای زن.
شماره ۷۷/۷۶
تهیه وسیله حملو نقل ،خواب و
خوراک به عهده شرکت کنندگان
است .اگر هنر و حرفه یی دارید،
حتما آن را توشه راه سازید.
برای اطالعات به آدرس زیر ایمیل
بفرستید
iwamontreal@gmail.com

هیات اجرائی انجمن زنان ایران 
ی
مونترال
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الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

ازنازی بپرس!...
هر چه انس�ان تر باش�یم زخمها
عمی�ق ت�ر خواهند ب�ود .هر چه
بیش�تر دوس�ت بداریم بیش�تر
غصه خواهیم داشت .بیشتر فراق
خواهیم کش�ید و تنهائی هایمان
بیشتر خواهد شد.
شادی ها لحظه ای و گذرا هستند
شاید خاطرات بعضی از آنها تا ابد

در یاد بماند ،اما رنج ها داستانش
فرق می کند تا عم�ق وجود آدم
رخنه می کن�د و ما هر روز با آنها
زندگی م�ی کنیم .ان�گار که این
خاصیت انسان بودن است!

مرد فقیرى بود که همسرش کره مى ساخت و او آنرا
به یکى از بقالى های ش�هر مى فروخت ،آن زن کره
ها را به صورت دایره های یک کیلویى مى س�اخت.
مرد آنها را به یکى از بقالى های شهر مى فروخت و
در مقابل مایحتاج خانه را مى خرید.
روزى مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و تصمیم
گرفت آنها را وزن کند .هنگامى که آنها را وزن کرد،
اندازه هر کره  ۹۰۰گرم بود.
او از مرد فقیر عصبانى ش�د و روز بعد به مرد فقیر
گفت:
دیگ�ر از تو کره نمى خرم ،ت�و کره را به عنوان یک
کیل�و به من مى فروختى در حالى ک�ه وزن آن ۹۰۰
گرم است.
مرد فقیر ناراحت ش�د و س�رش را پایین انداخت و
گفت:
ما ترازویی نداریم و یک کیلو شکر از شما خریدیم
و آن یک کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار مى دادیم
.یقین داشته باش که:به اندازه خودت برای تو اندازه
مى گیریم! ..
(به نقل از فوکارو)

برای کسانی که باعث رنج یا
احس�اس حقارت در شما می
ش�وند جایی باز کنید .خوب
است اگر افراد مراقب رفتار و
روحیات خود باشند و همیشه
برای بهبود آن بکوش�ند .اما
اگر شخصی به احساسات شما

بی توجه است و مرزهایتان را
نادیده می گیرد و همیشه به
رفتارهای مضر خود نس�بت
به شما اصرار می ورزد ،همان
بهتر که از زندگی تان برود.

تغییرات بزرگ
از درون...

خم مرغ بوس��یله یک نیرو از خارج
وقتی ت
شکند ،یک زندگی به پایان میرسد؛
می
خم مرغ بوسیله نیروئی از داخل می
وقتی ت
شکند ،یک زندگی آغاز میشود؛
رات بزرگ همیشه از داخل انسان آغاز
تغیی
می شود.

ناوهواپیمابر

آیامیدانستید؟!

 طول یک ناو هواپیمابر گاهی تا 350متر می رسد.
 در داخل شکم هر ناوی به مانندیک شهر می باشد.
 س��رعت ای��ن ناوها ح��دود 65کیلومتردر ساعت می باشد.
 ق��درت موتور ن��او «نیمیتز» درحدود  260000اسب بخار است.
 ن��او هواپیماب��ر نیمیت��ز آمریکا 110000تن وزن دارد.
 -موتور این غ��ول های دریایی با
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نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
اوریانا فاالچی

داستان بسیار آموزندۀ مرد فقیر  

بزرگترین ناو هواپیمابردنیادر سال
 1960ب��ه آب انداخته ش��د .این
ن��او هواپیمابر اینترپرایز نام دارد و
هنوز مشغول خدمت است .این ناو
 110000تن وزن دارد.

هیچگاه مجبور نیستید برای
حذف آدم های سمی از زندگی
تان احساس گناه کنید .فرقی
نمی کند از بستگانتان باشد
یا عش�قتان یا رئیس�تان ،یا
دوست دوران کودکی ،یا یک
آش�نای تازه .مجبور نیستید
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راکتورهای
اتمی کار می کند.
 مس��احت عرش��ه بزرگترین ناوآمریکا در حدود  2هکتار می باشد.
 در ن��او هواپیمابر نیمیتز 6290افسر خدمت می کنند.
 ناوها ک ًال مردانه هستند و زنی در
آنجا وجود ندارد.
 ن��او اینترپرایز ارتفاعی برابر یکساختمان  20طبقه را دارد.
 این ناوها پیچیده ترین ماش��ینس��اخته شده به دس��ت بشر می
باشد.
 -ناوهای هواپیمابر می توانند تا 15

سال بدون توقف به حرکت ادامه
دهند.
 جدیدترین ناو هواپیمابر آمریکاتا  270فروند جنگنده را در خود
جای می دهد.
 در زیر هر ناو مانند هر شهر دارایخیابان و کوچه و آدرس پستی می
باشد.
 بعضی از افس��ران ممکن استخوابگاه خود را گم کنند و بهدنبال
آدرس آن بگردند.
 در زیر هر ناو رستوران و سینما وکافی شاپ و فروشگاه های طال و
جواهر فروشی وجود دارد.

 ناو نیمیتز در حد ش��هر بزرگیچون هامبورگ آلمان برق مصرف
می کند.
 بزرگترین آشپزخانهدنیادرون ناونیمیتز آمریکا قراردارد.
 در این آشپزخانه هر روز بیش از 13000عدد تخم مرغ و حدود 4
تن استیک مصرف می شود.
 س��ردخانه این ناو جهت مصرفغذای  2ماه کل پرس��نل ناو مواد
غذایی در خود ذخیره می کند.
 ناو نیمیتز دارای یک بیمارستان 55تختخوابه میباشد که جراحی
های قلب و مغ��ز را هم انجام می
دهد.
 در این ناو اداره پس��ت و روزنامهو سالن بیلیارد و سینما و استخر و
کتابخانه و شبکه تلویزیونی وجود
دارد.
 بیش��تر ای��ن افس��ران در طولخدم��ت خ��ود در ن��او هواپیمابر
همدیگ��ر را نم��ی بینن��د و نمی
شناسند.
 افسران هر بخش لباس مخصوصبه خود با رنگ ویژه همان قسمت
را به تن دارند.
 ورود هر افس��ر ب��ه بخش دیگرممنوع بوده و چنانچه تخلف کنند

عرشه «کاتاپولت» نامدارد و با بخار
آب کار می کند .کاتاپولت سرعت
یک جنگنده  20تنی را در عرض
 2ثانیه به  270کیلومتر در ساعت
می رساند.
 سراسر بدنه ناو با زره ای از نوعیآلیاژ فوالدی پوشیده شده و اجازه
نفوذ هیچ اژدری را نمی دهد.
 اگ��ر اژدری در ن��او نفوذ کند بهدلیل ساختار سلولی ناو آسیبی به
قسمت های دیگر نمی رسد و ناو
غرق نمی شود.
 که یک ناو به وسیله  2رزم-ناو و 3ناوچه اسکورت می شود و عم ً
ال
آسیب ناپذیر می باشد.
 آمری��کا دارای  13ناو هواپیمابراتمی می باش��د و هر ناو س��االنه
در ح��دود  1میلی��ارد دالر هزینه
نگهداریدارد.
 شوروی در آن زمان فقط توانستیک ناو هواپیمابر درست کند و نام
آن کوزنتسوف می باشد.
 طبق قوانیندریایی و بین المللیناوهای هواپیمابر جزو خاک همان
کشور تلقی می شوند.
منبعwww.taknaz.ir :

به س��ختی مجازات و زندانی می
شوند.
 دژبان های قس��مت مخصوصراکت��ور اتمی و موش��کهای اتمی
اجازه ش��لیک مس��تقیم به افراد
غریبه را دارند.
 افسران بخش های زیرین ممکناس��ت تا ماه ها رنگ خورش��ید و
آسمان را به چشم نبینند.
 افسران روزهای یکشنبه به مغازهها و فروشگاه ها می روند و حقوق
خود را خرج می کنند.
 سخت تریندیسیپلین و مقرراتنظامی در ناوه��ای هواپیمابر اجرا
می شود.
 بزرگترین خطری که این ناو هارا تهدید می کن��د حمله نظامی
نیست و بلکه آتش سوزی داخلی
است.
 به دلیل حمل هزاران تن مهماتو میلیون ه��ا لیتر بنزین هواپیما
همواره خطر آتش سوزی داخلی
وجود دارد.
 عرشه پرواز پرخطرترین قسمتناو می باش��د و باالترین حقوق را
افسران این قس��مت دریافت می
کنند.
 سیستم پرتاب هواپیماها از روی3:01 PM
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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..
تولد موسیقی جاز
قرن 19

در ش��ماره قبل گفته شد که
چند قوم خانه بدوش Nomad
هندی هزار س��ال است به نام
های مختلف کولی و غیرو در
سراس��ر اروپا کوچ می کنند و
سرگردان می باشند و همیشه
از جوامع رانده شده اند.
این قوم اما مبتکر موسیقی و رقص
معروف فالمینکو اسپانیا می باشند
و تاثی��ر قابل توج��ه ای در روش
زندگی و تفکر هنرمندان قرن 19
اروپا گذاشته اند.
این��ک ب��ه پدیده دیگ��ری یعنی
«موس��یقی جاز» می پردازیم که
بوجود آورنده آن قوم س��تمدیده
دیگری ،یعنی سیاه پوستان برده
در ش��مال آمریکا می باشند .پس
از کش��ف ق��اره آمری��کا ()1492
دولت های مس��تعمراتی اروپائی
برای استفاده از ذخایر زیرزمینی و
کشت زمین های تازه یافته احتیاج
به کارگران بیشمار پیدا کردند.
لذا عظیم تری��ن و ظالمانه ترین
دوره برده داری تاریخ شروع شد.
در م��دت  3قرن یعنی قرن  16تا
 19میالدی  20میلیون آفریقائی
را ب��ه بند کش��یده و در آمریکا به
فروش رساندند تا سرانجام در سال
 1865برده داری منسوخ شد.
فیل��م  Amistadدر س��ال 1997
ساخته  Steven Spielbergگوشه
ای از وقای��ع تاریخی برده داری را
نمایش می دهد و بس��یار دیدنی
است.
در این دوران اسارت سیاه پوستان
اجازه نداشتند به هیچگونه مراسم

انتخابات      ...92

ail.com

Sheida.g@hotm

دین��ی و
سنتی خود
بپردازن��د و
ب��ه تدری��ج
ب��ه دیان��ت
مس��یحی روی آوردن��د و در آن
پناه جستند .چون اوال این مذهب
بشارت به زندگی پر سعادت پس
از م��رگ را می داد و دوم آنکه آنها
سرگذشت رنج و بدبختی و هجران
خود را مش��ابه با حکایات انجیل
یعنی برده گی و اس��ارت یهودیان
در مصر همسان می دیدند.
لذا این دو اصل در آوازهای مذهبی
 Negro Spiritualو آوازه��ای
مردم��ی ایش��ان یعن��ی Blues
منعکس می باش��د و موس��یقی
جاز از این دو زائیده ش��ده؛ سپس
ب��ا اس��تفاده از اصول موس��یقی
کالس��یک و کلیس��ائی اروپائ��ی
بصورت موس��یقی هنری ش��کل
گرفته و جهانی شده است.

عناصر موسیقی اروپائی در
موسیقی جاز:

گام های م��اژور ،مین��ور ،قوانین
هارمونی و فرم ،سازها مثل پیانو،
سازهای زهی ،بادی و کوبه ای


عناصر موسیقی آفریقائی در
موسیقی جاز:

ریتم ،جمله بندی ملودی ،عناصر
هارمونی��ک  Bluesو احساس��ات
سیاه پوستان

موسیقی جاز شاخه های مختلفی
دارد و اص��ول آن را در دانش��کده
های موسیقی تدریس می کنند.
 George Gershwinمحبوبترین
آهنگس��از تاریخ اوپرائ��ی آمریکا
اس��ت .اوپرای Porgy and Bess
او راجع به جامعه س��یاه پوستان
آمریکا است .موسیقی آن به سبک
جاز و  Spiritualمی باشد .جورج
گرشوین سبک جدید خود را «جاز
سنفونیک»نامید.
" "Rhapsody in Bluesو «ی��ک
آمریکائیدر پاریس» نمونه کامل و
خوب او در این سبک است.
اصول موس��یقی ج��از رفته رفته
به موس��یقی کالس��یک قرن 19
و  20رخنه کرده اس��ت و در آثار
«کلود دبویسی» و «موریس راول»
آهنگسازانبزرگimpressionism
قرن  19به خوبی شنیده می شود.

ناگفت��ه نماند که فس��تیوال جاز
مونترال یکی از مهمترین فستیوال
های جهانی است که هر سال آخر
ماه ژوئن و اوایل ماه ژوئیه اجرا می
شود.
این تابستان این جشنوارۀ زیبا را از
دست ندهید.
شیدا قره چه داغی
 10جون 2013


>> ادامه از صفحه7 :

نظام در سخنان اخیر مقام رهبری
را ،چیزی جز وسعت صف مخالفان
نظام ،به ایشان دیکته نکرده است.
آقای خامنهای خ��ود در اظهارات
انتخاباتی خویش ،تصویر روشنی
از معیارهای ایدئولوژیک و محتوای
سیاستهای شان ارائهدادهاند .ایشان
در همین چند روز اخیر ،بارها تأکید
نمودهاند ک��ه در مقابل غرب باید
محکم ایستاد .باید آماده شهادت
هم بود یعنی ریاضت اقتصادی که
هیچ مردم میبایست به استقبال
م��رگ بش��تابند« .وج��دان» این
سیاس��ت از منظر آقای خامنهای
در این اتوپیای ایدئولوژیک خالصه
ش��ده است که میگوید« :نظام ما
الگوی مستضعفان جهان است»!
و کس��انی ،مقامات��ی ک��ه این را
نمیفهمن��د ،به دش��من تمکین
میکنند.
آق��ای س��عید جلیل��ی ام��ا ،در
مناظرهه��ای تلویزیونی این صف
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بندی را به زبان ساده تری توصیف
کرده و حتی تا رژیم پهلوی امتداد
داده است! از نظر آقای جلیلی:
«از پنجاه س��ال پیش تاکنون دو
خط قائل ب��ه ربوبیت الهی و خط
ش��یطان در ایران مقابل هم صف
آرائی کردهاند .تقابل این دو جبهه
واقعی ودر تمامی عرصههاست» .از
دیدگاه ایشان خط شیطان از قرار
همان خط خوس��تههای مردمی
ست .مهم در سخنان آقای جلیلی
ولی نگاه متعجب از وسعت «خط
ش��یطان» در انتخابات ریاس��ت
جمهوری ست.
ویژگی انتخاب��ات  ۹۲کاندیداهای
ششم اصولگراها یعنی آقای حسن
روحانی را نی��ز بفاصله کوتاهی از
اصولگرائی به اعت��دال و از اعتدال
به سیاستهائی سوق داد که همسو
با اصالحطلبی و در صفی مقابل با
سیاستهای مقام رهبری قرار گرفته
اس��ت .آنچ��ه در مناظرهها توجه

مردم را بیشتر از همه بخود جلب
کرده است مخالفت صریح ایشان
با سیاست ریاضت اقتصادی ست.
برتری قائل شدن چرخش زندگی
مردم بر چرخش انرژی اتمی ،توجه
به عدالت اجتماعی ،حقوق زنان و
کاهش نقش دول��ت ،در صراحت
نظرات ایش��ان ،از چش��م جامعه
تشنه تغییر دور نمانده است .ثقل
کثرت آن نیروئی که آقای روحانی
را به این مصاف کشیده ،همانگونه
که پیش از این نوشته بودم ،با رأی
و چالش فقط یک نیروی وس��یع
عمومی میتواند به شاخصی برای
تغییردر سیاست نظام مبدل شود.
______________
مصطفیمدنی
 ۲۳خرداد ۱۳۹۲
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رأی دادن یا رأی ندادن ،مسأله این نیست!
محمد نوریزاد

 ۱٣ژوئن :به همهی کسانی که
از من میپرسند رأی بدهیم یا
نه ،میگویم :بروید رأی بدهید.
حتماً .که سرنوش��ت یک قوم
توس��ط خو ِد همان ق��وم رقم
میخورد.
ازخ��ودم که میپرس��ند :رأی
میدهی یا نه؟
میگوی��م :ن��ه .میپرس��ند:
دلیلش؟
درون
به
دلیلش
گویم:
می
ِ
وامان��دهی م��ن
مربوط شما اما
بهش��تی که با اینها ح��وزهی خصوصی بیت
اس��ت؛ ک��ه نمیتوان��د
با خ��ودش کن��ار بیاید بروید رأی شتاب فرزندش مکرم و سپاه و اطالعات است.
را کش��تند ورود نامحرم��ان ب��ه این حوزه
وهمان خ��و ِد خود را زیر
بدهید!
و
هم��هی ممنوع شده .از سالها پیش.
پا بگ��ذارد .یعنی دل من
صاحبمنصبان چه کنم؟
ب��ا آن همه توصیهای که
در باب بخشایش میکند ،خود و همهی دس��تگاهها و به ویژه م��ن فردی احساس��اتیام .و با
حسم زندهام .شما بروید
نمیتواند چشم بپوشد و بگذرد .مجلس��یان ،خون��ش را ان��کار همین ّ
من انتخابات را تحریم نمیکنم .کردن��د ،خواب ن��دارم .صدای رأی بدهید .من اما احس��اس
هرگ��ز .و نی��ز ام��ا نمیتوانم قهقههی حضرات حجهاالسالم میکنم با رأی دادن ،باید روی
شناس��نامهام را بردارم و اس��م طائب و فالحیان و حسینیان و خودم خط بکشم و با قهقههی
کس��ی را روی برگهای بنویسم پورمحمدی و علمالهدی و احمد فالحی��ان و طائ��ب و جنت��ی
و در صن��دوق بین��دازم و ب��ا خاتمی و احمد جنتیدر گوشم همراهی کنم.
ِ
انگش��ت رنگ��ی از محل اخذ میپیچد و آزارم میدهد .هرچه باور کنید چهار س��ال سکوت
رأی بیرون بیای��م .چرایش به ب��ه روز رأیگی��ری نزدیکتر روحانی��ان صاح��ب نامم��ان
درون خراشخ��وردهی م��ن میشویم این قهقههها بلندترو رنجم میدهد .ک��ه چرا دراین
مربوط اس��ت .و به چش��مان بلندتر میشوند ،احساس بدی چه��ار س��ال ی��ک جمل��هی
بیگن��اه جوانانی چ��ون عماد دارم .احساس مردی که جلوی کاری ،از مظلومی��ت م��ردم و
به��اور که س��الها بیدلیل – زن و بچ��هاش لختش کردهاند آس��یبدیدگانمان ب��ر زب��ان
بیدلیل– بیدلیل در زنداناند .و زیر گوش��ش زدهان��د و توی نیاوردهان��د .و اکن��ون همگان
و به جوانان غیوری چون مجید صورتش تف کردهاند و جلوی را ب��ه ش��وق میخوانند .یک
توکلی که سالهاست یک روزهم هم��ان زن و بچ��ه ترتیبش را رییسجمه��ور غریب��ه در
به مرخص��ی نیامدهان��د .و به دادهاند و حاال کش��ان کش��ان عالیترین وجه ممکن ،بله ،به
عزیزانی چون س��ید مصطفی میبرن��دش ت��ا در گودالی از آب و برق مردم خواهد رسید.
تاجزاده که به دستور مستقیم فضوالت انسانی بیندازندش.
اما مگر میتواند سر به اندرون
آقا مجتبی خامنهای در تنهایی من با این احس��اس آزاردهنده هزار مفس��دهای که این روزها
و رنج و دلنگرانی فرو فش��رده درگیرم .چه کنم؟
بین س��پاه و بی��ت و اطالعات
دری و سید با احساس تلخ پولهای مردم دس��ت ب ه دس��ت میشود فرو
شدهاند .و به مجید ّ
ضیا نبوی کهدر متن بیگناهی که با هماهنگی مستقیم وزارت ببرد؟
سالهاست به بهبان و اهواز تبعید اطالعات به کان�ادا فراریاش مگ��ر س��پاه از لقم��هی چرب
ی یک روز مرخصی دادهان��د ،و پولهای��ی ک��ه بنا ریاس��ت جمهوری و اختیارات
ش��دهاند .ب 
حتی .و به ژی�لا بنییعقوب و ب��ه فرمایش ش��خص رهبر به مطلوب آن چش��م میپوشد؟
همسر زندانکش��یدهاش .و به حزبالله لبنان و سوریه دادهاند سپاه و بیت و اطالعات سالهای
زنان و مردان س��یلیخورده و و میدهند تا به اسم ما ایرانیان ،تلخی را گذراندهاند تا به آرامش
ناسزاشنیده .و به آبروهایی که مردم آنجا را بکشند وخونشان رسیدهاند .به همین دلیل اجازه
صداوس��یما واطالعات و سپاه بریزند و خانهها و زیرساختهای نمیدهند باردیگر کامشان تلخ
و ح��وزهی عملش��ان محدود
پخش آب کردهاند.
کشورشان را ویران کنند.
گرفتاری م��ن از اینجور رأی ن��دادن من ،به تریلیهای شود.
بل��ه،
ِ
مقوالت است .من آرامش ندارم .مواد مخدری مربوط است که راستی یک رییسجمهور با هر
خواب ندارم .کلههای فروشدهی وزارت اطالعات جابجا کرده و توانمندی ک��ه دارد ،میتواند
حم��زهی کرم��ی و عبدالل��ه میکند .و ب��ه جوانان معتاد و تنها یکی از اسکلههای قاچاق
مومنی در کاس��هی مس��تراح بیکار و سرگشته و بیآیندهمان .س��پاه را تعطیل کند و یکی از
رهای��م نمیکنن��د .و همزمان و به هزار ه��زار محمولهای که س��رداران س��یریناپذیر را به
چه��رهی مخ��وف بازجوی��ان سپاه قاچاق میکند .و به مادران پادگانشبرگرداند؟
فحاش که کمترین ناسزایشان پارک الله و مادران خاوران که اگر من نمیتوان��م رأی بدهم
«بیناموس» اس��ت .گرفتاری بیپن��اه و دربهدرن��د .من این دلیل��ش اینجور قضایاس��ت.
من به کروبی و به میرحس��ین روزها شرمس��ار مس��یحیان و قضایایی که به خود من –آری
و همس��رش مربوط است که زرتشتیان و یهودیان و سنیان به خود من– مربوط است.
کسی سراغی از آنان نمیگیرد .و بهایی��ان و کمونیس��تهای شما اما بروید رأی بدهید .شاید
به خون بیپاسخماندهی عزیزان س��رزمین خویش��م که مطلقاً رأیهای ش��ما به هم پیوست
و جوانانمان که پهلوهایشان کسی اس��می از آنان نمیبرد .و رودی س��اخت و بنیانهای
توس��ط «ش��عبون بیمخها» اینها که برش��مردم نمونهای تباه��ی را از جا کن��د و کویر
انس��انی این سامان را
دریده شد و مغزشان با گلولهی از هزارهزار مفس��دهای اس��ت خشک
ِ
جناب طائب متالشی .اینها مرا که یک رییسجمه��ور -با هر آبیاری کرد.
آوازهای ک��ه با اوس��ت -مطلقاً
آرام نمیگذارند.
•
باور کنید من شبها از شنیدن نمیتواند بدان ورود کند.
منبع :وبسایت شخصی نویسنده
صدای نالهی مادر بیپناه ستار مطلقاً.

NOTAIRE-NOTARY
وحید خلجی

________________
VAHID KHALAJI

Notaire et Conseillère Juridique

5057 Av. Victoria

Tel.: 514-439-1444
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آتلیههنـری

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

آتلیههنرهایتجسمی،

آموزش تکنیکهای نقاشی،
موزاییک ،طراحی ،هنر تراپی،
>> بزرگساالن و کودکان
در محل (کتابخانه نیما)

نیازمندیهای  

www.ftrahimi.com
azjune2013

طـراحی قابلتوجهخامنها خدمات امور کنسولی
وب
سایت فال قهوه
کســری
طراحی وب سایت
و ورق
استاتیک و داینامیک
 فروش آنالین
________________

514-224-4986

678-6451

azmar15U

پیـانو

ایرانی
ب
خرید!

تصنیف موسیقی ایرانی

آموزشختصصیپیانو
سلفژ،ارف ،کیبورد،
آهنگسازیباکامپیوتر
علیرضافخاریان
با 15سال سابقه

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

514-659-4395

مدرسهفارسیزبان

azmay2013hoomanfree

فنخوانندگی

فرزانگانمونتریال

تدریس ابتدایی فن خوانندگی
برای موسیقی پاپ ایران

رضاهـومن

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

)(514

حسین فرجی

ساعت کار 9 :تا  13دوشنبه تا جمعه

خدماتمالیاتی

پذیرش با وقت قبلی

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

Email: infokasra @yahoo.ca

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

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

فال قهوه

Tel.: 514-419-8872

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

برا ی خامن ها و آقایان

Tel.: 438-990-1620

514-833-8684

مدیر و مسئول:

توسط شادی  
Nikpourpdsep12

تدریس آواز

azmay2013hoomanfree

رستوران تدریـس
برای
فروش خصوصی
رستوران ایرانی در قلب

فنگویندگی

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...

Montreal, QC, H4B 2M5

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

توسط :رضا هومن

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca
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514-619-2403
r.nazari60@gmail.com

ray.goodarzi@hotmail.com

azjan15u

Pd>june13

دارالترجمه  رمسییکتــا

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

آرزو حتویلداری یکتا

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

مترجم رسمی ،عضو جامعه مترجمان رسمی
(با بیش از  20سال سابقه در
کبک ،انتاریو و ایران،
تهیه واجرای برنامه های رادیو
Tel.: (514) 775-6508
4055 Ste-Catherine W.,
مترجم رسمیدادگستری
وتلویزیون وخوانندگی باگروه
 ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک مطابق با >> ختفیف
های موسیقی پاپ ایرانی )
Suite 132
Tel.: 514-641-1703
ویژه برای
T: 514-439-8501
استانداردهای مورد قبول دانشگاه ها و
514-833-8684
Tel.: 514-243-1291
دانشجویان
Tel.: 514-803-1845
C: 514-730-7462
ارگان های
Tel.: 438-989-3421
با ارائه
Metro: Atwater
دولتی کبک و کانادا
کارت
)(Exit: Alexis Nihon
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با
 West Island Office:
MCC
 PCRCو
اردهای
د
استان
دانشجویی
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Tel./Fax: 514-624-7581
تنظیمدعوتنامه رسمی
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پاتــوقعموجمال
به چند نفر آشپز برای کار در
به چند نفر ویترس
انـجام امور آشپزی
به یک آشپز
یکساندویچی
خانـمی آماده برای
ای
حرفــــه
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• نیمه وقت و تمام وقت •
رمسی
مترجم
کار
جهت
و چند ویترس
عموجان
کلبه
در
کار
برای
نیازمندیم.
انـجام کارهای منزل
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هفته
در
روز
چند
سروران
نیازمندیم.
مونتریال
در مرکز شهر
لطفا با شماره تلفن زیر
شما نظافت و غیره
>> در منزل شما
آپارتمان برای سابلت
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
زیر
تلفن
شماره
با
لطفا
است.
نیازمند
فـورا
تماسبگیرید:
(خامن سالی)
تلفن اطالعات:
ترجمهوتأییدترجمه
 3و نیم ،نزدیک به مترو
عضوجامعه مترجمین کبک
تماسبگیرید:
Tel.:
514-933-8866
رسمی اسناد و مدارک،
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
(514) 754-4592
(438) 985-5752
کنکوردیا،بسیارتمیز
Tel.: 514-502-6007
Tel.: 514-484-8072
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
مترو :گای کنکوردیا
تضمین تائید ادارات و سازمان های
از ماه جوالی ،قابل تمدید
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
 900دالر
Tel.: 514-745-0318
محل:مرکزشهرمونترال
)(514
992 2268
Cell.: 514-246-8486
نزدیکمترومک-گیل
farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخدام
پاتــوق

استخدام

azmay2013hoomanfree

azfeb51up atimanafi@gmail.com

azmayshiraz

ساندویچی

استخدام

جویایکار

آشپـزی

Apt:Sublet

مترجم  رمسی
نغمه

محمودایزدی

گرجی از می 15

غذاسرای مرجان

گلفروشی
وحید

azdec'12up

Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an




appointment







حمل و نقــل اسباب 
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514-889-8765
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اثاثیهشما


nsarvaran@hotmail.
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با نازل ترین قیمت 



تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

حملونقل

 



 

























































برای شما که فرصت آشپزی ندارید،
جی
دی
شادترین
ترین،
تازه
زیباترین،
با ما تماس بگیرید و غذای مورد عالقه خود را
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(514) 442-8056
بگیرید:
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با ما
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Tel.: (514) 692-0476
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804-8397



514-983-1726






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








¶





¢







¢

£
















¢





©



¸




½










¶




¶



·
³






رسمی،
دعوتنــــامه










£















College،University

م  رمسی
مترج





¥



ª


«

ارک
د
م
ترجمـــه













µ
















¬




¦




digital
¦


«




facebook:Tapesh
PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL



High-Shool


£




ª
 

azdec'12up

عکاسیرز


́³
²







514-624-5609






























£




مونتریال
¨

ایرانیان



یکتا
حتویلداری
خاطره
جامعه
وفرهنگی
های هنری
>>فعالیت
since














µ














514-889-3243


£
ª




عضو


³
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 مترجم رسمی و عضوجامعه 




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





 5301 Queen Mary
Montreal,
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514-827-6329
514-620-3255





toendofmay2010P

اشتراک پیوند












پیوند را آبونه  شوید!        با پست سریع
متاس تلفنی514-996-9692     :
و یا نشانی خود را      به ایمیل کنید:






























Info@paivand.ca




























   حل جدولهای ویژه و عادی      :از صفحه 27
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جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

 -2پي در پي و پش��ت سر
ه��م -صاح��ب و دارنده-
جناح لشكر
 -3آقا و رئيس -از حواس
پنجگانه -نام بتي
 -4انتها -مادر باران -مانع
آب -پيشرفت
 -5يك ششم هر چيز -در
داروخانه پيچيده ميشود-
نوعي خار
 -6نس��يه نيست -شيون-
نشيمن ،حجره
 -7مهمان��ي ازدواج -ي��ار
زولبيا -همچنين
 -8ق��رض ،دي��ن -ال��ك-
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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.

مجری
مراسم
عقد
ایرانی

514825-3170








نویسندگان ،مترجمان ،روزنامه نویسان جوان و
تازه وارد ،حتی شما ...اگر دستی به قلم دارید،











اگر عالقه مندید ،ذوق دارید ،در گزارش نویسی،
ترجمه و ...با ما -داوطلبانه -همکاری کنید.
توجه :لطفا از پیش برای گزینش سوژه ها با ما
هماهنگیکنید:

9

Tel.: 514-996-9692
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استخـــدامفـوری
Dressmaker | Tailor

به یک نفر خیاط و «درس میکر» با تجربه،
برای کار در ناحیه کویین مری فورا نیازمندیم.
لطفاباشمارهتلفنزیرتماسبگیرید:
ازجون2013

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

اشید!
ب

>>  شخصی ،جتاری و صنعتی
      با مدیریت ایرانی
 با کامیون بزرگ  و ون
 با کارکنان مجرب

514-586-9393

MontrealMovers@hotmail.com

وسـائلمنزل

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

Tel.: 514-582-1210
azapr15free

کارواش

زبانانگلیسی

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

zaeriakbar@yahoo.com

514-952-7344

aznov15free

روبروی 3

کاندولوکس

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

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

ا
ا یرانی
ستخ
دام
کنید!

بل سنتر

آمـــوزش
زبانفرانسه

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

شیرینی
سـرو

tillnov1Pd

آموزشگیتار

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

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..............................
ش��یخ صال��ح 366-1509 .......................

5200 De La Savane

>> petit ou grand

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

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

سفرروزانه
بـــــه
تـورونتو

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 ....................................
هاشمی ،مسعود 298-4567 .........................
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

•
•
•
•
•

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

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

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

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

www.paivand.ca

  آبونه مان گسترده   وب سایت قدرمتند   
  پخش وسیع

با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

گان پیوند )

حمل و نقل

تبلیغات

خشکشویی

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

خیاطی  (آلتریشن)

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

داروخانه

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

دیش و ساتالیت

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

دندانپزشک

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

دندانسازی(کلینیک)

ساختمان و دکور داخلی

10دات دیزاین 910-6643 .........................

جواهری

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

چاپ

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

حسابداریومالیاتی

مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
صدر ،س��رور 777-3604 .............................
انصاری ،حسن 735-0452 ............................
حسینخردبین242-6034...........................
عباسشفیعی806-0060..............................

شماره
شما در این لیست نی

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

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

ترجمه

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...

ست؟

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

تدریس رقص

مراکز پخش پیوند  

کار استاد علی اصغر معصومی

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

تدریس خصوصی

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

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

تاکسی

 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؟...

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

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

تابلوسازی

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

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

•
•

TORONTO

استخدام

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

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.

mai1&15Usendinv

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

Tel 514-573-8388

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

Expert en rénovation

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

azjuly15Up zagros

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

کلیه امور ساختمانی

استخدام

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
فریب��ا 487-0800 ..........................................
شهرزاد 489-6901 ..........................................
فاطی 772-5787 ...........................................

ازدواج

514-933-0-933

514-623-7075

آموزش سنتور

سینابطحایی

رستورانکبابسرا

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

||Bazar Du Tapis

کــار
کنید!

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

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

قالیشوییبازارفرش

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

azjune2013

باایرانی

استخدام

MMUNITY

514-581-7146

rapide

کامبیزازجوالی 15فری

PARTICIPATE  in our
CO

 انجام کلیه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری
کامپیوتر در محل کار و منزل شما ( نصب و ارتقاء ویندوز
و انواع نرم افزارها  ،نصب انواع انتی ویروس و)...
 كلیه خدمات شبكه های كامپیوتری جهت شركتها
مشاوره رایگان جهت خرید انواع كامپیوتر و لپ تاپ
علی پورتركی دارای مدرك مهندسیIT
 بیش از  ٩سال سابقه در خدمات كامپیوتری

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

sarafreeazaug2012

514-501-3966

فــروش

کلبــه
عموجان

زبانانگلیسی

Tel.: 514-488-4556

فصلاسبابکشینزدیکاست!
    سرویس حمل و نقل

www.paivand.ca

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

Nick Le Tailleur: 5500 Queen-Mary
ال بفکر
از حا

کلیهخدماتکامپیوتری
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لوئیزداداشزاده288-4864............................
یو--ان س��ات 571-6564 ............................

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

شیرینی پزی و قنادی

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

فـرش

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

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

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

رستــوران

روانشناسی  /روانکاوی

فـال

کامپیوتر

کارواش

حملونقل

حمل و نقــل اسباب
اثاثیهشما
با نازل ترین قیمت
(514) 442-8056
(514) 804-8397
azdec'12p6months

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

عینک سازی

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

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی606-5626...........................

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

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

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

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

کایروپرکتیک
کتابفروشی

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

کلیسا

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

محضر

مهاجرت

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

موسیقی (جشن ها)

تپش دیجیتال 223-3336 .........................
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MARIA khanoum

عیوب
پنهان

N

before studying
naturopath &
iridology.
It definitely is sad;
we as the public
don’t know how
to heal through
nature. Nature is
our true healing
power, a Naturopath’s goal is to
provide you with
information you can use
to empower yourself
and take responsibility
for your own health,
and you really can heal
yourself with the right
guidance and knowledge. A naturopath looks
at health holistically, we
see our clients and make
them understand that we
do not treat symptoms,
but rather identify them
and then help the client.
Diseases is our body
telling us something is
wrong, diseases were not
meant to be covered up
by prescription drugs, on
the contrary, diseases need
to be taken seriously, as they
can lead to serious health
problems if not taken care
of properly. For example if
you have high blood pressure, or blocked arteries,
this is your body telling you
to wake up, help me, lower
your blood pressure and
unclog your arteries through
nature, through our bountiful
of herbs and plants Mother
Nature has provided us, our
bodies don’t want our symptoms to be covered up with
medication, no not at all, it
wants to heal.
A holistic approach is what
naturopaths use to heal the
body, and the body has an
amazing ability to heal. I
have healed my cancer
through a holistic approach,
using only what Mother
Nature has provided for us,
no medication, no chemo, no
radiation.
Let’s talk about cancer for a
bit. Cancer is a nasty virus;
it’s a fungus that grows
in our bodies because our
bodies have become so toxic
through bad nutrition, stress,
and living in an unhealthy
environment.
The conventional way
of dealing with cancer is
chemotherapy and radiation,
now a body with cancer is
already extremely acidic and
toxic, by adding chemotherapy and radiation to it,
you are only making it more
toxic and acidic. The key
role in healing cancer is
through nature, by bringing the body to an alkaline
level, cancer cannot live
in an alkaline body, cancer
cannot live in an oxygenated body, the blood needs
oxygen, and we need to feed
it in a way that oxygen will
be delivered to our blood,
how do we do this, through
nature, through our plants,
herbs, by detoxing the body,
by killing cancer cells, yes
we all have cancer cells, and

we need to keep our immune system strong to be
able to kill these cancer
cells at an amazing rate.
Cancer cells multiply
at an amazing speed if
we feed it the foods that
cancer loves. We can stop
the cancer cells by multiplying by feeding it foods
that cancer hates. It really
is that simple, take it from
me, I have been through
it, I have experienced
it, I have cried, being
diagnosed with cancer is
a blow in the head, we
think cancer is a death
sentence, it is not, it does
not have to be if cancer
is healed and cured, and it is
healable and curable.
Exceptional health and wellbeing is possible utilizing
natural therapies that will
help restore balance to your
body.
Now with all this said, and
I speak from the heart when
I say that our body has an
amazing ability to heal, it
wants to heal, providing
we know how to heal it. If
interested call me, set up
an appointment, our health
is our biggest investment,
with excellent health we can
achieve anything we put our
minds to, without our good
health, we worry, we stress,
and we cannot achieve our
full potential.
For all those face book lovers, visit my page Nutrition
and Well Being with Maria
Cottone, my personal story
on how I cured my own
cancer is there. By scrolling
through the page, you will
see pictures of me in the
hospital, and what cancer
had done to my body, I took
control of my own body
Cancer was a gift given
to me, I decided not to go
through conventional treatments such as chemo and
radiation, instead I opted
to heal through nature, it’s
been over 4 years since, and
am so happy I chose the holistic way to heal my cancer,
sure I was scared, sure I had
doubts, but this is because at
the time I had no knowledge
on how to heal the body
naturally, nevertheless I was
determined and I did it.
Love your bodies, it is the
only one we have.
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.
Maria Cottone
Naturopath/Iridologist
Certified Canadian Immigration Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

HOLISTIC HEALING

aturopathy is a natural
healing technique using
the healing powers of nature.
The principle of Naturopathy is that the accumulation
of toxins is the root cause
of all diseases. Prevention
and elimination of toxins is
the route to health. Treatments are based on the great
elements of nature that have
immense healing properties.
There is no role of internal
medications in the nature
cure system.
Naturopath is based on the
belief that the body can heal
itself. Naturopaths believe
the body has the ability to
repair itself and recover
from illness if it is supported
by a healthy environment.
Naturopaths aid and support
the healing process by incorporating a variety of alternative methods based solely on
the needs of the individual,
“not a medical play book”,
it is important to get to the
root of the problem on the
health issue on hand.
Modern medicine prescribes
medication, which only
covers up the symptoms, but
Naturopathy gets to the root
of a problem, for example
someone with diabetes, with
modern medicine, the individual will be given medication and maybe insulin.
With Naturopathy we go
to the root of the problem,
and work with the client on
healing diabetes, through
nutrition, herbs etc.
Normally someone with
diabetes has a pancreatic
imbalance, and is not able to
metabolize sugar properly,
in this case we work with
the individual to heal the
diabetes instead of covering up the symptoms with
medication, and don’t forget,
remember what prescription
drugs will do to your liver
in the long term, prescription drugs may be effective
in hiding the symptoms,
but in the long term will
cause other health issues.
The focus of naturopathy
expands far beyond the
confines of a specific disease
and the symptoms to include
the underlying cause of the
imbalance, Naturopaths look
at each person uniquely,
considering his or her lifestyle, diet, exercise program,
mental and emotional state
and personal history when
making specific recommendations.
aturopaths believe true
health and healing is
greatly enhanced when all
aspects of a client’s body,
mind and spirit are considered.
What’s more Naturopathy
can assist a person in their
quest for better health, from
the preventive stages to serious chronic conditions.
During my studies in Naturopath/Iridology, I have
witnessed a lot of people fall
victim to needless medical
practices and preventable
illnesses including myself
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Latent or
Hidden defect*
امیرسام

ی از پیچیدهترین
 عیوب پنهان یک
و فنیترین مباحث در امور امالک
میباشد که نظر دادن در رابطه با
آن از حیطه کار مشاورین امالک
بیرون میباش��د و اکی��دأ توصیه
میش��ود که در صورت مش��اهده
با این م��وارد در ملک خود حتما
ب��ا وکیل مج��رب در امور
.امالک مشورت نمایید

www.amirsam.ca
.در اصالح آن عمل نماید
 ماه بعد از۶ طبق قانون خریدار تا
پیدا شدن عیب پنهان وقت دارد تا
ی ملک را از این عیوب
 صاحب قبل
.آگاه نماید
این مدت بس��ته به ن��وع عیب و
.یا ش��رایط آن متفاوت میباش��د
فروش��نده نیز این حق را دارد که
ش��دت عیب را ارزیاب��ی نموده و
بتواند ثابت نماید که آیا این عیب
در هنگ��ام خرید به صورت پنهان
.بوده است یا خیر
 س��ال از زمان پیدا۳ خری��دار نیز
ک��ردن عیب پنهان وق��ت دارد تا
ی را
 صاحب قبل��ی یا ب��ازرس فن
تحت تعقیب قرار دهد که بس��ته
به شدت عیب ممکن است به کم
کردن قیمت ملک خریداری شده
.و یا ح ّتی فسخ قرارداد بیانجامد
بنا بر این در هنگام یافنت عیوب
پنهان در ملک باید نکات زیر را به
خاطر سپرد

 ف��ورا از عیب مورد نظر عکس.۱
.همراه با تاریخ تهیه نمایید
 فروشنده را از، با نامه سفارشی.۲
عیب یافته شده مطلع نمایید و از
وی بخواهید تا برای ارزیابی عیب
.مورد نظر و تعمیر آن اقدام نماید
 ب��ه هیچ عنوان (غی��ر از موقع.۳
اورژانسی) هیچ تعمیری را قبل از
انجام بازدید و نظر فروشنده انجام
.ندهید
 حتم��ا ب��ا یک وکی��ل مجرب.۴
ام��ور ام�لاک مش��ورت نم��وده
و از مهندسی��ن ساختم��ان و
آرش��یتکتهای م��ورد تایید وی
استفاده نموده ت��ا از اصل و علت
.ی نمایید
 عیب پنهان آگاه
_____________
شاد و سربلند باشید
 این مطل��ب فقط برای:* توج��ه
ی ارائ��ه گردید و
 ��آگاه��ی عموم
ی در
 نگارنده هیچ مسئولیت قانون
 برای اطالعات جامع.قبال آن ندارد
تر حتما با وکیل امالک مشورت
.نمایید

 ��عدم آگاه
ی از عیوب
 در مقابل خریدار،پنهان
 حتی در مواردی.مسئول میباشد
که فروشنده ملک را بدون ضمانت
ی در مورد کیفیت به فروش
 قانون
 اگر بتوان ثابت نمود که از،برساند
عیب پنهان آگاه بوده و آنرا کتمان
ساخته در برابر خریدار مس��ئول
.میباشد
>> بازرسی قبل از خرید و عیوب
:پنهان

ی خریدار
 ب��ا اینکه از لح��اظ قانون
لزومی به بازرسی فنی ملک قبل از
ی برای جلوگیری
 خرید را ندارد ول
از به وجود آمدن مشکالت بالق ّوه
توصیه میش��ود که ای��ن بازرسی
.حتما انجام گیرد
 افرادی که برای اولین مرتبه،اغلب
اق��دام به خرید مل��ک مینمایند
نمیدانند که ب��رای ارزیابی ملک
ی باید توجه بیش��تری
 به چه نکات
ی ملک معموال
  بازرسی فن.نمایند
به صورت دی��داری و غیر مخرب
) میباش��دnon-destructive(
ی که بازرس برای انجام
 بدین معن
آن موظف به خ��راب کردن هیچ
 قس��مت
ی از ملک برای پیدا کردن
 وظیفه بازرس.عیوب نمیباش��د
پیدا نمودن عیوب آشکار و سوال
از فروشنده به منظور درج اظهارات
ی فروش��نده از
 وی مبنی بر آگاه
.عیوب آشکار و پنهان میباشد
ی خریدار میتواند بازرس
 در صورت
ی قراردهد که
 را تحت تعقیب قانون
بازرس نتواند عیوب آش��کار را در
.زمان بازرسی پیدا نماید
>> خریدار در هنگام یافنت عیوب
پنهان چه باید اجنام دهد؟

ی که خری��دار با عیوب پنهان
 وقت
 باید بدون معطلی،مواجه میشود
و به صورت مکتوب صاحب قبلی
مل��ک را از آن آگاه نماید و به وی
اج��ازه دهد ک��ه از متخصصین و
تعمیر کاران خود استفاده نماید تا
عیب مورد نظر را ارزیابی نموده و

:>> عیوب پنهان چیست

به نقایصی گفته میشود که
naked( ی
 با چشم معمول
) قابل رویت نباشد و بهeye
طور دقیق تر
•

 در هنگام ف��روش ملک وجود.۱
،داشته باشد
•

 و ب��رای خریدار محت��اط و یا.۲
ب��ازرس فنی در هنگ��ام بازرسی
ی ملک منجر
 ی که به خراب
 عموم
non-destrauctive( نگردد
 واض��ح و آش��کار،)inspection
،نباشد
•

 و ای��ن عیب به گونهای باش��د:۳
که ملک را برای منظور خریداری
ش��ده غیر قابل استف��اده نماید و
ی ملک
 یا باعث کاه��ش سود ده
 بطوری که اگر خریدار از آن،گردد
آگاه بود قیمت کمتری برای ملک
پرداخت مینمود و یا از خرید آن
.سر باز میزد
هر سه موارد باال باید وجود داشته
باشد تا نقص به وجود آمده عیب
.پنهان اطالق گردد
ی در مورد کیفیت
 ��ضمانت قانون
legal Warranty of( مل��ک
) و عیوب پنهان در قانونquality
مدنی کبک وج��ود دارد و به طور
اتوماتی��ک در سند خرید ملک به
عنوان ضمانت ب��رای خریدار قید
.میگردد
ب��ا این وج��ود این ن��وع ضمانت
میتواند که به طور مش��خص در
ی خرید و فروش
 ��هنگام چانه زن
ملک حذف گردد و یا کاهش پیدا
 به این نکته باید توجهداشت.نماید
که فروش��ند گ��ان حرفهای نظیر
 هرگز،انبوه سازان یا ب��رج سازان
نمیتوانند این ضمانت را کاهش و
.یا حذف نمایند
 اگر فروش��نده از،در هر ص��ورت
نقص��ی در رابط��ه با مل��ک خود
اطالع داشته باشد (و یا بتوان ثابت
ی اطالع نبوده است) و
 نم��ود که ب
آنرا پنهان نماید در مقابل خریدار
.مسئولمیباشد
ی که فروش��نده چه در
 بدین معن
ی و چ��ه در صورت
 ص��ورت آگاه
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being tackled in mud.
When I first moved in, I
explored the contents of
the fridge and freezer and
found some items that
had expired on the date
of my high school graduation ceremony. And, because I am cheaper than
a Wall Street banker (or
just a poor sap in denial),
I don’t go grocery shopping much, so the
only item of food that
I can call my own is a
single rotting cantaloupe
that my father bought
at whole-sale price last
week, an onion, and a
potato.
y philosophy: if
Charlie Chaplin
could survive a snowstorm by solely eating
a leather boot, I can
survive on my simple
rations.
I am poor, according
to the government of
Canada and its Low Income Threshold. I work
roughly 40 hours
a week. From 6:30 in
the morning to 3 in the
afternoon, five days a
week, cooking eggs
over easy and flipping
burgers, I make more
than 100 orders each
shift, among other things,
for annoyingly hungry
customers. I have now
become Sponge Bob
Squarepants, but with
Squidward’s attitude on
life. I am tired and in
pain and I smell of burgers and sweat. I have felt
hunger and have been
woken up by the screeches of fighting neighbors
outside my window.
I have no money for
public transportation,
so I am forced to walk
everywhere, come rain,
shine, or hail. I don’t
have much privacy in
my own home and my
roommates’ lack of tidiness and inability to wear
headphones annoy me. In
most people's eyes, I live
in a shitty place and I am
living a pretty shitty life.
Meh, it could be much
worse.

There's no place

! like shit-hole

M

•
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املپیک  :29ادامه كابوس
ناكامی كاروان ورزشی ایران
باخت ،حذف ،انصراف
نتایج بدست آمده ایران
در ادامه بازی های املپیک...
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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”!
25

دکترگلمحمدی

9

دکترانصاری

شعر...

پزشکی ....:ص22:

علیدوستی ص4:

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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 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

نامه های رسیده:
شما
پیـوند و
مطلب
"دست های
تفــرقه"! پلید اینخنوانید!
25

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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Metro: CDN

‹¬›ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£

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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GESTION FINANCIERES EXACTE

Ninous Givargiznia, BSc.
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افاضات جناب
سرهنگ:
ایران از هم
می پاشد!
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Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

Office:
Fax
Res.
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درمتام
جهت جابجایی ارزW.با سیستم ما
دنیا5Star ،
نقاط I.P.M.
Inc. 2178
Ste-Catherine
`®2178dZ
Ste-Catherine
W.
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Cell
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دارید:
زمان نیاز
فقط به  10دقیقه …£
Tel.:(514) 585
-2345
Tel.: (514) 585-2345
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•:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº
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

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
E- Mail: Vancouver@pars.ca

حاجی بیا حال کن!...

4

شاهنامه ...ص23 :

10

ِّ
یا ســــــلین!  ontrealترابی
سیدةالنساءالعاملین در اویـن

Tel.: (514) 731-1443
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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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GREEN
INTERNATIONAL
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
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from my prehistoric Dell
laptop, with a dying
monitor, that cannot detect wireless internet and
that cannot read DVDs,
and books.
There is no air-conditioning in the summer
and the old water boiling
heater is more often than
not dysfunctional during
the winter. The turnof-the-century wooden
floors make a noise
whenever stepped on
that even the ten minute
gun shoot outs in mafia
gangster movies cannot
muffle.
The mold infested, broken tiled, wobbly toilet
seated, busted air-vented
bathroom with a poorly
powered shower is the
size of Harry Potter’s
closet at 4 Privet Drive.
he kitchen can only
withstand a party
of one and a half, which
means that each roommate must wait her turn
so that the other roommate can finish cooking,
cleaning, and eating her
meal. Which means that
some roommates have
turned to a pile of
starved-to-death ashes
by the time the kitchen is
available.The fridge is as
old as the street that I am
living on and it has more
spots and stains that my
rugby jersey after an 80
minute game of

T

nadime rahimian

nadime93@yahoo.com

H

ey, did you hear? I
have a new home.
The new apartment that I
have been living in since
March is located in the
heart of downtown and
as anybody who has ever
been to the this part of
Montreal knows, there is
a lot of freaking noise.
Every night, the city
gives me the honor to
listen to its myriad of
symphonies. From the
drunken rampages of a
homeless man; to the
karaoke nights of newly
immigrated young Arabs; from the twelfth fire
truck heading towards
another false alarm; to
the rich blue uniformed
'high school students
nocturnal chilling and
loud gossiping, I am
forced out of my good
night's sleep to stare at
the ceiling and wonder
when my next door
neighbor’s baby will
start to wail.
I live in a three bedroom
apartment with two other
roommates.
There is no living room,
thus my only source of
entertainment comes

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
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IBNG

همبستگیبازرگانیایرانیان

( 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.
------------------------------------------------------------ازش��ما دعوت می شود با مراجعه به وبسایت  8الی  9صبح در رستوران  Eggsfruttiواقع
 IBNGب��ه آدرس  www.IBNG.caوی��ا با در  6710خیابان  Saint Jacquesتش��کیل
حضور در جلس��ات هفتگی  IBNGکه بطور میشود ،با اعضاء این گروه آشنا شده و نیازهای
مرتب روزهای چهارش��نبه هر هفته از ساعت خود را تامین نمائید.

جلس��ه  IBNGدر م��اه می
اختصاص به کارگاه تکنیکهای
مقابله با استرس داش��ت که
آقای پاکنژاد به عنوان یکی از
اعضای گروه آن را برگزار کرد.
آقای علی پاکنژاد که به عنوان
مشاوربرنامهریزیبازنشستگی
و سرمایه گ��ذاری و بیمه می
باشد که در کنار بیزنس خود،
به عنوان مرب��ی رسمی دوره
های  Dale Carnegieبه کار
ارائ��ه آم��وزش و تدریس این
دوره ها می پردازد.
حاضرین در جلس��ه به گروه
های  3تا  4نفره تقسیم شدند
و هر یک از گروه ها تجربیات
و دانش خ��ود را در خصوص
روشهای جلوگیری و یا غلبه بر
استرس بیان نمودند.
پنجمین جلسه  IBNGدر ماه
می اختصاص به تبادل اطالعات
و تجربیات در خصوص جلسات
روز چهارشنبه داشت که خانم
گیتی پورمه��دی تجربیات 20
ماهه خ��ود در برنام��ه ریزی و
برگزاری جلسات منظم هفتگی
را در اختیار اعضاء قراردادند.
خانم گیتی پورمهدی به عنوان
مسئول کافه رستوران آکسفورد
که به عنوان عضو هیئت مدیره،
مس��ئولیت هماهنگی جلسات
چهارشنبه و نیز روابط عمومی
گ��روه  IBNGرا بر عهده دارند
اهداف این جلس��ات را به شرح
ذیل بر شمردند:
• تماس مستمر اعضاء با یکدیگر
• معرف��ی رو در روی اعض��ای
 IBNGبه میهمانان
• اط�لاع از اخب��ار و اطالع��ات
جدید اعضاء
• گ��زارش  Referalه��ای ارائه
شده توسط اعضاء به یکدیگر
• استفاده از سخنرانی میهمانان
• افزای��ش ش��ناخت اعض��اء
 IBNGاز کسب و کار دیگران
و ایده برداری از تجربیات آنها در
راستای ارتقاء بیزنس خود
در ادامه جلس��ات اعضاء ضمن
تب��ادل نظر در خص��وص روند

مژده مژده

نمونه هائی از روشهای غلبه بر
استرس که در جلس��ه به آنها
اشاره ش��د ،به شرح ذیل می
باشد:
• قب��ل از خس��ته ش��دن
استراحتکنید
•  کار خود را دوست داش��ته
باشید
•  مراقب سالمت و ظاهر خود
باشید
•  ب��ه تمی��زی و مرتب بودن
محل کار و میز کارتان اهمیت
قائل شوید
•  مراقب��ه ی��ا عب��ادت را در
فعالیتهای روزانه خود جادهید
•  در انج��ام هر کاری نهایت
سعی خود را به کار بندید
•  اش��تباهات خ��ود را مورد

ارزش��یابی ق��رار دهی��د و از
خودتان انتقاد کنید
•  عامل ایجاد نگرانی و شرایط
بوجود امده را مورد ارزیابی قرار
دهید و بهترین راهکار را پیدا
نموده و اجرا کنید
•  ب��ر ع��ادات غل��ط و نگران
کننده غلبه کنید ،قبل از آنکه
انها بر شما غلبه کنند
•  نگران گذشته نباشید
•  همواره ذهنتان را با آرامش،
سالمتی ،امید و تالش پر کنید
•  داشته های خود را بشمارید،
نه کاستی ها را
•   ب��رای دیگ��ران ش��ادی
بیافرینید

•  

جلس��ات  ،نتایج مثبت کسب
شده و نکات قابل بهبود ،باردیگر
رعایت نکات ذیل را مورد تاکید
قرار دادند:
 .1سعی در ارائه هر چه بیش��تر
 Referalو انعکاس آن در جلسه
 .2نشس��ت دو نف��ره صاحبان
مشاغل با یکدیگر ( )Tangoطی
روزهای هفته
 .3به هم��راه آوردن میهمان در
جلسات
 .4ارائ��ه فعالیتهای مثبت انجام
شده و یا تقدیر از برخی فعالیتها .
مقرر ش��د ه��ر ی��ک از اعضاء
آیتمهای فوق را ب��رای خود به
منزله یک تکلی��ف بدانند و هر
جلس��ه گزارش��ی در خصوص
موارد فوق ارائه دهند.
همچنین پیش��نهادات و نکات
دیگری توسط اعضاء بیان گردید
ک��ه نمونه هائی از آن به ش��رح
ذیل می باشد:
• افزایش نظم و انضباط حضور
در جلسات و فعالیت اعضاء
• برگزاری جلس��ات مشترک با ضمنا اعالم گردید که بروش��ور
سایر گروهها و انجمن ها
 IBNGدر ح��ال حاضر بر روی
• افزایش سطح کیفی سرویس وبس��ایت قرار داده شده است و
ها و خدمات اعضاء به مشتریان اعضاء کمی توانند آن را پرینت
گرفته ودر اختیار مشتریان خود
*****
بخش دوم جلس��ه اختصاص به قرار دهند  • .
معرفی امکانات جدید وب سایت
 IBNGداشت که توسط آقای
علیرضا کمالی ارائه گردید.
مواردی از تغیی��رات و امکانات
جدید بر روی وبس��ایت که طی
یک تا دو م��اه آینده اعمال می
شود به شرح ذیل می باشد:
• امکان دیدن گزارشات جلسات
در قسمت آرشیو وبسایت
• امکان ب��ه روز رسانی پروفایل
اعضاء
• امکان ورود اطالعات Referal
توسط اعضاء
• ق��رار دادن تصمیمات هیئت
مدیره بر روی وبسایت
• امک��ان قرار دادن آگهی جذب
و استخدام توسط اعضاء بر روی
وبسایت
• اف��زودن امکانات جس��تجوی
گ��روه  IBNGدر صفح��ه اول
Google
• تاکی��د بر قرار دادن لینک وب
سایت اعضاء در سایت IBNG

بزودیگشایشمییابد

ساندویچی و اغذیه فروشی ایرانی «اِلدا»

755 ATWATER Tel.: 514-933-4726
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مافارسینیزصحبتمیکنیم

از طریق راه اندازی
کسب و کار

514-596-5959
visa@cicinternational.com

www.cicinternational.com

دفترمونتریال
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 Mailing Address:

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

since3
199

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

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

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

دکتر ریموند رضایی

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

) 2550 Lapiniere (Brossard

Tel.: (450) 676-9550

پزشکخانواده:
      ختنه کودکان و اورژانس

Tel.: 450-934-7744

www.circumcisionmontreal.com
Metro: Guy

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

Tel.: (514) 933- 8383

لحظههای شیرین با
سفرۀعقدشیرین

NDG،

www.sofrehaghd-montreal.com

Echo’s

مترجم  رمسی

نغمه سروران

تپـشدیجیتال

1253 Rue Guy

behrooz@babakhani.ca

  USPو  SDجدید

ok:
Facebo

H
کلیه اطال TAPES

Vintage

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،



Tel.: (514) 606-5626

تبدیل سیستم های ویدیوئی

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

Tel.: 514-481-0671




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

   کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن

____________________
5655 Sherbrooke W.



مشاور رمسی وام مسکن

www.tapeshmontreal.com
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

جواد  ایراخنواه
H4A 1W6

7روز
هفته

بدون
وقت
قبلی

Dr. Raymond Rezaie

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

عینک
فرهت

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

 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

Tel.: 514-996-9692

بهروزآقاباباخانی

لوازم جانبی  تلفن با اشکال  متفاوت و بسیار زیبا

عات
مربوط به
برنامههای
هنری و
Nouveau
کنسرتها
را بر روی
Nouveau
س
ت
ای فیس
iPhone 4 /iPhone
iPhone45 // iPhone
Samsung
5 /Galaxy
بوک تپش Samsung Galaxy
ب
جوئید!
accessoires

accessoires

Collectables from around the world

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

Receive

مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

10% off

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

with this ad

Clé à mémoire

We sell and consign antiques, crystal,
estate jewelry, silver and more
S h o p o n l i n e w w w. e c h o s c h i n a . c o m
i n fo @ e c h o s c h i n a . c o m

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

Tel.: 514-223-3336

604.980.8011 | 1.800.663.6004

وست آیلند

NDG

فصل  گرم در رسیده است...

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
 ،سیه دان
ه
و
ک
ن
با
ج
د
طعم های
گوناگون ر
سید

Clé à mémoire
6162 Sherbrooke w.

