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شرجیمونتریال پيروزی حس��ن روحانی
در آوریم!
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•15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

Strategic Advice & Execution

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان  
 تهیه وام مسکن

Tel: (514) 290-2959

Ninous Givargiznia، BSc.
Real Estate Broker

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

جراحدندانپزشک

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

نینوسگیورگیزنیا

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

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.

TICKETS: TAPESH DIGITAL & TICKETMASTER

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

انتقـال ارز

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

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

TapeshMontreal.com

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

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:
1405 Maisonneuve W.

انتقالفوری

1449 St. Catherine W

حمیدصدیقکاغذچی

Cell.: (514) 816-4080

Tel.:514-844-4492

صرافیخضر

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

محضردار  ومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY

fhemmatiyan@sutton.com

Tel.: (514) 806-0060

Real Estate Broker
Groupe Imm. Premium Inc.
Montrealvr@gmail.com

ProFusion Realty RF

وحید خلجی

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

عباسشفیعی

)Abbas Shafiee (B. Comm.

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

2178 Ste-Catherine W.

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

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

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

Pars Plumbing
& Heating Inc.

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

                         و South shore

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

Tel.: 514-485-4744
West Island:

مهتاب  ثقفی :حسابداری و مالیات

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

مشاور امالک در مونتریال  

   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


امیرسام:
امالک

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

Cell: (514) 827-6364

>> 8

www.ParsPlumbing.ca

pg
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رهآورد ریزگردها
برای ایران...
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سياس��ی می توانن��د به
حساب خود بگذارند:
اصالح طلبان و عملگرايان
به خاط��ر حمايت از وی،
بخش��ی از اقتدارگراي��ان
سنتگرا به خاطر عضويت

طوالن��ی روحان��ی در
جامعهی روحانيت مبارز
و حمايت علی اکبر ناطق
ن��وری از وی ،روحاني��ت
به خاط��ر تعل��ق وی به
اين صن��ف ،و بيت رهبر
به خاطر وف��اداری وی به
آیت الله عل��ی خامنهای
در ش��ورای امنيت ملی،
مجلس خبرگان و مجمع
تشخيص مصلحت نظام.
......................ص5 :

514-223-3336

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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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
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طرحی برتر ،برای زندگی برتر
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اتاق خواب

جیم
دو تراس
استخر داخلی
پالگ اتومبیل برقی
ساعات کار:

همین امروز
با دفتر

فروش ما
و یا با تعیین وقت قبلی

متاس

بگیرید

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
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نلسونماندال؛مردیکهایران
میتواندازاوبسیاربیاموزد

روش مبارزه بدون خشونت

 ۲۸سال در زندان بوده ،جایزه
صلح نوبل را گرفته و  ۵س�ال
عن�وان اولین رئی�س جمهور
سیاه پوست آفریقای جنوبی را
داشته است.
اما آنچه بیش از همه اینها نلسون
ماندال را برای ایرانیان مشهور کرده،
روش مبارزه بدون خشونت اوست.
ب��رای ایرانی��ان "نلس��ون ماندال"
بیش از هرچیز نماد مبارزه بدون
خشونت است.
ای��ن تصوی��ر از رهبر جنبش ضد
آپارتاید آفریقای جنوبی بیشتر از
زمان انتخابات س��ال  ۱۳۸۸برای
ایرانی��ان پررنگ ش��د؛ زمانی که
م��ردم در برابر خش��ونت عریان و
بی مرز نیروهای دولتی ،در پارهای
م��وارد ب��ا اس��تفاده از روشهایی
غیرمسالمتآمیز به مقابله به مثل
دست زدند.
طرف��داران نظریه مب��ارزه بدون
خشونتدر آن روزها بر حجم تولید
مطالب و گفت وگوها و برنامههای
رادیویی و تلویزیونی خود افزودند تا
ثابت کنند که روش نلسون ماندال
اگر در آفریقای جنوبی و در مبارزه
با رژیم آپارتاید جواب داده در مورد
ایران هم بینتیجه نخواهد بود.
یکی از کسانی که در آن زمان در
دفاع از این نظریه بس��یار نوشت و
گفت و گو کرد ،رامین جهانبگلو،
فیلسوف و پژوهشگر ایرانی مقیم
تورونتو بود.

جهانبگل��و مان��دال را "گان��دی
آفریقای جنوبی" مینام��د و او را
"بزرگ م��ردی" میداند که تاریخ
آفریقای جنوبی را تغییر داد.
او میگوید« :ماندال به نظر من بعد
از گان��دی و لوترکینگ دو مفهوم
خیلی مهم را در حیطه سیاس��ت
مطرح کرد که یکی مسئلهبخشش
اس��ت و دیگری مسئلهآشتی ملی.
ما میدانیم که مان��دال در دورهی
دوم زندگی��ش ،بع��د از اینک��ه از
زندان "روبن آیلند" آزاد و بهعنوان
اولین رئیس جمهور سیاه آفریقای
هم و غم
جنوبی انتخاب شد ،تمام ّ
و مسئلهاش این بود که این آشتی
را ایجاد کن��د و ضمناً به آفریقای
جنوبیها بگوید که این بخشش را
دنبال کنند و کینهتوزی نسبت به
همدیگر نداشته باشند.
از ای��ن نظر من فک��ر میکنم که
مان��دال برای م��ا ایرانیها هم یک
سمبل بزرگ است».
شاید برای کسانی که ماندال را به
عنوان نماد مبارزه بدون خشونت
میشناسند ،باور این موضوع کمی
سخت باشد که او نیز زمانی روش
مبارزه مسلحانه را پیشنهاد کرده
بود.
در س��ال  ۱۹۶۰پلی��س آفریقای
جنوبی به تظاهرات مسالمتآمیز
مخالفان آپارتاید حمله کرد و ۶۹
نفر از تظاهرکنندگان را به ضرب
گلوله کشت .یک سال بعد نلسون

ماندال شاخه نظامی "کنگره
مل��ی آفریقا" را ب��ا نام "نیزه
ملت" تاسیس کرد و در یک
سخنرانیگفت:
«برایرهبرانآفریقایجنوبی
این اشتباه و غیرواقعی است
که به روشهای صلحآمیز و
بدون خشونت ادامه دهند در
حالی که حکومت با تظاهرات
صلحآمیز ما با قهر و خشونت
برخ��ورد ک��رد .وقت��ی تمام
راههای دیگر شکست خورده
و تم��ام روشه��ای مب��ارزه
صلحآمیز مسدود ش��ده آن زمان
باید ب��رای اس��تفاده از روشهای
قهرآمیز ب��ه عنوان یکی از راههای
مبارزه سیاسی تصمیم گرفت».
البته روش اولیه شاخه نظامی "نیزه
ملت" انجام عملی��ات خرابکارانه
علیه تاسیسات نظامی ودولتی بود
تا از این طریق رژیم آپارتاید را فلج
کن��د ولی اعالم کرده بودند که در
صورت شکست این روش ،جنگ
چریکی را پی خواهند گرفت.
به همین منظور ماندال از آفریقای
جنوب��ی خ��ارج ش��د و در دیگر
کشورها به آموزش گروههای شبه
نظامی اقدام کرد.
رامین جهانبگلودرباره این بخش از
مبارزه ماندال میگوید:
«اگره��م قبول کنیم که ماندال در
دورهای به این کارها دس��ت زده،
بعد از اینکه به زندان رفت و با آثار

گاندی هم بیش��تر آشنا
ش��د ،خودش را نقد کرد
و گفت ما کار اش��تباهی
کردیم ،برای اینکه ما باید
به دنبال میانراهکارهایی
باشیم برای اینکه آفریقای
جنوب��ی را نج��ات دهیم.
من فکر میکنم این دقیقاً
مس��ئلهای اس��ت ک��ه ما
امروزه در ای��ران داریم .ما باالخره
یک روزی باید پشت میز مذاکره
همهمان با همدیگر بنش��ینیم و
مملکت را باهم بسازیم چون ایران
مال همه ایرانیهاست».
مان��دال البته همزمان ب��ا آموزش
گروههای ش��به نظامی آرزو کرده
بود که ب��ه زودی راههای مذاکره
باز ش��ود تا دیگر نیازی به مبارزه
مسلحانهنباشد.
«خشونت پرهیزی همیشه نیاز به
رهبر کاریزماتیک ندارد»

برخ��ی از کس��انی ک��ه معتقدند

روش مب��ارزه
بدون خش��ونت
مان��دال در ایران
جواب نمیدهد،
در توضیح دالیل
خ��ود ب��ه ل��زوم
وج��ود رهب��ری
کا ر یز ما تی��ک
مانند مان��دال در
آفریقای جنوبی یا گاندی در هند
برای پیشبرد این نوع مبارزه تاکید
میکنند و چون ایران کنونی فاقد
چنین رهبری اس��ت ،این روش را
برای مبارزات دموکراس��یخواهی
ایرانیان عملی نمیدانند.
دکتر جهانبگلو اما میگوید:
«خشونتپرهیزی همیشه همراه
با رهب��ران بزرگی مث��ل گاندی،
لوترکین��گ و ماندال نب��وده ،بلکه
هم��راه با یک روح ملی هم بوده و
یا همراه با افراد و احزابی هم بوده.
من فکر میکنم مسئلهی بزرگدر
خش��ونتپرهیزی پسزدن کینه

است و جایگزین کردن این کینهدر
امور اجتماعی ودر گستره همگانی
با عشق و بخشش و شاید بتوانیم
بگوییم با همدلی و همفکری .اتفاقاً
ماندال کس��ی بوده که سخنانش
برای ما خیلی میتواند ارزنده باشد.
چون او اعتقاد داشت که هیچ کس
با کینه بهدنیا نمیآید ،بلکه جامعه
اس��ت که کینه را به فرد آموزش
میدهد پ��س اگر جامعه میتواند
کینه را بیآموزد ،خالف کینه یعنی
عشق را هم میتواند بیآموزد».
جهانبگــــــلو افرادی ماننددکتر
محمد مصدق را به عنوان س��مبل
رهبران خش��ونتپرهیز در ایران
معاصر میداند و میگوید:
«اگر بخواهیم به دنبال قهرمان یا
به دنبال رهبران سیاسی باشیم ،ما
در ایران معاصر افرادی مثل مصدق
داش��تیم .نباید فراموش کنیم که
مصدق یک چهره خشونتپرهیز
{>> ادامه در صفحه}30 :
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«روحانیگرگی
درپوستمیشیا
اصالحطلبیواقعی؟»

انتخابات. .

مجیدمحمدی
پيروزی حسن روحانی را بسياری از
جريانها و جناحهای سياس��ی می
توانند به حساب خود بگذارند:
اصالح طلبان و عملگرايان به خاطر
حمايت از وی ،بخشی از اقتدارگرايان
س��نتگرا به خاطر عضويت طوالنی
روحانیدر جامعهی روحانيت مبارز و
حمايت علی اکبر ناطق نوری از وی،
روحاني��ت به خاطر تعلق وی به اين
صنف ،و بيت رهبر به خاطر وفاداری
وی ب��ه آیت الله عل��ی خامنهای در
شورای امنيت ملی ،مجلس خبرگان
و مجمع تشخيص مصلحت نظام.
همچنين برخی نيز پي��روزی وی را
از حس��اب ديگران بر میدارند مثل
ارگان رس��می دس��تگاه رهبری که
نقش کلي��دی رای اص�لاح طلبان
در پي��روزی روحانی را نفی میکند.
(کيهان ۳۰ ،خرداد )۱۳۹۲
پايان اقتدارگرايی متحد

ام��ا آنها که به صراح��ت نمیتوانند
پي��روزی وی را از آن خ��ود کنن��د
عبارتن��د از اقتدارگراي��ان موعودگرا
(جري��ان نزديک به محمود احمدی
نژاد که نامزدشان رد صالحيت شد)،
اقتدارگرايان نظامیگرا (بخش��ی از
فرماندهان سپاه و جبههی پايداری
با دو نامزد يعنی محمد باقر قاليباف
و سعید جليلی) ،اقتدارگرايان ربانی
س��االر (اکثريت جامع ه مدرسين و
بخش��ی از جامعهی روحانيت مبارز
تهران که نامزدشان علی اکبر واليتی
بود) و اقتدارگرايان سنتگرايی که با
اکبر هاشمی رفسنجانی فاصله دارند
(موتلفه و گروههای همراه).
بدين ترتيب ،انتخابات  ۹۲پايانی بود
بر وجود يک جريان اقتدارگرايی (به
قول خودش��ان ،اصولگرا) منسجم و
متحد.
اين روند که از انتخابات مجلس نهم
شروع شد در س��ال  ۹۲به اوج خود

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

رسيد .حتی شکست نيز نمیتواند
اي��ن گروهها را در کن��ار هم قرار
دهد چون به واس��ط ه شکست در
انتخابات رياس��ت جمه��وری آن
قدر از منابعی که در اختيار دارند
دور نمیش��وند تا برای آن حاضر
ب��ه اتح��اد و ائتالف باش��ند .آنها
در مجل��س و قوه قضاييه و ديگر
نهادهای انتصابی حضور دارند .در
اي��ران اتحاد يا ائت�لاف گروههای
سياس��ی زمانی صورت میگيرد
که در شرايط استيصال تام و تمام
باش��ند .جريانهای سياس��ی به
اتحاد به صورت اکل ميته (خوردن
گوشت مرده) در شرايط ضرورت
نگاه میکنن��د و نه يک ضرورت
عقالنی.

ی روحانی
ت جمهور
رياس
دارگرايان
سياسی اقت
و آيند ه

پي��روزی روحان��ی به
تقوي��ت جري��ان اقتدارگرايی (غير
باورمند به دمکراسی بیقيد و شرط)
عملگرا در کشور منتهی خواهد شد.
اصالح طلب��ان وفادار به واليت فقيه
ني��ز اندکی از زير بار فش��ار دولت و
نهاده��ای امنيتی بي��رون خواهند
آم��د و احتم��االً برخ��ی مناصب را
نيز در کابينه اش��غال خواهند کرد.
اقتدارگرايان س��نتگرای نزديک به
هاشمی نيز که در دولت اول احمدی
نژاد مطرود شده بودند چند صندلی
کليدی را اشغال خواهند کرد.
شکس��ت اصالح طلبان در انتخابات
دوم ش��وراها و رياس��ت جمه��وری
س��ال  ۸۴و شکست اقتدارگرايان در
انتخابات  ۹۲مواردی از عدم ائتالف
در شرايط عدم اس��تيصال است در
حالی ک��ه اقتدارگرايان در انتخابات
دوم شوراها ،و رياست جمهوری ۸۴
و اصالح طلبان در رياس��ت جمهور
ی ۹۲از سر استيصال ائتالف کردند
و پيروز شدند.
وابستگی جريانها به حتوالت دولت

دولتها در ايران هم میتوانند منشاء
شکلگيری گروهها و احزاب سياسی
شوند (مثل کارگزاران و مشارکت در
دوره هاشمی رفس��نجانی و محمد
خاتمی) و هم میتوانند به افول آنها
منتهی گردند (مث��ل دولت مهدی
ب��ازرگان که پس از س��قوط به افول
نهضت آزادی انجاميد).
از اي��ن جه��ت دول��ت روحان��ی به
تحوالتی در جري��ان اقتدارگرايی در

روحانی بيشتر به سمت اقتدارگرايی
سالهای آينده منجر خواهد شد.
پيروزی روحانی ب��ه تقويت جريان عملگرا نزديک خواهند شد .برخی از
اقتدارگراي��ی (غي��ر باورمن��د ب��ه نشانههای اين امر مثل نقد سياست
دمکراس��ی بیقيد و شرط) عملگرا خارجی و هس��تهای خامنهای و نيز
در کشور منتهی خواهد شد .اصالح طرح انتقاد از سياستهای فرهنگی
طلبان وفادار به واليت فقيه نيز اندکی دولت احمدین��ژاد در انتخابات ۹۲
از زي��ر بار فش��ار دول��ت و نهادهای نشان داده شد.
امنيتی بيرون خواهند آمد و احتماالً اقتدارگرايان س��نتگرا در انتخابات
برخی مناصب را نيزدر کابينه اشغال  ۹۲آن قدر ب��ه عملگرايان نزديک
خواهند کرد .اقتدارگرايان سنتگرای ش��ده بودند که م��رز مي��ان ايده و
نزديک به هاش��می رفسنجانی نيز انتقادات آنها چندان روشن نبود .آن
ک��ه در دول��ت اول محمود احمدی دسته از اعضای مجلس که به جناح
نژاد مطرود شده بودند چند صندلی اقتدارگرايان سنتگرا نزديک هستند
کليدی را اش��غال خواهن��د کرد .اما مش��کلی در هم��کاری ب��ا روحانی
چه بر سر اقتدارگرايی ربانی ساالر و نخواهندداشت.
اقتدارگرايی نظامیگرا و اقتدارگرايی
موعودگرا خواه��د آمد؟ اقتدارگرايی
{>> ادامه در صفحه}24 :
سنتگرا به چه سمتی خواهد رفت؟
اقتدارگرايی سنتگرا :پيش
به سوی عملگرايی

اقتدارگرايان س��نتگرا در
اين انتخابات با ائتالف ۳+۲
خود نشان دادند که به رغم
فاصلهگيری از احمدینژاد
در دو س��ال اخ��ر رياس��ت
جمه��وری از همپيمانی با
دول��ت در درون و بي��رون
بسيار آس��يب ديدهاند .آنها
حتی نتوانستند بر سر يک
نامزد توافق کنند ودر نهايت
به طور تلويح��ی از واليتی
حمايت کردند .اين گروهها
ک��ه موتلفه مع��روف ترين
آنهاست در چهار سال دولت

ب��ا گزینش حس��ن روحانی
به ریاس��تجمه��وری ایران
روزنامه اتریش��ی "استاندارد"
در تفس��یری این پرسش را
مطرح ک��رده که چگونه یک
نمایندهی رژیمی س��رکوبگر
به اصالح��ات روی میآورد؟
او شانس روحانی را بیشتر از
اردوغان میداند.
تفس��یر اریک فرای ،مفس��ر
روزنامه اتریشی اس��تاندارد،
پیرامون پی��روزی انتخاباتی
حس��ن روحانی در ای��ران و
همزمان��ی آن ب��ا رویدادهای
خش��ونتآمیز ترکی��ه ب��ا
ای��ن جمل��ه آغاز میش��ود:
«شخصیت روحانی ،اردوغان
و ش��رکا از ایدئول��وژی آنها
مهمتر است».
این مفسر مینویسد:
«پی��روزی انتخاباتی حس��ن
روحانی نامزد نس��بتا معتدل
انتخابات��ی در ای��ران ،ی��ک
پرس��ش جال��ب تاریخ��ی و
سیاسی را تازه میکند:
چ��را برخ��ی از نماین��دگان
رژیمه��ای س��رکوبگر ب��ه
رفرمیس��تهایی تبدی��ل
میش��وند که س��رانجام کل
سیستم را سرنگون میکنند؟
و چرا بعضی دیگر از حامالن
امی��د باع��ث س��رخوردگی
میش��وند و ی��ا حت��ی ب��ه
ایجادکنندگان موانع ارتجاعی
تبدیلمیشوند؟»

اریک ف��رای ادام��ه میدهد:
«در شرایط فعلی نه تنها برای
کارشناسان و روزنامهنگاران،
بلکه برای رهبران کشورهای
دیگر ک��ه میخواهند بدانند
آی��ا ب��ا گرگ��ی در پوس��ت
میش س��روکار دارند یا یک
اصالحطلب واقع��ی ،تحلیل
موضوع بسیار دشوار است.
زی��را تاری��خ نش��ان میدهد
که تغیی��ر از داخ��ل همواره
به س��رنگونی خش��ونتآمیز
ارجحیت دارد .این اتفاق ،اگر
بیافتد ،مسیر تاریخ را عوض
میکند».

سرنوشت اصالحگران در تاریخ
جهان

به نوشتهی مفس��ر اتریشی،
تمرک��ز روی زمینهه��ای
ایدئولوژیک یا گذشته سیاسی
این شخصیتها یا گفتههای
پیش��ین آنان ،ب��ه درک آنها
کمک زی��ادی نمیکن��د .او
استدالل میکند« :میخائیل
گورباچف زمانی بههمان اندازه
کمونیست شست ه و رفته بود
که بوریس یلتسین .با این همه
هردو با اتحاد ش��وروی قدیم
خداحافظیکردند».
اریک فرای ،در دنباله تفسیر
خود ضمن اشاره به تحوالت
آفریقای جنوبی مینویسد:
{>> ادامه در صفحه}16 :

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
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263، boul Cavendish،

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

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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پنج سال پس از زندانی کردن هفت
نفر از مسئوالن جامعه بهائی ایران

>> اظهار نظر چند تن از  

مقامات برجسته و خنبگان کانادا
 14ژوئن  2013با انتخاب رئیس جمهور
جدید ،بار دیگر توجه رس��انه های بین
المللی متوجه این کشور شده است .در
بحبوحه انتخابات ،از جمله نگرانی های
کانادا ش��یوه رفتاری است که حکومت
ایران با هم میهنان بهائی خود در پیش
گرفته است.
پنج س��ال تمام اس��ت که هفت تن از
مسئوالن جامعه بهائی ایران (یاران) در
زندان بسر می برند و اگر فشارهای بین
المللی موفق به آزادی آنان نشود ،هنوز
هم س��الهائی از عمر خود را در تنگنای
سلولها بس��ر خواهند برد .این افراد به
تحمل  20سال زندان محکوم شده اند
که یکی از س��نگین تری��ن مجازات ها
برای زندانیان عقیدتی در ایران بشمار
می رود.
ش��دت ای��ن حکم زنگ خط��ر هراس
انگیزی اس��ت که ب��ر اقدامات قطعی
دولت ایران در تعقیب و آزار بیرحمانه بر
جامعه بهائیانی کهدر میهن خود زندگی
می کنند،داللتدارد .این جامعه ناگزیر
است که با تهدیدات برنامه ریزی شده
ای روبرو ش��ود که سازمان های دولتی
آنرا اداره می کنند.
زندانی کردن هفت نفر از مدیران جامعه
بهائی نشان آش��کار کجروی یک نظام
قضائی است که اقلیتی از جامعه مدنی را
هدف اعمال نظرهای سیاسی قرار داده
اس��ت .اتهاماتی که بر مسئوالن بهائی
وارد ش��ده گواه عداوت علنی نسبت به
بهائیان است.
علیرغمدالیل و شواهد انکار ناپذیری که
گناه این هفت تن بهائی بغیر از اعتقادات
دینی آنان نبوده اس��ت ،حکومت ایران
همچنان به اتهامات بی پایه خود علیه
ایشان ادامه می دهد .ناپسندانه تر آنکه
هرگز اس��نادی که ارتکاب این اتهامات
دروغ را حمایت کند ،ارائه نشده است.
با اینحال ،چگونه میتوان به درستی به
رفتار دستگاه قضائی اعتماد کرد؟
حکومت ایران نه تنها قواعد قضائی ،نه
تنها اصول قانون اساس��ی کشور ،بلکه
تعهدات بین المللی را هم رعایت نمی
کند با آنک��ه خود یکی از امضاء کننده
گان اعالمیه جهانی حقوق بشر است.
تحمیل بیست سال زندان بر این هفت
انسان بیگناه ،روال کلی زجر و شکنجه
هائی را نمایش می دهد که بر بهائیان

ایران وارد شده است و اعضای آن جامعه
در تمام مراحل زندگانی خود ،زگهواره تا
گور ،تحمل کرده اند.
در میان صدها نفر از بهائیانی که توقیف
شده اند ،هم اکنون سه نفر از مادران با
اطفال خود سالشان در بندهای زندان
گرفتارن��د .دانش آموزان بهائی در دوره
های آموزشی دبس��تانی و دبیرستانی،
ه��ر روز دس��تخوش دش��نام و تهدید
آموزگاران خود هس��تند .سالهاس��ت
ک��ه جوانان بهائ��ی از ادامه تحصیالت
دانشگاهی محرومند .اعضای این جامعه
امکان احراز هیچیک از مشاغل ملی و
مدنی را ندارند و بطور کلی ،دس��تیابی
بهر حرفه و شغلی برایشان دشوار است.
ازدواج آنان به رسمیت شناخته نمیشود،
از دریاف��ت مزایای ارث��ی محرومند واز
پرداخ��ت حق��وق بازنشس��تگی آنان
جلوگیری میشود .اعمال خشونت حتی
پس از مرگ هم ادامه دارد.
گزارش های متعددی از تخریب قبوردر
گورستان های متعلق به بهائیان حکایت
می کند.
این کینه توزی آشکار ضمن یک برنامه
تبلیغاتی نفرت انگیز ملی ،رسما تشویق
میش��ود که هدف آن ادامه حمالت بر
بهائیان و اموال و امالک آنان است .مگر
فش��ار جامعه جهانی سبب شود که نه
تنها هفت نف��ر مدیران جامعه بهائی و
صدها بهائی دیگر ،بلکه سایر متهمین
عقیدتی را که در زندانند آزاد سازد .وقت
آن رسیده اس��ت که باین گونه ظلم و
اجحاف پایان داده شود.

 رومئو دالر ،سناتور هاگ سگال ،سناتور چارلز تیلور ،فیلسوف دانشگاه مکگیل
 لوید اکسورسی ،وزیر سابق وزارتامور خارجه کانادا
 پل دوار ،منقد رمسی وزارت امورخارجه ،ان ،دی ،پی
 بئاتریس واگرانت ،سازمان عفوعمومی ،کانادای فرانسه زبان
 آلکس نو ،سازمان عضو بین املللیکانادا
 کایل ماتیوس ،انستیتوی مطالعاتراجع به نسل کشی و حقوق فردی
(مونترال)
 کریستوفر الکساندر ،منشی پارملانیوزیر دفاع ملی

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

جدید،
های
ن
سرطا
رهآورد ریزگردها برای ایران

عضو هیئت رئیس��ۀ مجلس شورای اسالمی
نسبت به بروز س��رطانهای جدید ناشی از
هجوم ریزگردها به ایران هشدار داد.
کمالالدی��ن پیرمؤذن ،عضو هیأت رئیس��ه
فراکس��یون محیط زیس��ت مجلس شورای
اس�لامی ایران ،روز  ۲۶ژوئن در گفتوگویی
هشدار داد« :موج جدید سرطانهای ناشی از
ریزگردها در راه است و سالمت مردم با وجود
این معضل به خطر افتاده است».
وی افزود« :امسال  ۵۵میلیارد تومان به منظور
مقابله با حل این بحران در نظر گرفته ش��د
که البته این میزان نسبت به سالهای گذشته
کمتر اس��ت .لذا با توجه ب��ه این که موضوع
ریزگرده��ا به معضلی فراگیر در بس��یاری از
استانهای کشور تبدیل شده و سالمت مردم
را به خطر انداخته است ،مسئوالن باید توجه
بیشتری به آن داشته باشند».
پیرمؤذن اقداماتی که در مورد حل مش��کل
ریزگردها در نظر گرفته شده را کافی ندانست
و از نبود "برنامه مدون از سوی سازمانهای
مسئول و مدیران مربوطه" انتقاد کرد.
محمد نوریامیری در گفتوگو با خبرگزاری
ف��ارس گفته ب��ود ،برای جلوگی��ری از ورود
ریزگرده��ای عربی به ایران ،در طول هرصد
کیلومتر از مرزهای این کش��ور ،باید حد اقل
حدود  ۵۰میلیارد دالر هزینه شود.
افزایش سرطانها و بیماریهای ریوی

این نخس��تین بار نیست که نسبت به ظهور
س��رطانهای ناش��ی از ریزگرده��ا در ایران
هشدار داده میشود.
به گزارش وبس��ایت قانون ،مهران افخمی،
استاد محیط زیستدانشگاه علوم و تحقیقات
اهوازدر این باره گفته است« :ذرات گردوغبار،

حاوی فلزات سنگین ،باکتریها و ویروسهایی
هستند که در بلندمدت نرخ ابتال به سرطان را
افزایشمیدهند».

افخمی میگوید ،نه تنها این ذرات بر اعضای
مختل��ف بدن مانند چش��م و پوس��ت تأثیر
میگذارن��د بلک��ه همچنین حام��ل موادی
هستند که میتوانند خطری به مراتب مهمتر
برای بدن ایجاد کنند.
دکتر افخمی در مورد مواد قابل حمل توسط
ذرات گرد و غبار توضیح داده است« :بستگی
به محیطی دارد که گ��رد وغبار از آنجا گذر
میکن��د .برای مث��ال به دلی��ل جنگهای
بس��یاری که در کشور عراق به وقوع پیوسته
مواد ش��یمیایی و فلزات سنگین بسیاری در
هوای این کشور وجود دارد که با وزش باد و
گردوغبار وارد کشورمان میشود».

 ۱۷درصد بیماریهای ریوی و آسم در کشور
و مناطق درگیر افزایش یافته است ۱۹ .هزار
بیمار نیز سالیانه به دلیل این پدیده به مراکز
درمان و بهداش��تی مراجعه میکنند که این
رقم در استان خوزستان  ۵هزار نفر است».

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

گ��رد و غب��ار و ریزگرد پدیدهای اس��ت که
سالهاس��ت مردم ایران را درگیر کرده و به
گفته کارشناس��ان ،تا کنون ب��ر بیش از ۲۳
استان کش��ور ،به ویژهاستانهای غربی تأثیر
گذاشته است.
صاحبنظران حوزه محیط زیست میگویند،
منش��اء این ریزگردها را باید در کش��ورهای
عربی پیدا کرد .محم��د درویش ،رئیس کار
گروه تحقیق��ات مؤلفهه��ای بیابانزایی در
گفتوگو با روزنامه "آرمان" گفته است:
«منشاء این ریزگردها به خارج از خاکهای
ایران برمیگردد .گرد و غبار به صورت عمده
از ع��راق ،میان رودان و بینالنهرین و از جوار
مرز بین عراق و سوریه سرچشمه میگیرد».
دروی��ش دلیل عم��ده افزایش غلظت گرد و
غب��ار را تاالبهای اقماری متعدد در منطقه
می��انرودان میداند .ای��ن تاالبها در حال
حاضر خشک ش��ده و به منبع تولید گرد و
غبار تبدیل ش��دهاند .میلیونها هکتار زمین
کش��اورزی که از آب دجله و ف��رات آبیاری
میشدند نیز اکنون به محل تولید گرد و غبار
تبدیل شدهاند .به گفتهی این کارشناس ،در
حقیقت سرچش��مههای تولید گرد و غبار،
خاک عراق و کانونهای بحرانیدر کشورهای
بیثباتی هستند که دولت مرکزی مقتدری
ندارند.
اما محمد درویش معتقد اس��ت که ایران به
تنهای��ی نمیتواند این مش��کل را رفع کند
و عراق نیز باید هم��کاری کند .او میگوید:
«دولت ای��ران تنها میتواند از طریق مجامع
بینالمللی مانند سازمان ملل اقدام و تالش
کند تا کنسرسیومهای علمی در این زمینه
تشکیل شود که این هم مس��تلزم برقراری
امنیت در مناطق بحرانی است».
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MONTRÉAL QC
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:
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جواهری
نیک آذین

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

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.

•

ورود ریزگردهای آغشته به اورانیوم

مدتی است که اخباری مبنی بر احتمال ورود
ریزگردهای آغشته به اورانیوم و مواد شیمیایی
به کشور ،مردم ایران را نگران کرده است.
س��ال گذش��ته ،نماینده مردم خوزستان در
مجل��س از افزایش  ۷۰درص��دی مراجعات
مردم برای مشکالت ریوی در کشور خبر داد.
او گفت« :در روزهایی ک��ه گردوغبار در هوا
موجود است چیزی حدود  ۶ .۶۲۴گرم ذرات
آن وارد ریه هر فرد میشود و به همین دلیل

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم   و    پانزدهم هر ماه

•

_________
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

طرح روی جلد :پیوند

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal, Qc, H3H 2L9

Metro: GUY

لوگــوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
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6

7

 سال  19شماره  10  1116تیر 1392

حتولی
ک
ه
د
ر
ر
ا
ه
ا
س
ت
ملکه انگلیس
کمکیو گورباچف آن
پشتوانه رأی که در نظ��ام دموکراتیک به پیشبرددموکراسی
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ش��دهاند و دموکراسی
حسین باقرزاده
در آنها مستقر شده
 25ژوئن :دموکراس�ی سرنوش�ت و ی��ا م��ردم در آنها انبوه مردمی بریتانیا به عنوان مضاعف
محت�وم جوامع بش�ری در دنیای به تمرین دموکراسی که به ناگهان ملک��ه و ریی��س مذهب
مورد احترام ملی و مذهبی
پرداختهاند .نظامهای
مدرن است.
در
حمایت
مردم این کش��ور است ،و
نظامهای ایدئولوژیک یا استبدادی ایدئولوژی��ک و مبتنی
مبتن��ی ب��ر تبعی��ض ،از کارآیی بر تبعیض محکوم به از روحانی این واقعیت به خصوصیت
اقتصادی و اجتماعی الزم برخوردار زوالند ،و تنها نظامهای بسیج شدند دموکراتی��ک نظ��ام این
نیستند و در صحنه رقابت جهانی برخاسته از رأی و اراده منبع قدرتی کشور صدمهای نزده است.
اصالحطلبان البته شواهد
آزاد م��ردم برابرحقوق
شکستمیخورند.
انقالب ارتباطات ،انسانها و جوامع میتوانند پایدار باشند .قوی برای عین��ی و تاریخ��ی ب��رای
انسانی را در دهکده بزرگ جهانی سرنوشت ایران و مردم او بشمار
مدعای خود دارند.
به هم نزدیک کرده و به گسترش و نظ��ام ایدئولوژی��ک میروند .بس��یاری از کش��ورهای
دموکراتی��ک ام��روز از
یک فرهن��گ مش��ترک جهانی حاکم بر آن نیز چیزی
طریق اصالحات تدریجی
مبتنی بر ارزشهای جهانش��مول جز ای��ن نخواهد بود.
حقوق بشری کمک رسانده است .مسئله این است که مرحله گذار از در ط��ول زم��ان به دموکراس��ی
در نی��م قرن گذش��ته ،دهها نظام نظام حاکم به یک نظامدموکراتیک دس��ت یافتهاند .مثال دموکراسی
اس��تبدادی ،تبعیضآمی��ز و ی��ا چگونه میتواند طی شود .به این امروز بریتانیای مورد استناد آقای
ایدئولوژی��ک در جه��ان س��ؤال پاس��خهای متعددی داده حجاری��ان ،محصول مب��ارزات و
ش��ده است که به مهمترین آنها تحوالت سیاس��ی این کش��ور در
یک��ی پ��س
در این جا میپردازیم .طول چند قرن است.
از دیگ��ری
ش
ع
ـ
ولی آن چه که جمهوری اسالمی
مضمحل
•
روتر
 )۱اصالح-طلبی  ...را از این کشورها متمایز میکند،
انه...
تا استقرار ملکه انگلیس خصوصیت ایدئولوژیک آن است.
این همه رأی
هیچیک از کشورهایی که از طریق
بر ختت والیت فقیه!
جنب��ش اصالحطلبی اصالحات تدریجی به دموکراسی
    از ردای شیخ حسن!
ای��ران راه تغیی��رات دست یافتهاند ایدئولوژیک نبوده
عبرتی شد ماجرای شیخ حسن
تدریجی رفورمیستی را و بر متن مقدس بنا نشده بودند.
مبتدا و منتهای شیخ حسن
بریتانی��ا حت��ی قانون اساس��ی
پیشنهادمیکند.
عالمی را در تحیر غرق کرد
اصالحطلبان بر آنند که رس��می نداشته اس��ت که احیانا
اینهمه رأی از ردای شیخ حسن
نظام سیاسی حاکم را با ب��رای تغیی��رات ممک��ن در آن
تغییرات گام به گام به حدی بگذارد .در حالی که ،نظام
هاشمی و خاتمی را ختم کرد
تدری��ج «دموکراتیزه» جمهوری اسالمی نه فقط بر متن
اوج اقبال رسای شیخ حسن !
کنن��د و خصوصی��ات مقدسی بنا ش��ده که تغییرات را
بارک و پوتین ،کنون گسترده اند
نادموکراتیک و تبعیض به ش��دت (و با تفسیر حاکمان)
فرش قرمز زیر پای شیخ حسن
آمیز و خش��ونتبار آن مح��دود میکند و بلک��ه قانون
است
ا ز عرب تا شاخ افریقه ،پر
را با استفاده از ابزارهای اساسی آن در اصل ( ۱۷۷مربوط
محفل از مدح و ثنای شیخ حسن
قانونی آن و فشار جامعه به راههای تغییر ساختاری نظام)
***
مدنی کاهش دهند تا چندین خصوصیت ضددموکرات
آنرا ابدی و تغیی��ر ناپذیر اعالم
سرانجام محو شوند.
از کرامات دگربگذر ،نگر:
این��ان البت��ه ب��ه کرده است.
خندۀ معجز نمای شیخ حسن !
محدودیته��ای ای��ن راه اصالح�ات در جمه�وری
هم « اصولی» هم کمی « اصالح طلب»
روش تا حدی آگاهند اسلامی ب�ن بس�ت اس�ت
هم به « رهبر» اقتدای شیخ حسن!
و انتظ��ار ندارن��د ک��ه و هی�چگاه ب�ه دموکراس�ی
گرچه ما از « رنگ» ها ترسیده ایم:
ساختار نظام حاکم را از نمیتواندرسید.
حسن
دل خوشیم با وعده های شیخ
این طریق تغییر دهند• ،
ولی مدعی هستند که  )۲دستی از غیب برون آید و
گر دگر اندیش ،کرد از بند رها
میتوان با حفظ شکل کاری بکند
پنجۀ مشکل گشای شیخ حسن
نظ��ام محت��وای آن را درستدر برابر اصالحطلبان بخش
سوگواران ،از صمیم دل کنند
«دموکراتیزه» کرد.
قابل توجهی از مردم ایران معتقدند
همصدایی با صدای شیخ حسن
مثال ،از قول نظریهپرداز هرگونه تغییرات مسالمتآمیز به
کمباورکابلی
ب��زرگ اصالحات آقای س��وی دموکراس��ی در جمهوری
ژوئن)
۱۸
سیاسی
(طنز
س��عید
اس�لامی ناممکن است ،و تنها راه
حجاری��ان چاره را س��رنگونی خشونتبار آن
یدانند.
نقل ش��ده م 
ک��ه حتی برخ��ی از این��ان «قی��ام تودهها»
مقام والیت را پیشبین��ی میکنن��د و برخی
فقی��ه
دیگر که واقعبینترن��د به انتظار
میتواند در نشستهاند که قدرتهای غربی به
نظ��ام باقی «کمک» مردم ایران بیایند و رژیم
بماند ،ولی را سرنگون کنند .استداللهایی از
ب��ه صورت این قبیل که از «از راه خش��ونت
تشر یفا تی نمیتوان به دموکراسی رسید» یا
 -همچون «دخالت نظامی کشورهای خارجی

نمیکند» البته ب��رای اینان قانع
کنده نیست.
آنان میتوانند نمونههای نقض این
استداللها را پیش بکشند  -مانند
آلم��ان و ژاپن پ��س از جنگ - ،و
چون راه امیدبخش دیگری برای
فرار از کابوس جمهوری اس�لامی
در افق نمیبینند همچنان به این
سرانجامدل ببندند.
البت��ه گرای��ش ب��ه ش��یوههای
خش��ونتبار (با یا ب��دون دخالت
خارجی) ب��رای نف��ی جمهوری
اس�لامی در جامعه ایران نوس��ان
دارد و بسته به شرایط اجتماعی و
سیاسی ایران و جهان و همچنین
تجربههای شخصی افراد شدت و
ضعف پیدا میکند.
این گرایش در سالهای اول دوره
اصالحات (س��ال  ۷۶ب��ه بعد) تا
حدی کاهش یافت��ه بود و پس از

{>> ادامه در صفحه}33 :

آژانس مسافرتی

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

Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند  <<

نازگل فالح طوسی

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

_________________________

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

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

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

و بسیاری دیگر

Voyages Lexus

شکست جنبش اصالحی شدت
گرفت .همچنین با حمله آمریکا
به عراق و افغانستان ،بسیاری آرزو
میکردند که ایران هدف بعدی
آمریکا باش��د .ولی در سالهای
متعاقب آن و با مش��اهده فجایع
پس از جنگ در آن دو کشور ،از
شمار مدافعان حمله خارجی به
ایران کاسته شد.
همچنین فجایعی که در دو سه
سال اخیر در س�وریه روی داده
است بسیاری از کسانی را که به
«قیام تودهها» در ایران دل بسته
بودند به اندیشه وا داشته و از این
که چنین قیامی ممکن است به
فجایعی مش��ابه یا بدتر در ایران
منجر شود نگران کرده است.

فتوشاپ
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فروش و نصب سیستم های
کانال  هپاکیج  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
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UN-SAT

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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حقوق بشر...

حقوقانسانیدرحکومتوالیتفقیه

مرتضی پیمان (مونتریال)

pm999green@gmail.com

شاید ش��نیدن و خواندن کلماتی
همچون احترام به حقوق انسانی
و ذاتی انس��انها که از آن به عنوان
پای��ه واس��اس آزادی و عدالت در
جه��ان نامبرده می ش��ود ،اندکی
برایمان خس��ته کننده وغیر قابل
هضم باش��د؛ چرا ک��ه هیچگاه به
رسمیت شناختن این حقوق اولیه
را در ایران لم��س نکرده ایم حتا
کش��ور در دوران اوج به اصطالح
اصالحات ،که جبهه مش��ارکت با
ش��عار آزادی و عدالت و معنویت
ریی��س جمهور منتخ��ب خود را
در راس کار میدی��د ،همچنان در
خالف جهت این ش��عار در حال
حرکت ب��ود؛ که بعن��وان یکی از
مثالهای بارز آن میتوان به بس��ته
شدن بسیاری از نشریات بدستور
مستقیم رهبری در دوران ریاست
جمهوری خاتمی و شکنجه و آزار
مخالفان سیاسی و روزنامه نگاران و
حتا قتل مخالفان(نظیر قتل های
زنجیره ای) اشاره کرد.
از نکات قابل تامل در کشور ایران
میتوان به این موضوع اش��اره کرد
که چ��ه در دوران اصالحات و چه
بعد از آن بیش��تر رجال سیاسی
کش��ور از کلماتی همچون عدالت
و آزادی اجتماع��ی همواره در حد
شعاردر سخنرانیها و مصاحبه های
خود به کرات اس��تفاده کرده اند،
در حال��ی که خود به خوبی واقف
بوده اند اظهاراتشان نه تنها چیزی
به جز دروغ وتظاهر نیس��ت؛ بلکه
زندگی مردم توام با ترس��ی نهفته
اس��ت ،ترسی که در تمام لحظات
همراه افراد جامعه میباش��د و آنها
را از بیان دیدگاهها و نظراتش��ان
بصورت آزادانه در جامعه باز میدارد
و در نتیجه جامعه فرصت استفاده
از ای��ده ه��ا و نظ��رات نخبگان و
منتقدان خود را از دست میدهد.
در ای��ن می��ان چنانچ��ه فردی
در جه��ت خالف نظ��ر حکومت

گام ب��ردارد ،ب��ا عکس العمل
ش��دیدی مواجه می گردد و از آن
جمله زندان و ارعاب و شکنجه.
یکی از عمده مس��ائلی که امروزه
در ایران مورد بحث وپرسش است
عدم رعایت حقوق همین زندانیان
سیاسی و عقیدتی میباشد .بعد از
انتخابات ریاست جمهوریدر سال
 ۱۳۸۸و دستگیری گروه زیادی از
مخالفان نظام ،بی تفاوتی حکومت
در نادیده گرفتن حقوق زندانیان
بیش از پیش نمایان گردید.
بطوری که استفاده از شکنجه های
روحی و فیزیکی و فحاش��ی های
شرم آور نسبت به زندانی و خانواده
آنه��ا در غالب بازجوی��ی ها بارها
انجام گرفته و می گیرد ،رفتارهایی
که باعث فشارهای روحی فراوانی
م��ی گ��ردد و این فش��ارها روی
زندگی خانوادگی و اجتماعی این
افراد اثرات جبران ناپذیری بهمراه
داشته است.
حفظ حرمت انسان ها که یکی از
ابتدائی ترین مقتضیات اخالقی و
انس��انی بوده است ،در زندان های
کش��ور ایران توس��ط بازجویان
حکومتی همیشه زیر پا گذاشته
شده است؛ عالوه بر اینها بازجویی
های بسیار طوالنی ،ضرب و شتم
شدید جسمی ویا حتی تهدید به
تعرض جنس��ی شواهدی دیگر از
نقض صریح حق��وق زندانیان در
ایران میباشد.
ب��ه عن��وان نمونه می ت��وان به
دادگاهه��ای برگ��زار ش��ده برای
متهمان بع��د از انتخابات ۱۳۸۸
اش��اره کرد که در آن ش��ماری از
چهره های اصالح طلب اعترافاتی
را بیان کردند که موج شدیدی از
انتقادات را برانگیخت؛ از جمله آنها
میتوان ب��ه اعترافات محمد علی
ابطحی ،مع��اون خاتمی در دوران
تصدی ریاس��ت جمهوری ،اشاره
کرد.
منتق��دان و مخالفان نظ��ام این
دادگاه ها را ،دادگاههای نمایشی
از ط��رف حکومت توصیف کردند
که همواره زور و شکنجه و ارعاب

داروخـانه

در کالب��د این اعتراف��ات نمایان
بود وحت��ی در مواردی به موضوع
تجاوز جنسی به مخالفان دولت در
زندانها پرداخته شده بود تا جایی
که آق��ای کروبی اع�لان کرد که
حاضر است مستندات خود مبنی
بر وقوع تجاوز جنسی در زندانها را
در دادگاه ارائه دهد.
ع�لاوه بر موارد باال ک��ه در رابطه
با نقض فاحش حق��وق زندانیان
در ایران ذکر ش��د ،براساس اسناد
حق��وق بش��ری و قوانی��ن اکثر
کش��ورهای جهان حق داش��تن
وکی��ل مداف��ع در مراجع قضایی
یکی از حقوق اولیه برای داش��تن
یک دادرس��ی عادالنه اس��ت ،اما
نکته تامل برانگیز در اینجاس��ت
که متصدیان امر قضا ،که خود را
مدعی قضاوت عادالنه میدانند ،در
جایی که وکی��ل متهم به وظیفه
خود اصرار می��ورزد ،از هیچگونه
تهدید و اعم��ال قدرت فروگزاری
نمیکنن .د
آمار تعداد باالی وکالی زندانی در
ایران که با احکام��ی غیر عادالنه
روبرو ش��ده اند ،خ��ود بیانگر این
حقیقت است .مصطفی دانشجو،
امیر اسالمی ،امید بهروزی ،فرشید
یدالله��ی وکالی مداف��ع اقلیتی
بنام دراویش گنابادی هستند که
مدتهاست بدون هیچ محاکمه ای
در زندان بسر میبرند .متاسفانه با
ادامه روند زندانی شدن بسیاری از
وکالی دادگستری نتیجتا شاهد
آن هس��تیم که فعاالن سیاسی و
حقوق بشری که در بند میباشند،
فاق��د وکیل می گردن��د و صدور
احکامی زورگویانه و بدون هرگونه
مستندات قانونی برای این افراد از
طرف سیستم قضایی فاسد کشور
صورت می پذیرد.
ب��ه نظر نگارنده ساختارسیاس��ی
و قضای��ی ایران جز ب��ا دگرگونی
های بنیادین اص�لاح نمی گردد
که آن هم در سیس��تم حکومتی
دیکتات��وری ای��ران ام��کان پذیر
نیست.
•

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

·I

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

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

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

کلیسا:
H Ä §H· ¨T I J
نشانی¶
£kt
/

Grace Ministry

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

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

1345 Rue Lapointe

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Tel.: 514-261-6886

.

L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431
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جمهوری سرکوب...

زندان یا
قتلگاه!

دوست و برادر  عزیز ،جناب  آقای محمد پیشوا
خانواده های محترم سوگوار

دراندوه بزرگ از دست رفتن مادر ارجمندتان در ایران
با شما صمیمانه همدردیم
و صمیمانه برایتان آرزوی آرامش داریم.
شهرزاد  ،سعيد

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.
com
گردونۀ اهریمنی کش�تار زندانیان
سیاسی در حکومت آخوندی یک دم
از گردش باز منی ایستد  .

ای��ن گردون��ه اهریمن��ی حتی
"حماسه سیاسی" و نیمه شعبان
– تولد امام زمان (عج) –
هم س��رش نمی شود و
بی وقفه به کار خود ادامه
می ده��د .هنوز تکلیف
خون به ناحق ریخته شده
جوان کارگر وبالگ نویس
"س��تار بهش��تی" راه به
جایی نبرده و پرونده اش
در پیچ و خم های اداری پزشکی
قانونی این دس��ت و آن دست می
ش��ود تا گذر زمان گرد فراموشی
برآن بپاشد کهدر جنایتیدیگر ،باز
مادری در سوگ نابهنگام فرزندش
زار می زند و س��ربازان گمنام امام
زمان س��ناریوی تک��راری خود را
درمورد کنترل مراسم سوگواری او
روی صحنه می آورند.
روز ش��نبه گذشته افشین اسانلو،
فع��ال کارگری و س��ندیکایی در
زنداندر شرایطی پرابهامدرگذشت
و رییس س��ازمان زندان ها مرگ
او را براثر "س��کته قلب��ی" اعالم
ک��رد .برای پی بردن به چگونگی
این "س��کته قلبی" خواندن چند
س��طر از متن نامه افشین اسانلو
به اتحادیه های کارگری می تواند
روشنگر باشد:
«به م��دت  5ماه در س��لول های
انفرادی  209درزن��دان اطالعات
تح��ت بازجوی��ی و ش��کنجه
قرارگرفتم .ش��کنجه هایی نظیر
زدن کابل به کف پ��ا ،وادارکردن
به دوی��دن با همان پاهای زخمی
و کاب��ل خ��ورده ،بازجوی��ی های
طوالنی هفده – هجده س��اعته،
فحش های رکیک و ضرب و شتم
به صورت دسته جمعی که باعث
شکسته شدن چندتا از دنده ها و
همین طور دندان هایم شد».
منصور اسانلو ،برادر بزرگتر افشین
که ب��ه عنوان رییس س��ندیکای
کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی
سال ها در بند حکومت آخوندی و
زیر وحشیانه ترین شکنجه ها بود
و اکنون مدتی اس��ت که از جهنم
آخون��دی گریخت��ه و در خارج از
کشور به سر می برد ،در یادداشتی
که به مناس��بت مرگ ب��رادرش
نوشته می گوید:
«او را در قسمت خوابگاه رانندگان
ترمینال جنوب دستگیر می کنند
و به اطالعات شهرری می برند و با
هماهنگی اطالعات اوین او را به بند
 209اوین می برند و تحت سخت
ترین شکنجه ها قرارمی دهند تا
از او برعلیه سندیکا و فعالیت های
سندیکایی اقرار بگیرند .اقرارهایی
دال بر همکاری س��ندیکا با گروه
های سیاسی مخالف ج .ا .که همه
دروغ و واه��ی [هس��تند] و چون
او این اتهام��ات را نمی پذیرد زیر
فش��ارهای س��خت تری قرار می
گیرد».
تارنمای کمپین س��فارت سبز در
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             نغمه و نويد      ايروانی پور

ک��ج و کول��ه ی��ا مصلحت
با یاد افشین اسانلو
اندیشی های حقیرانه تخدیر
ش��ده که نمی توان از آنان
تاریخ یکش��نبه  2تیرماه خواس��ت که به جوه��ر آبی رنگ
می نویسد:
انگشت خود بنگرند و ببینند که از
«حاکمیت اسالمی ،زندان خون افشین اسانلوها به رنگ سرخ
مخوف رجایی شهر را که درنیامده باشد.
توسط عده ای بیمار روانی هم میهنانی که پای صندوق رأی
سادیس��تی و شکنجه گر نرفتند نیز چنان در فضای سنگین
اداره می ش��ود ،تبدیل به خفق��ان روزگار م��ی گذرانند که
قتلگاه آزادگان ایران نموده است .به نمی توان از آنان انتظار داشت که
موجب اخبار واصله از داخل ایران ،اعتراض سازماندهی شده موثری
تاکن��ون بیش از یکصدوش��انزده علیه جنایت هایی کهدر زندان های
نفر از زندانیان سیاسی این زندان حکومت رخ می دهند برپاسازند.
مخوف ،یادر سلول انفرادی و یا زیر هدف طرح این پرسش است که آیا
ش��کنجه و یا در سالن های زندان ما تبعیدشدگان و غربت نشینانی
و ی��ا چند روز یا چن��د ماه قبل از که از دس��ترس تیغ خونریز نظام
موع��د آزادی یا بع��د از آزادی به والیت مطلقه فقیهدر امان هستیم،
دالیل گوناگون ازجمله سکته قلبی به حداقل وظیفه خود برای کاهش
ی��ا مغزی وغیره ف��وت نموده و یا شمار و روند سرعت این جنایت ها
درواقع به قتل رسیده اند.
عمل می کنیم تادستکم از قربانی
آخرین م��ورد به قول مبارز بزرگ شدن کسان دیگری که هم اکنون
راه آزادی منصور اسانلو قتل ساکت در نوبت تکه پاره ش��دن توس��ط
و بی صدا و خاموش ،سکته قلبی گردونه اهریمنی جنایت در زندان
برادر زنده یادش��ان افشین اسانلو ،ها هستند جلوگیری کنیم؟!
فعال کارگری و زندانی سیاسی در ش��وربختانه ش��مار در نوب��ت
سالن  12بند  4این زندان است» .قرارگرفتگان کم نیست و اگر اقدام
کانون مدافعان حق�وق کارگر نیز موثر و هماهنگی که حکومت را به
در بیانی��ه ای ،به نق��ل از تارنمای عقب نشینی وادارد صورت نگیرد،
در آینده ای نه چندان دور باید به
"اخبارروز" می نویسد:
«افش��ین اس��انلو زندانی سیاسی تکرار ذکر مصیبت و مرثیه خوانی
و راننده س��ابق ش��رکت واحد در کنونی بنشینیم .نمونه هایی ازاین
زندان رجایی ش��هر درگذشت .او درنوبت قرارگرفتگان را می تواندر
در دادگاهی به زندان محکوم شده همه زندان های سراسر ایران یافت
ب��ود که از داش��تن وکیل محروم و به عنوان مش��ت نمونه خروار به
بود و درحالی که جرم او سیاس��ی شرح دومورد بسنده می کنم:
و امنیت��ی عنوان ش��ده بود ،هیچ "فعالین حقوق بشر و دموکراسی
هیأت منصفه ای در دادگاه حضور در ایران" می نویسند:
نداش��ت .او تحت بازجویی های «زندانی سیاس��ی حبی�ب ریگی
شدید قرارگرفته بود ،به طوری که شورکی در وضعیت حاد جسمی
پس از بازجویی به ش��هادت سایر است اما بازجویان وزارت اطالعات
زندانیان تع��دادی از دندان های او مان��ع درم��ان وی هس��تند .او از
شکسته بود و آثار ضرب و جرح در اسفندماه گذشته تا حال از ناراحتی
بدن او باقی بود».
حاد کلیه و کبد رنج می برد .کلیه
ه�دف از نگارش این س�طرها وی دچار عفونت و خونریزی شده
ذکرمصیب�ت و مرثی�ه خوانی و از دردهای ش��دید ،ت��ب و لرز،
نیست.
س��رگیجه و تاری چشمانش رنج
پرواضح است که حکومت خونریز می برد .او بارها به بهداری زندان
و جنایتکار آخوندی ،به مقتضای مراجعه کرده اما بهداری زندان به
طبیعتش ،تا آخرین دقیقه حیات وی و مسئوالن زندان گفته که قادر
ننگین خود به تکرار جنایت هایی به درمان وی نیست و می بایست
از این نوع ادامه می دهد و پروایی به یکی ازبیمارستان های خارج از
نیز از قطورتر شدن پرونده سیاهش زندان منتقل ش��ود ولی بازجویان
ندارد زیرا خود را مصداق "آب که وزارت اطالعات و دادستان زاهدان
از سر گذشت چه یک نی چه صد مانع انتق��ال وی به بیمارس��تان
نی" می پندارد و می کوش��د تا با خارج از زندان هس��تند .خانواده
برقراری رع��ب قدرت و حاکمیت این زندانی سیاسی حاضر شده اند
خود را حفظ کند.
که تمامی مخارج بستری شدن و
هدف حتی سرزنش هم میهنانی درمان فرزند خود را بپردازند .آنان
نیز نیست کهدوهفته پیش یک بار داروه��ای فرزندش��ان را با هزینه
دیگر در دام فریب خلق "حماسه ه��ای زی��اد تهیه می کنن��د و به
سیاسی" افتادند و با لبیک گویی بهداری زندان تحویل می دهند اما
به دعوت سیدعلی خامنه ای برای یوسفی مس��ئول بهداری زندان از
حفظ نظام به پ��ای صندوق رأی تحویل دارو به این زندانی سیاسی
رفتن��د .وجدان ای��ن هم میهنان خودداری می کند».
چنان با رواج خراف��ات و باورهای
{>> ادامه در صفحه}10 :

کاهش  ۲۲درصدی نرخ جهانی طال
در سه هفته :چرا؟!
ن��رخ طال در بازاره��ای جهانی به
پایینترین حددر س ه سال گذشته
رسید .کاهش درصدی بهای طال
امسال در حد سال  ۱۹۲۰میالدی
است .کارشناسان رشد قیمت دالر
و سیاس��ت بانک فدرال آمریکا را
دو عامل اصلی سقوط ارزش طال
یدانند.
م
ناظران ب��ازار میگوین��د که نرخ
طال در س��هماهه دوم سال جاری
 ۲۲درصد کاهش یافته است .این
کاهش شدید ،تنها در سال ۱۹۲۰
میالدی تجربه شده و در  ۹۰سال
گذشته بی سابقه بوده است.
دالیل کاهش نرخ طال

طال ،در دورههای بحران اقتصادی
هم��واره مطمئنتری��ن پسانداز

محس��وب میش��ود ،ام��ا اکنون
کارشناسان میگویند که به دلیل
افزایش نرخ برابری دالر و احتمال
تغییر سیاست بانک فدرال آمریکا،
سقوط ارزش طال ادامه دارد.
ک فدرال آمریکا در س��الهای
بان 
اخیر برای ایجاد تح��رک در بازار
داخلی میلیاردها دالر صرف خرید
اوراق قرضه کرده است.
بنا به گفته رئیس بانک فدرال ،اگر
وضعیت اقتصادی آمریکا به خوبی
امروز ادامه پیدا کند ،این بانک به
زودی برنامهی خرید اوراق قرضه را
متوقف خواهد کرد.
این نکته را "ب��نبرنانکه" رئیس
بانک فدرال ایاالت متحده آمریکا
هفته گذشته به خبرنگاران اعالم

کرد.
تداوم تزری��ق پول به ب��ازار اوراق
بهترس ایجاد تورم در بازار آمریکا
دامن زده ب��ود .اکنون با قطع این
برنامه این ترس نیز کاهش مییابد و
به گفته کارشناسان ،سرمایهگذاری
روی ط�لا دیگر ج��ذاب نخواهد
بود .به این ترتیب با قطعی شدن
توقف خرید سهام و اوراق قرضه از
سوی بانک مرکزی آمریکا ،میتوان
روی کاهش بیشت��ر نرخ طال در
بازارهای جهانی حساب کرد.
بهگزارش خبرگزاری فرانسه بهای
هر اونس ط�لا از آغاز ماه ژوئن تا
کن��ون  ۲۰۰دالر کاه��ش یافته
است .در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۱
نرخ طال به اوج خود رسیده بود و
هر اون��س آن در بازارهای جهانی
بیش از  ۱۹۲۱دالر خرید و فروش
میشد.

Emploi Publicité for Automotive Service Manager
une Position: Automotive Service Manager
b. Postes disponibles: 2 Temps plein
c. Éducation Minimum: Diplôme d'études secondaires
d. Expérience dans l'industrie automobile de service: 5 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 gestionnaires de services automobiles
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
rapport au directeur régional. Journée des opérations courantes et le succès de la
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.
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.

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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کانادا و کبک...
آژانس
پیشبینیبانکآربیسی:امیدواریبیشتر هواپیمایی
بهآیندهاقتصادکانادا
ود اوضاع مالی در همسایه  جنوبی
بهب
اسکای الن

 26ج��ون ،ایرانت��و :پی��ش
بینی بهبود اوض��اع مالی در
همس��ایه جنوبی ،احتماال
ب��ه رش��د اقتص��ادی کانادا
کم��ک خواهد ک��رد ،این را
اقتصاددان��ان کانادای��ی می
گویند.آنهاهمچنینمعتقدند
که محتمال که برای نخستین
بار در چند س��ال اخیر رشد
اقتصادی ای��االت متحده از
کانادا سبقت خواهد گرفت.
اقتصاددانان بانک آر بی سی
اکن��ون تخمین می زنند که
اقتصاد کانادا در س��ال جاری
 ۱،۹درصد رش��د خواهد کرد که اس��ت موافقت دارد .کریگ رایت
 ۰،۱درصد از تخمین پیشین که اقتصاددان ارش��د ای��ن بانک می
در ماه مارچ گذش��ته انجام ش��ده گوید " بهبود تراز تجارت خارجی،
باالتر اس��ت .اما بانک پیش بینی این پیش بینی را که اقتصاد کانادا
 ۲،۹درص��دی خود برای س��ال تا س��ال  ۲۰۱۵به ظرفیت کامل
آینده را ب��دون تغییر تایید کرده خود دست خواهد یافت را تقویت
است .البته باید در نظر داشت که می کند".
این تخمین نه تنها از جدیدترین و اضاف��ه می کند ک��ه "تقاضای
چشم اندازی که بانک کانادا برای بیش��تر برای اتومبیل ،مس��کن و
س��ال جاری و س��ال  ۲۰۱۴برای ماش��ین آالت صنعت��ی در ایالت
رش��د تولید ناخالص داخلی ارائه متح��ده  ،افزایش رش��د صادراتی
داده ،بلکه از چندین تخمین دیگر کان��ادا را که از آغاز س��ال جاری
هم که توسط بخش خصوصی یا تجربه شده ،تثبیت خواهد نمود".
اقتصاددان��ان جهانی انجام ش��ده رایت اضافه م��ی کند که ترازنامه
بنگاه ها از سالمت برخوردار بوده
است هم باالتر می باشد.
از س��وی دیگر آر بی سی هم با و این امر به ش��رکتهای کانادایی
این نظر که شتاب تقویت اقتصادی اجازه می دهد با سرعت بیشتری
در ایاالت متح��ده از آنچه که در به سرمایه گذاری بپردازند .به گفته
اوایل امس��ال تصور می شود بهتر او "پس از رش��د قاب��ل انتظار۳،۷

درصدی در س��ال جاری،
س��رمایه گذاری بن��گاه ها
در س��ال آینده  ۷،۳درصد
افزایش خواهد داشت".
از س��وی دیگ��ر داگالس
پورتر اقتصاددان ارش��د بی
ام او م��ی گوی��د هم��راه با
افزایش قیمت مس��کن در
ایاالت متحده ،این کش��ور
در چند س��ال آینده رش��د
اقتصاد بهتری را در مقایسه
با کانادا حاصل خواهد کرد.
" در چند سال گذشته کانادا
از ای��االت متحده س��بقت
گرفته بود ،اما در موقعیت کنونی
تقاض��ای مس��کن در آنجا بیش
از کاناداس��ت" .او اضافه می کند
"مصرف کنندگان ما تحرک الزم
را ندارند و جای زیادی برای رشد
هزینه داخلی وجود ندارد .ما فکر
می کنیم که جای ما اکنون عوض
ش��ده و اوضاع برای چند سال به
همینگونه خواهد بود".
بانک کانادادر آوریل گذشته پیش
بینی رشدی  ۱،۵درصدی اقتصاد
کشور در سال  ۲۰۱۳را ارائه داد و
در ماه گذشته هم مجددا آنرا تایید
نمود .همچنین این بانک نرخ رشد
اقتصادی سالهای  ۲۰۱۴و ۲۰۱۵
را ب��ه ترتی��ب  ۲،۸درص��د و ۲،۷
درصد تخمین زده است.
•

کانادا :نیمی از جمعیت میلیونرها را
مهاجــران تشکیل می دهند

ج��ون  ،27ایرانت��و :آم��ار جدید
میگوید که نیمی از میلیونر های
کانادا را مهاجران و یا نس��ل اول
بدنیا آمده در کانادا  ،تشکیل می
دهند.
این آمار که توسط بانک خصوصی
ارائه شده است ،نشان می دهد که
 ۴۸درصد میلیونر ها به نحوی به
مهاجرت وابسته اند به نحوی که
 ۲۴درص��د آنه��ا مهاجرند و ۲۴

درصد دیگر  ،حداقل فرزند مادر یا
پدر متولد خارج از کانادا هستند.
بیشتر این میلیونرها جمع آوری
س��رمایه را از ابت��دای اقامت در
کانادا با تاسیس کسب و کار خود،
آغاز کردند و فق��ط  ۲۰درصد از
این آمارگیری نشان می دهد که
سرمایه خود را به ارث بردند.
نکته جالب توجه این آمارگیری
این بوده که یک سوم میلیونرها

زن بودند که در مقایسه با  ۳سال
پیش که این آمار فقط  ۲۱درصد
بوده افزایش چشم گیری داشته
است.
از ویژگ��ی ه��ای عموم��ی این
میلیونره��ا س��واد ب��اال ب��وده و
نشاندهنده این است که حداقل
 ۸۰درصد آنها مدرک دانشگاهی
داشتند.

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

شهباز :زندان یا قتلگاه!     ...

سفر به ایران  و  از ایران
     به متامی نقاط جهان

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

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

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

یامسین

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

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

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

نمونه دیگر وضعیت وخیم زندانی
سیاس��ی محمدرضا پورش�جری
(سیامک مهر) ،وبالگ نویسی است
که قربانی کینه توزی رهبرمعظم
جنایت پیشگان حکومت آخوندی
شده است .او در نامه ای که اخیرا
به مناسبت روز زندانی سیاسی از
زندان بیرون فرستاده می نویسد:
«دستگاه قضایی سرکوبگر اسالم
مرا با توجه به نش��ر اندیش��ه ها و
نظرات و عقایدمدر وبالگ شخصی
مجموعا به  4سال حبس تعزیری

آن هم به اتهام توهین به دیکتاتور
اسالمی و تبلیغ علیه نظام و توهین
به مقدس��ات محکوم نمود .ازآن
زمان تا به ام��روز که نزدیک به 3
سال سپری شده،دربدترین شرایط
موجود که حتی تصورش برای هم
میهنانم واقعادشوار است محبوس
بوده ام و برای مثال من همین شبها
درمیان دو ت��ن از زندانیان عادی
می خوابم که یکی از آنها بیماری
است روانی که مادر خود را به قتل
رسانده و دیگری جوانی است که

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

سـلو  لوران!
َ

ش�هر مونتریال برای س�ومین ب�ار ،در  7ماه
گذشته ،صاحب شهردار جدیدی شد!
پس از آن ک�ه مایکل اپلبام ،ش�هردار موقت
مونتری�ال ،هفته پیش ،بخاط�ر چندین فقره
اتهام به کالهبرداری و تخلف دس�تگیر شد و
سپس استعفا داد ،لوران بالنشار روز سه شنبه
 25ژوئ�ن ،پس از آن ک�ه نامزدهای دیگر ،در
واپس�ین دقایق از دور رقاب�ت ها کنار رفتند،
از طری�ق رای گی�ری مخف�ی هی�ات اجرایی
ش�هرداری مونتریال ،به عنوان شهردار موقت
شهر گزیده شد.
انتخابات رسمی شهرداری در ماه نوامبر پیش
رو انجام خواهد شد.

ادیو کومسو« :ان دی جی نشین»ها در میان بسیاری دیگر از
مونتریالی ها ،این هفته بیاد بابابزرگ «کوسمو» ،تونی کوالکیز،
 86ساله ،معروف به یونانی چرب و چیلی(!) ،صاحب رستوران
معروف وقدیمی کوسمو در خیابان شربروک غربی ،به سوگ
نشستن .د
رستوران کوسمو بخاطر صبحانه های بسیار خوشمزه و چرب و
پرکالری شهرت بسیاریداشت .پلیس مونتریال پسر ارشد او را
در قتل پدر متهم می داند.

>> ادامه از صفحه9 :
پس از آن که سر خواهرزاده خود
را با کارد می برد جسد وی را مثله
کرده و هرقطعه اش را در گوشه ای
از شهر پراکنده می سازد .حتی در
ب��اغ وحش هم آهو و غزال و ّبره را
با گرگ و کفتار و گراز دریک قفس
گرفتار نمی کنند».
خبرگزاری مجموعه فعاالن حقوق
بش��ر در ایران" ،هران��ا" درتاریخ
یکشنبه  2تیرماه می نویسد:
«محمدرضا پورشجری (سیامک
مه��ر) وب�لاگ نوی��س زندانی در

شادی

زندان ندامتگاه مرکزی کرج ،درپی
وخامت وضع جس��می به بهداری
زن��دان منتقل گردید .پزش��کان
زندان برای بهبود وضع جس��می
این زندانی سیاس��ی تنها اقدام به
تزریق داروهایی کردند که ماهیت
آنها برای خود وی ناشناخته بوده
است».
میترا پورشجری دختر این زندانی
سیاسی به گزارش��گر "هرانا" می
گوید« :پدرم ط��ی تماس تلفنی
اعالم کرد اگ��ر من مردم باید من

را کالبد شکافی کنند زیرا پزشکان
زندان حتی ن��ام آمپول هایی که
به م��ن تزریق می کنن��د را نمی
گویند».
میت��را پورش��جری ،در صفح��ه
فیسبوک خود نیز نوشته است:
«زنگ خطر قتل خاموش زندانیان
سیاسی ما به صدا درآمده است و
این بار جمهوری اسالمی در کنار
اعدام و سنگسار و ...با عدم توجه
به درمان و در خونس��ردی کامل
دست به کشتار عزیزان دربندمان

زده اس��ت .ت��ا عزیزی دیگر
از دس��ت نرفته به کمکشان
بشتابیم».
درش��رایط حاضر ،تنها کمکی که
می تواند موثر واقع ش��ود ،صدا در
صدا انداخت��ن ،اعتراض یکپارچه
و سراس��ری و یاری خواس��تن از
نهادهای بین المللی حقوق بش��ر
اس��ت تا حکوم��ت والیت مطلقه
فقیه وادار به عقب نشینی شود و
سرعت گردونه اهریمنی جنایتدر
قتلگاه زندان را کم کند!
_______________
•
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کبک و کانادا...
______
علی اشرف
شــادپور

_______

باره��ا در همین س��تون مطالب
گوناگونی درباره وجود فس��اد در
قراردادهای مربوط به راه ساختمان
و تبانی و رشوه خواری در این راه،
همچنین تشکیل کمیسیون های
تحقی��ق برای افش��اگری و احیانا
تشکیل پرونده قضائیدرج گردیده
است که تشکیل کمیسیون قاضی
فرانس شاربونو یکی از آنهاست.
این کمیس��یون بیش از یکس��ال
است که تش��کیل شده و استماع
(شنیدار) روایت ها و داستان های
پرشمار شاهدان صدها ساعت طول
کشیده اس��ت .اکنون کمیسیون
ش��اربونو ،برای مدتی ،اعالم توقف
کرده و به همین مناسبت سرمقاله
نویس گازت ش��هادت ه��ای ارائه
ش��ده در گذش��ته را جمع بندی
کرده اس��ت که برگردان آن را می
خوانید.
در طول سال گذشته ،کمیسیون
تحت رهبری توانمند قاضی فرانس
ش��اربونو صدها س��اعت اظهارات
بیش از هشتاد ش��اهد را استماع
کرده اس��ت .بعضی از این گواهان
آدم ه��ای سرشناس��ی بودن��د و
بعضی دیگر هم در س��ایه ولی در
حضور کمیسیون به ادای شهادت
پرداختند.
پخ��ش زن��ده جلس��ات عمومی
کمیس��یون ،همانند برنامه های
کانالهای تبلیغاتی تلویزیون ،جالب
توجه و بعضا نف��س گیر بوده اند.

ب��ه گفته یکی از کس��انی که
متصدی پخش این استماعات
بوده ،لحظات پر از تلخکامی،
تاسف ،سرگیجه ،پیچیدگی و
حتی طنز و مزاح کم نبودند.
تصاویری حاک��ی از لکه های
پاک نشدنی شامل ویدئوهائی
از اعضاء مافیا با مش��ت های
پر از بس��ته های اس��کناس،
 122800دالر در یک کیسه
پالس��تیکی زیپ دار از جمله
مدارک ش��هادت ه��ا بودند.
داس��تان گاوصندوقی که از
کثرت محت��وای غیرقانونی
آن درش بس��ته نمی شد،
حکایت دیگری اس��ت که
حتی باورکردنش چندان
هم آسان نیست.
به هرحال ،توقف موقتی
این داس��تان کهنه و در
عین حال گی��را را می
توان خوش آمد گفت.
یک دلیل ب��رای این
خوش آمدگوئی می
تواند این باش��د که
تابستان را در مقابل
خ��ود داری��م ،و این
فرصت مناس��بی خواهد بود برای
پخش این داس��تان های کثیف و
نفرت انگیز در میان ش��هروندان،
ک��ه در هر حال دس��ت آورد این
کمیسیون هستند .همچنین این
توقف به اعضای کمیس��یون این
فرصت را خواهد داد تا در جلسات
پائیز با آمادگی بیشتری به استماع
ش��هادت ها بپردازند و تمهیدات
الزم را فراه��م س��ازند ،از جمل��ه
جستجو برای یافتن نقش اتحادیه

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

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

ف
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قدرتمند راه ساختمان در کبک و
مشخص کردن اینکه واقعاداستان
از چ��ه قرار اس��ت .در همین بهار
گذش��ته ،ماموریت کمیس��یون
شاربونو تا سال  2015تمدید شد،
زیرا معل��وم گردید که مهلت داده
شده برای تس��لیم گزارش نهائی
کمیسیون واقع بینانه نبوده است.

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

{>> ادامه در صفحه}29 :

نظرسنجی ها می گوید:

کوئیارمیتواندبهتریننخستوزیرباشد.
لیبرال ها با هزینه  PQبرنده می شوند...

(فیلیپ اوتیه ،گازت 22 :ژوئن)
فیلی��پ کوئی��ار (PHILIPPE
 )COUILLARDب��ه عنوان یک
سیاستمدارچشمگیردرحالظهور
اس��ت .او در حال بیرون کشیدن
لیب��رال های محتض��ر از قعر چاه
اس��ت .طبق یک نظرسنجی ،وی
در میان رای دهندگان فرانس��وی
زبان ،که سالهاست از حزب لیبرال
دلس��رد ش��ده اند ،در حال برنده
شدن است.
با اینک��ه او هنوز هم عضو مجمع
مل��ی کبک نیس��ت ،جائ��ی که
رقیبان��ش در ح��ال پ��اک کردن
بخشی ازدرخشندگی وی هستند،
کوئی��ار ،در این پرس��ش که برای
نخس��ت وزی��ری و رهبری کبک
در این آش��فتگی چه کسی بهتر
و مجهزتر اس��ت ،همه کسانی را
که پیش قدم هس��تند پشت سر
گذاشته است.
اگر نظرسنجی ماه مارس نشان داد
که جابجائی او با ژان شاره ،ضمن
رهائی لیبرالها پارتی کبکوا را هم
دچار واهمه کرد ،اکنون نظرسنجی
ماه ژوئن ادامه همین روال را تایید
می کند.
کریستین بورک ،وایس پرزیدنت له
ژه ،موسسه ای که این نظرسنجی
ها را به درخواس��ت روزنامه های
گازت و ُلـ��ه دووار انجام می دهد،
م��ی گوید" :دوباره لیبرال ش��دن
چن��دان هم ب��د نیس��ت و .O.K
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است ".مخصوصا بعد از مربع قرمز
سال گذش��ته ،اکنون بهار قرمز
لیب��رال را داریم( .منظور از مربع
قرمز پارچه کوچ��ک قرمز رنگ
مربع شکلی است که سال گذشته
در تظاهراتدانشجویان بعضی ها
به سینه خود نصب می کردند).
بورکدر ادامه می گوید" :هنگامی
که طبق یک نظرسنجی فعالین
لیبرال ژوستین ترودو همه چالش
گران خود در کبک را شکس��ت
دادند ،معلوم شد که طیف لیبرال
درحال خیزش است.
به گفته بورک ،یک تقویت متقابل
بین ترودو و کوئیار هم وجود دارد.
به نظر می رس��د که این دو حزب ژه مقبولی��ت  PQتح��ت رهبری
(لیبرال کانادا و کبک) هنگامی که م��اروا را  36درصد ب��رآورد کرده
ش��رایط در کبک مناسب باشد به بود .با رس��یدن کوئیار به سرعت
کمک هم می شتابند .اکنون کبکی به  32درصد س��قوط ک��رد و در
ها قرمز لیبرال ها را در کبک و اتاوا جریان ماه می هم تغییری حاصل
نش��د .درحال حاضر حتی در بین
بطور همزمان می بینند.
اما آنچه برای کوئیار خوب اس��ت فرانکوفون ها ع��دد  33درصد را
ب��رای پولین م��اروا و حزبش  PQبدست می آورد.
بسیار بد است ،مخصوصا علیرغم بورک می گوید اکثر رایدهندگان
نه سال آمادگی برای حکومت در بی وفای فرانس��وی زب��ان اکنون
نقش اوپوزیسیون رسمی ،منحنی بسوی لیبرال ها روانند.
مقبولی��ت دولت وی به س��رعت آراء کوئیار در میان فرانسوی زبانان
درح��ال ن��زول اس��ت .طبق یک در م��اه مارس تنها  24درصد بود.
نظرسنجی در ماه ژوئن ،وضع  PQسپس  25درصد و هم اکنون 30
روز به روز بدتر هم می شود ،حتی درصد است .این در حالی است که
در میان رای دهندگان فرانس��وی رای لیبرال های فرانسوی زبان در
زبان.
{>> ادامه در صفحه}29 :
نظرس��نجی ماه مارس توسط له

رابطهمهاجرانباموطنشان:
چالشی برای کانادا

 23ج��ون ،ایرانت��و:
احتمال بازگش��ت مهاج��ران به
زادگاهش��ان هم��واره از س��وی
سیاستمداران کانادایی و رسانه ها
امری "نا درست" تلقی می گردد،اما
ایندیدگاه با نظر کارشناسان امور
مهاجرت در تضاد قرار دارد.
" ش�ما اج�ازه بازگش�ت
ندارید".
ای��ن اصلیس��ت که بس��یاری از
کانادایی ها معتقدن��د مهاجران
بایس��تی آنرا رعای��ت کنند و زیر
پانهادن آن به کانادا آسیب خواهد
زد.
رس��انه ها پیاپی بر مهاجرانی که
پس از کس��ب ش��هروندی کانادا
و با به��ره من��دی از مزایای این
ش��هروندی به زادگاه خود بازمی
گردند تاکید می کنند .همین ماه
گذشته گزارش در مورد مهاجران
هنگ کنگی که فق�ط به منظور
اس�تفاده از حقوق بازنشس�تگی

شهروندی کانادا را کسب کرده اند
رسانه های عمومی را پوشاند.
مورد دیگر داس��تان "توریس�ت
های باردار" چینی است که برای
تضمین مزایای شهروندی کانادا
برای فرزندانش��ان در این کشور
زایمان م��ی کنند .همچنین ۵۰
هزار لبنان��ی -کانادایی هایی که
در جریان جنگ س��ال  ۲۰۰۶و
به منظور فرار از آس��یبهای آن از

نزدیک به مطل��ق در مورد رابطه
مهاجران و زادگاهشان دیدگاهی
مثب��ت ارائ��ه داده و آنرا به عنوان
س��رمایه ای برای هر دو دس��ته
از کش��ورها ارزش��گذاری کردند.
دیلیپ راثا اقتصاددان بانک جهانی
تاکید می کند کشورهای در حال
توس��عه از مزایایی مانند ارزآوری،
اقدامات خیریه ،سرمایه گذاری و
کارآفرینی بهره مند خواهند شد.
از سوی دیگر سخنگویان دیگر از
دس��ت آوردهایی مانند کارکنان
ماه��ر ،دانش��جویان خارج��ی و
فعالیت اقتصادی برای کشورهای
مهاجرت پذیر صحبت می کنند.

حق ش��هروندی خود
اس��تفاده ک��رده و به
کان��ادا پناه آوردند هم
توجه زیادی را به خود جلب کرد.
اما برعک��س ،در مورد مهاجران
این گزاره که " شما هرگز قادر به
ترک موطن خود نیستید" بیشتر
صدق می کند.
درس��ت اس��ت که بعضی از آنها
رابطه مستحکمی با زادگاهشان
برقرار می کنند اما بیشتر آنها به
درجات مختل��ف رابطه با موطن
خود را از طریق رسانه های قومی
و تکنول��وژی ارتباطات��ی حفظ رویهمرفت��ه می بایس��ت گفت
می کنند .اینگون��ه ارتباطات در اکنون که نگرانیها نسبت به رابطه
مباحاث��ات عموم��ی کانادایی ها مهاجران با موطنش��ان تش��دید
مح��ل نگرانی قرار گرفته اس��ت .یافت��ه  ،کاناداییها می بایس��تی
مش��ارکت نوآم��دگان در ام��ور قدمی به عقب نه��اده و با نگاهی
سیاس��ی زادگاهش��ان به عنوان گسترده تر در مورد امر مهاجرت
نش��انه ای از یک ع��دم وفاداری به مداقه بپردازن��د .با نابرابریهای
احتمالی آنها تلقی می گردد .حتی موجود در جه��ان و درگیریهای
گروهی از آنان علیرغم خواس��ت ایدیولوژیک و برخوردهای جاری
خودشان مجبور به حفظ روابط با همواره مهاجرانی هستند که می
خواهند با دستیابی به شهروندی
موطن می شوند.
بعض��ی از این نگران��ی ها البته کانادا خود را از مخاطرات محتمل
مشروعند .اما پیش از اینکه ما به برهانن��د .همچنی��ن دولتهای��ی
اعالم خطر در این مورد بپردازیم ،خواهند بود که سعی می کنند از
مهم اس��ت که این پدی��ده را در آنان سواستفاده کنند .اما پیش از
چش��م انداز وس��یعتری تحلیل آنکه برای مقابله ریسکهای نسبتا
نماییم .کنفرانسی که چند هفته محدود سیستم جاری به تغییردر
گذشته "مرکز نوآوری حاکمیت سیاستهای بپردازیم ،کاناداییها می
بین المللی" در واترلو برگزار کرد بایستی بدانند که رابطه مهاجران با
موطنشاندست آوردهای شگرفی
به همین امر پرداخته است.
ش��رکت کنن��دگان ب��ا اکثریتی هم در بر دارد.
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استوانۀکوروشبزرگ

او بازس��ازی معبد ،ک��ه در دوران
زمام��داری نبونعید به فراموش��ی
س��پرده ش��ده بود ،و اجازهاش به
تبعیدش��دگان مبنی بر بازگشت
به میهنش��ان را توصیف میکند
(سطرهای .)۳۶-۳۰
در پایان پادشاه بازسازی دفاع شهر
بابل را توصیف کرده (س��طرهای
 )۴۳-۳۶و گ��زارش میکن��د که
به هنگام بازس��ازی کتیب��های از
آشوربانیپال رادید( .سطرهای -۴۳
)۴۵
در حقیقت متن توس��ط کاهنان
مردوخ با تقلی��دی از متون کهن
نئو-آش��وری ،به ویژه کتیبههای
آش��ور بانیپال نوشتهشده در بابل،
نوشتهشدهاست.
بنابراین ،استوانه ساختی به شیوه
معمول کتیبههای میانرودان دارد
عصر روز ش��نبه  22ژوئن ،دکتر جان کورتیس ،کارشناس آثار باستانی و بهعنوان پی دیوارهای بابل برای
ایران ،عراق و مسول بخش خاورمیانه موزه بریتانیا ،بهدعوت مرکز مطالعات یادبود بازسازیهای کورش در آنجا
ایرانی دانشگاه کنکوردیا ،یک سخنرانی تحت عنوان «منشور (استوانه) گذاشتهشدهاست.
کوروش و پارس باستان :آغازی نو برای خاورمیانه» در محل آمفی تئاتر
 BMOدر دانش��گاه کنکوردیا ایراد کرد ،که با استقبال هموطنان ایرانی خنستین بیانیه حقوق بشر
مونتریال روبرو شد.
اس��توانه کوروش بزرگ یا منشور هخامنشیان ،پس از تسخیر بابل ،
ٔ
ِل
ـ
گ
از
لوحی
کوروش
بشر
حقوق
و
نشست
پادشاهی
تخت
بر
بابل
در
هواداران
پخته است که در سال  ۵۳۸پیش ادیان بومی را آزاد اعالم کرد.
از ط��رف بس��یاری این س��ند به
از می�لاد به فرمان کوروش بزرگ ب��رای جل��ب محب��ت م��ردم عنوان نخستین منشور حقوق بشر
هخامنش��ی پادش��اه و بنیانگذار بینالنهرین ،مردوک که بزرگترین شناختهمیشود.
شاهنش��اهی هخامنشی نگاشته خ��دای بابل ب��ود را به رس��میت در س��ال  ۱۹۷۱میالدی ،سازمان
شدهاست.
شناخته ،او را نیایش کرد و سپاس ملل آن را به ش��ش زبان رس��می
نیم��ه نخس��ت این ل��وح از زبان گفت.
س��ازمان منتش��ر کرد و بدلی از
ٔ
نیمه پایانی او هیچ گروه انس��انی را به بردگی این منش��ور در مقر سازمان ملل
رویدادن��گاران بابلی و ٔ
آن س��خنان و دستورهای کورش نگرفت و سپاهیانش را از تجاوز به متحد در شهر نیویورک نگهداری
به زبان و خط میخی اکدی (بابلی مال و جان رعایا بازداشت.
میشود.
نو) نوش��ته شدهاست .این استوانه او تمامی کسانی را که به اسارت به م��وزه بریتانیا یا بریتیش میوزیوم
در سال  ۱۲۵۸خورشیدی ۱۸۷۹ /بابل آورده شده بودند گرد هم آورد این سند را نخستین بیانیه حقوق
میالدیدر نیایشگاه ا َِسگیله (معبد و منزلگاه آنها را به ایشان بازگرداند .بشر می خواند و همینطور بان کی
مردوک ،خدای ب��زرگ بابلی) در کوروش همچنین قوم یهود را نیز مون ،دبیر کل سازمان ملل متحد،
ش��هر بابل باس��تانی پیدا شده و از اس��ارت و بی��گاری در بابل آزاد در جریان س��فر به تهران ،رسما از
در م��وزه بریتانیا در ش��هر لندن کرد .به دس��تور کوروش ،ش��رح استوانه کورش به عنوان نخستین
نگهداری میشود.
وقایع و دس��تورهای وی روی یک بیانیه حقوق بشر یاد کرد و آن را
ای��ن منش��ور یک��ی از بزرگترین لوح استوانهای سفالین نگاشته شد مایه افتخار ایرانیاندانست.
نش��انههای
روحی��ه بردب��اری در و در معبد مردوک قرار گرفت.

ٔ
فرهنگ ایرانی است.
مخالفان
اطالق عنوان «نخس��تین منشور
استوانه کوروش
اس��توانه ک��وروش ،ب��ا  ۳۵خط حقوق بشر» توس��ط برخی دیگر
پیداسازی
در سال  ۱۲۵۹خورشیدی ۱۸۷۹ /حکاکی شده به زبان آکدی توسط مورد اعتراض قرار گرفتهاس��ت و
میالدی ب��ه هن��گام کاوشهای هرم��زد رس��ام در حفاری منطقه نامگذاری این استوانه را به این نام
باستانشناس��ی گروه بریتانیایی معبد مردوک در س��ال  ۱۸۷۹در به حکومت پهلوی نسبت میدهند.
پرفس��ور امیلی کورت از محققان
محوط��ه باس��تانی باب��ل در بابل کشف گردید.
در
ٔ
بینالنهرین (میانرودان) ،هرمزد تکه دوم که شامل خطهای  ۳۶تا تاری��خ خاورمیان��ه ب��ه وج��ود
رسام ،باستانش��ناس بریتانیایی  ۴۵میش��ود ،در کلکسیون بابلی «دروغهای بزرگی» در این منشور
اس��توانه گلیای را دانشگاه ییل توسط برگر پیدا شد .که کوروش برای توجیه فتح بابل
آس��وریتبار،
ٔ
یافت که شامل نوشتههایی به خط حکاکی کلی گرچه در آخر ناکامل به کار برده ،اشاره میکند.
ماند ،ش��امل  ۴۵خط شد که سه کاوه فرخ معتقد اس��ت که کورت
میخی بود.
جنس ای��ن اس��توانه از گل رس س��طر اول تقریباً به ط��ور کامل اولین ش��خصی اس��ت که چنین
است ۲۲٫۵ ،سانتیمتر طول و  ۱۱شکستهاند (قابل خواندن نیستند) .ادعای��ی را عل��ی رغم نظ��ر دیگر
سانتیمتر عرض دارد و دور تا دور متن ح��اوی روایت��ی از فتح بابل متخصصان صرفا بر اس��اس نظر
آن  ۴۵س��طر (به جز بخشهای توسط کورش در  ۵۳۹پ .م .است ش��خصی مطرح کرده و تا کنون
تخریبشده) به خط و زبان اکدی و با گفتاری از مردوخ ایزد بابلی در هیچ س��ندی برای اثبات فرضیه
مورد جنایتهای نبونعید ،آخرین خود ارایه ندادهاست.
(بابلی نو) نوشته شدهاست.
بررسیهای بعدی نش��ان داد که پادش��اه کلدان��ی ،آغاز میش��ود بروس لینکلن به چهار قیام مردم
بابل بر علیه حکومت پارسها اشاره
نوشتههای اس��توانه در سال ( ۵۳۸سطرهای .)۸-۴
پیش از می�لاد به فرمان کوروش در ادام��ه روایت��ی از جس��تجوی کرده و ماهیت این منش��ور را زیر
ب��زرگ پ��س از شکس��ت دادن مردوخ برای یافتن پادشاه شایسته ،سؤال میبرد.
نبونید و تصرف کشور بابل ،نوشته انتس��اب ک��ورش ب��ه حکمرانی
شدهاست.
تمام جه��ان ،و عاملیت او در فتح مقایسه دادههای منشور
این اثر در نیایشگاه َا
ِسگیله (معبد بابل بدون جنگ آورده میش��ود با دیگر سندهای تاریخی
مردوک) در ش��هر باب��ل قرار داده (سطرهای .)۱۹-۹

ش��ده بود .در حال حاضر این لوح سپس کورش ،با لحن اول شخص ،در تورات
سفالین استوانهایدر بخش «ایران القاب و نس��ب خود را برمیشمرد در ب��ارٔه فرمان ک��وروش مبنی بر
باستان» در موزه بریتانیا نگهداری (س��طرهای  )۲۲-۲۰و اع�لام آزادی یهودی��ان ،اش��ارههایی در
میشود.
میکند که صلح کشور را تضمین بابهای گوناگون عزرا و اشعیا در
کرده (س��طرهای  )۲۶-۲۲که به کتاب تورات (عهد عتیق) در دست
موجب آن او و پسرش کمبوجیه است:
ساخت منشور
ک��وروش ب��زرگ ،بنیانگ��ذار مش��مول رحمت مردوخ شدهاند
{>> ادامه در صفحه}31 :
سلسله (سطرهای .)۳۰-۲۶
پادش��اهی ایران و آغازگر
ٔ

یامنشورحقوقبشرکوروش

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

 وکیل دادگاه کبک،
    و دادگاه «سوپریور»

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

________________________________________________Tel.: 514-303-2977
 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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«غذا
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خ
ی
ا
یا غذا در بانی
خ
یابان»

Maison du Graphique Full printing service
سرویس كارهاى چاپ ،گرافیک ،فروش كتاب و كارت عروسى

ی زی��اد بود (کنار
این واقعه خیل 
یک مرکزتجاری ،ی��ه صف ۲۰۰
نفره جلوی یه وانت ،که فقط سه
نفر در اون کار میکردند ،کش��یده

Tel: (514) 931-9-931
Fax: (514) 509-2893
www.maisongraphique.com
E-mail: farhangpublisher@videotron.ca

فالیر ،بروشور ،سرنامه ،پاكت ،كارت ویزیت ،لوگوُ ،مهر ،كارت عروسى
( كتابهاى على میرفطروس رامى توانید از طریق انترنیت خریدارى منوده )

Super Special
1000 Business card
یكرنگ     39.99دالر

Special
Business card
Full-Color 2 sides printed
5000 >> $169.9

Super Special

كارت هاى عروسى جدید
با قیمت هاى بسیارمناسب
براى هموطنان عـزیز

براى اطالعات بیشتر مى توانید به وبسایت ما مراجعه كنید

www.maisongraphique.com

ش��ده ب��ود) همینطور پوش��ش
خبری عجیب و غریبی گرفته بود
و خبرنگار بود که با ملت بش��قاب
بدست گفتوگو میکرد.
بوی غذایی به مش��ام من نخورد
اما چون گویا در این پروژه ،غذاها
رو بای��د از قبل تهی��ه کنند و به
محل بیاورن��د و اونجا گرم کنند
فقط .مزه؟ راس��تش مردم تعریف
میکردند ،اما من فرصت نداشتم
که دو ساعت توی صف بایستم –
دست کم دو ساعت .اما همه چیز
خیلی پاستوریزه و «های کالس»
به نظر میآمد.
در مجم��وع باید بگم نظر من به
نظ��ر منتقدان نزیکت��ره! به نظر
من هم ایده غذای خیابانی غذای
«جان��ک» و ارزون و راحته که هر
دانشجو ،هر توریست ،هر عابر ،حتا
ع
ی سری 
هر بیخانمان بتونه سر پای 
گازی بزنه و حالش رو ببره و رد شه
ی کارش .غذای خیابانی اگه
بره پ 
قرار باشه سوسیس «گورمه» باشه،
که به هشت دالر فروخته بشه ،به
ی به
همراه نصف لیوان آب شنگول 
ی جالب
س ه دالر ،ش��اید هم خیل 
توجه باش��ه ،اما از ای��ده جا افتاده
غذای خیابانی به دوره.
•

پنجنویسندهدرمیان۱۰۰چهرهپرقدرتجهان

پنج نویسنده موفق ش��دند تا در اولین نویس��نده این فهرس��ت در
می��ان  100چهره پرقدرت جهان مکان چهل و دوم ثبت کرده است.
از نگاه سایت فوربس ،جای بگیرند .او که نام واقع��یاش اریکا لئونارد
به گزارش کریس��تین س��اینس است ،اولین کتاب از این سه گانه را
مونیتور ،س��ایت فوربس با انتشار سال  2011منتشر کرد .اسم خانم
فهرس��ت  100نفره ساالنهاش که جیمز در فهرست تاثیرگذارترین
هر سال به معرفی تاثیرگذارترین چهرههای مجله تایم هم در میان
چهره های مشهور جهان اختصاص
پیدا میکند 5 ،نویسنده را در این
فهرست قرار داد.
با این حال تاثیرگذارترین نویسنده
این فهرس��ت برخالف س��الهای
اخیر ،دیگر رولینگ خالق «هری
پاتر» نبود ،بلکه یک نویسنده تازه  100چهره س��ال ق��رار گرفت .او
از راه رس��یده که خیلیها او را به که این مجموعه را ابتدا به صورت
عنوان نویس��نده قبول هم ندارند ،الکترونیک منتشر کرد ،به تدریج
موفق شده این جایگاه را به دست موفق شد سر و صدایی به پا کند
بی��اورد« .ای.ال .جیم��ز» خان��م و ب��ا باال رفتن ف��روش این کتاب،
نویسندهای است که با نوشتن یک نس��خه چاپی آن را هم ب��ه بازار
س��ه گانه با عن��وان «پنجاه طیف فرستاد.
خاکس��تری» نام خود را به عنوان «جیم��ز پترس��ون» نویس��نده
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افتتاحوانتغذایخیابانیبهسبکیدیگر

از وبالگ افسانه هژبری اجازه رو به هر کس��ی نمیدهند،
بلکه طرف باید صاحب رس��توران
>> عارضم خدمت ش��ما که االن باشه ،اون هم نه هر رستورانی ،بلکه
چندین و چند ماهه که مطبوعات رستوران کیفیت باال!
ی و آنالین شهر ما یک خبر
چاپ 
بزرگ و هیجانانگی��ز خوردنی
رو اعالم کرده و مردم ش��هر نیز
منتظر روز وعده داده شده بودند،
که همین پنجشنبه گذشته بود.
خبر این بود که از تاریخ  ۲۰جون
 ۲۰۱۳ممنوعیت فروش غذاهای
خیابان��ی در مونترال برداش��ته
ش��ده و مردم مونترال هم مثل
ساکنان دیگر ش��هرهای بزرگ
و باحال امریکای شمالی ،مانند
نیویورک و تورنتو ،قادر خواهند
بود که غذاهای مثلهات داگ و
همبرگر و سیبزمینی سرخکرده
رو از وانتهای س��یار خریداری
کنند.
اگه تعج��ب کردید که «مگه قبال دیگه اینکه ،غذا رو فقط توی وانت
نمیشد!؟» باید بگم که تعجبتون باید حمل کنند .توی گاری و این
بهجاس��ت ،و از  ۶۶سال پیش به حرفها قبول نیست.
این طرف فروش غذاهای خیابانی میبینید که دنگ و فنگش زیاده
در استان کبک ممنوع بوده (البته و به همین دلیل از همون ش��روع
ی منتق��دان و طرفدار
به استثنای غذاهای گرم و سردی اعالن ،برخ 
که روی گاری در مراس��م ویژه و اقدام��ات مردمیتر میگفتند کل
جش��نواره ها ارایه میشه .حساب این پروژه نقض غرضست؛ چرا که
فلسفهی وجودی غذای خیابانیدر
اونها جداست).
ی ک��ه برای ای��ن ممنوعیت دل ش��هرهای بزرگ و متمول در
دلیل 
عنوان میش��د این ب��ود که چون دس��ترس بودن ،ارزان بودن و بی
کنترلی روی تهیه اینجور غذاها غل و غش بودن اونهاست؛ وگرنه
نیس��ت ،میتونه برای س�لامتی ک��ه خوب ب��رای نمایش فرهنگ
مصرفکنندهه��ا مض��ر ی��ا حتا آشپزی فرانسوی و کبکی رستوران
سر باز در سرتاسر شهر زیاده.
خطرناک باشه.
وظیفه شخصی حرفهای تفریحی پنجشنبه۲۰جون ،روز افتتاحیه،
خودم دونس��تم که حتما در این نقش��ه بدس��ت ،دوربین و ضبط
افتتاحیه شرکت کرده و گزارشی صوت در کول ه پش��تی ،و با شکم
ی به مرکز ش��هر و به س��مت
خال 
تهیه کنم ،که کردم.
ی از این وانتها رفتم
استقرار برخ 
برداش��تن ممنوعیت غذا فروشی و از  9مق��ر ،به چه��ار جای اونها
ی غایب بود
س��یار در مونت��رال ی��ک پ��روژه س��ر زدم (که البته یک 
آزمایشیس��ت و از ای��ن رو در و فقط ج��اش روی زمین وانت و
چارچوب بس��یار کوچ��ک انجام قاشق چنگال کشیده بود).
ی که شهرداری از ش��ما دع��وت میکن��م ب��ه
ش��ده .به این معن 
فقط  9مکان خاص در مرکز شهر عکسهایی که در س��ایت «رادیو
رو تعیین کرده که وانتها بایستند کوچ��ه» در صفحه افس�انهخانه
و غذا بفروشند.
گذاشتهام نگاه کنید شاید بیش از
صاحب این وانتها طبعا باید اول توصیف من گویا باشه.
از شهرداری اجازه کسب کنند ،اما در مجموع ،استقبال قشر مرفه از
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آمریکای��ی که س��ال پی��ش 29
عنوان کتاب الکترونیک پرفروش
داشت ،در مکان  49این فهرست
جای گرفته اس��ت .او سال پیش
 94میلیون دالر درآمد داشت که
بخش بزرگ��ی از آن برای فروش
امتیاز ساخت آثارش برای فیلمهای
سینمایی و تلویزیونی بود.
سومین نویس��نده این فهرست
«اس��تفن کینگ» اس��ت که در
رتب��ه  75جای گرفته اس��ت .او
که رمان «سرزمین شادی» را به
تازگی منتشر کرده ،تا سپتامبر
«دکتر اس��لیپ» را به ب��ازار می
فرس��تد .او امس��ال موفق شد تا
رمان «زیر گنبد» را به صورت یک
مجموعه تلویزیونی  13قس��متی
راهی تلویزیون کند.
«جی .کی .رولینگ» نویسندهای
که اس��مش با «ه��ری پاتر» گره
خوده اس��ت ،نیز امس��ال در این

نگاهی برای«آرزو» ،فیلم کوتاه افغانی
ای��ن فیلم کوت��اه ،در یکی
از س��الون های کالجی بنام
«اتنیک» در ش��رق مانتراله
بروز ش��نبه  ۲۱ماه جون بنمایش
گذاشته شد که در آن تعداد بیش
از  ۱۵۰تن ش��رکت داشتند۸۰ .
درصد آنها افغ��ان و اکثرا جوانان
بودند .این فیلم به مدت  ۳۰دقیقه
ب��ر روی پرده ،نمایش داده ش��د.
موضوع اصلی فیل��م ازدواج های
جبری و خشونت حاصل از آن در
بین خانواده ها بود.
این فیلم توس��ط آق��ای «نقیب
نوری» یک ت��ن از جوانان افغان،
محصل کالج داوس��ن با تیمی از
دوستان اش  ۶ماه قبل تهیه شده
است .خودش نویس��نده داستان
بوده و همه کار های مربوط به فیلم
را به عهدهداشته است .فیلم بشکل
بسیار ابتدائی تهیه شده و انعکاس
دهنده خشونت حاکم در خانواده
های افغان برای ازدواج های جبری
است .در یکی از صحنه های فیلم
حتی ضرب و ش��تم را عم ً
ال نشان
می دهد و نشانگر نهایت خشونت
در فامیل های افغان است که بسیار
قابل تاثر است.
گرچه م��ا به تم��ام معنی درک
واقعیت ها را داریم و از طرفی باید
اس��تعداد جوانان را تشویق کرد؛
اما این سؤال مطرح می شود که
نمایش این چنی��ن فیلمها برای
خانواده ها و جوانان افغان ساکن
کش��وری چون کان��ادا چه لزومی
دارد؟ آنان��ی ک��ه در این کش��ور
قانونمن��د ب��دور از تعصبات غلط
سنتی حاکم در افغانستان زندگی
می کنند .پس می شود گفت که
نتایج منفی نمایش این نوع فیلم
ها خیلی بیشتر از مثبت آن است
چرا که این چنین فیلم ها نمایش
خشونت های حاکم در خانواده ها

Naqeeb Noori: Arezo
در افغانستان است .و بدین
ترتیب لطمه ای است که
ب��ه فرهنگ افغانه��ا وارد
می ش��ود و یک بار دیگر
مهر تاییدی اس��ت برای
خشونتی که سال گذشته
در فامیل شفیع و کشتار
فرزندان توس��ط والدین
صورت گرفته بود.
به عبارتدیگر یکباردیگر
ب��رای اجتماع کانادا بیان می کند
که جامعه افغ��ان از نظر فرهنگی
چنان عقب مانده اس��ت که حتی
در اینجا نیز از خشونت دست نمی
کشد و پدر ساالری در بین فامیل
ها بوضوح دیده می شود.
نمایش این فیلمها باید در داخل
افغانس��تان در قراء و قصبات برای
روش��نگری م��ردم و آگاهی آنان
به نمایش گذاش��ته شود .در بین
جوانان افغان مقی��م کانادا کمتر
سراغ داریم کسانی که به تصمیم
والدی��ن تعیین سرنوش��ت کنند.
جوان��ان تحت تاثیر ای��ن جامعه
بوده و از آزادی های آن اس��تفاده
می کنند .آنان با دل های پاکشان
از خش��ونت حاکم در وطنش��ان
افغانستان رنج می برند و اقدام به
تهیه چنین فیلمهائی می کنند و با
قصد مثبت به نمایش می گذارند؛
ام��ا غافل از اینکه این نوع فیلم ها
ب��ه حیثیت افغان لطمه می زند و
فرهنگ عقب مانده و سنتی را به
نمایش می گذارد.
به عقیده من بهتر بود این جوانان
عزیز ابتدا داستان فیلم را در یک
کمیته ی با صالحیت متشکل از
صاحب نظران افغان مطرح نموده
و با صالحدید این کمیته اقدام به

تهیه ی آن می کردند .اگر
چه تالش و اس��تعداد این
جوانان قابل تقدیر است
و مطمئنا با حسن نیت
و در جهت س��ازندگی
اقدام به ای��ن کار کرده
اند؛ اما جنبه های منفی
اجتماع��ی آن را نادیده
گرفته ان��د .جوانان ما
بایددر انعکاس و معرفی
بخ��ش ه��ای خ��وب
فرهن��گ وط��ن خود
ت�لاش کنن��د و جنبه
های مثبت فرهنگ خود را هم به
نمایش بگذارند تا لکه ننگین سال
گذشته که در مورد قضیه فامیل
شفیع برای اجتماع افغانها وارد شد
و در نتیجه آن از افغانستان چهره
ای خشن با فرهنگی عقب مانده
معرفی کرد ،پاک شود .باید تالش
شود از طریق برنامه های فرهنگی،
خوبی های ما معرفی شود .بازهم
تکرار می کنم این جوانان باید از
چنین آثاری برای روشنگری مردم
در داخل افغانستان استفاده کنند
نه در این سرزمین که آزادی های
اجتماعی وجود دارد.
توصیه من به این جوانان بااستعداد
این است که برای پرورش استعداد
های خ��ود ،به کمپانی های فیلم
س��ازی ای که این اس��تعدادها را
تحت آموزش ق��رار داده و تربیت
می کنند ،مراجعه کنند .همچنین
مراجعی هستند که حمایت مالی
م��ی کنند .البت��ه اگ��ر از طریق
ارگانهای رسمی اقدام کنند نتیجه
خوب خواهند گرفت .باز هم امید
وارم ای��ن انتق��اد مرا ب��ی طرفانه
قضاوت کنند و به نقطه عطف آن
توجه کنند.

فهرس��ت حض��ور دارد .اما دلیل
حضور او انتشار اولین رمانی است
که برای بزرگس��االن نوش��ته و با
عنوان «خالء ناگهانی» در س��ال
 2012منتشر شد .رولینگ با این
رمان سر و صدای زیادی ایجاد کرد
و برای نوش��تن آن هشت میلیون
دالر دستمزد دریافت کرد.
«س��وزان کالینز» هم که با کتاب

«بازیه��ای گرس��نگی» فروش
زیادی کرد و فیلمش در س��ینما
هم کام ً
ال موفق بود ،رتبه  87این
فهرست را به دس��ت آورده است.
او ب��ا درآمد  20میلی��ون دالری
که از انتشار س��هگانه «بازیهای
گرسنگی» در سال  2012عایدش
ش��د ،با اکران فیلمی که از اولین
کتاب این مجموعه س��اخته شد،

نام خود را به عنوان سومین فیلم
پرفروش در روز افتتاحیه ،در تاریخ
سینما ثبت کرد .سه گانه سوزان
کالینز تنها در س��ال  2011بیش
از  9میلیون نسخه فروش را ثبت
کرده بود.

موفق باشید ،م .ع.
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ایران و آمریکا..
زوج ایرانی فعال در «بنیاد کودک» در آمریکا
«محکومشدند»

  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

«چایلد فاندیشین»
(در ایران :بنیاد رفاه کودک)

«محمودباامامزمانبازمیگردد»!
انقالب اسالمی که
 24ژوئن :غالمحس��ین الهام،
"بخدا،
خود وسیلهای به
س��خنگوی دول��ت ،گفت��ه
اس��ت محمود احمدینژاد به احمدینژاد سوی قله نور و
صاحب اصلی
همراه امام دوازدهم ش��یعیان
عددی
والیت بود،
بازخواهد گشت.
نیست!"
ب��ار دیگر
آق��ای اله��ام گفت��ه اس��ت
ا حی��ا
"احمدینژاد در رجعتی دیگر
هم��راه با امام عصر (عج) حکومت کن��د و در راه ماندگانی
که عدالت را فراموش
مطلوب را پیگیری خواهد کرد".
غالمحس��ین الهام این سخنان را ک��رده بودن��د ،را به
در جشنی که به مناسبت سالگرد سوی این حقیقت
تولد امام دوازدهم شیعیان برگزار ناب تلنگری بزند".
د
محم��و
میشد ،بیان کرده است.
آقای الهام در ای��ن باره گفته "در ا حمد ین��ژ ا د
س��وم تیر  ۸۴حادثهای روی داد و در واکنش به س��تایش آقای الهام
دولتی بر سر کار آمد تا امید مهدوی گفت:
را در دله��ا بنش��اند و باور خفته "احمدین��ژاد عددی نیس��ت؛ به

خ��دا اگر م��ن خاک پ��ای نوکر
رده نهم ام��ام زمان باش��م برایم
باالترین و ابدیترین افتخار است.
باالترین افتخار ما این اس��ت که
نوکر نوکرهای ام��ام زمان (مردم)
هستیم".
در این مراس��م ش��عارهایی در
حمایت از آق��ای احمدینژاد
و اسفندیار رحیم مشایی سر
داده شده اس��ت .از جمله
ع��دهای ش��عار دادهان��د:
"چپ ،راس��ت ،کارگزار،
علیهخدمتگزار".
در س��الهای اخی��ر
دیدگاههای محمود
احمدین��ژاد و
نزدیکانش درباره
امام دوازدهم ش��یعیان و مسایل
آخرالزمانی انتقاده��ای زیادی را
برانگیختهاست.

_____________________
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

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

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

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

Tel.: 514-894-8372
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(برا ی تیک اوت)

یک زوج ایرانیتبار س��اکن
آمریکا که پیش��تر به نقض
تقلب  ۱.۵میلیون دالری در
تحریمهای این کش��ور علیه
بیمه ،اتهام دیگر خانواده
ای��ران از طریق ارس��ال  www.childfoundation.org ۱.۸الهیجی
میلی��ون دالر از کانال بنیاد
در کنار پرونده بنیاد کودک،
خیریه کودک متهم ش��ده بودند ،و  ۸۰۰ه��زار دالر ،مالیات��ی ه��م خانم و آق��ای الهیجی در پرونده
روز چهارش��نبه در ای��ن پرون��ده پرداخت نکردهاند.
دیگری نیز متهم به تقلب
محکوم شدند.
 ۱.۵میلی��ون دالری
در بیمه هس��تند،
روزنامه مانیتور ،چاپ شهر مکالِن حنوه انتقال پول به
پروندهای که سال
در تک��زاس آمری��کا ۲۷ ،خرداد ،ایران
 ۲۰۱۱باز ش��ده
گزارش کرد که حسین الهیجی ،در کنار حس��ین
است.
پزشک اورولوژیست ،و نجمه وحید الهیجی و نجمه
در کیفرخواست
الهیج��ی ،وکیل و همس��ر آقای وحی��د الهیجی،
این پرون��ده آمده
الهیج��ی ،در دادگاه عالی فدرال این اتهامها متوجه
اس��ت ک��ه آق��ای
شهر پورتلند ایالت اورگون آمریکا مه��رداد یثرب��ی نیز
الهیجی بین س��الهای
در خص��وص اتهام پولش��ویی و هست .هر س��ه این افراد
توطئه برای فریب دادن مقامهای دیم��اه  ۱۳۸۹در دادگاه تفهی��م  ۲۰۰۳ت��ا  ،۲۰۱۱رس��یدهای
آمریکا در نقض تحریمهای آمریکا اتهام شدند و به نقض تحریمهای پزش��کیای را ب��رای بیمه آمریکا
علیه ایران ،محکوم شناخته شدند .ایاالت متح��ده علیه ایران اعتراف ارس��ال کرده است و این در حالی
است که تاریخ این رسیدها منطبق
این زوج که گفته میشود مسئول کردند.
«بنیاد کودک» در اورگون هستند ،ب��ر اس��اس کیفرخواس��ت  ۲۶با زمانی است که آقای الهیجی در
میتوانن��د هری��ک جداگان��ه به صفحهای مقامهای قضایی آمریکا ،حال سفر در خاورمیانه بوده است.
حداکثر  ۲۰سال زندان و پرداخت مهرداد یثربی متهم است که بین در عی��ن حال این کیفرخواس��ت
 ۵۰۰ه��زار دالر جریم��ه محکوم س��الهای  ۱۳۸۰تا  ۱۳۸۴مبلغ میافزای��د که آق��ای الهیجی در
ش��وند .حکم دادگاه قرار است  ۲۸پنج میلی��ون و  ۴۰۰ه��زار دالر ،مواردی نیز بدون این که معاینه یا
آبانماه سال جاری قرائت شود.
از جمله مبلغ متعل��ق به خانواده فعالیت پزشکیای انجامداده باشد،
بنیاد رفاه کودک که س��ال  ۱۹۹۴الهیج��ی را ب��ه حس��اب احمد رس��یدهایی را برای شرکت بیمه
از سوی مهرداد یثربی در پورتلند ایرانشاهی ارسال کرده است .احمد ارسال کرده است.
کانادا راهانداز 
ی شد ،به عنوان یک ایرانشاهی که اکنون ساکن ایران
بنیاد خیریه معرفی ش��ده اس��ت است ،از نظر دولت آمریکا فراری به دادگاه مبلغ کل این رس��یدها را
 ۱.۵میلی��ون دالر اع�لام کرده و
که گفته میشود کمکهای خود حساب میآید.
را در ای��ران و س��ایر کش��ورهای به گفتهدادگاه ،این مبلغ به حساب افزوده است که این مبلغ از طریق
خاورمیان��ه توزی��ع میکن��د ،اما سوئیس آقای ایرانشاهی ریخته و از یک واس��طه مالی فاقد مجوز و در
مقامهایآمریکاییمیگویندهدف آنجا به حسابیدر بانک ملی ایران نقض تحریمهای آمریکا ،به ایران
از راهاندازی این بنیاد ،دریافت پول منتقل شده است .دادگاه میافزاید فرستاده شده است.
و کم��ک از آمریکا و انتقال تقریبا تقریب��ا تمامی ای��ن مبلغ صرف خانم الهیجی نی��ز در این پرونده
تمامی این کمکهای مالی به ایران سرمایهگذاری ،صادرات کاالهایی متهم به انجام کارهای حسابداری
بوده است.
چون کاالهای کش��اورزی ش��ده مرب��وط به ای��ن مبلغ اس��ت .در
خانواده الهیجی متهم هستند که است که ناقض تحریمهای آمریکا کیفرخواس��ت آم��ده اس��ت که
در همین زمین��ه خانم الهیجی
یک میلیون و  ۸۰۰هزار دالر را به علیه ایران است.
نام خیریه ،از طریق بنیاد کودک به در این پرونده آقای یثربی همچنین ایمیل��ی به یک حس��ابدار زده و
ایران ارسال کرده و این پول را نهدر متهم اس��ت که برای فعالیتهای گفته است که پولها را برای پدر
راه خیریه که برای سرمایهگذاری ،خ��ود در بنیاد کودک از مقامهای خ��ود در ایران میفرس��تد تا وی
ساخت و س��از و خدمات در ایران ایرانی و حزبالله نیز یاری گرفته با این مبل��غ اقدام به خرید زمین
هزینه کردهاند.
و ساختو س��از کند و  ۶۰درصد
است.
این در حالی است که از آنجا که آق��ای ایرانش��اهی پیش��تر در س��ود این فعالیت را برای خانواده
توگویی تمامی ای��ن اتهامها الهیجیبفرستد.
هزینههایی که صرف امور خیریه گف 
میش��ود در آمری��کا از پرداخت را رد کرده اس��ت و تأکید دارد که این پرونده قرار اس��ت پاییز سال
مالیات معاف هستند ،خانم و آقای بنیاد کودک تنها در حوزه خیریه جاری به دادگاه برود.
(رادیو فردا)
الهیج��ی برای ای��ن یک میلیون فعال است.

•
•
•
•

 5شنبه ها کلم پلو شیرازی موجود می باشد.

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929
  7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!
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ح یگانهراهبهشت!
انجیل یوحنا 10:1-11
 )1ه��ر که نخواهد از در به آغل گوس��فندان
داخل ش��ود بلکه از روی دیوار به داخل بپرد،
یقینا دزد است .
 )۲زیرا شبان گوس��فندان همیشه از در وارد
می شود.
 )۳دربان نیز برای ش��بان در را می گش��اید،
گوسفندان صدای او را می شنوند و نزد او می
آیند .شبان نام گوسفندان خود را یک به یک
می خواند و آنها را بیرون می برد.
 )۴او پیشاپیش گوسفندان حرکت می کند و
گوسفندان بدنبال او می روند ،چون صدای او
را می شناسند.
 ) ۵گوسفندان دنبال غریبه نمی روند ،بلکه از
او فرار می کنند ،چون با صدای غریبه ها آشنا
نیستن .د
 ) ۶کس��انی که این مثل را شنیدند ،منظور
عیسی را درک نکردند.
 ) ۷پس برای ایشان توضیح داد و فرمود:
مطمئن باش��ید که من آن دری هس��تم که
گوسفندان از آن وارد می شوند.
 ) ۸دیگران که پیش از من آمدند ،همه دزد و
راهزن بودند .بهمین جهت ،گوسفندان واقعی
به سخنان ایشان گوش ندادند.
 ) ۹بلی  ،من در هس��تم  .کس��انی که از این
در وارد می ش��وند ،نجات پیدا می کنند و در
داخل و بیرون می گردند و چراگاه سبز وخرم
می یابند.
 )10کار دزد اینست که بدزدد ،بکشد و نابود
کند؛ اما من آمده ام تا به شما حیات واقعی را
به فراوانی عطا نمایم .
 )11من شبان خوب و دلسوزم.
شبان خوب از جان خود می گذرد تا گوسفندان
را از چنگال گرگها نجات دهد.
همانگونه که همه جا به چشم میخورند ،امروزه
در دنیای ما مذاهب بیشماری وجود دارند.
اما راه رستگاری و رسیدن به بهشت فقط یکی
میباشد!
و آن راه در اج��رای مراس��م دینی و مذهبی
خاصی نیست!
عیسی مسیح به روش��نی هر چه تمامتر ،در
انجیل یوحن��ا  1۴: ۶فرمود که هیچ کس به
خدای پدر نمیرسد مگر توسط
ایمان به وی.
مس��یح برای تفهیم هر چه بهتر این مهم به
شنوندگان خود ،از مثالهای ساده و قابل فهمی

برای همه ،استفاده نمود.
برای مثال ،او در انجیل یوحنا 1۴: ۶
خود را" ،راه" رسیدن به خدای پدر،
در انجی��ل یوحن��ا  ۱0: ۹وی خ��ود را" ،در"
رسیدن به بهشت،
در انجیل یوحنا  ۶: ۵1او خود را" ،نان حیات
ابدی"
ودر انجیل یوحنا 11:10عیسی مسیح خود را،
"شبان نیکو" معرفی نمود.
دوس��تان ،خداوند از ما انتظار ندارد تا توسط
اج��رای قوانی��ن عجیب و غری��ب مذهبی و
وردهای تکراری ،خود را پیرو مسیح و ایماندار
به وی بدانیم.
مس��یح را باید در قلب پذیرف��ت و اوامر او را
اطاعت نمود!
کالم خدا به ما می آموزد که چگونه میتوانیم
رابط های نو را با مسیح آغاز نمأییم.
برای رابط های نو با مس��یح ،اول میبایستی با

قلبی فروتن و عقلی س�لیم ،به گناهکار بودن
خود به وی اعتراف مناییم.

همچنین به احتیاج خود به وی برای بخشش
گناهانمان و کمک به مادر زندگی برای زیستن
در راه جالل او.
( 1یوحنا )9:1
ام��ا اگر گناهان خود را ب��ه او اعتراف نماییم،
میتوانیم اطمینان داش��ته باش��یم که او ما را
میبخشد و از هر ناراستی پاک میسازد .این کار
خدا کامال منصفانه و درست است ،زیرا عیسی با علم به این ،حال هر انسانی میبایستی خود
مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما ،تصمیمبگیرد.
همه م��ا خواهیم مرد و هیچ راه گریزی از آن
جان خود را فدا کرده است.
ٔ
نیست.
برای رس�تگاری و به بهشت رفنت ،کالم اما ما میتوانیم انتخاب کنیم که زندگی آینده را
خدا به ما می آموزد که ما باید اعتماد خود را تا ابد در کجا بسر بریم.
بر عیسی مسیح بنا نهاده و ایمانداشته باشیم این انتخاب ماس��ت که تعیین مینماید تا ما
همه انسان ابدی��ت را در ب��دور از خداون��د در جهنم وی
که وی برای پرداخت تاوان گناهان ٔ
ها یک بار برای همیشه بر روی صلیب جلجتا بگذرانیم و یا این که در نزد او در بهشت!
اجازه بفرمایید تا این مهم را یکبار دیگر بسیار
جان خود را داوطلبانه داد.
داوطلبان��ه خود بر روی واضح و روشن خدمت شما عرض کنم.
مس��یح پس از مرگ
ٔ
این که انسان راجع به بهشت و جهنم چه فکر
صلیب ،در قبری مدفون گردید.
ولی وی پس از سه روز از مردگان قیام فرمود .میکند ،کوچکترین تاثیری بر خداوند ندارد.
همه انسانها بر اس��اس کالم خداوند قضاوت
ما این مهم را در کالم خدا ،انجیل یوحنا ۳: ۰۶
ٔ
خواهند شد.
و در ۰قرنتیان  ۰۵: ۳ - ۴می آموزیم.
عزیزان ،کالم خداوند فقط "یک راه رستگاری"
انجیل یوحنا ۳: 1۶
 :1۶زی��را خدا بقدری مردم جهان را دوس��ت و "بهش��ت" را معرفی مینماید ،و آن توس��ط

هر شنبه

کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال
ش جالل عادل
شی

ک

"ایمان هر کس به عیسی مسیح" میباشد!
انجیل خداوند  -مژدۀ نجات و رستگاری انسان
گناهکار از جهنم ودوری ابدی از وی ،و زیستن
با او در بهشت تا ابدیت است!
انجیل همچنین راه زیستن زندگی پاک و خدا
پسندانه ای را که او ما را برای آن خلق فرموده
به ما نشان میدهد.
می بایس��تی از "در عیسی مس��یح" وارد راه
رس��تگاری و نجاتی که به بهشت منتهی می
گردد بشویم.
از آن پس خود عیسی مسیح خداوند ،ما را هر
لحظه در زندگی هادی و حامی خواهد بود!
********
آیا به عیسی مس��یح به عنوان نجات دهنده
شخصی خود اعتماد کرده اید؟
آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسی
که شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد
می باشید؟
برای ش��روع رابطه ای ش��خصی ب��ا خالق پر
محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:
پدر آسمانی ،من اعتراف می کنم که گناهکارم
و احتیاج به بخشش تو دارم.
من ایمان می آورم که عیس��ی مس��یح تاوان
گناه��ان مرا با مرگ داوطلبان��ه خود بر روی
صلیب تماما پرداخت.
من احتیاج به فیض تو دارم.
قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم ،به من
نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

  هر یکشنبه  

از ساعت 4بعدازظهر در قلب مونتریال

405 Marie-Anne E

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

Mont Royal
Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

)(Metro: Mont Royal



  اگر احتیاج به دعا دارید،


از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal

دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است  ،تا
هر که به او ایمان آورد،
هالک نشود ،بلکه زندگی جاوید بیابد.
 1قرنتیان 1۵: ۳ – ۴
 :۳من مهمترین حقایق انجیل را همانطور
که دیگران به من رس��اندند ،به ش��ما اعالم
کردم  ،یعنی این حقایق را که مسیح طبق
نوش��ته های کتاب آسمانی ،جان خود را در
راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد،
 :۴در قبر گذاش��ته ش��د و روز س��وم زنده
گردید و از قبر بیرون آمد ،همانطور که انبیا
پیشگویی کرده بودند.
کالم خدا در  1یوحنا  11 - 1۳ :5می آموزد
که" ،در ایمان به کار تمام ش��ده مس��یح بر
روی صلی��ب ،حال تمام گناهان گذش��ته -
حال و آینده ما آمرزیده شده اند و اسم ما در
دفتر حیات خداوند درج گردیده است.
 :1یوحنا 11 - 1۳ :۵
 : 11اما خدا چه شهادتی داده است؟ شهادت
خدا اینست که او به ما حیات جاوید عطا کرده،
و این حیات در فرزند او عیسی مسیح است.
 : 12پس روش��ن است که هرکس مسیح را
دارد ،به این حیات نیز دسترس��ی دارد؛ اما هر
که مسیح را ندارد ،از این حیات بی بهره خواهد
ماند.
 :13این نامه را نوشتم تا شما که به فرزند خدا
ایمان دارید ،بدانید که از هم اکنون ،از حیات
جاوید برخوردارید.

15

Mary Anne
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تبریک و شادباش به همه بروبچه های موفق!

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

فرهنگسرایسینا

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

بنیاد سخن آزاد

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

IBNG

همبستگیبازرگانی

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

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

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

ـسرا
ک
با
�

>>سوپراسپشیال

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

514

933-0-933

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

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

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

ورودی 15 :دالر؛ برای دانشجویان  10دالر.
هزینه های کتابخانه نیما بر دوش گروه اندکی از ایرانیان فرهنگ
دوست است.
------------------------------------در نگاهداشت این قدیمی ترین کتابخانه
ایرانی خودپای برون مرز بکوشیم.

روحانی در لباس میش     ...

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
Maison De Kebab

تلویزیونهفتگی

5206 Decarie, Suite 3
H3X 2H9 Montreal, Metro: Snowdon

>> ادامه از صفحه5 :

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

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

جا :مونترال ،شماره  5206دکاری،
سوئیت  ،3مترو :اسنودن

iranleftalliance@gmail.com

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

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی

هنرمندان :آقایان حمید کشاورزنیا (ویولن) ،ناصر
بالشی (کیبورد) ،بهنام آزادی (تنبک و دف) ،صابر
جلیل زاده (سنتور) و بانو مژگان اسدپور (آواز)
--------------------------زمان 29 :ژوئن  2013ساعت  7شامگاه

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

 کنسرت بزرگ انــدی همراه با شینی

www.facebook.com/
djalcapone.taymour

چهارشنبه ها 8  :بامداد

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

(514) 651-7955

Tel.: (514) 692-0476

با هنرمنایی برجسته ترین
هنرمندان ایرانی مونترال
برای یاری رسانی به کتابخانه نیما

اجنمنفرهنگیایرانیان اتاوا

اجنمن ادبی مونتریال

درخدمت ایرانیان گرامی

(سنتی و پاپ)

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

اوتـــاوا

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

8043 St-Hubert
514-619-4648

کنسرت موسیقی ایرانی

WWW.IBNG.CA

مرکزفرهنگیزاگرس

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

Tel: 514-341-5194

از طرف همه ی پیوندی ها مونتریال و ونکوور

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

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

5347 Cote-des-Niege

یک ربع به جوالی(!) ،در مونتریال ساعت فراغت از تحصیل است.
خانه و کوچه و خیابان و ..سراسر شور و شادی جوانانی است
که دبیرستان و کالج و دانشگاه و ...را
پس از تالش های بسیار،
سرانجام به پایان رسانده اند و فارغ التحصیل می شوند...
این ساعت و وقت خوش را به فرد فرد نوجوانان و جوانان
سخت کوش مان
صمیمانه شادباش می گوییم.
و برای تک تک شان آرزوی پیروزی های بزرگ تر
و آینده ای بسیار درخشان داریم...
همچنین در شادی همه ی مادرها ،پدرها ،عمه و خاله و دایی و عمو و مامان بزرگ و
پدربزرگ ها (نامی از برادر و خواهرها نمی آوریم !!)
خود را شریک می دانیم.
دست همگی تان را به مهر می فشاریم.

La

«ویل��م د کالرک هی��چ تردیدی
نسبت به نظام آپارتایددر آفریقای
جنوبی نشاننمیداد ،تا این که بار
دیگر به قدرت رس��ید و در برابر
آشتیطلب بزرگ نلسون ماندال
قرار گرفت».
مفس��ر اتریش��ی دو مولف��ه را
دارای نق��ش ویژهای در چرخش
شخصیتهامیداند:
هواداران��ی ک��ه به آنه��ا تکیه
میکنن��د و ش��خصیت ف��ردی
خودشان .او توضیح میدهد:
«کمونیس��تهای اصالحطل��ب
س��ربهزیری مث��ل ایم��ره ناگی
و آلکس��اندر دوبچ��ک (رهبران
کمونیست پیش��ین مجارستان
و رومان��ی) زیر فش��ار تودهها به
رزمن��دگان آزادیعلی��ه ح��زب
کمونیست تبدیل شدند.
همچنین آمادگی یلس��ین برای
بریدن از دیکتاتوری با تجربه اوت
 ۱۹۹۱توضیح داده میش��ود که
در حالی که روی تانک ایس��تاده
ب��ود نقش "قهرم��ان خیابان" را
یافت».
ای��ن لحظهها س��الهای دراز بر
س��مینارهای ایدئولوژیک نقش
بس��تهاند .ام��ا کاراکترها مهمتر

هس��تند .گرباچوف ایدآلیست و
یلسین احساساتی ،از هیجان به
سمت مردمگرایی جذب شدند و
هنگامی که به این مرحله رسیدند،
ب ه دفاع غری��زی از آن پرداختند.
این کیفیتی درونی بود که زمانی
ت و دست
ت تاچر سرسخ 
مارگار 
راستی در گرباچوف شناخته بود.
پوتین ،اردوغان و شیائوپینگ

اریک ف��رای ،در ادامه این بحث
مینویس��د« :والدیمیر پوتین در
سرشتخودیککاراکترخودکامه
است که میکوشد کنترل کامل
انس��انها و حوادث را در دس��ت
بگیرد .تنها در دموکراس��یهای
تحکیمشده است که این تیپها
ناگزیرند به مرزها احترام بگذارند.
همین قاعده در مورد رجب طیب
اردوغان نخس��توزیر ترکیه نیز
مص��داق دارد که گرای��ش او به
سرکوب کمتر با مذهب و بیشتر با
شخصیت او ارتباط دارد».
مفس��ر اتریش��ی معتقد اس��ت
که حت��ی س��رکوب اعتراضات
دانش��جویی پکن در سال ۱۹۸۹
نیز کمتر با ایدئولوژی و بیش��تر
با طبیعت ش��یائوپینگ سروکار

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

داشت که خواستار اصالحات بود،
اما تنها بر مبنای قواعد خودش.
در پایان این تفسیر "استاندارد" به
این نتیجه میرسیم:
«درهمهحرکتهایاصالحطلبانه
این پرسش مطرح میشود که آیا
اصالحطلبان قادر خواهند بود در
برابر قدرتهای کهنه بایستند؟
آینده برمه را تحت رهبری ژنرال
اصالحطلب پیش��ین تاینساین
به س��ختی میت��وان پیشبینی
کرد .همچنی��ن در مورد روحانی
در ای��ران ،زیرکی او در برخورد با
قدرت نهائی یعنی علی خامنهای
دست کم همانقدر مهم است که
اولویتهای سیاسی او».
مفسر اتریشی ،در پایان همه این
مقایسههایتاریخیابرازامیدواری
میکند« :این که روحانی از سوی
یک جنبش اصالحی قدرتمند بر
مسند ریاستجمهوری نشسته و
مثل یک مرد توازن و آشتی ملی
ظاهر شده است ،سبب امیدواری
است».
او در نهای��ت ش��انس روحانی را
ب طیب
در ای��ران بی��ش از رج 
اردوغاندر ترکیه میبیند.
•
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توکــا در مکیک
توکانیستــانی
در گالری مکیک...

ت��وکا نیس��تانی ،ب��رای
ب��ار اول ،آث��ار خ��ود را
در مونت��رآل ،در گالری
مکیک ب��ه نمایش می
گذارد.
توکا نیستانی نامی ست
بسیار آشنا برای ایرانیان.
او ب��ا طنز بس��یار قوی
خود ،گریه و خنده را در
هم م��ی آمیزد و بیننده
ی آث��ار خ��ود را ت��کان
می دهد .توکا نیس��تانی
سالیان درازی ست که به

گونه ایدائم با مطبوعات
هم��کاری دارد و ط��رح
ه��ای هنرمندانه اش در
بیش از چهل نشریه در
جهان به چاپ رس��یده
است.
او جوایز جهانی بسیاری
را از آن خود کرده است و
دو بار بهترین طراح سال
در جشنواره ی مطبوعات
در ایران شده است.
سه بار عضو هیأت ژوری
نمایشگاه بین المللی دو
ساالنه ی کارتون تهران
بوده است
و نیز عض��و هیأت ژوری

www.paivand.ca

کنک��ور بی��ن المللی
کارتون آیدین دوگان.
توکانیستانینمایشگاه
هایی بسیار و موفق در
ایران و کانادا داش��ته
است .او کارتونیستی
فع��ال و درخش��ان در
زمینه ه��ای اجتماعی و
سیاسی ست و وب الگی
پر کار دارد.
نمایش��گاه کارتون های
توکا نیستانی در مکیک،
موقعیتی ست یگانه برای
کشف نگاه به خصوص،
هوش��مند و توانای این
هنرمند به جامعه...
توکا نیس��تانی در حال
حاضر در تورنتو زندگی
می کند.

توکا

Vernissage : le vendredi, 28 juin,
de 19h à 21h
Exposition:
du 29 juin au 21 juillet
MEKIC Galerie d'art
4438, rue de la Roche,

Montréal, Qc
Tél. : 514 373 5777
www.mekic.ca
این منایشگـاه تا تاریخ
 ۲۱ژوییه ادامه دارد.

اعالممکانوزمانفروشتابستانیبنیادنیکو
همانطور ک��ه در آگهی قبلی به
آگاهی رس��ید بنیاد نیکو امسال
نیز ،همانند س��ال های گذشته،
جهت حمای��ت از مس��تمندان
داخل کش��ور ،اقدام به برگزاری
بازار همیاری میکند.
به این ترتیب ک��ه با جمع آوری
اجناس نو و دس��ت دوم س��الم
خیرخواهان عزیز بازار یک -روزه
ای را ترتیب خواهد داد.
عواید حاصله از این فروش صرف
کمک به هزینه تحصیلی کودکان
نیازمن��د خواهد گردی��د .تاریخ
برگزاری این بازار روز ش��نبه 13

و همچنین کمک به ترک اعتیاد
معت��ادان تحت درمان سیس��تم
جهانی معتادان گمنام ،تش��کیل
شده است.
ای��ن بنی��اد هم��واره ب��ه کمک
عالقمندان شرکت در امور خیر،
نیازمند میباشد و معتقد است با
همکاری ه��م میتوانیم گامهای
بزرگ و مثبتیدر جهت کمک به
همنوعا ن خود برداریم.
تلفن های تماس

ژوئیه خواهد بود.
محل برگزاری نیز جنب فروشگاه
اخوان وست آیلند میباشد.
در صورت نامناسب بودن هوا این
زمان به روزدیگری تغییر میکند
خواهشمند است جهت واگذاری
وسایل خود و یا هرگونه همکاری
با این بنیاد و یا اطالعات بیشتر با
شماره تلفنهای ما تماس حاصل
فرمایید.
بنیاد نیک��و در س��ال  ٢٠٠٨در
514-624-4579
مونترال ،جهت کمک به خانواده
Perspolis Presents
514-804-4579
های نیازمندی که به هر شکلی
با بیماری سرطان درگیر بوده اند
هیات مدیره بنیاد نیکو مونترال

Live in
MONTREAL
اجنمن دفاع از حقوق بشر

دعوتبهسومینکارگاهآموزشحقوقبشری
پنجشنبه  4جوالی
 6:30تا  9عصر

-----------------دو کارگاه اول امسال به مولفه های
حقوق بشری در ترویج و آموزش
حقوق بشری و آموزش دمکراسی
اختصاصداشتند.
این سری جلس��ات با حضور یک
س��خنران میهمان اجرا می شوند
و پس از معرفی س��وژه ،جلسه به
صورت گروه های کاری و بحث و
گفتگو در مورد مسایل مربوط به
تم جلسه ادامه پیدا می کنند.

Andy
&
Shani
انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران
ش��ما را به سومین کارگاه آموزش
حقوق بش��ری حول ت��م حقوق
مدنی و سیاسی در روز پنجشنبه
 4جوالی از ساعت  6:30تا 9:00
عصر در محل کتابخان��ه ات واتر
دعوت می نماید:
Atwater Library
1200 Atwater Ave
Westmount, QC H3Z 1X4
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به امید دیدار شما در این جلسه.
------------انجمن دفاع از حقوق بشر در
ایران  -مونترال

www.farsi.humanrightsiniran-montreal.org
info@humanrightsiniranmontreal.org
تلفن 514-476-1887 :

Live in
MONTREAL
Perspolis Presents

Andy
&
Shani

می
گوید:

"مجاز نبود!"

 از زندگی مجرمانه خسته شده بودم ...به چند پسرو دختر طراحی درس م��یدادم که مجاز نبود ،برای
طراحی از مدل زنده استفاده میکردم که مجاز نبود،
سر کالس صحبتهایی میکردم که مجاز نبود ،بجای
س��ریالهای تلویزیون خودمان کانالهایی را تماش��ا
میکردم که مجاز نبود ،به موسیقیای گوش میکردم
که مجاز نبود ،فیلمهایی را میدیدم ودر خانه نگهداری
میکردم که مجاز نبود ،گاهی یواشکی سری به "فیس
بوق" میزدم که مجاز نبود ،در کامپیوترم کلی عکس
از آدمهای دوستداشتنی و زیبا داشتم که مجاز نبود،
در مهمانیها با غریبههایی معاشرت میکردم که مجاز
نبود ،همهجا با صدای بلند میخندیدم که مجاز نبود،
مواقعی که میبایست غمگین باشم شاد بودم که مجاز
نبود ،مواقعی که میبایست شاد باشم غمگین بودم که
مجاز نبود ،خوردن بعضی غذاها را دوست داشتم که
مجاز نبود ،نوشیدن پپسی را به دوغ ترجیح میدادم
که مجاز نبود ،کتابها و نویسندههای مورد عالقهام
هیچکدام مجاز نب��ود ،در مجلهها و روزنامههایی کار
ک��رده بودم که مجاز نبود ،به چیزهایی فکر میکردم
که مجاز نبود ،آرزوهایی داش��تم که مج��از نبود و...

درست است که هیچوقت بابت این همه رفتار مجرمانه
مجازات نش��دم اما تضمینی وجود نداشت که روزی
بابت تک تک آنها مورد مؤاخذه قرار نگیرم و بدتر از
همه فکر اینکه همیشهدر حال ارتکاب جرم هستم و
باید از دست قانون فرار کنم آزارم میداد...
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July
- Fantasia Film Fest July

18-August 6
- Montreal Electronic
Groove July 25-August 3,
- Divers/Cité Gay and
Lesbian Pride days, July
29-August 4
- Terres En Vue/Land
InSights first people’s festival, July 29-August 7,
- Festival international de
Lanaudière July-August,

- Canada Day July 1 – parade and events
- Just for laughs/Juste pour
rire July 2013
- International Festival of
Circus Arts July
- Les Week-ends du Monde
July
- Dragon Boat Race Festival July
- Nuits d'Afrique July 9-21

June
- International des feux
Loto-Québec fireworks
fest, >>to August 2013
- FIMA:
Festival international Montréal en Arts June 12-16
- Montreal International
Jazz Festival June 28-July
7,

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.

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
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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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)سوپرآریادر ریوسود (النگی

Épicerie

-Riz Bahar 40$ 40 lbs
-Saleem Caravan 48$ 40lbs
- Tilda 12.99$
- Saffran 3.99$ 1g Iranian
-Sohan 8,99$ Fresh
-Pate de tomate 3.50$ Iranian 750g
-(khiyar Shor) 2,99$ Iranien 750g Esalat
-Miel clic avec rayon 6,50$ 500g
-yogourt Labneh 1,99$ 700g
-jus de serise 1,99$ 1L
-Fromage blanc Boulgare 1Kg 14.99$
-Pistash Akbari Jumbo 8.99$ Lbs
-Noix de grenouble (walnut) de 1er qualité
8.99$ Lbs
-L'eau de menthe 1.49$
-Raisin vert (Ghora Ghora) 2.99$ 700g
-Farine de Riz 1.99$ 2Lbs
-Huil d'olive extra vierge 4.99$ 1L WOW
-Cream Kashta (Khama) 1.99$ ch
-Farine tout usage 8.99$ 10Kg
-(Torshi Makhlut) Légume mariné 2,49$ 700
ml Kambez
-Boeuf Haché 6.50$ kg maigre
-Jarret de veau 7.99$ kg WOOW
-pomme de terre 1.99$ 10lbs
-Ognion 2,99$ 10lbs

1392  تیر10  1116  شماره 19 سال

www.paivand.ca

مواد غذایی افغانی و ایرانی
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انواع گوشت حالل
و تازه و مرغوب اسپشیال
.. مرغ و، گوساله،گوسفند
انواع برجن بامساتی

نورانی،پامیر،منار

 پوندی40 مخصوص
 گارانتی،با کیفیت عالی

Special section

de viande halal

Veau de Grain,Poulet de Grain, Agneau du
Qc, Dinde Fraiche Halal, ((Kala Paacha))
-Agneau entier frais 13,99$kg
- Jigo 14,99$ kg Frais
- Veau sans os pour brochette 10,99$ kg
Tendre
Poulet de Grain
-poulet entier 5,50$kg W0W!!
-cuisse de poulet 3,50$ kg WOW!!

Patisserie

-Grande varieté de Baklava
disponible à prix réduit
-Sohan
-Cream Roll- cake
-Zoulbia
-Mamool libanais
-Grande variété de biscuits sablé
((Kullcha))
excelente Qualité fait maison

Fruits et Légumes

-Pomme rouge &
- Hamy Melon (Kharboza) 0.79$ Lbs
-Banane 0.49$ Lbs
-Tomate de serre ,0,99$ lbs
-Melon d'eau 3.49$ ch 4Kg
-citron 4/.99¢

Boulangerie modernisée!!
Pains chauds cuits sur place,
-Pain Barbary gout meilleur au
Monde
cuit avec grain de sesames (Kunjidi)
Blé entier ou blanc "Sapostdarr"
-Pain toast cuit sur place gouter c'est
adopter
- d'autre sorte de pains à découverire
Détail au Magasin

________________
3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

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

انواع صنایع دستی
Nous accepton Visa Mastercard, Interact

انواع
کارت
تلفن
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یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

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

unitedtours@bellnet.ca

پاتوقعموجمال

1620 Sherbrooke O,
)(Corner : GUY

Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

مخصوص خامن ها و آقایان

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

با  17سال سابقه کار
در خدمت هموطنان گرامی
----------    با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 فر و صاف کردن دائمی،
 شینیون و سشوار
 میکاپ آرتیست (با مدرک از ایران و مکزیک)
 فیشال  اپیالسیون
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو

هر4

شنبه:

سوپرا
س
پ
ش
کوتاه
ال:
کرد
 +سش ن مو
وار

خامنها
رای
ب آقایان
و

  >>    مکان ویژه برای خامن های باحجاب

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

متخصص آرایش عروس
www.eveandm.com

Tel.: (514) 481-6765

19
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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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Auto R J

با مدیریت  

آژانسمسافرتی  

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

متخصص در امور تعمیرات و
سرویساتومبیل

T.A.M Travel

با جتربه طوالنی

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

Mary Sadoughi
- 17 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

   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...


;; 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

 9 9صافکاری و نقاشی اتومبیل
9 9تعمیر ات شاسی
 9 9تعمیراتکاملمکانیکی
 9 9رفع زنگ زدگی اتومبیل
9 9شستشو و متیز کردن  اتومبیل
 9 9فروش ،تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل
اتومبیل
شیشه
کردن
9
9
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موارد
اکثر
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شما
Deductible
پرداخت
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        <<Auto RJ
 9 9تون آپ ،تعویض روغن و فیلتر و...
 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

360 rue Victoria

ی بهترین قیمت تعمیر و
Lachine، Qc، H8S 1Y4
ª
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Tel.: (514) 637-5321

Cell: 514 834 2166

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

   و بسیاری دیگر
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مشاور  امالک  مسکونی
در مونترآل و حومه

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

مسعودهاشمی

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

Immo-Plus

MASOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

آموزش سنتور
---------------

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178

22
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  :مشاور امالک
مسکونیوجتاری

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

! پیوند زیبایتان مبارک:میثاق و نگار

             برای هزینه محضر

. در مشهد جشن عروسی زیبایی بر پا شد، جون13  روز پنجشنبه،هفته ای که گذشت
 آقای میثاق قربانیان دوست قدیمی پیوندی ها؛،داماد جوان و خوش تیپ
. نگار صادق زاده است،و عروس خانم زیبا و خوش بخت
،پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک می گوییم
.زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو می کنیم
،این وصلت فرخنده را همچنین به دوستان عزیز و قدیمی مان
 سرکار خانم سمیعی گوهر و جناب آقای منوچهر قربانیان،پدر و مادر میثاق عزیز
و نیز به ستاره جان و مجیر عزیز صمیمانه شادباش می گوییم

______________
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

آرزومندخوشبختی

اوکازیون
عـالی

  ،زهره منافیان
محمدرحیمیان
و دوستان شما در پیوند

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

مونتریال
و ونکوور

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

RADISH BUNCHES

READY TO EAT

PRÊT À MANGER

VINE TOMATOES

AUBERGINES
$2.18 kg

TOMATES SUR VIGNES
$2.18 kg

RAISINS VERTS SANS PÉPINS
$3.28 kg

$1.96 kg

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

LB.

LB.

LB.

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

... خشکبار و، حبوبات،انواع اقالم خواربار

GROCERY • ÉPICERIE

HUMMUS
425 g

AKHAVAN GREEN LENTILS

LENTILLES VERTES AKHAVAN
750 g

KAMY DILL PICKLES

CORNICHONS À L’ANETH KAMY
670 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

STUFFED VINE LEAVES
FEUILLES DE VIGNE FARCIES
350 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

SMOKED SALMON

SAUMON FUMÉ
400 g

EA.
CH.

GRAINES DE MAÏS À ÉCLATER AKHAVAN
750 g

YOGOURT À BOIRE AYRAN MARIE KADÉ
Assorted / Assortis
500 ml

EA.
CH.

EA.
CH.

LENTILLES ROUGES AKHAVAN
750 g

EA.
CH.

EA.
CH.

ARABIC TZATZIKI

ÖNCÜ PEPPER PASTE

TZATZIKI ARABIQUE
$8.78 kg

LB.

EA.
CH.

EA.
CH.

AKHAVAN POP CORN AYRAN MARIE KADÉ YOGURT
BEVERAGE
KERNELS

AKHAVAN RED LENTILS

PÄTE DE PIMENTS ÖNCÜ
700 g

SUNMED EGYPTIAN
GREEN OLIVES

OLIVES VERTES EGYPTIENNES
2.8 L

EA.
CH.
CHERRY, PEAR or FIG
COMPÔTE AUX FRUITS SAHER
CERISES, POIRES ou FIGUES
400 ml

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

EA.
CH.

MAZOLA CORN or
CANOLA OIL

HUIL DE MAÏS ou CANOLA MAZOLA
2.8 L

EA.
CH.

FIVE ROSES FLOUR

FARINE
20 kg

EA.
CH.

SAHER FRUIT COMPOTE

EA.
CH.

PARI ORIGINAL
BASMATI RICE

RIZ BASMATI ORIGINAL PARI
10 lbs. / 4.54 kg

CORTAS
CHOCOLATE HALVA

HALVA AU CHOCOLAT
454 g

EA.
CH.

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

CORTAS CHICK PEAS

POIS CHICHES CORTAS
28 oz.

MARINATED
LAMB CHOPS

CÔTELETTES D’AGNEAU MARINÉES
$19.78kg

EA.
CH.

KAMY JAM

CHERRY or CARROT

CONFITURE KAMY

CERISES ou CAROTTES
205 ml

Halal

FILET MIGNON MARINÉ
$19.78 kg

EA.
CH.

Halal
Halal

TAKDANEH
POMEGRANTE JUICE

PILONS DE POULET MARINÉS
$4.38 kg

Halal
Halal

LB.

MARINATED CHICKEN
WINGS
AILES DE POULET MARINÉES
$6.58 kg

Halal
Halal

LB.

LB.

EXTRA LEAN BEEF CUBES

CUBES DE BOEUF EXTRA MAIGRE
$8.78 kg

JUS DE POMMES GRENADES
TAKDANEH
1L
EA.
CH.

MARINATED CHICKEN
DRUMSTICKS

EA.

MARINATED FILET
MIGNON

LB.

Halal

Halal

TUBA ROSEWATER

GRAIN FED CHICKEN LEGS

EAU DES ROSES
700 ml

EA.
CH.

CUISSES DE POULET DE GRAIN
$3.93 kg

Halal
Halal
Halal

Halal

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

LB.

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

SEEDLESS GREEN GRAPES

NECTARINES

PRÊT À MANGER

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

ST-CHARLES

LB.

LB.

LB.

EGGPLANT

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

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

PAPAYES
$2.18 kg

POMMES ROUGES
$2.18 kg

POIVRONS ROUGES
$3.28 kg

EA.
CH.

PAPAYAS

RED APPLES

RED PEPPERS

BOTTES DE RADIS

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
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ادامه دار...
دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

Å Åتا ابله در جهانه ،مفلس در نمیمانه !
Å Åتابستون پدر یتیمونه !
Å Åتا پریشان نشود كار بسامان نرسد !
Å Åتا تریاق از عراق آرند ،مار گزیده مرده باشد !
Å Åتا تنور گرمه نون و بچسبون !
Å Åتا چراغ روشنه جونورها از سوراخ میان بیرون!

Å Åتا شغال شده بود به چنین سوراخی گیر
نكرده بود !
Å Åتا كركس بچه دارشد ،مردار سیر نخورد !
Å Åتا گوساله گاو بشه  ،دل مادرش آب میشه !
Å Åتا مار راست نشه توی سوراخ نمیره !
Å Åتا نازكش داری نازكن ،نداری پاهاتو دراز كن !
Å Åتا نباشد چیزكی مردم نگویند چیزها !
Å Åتا هستم به ریش تو بسته ام !
 Å Åتب تند عرقش زود در میاد !
Å Åتخم دزد ،شتر دزد میشه !
Å Åتخم نكرد نكرد وقتی هم كرد توی كاهدون كرد !
Å Åتا تو فكر خر بكنی ننه ،منو در بدر میكنی ننه !

Å Åترب هم جزء مركبات شده !

Å Åترتیزك خریدم قاتق نونم بشه ،قاتل جونم شد !

Å Åتره به تخمش میره ،حسنی به باباش !
Å Åتعارف كم كن و بر مبلغ افزا !
Å Åتغاری بشكنه ماستی بریزد /
جهان گردد به كام كاسه لیسان !
Å Åتف سر باال ،بر میگرده بریش صاحبش !
Å Åتالفی غوره رو سر كوره در میاره !
Å Åتنبان مرد كه دو تا شد بفكر زن دوم میافته !
Å Åتنبل مرو به سایه ،سایه خودش میآیه !
Å Åتنها بقاضی رفته خوشحال برمیگرده !
Å Åتو از تو ،من ازبیرون !
Å Åتو بگو «ف» من میگم فرح زاد !
Å Åتوبه گرگ مرگه !
Å Åتو كه نی زن بودی چرا آقا دائیت از حصبه مرد !

Å Åتومون خودمونو میكشه ،بیرونمون مردم را !
Å Åتوی دعوا نون و حلوا خیر نمی كنند !

www.paivand.ca

مجید محمدی :روحانی،
پس از انتخابات
>> ادامه از صفحه5 :

اقتدارگرايی موعودگرا :فاقد پايگاه
اجتماعی

روحانيت حاکم و دس��تگاه رهبری کشور
که در ي��ک دوره میخواس��تند با الصاق
خود به امام زمان مشروعيت پيدا کنند در
دوره احمدی نژاد با کس��انی مواجه شدند
که موعودگرايی در سياس��ت را به معنای
عدم نياز به واليت فقيه و روحانيت گرفتند.
آنها خود را مستقيماً تاييد شده و منصوب
شده از س��وی امام زمان شيعيان معرفی
می کردن��د .تجرب ه اين گروه به دس��تگاه
رهبری و روحانيت همراه با آن نش��ان داد
که نمیتوانند روی جريان موعودگرا حساب
کنند و بايد آن را از صحنه حذف کنند.
در دوره دوم دول��ت احمدی نژاد نهادهای
قضاي��ی ،فرهنگ��ی ،امنيتی و سياس��ی
جمهوری اسالمی تحت نظارت واليت فقيه
هم ه تالش خود را برای حذف اين جريان
انجامدادند و بروز و ظهور پر قوت و پردامنه
آن با توجه به فاجع ه اقتصادیای که دولت
احمدی نژاد رقم زد بسيار بعيد مینمايد.
رد صالحيت کامران باقری لنکرانی عالمتی
برای آی��ت الله مجمد تقی مصباح يزدی،
رهبر معنوی اين جريان بود که دس��ت و
پای خود را جمع کن��د .جريان موعودگرا
فاقد پايگاه اجتماعی اس��ت و در ش��رايط
جنبشهای عامه گرا ظهور میکند .بنابر
اين سرکوب و حذف آن نيز آسان است.

2

چغَل = سفت ،چغر
ُچغُل��ی = ش��کایت
کردن از یک نفر
ُچل = دودول
چالس = آدمی که حرص می زند

تشـكر و سـپاسگزارى

رد هوایت بى ـقرارم روز و شب
ـسر ز پایت رب ندا رم روز و شب
ات كه عشقت مـطر بی آغاز كرد
چ
گاه نگم ،گاه اترم روز و شب

مشیت الهى ،تقدیر آسمانى ،بازى سرنوشت
چنین مقررداشت كه فرزنددلبندمان،

علىصمیمى

 ٢٣ساله ،ناگهان پر كشید و به آسمان پرواز
كرد.
الهى رضایم به رضاى تو و تسلیمم به خواست تو.
از بستگان و دوستان ارجمندى كه در مراسم
خاكسپارى ،شب هفت و مجلس یادبود قدم روى چشمان گذاشته و این بار
سنگین را برایمان قدرى سبك كردند ،تشكر و سپاسگزارى مى نمائیم؛
بویژه از حاج آقا شیخ صالح سیبویه ،سركار خانم حیدری ،از آقای محمد
رحیمیان مدیر روزنامه وزین پیوند ،از آقای حسین صمیمى ،از آقای
فریدون مودت ،از خانواده پازوكى ،از خانواده دكتر كوشا ،از خانواده
اسدى ،از خانواده غالمى ،از سركار خانم خدیجه سیاح ،از خانواده
تنگستانى فر و از همه عزیزانى كه بعلت تألمات روحى نام آنان از قلم
افتاده تشكر و سپاسگزارى مى نمائیم.
______________
پسرم ،على عزیزم
رفتى از عالم پاک سوى عالم خاک           به خدا مى سپارمت نه به خاک

_________________________

خانواده های داغدار:
صمیمى،منفرد،ترامبله،
اخوت ،دادگسترى نژاد

اقتدارگرايی ربانی ساالر:
تداوم نقش ابزاری

انتظاری که خامنهای از روحانيون حوزهها
ب��ه عنوان جري��ان ربانی س��االر (باورمند
به امتي��ازات ويژه روحاني��ون در جامعه و
حکومت) دارد آن است که از منظر فقهی
حکوم��ت را تاييد و در مقاب��ل ،امتيازات
و رانته��ای خ��ود را دريافت کنند .عمل
فراتر از اين نقش اب��زاری ،دخالت در امور
حکومت��ی ب��دون اذن ولی فقيه اس��ت.
کسانی مثل محمد يزدی و مهدوی کنی
اي��ن موضوع را به خوب��ی میدانند و پای
خود را به س��مت بي��ت دراز نمیکنند .از
اي��ن جهت در دوره دول��ت روحانی منابع
اختصاص يافته به روحانيت به سمت آنها
جريان خواهد يافت و حتی ممکن اس��ت
افزوده شود اما آنها نبايد تصور کنند که با
آمدن روحانی به پاستور نفوذ سياسی شان
افزايش خواهد يافت.
قوای سرکوب حکومت جمهوری اسالمی از
انعطاف الزم برای بقاء برخوردار شده است.
اين حکومت در دورانی که نياز به سرکوب
داشته باشد کام ً
ال آرايش نظامی میگيرد
(و به همين دليل بدان میتوان ديکتاتوری
نظامی هم اطالق کرد) و در دورانی که نياز
به سرکوب نباشد روي ه ربانی و روحانی خود
را نمودار میس��ازد .هم ه ديکتاتوریهای
نظامی در  ۳۶۵روز س��ال به زور متوس��ل
نمیش��وند و استفاده از زور لخت و عريان
برای حل منازعات است.
نه روحانی و نه خامنهای حاضرند ش��اهد
دخالتهای روحانيون ديوانساالری دينی

با دوستان مشهدی!
نگ کوچک اختالط
ره

ف
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بچگانه)
ُچمبه = چاق
ُچمبه َز َدن = هم زدن شله ِخفتی = گردنبند
ِخ ّل = آب دماغ
با کفگیر بزرگ چوبی
ِخال = مستراح
چوری = اَلنگو
خیزه = کشوی میز
چینگ = نوک پرندگان
در تُمبه = درب پشت بام
خارانو = خارپشت
ُدل = نوعی سطل
ُخردو = کوچک ؛ ریز
ِدلَنگون = آویزا
ُخ ُسر = پدر زن
ُدوری = بشقاب
ُخش = مادر زن
َخط ب��ازی = لیل��ی (نوعی بازی دولَّخ = گردو خاک کردن
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در امور حکومتی باشند .خامنهای
ب��ه ربانی س��االران ب��رای دعای
حکومت و واليت فقيه بر سر منابر
نياز دارد اما نمی تواند اشرافیگری
آنها را در کنار س��کوت در شرايط
س��رکوب ("خواص بی بصيرت")
تحمل کند .آنه��ا اگر نقش درجه
دوی خود را هضم کنند مشکلیدر
چهار سال دولت روحانی نخواهند
داشت.
اقتدارگرايینظامیگرا:
پاسخ به نيازهای فصلی حکومت

خامن��های در دوران اصالح��ات و
بعد جنبش سبز به دخالت قوای
س��رکوب در حوزه سياس��ت نياز
داش��ت تا چهرهه��ا و جريانهای
سياسی دوران خمينی را سرکوب
کند .به همين دليل نيز دست آنها
را در اش��غال بس��ياری از مناصب
سياس��ی و تاراج منابع اقتصادی
کشور بازگذاشت.
ام��ا با اف��ول جنبش س��بز تاريخ
مصرف هم ه جانب ه نظاميان برای
بي��ت به پاي��ان رس��يد در حالی
که آنها احس��اس میکردند هنوز

فنگویندگی

مواضعی برای اش��غال وجود دارد.
خامنهای ب��ا احس��اس نگرانی از
نظاميان در عي��ن آن که در برابر
آنها نايستاد در انتخابات سعی کرد
راه را برای افزايش قدرت فردی که
آنها را نمايندگی نمیکنددر قوهی
مجريه باز کند.
قوای سرکوب حکومت جمهوری
اس�لامی از انعطاف الزم برای بقاء
برخوردار شده است .اين حکومت
دردورانی که نياز به سرکوبداشته
باشد کام ً
ال آرايش نظامی میگيرد
(و به همين دليل ب��دان میتوان
ديکتاتوری نظامی هم اطالق کرد)
و در دوران��ی که نياز به س��رکوب
نباش��د روي ه ربانی و روحانی خود
را نمودار میسازد .هم ه ديکتاتوری
های نظامی در  ۳۶۵روز س��ال به
زور متوس��ل نمیشوند و استفاده
از زور لخ��ت و عري��ان برای حل
منازعات است.
جمهوری اس�لامی در اختالفاتی
که با شهروندان (به شکل فردی و
گروهی) پيدا میکند ابتدائاً به زور
متوسل میشود.
همين نکته اس��ت که اين رژيم را

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

دیفال = دیوار
ُزلفی = زنجیر در
زیر پیر َهنی = زیرپوش
زینگیچه = آرنج
ُسر ُسر = در گوشی حرف زدن
سرپایی =دمپایی
ِسرشک = نوعی چسب
َسر ُکن = مداد تراش
سطل خاک = سطل زباله
ُسقُلمِه = به پهلوی کسی زدن

به يکديکتاتوری نظامی ،اما تحت
حکومت فردی با عبا و عمامه (که
خود بيش از روحانی بودن يک فرد
امنيتی و نظامی است) تبديل کرده
است.
اقتدارگراي��ی نظامیگ��را در اين
رژيم يک بخش جدا ناش��دنی از
حکومت اس��ت و جنگ ميان اين
بخش و ديوانس��االری دينی ادامه
پيدا خواهد کرد .نظامیگرايان آن
دست بازی را که در دوران احمدی
نژاد داشتند اندکی بسته خواهند
ديد مگ��ر آن که خامنهای نياز به
سرکوب شديد پيدا کند.
فع ً
ال خامنهای در س��وريه بدانها
ات��کا دارد و از همي��ن جه��ت
رودهای دالری که به س��وی آنها
سرازير است (از طريق قرارداهای
بدون مناقصه و انحصار در کسب
قرارداده��ای باالی ص��د ميليون
دالر) متوقف نخواهد شد .آنها در
حوزه سياست هم همچنان فعال
خواهند ماند .وقتی پای نظاميان به
سياست باز شد نمیتوان آنها را به
راحتی از آن خارج کرد.

•

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

514-833-8684

مبك = اال كلنگ
ِسنده ِسالم = گل ُمژه
علی لُ َ
غجمه = انگور دانه شده
ِسه جلد = شناسنامه
ِ
ُغر َدبّه = کج و کوله
سوسلِنگ = ُدم ُجنبانک
ُغطاب = نوعی نان روغنی
سوسه آمدن = خبرکشی
طـــه = آب تنی
َشخ = سفت و محکم!
ُغ ّ
ِش ِ
فاطمه ُچ ُس��ک = نوعی حشره ی
رشره = دنباله بادبادک
ُشمال = باد (پنجره ر ببند ،شمال بدبو
فِس فِس = معطل کردن
میه!)
فالن و پَشمدان = فالن و بیسار
شیر بالل = ذرت
َفلَکه = میدان
طاس = کاسه ی فلزی

س
ر
م
ا
ی

ه
داری
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و تناقض کار کودک

نظ��ام س��رمایهداری تناقضهای عجی��ب و حل
ناش��دنیای دارد .شماری از آنها جهان شمولاند
و شماری به کشورهای مختلفدر ردههای مختلف
توسعه ،گروههای فرهنگی و مناطق اجتماعی تعلق
دارند .یکی از این تناقضها حضور زنان در بازار کار
است .س��رمایهداری بیتردید نسبت به نظامهای
پیش��ین در خود امکانات بیش��تری ب��رای آزادی
و فعالیت زن��ان دارد زیرا به نی��روی کار مزدوری
وابستگی اساسی دارد و ضمنا در فضای آزادیهای
سیاسی و اجتماعیای که با آن عجین است ،واکنش
دیالکتیکی مبارزه ی زنان برای رهایی واقعی شکل
میگیرد .این تناقض ب��ه این صورت بروز میکند
ک��ه وقتی زنان به زبان اقتصاد بوروژایی که در این
جا زبانی ناگزیر است ،به «بازار کار» وارد میشوند
ب��ا افزودن بر عرضهی نی��روی کار موجب کاهش
دستمزد پولی میشوند .اگر وارد این بازار نشوند با
روال دگرگونی تاریخی جامعه ناسازگاری کردهاند.
این به جای خود اما فش��ار هزینهه��ای زندگی و
ضرورت یافتن شماری از کاالها و خدمات مصرف و
نیازهای رفاهی و خدماتی آموزشی و بهداشتی که
اقتصاد سرمایهداری با کاالیی کردن همه چیز آن
را از مردم دریغ میدارد ،موجب میش��ود که زنان
راهی بازار کار شوند و با شرایط نامناسبتر مربوط به
دستمزد ساعات کار محیط کار و شرایط اجتماعی
فرهنگی آن ناگزیر کنار بیایند .به این ترتیب آنها
از حیث فردی منافع خود را در مییابند اما از حیث
جمعی آن را تخریب میکنند .چه بس��ا بر اثر کار
زنان هزینههای ناخواستهی تحمیل شده به خانواده
مانند هزینههای نگهداری کودک،درمان بیماریها،
هزینهه��ای کمک خان��هدار برای شستوش��و و
خدمات خانه ،هزینههای ناشی از بیتوجهی به امور
منزل بخش قابلتوجهی از دریافت زنان را به خود

اختصاص میدهد .راهحل این تناقض سهیم شدن
به ستم ناشی از تناقض سرمایهداری یا دل دادن به
قواعد و مقررات و سوخت وساز بازار نیست .راه حل
روی گرداندن از حضور ِاجتماعی زنان نیز نیست.
راهحل نهایی در تدبیرجوییهای سطحی رایج هر
چند آثار مثبتی از حیث «اقتصاد خانواده» – که از
مقولههای اقتصاد خرد و بورژوایی است – بتوان در
آن یافت ،نیز نهفته نیست .راهحل واقعی عملگرایانه
بهرغم هر انتخاب مناسبدر صحنههای زندگی،در
مبارزه علیه نظامی اس��ت که یا ستم میآفریند یا
تناقض .راهحل مب��ارزهی رهاییجویانهی زنان در
متن مبارزاتدموکراتیک و طبقاتی است.
اگر میتوانی��م با زنان در جامعه اینگونه س��خن
بگوییم ،با کودکان نمیتوانیم .در اینجا سرش��ت
تناقضآمی��ز یرای کودکان قربانی ش��ده در نظام
س��رمایهداری ابعادی هولناک به خ��ود میگیرد.
ک��ودکان وقتی کارمیکنن��د ،حتا اگر کارش��ان
ت��وام با تکدیگری و جل��ب ترحمِکمتر موفق در
این ش��هرهای بیترحم باش��د ،درآمدی به دست
میآورند .بخش��ی از این درآمد به جیب مراقبها
و س��رگروههای س��ازماندهی کودکان خیابان و
بیپناه میرود؛ اما بخش��ی از آن برای زنده ماندن
و رفع گرس��نگی ش��کمی و احیانا کفش و لباس
و اس��باببازی محقرانه او به کار میرود .در میان
ح��دود  ۷۰۰هزار کودک کار و خیابان تماموقت و
نیمهوقت در ایران البته سهم مهمی نیز مرکب از
کودکانیاند که باید حاصل کار خود را به کمک به
معیشیت خانوادهی خود اختصاص دهند .بعضی از
آنها واقعا سرپرس��ت خانوادهاند .من آمار دقیق و
برآوردهای آماری خود را در این مورد گم گردهام،
اما ش��مار آنان قابلتوجه است .آنها از پدر و مادر
ی��ا خواهر و برادر س��المند ،از کار افتاده ،معلول یا
معتاد خود نگهداری میکنند .آنها راهی جز این
کار ندارند« :به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد».

موضوع زن��ان و پایمال ش��دن حق و حقوق
فردی ،سیاس��ی و اجتماعی ش��ان در دوران
جمهوری اس�لامی همواره یکی از معضالت
اصلی و چالش برانگیز جامعه ما بوده اس��ت.
به رغم اینکه شمش��یر بی حقوقی ،سرکوب
و کشتارهای عریان حکومت اسالمی به طور
مداوم کلیت جامعه و اقشار مختلف توده های
مردم را یکسره از دم تیغ خود گذرانده است،
اما نباید فراموش کرد که زنان کشور جزو اولین
گروه بزرگ اجتماعی بوده اند که از همان آغاز
ش��کل گیری جمهوری اسالمی شدیدا مورد
تبعیض جنسیتی و تعرض آشکار خمینی و
دارو دسته ارتجاع اسالمی حاکم بر ایران قرار
گرفتند.
تحمیل حجاب اجباری با ش��عار “یا روسری
یا توسری” اولین تعرض آشکار و سرکوبگرانه
ارتجاع اسالمی علیه زنان بود .تعرضی که در
فرایند بعدی خود با تشدید روز افزون تبعیض
جنسیتی ،ستم و اعمال نابرابری های بیشتردر
تمام شئونات فردی و اجتماعی زنان گسترش
یافت و تا بدان جا پیش رفت که عمال نیمی از
جمعیت کشور را به شهروندان درجه دو مبدل
ساخت.
در میان مجموعه نابرابری های اعمال شده بر
زنان ،تبعیض در امر اشتغال از جمله مواردی
اس��ت که بر آینده زنان س��ایه افکنده است.
بیکارسازی و تبعیض در اشتغال زنان از جمله
ستم های عدیده ای است که زندگی بسیاری
از زنان جامعه خصوصا حیات زنان سرپرست
خانوار را به تباهی کشانده است .به رغم اینکه
طبقه حاکم ایران به طور مس��تمر با تکیه بر
قوانین ارتجاع اس�لامی و با اعمال سیاس��ت
تبعیض جنس��یتی از ورود عموم��ی زنان به
عرصه فعالیت های کار و تولیدی ممانعت به
عمل م��ی آورد و تا آنجایی که برایش مقدور
بوده است خانه نش��ینی را برای زنان جامعه
تبلیغ و ترویج می کند ،اما موضوع بیکارسازی
و اعمال تبعیض جنسیتی در امر اشتغال زنان
طی سال های اخیر ش��کل گسترده تری به
خود گرفته است.
طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران انتشار
داده است و خبرگزاری ها از جمله ایلنا و خبر
آنالین گزارش آن را منتش��ر کرده اند تا سال
های نیم��ه دوم ده��ه  ٨٠از مجموع نیروی
کار زن��ان ،تنها  ١٣درصد آنان یعنی حدود ٣
میلیون نفر مشغول به کار بوده اند .این میزان
از اشتغال زنان تا سال  ۶۵کمتر از یک میلیون
نفر بود که بعد از پایان جنگ بهدلیل مجموعه
تلفات نیروی کار م��ردان در جنگ ارتجاعی
ای��ران و عراق و نیاز زنان در تامین نیروی کار
و جایگزینی تلفات حاصل از جنگ ارتجاعی
منجر به افزایش رشد میزان نرخ اشتغال زنان
گردید .تازه همین میزان نیز طی پنج س��ال
گذشته با تش��دید بیکاری و اعمال سیاست
نابرابری اش��تغال زنان منجر به بیکاری ٩٠٠
هزار نفر از زنان شاغل شده است.)١( .
میزان نرخ  ۱٣درصدی اشتغال زنان در سال
 ۱٣٨۵در مقایس��ه ب��ا س��ال  ١٣٣۵گویای
دو براب��ر ش��دن میزان نرخ بی��کاری زنان در

جمهوری اس�لامی اس��ت .به عب��ارت دیگر
سیاست جمهوری اسالمی در امر اشتغال زنان
از سیاس��ت حاکم بر مناسبات تولیدی نیمه
فئودالی و نیمه سرمایه داری ایران در دهه ٣٠
نیز عقب افتاده تر و ارتجاعی تر است .تازه این
در شرایطی است که به صحت آمارهای ارائه
شده از طرف مرکز آمار و دیگر منابع جمهوری
اس�لامی یقین داشته باشیم ،که البته عموما
این چنین نیست .چرا که حاکمان جمهوری
اسالمی در موضوعاتی از قبیل اشتغال به کار
و ارائه کارهای اجرایی سعی می کنند با ارائه
آمارهای دروغ ،درصد باالتری از واقعیت را ارائه
دهند و در عوض در مورد تورم ،گرانی ،اعتیاد،
دزدی ،اخت�لاس ،قاچاق م��واد مخدر و دیگر
ناهنج��اری های اجتماعی همواره در مس��یر
ارائه کاهش بیش از اندازه نرخ آمار موجود در
جامعه حرکت می کنند .با این همه ،باید اذعان
کرد که برای نش��ان دادن تبعیض جنسیتی
در امر اش��تغال زنان در ایران نیاز چندانی به
تحلیل اقتصادی و ارائه آمارهای دقیق از منابع
دولتی و یا منابع مس��تقل از دولت نیس��ت.
همی��ن آمارهای نه چندان دقیق ارائه ش��ده
توسط دستگاه های دولتی جمهوری اسالمی
به روش��نی درصد بی��کاری و اعمال تبعیض
جنسیتی زناندر امر اشتغال را نشان میدهد.
وجود بیکاری گسترده در جامعه و تبعیض در
امر اش��تغال زنان مقوله ای نیست که تبعات
منفی و بازدارنده آن صرفا در حد عدم تامین
معاش زنان متوقف گردد .گس��ترش عمومی
بیکاری در جامع��ه و به طور اخص بیکاری و
تبعیض در امر اشتغال زنان عالوه بر نابسامانی
های اجتماعی ،تبعات ویرانگری را برای زنان
کشور به همراه دارد .گسترش فحشا و پایین
آمدن سن متوسط زنان تن فروش به  ۱٧سال
از جمله عوارض اولیه اعمال اینگونه نابرابری
های اجتماعی است که ریشه در نظام سرمایه
داری و اجرای قوانین محدویت زای مذهبی
قرون وس��طایی علی��ه زن��ان دارد .ناامیدی،
سرخوردگی و بی آیندگی زنان در امر اشتغال،
مجموعه عوارضدیگری هستند که هم اکنون
یک وضعیت بحرانی را برای زنان کش��ور رقم
زده است .گرایش رو به رشد زنان جهت ورود
به دانشگاه و کسب مدارک عالیه با هدف ورود
به بازار کار ،دس��ت کم بخشی از تالش های
مستمر زنان برای برون رفت از بحران بیکاری،
سرخوردگی های اجتماعی و بی آیندگی در
امر اشتغال و دیگر تبعیضات جنسیتی است
ک��ه این تالش مس��تمر و پیگرانه آنان نیز به
دلیل وجود همان قوانیندینی و ضد زن حاکم
بر کشور با در بسته مواجه شده است)٢(.
اگرچه بخش عمده موضوع بیکاری گسترده
زنان و تبعیض در امر اش��تغال آنان را باید در
ایدئولوژی هیئت حاکمه و وجود قوانین ضد
زن و محدودیت های اعمال ش��ده علیه زنان
ایران جس��تجو کرد ،اما بخش دیگری از این
بیکارسازی های اعمال شده علیه زنان مربوط
به ش��رایط کلی رژیم و نتیجه تشدید بحران
اقتصادی و سیاست های ضد کارگری حاکم
بر جمهوری اسالمی است .سیاستی که طی
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بدبخت��ی نهفت��ه در تناقض از همین جا ناش��ی
میش��ود .این کودکان ،این «گنجشکان خیابان»
به واقع قربانی هیچ چیز نیس��تند مگر همدستی
ستم سرمایه و بیاعتقادی دولتها به فعالیتهای
رفاهی و خدماتی بیبازده اما انسانی؛ اما نه دولت و
نه سرمایهداریای که به نوبت از پشتیبانی و شرکت
این و آن دولت بهرهمند میش��ود ،حاضر نیستند
نتایجی ناشی از حیات اقتصادی خود را که منجر
ب��ه تولی��د و ثروتاندوزی بر مبن��ای کار کودکان
شده است ،برعهده گیرند .اکثر آنها وجود چنین
پرندههای بی بال و پر معصوم را انکار میکنند .بارها
ش��نیدهاید که میگویند« :متکدیان هر یک چند
خانه دارند طال و جواهر جمع میکنند»« ،کودکان
ریاکارند و پولهای زیادی را به اتفاق سردس��تهها
ی��ا پدر و م��ادر واقعی ی��ا ناواقعیش��ان به جیب
میزنن» ،این حرفها فقط گمراهکننده نیستند،
بلکه بیشرمانهاند .حتا اگر بتوانند چند موردی هم
متکدی موفق را نشانه کنند.
تناقض وقتی ظاهر میشود که بازداشتن کودکان
از کار ک��ردن ،چنان ک��ه روز لغو کار کودک تبلور
انس��انی آن است ،به منزلهی بیچاره کردن اعضای
نیازمن��د خانواده اس��ت؛ ام��ا اج��ازه دادن به کار
ک��ودکان (اینکه ک��ودک را زیر  ۱۵س��ال ،یا زیر
 ۱۸س��ال میگیریم؟ بستگی به شرایط اقتصادی
و اجتماعی و سیاس��ی دارد) یعن��ی اجازه دادن به
رواج ناانسانگرایی روابط ناسالم ،خطرهای جنسی
و جسمی و روحی برای کودکان و چشم بستن به
روشهای سنگدالنهی س��وداندوزی سرمایهداری.
در ای��ران کارگاههای زیادی هس��تند ک��ه از کار
سازمان یافتهی کودکان استفاده میکنند که شامل
قالیبافی ،رنگرزی ،صنایع دس��تی ،جوراببافی،
نجاری ،آجرپزی ،نانوایی ،ساختمانسازی ،کار در
مزرعه و باغ و نگهداری حیوانات و جز آن میشود.
همهی آنها س��نگدالنهاند ،اما لزوما مبتنی بر کار
مزدوری کودکان توسط سرمایه داران نیستند ،چه
بسا کودکاندر کنار والدینشان کار میکنند؛ اما این
ستم س��رمایهداری در شکل توسعهی ناموزون آن
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اس��ت که به هر حال بر همهی
شکلهای کار ،حتا شکلهای
سنتی و خانوادگی آن ،سایهی
شوم خود را میاندازد.
ورود کودکان به بازار کار به ویژه
بازاری که به دستهای ظریف و ظرفیت
مزدپذیری محدود آنان نی��از دارد به هر
حال بنا به قانون ستمگرانهی بازارِعرضه
و تقاضا ،موجب افت دستمزدهای پولی
میشود؛ اما عدم ورود آنان به این بازار
خانوادهها را بیچاره میکند .در جهان
 ۲۷۰میلیون کودک کار وجود دارند هم
سرمایهداری و هم خرده فرهنگهای به
جا مانده از دوران پیشاس��رمایهداری و
هم خانوادههای قربانی شده به کار اینان
نیازدارند .اگر از زنان میتوانیم بخواهیم
به جای این در و آن در زدن و تس��لیم
شدن و خود را پایین دیدن باید بهرغم
دلدادن به واقعیت معیشتی علیه نظام
سیاسی و اقتصای متحد شوند و وجدان
جمعی خود را تحکیم بخشند ،این را از
کودکان نمیتوانیم بخواهیم .آنها نیاز
به شنیدن موعظههای ما ندارند .بیشتر
از موعظه الزم دارند از س��ر و کولمان
باال بروند و بازی کنند .حتا زنان نیز به
تنهایی نمیتوانند پندهای روشنفکرانه
و فیلسوفمآب را بشنوند و عمل کنند.
آنها در حصار تحجر و تعصب و خرافه،
زور و س��رکوب و نیرنگ گیر افتادهاند.
وضع کودکان که روشن است .همهی
آنها به ویژه گنجشگان خیابان نیاز به
یاری عملی م��ا دارند .تدوین نظریهها
ب��ر مبن��ای تجرب��ه و نظری��ه و برای
آزمون ش��دن در عرصه ی خیابان ،در
حوزههای مسایل کودک ،خود بخشی
از پراکسیس است• .
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تشدیدنابرابریاشتغالزناندرجمهوریاسالمی

گسترده و تشدید تبعیض در امر اشتغال زنان
توسط رژیم جمهوری اسالمی ،صرفا گوشه ای
از مجموعه سیاست های تبعیض جنسیتی و
نابرابری علیه زنان ایران است.

است .تازه اعالم این درصد از زنان بیکار دارای
تحصیالت دانش��گاهی در شرایطی است که
طبق تعریف مرکز آمار ایران افرادی که دو روز
در هفته دست کم به میزان یک ساعت در روز
فعالیت کاریدارند ،شاغل محسوب می شوند.
البته این سیاست مرکز آمار ایران برگرفته از
سیاست ضد کارگری سازمان جهانی کار است
که در تعریف فرد ش��اغل می گوید :ش��اغل
کسی است که طی ۱٠روز گذشته یک ساعت
کار کرده و درآمد داشته باشد.
( -)٣خبرگزاری فارس ٢٧ ،فروردین به نقل
از مس��عود نیلی اقتصاددان و اس��تاد دانشگاه
صنعتی ش��ریف در برنام��ه تلویزیونی پایش
نوش��ت :طی س��ال های  ٨٠ت��ا  ٨۵به طور
متوسط  ۶٩۵هزار شغلدر هر سال ایجاد شده
که این رقم در سال های  ٨۵تا  ٩٠به  ۱۴هزار
نفر رسیده است.در واقع خالص اشتغالدر این
مدت صفر بود اس��ت و این در حالی است که
موج جمعیتدهه  ۶٠وارد بازار کار شده است.

سال های گذشته با اعمال سیاست اقتصادی
نئولیبرالیستی حذف سوبسیدها و آزاد سازی
قیمت ها ،عمال باعث تعطیلی کامل بسیاری
از کارخانه ها و یا کاهش میزان تولید در بقیه
مراکز تولیدی شده است .با اعمال این سیاست پا نوشت ها:
جمهوری اسالمی ،عالوه بر بیکارسازی صدها ( -)۱خبرگ��زاری ایس��نا در روز  ٧خرداد ٩٢
ه��زار نیروی کار در کارخانه ها س��بب پایین به نقل از مس��عود نیلی تدوینگر اولین سند
آمدن بیش از حد میزان ایجاد اشتغال به کار استراتژی توسعه صنعتی و نیز معاون سازمان
جدید در کل جامعه بوده است .جامعه ای که برنامه و بودجه در زمان هاش��می رفسنجانی
طی س��ال های  ٨۵تا  ٩٠ساالنه یک میلیون در جمع اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران
نفر نیروی کار جدید وارد بازار کار شده اند ،اما نوشت :تعداد شاغالن زن در سال  ۱٣۶۵کمتر
طی همین مدت هر ساله فقط  ۱۴هزار شغل از یک میلیون نفر و تا سال  ٨۴به  ۴میلیون
جدید توس��ط دولت جمهوری اسالمی ایجاد نفر رسید .و این در شرایطی است که طی سال
ه��ای  ٨۵تا  ۱٣٩٠ح��دود  ٩٠٠هزار نفر از
شده است)٣( .
در این وضعیت نیز ،با توجه به همان سیاست تعداد زنان شاغل کم شده است.
تبعیض آمیز حاکم بر جمهوری اسالمی ،زنان ( -)٢طبق سرشماری مرکز آمار ایران۴٨/١ ،
کشور اولین قربانیان بیکارسازی گسترده طبقه درصد زنان بیکار ایران تحصیالت دانشگاهی
دارند .ای��ن میزان برای م��ردان  ١۴/٧درصد
سرمایه دار حاکم بر ایران شده اند.
گرچه در جمهوری اسالمی
تبعی��ض و نابراب��ری در امر
اش��تغال زن��ان ،نابراب��ری
دس��تمزد و بیکارس��ازی،
ابعادی گس��تردهتر از دیگر
کشورهای سرمایهداری دارد،
ام��ا این تبعی��ض و نابرابری
صرفا به جمهوری اس�لامی
خالصه نمی شود .بیکارسازی زندانیان سیاس��ی درای��ران به ب��ود ،روز پنجش��نبه  ٣٠خرداد
و تبعیض در امر اشتغال زنان وی��ژه فع��االن کارگری اس��یر دچار س��کته قلبی شد و پس از
ریش��ه در مناسبات سرمایه در زندانه��ای رژی��م ارتجاعی انتقال به بیمارستاندرگذشت.
داری داش��ته و دارد .از این جمهوری اسالمی زیر فشارهای این یک مرگ طبیعی نیس��ت،
بلکه قتلیست که زیر فشارهای
منظر ،در تمام کش��ورهای متعددی قرار دارند.
س��رمایه داری زن��ان ک��م
کسانیو ش��رایط وخیم تغذیه ،بهداشت جسمی و روحی صورت گرفته و
بیش جزو نخستین
هستند که قربانی بیکارسازی و درم��ان ،ای��ن زندانی��ان را با متهم آن نیز رژیم حاکم برایران
در هن��گام بروز بحران های بیماریه��ای مختل��ف رو به رو اس��ت که زندانیان سیاسی را در
وخیم ترین شرایط به بند کشیده
ادواری مناس��بات تولی��د ساخته است.
س��رمایه داری می ش��وند .عالوه ب��ر این ،زندانبان��ان رژیم است.
اما این پدی��ده در جمهوری عمدا از اع��زام به موقع زندانیان هم اکنون تعدادی از کارگران و
اسالمی به دلیل ماهیت فوق برای مداوا نیز خودداری میکنند فعاالن جنبش کارگری اسیر در
ارتجاعی این نظ��ام و نیز به تا فش��ار به زندانیان سیاسی را زندانهای جمهوری اسالمی از
دلیل اعمال ش��دید قوانین افزایشدهند .همین مسئله توام جمله رضا شهابی ،شاهرخ زمانی،
ضد زن و تلفیق دین و دولت با شکنجههای جسمی و روحی محمد جراحی ،بهنام ابراهیمزاده
سرمایه داری به امری بسیار دیگری که زندانیان با آنها مواجه در وضعیت وخیم جسمانی قرار
فراتر از تبعیض و نابرابری
های هستند ،تا کنون منجر به مرگ دارن��د و نیاز به م��داوا در خارج
متعارف در جوامع س��رمایه
داری تبدیل شده است .آنچه چندین تن از زندانیان سیاسیدر از زن��دان دارند ،ام��ا جمهوری
را که حاکمان اسالمی بر زنان سالهای اخیر شده که اغلب در اس�لامی همچن��ان آنه��ا را در
ایران تحمیل کرده اند ،صرفا اثر س��کته جان خود را از دست زندان نگاهداشته و مانع از مداوای
آنهاست.
در مح��دوده تبعیض در امر دادهاند.
اش��تغال خالصه نمی شود .پس از قتل س��تار بهش��تی زیر هدف رژیم از این وحشیگریها
نظ��ام س��رمایه داری حاکم شکنجه ،خبر مرگ افشین اسانلو تش��دید فش��ار برای به تسلیم
بر ای��ران با تکیه ب��ر قوانین از فعالین سندیکائی انتشار یافته واداشتن فعاالن کارگری یا مرگ
ارتجاعی اسالمیدر مسیر بی که گفته میش��ود در اثر سکته تدریجی در زندان است.
حقوقی زن��ان ایران تا حذف قلبی در زندان گوهر دشت جان اما فعاالن کارگری با ایستادگی و
کامل ابتدای��ی ترین حقوق باخته اس��ت .وی در سال  ۸۸به مقاومت خود به رغم تمام فشارها
فردی ،اجتماعی و نیز
سلب  ۵س��ال زندان محکوم شد و در و تحم��ل بیماریهای ش��دید،
تمامی آزادی های انس��انی،
دمکراتیک و سیاس��ی آنان حال��ی که چند ماه��ی به پایان نشان داهاند که تسایم زورگوئی
پیش رفته است .بیکارسازی دوره محکومیت وی باقی مانده رژیم نمی شوند.

نشریه کار شماره ۶۴۷

جمهوری اسالمی مسئول
مرگ افشین اسانلوست

جمه��وری اس�لامی هرگ��ز
نمیتواند با زندان ،شکنجه ،قتل
و اع��دام ،مان��ع از ادام��ه مبارزه
کارگ��ران و فعالی��ن کارگری و
کمونیست برای تحقق مطالبات،
اهداف و آرمانهای انسانیشان
گ��ردد .توقف��ی بر ای��ن مبارزه
نخواهد بود.
سازمانفدائیان(اقلیت)جمهوری
اسالمی را مسبب مرگ افشین
اسانلو میداند و فشارهای رژیم
را بر فعالین کارگری زندانی که
منجر به بیماری و مرگ آنها شده
است ،محکوم میکند.
سازمان فدائیان(اقلیت) خواستار
آزادی فوری و بی قید و ش��رط
فعاالن کارگری و کلیه زندانیان
سیاسی است.
سرنگون باد رژیم جمهوری
اسالمی
– برقرار باد حکومت
شورائی
– زنده باد آزادی
– زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
اول تیر ماه ۱۳۹۲
کار – نان – آزادی –
حکومتشورایی
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رایآرامکردنذهن

هاییشگفتانگیزب

آیا معموالً
احساس راحتی و آرامش میکنید؟
آیا هر روز سرشار از لذت هستید،
طوری که انگار هیچ مشکل یا درد
احساسی ندارید؟...
اگر هنوز مشغول خواندن هستید،
پس جزء اکثریت مردم هس��تید
که برای رس��یدن به زندگی بهتر،
آرامت��ر و لذتبخشت��ر ت�لاش
میکنند .بااینحال به نظر چالشی
غیرممکن میآید و در آخر بخاطر
شکس��ت در این راستا خودمان را
از نظر ذهنی تنبیه میکنیم و به
این نتیجه میرس��یم که« ،اص ً
ال
من ب��رای با آرامش زندگی کردن
آفریده نشدهام».
ه��دف ما در این مقاله این اس��ت
که تکنیکی ساده برای وارد کردن
آرامش ،ل��ذت و نظم بیش��تر به
زندگیتان معرفی کنیم.

چرا یافنت آرامش و لذت دشوار
است؟
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این
افکار نوعی مایه پرت کردن
ح��واس اس��ت و ما را از س��کوت
درونیمان دور میکند.
این فقط آزمایش��ی بود که در آن
آگاهانه ذهنمان را مشاهده کرده
و س��عی کردی��م س��اکن بمانیم
اما نتوانس��تیم .وضعی��ت فضای
درونیت��ان را وقت��ی روزت��ان را
میگذرانی��د و از افکار آلودهکننده
غافلید ،تجسم کنید.
در نتیج��ه ،فض��ای درون��ی ما با
اطالعات بیفایده ،افکاری که برای
سالمتیمان مفید نیستند ،به هم
خواه��د ریخ��ت .ازآنجاکه فضای
درونیم��ان به هم ریخته اس��ت،
وضوح و روشنی درونیمان و خرد
ذاتیمان دور و تار میش��ود .و در
نتیجه تماسمان با بخشی از خود
درونیمان که مق��دس ،منطقی،
آرام و جاودان اس��ت را از دس��ت
میدهیم.
حواسپرتیهای��ی ک��ه ف��وری و
مهم میدانس��تیم ،مثل تماشای
تلویزی��ون ،ب��روز ک��ردن صفحه
فیسبوکمان،چککردنایمیلمان،
غیبت کردن پش��ت تلفن و از این
قبیل ،همگی شما را عقب میبرند.
همه آنها توجه شما را عقب کشیده
و حواس شما را از مسائلی که واقعاً
برایتان اهمی��ت دارند--چیزهایی
که خوش��بختی و شادی بادوام به
ی خودتان و دیگرانی که قرار
زندگ 
است بشناس��ید ،میآورند --پرت
میکند.
چ��ه آن را تش��خیص دهید و چه
ندهید ،اطالعاتی که خودتان را در
معرض آن ق��رار میدهید ،فضای
درونی شما را تا حدی پر میکند
و بر احساسات و خواستههایتان اثر
میگذارد.
و اگ��ر دقت نکنیم ،ممکن اس��ت
خیل��ی راح��ت زمانی ک��ه وقت
باارزش��مان را ص��رف چیزه��ای
بیارزش میکنیم ،زندگیمان را از
دستدهیم و بعد با خود فکر کنیم
که زندگیام چه شد؟

اگر به مش��کالتمان ن��گاه کنید
میبینید که بیشتر این مشکالت
ریش��ه در ذهن ما دارن��د .فرض
ابتدایی همه آنها یکس��ان اس��ت:
یک اتف��اق خارجی روی میدهد،
ما انتخاب میکنیم که فقط یک
ط��رف جری��ان را ببینی��م و بعد
طوری آن را تفسیر کنیم که دچار
تعارضات ذهنی شویم که نتیجه
آن نوعی رنج احساسی است.
بااینکه گفتن «مش��کالتت را رها
کن» آسان است ،همه ما میدانیم
که عمل به آن ،به این س��ادگیها
هم نیست .همه ما سالها در جذب
مشکالت و تعارضات شرطیسازی
کردهای��م .به همی��ن دلیل فقط
گفتن «دیگر به مش��کالتت فکر
نک��ن» چن��دان تاثی��ری روی ما
نخواهدداشت.
ما به ابزارهای�ی نیاز داریم که
ریش�های با مش�کل برخورد
کند.
اج��ازه بدهید چی��زی را امتحان
کنی��م .یک دقیقه (ی��ا  ۵دقیقه) چرا احساس بیثباتی میکنم و
چشمهایتان را ببندید و طی این اینقدر زود آسیب میبینم؟
مدت تصمیم بگیرید که سکوت و چرا احساس خوشبختی و موفقیت
سکون کنید و نگذارید با افکارتان منیکنم؟
از این سکوت بیرون بیایید (حاال و بع��د با همی��ن فکره��ا از دنیا
دست از خواندن بردارید و این کار میرویم.
را بکنید).
اگر هن��وز اینجا هس��تید .نفس
میکش��ید و اینجا را میخوانید،
خوب ،حاال چه اتفاقی افتاد؟
احتماالً متوجه شدید که لحظهای کنترل سرنوش��تتان را به دس��ت
که ساکت ش��دید ،افکار دیگر به گیری��د ،و با چیزهای��ی که بر آن
س��راغتان نیامدند--منظور افکار تمرکز میکنید و اجازه میدهید
وارد زندگیتان شوند شروع کنید.
نامربوط است.



راهنمای ساده برای پاکسازی
درونی

ی��ک راه ب��رای پاکس��ازی بههم
ریختگی فضای درونیمان ،حفاظ
گذاشنت برای حیاط ذهنمان است؛
اینکه از چیزهایی که وارد ذهنمان
میش��ود آگاه باش��یم ،با کلمات،
افکار و توجهمان شروع کنیم.
ممکن است از این آگاه نباشیم اما
انرژی زیادی را صرف غیبت کردن،
بدگوی��ی درمورد دیگران ،قضاوت
کردن مردم ،پیدا کردن اشتباهات
آنها و غرق ش��دن در افکار منفی
مثل حسادت ،گناه یا ترس و بهانه
آوردن برای پوش��اندن احس��اس
واقعیمانمیکنیم.
ش��اید همه اینها به نظرتان کمی
اغراقآمیز بیاید اما اگر واقعاً مراقب
خودمان ،افکار و کلماتمان باشیم،
متوجه خواهیم شد که هر روز در
نقطهای ،حتی ناآگاهانه ،خیلی از
این احساسات را داریم.
خیلیوقتها این تخطی بس��یار
ظریف اس��ت مثل ی��ک قضاوت
منف��ی درم��ورد گارس��ن ی��ک
رس��توران یا خستهش��دن از یک
مشتری تلفنی و بدگوییدرمورد او
و یا گفتن یک دروغ کوچک برای
بهانه آوردن به جای نه گفتن.
این نیس��ت ک��ه با داش��تن این
احساس��ات یا گفتن این کلمات
به آدمهای بدی تبدیل میشویم.
یعن��ی این چیزه��ا زبال��ه هایی
بیفایده هستند که فضای درونی
ما را اش��غال میکنن��د و به درد
سالمتدرونیمان نمیخورند.

برای پاکسازی درونی خود این
چهار قانون را رعایت کنید:



 .۱چیزی که واقعًا منظورتان است
بگویید.

به چیزی که میگویید واقعاً اعتقاد
داشته باشید.

 .۲چی��زی را ب��ه کس��ی نگویید
مگراینک��ه بتوانی��د آن را به همه
بگویید.

 .۳چیزی را که نمیتوانید بیرون
بگویید،درون نگویید.

 .۴چی��زی نگویی��د مگ��ر اینکه
درست ،مفید و بامحبت باشد.
اینج��ا هر کدام از این م��وارد را با
جزییات بیشتر بررسی میکنیم


آموزش سنتور
---------------

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178

 ۴قانون برای
آرام کردن ذهن

 .۱چیزی که واقعاً منظورتان است
را بگویید .به چیزی که میگویید
واقعاً اعتقادداشته باشید.
قسمت اول:

چیزی که واقعاً منظورتان است را
بگویید.
آیا برای جلوگیری از برخورد کامل
با ی��ک موقعی��ت ناراحتکننده
میفهمید که مشغول بهانهآوردن
هستید؟
بعنوان مثال ،دوس��تتان از ش��ما
میخواه��د که در ی��ک مهمانی
شرکت کنید .واقعاً دوست ندارید
ام��ا بهانه
به آنجا بروید
میآورید
ک��ه ،
«نمیتوانم جور کنم
بیام» یا «خیلی سرم شلوغه»،
تا بتوانید ب��ه آرامی از چیزی یا
کسی یا فعالیتی جلوگیری کنید.
منونه دیگر میتواند این باش��د که
کس��ی از ش��ما میخواهد کاری
برای او انجام دهید که شما خیلی
به آن راغب نیس��تید ،اما احساس
گناه میکنید و نمیتوانید به او نه
بگویید ،به همین دلیل از برخورد
با آن ف��رد جلوگی��ری میکنید
(تلفنها یا ایمیلهای او را جواب
نمیدهید) یا بهانهای می تراشید

که حقیقت ندارد.
دلیلش این نیس��ت که
نمیتوانی��د کاری انجام
دهید .واقعیت این است
ک��ه تصمی��م گرفتهاید
آن کار را انج��ام ندهید؛
اما عمل بهان��ه آوردن یا
اجتناب از آن ،جنبش��ی
در فض��ای درونیت��ان
آغ��از میکند ک��ه برای
حفظ آن نی��از به انرژی
دارید .به جای س��کون
و آرامش ح��اال خود را
مشغول فکر کردن
به ای��ن «دروغ»
میکنید.
قت��ی
و

میخواهی��د
چی��ز ی
بگویید ،تصمیمی آگاهانه بگیرید
که حقیقت محض ی��ا آنچه واقعاً
منظورتان است را بگویید.

حقیق��ت
محض الزم نیست
خش��ن یا ناراحتکننده باش��د،
{>> ادامه در صفحه}28 :

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

يادداشت

27

يادداشت

قاسم كشكولي

به شعور مخاطب احترام بگذاريد

به شعور مخاطب احترام بگذاريد
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13

ش��ما باید یک توضیح مطلوب از باید زمانی که برای رسیدن به وزن کنی��د که بدین ترتیب پس از ۱۲
هدف تان در ذهن خود داش��ته و ای��ده آل خود می گذارید خارج از هفته به وزن ایده آل خود خواهید
آن را به خود دیکته کنید .یکی از محدوده زمان هایی باش��د که به رسید .اما دست نگه دارید .واقع گرا
ارش��اددراسالمي از
فرهنگ و
رسیدگینظرهاي
مميزي و اعمال
صحبت ودرباره
اسالمي
راه وهاارش��اد
فرهنگ
صحبت درباره مميزي و اعمال نظرهاي وزارت
انتهای
کنید که
وزارتدقت
باش��ید.
مدرس��ه
وجودازآوردن کارهای خانه
برای به
بهترین
آن دس��ت مباحثي اس��ت كه به كرات درباره آن س��خن گفته است .به عقيده
آن دس��ت مباحثي اس��ت كه به كرات درباره آن س��خن گفته است .به عقيده
کنید
س��پری
هاییميکه
بتوانید
کنید.تا شاید
اس��تفاده
خود،
میواس��طه
همين
داند و به
هفتهمردم
روزیرا نماينده
فقطخودش
نه��ادي
زماني كه
واس��طهاز فعل می م��ن
همين
درو به
انگی��زهداند
م��ن تا زماني كه نه��ادي خودش را نماينده مردم مي
شود،
می
کمتر
و
کمتر
شما
وزن
داشته
روی
پیاده
دقیقه
۲۰
یا
۱۰
به
توانم"
"می
یا
توانست"
س��فر
متوليبرای
یافتنی
کاه��ش وزن و حت��ی الغ��ری از و
تصور ميكند كه متولي فرهنگي اس��ت و با اهل قلم از دريچه بياعتمادي وارد
"خواهمدريچه بياعتمادي وارد
خودبا اهل قلم از
اس��ت و
فرهنگي
دس��ت كه
تصور ميكند
دس��تش��د.
هم خواهد
وزنیبدتر
میزانهيچ،
پسش��ود
بهتر كه نمي
مميزي كتاب
ش��ود اوضاع
ش��د.
هم خواهد
فعلبدتر
جایهيچ،
نميش��ود
کمترین كه
دركتاب بهتر
مميزي
تعییناوضاع
مواردی است که بسیاری افراد در ميش��ود
می
که از
بیشتر! پس
مي و نه
"دوست باشید.
برنامه ای
خواهم" یا
"می
زمان
کنید ت��ا
موردكردن
زمانهزينه
کمت��ربا ورنج و
دهیددرنیزكشور كه
مستقل فعال
آزاد و
نويسندگان
برخوردي كه
هزينه كردن
است.با رنج
كشور كه
مستقل
ب��هآزاد و
نويسندگان
برخوردي
نیاز
کنید
عمل
بتوانید به آن
بریزید که
نگویید:
برایو مثال
فعال دردارم"
معین
مقصد
كه بتوانید
ممک��ن
آرزوی رسیدن به آن هستند.
كرد،
خواهد
نااميدي
دچار
را
دارند
برمي
گام
مسير
اين
در
خود
زندگي
عاشقانه
كرد،
خواهد
نااميدي
دچار
را
دارند
برمي
گام
مسير
اين
در
خود
زندگي
در مورد راه های رس��یدن به وزن عاشقانه
برسید .کم کردن وزن نیز از همین "من می خواهم وزنم  ۵کیلو کمتر و از آن خسته نشوید .نه برنامه ای هم بیشتر خواهد ش��د .اما نگران
آن هم افرادي كه با ترويج دانايي و فرزانگي سعي در بهتر كردن شرايط انساني
آن هم افرادي كه با ترويج دانايي و فرزانگي سعي در بهتر كردن شرايط انساني
موثر
خیلی تازود و
سرتاسرزمان
نباشید ،این
نیایید.
پس آن بر
می درکند.
قانون
زماني كه
جهان دارند.
تنها در كشور خود بلكه در
بش��ري نه
می توانم که ازجامعه
"من كه
بگویید:زماني
بلکه دارند .تا
باشد"..جهان
صورتی در سرتاسر
درخود بلكه
كشور
پیروی تنها
بش��ري نه
ایده آل مطالب زی��ادی خوانده جامعه
خواهد
خود کم
کیل��وو از وزن
آل ۵
اينب��ه
خواهید
ک��ه می
گذشت.و نويس��نده را همچون
اعتماد نكنند
کنم ".یا  متوليان فرهنگي به اين فعاالن عرصه قلم
همچون
نويس��نده را
اعتماد نكنند
ایدهقلم
وزنعرصه
فعاالن
فرهنگي به
اید ،ام��ا قبل از اینکه در مورد متوليان
خود مروج آن هس��تند؛ بدانند وضع
مواجهه با فرهنگ رس��مي كه
خطري در
وضع
بدانند
هس��تند؛
مروج آن
رس��مي كه
مواجهه با
جزئیات کاهش وزن بخوانید خطري
سایز
توانست
خواهم
باشید.خود"من
فرهنگبین
باید واقع
خوددربرسید
باشید:
خود را از واقع گرا
نکنید:روز به روز از
فراموشقل��م را
فعاالن عرصه
وضعيتي كه
واق��عب��ود.
منوالراخواهد
الرجروز به روز
قل��م را
عرصه
وضعيتي
دوستخواهد
همين منوال
الرج به
مدتكه ایک
فعاالنس
ب��ود .چه
دارید طی
بهتر اس��ت از ق��دم های ب��هاینکه
زمان را
گرایانه
همين خود
کاهش ازدهم ".هدفب��هه��ای
توليدسريالهارابررسيميكند
فضايي
اصلاغراق
كرد .بي
نااميدترباخواهد
عرصه علم و
ت��الش در
كرد .بياغراق در چنين فضايي
وزنی فرهنگ
چه علم و
زمانیدربهعرصه
اصلی و موثری که شما ت��الش
نااميدتربهخواهد
برس��ید باید
فرهنگاگر
عنوان مثال
کنید .به
انتخ��اب
به
چنينباید
واقعدرگرایی
توجه به
نميتوان پاياني براي مميزي قائل شد.
نميتوان پاياني براي مميزي قائل شد.
فرهنگ وباشد.
امکان پذیر
را به وزن مورد نظر صورت
کم کنید
فرهنگيوزن
 ۲۰کیلو
قصد دارید
توجه
بدهید .اگر با
ارش��ادنیز
فرهنگ و زمان
ش��رايطراياددر
اندازه گیری
ارش��اد موارد
ش��رايط ياد
اهمیت توجه به
اس��المي با
وزارت
متوليان
قابلتوجه به
اس��المي با
منطقی وزارت
متوليان فرهنگي
خ��ود را هم
هدف
پ��س
رسیدن
دنبالکه
بپذیرید
باید این
برای
ماهه
برنامه ۳
همهیک
جزئیات
به به
کنید:
حلاظ
گذاری خود
هستند؛
انس��انيت
مهمتر
فرهنگ و از
ادبيات،
اعتالي
ش��دهرااگر به
هستند؛
انس��انيت
هدف مهمتر
فرهنگ و از همه
گ��ذاری ادبيات،
دنبال اعتالي
اگر به
خ��ود نزدیک ش��ده
مسير
عاش��قانه در
آزادهاي
هفته خالق و
نويس��ندگان
اعتماد به
چارهاي
به اين مسير
که در
عاش��قانه
خالق و آزادهاي
منطقی واعتماد
م��ی کند چارهاي جز
نويس��ندگاندهید.
البتهبهجدی انجام
مدت ۲
جز ظرف
هدفی
هن��گام هدف چنین
به
میریزیداينباید
وزنكهخود
کاهش
دق��تكهکنید
حداکثربه سمت
کهجامعه را
درازمدت
اینکهتوجهي
ندارند .بي
ندارد.دارند؛
گام برمي
جامعه را به
تر ومسئله در
دقی��قاين
بایدتوجهي به
ندارند .بي
دارند؛
آ گا ه گام برمي
گ��ذاری
ه��دف
ب��رای
سمت کنید .امکان
تالش
در دهید
مسئلهقول
بتوانیدبه اينخود
اس��تفاده
درازمدتاعداد
گ��ذاری از
قهقرا ،ابتذال ،مصرفگرايي ،سطحينگري و خرافات پيش خواهد برد ،متأسفانه
"منو خرافات پيش خواهد برد ،متأسفانه
سطحينگري
گرايي،
مصرف
ابتذال،
قهقرا،
فرات��ر از مواردی همچ��ون
در
وزن ،سایز یک محدوده زمانی مشخص برای خود را در رس��یدن به هدفتان
برای مثال واحدی مانند
بيش��ترين مميزيها در بخش كتابهاي حوزه ادبيات اعمال ميشود ،حوزهاي
بيش��ترين مميزيها در بخش كتابهاي حوزه ادبيات اعمال ميشود ،حوزهاي
کنم"
خود را
خواهمدروزن
دلخواه
نقشوزن
رسیدن به
مقرر
تدريجيو اندازه
حذفانتخاب
کمر را
ميدور
لباس یا
دهید .تدريجي
میبا حذف
انجامكند.
ايفا مي
زمان بوم
تعیین اين مرز و
خودفرهنگ
اعتالي
مهمي در
كه
كند .با
مرز و بوم ايفا
کماين
فرهنگ
اعتالي
م��ی مهمي
كه نقش
یک
باید
باش��د.
مش��ابه
ادبيات،موارد
و
باشید.
انگشت
ده
قانون
از
توانید
می
کنید
انتخابماند.اهداف
ه��ای
راه
که
حاال
کدام
هر
برای
خود
نظر
مورد
های
ادبيات ،جامعهاي خشن و به دور از انسانيت براي ما برجاي خواهد
جامعهاي خشن و به دور از انسانيت براي ما برجاي خواهد ماند.
بخ��ش كتاب
مميزي
نمایید.از هم��كاران در خص��وص نح��وه اعم��ال
كتابدهید .استفادهبرخ��ي
اعم��ال
هم��كاران در
برخ��ي از
خص��وصموثر
هوش��مندانه و
ه��دف

کاهش
در درزمینه
هوش��مندانه را
بخ��شق��رار
مميزيآنهادر هدف
یکی از
نح��وه ی��ا
شود
تر
سهل
كمي
ها
عرصه
اين
فعاالن
براي
ش��رايط
تا
دهند
مي
پيش��نهاداتي
شود
تر
سهل
كمي
ها
عرصه
اين
فعاالن
براي
ش��رايط
تا
دهند
مي
پيش��نهاداتي
برای خود انتخاب کنید .بدین ترتیب تا زمان رسیدن به آن بر اس��اس این قانون ،وزن شما به وزن می دانید ،اگر قصد انجام آن
قدم اول:
اين در صورتي اس��ت كه من هيچ اعتق��ادي به مميزي ندارم .مميزي نهايي را
اين در صورتي اس��ت كه من هيچ اعتق��ادي به مميزي ندارم .مميزي نهايي را
کاغذ
به هدف  ۱۰۰تقس��یم می ش��ود و میزان را داری��د ،همین ح��اال یک
یک هدف هوشمندانه اندازه خاص در رس��یدن
بايد به عهده مخاطبان كتاب بگذاريم .اين خود مردم هس��تند كه بايد دس��ت
بايد به عهده مخاطبان كتاب بگذاريم .اين خود مردم هس��تند كه بايد دس��ت
خصوصیات زیر
آثارکم می
هفته
وزنیبهکه در
فاکتورهای
س��ريبربه اس��اس
برداشته و
ورزید.
اهتمامبهخواهید
هـدف خـود را تعییـن
كتابفروشيهاي ميدان
کنید بزنند .اگر
منتش��ر شده
گزينشهرميان
هاي ميدان
كتابفروشي
بزنند.رااگر س��ري
به گزينش ميان آثار منتش��ر شده
شود:
می
شامل
در
تان
وزن
به
مس��تقیم
بستگی
نوشتهدرو
را
خود
اهداف
ش��ده
ذکر

کنیـد
انقالب بزنيد با مردمي روبهرو خواهيد ش��د ك��ه از ميان كتابهاي موجود
انقالب بزنيد با مردمي روبهرو خواهيد ش��د ك��ه از ميان كتابهاي موجود در
کنید.از كتابها بارها تجديد چاپ
مروربرخي
زنند .گاهي
انتخاب مي
دس��ت
انتخابتجديد
راها بارها
كتاب
ميزنند .گاهي برخي از
وقتی که قصد سفر می کنید ،قفس��هها دس��ت به انتخاب
ترتیب
دارد.به بدین
قفس��ههاهفته
چاپبتوانید ابتدای هر
کنید که
اعمالی
>كتابي آنقدر در قفسه كتابفروشيها
ش��ود كه
مالحظه مي
هرگاه هم
ش��وند و
در مي
کنید:كتابفروشيها
عملقفسه
آنقدر در
مطمئناً باید مقصدی مناسب ميش��وند و گاه هم مالحظه مي
توانید
هفته م��ی
انته��ای
كتابي آنها
ش��ود كه به
اهداف
ميمان��د كه گرد و غبار بر آن مينش��يند .انتظار من و ديگر فعاالن عرصههاي
ميمان��د كه گرد و غبار بر آن مينش��يند .انتظار من و ديگر فعاالن عرصههاي
مورد
وضعیت خانه یکی از  ۱۰۰قس��مت وزن خود را نکته :پس از نگارش اهداف
ب��ا توجه به ش��غل،
معین و
قلم از متوليان فرهنگي بويژه مس��ئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تالش
قلم از متوليان فرهنگي بويژه مس��ئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تالش
۸۵
شما
اگر
مثال
برای
کنید.
کم
می
که
پولی
می��زان
کار،
محل
و
که
دستهربهجایی
اينكهبرماروی
آنها را
نظرتان
اختصاصی
گزينش و
است.
در جهت تس��هيل چاپ و نش��ر در كشورمان
كشورمان است .اينكه ما دست به گزينش و
در جهت تس��هيل چاپ و نش��ر در
دارید و
اس��ت.هزینه کیلو وزن
کاه��ش وزن
می
چشمتان
بیشتر
طول روز
 ۱۰من در
انتخاب ميان كتابها بزنيم به برای
اس��ت.
حقبهمخاطبان
بزرگي در
توهين
خواهیدعقيده
میبزنيم به
كتابها
انتخاب ميان
برای مخاطبان
توانی��ددر حق
خودتوهين بزرگي
عقيده من
احترام به شعور آنها
نصببايد با
هستند كه
قش��ر
كتابخوان
شعور آنها
بايد با احترام
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فرهيخته
قش��ر كتابخوان قش��ر
کم کنید،
خود را
قش��ر وزن
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همچنینبهمقدار
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آش��پزخانه،
کنید .در
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انتخاب نهايي رایک
رسیدن به وزن ایده آل باید خود بگذارید ،هدف تعیین کنید .و ی��ا پرهیز غذایی) باید  ۸۵۰گرم روی جا کفشی و کنار کفش های
ش��ود.شرحاگر یک مادر معلم هستید مطمئناً از وزنتان کم ش��ود .ش��اید تصور پیاده روی و …
به صورت
انتخاببا دو
يکویژهجدول
يک جدول با دو شرح
صفحه:و}29
در
ادامه
{>>
کرده ودو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده
حلدارای
ایران
روزنامهمداد
جدولها را با
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح
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سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

ويژه
جدول عادي
جدول ويژه
جدول
جدول34
____________________  >>حل در صفحه
وعادی
عاديهای ____________________ ویژه
جدول

افقي:
كشورمان
هاي
استان
-1از
1
 -2ناشناس -گردنكلفت و زورگو-
2
خوشاخالق
 -3در رهن بودن -تاج و افسر -نام 3
دخترانه
4
 -4بهان��ه و خردهگي��ري -ن��ت
5
مخم��ور -سرنوش��ت -ص��اف و
6
پوستكنده
 -5امر به پختن -شهري در استان 7
كردستان -خميدگي
8
 -6ج��وان -از نامه��اي خانمه��ا-
9
زراعت
 -7پرتاب سنگ -سرخ و سفيدش 10
در خون است -گناه بزرگ
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حضرت
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تبليغاتي كناره جاده
 -15گلي كه تازه باز شده -بازده
 -2پي در پي و پش��ت سر
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افقي -8 15 14 13 12:كالم
11 10 9 8
-1از استانهاي كشورمان حرف دوم يوناني
1
زورگو-ن��ام زن عزي��ز مصر كه عاش��ق
 -2ناشناس -گردنكلفت و -9
حضرت 2يوس��ف(ع) ش��د -بيباك-
خوشاخالق
صنعتي آلمان
شهر 3
 -3در رهن بودن -تاج و افسر -نام
 -10وجود -تازهكار -موشخرما
دخترانه
4
 -11ليس��ت راهنما -وجود ندارد-
 -4بهان��ه و خردهگي��ري -ن��ت
نور كم 5
مخم��ور -سرنوش��ت -ص��اف و
 -12از 6حروف يوناني -در زمس��تان
پوستكنده
ميب��ارد -غ��ذاي ن��ذري -اي��وان
 -5امر به پختن -شهري در استان 7
معروف
كردستان -خميدگي
8 -13
بصي��ر -مه��د دلي��ران -نوبت
 -6ج��وان -از نامه��اي خانمه��ا-
بازي
9
زراعت
 -14جن��گ -ممك��ن و ميس��ر-
 -7پرتاب سنگ -سرخ و سفيدش 10
لبخندمليح
در خون است -گناه بزرگ
11 -15
داستان مشهوري از اكتاويا پاز
حضرت
 -8خو گرفتن -از فرزندان
مكزيكي
12
آدم(ع) -بهشت معروف
عمودي:
13
-1هافبك سرش��ناس اس��كاتلندي
 -9گياهي طب��ي -مركز بالروس-
 14نوعي افسون
منچستر-
امر به نگريستن
 15زودباور -ميل خانم باردار
لباس-قارچ-
 -10متحد ،يگان��ه -اندازه -2
 -3جزيره ايراني اس��تان هرمزگان-
جمع امام
فرزندزاده
افقي -11 :جرثومه -نوراني -خودم! سرماخوردن-
جنس
 -4تنها -دستنخورده -صداي درد-
-1عنوان كتابي
كارلنداري-
 -12ازحرف
چاپكآزاد -يار ش��لوار -9 -گويشي در كشورمان -نخستين-
زش��ت -ك��م -آدرس جنگجو
 -2س��خنياقوت
شمار
بي
جمع شيء -از ميوههاي درختي-
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(Hard,
difficulty
rating
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همس��ر پيامبر
 -3آتش -ستاره
پود جا ماند -مربع ش��ش
 -6نيك��ش به
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عهدچند خودماني -پادشاه ماردوش
ضلعي -اداي-11
ها -نظ��ر-
س��وره
از
زنن��ده-
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دار اصفهان-
استان
شهري
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دانش ...پ��اره
دوري از مس��ابقه -نخ و آرايش -13
 -6پارتيزان-
عمودي:
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تابلوي
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در
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كاروان-
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فرد
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اش��اره
-9
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آدرس
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 -2پي در پي و پش��ت سر
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 -8 15 14 13 12 11 10 9 8كالم پرس��ش -نوعي شيريني-
حرف دوم يوناني
 -9ن��ام زن عزي��ز مصر كه عاش��ق
حضرت يوس��ف(ع) ش��د -بيباك-
شهر صنعتي آلمان
 -10وجود -تازهكار -موشخرما
 -11ليس��ت راهنما -وجود ندارد-
نور كم
 -12از حروف يوناني -در زمس��تان
ميب��ارد -غ��ذاي ن��ذري -اي��وان
معروف
 -13بصي��ر -مه��د دلي��ران -نوبت
بازي
 -14جن��گ -ممك��ن و ميس��ر-
لبخندمليح
 -15داستان مشهوري از اكتاويا پاز
مكزيكي
عمودي:
-1هافبك سرش��ناس اس��كاتلندي
منچستر -نوعي افسون
 -2قارچ -زودباور -ميل خانم باردار
 -3جزيره ايراني اس��تان هرمزگان-
سرماخوردن -فرزندزاده
افقي:
 -4تنها -دستنخورده -صداي درد-
-1عنوان كتابي از كارل چاپك
 -2س��خن زش��ت -ك��م -آدرس جنگجو
 -5جمع شيء -از ميوههاي درختي-
ترسيمي
(Hard, difficulty rating
) 0.62رنجوري
 -3آتش -همس��ر پيامبر اكرم(ص)-
 -6نيك��ش به جا ماند -مربع ش��ش
مركز نروژ
 -4گولزنن��ده -از س��ورهها -نظ��ر -ضلعي -اداي عهد
 -7تأثير -شهري در استان اصفهان-
زائوترسان
 -5نوع��ي رس��وب زمين��ي -مويز -پرستش
 -8نشاني -به قول ابوعلي سينا زينت
درويش
 -6پارتيزان -دوري از مس��ابقه -نخ و آرايش دانش ...اس��ت -زبان مردم
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ابريشم
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حل جدول ويژه شماره 5096
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1قصد
ذ خ ي ر ه  -11چانه گيالني -مخفف
1
ا
ا ك و ن گ ا گ و
ا ت
ب ر
ا ب
 2ق ل
م و ا ز ي اندوه -رسمكننده
3
گ ر م ك
م ي ر
ا
د و ر و  -12روزنامهه��ا -ش��هر
4
ر
س ي ا
س م
ا ف ق
ر و ل اوديپ ش��هريار -ب��ا داد
ا
ر س م ي
ر م ي
و
ا
 5ش
ا ي آيد -پائين و قعر
م ي ا ن
ا ي ي
 6ع ل ي د
م س ي  -13قبيله صدر اس��الم-
7
ي ك ه ب ز ن
ا ي ا ب
ا
و
ر
و ب ا ت
 8ر
ا ب و ل ا ماش��ين چاپ اتوماتيك-
ر ي
ا
م ت و
و
 9ك ا
ر ز ا ز سخنوران
و ن
ر
د
 10ه ن
ز ا م ن ه و ف  -14جمع وكيل -آحاد-
ض
ا
و
ر
ش ه
ت ا ي ر
 11ن
س ن ا ديپلماتيك
ب ر
ن ا ت و
 12ه م و
 -15زيرمجم����وع��هاي
خ س ي س
ر ي
ن و
 13و ق ف ه
م ش ب ك از مكاني��ك محيطه��اي
ن ب و ت
ر
د
ا
 14ن و
 15و ا ن ي ل س ا ش ا ا ي ل ي چ پيوسته -علم اقتصاد

8

9

6

بزودی

2

7 2
ساندویچــی  
ایرانی5

ِ
ا7لــدا8
6

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

5
3

5

2

7

5

6 ATWATER
2 4 1
755

7

4
1

4

9

zle 1

2

2

28

 سال  19شماره  10  1116تیر 1392

PAIVAND: Vol. 19  no.1116  juillet 01, 2013

www.paivand.ca

پزشکی...

 10ســالبعد؛فوایدنقشه
ژنتیکیانسانظاهرمیشود

THREE SEEDS

سلول ها را درک نکرده ،بعضی از
بیماری ها درمان نخواهند شد.
فواید درمانی پروژه ژنوم انس��انی
البت��ه بالفاصل��ه ظاهر نش��د ،اما
به تدریج در س��ال ه��ای اخیر به
موفقیت های چشمگیری
منجر شده است.
دکتر کادینگتون می گوید:
"م��ا ام��روزه وارد عصر به
اصطالح داروهای شخصی
می ش��ویم .ب��رای نمونه
ش��ما ممکن است مبتال
به یک بیماری باش��ید و
دارویی مص��رف کنید .در
هر جمعیتی ،بعضی مردم
به یک دارو واکنش خوب
نش��ان می دهند بعضی ها هم نه.
تص��ور بر این اس��ت که علت این
واکنش خوب یا بد ،ژنتیکی است.
بنابراین اگر م��ن آرایش ژن های
شما راداشته باشم ،میدانم که آن
دارو به درد شما می خورد یا نه".
بعض��ی از چش��مگیرترین
دستاوردهای پزشکی ،به تحقیقات
درباره سرطان و بیماری های نادر
ژنتیکی مربوط می شود.
به طور نمونه ،معلوم ش��ده است
که بعضی از مرگبارترین سرطان
ها که اج��زای مختلف بدن مثل
ریه ی��ا روده را مبت�لا می کنند،
دارای ریشه های مشترک ژنتیکی
هستند بنابراین درمان آنها مشابه
خواهد بود.
دکت��ر کادینگت��ون م��ی گوید:
"چیزی که دانشمندان دریافتند
و من فک��ر می کنم خیلی جالب
است ،این اس��ت که سرطان یک
بیماری متابولیس��می است .اصل
مساله این نیست که سرطان ریه
دارید یا مع��ده ،باید خطایی را در
بدن پیدا کرد که ممکن است در
مغز یا ریه یا سینه یا پوست ظاهر
شود .به این ترتیب ،دانشمندان در
حال کش��ف ژن هایی هستند که

عامل بعضی از سرطان ها هستند.
وقتی سرطان می گیرید خواهید
توانست آرایش پایه ژن های آن را
تعیین کنید و بدانید که مشکلدر
تومور دقیقا چیست و بعد در میان

روش های آرام کردن ذهن >>   ...ادامه از صفحه26 :
ممکن اس��ت تصور کنیم که این فوراً به همسرمان میگوییم.
میتوانید این کار را با مهربانی اما نظرات عادی بیضرر هستند امادر منونه دیگر اینکه علی از کار خود
قاطعانه انجام دهید .وقتی چیزی عمق درونمان میدانیم که درست اخراج ش��ده است و وقتی درمورد
که میگویید حرف خودتان باشد ،نیس��تند .اینها ش��روع دروغهای آن میشنویم چون از او خوشمان
هیچکس نمیتواند آن را رد کند ،کوچک ما هستند و به مرور زمان نمیآید حتیدرموردش جوک هم
حتی اگر آنچه میشنوند رادوست به افکار گناهآلود تبدیل میشوند درست میکنیم.
نداشته باش��ند؛ چون حقیقت را که حواس ش��ما را از از این لحظه در دو هر نمونه ،نمیتوانیم همان
گفتهای��د و دقیق��اً ب��ه آن اعتقاد پرت میکنند.
چیز را ب��رای همه بازگ��و کنیم،
ب��ه خودتان متعهد ش��وید که به مخصوصاً خود نسیم یا علی .و اگر
داشتهاید.
ً
ً
هر چ��ه که به زبان میآورید واقعا واقعا فضای درونیم��ان را موقع و
اعتقادداشته باشید و وعده توخالی بعد از گفتن این کلمات مشاهده
قسمت دوم:
به چیزی که میگویید واقعًا اعتقاد که قدرت یا قصد انجام آن را ندارید میکردی��م ،ته دلمان احس��اس
به کسی ندهید.
خوشحالی زیادی نمیکردیم.
داشته باشید.
گاهیاوق��ات ب��رای رد ک��ردن 
وقت��ی آگاهانه چنین گفتگویی را
مش��اهده میکنیم ،یاد میگیریم
مسئولیت از سرمان یا از سر عادت  .۲چیزی را به کسی نگویید
که هیچ کاری ب��رای غذا دادن به
چیزی میگوییم ک��ه واقعاً به آن مگراینکه بتوانید آن را به همه
روحمان انجام ندادهایم ،همه کاری
اعتقاد نداریم.
بگویید.
بعن��وان مث��ال ،ب��ه والدی��ن ی��ا چ��ه قبول کنیم یا نه ،بیش��تر ما ک��ه کردیم ایجاد ان��رژی منفی و
نزدیکانمان پشت تلفن میگوییم نوع��ی غیبت ک��ردن را دوس��ت تعارض درونی بوده است که فضای
«دوس��تت دارم» ،نه به این دلیل داری��م .همچنین خیلی س��ریع درونی ما را آلوده کرده است.
که واقعاً منظورمان این است ،بلکه اشکاالت دیگران را پیدا میکنیم به خودتان متعهد شوید که هیچ
از س��ر عادت .این کلمات به طور و با دوس��تانمان درمورد آن حرف چیزی را به کسی نگویید مگراینکه
خودکار ازدهانمان خارج میشوند ،میزنی��م .ی��ا بیچارگی کس��ی را بتوانی��د آن را به هم��ه دنیا اعالم
طوریکه معنای واقع��ی خود را از میفهمی��م و دوس��ت داری��م به کنید .برای پراکنده نکردن انرژی
منفی به خودتان متعهد شوید.
دست میدهند.
دیگران هم اطالع دهیم.
ً
در مثالیدیگر میگوییم« ،زود بهت مطمئنا نمونههای زی��ادی از این 
زنگ میزنم» ،یا «فردا بهت زنگ را در زندگی خودتان داشتهاید اما  .۳چیزی را که منیتوانید بیرون
میزنم» .یا به دوس��تی پیشنهاد برای برای نمونه به یک مورد اشاره بگویید ،درون نگویید.
کمک میدهیم اما چندان تمایلی میکنیم:
بیشتر ما منتقد خودمان هستیم.
برای انجام حرفمان نداریم و فقط نسیم دچار مشکل احساسی شد چون چیزهایی که به خودمان ،در
به این دلیل به زبانش میآوریم که و ام��روز در محل کار س��ر یکی از حریم شخصی ذهنمان میگوییم
ساده بوده و باعث خوشحال شدن همکاران داد میزند و ما به محض را نمیتوانی��م به دنیا اعالم کنیم،
فرد مقابل میشود.
اینکه به خان��ه میآییم موضوع را باور داریم که تنها کسانی هستیم

ک��ه از این گفتگوهای ش��خصی
منفی ،اعتمادبهنفس کم و اضطراب
آسیبمیبینیم.
وقتی چیزی خوب پیش نمیرود،
اولین کس��ی که مقصر میدانیم
خودمان هستیم و اشتباهاتمان را
نقدمیکنیم.
همه ما با خودمان حرف میزنیم اما
زمانی مشکل ایجاد میشود که به
این گفتگو با خود ایمان میآوریم،
طوریکه باورهای اشتباهی درباره
خودمان در ما شکل میگیرد .این
باورهای اش��تباه برای روحمان و
سالمت آیندهمان حیاتی میشود
مگراینکه برای فراموش کردن این
باورها کاری بکنیم.
دفع��ه بعدی ک��ه این ص��دا را در
سرتان شنیدید که «من احمقم» یا
«من به اندازه کافی خوب نیستم» یا
«من موفق نیستم» یا هر فکر منفی
دیگری ،بفهمی��د که این خودتان
نیستی .د
میتوانید با ص��دای بلند بگویید،
«ای��ن من نیس��ت .این درس��ت
نیس��ت!» و این فکر را در سرتان
پرورشدهید،
«از ام��روز ب��ه بعد ،م��ن انتخاب
میکنم که فراموشت کنم ،چون
دیگر در خدمت من نیس��تی .تو
واقعی نیس��تی و از امروز به بعد از
دست تو آزاد میشوم».
فرض اصلی در قانون س��وم برای
پاکس��ازی درون این است که هر

بی بی سی 23 ،جون:
امس�ال ش�صتمین
سالگرد کشف دیانای
و دهمین سالگرد تهیه
نقش�ه ژنتیکی انس�ان
است.
در سال  ۲۰۰۳دانشمندان
در پروژهای بین المللی که
عمدت��ا از آمری��کا هدایت
میش��د ،اعالم کردند که
توانستهاند رمز ژنتیکی انسان را به
طور کامل باز کنند.
در نمایش��گاه علوم ژنتیک که در
موزه تاریخ طبیعی شهر واشنگتن،
پایتخ��ت آمری��کا ،ب��ر پا ش��ده،
دس��تگاهی دیده می شود که به
یک ماشین فتوکپی شباهتدارد.
کار این دستگاه  ۲۰۰هزار دالری
تعیین آرای��ش پایه های ژنتیکی
انسان است.
دکتر جاناتان کادینگتون ،یکی از
مدیران موزه ،به بیبیسی فارسی
می گوید که ایندستگاه طی فقط
یک روز هم��ان کاری را می کند
ک��ه در زمان اجرای پ��روژه "ژنوم
انسانی" شش تا هشت سال وقت
برد.
هدف این نمایشگاه کمرنگ کردن
دستاوردهای آن پروژه نیست ،بلکه
بیان اهمیت تهیه نقش��ه ژنتیکی
انسان در دهمین سالگرد آن است.
س��اختمان ملک��ول دیانای در
هسته سلول س��ال  ۱۹۵۳کشف
شد.
پنجاه س��ال بعد در سال ،۲۰۰۳
دانشمندان اعالم کردند که پروژه
ژنوم انسانی کامل شده است.
در آن پ��روژه عظیم ،کد ژنتیکی

انسان شکسته شد؛ به عبارتدیگر
دستورالعمل ساخت سلول ها و در
واقع بدن انسان شناسایی شد.
اما چرا دانشمندان به چنین نقشه
ای نیازد داشتند؟

دکتر جاناتان کادینگتون ،معاون
بخش علوم م��وزه تاریخ طبیعی
واشنگتن ،می گوید:
"دانش��مندان چن��د مس��ئله را
تش��خیص دادند .به خصوص در
مورد بیماری هایی که در انس��ان
ریشه ژنتیکدارد .سرطان به عنوان
مثال یک بیماری ژنتیکی اس��ت.
این بیم��اری وقتی اتفاق می افتد
که دیانای در درون س��لول شما
جهش و ش��روع به تکثیر بی رویه
می کند .بنابراین برای پیش��رفت
در مورد بعض��ی از پیچیده ترین
مش��کالت برای انسان ها الزم بود
که آرایش ژنتیکی انسان مشخص
شود".
پروژه ژنوم انس��انی در دانشگاه ها
و مراکز تحقیقات��ی آمریکا ،ژاپن،
فرانسه ،آلمان ،اسپانیا و مرکز سنگر
در شهر کمبریج برتیانیا انجام شد.
محققان به سادگی به این نتیجه
رسیده بودند که تا زمانی که بشر
دستور سالمت و بیماری در عمق
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سیاه دانه و هسته انگور
و ختم کتان FLAX SEEDS
برای تقویت سیستم ایمنی بدن
و پیشگیری بسیاری از بیماری ها

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

مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336

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

مشترک شوید!
-----------

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

دکترعطاانصاری

در کلینیک مدیکال آلفامدیک

درمــان کلیه
مشکالت ارتوپدی پا

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

Tel.: (514) 933-8383

رشته ای از صدهادارو میدانید که
ک��دام یکی برای درمان این تومور
الزم است".
تکمی��ل این پروژه ان��رژی و وقت
زیادی می برد ،اما اکنون با کمک

فکری را ک��ه نمیتوانید با صدای
بلند برای بقیه (هر کسی) عنوان
کنی��د ،اص ً
ال به درون س��رتان راه
ندهید .فضایدرونیتان را تمیز نگه
دارید.


 .۴چیزی نگویید مگر اینکه
درست ،مفید و توام با محبت
باشد.

بعضیها اینقدر با خودشان حرف
میزنند که ب��ه صورت حرفهای
پوچ از دهانشان بیرون میزند.
به آدمهایی ک��ه در اتوبوس حرف
میزنن��د ی��ا دوس��ت دارن��د در
محلکار با حرف زدن ،خودشان را
سرگرم کنند ،نگاه کنید .اگر تعداد
حرفهای بهدردبخور و واقعاً جالب
آنها را بشمارید ،تعدادشان بسیار
کم خواهد بود.
اینها نه تنه��ا موجب حواسپرتی
اطرافیانش��ان میش��ود ،مق��دار
بس��یار زیادی ان��رژی برای حرف
زدن از آن ف��رد میگیرد .آخرین
باری که به مدت طوالنی درمورد
مس��ئلهای حرف زدید و خستگی
که بعد از آن داش��تید را به خاطر
آورید .عالوهبراین ،هرچه چیزهایی
که میگوییم بیفایدهتر باش��ند،
چیزه��ای بیفایدهت��ری ه��م به
ذهنمانبرمیگردانیم.
اما نگران نشوید ،راههایی برای
خاموش کردن آن وجود دارد.
بعضیها روزه س�کوت را امتحان

1253 Rue Guy

آن بنی��اد عص��ر ت��ازه ای در علم
پزشکی درحال پایه گذاری است.
--------------سینا علی نژاد :واشنگتن
•

میکنند ،روزهایی ک��ه در آن نه
حرف میزنند ،نه چیزی میخوانند
و نه از کامپیوتر استفاده میکنند.
و در پایان آن روز ،حس آرامش و
انرژی بیاندازهای میکنند.
مراق��ب چیزهایی ک��ه میگویید
باشید و فقط چیزهایی بگویید که
موارد زیر درمورد آن صدق کند:
آیا چیزی که میگویم…
• به نظرم درست است؟

از ته قلبم برمیآید؟
• برای کمک کردن به یک فرد یا
موقعیت خاص مفید است؟
• مهربانانه و بامحبت است؟ مثل
تحسین یا پیشنهاد کمک؟

حرفهای آخر:
برای پاک کردن ذهن

این مقاله از  ۴قانون ساده تشکیل
ش��ده اس��ت .اجرای ای��ن قوانین
ممکن است در ابتدا برایتان دشوار
باش��د اما اگ��ر آن را  ۳روز به طور
منظم انجام دهید ،بسیار سادهتر
خواهد شد .آن را به  ۷روز گسترش
دهید و بعد به  ۲۱روز.
بعد از مدتی ببینید چطور دنیای
بیرونت��ان تغییر میکن��د ،چون
دنیایدرونیتان تغییر کرده است.
یک نکته دیگر:

اجازه دهید قلبتان هدایتتان کند.
به آن اعتم��اد کنید و به صدایش
گوشدهید.
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حلول ماه مبارک رمضان
مرکزاســـــالمیایرانیان

کبک :کمیسیون شاربانو     ...

>> ادامه از صفحه11 :

ام��ا در همین م��دت ،تحقیقات
انجام ش��ده تعدادی از ترفندها
و دوز و کل��ک هائ��ی را آش��کار
ساخت که پیمانکاران خالفکار و
کارمندان فاسددر بخش عمومی،
برای بریدن جیب مالیات دهنده
گان ،آنها را بکار میبرند .همچنین
این تحقیق��ات با انداختن نور به
مکانهای خاصی ،نشان داد که تا
چه اندازه قوانین و استانداردهای
اخالقی مورد نیاز هستند.
ای��ن قوانین و اس��تانداردها باید
ش��امل رابطه بی��ن پیمانکاران
راه و س��اختمان و شرکت های
مهندس��ین مش��اور هم باشد،
مخصوصا وقتی که برای کارهای
عمومی مناقصه انجام می گیرد.
ضمن شهادت ها در کمیسیون
معلوم ش��د ک��ه ش��رکت های
ساختمانی و مهندسی ،با توطئه
قبلی و تبانی برای کنترل قیمت
ها ،تصمیم می گیرند کهدر کدام
منطقه کدام ش��رکت باید برنده
مناقصه باش��د ،س��پس با روش
اعمال زور بازو ،بقیه را در حاشیه
قرار می دهند.
روش دیگری که در کمیس��یون
افشاء شد عبارتس��ت از افزودن
هزینه های اضافی به قراردادهای
اصل��ی ،از طریق بررس��ی های
تقلبی که گویا قبال در قراردادهای
اصلی به آنها توجه نشده است.
بخش��ی از پ��ول حاص��ل از این
ترفندها به ش��رکت هائی که در
تبانی همدس��ت بودهن��د ،یا به
کارمن��دان همدس��ت در بخش
عمومی پرداخت می شود .بخش
دیگری هم بسوی احزاب سیاسی
سرازیر می گردد ،یا بصورت نقد
ی��ا از طرقی بظاه��ر قانونی و یا
کمک هائی تحت قوانین مربوط
به امور مالی احزاب.
همچنین در کمیس��یون گفته
شد تعدادی کارگزاران مشکوک،
که برای انجام انتخابات آنچنانی
آموزش های الزم را دیده اند ،در
فعالیت های انتخاباتی ،مثال برای
شهرداری در شهرهای کوچک،
وارد عم��ل می ش��وند و هزینه

های الزم تبلیغات را هم بعهده
می گیرن��د .در عوض و متعاقب
انتخابات ،در واگذاری قراردادهای
چ��رب عموم��ی بازپرداخت می
شود.
یکی از ش��هادت دهندگان ژاک
دوش��نو ،رئی��س س��ابق پلیس
مونترال ب��ود .وی هن��گام ادای
شهادت ادعا کرد 70درصد هزینه
های احزاب سیاسی از طریق پول
کثیف تامین می ش��ود .این ادعا
موجب خنده عده ای از حاضرین
شد .اکنون بعد از یکسال شنیدن
ش��هادت ها ،این ادعا روز به روز
اعتبار بیشتری پیدا می کند.
باالخره مقاله چنی��ن پایان می
پذیرد:
تا اینجا ،کمیسیون خود را بخوبی
معرفی کرده است .با اینکه قبال

این ش��هادت ها چندان امیدوار
کنن��ده نبودن��د ،ام��ا فعال مهم
اینس��ت که تاباندن نور در مکان
های تاریک ما را به جای بهتری
هدایت می کند.
شاید منظور نویسنده این باشد
ک��ه در دموکراس��ی ه��ای نوع
کبک��ی ،اگ��ر هم خاط��ی ها به
مجازات نمی رسند و آنچه را به
ناحق بدست آورده اند پس نمی
دهند،دست کم مالیاتدهندگان
چنین خطاکارانی را می شناسند
و می فهمند ک��ه چگونه جیب
آنان بریده شده است.
اما افسوسدر جوامع بسته ،مردم
از همین هم محرومند.
__________

به نام خداوند بخشنده مهربان
حلول ماه مبارک رمضان
بر شما عزیزان مبارک باد.
بدینوسیله به اطالع شما میرسانیم که
برنامه های مرکز از این قرار میباشد.
هفته اول و دوم ماه مبارک رمضان فقط
روزهای پنجشنبه و از  15ماه مبارک رمضان لغایت آخر ماه هر شب
برنامه برگذار خواهد شد.
برنامه ها بدین قرار می باشد:
تالوت یک جزء قرآن مجید ،نماز جماعت مغرب و عشاء ،افطار و
سخنرانی شیخ صاحل سیبویه.

نماز عید سعید فطر رأس ساعت  10:00صبح برگذار میشود.
در ضمن فطریه برای هر نفر  10دالر میباشد.
حضور شما عزیزان در این ماه ،نزدیکی به پروردگار میباشد.
(450) 638-7078

)210 St-Jacques (Lachine
514-247-1732

Tel.: 514-366-1509

 210سنت ژاک غربی
>>مترو واندوم >>   :اتوبوس ،90به مست غرب

•

کبک :فیلیپ کوئیار و     ...

>> ادامه از صفحه11 :

چند سال گذشته تنها  20درصد
بوده است.
در همین حال ،ائتالف آینده کبک
 CAQک��ه برای بدس��ت آوردن
آراء ناسیونالیس��ت های میانه رو
فرانسوی زبان با لیبرالها در رقابت
است ،در  21درصد متوقف است،
که  3درصد نس��بت به ماه مارس
افت کرده است.
در مقایس��ه  CAQبا لیبرال های
کبک ،ب��ورک می گوی��د هرچه
 CAQبدتر عمل می کند ،لیبرال
ها بهت��ر عمل می کنند .به گفته
وی ،آمار نش��ان می دهد بسیاری
از حامیان  CAQکه لیبرال های
ناراضی سابق هستند ،به آهستگی
بسوی لیبرال ها درحال بازگشت
هس��تند و این بازگش��ت بخاطر
رهبری کوئیار اس��ت که حزب را
بسوی غنای آراء رهبری می کند.
هفت��ه گذش��ته ،کوئی��ار کارت
فدرالیس��تی خود را با جسارت و
مهارت کامل بازی کرد .ویدر یک
س��خنرانی رنگ خود را مشخص
نمود و گفت" :س��رزمین ما کبک
است و کشور ما کاناداست ".گویا

   

منظ��ور وی دادن بی��دار باش به
لیب��رال هائی بود که در وس��ط و
مرکز قرار دارند.
درح��ال حاضر ،هنوز هم در میان
فرانسوی زبانان PQ ،با  33درصد
از لیبرال ها و  CAQجلو اس��ت.
ولی بورک می گوید ،مطابق نتایج
آماری ،ای��ن امکان وجود دارد که
لیبرال ها مجددا یکدولت اکثریت
تش��کیل دهن��د .فع�لا انتخابات
زودرسیدر افق سیاسیدیده نمی
ش��ود .ولی احتماال در بهار 2014
و بعد از انتخابات ش��هرداری ها،
کبکی ها پ��ای صندوق های رای
بروند.
کلید اصلی برای بردن انتخابات در
کبک آراء فرانس��وی زبانان است.
زیرا آنان در سرتاسر کبک پخش
ش��ده اند ک��ه تعداد ح��وزه های
انتخاباتی بیشتری دارد .در حالی
که انگلوفون ها و آلوفون ها (غیر
فرانکوفون و غیر انگلوفون) بیشتر
ساکن مونترال هستند که تعداد
نمایندگان آن در پارلمان محدود
است.
له ژه می گوید در مجموع لیبرال

های کوئیار با  38درصد آراء پیشرو
هستند که  3درصد نسبت به ماه
می و  5درصد نسبت به ماه مارس
ترقی کرده اند .در حالی که  PQبا
 27درصد تفاوتی با ماه می ندارد.
 CAQه��م در  20درص��د فعال
متوقف است .به عقیده بورک27 ،
درصد برای  PQزنگ خطر است.
در همی��ن حال PQ ،ب��ا افزایش
نارضایت��ی ها درح��ال پس روی
اس��ت .در ماه م��ارس  68درصد
کبکی ها گفتند از دولت یا «کامال
ناراض��ی» یا «ناراضی» هس��تند.
اکنون این نارضایتی به  70درصد
رس��یده اس��ت .تحلیل گران می
گویند دولت لیبرال ژان ش��اره در
مدت  9سال به این حداز نارضایتی
رسید ،در حالی که  PQتنها در 9
ماه به این مقام دست یافت.
در چند روز گذشته ،پولین ماروا،
به انجام گفتگوهای بیشتر با رسانه
ها ،کوش��یده است کارهای دولت
خود را تشریح کند .ولی اقدامات
مربوط به بودجه و آثاری که دولت
در مردم ایجاد کرده کوشش های
او را بی ثمر کرده اند.

کاهش وزن و تنـاسب انـدام >>   ...ادامه از صفحه27 :
بر تاثیری که در کاهش وزن خود
شاهد خواهید بود ،زندگی سالم تر
هر جا ک��ه در مقابل چش��م تان صبحانه مهمترین وع��ده غذایی بس��یاری داشته اس��ت و این سه و پر انرژی تری را می گذرانید.
باش��د برای این کار مناسب است .هر انسان س��الم است .افرادی که مورد که از آنها نام بردیم به سرعت 
اگر کسی هم آن را ببیند می تواند صبحان��ه را از وعده ه��ای غذایی وارد بسیاری از غذاها و وعده های حداقل روزی دو لیتر آب بنوشید:
برای افزایش انگیزه تان مفید باشد .خود حذف م��ی کنن��د ،در دراز غذایی ما شده اند .البته مقصر هم آب بهترین نوش��یدنی برای بدن
ام��ا این قدم اول ب��ود .برای اینکه م��دت ضررهای زیادی را متحمل خودمانهستیم.
شما است .بیشتر از نیمی از بدن ما
بتوانید به اهداف خود جامه عمل می شوند .یکی از آنها افزایش وزن البته باید قب��ول کنیم که حذف از آب است .توصیه شده که حتی
بپوشانید بایددو قدمدیگر هم طی اس��ت .صبحانه نخوردن منجر به این س��ه مورد (ش��کر ،آرد گندم اگر احس��اس تشنگی نمی کنید،
کنید.
گرس��نگی مفرط در فاصله زمانی و غذاهای س��رخ ش��ده) از چرخه آب بنوشید .خصوصاًدر صورتی که
می��ان صبحانه و نهار می ش��ود .غذایی ما دیگر بسیار سخت شده قصد شما کم کردن وزن باشد.
قدم دوم:
بدین ترتیب بدن برای جلوگیری است.
اما چرا؟
از ضعف ناشی از نخوردن صبحانه ،ولی کس��ی که قصدش رس��یدن نوشیدن آب منجر به فریب خوردن
 تغـذیـه درسـت بـرای
هورمونهایی ترش��ح می کند .این به وزن کمتر و س�لامتی بیش��تر مغز شما می شود .چرا که به هنگام
رسیـدن به وزن مطلـوب
شما نمی توانید تصمیم بگیرید که هورمون ها پس از گذشت مدتی اس��ت باید تا حد امکان به سمت آب خوردن مغز شما گرسنگی را از
وزن تان را کاهش دهید و هر آنچه منجر به چاق شدن فرد می گردند .غذاهای س��الم تر روی آورد .برای تشنگی تشخیص نمیدهد و تصور
که دوس��ت دارید در هر زمانی که به عالوه ،ناش��تا نشدن در نهایت ،مثال می توانید از مواد غذایی که می کن��د که باید عالئم مربوط به
اش��تها را به هنگام خ��وردن نهار به صورت طبیعی شیرین هستند سیر شدن را برای بدن ارسال کند.
می خواهید تناول کنید.
اما چه چیزهایی باید بخوریم و چه افزایش می دهد و باعث می شود استفاده کنید یا از نان جو به جای بدین ترتیب ع�لاوه بر اینکه نیاز
که عالوه بر زیاد خوردن ،با سرعت نان گندم استفاده کنید .همچنین بدن به آب را مرتفع کرده اید باعث
نبایدبخوریم؟
کدام وعده های غذایی و کدام مواد بیش��تری لقمه بردارید و عوارض به جای سرخ کردن غذاها نیز می می شوید که کمتر گرسنه شوید.
برای بدن مفید تر هس��تند و چه بیشتری را به خود تحمیل کنید .توانید آن ها را آب پز نمایید.
البت��ه منظ��ور از آب تنه��ا آب
موادی را کمتر باید مصرف کنیم؟ 
اگر شما معتاد به شیرینی هستید آش��امیدنی معمولی نیس��ت .می
در ادامه سه نکته اصلی که پاسخ مصرف شکر ،آرد و غذاهای سرخ سعی کنید برای رسیدن به هدف توانی��د آب بدن را به ش��کل های
خودتان هم که شده (کاهش وزن) مختلف تامین کنید .خوردن چای،
این س��واالت را در ب��ر می گیرند شده را متوقف و یا حداقل کم
حداقل سه روزی یک بار دست از نوشیدنی های طبیعی و هر گونه
مطالعهکنید.
کنید:
در نی��م ق��رن اخیر ،غذای قش��ر خوردن شیرینی جات بردارید.
مایعات��ی که آب را ش��امل ش��ود

وسیعی از جوامع مختلف تغییرات با مص��رف غذاهای طبیعی ،عالوه توصیه شده است.
از صبحانه غافل نشوید:

تالش  PQبرای کس��ب انبوه رای
دهندگان جدائی خواه هم چندان
موفقیت آمیز نبوده است ،چرا که
این رایدهندگان فعالدردو حزب
جدائی طل��ب دیگر یعنی «کبک
سولیدر» و «اوپسیون ناسیونال»
( )ONگرد آمده اند؛ که جمعا 11
درصد آراء را صاحب هستند.
یک نظر دیگر اینس��ت که س��ه
حزب  PQو  QSو  ONبش��رطی
می توانند ایده جدائی را بهتر پیش
ببرند که در هر حوزه انتخابی تنها
یک کاندیدا داش��ته باش��ند .این
تصور بر این امر اس��توار است که
 27درص��د برای  PQو  27درصد
برای لیب��رال ها و  12درصد برای
 CAQرای خواهند داد .اما کوئیار
که هفته گذشته برای کسب یک
کرسی در مجمع ملی اظهار عالقه
کرد،در امر «بیزینس» هم بهترین
رهبر شناخته شد.
اکنون  30درص��د کبکی ها می
گویند کوئیار بهترین نخست وزیر
خواهد بود در حالی که  15درصد
ب��رای م��اروا و  12درص��د درباره
فرانس��وا لگو رهبر  CAQچنین

نظریدارند.
اکنون کوئی��ار حمایت  62نفر از
ش��خصیت های سیاسی کبک را
با خود دارد .در مقابل این سئوال
ک��ه «آیا درباره او نظر مس��اعدی
دارید؟».
 48درصد پاسخ دهندگان گفتند
آری.
از این نظر ،خانم فرانس��واز داوید
رهبر کبک س��ولیدر ،ک��ه پیروز
مناظره تلویزیونی رهبران احزاب
در سال گذشته بود ،با  44درصد
در ردیف دوم است.
خانم ماروا،در میان شخصیت های
سیاس��ی در ردیف دهم ایستاده
است که به قولی حزب خود را هم
تکه پاره می کند.
از میان پرسش شوندگان تنها 31
درصد نسبت به وی عقیده مساعد
داشتند .این رقم از دسامبر ،2012
13درصد کاهش نشان می دهد.
 56درصد کبکی ه��ا می گویند
نس��بت به خانم م��اروا نظر بدی
دارند و این بخاطر آنست که رای
دهندگان معتقدن��د وی با روش
باری به هر جهت آن��ان را زیادی
هول می دهد.
__________________

•

آسانس��ور ترجیح دهید و تا جایی
که می توانی��د از پاهای خود کار
قدم سوم:
بکش��ید .باورتان نمی شود که راه
رفتن تا چه حد کالری سوز است.
فعـالیـت بـدنی با بکارگیـری
پس انجامشدهید.
تـمرینـاتمنـاسب
رس��یدن به وزن ای��ده آل راه ها و 
روش های مختلف��ی دارد ،اما این از فعالیت های جدید ورزشی تا
پروس��ه چند قدم اصلی را شامل حد ممکن پرهیــز نکنید:
می ش��ود که باید آنه��ا را مد نظر در کن��ار ورزش و نرم��ش روزانه
داش��ت .پ��س در صورتی که قدم و پی��اده روی ،ت��ا جای��ی که در
ه��ای اول و دوم را مطالعه نکرده توان خود می بینید فعالیت های
اید ،قبل از آگاهی از نکاتی که باید جدید انجام دهید .رقص ،تنیس،
در قدم س��وم رعایت کنید ،آنها را ش��نا ،ورزش های رزم��ی ،هاکی،
مرور کنید.
بس��کتبال ،فوتبال و هر آنچه فکر

می کنید فعالیت بدنی مناس��بی
برای شما اس��ت انجام دهید .هر
تا حد امکان یک برنامه ورزشی
چه ورزشی که بیشتر به آن عالقه
سبک اما به صورت روزانه برای
دارید انجام دهید ،عالوه بر شادابی
خود تدارک ببینید:
چنین برنامه ای را حتی روزی  ۱۰و طراوت بیش��تر ،به کاهش وزن
دقیقه پیاده روی می تواند تامین خود سرعت بیشتری می بخشید.
کند .اما مطمئن باش��ید مشخص امیدوارم اگر واقعاً قصد کاهش وزن
کردن ساعتی خاص و انجام روتین دارید بتوانید با کمک این مطلب
آن عالوه بر تاثیر بر روی وزن شما ،هدفگذاری ای هوشمندانه ،تغذیه
منجر به افزایش انگیزه و همچنین ای مناسب و فعالیت بدنی مطلوبی
ب��رای خود تدارک دی��ده و نهایتاً
سالمتی و شادابی شما می شود.
تا جایی که می توانید پیاده روی در انج��ام آنچه می خواهید موفق
کنید :دورترین محل را برای پارک شوید( .برگرفته از  :سالم زی)
ماشین انتخاب کنید ،پله ها را به
•
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بامنک
بدون ُید!

نطنـز...

میگ��ه :دیون��ه الاق��ل
یه ظ��رف پالس��تیکی
م��یآوردی ک��ه ب��رق
نگیرت!

میدونین شنگول آبادی
ها به هفتص��د و پنجاه
گرم چی میگن؟
میگن نیم کیلو و نیم!!

یک روز راننده تاکس��ی
از مس��افرش میپرسه:
آقا ببخشید شما ژاپنی
هستید؟
یارو میگه نه.
بار دوم ازش میپرس��ه:
شما ژاپنی هستید؟
بازم میگه نه.
بار س��وم بازم میپرسه،
ی��ارو از ک��وره در میره
میگه :آره!

شته ،ازش می پرسن
دا
طرف لكنت زبون ه؟ میگه نه فقط وقتی
میشه زبونت میگیر
ه
حرف میزنم!

پیغام گیر تلفن پدربزرگ و مادر بزرگ ها

م��ا اکنون در دس��ترس
نیس��تیم؛ لطفا بع��د از
شنیدن صدای بوق پیغام
بگذارید:
• اگر ش��ما یکی از بچه
های ما هستید؛ شماره ۱
را فشار دهید.
• اگر میخواهید بچه تان
را نگه داریم؛ شماره  ۲را
فشاردهید.
• اگر میخواهید ماشین
را قرض بگیرید؛ شماره ۳
را فشار دهید
• اگ��ر میخواهی��د
لباس��هایتان را تعمی��ر
کنیم؛ ش��ماره  ۴را فشار
دهید.
• اگر میخواهید بچه تان
امش��ب پیش ما بخوابد؛

شماره  ۵را فشار دهید.
• اگ��ر میخواهی��د بچه
تان را از مدرسه برداریم؛
شماره  ۶را فشار دهید.
• اگر میخواهی��د برای
مهمان��ان آخر هفته تان
غذا درست کنیم؛ شماره
 ۷را فشار دهید.
• اگر میخواهید امشب
برای شام بیایید؛ شماره
 ۸را فشار دهید.
• اگر پ��ول میخواهید؛
شماره  ۹را فشار دهید.
• اما اگر می خواهید ما
را برای شام دعوت کنید
یا ما را به گردش ببرید،
بگویید ،م��ا داریم گوش
می کنیم!

جمهوری اسالمی ،ترکیبی از
اشکانیان و صفویان

راننده تاکس��ی میگه :به
قیافتنمیاد!

به یارو میگن :سفر حج
چطور بود؟
میگه :عال��ی .خیابوناش
تمی��ز ،برج��اش بلن��د،
ماش��ینا هم��ه آخرین
مدل .یه جای دیدنی هم
داش��ت که خیلی شلوغ
بود من نرفتم.

یارو میره ،سیرک میگه
میخوام استخدام بشم!
میگن چه کارى بلدى؟
میگه بلدم اداى کالغ رو
در بیارم!
میگن اونو که مام بلدیم:
قار قــار !...بفرما بیرون...
یارو ه��م پرواز میکنه و
میــره!

 

ع
ا
ل
ی

همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

یك روز كه زیبا غزلی در نظر افتاد
عشاق سرودن به سر افتاد
ما را هم از ّ
اما ز بد اقبالی و ناشی گری ما
با بانوی منزل جدلی سخت درافتاد

می گفت «سیه چشم»و«سیه زلف»دگر كیست؟!

یاد تو چرا باز به رویی دگر افتاد؟
این بار كمی بحث فراتر ز جدل رفت
آینده ی رؤیایی ما در خطر افتاد
گفتم تو گمان كن كه شدی همسر حافظ!
گفتا همه بدبختی از آن بدگهر افتاد
او بوده بهانه كه شما خیره سران را
نقل لب و چشم و قد و ساق و كمر افتاد!
ای بشكند این دست كه با بیش و كمت ساخت
افسوس ز عمری كه به پایت هدر افتاد
جز خون جگر از هنرت چیست نصیبم؟!
سوزی سخنش داشت كه در جان شرر افتاد
گفتم زدی آتش به دلم ،طعنه زنان گفت:
آتش به حرم خانه ی شاه قجر افتاد!
وقتی كه هوو هست رقیب تو َاَّ
اقل
دانی كه سر و كار تو با یك نفر افتاد
بسیار قسم خوردم و او نیز به پاسخ
هر بار به نفرین و به آه جگر افتاد
عمری به گمانم كه هنرمند و ادیبم
آنگونه ادب كرد كه از سر هنر افتاد
بیچاره اساطیر ادب پس چه كشیدند
با آنهمه اشعار كه ما را خبر افتاد
حافظ كه چه شبها به در میكده خوابید
یا مولوی از ترس زنش در سفر افتاد
ما غرق خیاالت ،از آن «قند فراوان»
ذره چشیدیم ،كه آن هم « َ
ِشكر»! افتاد
یك ّ
بدرود «غزل»!؛ وای نه؛ نام تو زنانه است
شاید به همین نام مرا دردسر افتاد

اثری از ما خنواهد گذاشت!


زنه س��ر قبر ش��وهرش با
گریه میگفت :بچه ها لباس
ندارن ،کفش ندارن ،کیف
ندارن...
آبادانیه رد می شه می گه:
ول��ک! این کاک��و مرده یا
رفته دبی جنس بیاره؟

ش
ی
ا
ل
های

عواقبغزلسرایی

طن��ز ،از ن��وع تل��خاش هنوز هم در صف بس��ر
نی��ز میتوان��د بازتابی از میبرند ،معنی طنز تلخ
جمهوری "اش��ک"انیان
وضعیت جامعه باشد.
زمانی مردم به تلویزیون ،و "صف"وی��ان را ب��ا از امیرحسین مانیان
"پشم شیشه" میگفتند .تلخخندی به خوبیدرک
حال بازگش��ت صف به میکنند.
زندگی مردم ایران ،باعث در همین صفها ،گفته
غ سادات!
ش��ده تا طنز نام دیگری میش��ود :جمه��وری فرو 
ن رو نشونده كنار
برای سیس��تم سیاسی اس�لامی ترکیب��ی از از هواپیما كه پیاده ش��دند ،ماما 
برگزیند.
اشکانیان و صفویان است ،یكی از بوفههای تو سالن و رفته كه ساكها رو تحویل
در
را
مردم
اش��ک
چون
"صف"ویان
بگیره .وقتی برمیگرده میبینه یه ظرف ساالد میوه
آنهایی که در س��ال سی م��یآورد و آنها را دائما رو میزه و مامان هم مشغول خوردن.
و چهارم بع��د از انقالب در صف قرار میدهد.
مامان اصال انگلیس��ی بلد نیس��ت .قضی��ه رو كه
میپرسه مامان میگه:
آقاهه اومد یه چیزهایی گفت ،نفهمیدم .فكر كنم
به حول قوه الهی حتریم ها هیچ
اسمم رو پرسید ،منم گفتم :فرو غ سادات!

یارو داشته گریه می کرده
میگن چته؟
میگه پش��یمونم کاش به
ح��رف بابام گ��وش کرده
بودم.
میگن مگه چی میگفت؟
میگه نمی دونم ،گفتم که
گوش نمی کردم

س
و
پ
اسپ ر

وست آیلند


یه سوالی ذهنمو مشغول
کرده ...
بچ��ه هایی که از س��ال
 1400ت��ا  1409به دنیا
میاندهه چندی حساب
می ش��ن؟ باید چطوری
خطابشون کرد ؟
ده��ه صف��ری؟ ده��ه
جدید؟ شروعی دوباره؟
دهه ناشناخته؟ تغییر را
احساس کنید!؟

مزخ��رف تری��ن لحظه
توی زندگ��ی اون وقتیه
که با پسر داییت دعوات
میشه ...و نمیتونی بهش
فحش عمه بدی!

دکتره زنش میمیره روی

سنگ قبرش می نویسه:
آرامگاه زری همسر دکتر
نظامت ،مختصص زنان
و زایمان ،مطب :خیابان
جلفا ،کوچه سوم ،پالک
 20از ساعت!...

ی��ارو رو میکن��ن رئیس
صدا و س��یما ،بعد از دو
روز بر کن��ارش میکنن.
رفیقاش ازش میپرسند:
چی شد؟ میگه :هیچی
فقط وس��ط اذون آگهی
پخش کردیم!

یارو برق خونهشون رفته
بود ،یه قابلمه برمیداره
می��ره در خون��ه آق��ای
اس��کول ن��ژاد و میگه:
میشه یک کم برق به ما
قرض بدید؟
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زن یارو از ش��وهرش گله
کرد که تو هیچوقت به من
توجه نمی کنی!
طرف یه نگاه به ش��ش تا
بچه اش کرد و گفت پس
ای کره خر ا رو از اینترنت
دانلود کردم؟

نلسون ماندال؛ مردی که      ...

>> ادامه از صفحه4 :

در تاری��خ معاص��ر ماس��ت .من
معتق��دم ب��ا آن که در گس��تره
همگانی ایران خش��ونت هس��ت،
ولی خشونتپرهیزی هم از جاهای
مختلف آن تراوش میکند».
جنبش زنان ایران؛ منونه موفق
مبارزه بدون خشونت

شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه
صل��ح نوبل اس��ت ،جای��زهای که
نلسون ماندال نیز  ۱۰سال قبل از
خانم عبادی آن را دریافت کرد.
این حقوقدان ایرانی میگوید روش
مبارزه بدون خشونت که ماندال نه
آغازگر بلکه نماد آن است به دلیل
تجربیات خش��ونتباری است که
ایران ظرف  ۳۰سال گذشته از سر
گذرانده است.
خانم عبادی میگوید« :در  ۳۴سال
گذشته ما یک انقالب و هشت سال
جنگ خونین با عراقداشتیم و این
برای یک نسل بسیار زیاد است .به
همین دلیل مردم روح��اً و رواناً از
خشونت خسته هستند و در عین
حال چ��ون از حکومت ناراضیاند
و میخواهند حکومت عوض شود
یا حداقل روش��ش را عوض کند،
بنابراین از روشهای مسالمتآمیز
استفادهمیکنند».
شیرین عبادی به تجربیات موفق
استفاده از روشهای مبارزه بدون


خسیس��ه بعد از بیس��ت
سال میره کفش بخره وارد
مغازه می شه می گه سالم
ما دوباره اومدیم!

گدا :آقا بخ��دا چهار روزه
هیچی نخوردم

خسیس :آفرین چه اراده ای!



شعر نو بی نظیر:

تو س��یب س��رخ کدامین
درخت پرتقالی که هر دانۀ
انارت به س��رخی گیالس
های درخت موز است ،ای
گالبی!!


خشونت در ایران اشاره میکند و
جنبش زنان را یکی از حرکتهایی
میداند که در استفاده از این روش
بسیار موفق بوده است.
او میگوید با وج��ود اینکه اولین
قانونی ک��ه در ایران حتی پیش از
برقراری رس��می نظام جمهوری
اسالمی تغییر کرد ،قانون خانواده
بود که زنان را هدف قرار داده بود و
نیز بحث حجاب اجباری ،با اینحال
جنبش فمینیسیتی ایران توانست
با روشه��ای غیر خش��ونتآمیز
خواس��تهای خود را تا حدی به
پیش ببرد.
تغییر قانون حضانت کودکان پس از
طالق و نیز تصویب قانونی که مرد
را موظف میکند پس از طالق به
زن اجرتاملثل بپردازد ،دو نمونهای
هستند که خانم عبادی از آنها به
عنوان پیروزی جنبش زنان بدون
استفاده از روشهای خشونتآمیز
نام میبرد.
او ادام��ه میده��د« :در همینجا
اضافه میکنم ،آنچه زنان به دست
آوردهان��د ،هرچند ان��دک بود و تا
رسیدن به هدف نهایی ،یعنی رفع
تبعیض از زنان فاصلهی زیادیاست
اما روشهای مسالمتآمیز نشان
داد ک��ه چگون��ه میت��وان موفق
ش��د .بهعنوان مثال حت��ی زنان
خانوادههایسنتی و بنیادگرا که
در ابتدای انق�لاب مخالف برابری
بودن��د ،االن در کن��ار خواه��ران
س��کوالر خودشان ایس��تادهاند و
همان حرفه��ا را تکرار میکنند.
این یعنی پیروزی مس��المتآمیز
جنبش زنان».
روش ماندال در ایران قابل استفاده
است

شیرین عبادی و رامین جهانبگلو
هردو معتقدند اس��تفاده از روش

مبارزه بدون خش��ونت ماندال در
ایران قابل اس��تفاده و الگوبرداری
اس��ت ،هرچند تفاوتهای زیادی
بین این دو کشور و مردمانش و نیز
شرایط جهانی و بینالمللی وجود
دارد.
شیرین عبادی یکی از این تفاوتها
را اجماع جهانی علیه رژیم آپارتاید
آفریقای جنوبی میداند و میگوید:
«رژیم آپارتاید طوری عمل کرده
بود ک��ه اجماع جهان��ی علیهاش
بود .در حالتی که حکومت ایران با
توجه به حرفهای فریبندهای که
در برخی زمینهها ازجمله مبارزه
با اس��تکبار جهانی و امپریالیسم
میزن��د ،اجماع جهان��ی علیهاش
وجود ندارد .بهعنوان مثال روسیه
و چیندر حمایت از حکومت ایران
هستند یا برخی از افراد در داخل
ایران که با سرمایهداری مخالفاند،
در اجم��اع علیه ایران نیس��تند.
بنابراین شرایط تفاوت میکند».
و اتفاقا به همیندلیل معتقد است
باید در ایران از خشونت پرهیز کرد
چرا که در صورت بروز خش��ونت
داخلی ،توافق جهانی برای حمایت
از مردم وجود نخواهد داشت.
رامین جهانبگلو نی��ز درباره یکی
از ای��ن تفاوته��ا ک��ه نداش��تن
رهبر کاریزماتیک در ایران اس��ت
میگوید:
«م��ن فک��ر میکنم اگ��ر از خود
ماندال در سالهای  ۱۹۹۰سئوال
میکردیم که آی��ا باید حتماً یک
رهب��ر کاریزماتی��ک در آفریقای
جنوبی وجودداشته باشد تا بتوانیم
به آش��تی ملی و بخشش عمومی
برسیم ،او جوابش این بود که الزاماً
رهبر کاریزماتیک الزم نیست ،بلکه
باید جامعه را آماده کرد برای اینکه
بتوانیم به آنجا برسیم».
•
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

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

>> "من  ۱۸س�ال اس�ت که
طالق گرفت�هام و تنها زندگی
میکن�م ،اما از برچس�ب بیوه
خوشم نمیآید وهیچ وقت هم
خودم را بیوه نخواندهام".
این پاسخ منفی یک زن  ۴۷ساله
به مناس��بت روز جهانی زنان بیوه
است .لیال که از  ۲۴سال پیش در
آلمان زندگی میکند ،میگوید:
"ما اینجا به زنی که طالق گرفته
یا ش��وهرش فوت کرده میگوییم
مجرد و اگر هم بچه داش��ته باشد،
میشود مادر مجرد ،هیچ هم مهم
نیس��ت که چندبار ازدواج کرده و
طالق گرفته باشد".
او ای��ن عن��وان را یک برچس��ب
میداند ک��ه معنای "دس�ت دوم
بودن"دارد و این زنان را آسیبپذیر
نشان میدهد.
بسیاری از زنانی که به دلیل مرگ
شوهرش��ان به صورت مس��تقل
زندگ��ی میکنند نیز چن��دان با
عنوان بیوه راحت نیس��تند و آن
را تبعی��ت از کلیش��های میدانند
ک��ه مبتنی بر وابس��تگی زنان به
شوهرانشان است.
با این ح��ال واقعی��ت موجود در
بسیاری از کشورها و از جمله ایران
حاکی از آن است که اغلب زنانی که
پس از مرگ شوهر یا جدایی از او،
تنها زندگی میکنند و بیوه خوانده
میشوند ش��رایط ویژهای دارند و
وضعیت اقتصادی و اجتماعیشان
متفاوت از زنان ش��وهردار اس��ت.
این ش��رایط نامناس��ب برای زنان
بی��وه در کش��ورهای فقیرتر و در
ح��ال جنگ دش��وارتر و از همین
رو است که سازمان ملل متحد از
دو س��ال پیش ،روز  ۲۳ژوئن را به
عنوان زمانی برای توجه ویژه به این
مسئله معرفی کرد.
در بیانی��ه دبیرکل س��ازمان ملل
متحد به مناسبت اولین روز جهانی
زنان بیوه زنان در  ۲۳ژوئن س��ال
 ۲۰۱۱آمده ،از  ۲۴۵میلیون بیوه
زن در جهان بیش از  ۱۱۵میلیون
نفر در فقر مطلق بهسر میبرند؛ اما
فقر اقتصادی تنها مشکلی نیست
که این زنان با آن درگیر هستند.
براس��اس دومین بیانیه س��ازمان
ملل در این زمینه ،نبود شبکههای
حمای��ت از زنان بی��وه در برخی
کش��ورها ،آنها را در معرض "انزوا،
ت��ن دادن ب��ه ازدواج اجب��اری یا
ناخواس��ته و رفتارهای سوء" قرار
داده است.
در ایران شرایط زنان بیوه به سختی
کشورهای فقیر یا در حال جنگ
نیست ،اما همچنان شرایط یکسان
و برابری بین زنان و مردانی که به

خاطر مرگ یا طالق ،همسرشان را
از دس��ت میدهند ،حاکم نیست.
این دسته از زنان به دلیل وضعیت
اقتص��ادی نابرابر و کلیش��ههای
فرهنگی حاکم بر جامعهدر معرض
تبعیض مضاعف قراردارند.
بر اساس آخرین اطالعات مرکز آمار
ایران از سرش��ماری سال ،۱۳۸۵
تع�داد زنانی که پ�س از مرگ
همسرشان ،ازدواج نکردهاند،
شش برابر مردانی است که پس
ازمرگ همسرشان هنوز مجرد
هستند.
دلیل این تفاوت آماری نیز ازدواج
س��ریع مردان پس از درگذش��ت
همسرشان اعالم شده است.
چنانکه ش��هال کاظمیپور ،معاون
پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی
آس��یا و اقیانوس��یه به خبرگزاری
مهر گفته اس��ت ،فقط یک درصد زنان بدون مرد ،در معرض آزار
از مردانی که همسرشان فوت کرده کالمی و سوءرفتار
است بدون همسر به زندگی خود مهتاب هنگامی که از تاثیر وضعیت
ادامه دادهاند و بقیه مجدداً ازدواج اقتص��ادی در زندگی زن��ان بیوه
کردهاند.
میگوی��د آن را فاکتور مهمی در
ش��یوه برخورد و مواجهه با مردان
نیز میداند .این مسئله که ریشهدر
بحران مالی ،اولین مشکل زنان
نوع نگاه کلیشهای جامعه به زنان
بدون شوهر
ب��ا وجود بس��یاری از مش��کالت بی��وه دارد ،در پژوهشهای انجام
مش��ترک بی��ن زنانی ک��ه طالق شده در این زمینه نیز مورد توجه
گرفتهاند و آنان که شوهرشان فوت قرار گرفته است.
کرده اس��ت ،این دو دسته از زنان بر اس��اس یک پژوهش که نتایج
تفاوتهای مهم��ی نیز با یکدیگر آن در روزنامه قانون منتش��ر شده
اس��ت ٧٠ ،درص��د زن��ان مجرد
دارند.
استقالل اقتصادی یکی از مهمترین وجود باورهای غلط و قضاوتهای
تنگنظرانه افراد جامعه نسبت به
تفاوتهاست.
نتایج یک تحقیق در تهران نشان طالق و زنان بیوه را باعث احساس
میده��د در حال��ی ک��ه نیمی از بیگانگی ،ناامنی و ناراحتیدر روابط
زنان مطلقه از نظر مالی مس��تقل خود با دیگران میدانند؛ باورهایی
هستند ،فقط  ۲۷.۴درصد از زنانی که موجب میشود آنها از حضوردر
که شوهرش��ان را با مرگ از دست جمع فامیلی "احساس ناراحتی"
کنند.
دادهاند ،درآمد شخصی دارند.
در ش��هرهای دیگر ام��ا وضعیت  ۵۵درص��د زنانی ک��ه به تنهایی
متفاوت اس��ت و بر اساس آماری سرپرس��تی خان��واده را برعه��ده
ک��ه در س��ال  ۱۳۷۹اعالم ش��د ،دارند نیز گفتهان��د که از طعنهها
 ۷۱درصد از زنانی که همسرشان و متلکه��ای اهالی محل معذب
درگذش��ته است ،اس��تقالل مالی هس��تند و و حدود  ۶۶درصد آنها
ندارند و تحت پوش��ش بهزیستی نیز در معرض انواع س��وءنیتها و
هستند .این آمار ،زنان مطلقه تحت آزارهای دیگران واقع شدهاند.
پوشش بهزیس��تی را شش درصد مهتابدر توضیح مشکالتی کهدر
جامعه ایران ب��رای یک زن بدون
اعالم کرده است.
مهت�اب ،زن  ۳۵س��الهای ک��ه شوهر ایجاد میشود ،میگوید:
همسرش شش س��ال پیش فوت "نگاه مرد ایرانی به زن بیوه یا مطلقه
کرده است ،ریش�ۀ متام مشکالت را باید به عنوان یک معضل بررسی
زنان بیوه و مطلقه را در مسائل مالی ک��رد .ب��رای غالب م��ردان ایرانی
حتی افرادی که از طبقه تحصیل
میداند و میگوید:
"زنی که پس از طالق یا بیوه شدن کرده در جامعه هس��تند ،زن بیوه
از نظر مالی تامین باش��د بیشک یا مطلقه با زن��ی که ازدواج نکرده
میتواند زندگی مستقل خودش را متفاوت است و بسیاری از مردان
بدون نیاز به کمک یک مرد تامین متاهل ترجیح میدهند رابطههای
کند ،اما زنی که در مشکالت مالی خارج از ازدواج رسمیشان را با این

پس از طالق یا فوت همسر دست
و پ��ا میزند با دو مش��کل روبهرو
است :بحران روحی پس از جدایی
و بحران مالی".
او کهدر تهران زندگی میکند ،ادامه
میدهد" :پس از مرگ همس��رم
خالء عاطفی برای من درست شد
که مطمئن هس��تم اگر مشکالت
مالی هم به آن اضافه میشد ،شاید
مجبور به ازدواج سریع یا برقراری
رابطه با مردان مرفه میشدم .من
این مسئله را در میان دوستانم هم
دیدهام .هر ف��ردی پس از جدایی
ب��ه یک دوره تنهایی نی��از دارد تا
بتواند با گذش��ته و آیندهاش کنار
بیاید .وقتی استقالل مالی در میان
نباشد ،زن مجبور به ایجاد رابطه با
هر مردی میشود".

کمپینگ سالیانه
اجنمن زنان

385 ch. Séguin
Coaticook (Qc) J1A 2S4

بیایید تا به همراه دوستان و خانواده ،چند روزی را
ی بگذرانیم.
در دامان طبیعت به خوش 
کوه پیمایی ،والیبال ،قایقرانی ،برداشت توت فرنگی
و...
زمان ۵،۶،۷ :ژوییه ۲۰۱۳
Camping du Lac Lyster

بها :هر نفر  $۸برای یک شب و  $۱۶برای ۲شب.
کودکان  ۱۲سال به پایین رایگان
تهیه وس��یله 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

ی مونترال
هیات اجرائی انجمن زنان ایران 

چالش زنان بیشوهر
با آزارهای اجتماعی
زنانداشته باشند".
میگوید که برخی مردم
مناسبت
به
او ک��ه پ��س از مرگ
ف��ارغ از اینک��ه وضعیت
شوهرش به خانه پدری  ۲۳ژوئن ،ازدواج زن��ان چه باش��د،
برنگشته است و زندگی
نسبت به زندگی مجردی
مستقل خودش را دارد ،روز جهانی آنها موضع میگیرند و آن
اضافه میکند:
زنان بیوه را غیرطبیعی میدانند.
"هن�وز ه�م خیلی
این نوع نگاه فقط محدود
از آقای�ان متعص�ب
به م��ردم کوچ��ه و بازار
وقت�ی با هم ح�رف میزنیم با نیست .چند نمونه اینهایند:
نگاه مشکوکی به من میگویند چندی پیش فرحن��از قندفروش،
که کاش بعد فوت ش�وهرت با مشاور استاندار تهراندر امور بانوان
خان�وادهات میماندی … دهن مدعی شده بود که یک سوم زنان
مردم را نمیشود بست".
مطلقه تهرانی  ۹ماه پس از جدایی
این زن جوان به یکی از تجربههای دچار فساد اخالقی میشوند.
خودشدرباره مزاحمت همسایهها محسن قرائتی ،مسئول ستاد اقامه
اشاره میکند:
نماز نیز چندی پیش در سخنانی
"م��ن به م��دت ی��ک س��ال در جنجال برانگیز گفته بود که مردان
آپارتمانی در منطقه فاطمی تهران میتوانن��د زنان بیوه را ب��ه ازدواج
زندگی میکردم که س��اکنانش از موق��ت خ��ود درآورن��د و "بخل"
طبقه تقریباً مرفه بودند .به محض همسران این مردان است که باعث
اینکه متوجه شدند من تنها زندگی میشود شوهرانشان نتوانند زنان
میکنم ،آزار و اذیتهای آنها شروع بیوه را به عقد خود درآورند.
شد؛ خانمهای همس��ایه از ترس آمار باالی طالق در سالهای اخیر
اغفال همسرانش��ان از یک طرف اما حاکی از آن اس��ت که با وجود
و نگاههای معنادار آقایان از طرف همه ای��ن مش��کالت اقتصادی و
دیگر".
فرهنگی ،زن��ان جوان حاضرند به
در جامعه ایران ،دختران جوان هم خاطر رسیدن به خواستههای خود،
از آزارهای جنس��ی و قضاوتهای فشارهای اجتماعی را تحمل کنند
تنگنظرانه در امان نیس��تند .این و در عوض زندگی شخصیش��ان
آزاره��ا در حالی اس��ت ک��ه آمار مبتنی بر برابری و آزادی باشد.
زندگی مجردی زنان جوان ازدواج در نبود عزمی فراگیر از سویدولت
نکرده در س��الهای اخیر در ایران و رس��انههای عمومی برای تغییر
افزایش پیدا کرده و به نظر میرسد نگرش بخشی از جامعه نسبت به
جامع��ه مجب��ور اس��ت برخالف زنان بدون ش��وهر ،شاید افزایش
کلیش��ههای از پیش ساخته شده تعداد این زنان و نشان دادن روش
خود ،با این مس��ئله به مثابه یک دیگری از زندگی ،بتواند رفتارهای
واقعیت کنار بیاید.
آزاردهنده علیه آنان را کاهشدهد.
سارا ،دانش��جوی  ۲۵سالهای که از س�وی دیگ�ر ،اخب��اری که از
دو سال اس��ت به صورت مستقل وضعی��ت زنان سرپرس��ت خانوار
زندگی میکند ،بسیاری از آزارهای منتشر میش��ود ،حاکی از ایجاد
م��ورد اش��اره مهت��اب را از طرف برخی تغییرات در نقش منفعالنه
همس��ایهها تجربه کرده اس��ت و زنان��ی اس��ت ک��ه در اث��ر مرگ،

استوانۀکوروش بزرگ      ...

شوهران خود را از دست دادهاند.
زهرا ،زن  ۳۶س��الهای که هش��ت
س��ال پیش ش��وهرش را در یک
تص��ادف رانندگی از دس��ت داده،
در چند س��ال اول پ��س از مرگ
شوهرش به خاطر حرف و حدیث
مردم س��ر کار نمیرود و خانهای
دیوار به دی��وار خانه پدرش اجاره
میکند ،اما وقتی میبیند که روز به
روز بیشتر به حاشیه رانده میشود
و پسرهایش هم حرف او را جدی
نمیگیرند ،اول با قرض و وام ،یک
تعاونی لب��اس زنانه راه میاندازد و
بعد هم خانه را عوض میکند و به
یک محلهدورتر میرود تا کسیدر
زندگیاشدخالت نکند.
او که در یک شهرس��تان کوچک
نزدیک س��منان زندگی میکند،
میگوید" :ح��رف و حدیث مردم
همچنان ادام��ه دارد ،اما من برای
اینکه زندگی خودم و پسرهایم به
خاطر مرگ ش��وهرم نابود نشود،
تصمیم گرفتم خودم زندگیام را
اداره کنم و با رسیدن به درآمدزایی
توانستم خواستهام را عملی کنم".
زنان��ی مثل زهرا که ب��ا گامهایی
آرام و گاه م��ردد جل��و میرون��د
شاید زیاد نباشند ،اما رونق دوباره
برنامهه��ای توانمندس��ازی ک��ه
سازمانهای مردمنهاد پایهگذار آن
بودند ،میتواند با بیرون کش��یدن
زن��ان "بیوه" از کنج خانهها ،راهی
برای زندگی مستقل پیشرویشان
بگذارد تا آنها ه��م همچون لیال،
بدون زندگی زیر س��ایه برچسب
"بیوه" ،خودشان را بدون نگرانی،
زنان و مادران مجرد بنامند و از این
عنوان رضایتداشته باشند.
تیر ۱۳۹۲
مریم حسینخواه (زمانه)
•

>> ادامه از صفحه12 :

مهر  ۱۱۶۰پیش از ایرانی (هجری
خورشیدی) ۱۱ /اکتبر  ۵۳۹پیش
از می�لاد) « َگئوبَ��ر َوه» فرمان��دار
گوتی��وم همراه با س��پاه کوروش
بدون جنگ و پی��کار به بابل اندر
آمد».

«خداون��د روح کوروش پادش��اه
فارس را برانگیخ��ت تا در تمامی
ممال��ک خود فرمان��ی صادر کند
و بنویس��د کوروش پادشاه فارس
چنی��ن میفرماید که یهوه خدای
آسمان مرا چنین امر فرمودهاست
که خانهای برای او که در اورشلیم 
که در یهودا است ،بنا نمایم .پس برگردان
همگی برخاس��ته و روان شدند تا در ای��ن لوح اس��توانهای ،کوروش
خانه خداوند را بنا نمایند .و کوروش پس از معرفی خود و دودمانش و
پادشاه ،ظروف خانه خداوند را که شرح مختصر فتح بابل ،میگوید
نبوکدنص��ر (بختالنص��ر) آنها را که تمام دستاوردهایش را با کمک
از اورش��لیم آورده و در خانه خود و رضای��ت مردوک خدای بابلی به
گذاشته بود ،بیرون آورد و به رئیس انجام رساندهاست .وی سپس بیان
یهودیان سپرد».
میکند که چگونه آرامش و صلح

را برای مردم بابل و س��ومر و دیگر
کش��ورها به ارمغان آورده ،و پیکر
در رویدادنامه نبونید
ورود ک��وروش «ب��دون جن��گ و خدایانی که نبونید از نیایشگاههای
سالنامه مختلف برداشته و در بابل گردآوری
پیکار» به شهر بابل،در یک
ٔ
بابلی که ب��ه رویدادنام��ه نبونید ک��رده ب��وده را به نیایش��گاههای
اصلی آنها برگرداندهاس��ت .پس از
مشهور است ،تأیید شدهاست:
«در روز شانزدهم ماه تشریتو ( ۱۲آن ،کوروش ب��زرگ میگوید که

چگونه نیایشگاههای ویرانشده را
از نو س��اخته و مردمی را که اسیر
پادشاههای بابل بودند به میهنشان
برگرداندهاست.
در این نوشته اشارٔه مستقیمی به
آزادی قوم یهود از اس��ارت بابلیان
نشده ،اما با مطالعه و پژوهش منابع
تاریخی مش��خص شدهاس��ت که
آزادی یهودیان بخشی از سیاست
کوروش پس از فتح بابل بودهاست.
دانشنامه آزاد)
(منبع :ویکیپدیا،
ٔ

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

دنیا به شکل
مشکوکی ،
مشکوک شده
است !
دست به
باورهایتان
نزنید !
اشکال از
فرستنده
است!

ازنازی بپرس!...

40توصیهبرایشادزیستن:

 -10ق��در این ک��ه پایتان
نشکسته است را بدانید.
 -11زیر دوش آواز بخوانید.
 -12ب��ا بقیه فرق داش��ته
باشید.
 -13کفشهایتان را عوضی
پایتان کنی��د و به خودتان
بخندید.
 -14به دنیای باالی سرتان
خیره شوید.
 -1ب��ه تماش��ای غ��روب آفتاب  -15با حیوانات بازی کنید.
 -16کاره��ای برنامهریزی نش��ده
بنشینی .د
انجام دهی��د .برای انج��ام آن در
 -2بیشتر بخندید.
همین آخر هفته برنامهریزی کنید!
 -3کمتر گله کنید.
 -4با تلفن کردن به یک دوس��ت  -17برای کاری برنامهریزی کنید
و آن را درس��ت طبق برنامه انجام
قدیمی ،او را غافلگیر کنید.
 -5هدیههای��ی ک��ه گرفتهاید را دهید .البته کار مشکلی است!
بیرون بیاورید و تماشا کنید .شاید  -18از تناقضات لذت ببرید.
 -19دس��تان خود را در آس��مان
برایتان قابل استفاده باشند.
تکاندهید.
 -6دعا کنید.
 -7در داخ��ل آسانس��ور با آدمها  -20در ح��وض یا اس��تخری که
ماهی دارد شنا کنید ،کنار آنها.
صحبتکنید.
 -8هر از گاهی نفس عمیق بکشید -21 .از درخت باال بروید.
 -9لذت عطس��ه ک��ردن را حس  -22در حال رفتن به دفتر کار یا
کالس ،یکباردور خودتان بچرخید!
کنید.
 -23ب��ه
دیگران بگوئید
که خوش��گل
آن کس که بدم گفت ،بدی سیرت «او»ست
وان کس که مرا گفت نکو« ،خود» نیکوست شدهاند.
-24
مجموعهای از
ح�ا ل متکل�م ا ز کال م�ش پید ا س�ت
از کوزه همان برون تراود که در اوست یک چیز (تمبر،
برگ ،س��نگ،
جغد )... ،برای
شیخبهایی

از نگاه علی اصغر

«ازخداوند خواهانم تا دراین جهان
می باشم خاموش نمانم»
بنام او
اال ای دولتم��ردان نظ��ام
اسالمی ایران درهر لذتی که
بسرمی برید وبا هرجامه ای
که بتن پوش��انده اید ،دمی
هم به آخری��ن لحظۀ عمر
بپردازید و روز بس��یج ازاین
جهان را از نظر دور مپندارید.
ما نیز میدانی��م ،پروردگار را
رحمتی بی پایان و شفقتی
پدران��ه اس��ت ،ول��ی ب��ا آه
ستمدیدگان وبا دل شکستۀ
مظلومان چه می کنید.
با س�لام و آرزوی تندرستی
برای یکایک شما خوانندگان
روزنامۀ پیوند ش��هر مونت��رال ،این
حقیر برای مدتی افتخار نداشتم در
جمع شما خوانندگان پیوند حضور
داشته باشم.
علتش مشکالت عقیدتی سیاسی
و گرفت��اری های دنی��وی بود .بهر
صورت این افتخار دوباره برای بنده
بسی جای خوشحالی می باشد.
 حتم��اً هم��ۀ ش��ما در جریان
نمایش انتخابات ریاست جمهوری
ای��ران در  24خ��رداد م��اه بودید.
دیدید چگونه ُش��عبده باری کردند
و آن کس��ی را که مردم گمان نمی
کردند از البالی رای مردم کشیدند
بیرون .آنقدر کارش��ان زیبا ،زیرکانه
و ماهران��ه بود که همۀ قش��رهای

مختلف مردم ،چه از سلطنت طلب
گرفته تا مجاهد و چپ و راس��ت و
چه دیگر مخالفان،همگان را جذب
این انتخابات کردند.
از قدی��م گفت��ه اند
به مرگ بگیرش��ان،
خودش��ان ب��ه تب
راض��ی می ش��وند.
حت��ی کش��ورهای
جه��ان نی��ز از این
انتخ��اب شایس��ته
و مردم��ی حس��ن
خ��وش قدم راضی و
خوشحال می باشند.
 ای��ن پی��روزی
انتخاباتی همزمان با
پیروزی تیم فوتبال
ای��ران در براب��ر تیم
ک��ره ش��مالی جلوه
ای خاص به ای��ن انتخابات داد! دو
شبانه روز در سراسر ایران و جهان
بزن به رقص ب��ود .کاری که رحیم
مش��ایی در طول این هش��ت سال
کرده بود ،یعنی متحد کردن مردم،
مخالف و موافق ،چه از فوتبالیست
و بسکتبالیس��ت و ناسیونالست و
فمینیس��ت و کمونیس��ت،همه را
جذب نظام کند.
ا ّما روحانیت مب��ارز زرنگ تراز این
حرفها بودند و نقش��های او را نقش
بر آب کردند و از این نقشه به سود
خود اس��تفاده کردند ،در این رابطه
همگان نیز خوش��حال خندان می
باشند.
مفس��ران گوین��د در پش��ت این
انتخابات تفکرهایی می باش��د که

خودتان جمعآوری کنید.
 -25ه��ر وقت که امکانش وجود
داشت پابرهنه راه بروید.
 -26آدم برف��ی یا خانه ماس��های
بسازید.
 -27ب��دون آن که مقصد خاصی
داشته باشید پیاده روی کنید.
 -28گاه��ی وقت ها تمام کارتان
تمام شد ،برای خودتان یک بستنی
بخرید و با لذت بخورید.
 -29جلوی آینه شکلکدر بیاورید
و خودتان را سرگرم کنید.
 -30فقط نش��نوید ،سعی کنید
گوش کنید.
 -31رنگهای اصلی را بشناسید و از
آنها لذت ببرید.
 -32وقتی از خواب بیدار میشوید،
زنده بودنتان را حس کنید.
 -33زیر باران راه بروید.
 -34ت��ا جایی ک��ه میتوانید باال
بپرید.
 -35برقصید .حتیدر تختخواب.
 -36کمتر حرف بزنید و بیش��تر
بگوئید.
 -37قبل از آن که مجبور به رژیم
گرفتن بش��وید ،حرکات ورزشی
انجامدهید.
 -38بازی شطرنج را یاد بگیرید.
 -39صبح زود کنار رودخانه سن
لوران بنش��ینید و در س��کوت به
صدای آب گوش کنید.
 -40هرگز ش��وخ طبعی خود را از
دست ندهید.

آنها را خبرگان گویند .این اشخاص
با تفکرهایش��ان و ب��ا کمک آقایان
دکترانی که در خارج تحصیل کرده
اند ،برنامه ریزی شده می بود.
ا ّم��ا این قافل��ه ؛ غاف��ل از آنند که
تفک��ری ماف��وق همه اندیش��ه ها
بش��ریت وج��ود دارد ،که آن خالق
مطل��ق یعنی خ��دای مهربان می
باش��د .اوست که از حیلۀ دولتها در
گم��راه ک��ردن بندگانش،عیناً روز
روشن آگاه می باشد.
درهمینراستامیباشدکهمیفرماید:
«ومکرومکرالل��ه
لل��ه
ا
و
خیرالماکری��ن»
یعن��ی خداون��د
حیل��ۀ دولته��ا را
ب��ه خودش��ان باز
میگرداند.
حس��ین
ش��ر یعتمد ا ر ی ،
س��ردبیر روزنامۀ
کیه��ان ،یک��ی از
آن تفکرهایی می
باشد که در طول
این س��الها نقش
خود را ماهرانه ایفا
ک��رده .او همانند
آن مارمولک��ی
که نام��ش آفتاب
پرس��ت نام دارد،
ه��ر لحظ��ه خود
را ب��ا رنگ محیط
اطراف همرنگ میکن��د و آنچنان
خویش را استتار میکند ،که گمان
دارد کس��ی او را نمی بیند .سردبیر

32

مرداب
ا ز رود رپسید:
چه کرده ای که
زاللی؟!
گفت :
گذشت...

•

کیهان با قدرت��ی که از طرف رهبر
بدست آورده ،هر کسی را که بخواهد
یک شبه به عرش می رساند و یک
روزه به زمین گرم می کوبد.
همین یکی دو س��ال پیش بود که
حس��ن خوش قدم را با چه توهین
ه��ا و چه تهمت هایی ،س��که یک
پول کرد؛ او هنوز هم ته دلش آقای
روحانی را یکی از س��ران فتنۀ 88
میداند ،ا ّما چون جو داخل کشور و
خارج تغییر پیدا کرده میباشد،او نیز
تغییر رنگ بخ��ود داده و زیر عبای
رهبر پنهان می باشد.
درم��ورد ای��ن انتخاب��ات
خبرهای بس��یار می باشد
که در این شمارۀ از پیوند
جا برایش بسیار باز نیست.
 دو خبر م ّهم دیگر که
درحال حاضر بر س��ر زبان
ها میباشد.
یکی خبر افشاگری مامور
ضد اطالعاتدولت فریبکار
آمریکاس��ت و دومی خبر
داغ ،ازدواج همجن��س
گرای��ان از خدا بی خبر در
سراسر کالیفرنیا ،که دولت
حرامخوار آمریکا؛ برای این
همجنس گرای��ان حقوق
مساوی تعیین کرده است.
آنوقت میگویند چرا اینقدر
بال و عذاب سر آمریکا می
آید! به همین دلیل اس��ت
که کالیفرنیا مرتب درحال
سوختنمیباشد.
ناسا اعالن کرده بزودی بالیی عظیم
گریبانگیر ایالت کفرخیز کالیفرنیا

خواهد شد.
 کش��ور کان��ادا نی��ز از حوادث
طبیعت در امان نبود .شهر کلگری
نیز چند روزی به بارندگی ش��دید
گرفتار شده بود و شهر مبدل به یک
دریاچه عظیم شده بود ،که متاسفانه
منجر به مرگ چند شهروند گردید.
 در ش��هر مونترال خبر این بود
که شهردار جدید (مایکل اپلبام) نیز
دزد از آب درآمد! او هم میخواس��ت
همانند ش��هردار گذش��ته چپاول
کند ام��وال مردم را ،ک��ه به موقع
ِخفتش را گرفتن��د .در این والیت
اگر مقامی دزدی کند فقط او را کنار
میگذارند ،ا ّما اگ��ر «ایمیگرنت»ی
ی��ک مدادتراش دزدی کند او را به
محاکمه میکشانند! به این می گویند
عدال��ت  ،البته این بی عدالتی همه
جای جهان بی داد میکند.
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد
ماند
وق��ت گرانقدر ش��ما را بیش از این
نم��ی گیرم در اینجا همگی ش��ما
عزیزان را بدست خداوند مهربان می
سپارم .با تشکر از نشریه پیوند.
Live for nothing or die
!for something
مشکل دنیا این است که احمق
ها در یقین مس�تمر ،و داناترها
درتردید به سر می برند.
اصغرمحمدی
علی
ّ
و جمعی از مسلمانان و پیروان
راه حق
مونترال تابستان 2013

پاتوق
عموجمال

انواع ساندویچ های
تنوری ،آبگوشت تنوری
نان داغ کباب چاق!
انواع غذاهای ایرانی برای ذائقه  ایرانی
نوشابه های الکلیو غیر الکلی
1620 Sherbrooke O,
)(Corner : GUY

Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866
3:01 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..
سـازهای

STRADIVARIUS

س��اختمان س��ازهای موسیقی
هزاران سال تاریخ دارد.
در آغ��از هدف موس��یقی و هنر
نبود ،بلکه بخاطر مراسم مذهبی از
آنها استفاده می شد .برای
ایج��اد ص��وت مطلوب
هزاران ابتکار روی انواع
صدف ،چوب ،استخوان
و پوست حیوانات انجام
شده است.
•

ساختن ساز مستلزم سالها آموزش
و تجربه می باش��د و استادان این
حرفه اغلب فقط به س��اختن یک
نوع س��از م��ی پردازند؛ مثال فقط
پیانو ،فقط س��از زهی ،یا یک نوع
ساز بادی.
فرم های اولیه سازهای موسیقی
از آسیا بخصوص خاورمیانه توسط
بازرگان��ان ،س��ربازان جنگ های
صلیبی (قرون  11تا  13میالدی)
و اعراب که قس��متی از اسپانیا را
تصرف کرده بودن��د (قرون  11تا
 15میالدی به اروپا آورده شده اند
و به تدریج تکامل یافته اند.
حدود قرن  14میالدی اروپا کامال
به ساختن سازهای ممتاز مسلط
ش��د .اس��تادان ماهر و معروف در
تاریخ اروپا وجود دارند که هر کدام
توانائی خاصی برای س��اختن ساز
مخصوص زهی ،بادی یا کوبه ای
داشته اند.
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چند
قر ن
م��و ر د
اس��تفاده
می باشند.

دیگ��ر کارگاه خانواده
( RUGGIERIق��رن )18 – 17
معروف است.
ام��ا ش��هرت ویل��ن ه��ای
 STRADIVARIUSبی��ش از
همه جهانگیر ش��ده است و بین
متخصصین به  STRADدر دست
ویلونیس��ت های فوق العاده امروز
می باشد که معموال از طرف دولت
ها به قیم��ت های گ��زاف یعنی
چن��د میلی��ون دالری خریداری
شده اند و در اختیار
ایش��ان گذاش��ته
میشود؛ شماری هم
در موزه ه��ا و یا نزد
کولکس��یونرها می
باشد.
این سازها صرفنظر از
ظاهر زیبا و م��وزون دارای صدای
استثنائی روشن و زیبا می باشند
که در م��ورد چگونگی آن خیلی
تحقیق شده است تا پی به راز آن
ببرند.
بعضی معتقدند که مواد شیمیائی
خاص��ی که برای حف��ظ و جالی
چ��وب بکار رفته ،باع��ث بروز این
صوت فوق العاده شده است.
گروهیدیگر معتقدنددر سال های
 1640 – 1750هوای اروپا بسیار
س��رد بوده اس��ت و باعث کاهش
رش��د درختان در نتیجه فش��رده
گی قش��ر درختان شده است .لذا
سازهائی که از چوب این درختان

چنار خاص ساخته شده
است چنین صوت را تولید می کند
که خارق العاده است.

•

()www.canadacouncil.ca

CANADA COUNCIL OF
 ARTصاح��ب  20ویلن و ویلن
س��ل ممتاز از اس��تادان ایتالیائی
است (به قیمت  36میلیون دالر!)
که هر کدام را به مدت  3سال در
اختیار یک��ی از نوازنده گان جوان
و فوق الع��اده کانادائی می گذارد
تا بتوانند در هنرش��ان پیشرفت
بهتری داشته باشند و در کنسرت
ها مثل هفته  BACHیعنی از 22
تا  25ماه م��ی در مونترال از آنها
استفادهکنند.
•

شماغلطمیکنیدخوشحالیمیکنید!
توسط ف .م .سخن
راست می گوید آقای علم الهدی!
پی��روزی در مقاب��ل تی��م کره
پیروزی اسالم بود!
اگ��ر هم شکس��ت می خ��ورد،
شکس��ت اس�لام ب��ود! چطور
شکس��ت اش مال اسالم باشد،
پیروزی اش مال ش��ما اوباش؟!
نخی��ر هم! پی��روزی ای��ن تیم
پیروزی اسالم ،حضرت محمد،
حضرت علی ،حض��رت فاطمه،
حض��رات امام��ان و بخص��وص
حضرت امام زمان عج الله تعالی من هم تایید می کنم نظر آیت
الل��ه عل��م الهدی را که اس�لام
فرجه شریف است.
ای��ن ها همه دس��ت به دس��ت موجب پیروزی ما بر کره ای های
«کیروش» دادند و طرح سه سه سگ و گربه خور کافر شد.
دوی بازی و پرس��ینگ از عقب حض��رت عل��ی ُکچ تی��م بود و
را ریختن��د و باعث پیروزی تیم حضرت ابالفضل مرب��ی دروازه
بان ها و دو طفالن مسلم هم در
اسالم شدند.
اصال ت��وپ را حض��رت مهدی مسابقات تمرینی توپ جمع کن
علیه السالم انداخت جلوی پای بودند.
قوچان نژاد و این شوت حضرت حض��رت فاطمه به رغ��م پهلو
عباس بود که توپ را چسباند به دردی که داشت آش نذری برای
بازیکنان تیم اسالم درست کرد
تور!
و کلی آیت الکرسی خواند و دور
چه کرد حضرت عباس!
تمام ارزش های خ��ودش را در سر بازیکنان فوت کرد تا ما برنده
فوتبال مدرن نشان داد و یک بار شدیم .آن صحنه ی آخری هم
دیگر به جهان ثابت کرد که اگر که دیدید به خاطر نور الهی بود
ک��ه بر کیروش تابیده بود و او را
بچه ها بخواهند می توانند!
ب��ا این نام ضای��ع اش به عنوان
چه کرد اسرافیل با شیپورش!
غلط ک��رد مم��د بوق��ی! تمام علمدار اسالم طوری به پیش راند
استادیوم با شیپور او فریاد می زد و َعلَم اسالم را به مربی بدبخت
کره ای نش��ان داد که اگر صدر
ایران ایران!
البته استادیوم غلط می کرد که اس�لام بود با همان علم به قلب
فریاد می زد ای��ران ایران و باید دش��منان اسالم می تاخت و د ِر
فریاد می زد اس�لام اسالم! ولی خیبر را از جا در می آورد.
خب ردی��ف و قافیه جور نبود و آن وق��ت ی��ک مش��ت اراذل و
امت همیش��ه در صحنه مجبور اوباش می ریزند توی خیابان ها،
می خواهند بُرد تیم نظام و اسالم
شدند فریاد بزنند ایران ایران!

STEPHANE TETREAULT
ویلن سلیست  19ساله
مونترالی که برنده جوایز
متع��دد در کنکورهای
بین المللی ش��ده است
و مرتبا با ارکس��ترهای
مختل��ف کنس��رت
م��ی دهد با ویلن س��ل
 STRADIVARIUSساخته شده
س��ال  1707به قیمت  7میلیون
دالر می نوازد که خانم jacqueline
desmaraisسخاوتمندانهدراختیار
کارگاه خان��واده ANDREA
او گذاشته است.
 AMATIویل��ن س��از مع��روف
یادآوردنی اس��ت که این نابغه ی
ایتالیائی س��اکن CREMONA
مونتریالی امس��ال در جش��نواره
( 1549 -1740می�لادی)
موزیک الش��ین ( 29ژوئن تا 14
ساختمان س��ازهای زهی امروز را
جوالی) شرکت خواهد داشت.
نمیتوانند نقش آنان را بازی کنند.
بنیان گذاش��ت 2 .پس��ر او بعالوه
ب��رای آگاهی از جزئی��ات زمان و همین طور احزاب مجاز در ایران)
ANTONIO STRADIVARI
مکان به سایت زیر مراجعه کنید :ب  :تقریب��ا در هیچی��ک از این
و ANDREA GUARNERI
 www.concertslachine.caکشورها ،به جز کشورهای اروپای
ش��اگردان و س��ازنده گان بن��ام
تا شماره بعد ،شیدا قره چه داغی شرقی ،نظامهای حاکم ایدئولوژیک
میباشند که س��ازهای فوق العاده
 24ژوئن  2013نبودهان��د و ای��ن واقعیت زمینه را
عالی بجا گذاشته اند که هنوز بعد از
برای پذیرش تغییرات س��اختاری
در آنها باز کرده است.
در مورد شوروی سابق ،تحول نه با
باقرزاده:انتخابات  >>   ...92ادامه از صفحه33 :
فشار داخلی (از سوی اپوزیسیون)
یا خارجی و بلکه از درون نظام و با
کشور آمریکای جنوبی  -که بدون در این نقدها رگههایی از واقعیت فروپاشی آن صورت گرفت ،و این
•
خشونت به ثمر رسیدهاند.
وج��ود دارد .در حالی که هیچگاه واقعه کش��ورهای اقم��ار آن را نیز
 ) ۳جمهوری اسالمی باید برود
ص��رف نظر از نیروهایی که در پی این نظریه که در یکی دو دهه اخیر نمیتوان گفت هیچگاه ،و همواره دچار ضعف و تحول کرد.
بران��دازی خش��ونتبار جمهوری و با تضعیف گرایشهای قهرآمیز باید این احتمال را باز گذاشت که در واقع ،س��قوط شوروی سابق با
اسالمی هستند ،نیروهای سکوالر در جامع��ه سیاس��ی ایران رش��د جمهوری اسالمی نیز ممکن است نظریههای مربوط به سرنگونی از
دموکرات در کلیت خود برای گذار کرده اس��ت البته منتق��دان خود در ش��رایطی برخوردی «مدنی» طریق مب��ارزات مدنی و مقاومت
از جمهوری اس�لامی به یک نظام را دارد .برخی جمهوری اس�لامی بکند ،واقعیتهایی در نمونههای منفی چندان قرابتی ندارد.
دموکراتیک ،راههای مسالمتآمیز را در مقایس��ه با هم��ه نظامهایی کشورهای یادشده فوق وجود دارد فش��ارهای خارجی ه��م به رغم
و خش��ونت پرهی��ز را ترجی��ح ک��ه نام ب��رده میش��ود از جنس که در مورد رژیم ایران مفقود است :ادعاهای حکومتهای راستگرای
میدهند .برخی راهکار مشخصی دیگری میدانند ،و به خصوص با الف :وجود رهبر کاریزماتیک و یا غرب��ی وقت مانند ری��گان و تاچر
تأثیر چندانی در آن نداشت.
برای رس��یدن به این ه��دف ارائه اشاره به خصوصیت خشونتبار و احزاب سکوالر اپوزیسیون.
نمیدهند ،و برخی دیگر (بر اساس کارنامه بسیار سنگین سرکوبهای منونههای آن :ماندال در آفریقای •
نظریههای جین شارپ و دیگران بیرحمانه و وحشیانه آن در طول جنوبی ،آن س��ن سو کی در برمه )۴ ،در جستجوی گورباچف،
و به اس��تناد نمونههای متعدد در  34س��ال گذش��ته ،قاب��ل تصور واس�لاو هاول ،لخ والس��ا ،احزاب گالسنوست و پرستریکا
سطح جهانی) استدالل میکنند نمیدانند که رژیم در برابر «فشار سکوالر اپوزیس��یون در آمریکای میتوان گفت که شوروی سابق
که از طریق سازماندهی مبارزات عمومی» مردم ایران یا فش��ارهای جنوبی و مانند آنها.
بیش از هر کش�ور دیگری که
مدنی و توسل به شیوههای بدون خارجی کوتاه بیای��د و به تحولی در مورد ایران ،اپوزیسیون سکوالر در دو س�ه دهه گذشته دچار
خش��ونت مانند مقاومت منفی یا دموکراتیک که به معنای نفی نظام نه رهبر کاریزماتیکدارد و نه مجاز تحوالت دموکراتیک ش�ده ،با
مدنی میتوان حکومت را به زانودر است تن دهد.
به آن اس��ت که در ای��ران حزب ایران امروز وجه مشترک دارد.
آورد و آن را در برابر خواس��تههای اینان استدالل میکنند که نظامها داش��ته باشد .رژیم هر دوی اینها نظ��ام حاکم ب��ر این کش��ور دو
دموکراتی��ک مردم به تس��لیم وا و کشورهایدیگر مورد اشاره از حد را به صورت سیستماتیک سرکوب خصیص��ه عم��ده داش��ت که به
داشت.
اقلی از مدنیت برخ��وردار بودهاند کرده و س��بعانه از بین برده است جمهوری اسالمی نزدیک است.
اینان ب��ه خصوص از مب��ارزات و در حالی ک��ه رژیم والیت فقیه با (موس��وی و کروبی و مانند اینان یکی ،وج��ه ایدئولوژی�ک هر دو
تحوالت دموکراتیک کش��ورهای مدنیت رابطهای ندارد و به نام خدا به دلیل این ک��ه مدافع نظاماند و نظ��ام اس��ت  -آن ه��م نظامهای
متعددی در جه��ان یاد میکنند به خود حق میدهد که برای بقای نمیتوانند اپوزیس��یون سکوالر را ایدئولوژی��ک متصلبی ک��ه برای
 از آفریقای جنوبی و کش��ورهای خویش هر جنایتی را مرتکب شود نمایندگی کنن��د در ردیف ماندال اس��تقرار و بق��ای خ��ود در طولاروپای ش��رقی گرفت��ه تا چندین و به هر «حیله»ای دست زند.
ی��ا خانم ک��ی ق��رار نمیگیرند و چندین دهه قتل عامها و جنایات
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ضد بش��ری گس��تردهای مرتکب
ش��دهاند .دوم این که ه��ر دو «ام
القرای» ایدئولوژی خ��ود بودهاند
و از اقمار کش��ور دیگری بش��مار
نمیآمدند.
در ش��وروی س��ابق ،ای��ن ن��ه
اپوزیسیون و بلکه انسداد سیاسی،
بحران اقتص��ادی و عقبافتادگی
صنعتی و علمی بود که نظام را از
درون متالشی کرد ،و گورباچف که
پس از م��رگ پیاپی باقیماندگان
نسل اولیه انقالب به قدرت رسیده
بود ،به ص��ورت کاتالیزوری تحول
دموکراتیک نظام را تسهیل کرد -
و سپس این تغییر ،زمینه را برای
تغییرات مشابه در کشورهای اقمار
آن نیز فراهم آورد.
میتوان استدالل کرد که در ایران
جمهوری اس�لامی نیز تحولی از
این قبی��ل بیش از هر یک از انواع
دیگری ک��ه در باال نام برده ش��د
محتملتراست.
جمهوری اس�لامی با سختترین
بحرانه��ای اقتصادی و سیاس��ی
خود در سطح داخلی و بینالمللی
روبرو است و از همه وخیمتر بحران
بیاعتمادی است که سراپای رژیم
را فرا گرفته است.
انتخاب��ات اخی��ر و تش��تت و
برخوردهای افش��اگرانه نامزدهای
«اصولگرا» علی��ه یکدیگر و رأی
پایینی که تک تک آنان به دست
آوردند نش��ان داد ک��ه تا چه حد
مجموع��ه حکوم��ت و ش��خص
خامن��های که به این جناح متکی
اس��ت در پیش مردم از حیثیت و
اعتبار افتادهان��د .اکنون فقط این
نیست که رژیم و خامنهای به این

عزیز را مال خود کنند و بگویند
این ما بودیم که برنده شدیم.
ش��ما غلط کردید برنده شدید.
شما  ....خوردید برنده شدید .بیام
بزنم تو دهان تان که دیگر فرت
فرت اضافی نکنید؟!
م��ن از طرف حض��رت محمد
که دس��تیار کیروش بود و امور
هماهنگی را با درگاه الهی انجام
می داد می زنم تو دهن همگی
تان و اخطار می کنم که مبادا بار
دیگر از این غلط ها بکنید.
اگ��ر رفتی��م برزی��ل و س��امبا
رقصیدیم و دو تا گل از تیم اول
خوردیم و سه تا گل از تیم دوم و
سر افکنده به خانه برگشتیم این
شکست ،شکست نظام و اسالم
عزیز است و سرافکندگی اش هم
مال ماس��ت و به شما ها مربوط
نیست.
شما غلط می کنید اگر بخواهید
ناراحت بشوید .شما  ....می خورید
اگر بخواهید ناراحت بشوید.
مرده شور برده ها...
والسالم علی من اتبع الهدی...

س��طح از بیاعتباری رسیدهاند و
بلکه این بیاعتباری را مردم نیز به
چشم خود میبینند.
امپرات�ور  /ولی فقی�ه در نظر
خلق ب�ه تمامی عریان ش�ده
است.
به درس��تی ،امروز رژیم جمهوری
اس�لامی بیش از ه��ر زمان دیگر
تضعیف شده و آسیب پذیر است.
این نظام ضد تاریخی دیگر نجات
یافتنی نیس��ت و عمر آن به س��ر
آمده است .اکنون سخن آن است
که گذار به سویدموکراسی چگونه
ش��کل خواهد گرفت؟ توهم است
اگر فکر کنیم که راه آن اصالحات
اس��ت و یا دس��تی از غیب بیرون
خواهد آم��د و کاری خواهد کرد.
اپوزیسیون سکوالر دموکرات هم
چندان امکان بسیج و سازماندهی
ندارد و وسیله مؤثری برای مهار این
نظام خونخوار در دستش نیست.
کار به احتمال زیاد به دست عنصر
یا عناص��ری از درون خ��ود رژیم
صورت خواهد گرفت  -کسانی در
درون نظام که پوسیدگی آن را به
چشم میبینند ،شدت بحرانهای
فل��ج کنن��ده را درک میکنند و
خطراتی را که از ناحیه موجودیت
و عملکرد نظام متوجه منافع ملی
و امنی��ت ایران ش��ده دریافتهاند.
تنها کافی اس��ت کمی عرق ملی
در وجود آنان مانده باشد همراه با
قدرت و جرأتی که به گالسنوست
(فضای باز) و پروستریکا (بازسازی)
در ایران دست بزنند.
ولی آیا چنین کسی در درون نظام
با چن��ان ق��درت و جرأتی وجود
دارد؟
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طـراحی قابلتوجهخامنها خدمات امور کنسولی
وب
سایت فال قهوه
کســری
طراحی وب سایت
و ورق

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  

استاتیک و داینامیک
 فروش آنالین
________________

www.ftrahimi.com

514-224-4986

azjune2013

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

Tel.: 514-419-8872

تعمیرات ساختمان

azjan’12paid60+120ak

JR RENOVATIONS

فال قهوه

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

برا ی خامن ها و آقایان

Tel.: 514-996-1620

514-833-8684

مدیر و مسئول:

توسط شادی  
Nikpourpdsep12

تدریس آواز

azjune01UP

azmay2013hoomanfree

رستوران تدریـس
برای فروش خصوصی

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

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

رستوران ایرانی در قلب
 ، NDGبا  12سال سابقه،
مشتری ثابت ،گنجایش
 70نفر  ،به علت مسافرت
بفروش می رسد ،لطفا
متقاضیان جدی با شماره
تلفن زیر تماس بگیرید
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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
توسط :رضا هومن
(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
 ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک مطابق با >> ختفیف
وتلویزیون وخوانندگی باگروه
Suite 132
Tel.: 514-641-1703
های موسیقی پاپ ایرانی )
ویژه برای
T: 514-439-8501
استانداردهای مورد قبول دانشگاه ها و
Tel.:
514-243-1291
514-833-8684
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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به چند نفر آشپز برای کار
Tel./Fax: 514-624-7581
تنظیمدعوتنامه رسمی
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پاتــوقعموجمال
به چند نفر ویترس
خانـمی آماده برای
انـجام امور آشپزی
در یک ساندویچی
به یک آشپز
انـجام کارهای منزل
ای
حرفــــه
نیازمندیم.
ª










 
¹


º

»




¼
























½













¦









¦ 



½


• نیمه وقت و تمام وقت •
رمسی
مترجم
کار
جهت
و چند ویترس
عموجان
کلبه
در
کار
برای







¶





¢







¢

£
















¢






©



¸



½




شما نظافت و غیره
هفته
در
روز
چند
لطفا با شماره تلفن زیر
سروران
نیازمندیم.
مونتریال
در مرکز شهر
تلفن اطالعات:
>> در منزل شما
تماسبگیرید:
آپارتمان برای سابلت
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
زیر
تلفن
شماره
با
لطفا
است.
نیازمند
فـورا
(خامن سالی)
ترجمهوتأییدترجمه
 3و نیم ،نزدیک به مترو
(438) 985-5752
عضوجامعه مترجمین کبک
تماسبگیرید:
Tel.:
514-933-8866
Tel.:
514-502-6007
رسمی اسناد و مدارک،
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
(514) 754-4592
کنکوردیا،بسیارتمیز
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

استخدام
پاتــوق

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

¯ ®



اثاثیهشما


nsarvaran@hotmail.
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با نازل ترین قیمت 



حملونقل

 



 

























































برای شما که فرصت آشپزی ندارید،
جی
دی
شادترین
ترین،
تازه
زیباترین،
با ما تماس بگیرید و غذای مورد عالقه خود را










نظیر!
بی
بهترین،




شهــر:











 در طول هفته سفارش دهید





اوکازیونی
  برای هر








(تیمور)
الکاپون  
DJ
































ای
بودجه
هر
  برای

خود،
مراسم
یا
کیترینگ
سفارشات
برای
لطفا











²

com

±






ª





















¹


º

»




¼























½













¦










 












 
ای
  برای هر سلیقه














گرامی
ایرانیان
درخدمت

















تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک



(514) 442-8056
بگیرید:
متاس
با ما
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Tel.: (514) 692-0476
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)(514
804-8397



514-983-1726






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



«

ارک
د
م
ترجمـــه













µ














¬




¦




¦ 


«



PHOTOGRAPHY
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مونتریال
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جامعه
وفرهنگی
هنری
>>فعالیت


های
514-889-3243



£
ª




عضو


³






مترجمان رسمی
جامعه


موسسات
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تدریس
و
مونترال


1990
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مدارک و
کلیه
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 مترجم رسمی و عضوجامعه 




)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH
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ترجمه رسمی کلیه
کبک
مترجمان
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کارت،
مدیکال
پاسپورتی(،تضمینی)،
عکس



514-827-6329 5780
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دعوتنامهو تائید ترجمه
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غیرفوری
 دائمی فوری و
اقامت
کارت
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car
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Tel.: 514-575-7080
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با سابقه  tutoringدرمدارس
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رستوران شیراز
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اشتراک پیوند












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






























Info@paivand.ca
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ندارد.
مندرج
های
آگهی
محتوای
  برابــر
توجه :پیوند مسوولیتی در






£



¨





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

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

 -2كما – تاج – باقي گذاشتن
 -3ش��ماي خودمان��ي – از
قديميترين ش��هرهاي استان
خوزس��تان – جناح لش��كر –
حكم
 -4دره��م ش��ده – از نامهاي
پيامبر اكرم (ص) – اش��اره به
ذات حق
 -5چيز داغ است و صفت چاي
– باركش شهري – حرف ندا
 -6نص��ب و ع��زل و قب��ول
استعفاي فقهاي شوراي نگهبان
از وظايف ايشان است – شش
عرب – گاري
 -7امر به يافتن – اهرم – انتقال
روح
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 85دالر در سال

از داروهاي موجود را در دوران بارداري مورد استفاده
قرار داد اما ش��بههاي كه در اين ميان وجود دارد اين
است كه چگونه ميتوان در زمان تصميمگيري براي
باردار ش��دن ،مصرف دارو را قطع كرد و يا اينكه پس
از قط��ع مصرف دارو ،خطر ش��علهور ش��دن بيماري
وجود دارد يا خير كه پاس��خ به اين سؤاالت در دست
تحقيق و بررسي است.
در دو ي��ا س��ه دهه اخي��ر ،پيش��گيري و مراقبت
از عارض��ه نفري��ت لوپ��وس ،دوره طوالنيمدت��ي را
س��پري ميك��رده اس��ت اما ميت��وان از پيش��رفت
بيماري جلوگيري كرد .همچنين دس��تورالعملها و
رهنمودهاي مطرح ش��ده ،به مراقبت بهتر از بيماران
ميانجام��د و عالوه ب��ر اين تحقيق��ات آزمايشهاي
بالين��ي و روشها و عوامل درماني جديد و يك پايه و
اساس مورد نياز براي آينده خواهند بود.
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 -13ق
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-14
پيشك
 -15نق
نقاش��
تأثير ب
ديگر پ

Tel.: 514
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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

س
ش وزن،
ار
رار تيره،
چشم و
گشتان
ضه
اي
تدا اغلب
ت
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989-8383








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:

Tel.: 514-996-9692
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زبانانگلیسی

 سال  19شماره  10  1116تیر 1392

استخـــدامفـوری

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

Dressmaker | Tailor

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

Tel.: 514-488-4556

استخدام

AKHAVAN FOOD

PARTICIPATE  in our
CO

ارز

بهیکنانــوای مجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

MMUNITY

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

514-586-9393

Nick Le Tailleur: 5500 Queen-Mary

اجــاره

آپارتمان نورگیر و
بسیار تمیز در مجموع ه
آپارتمانهای راک هیل،
 ۱و نیم .از اول ماه آگوست:
 ۷۶۸دالر.
در صورت تمایل ،اثاثیه این
آپارتمان به فروش میرسد.

514-812-5662

آپـارمتان

Tel.: (514) 978 3147
azjuly1

سالن آرایش

سالنآرایشخانمهاوآقایان
روبرویمتروکوتورتو،با
درآمدوسابقه،باقیمتمناسب،
جهتبرگشتبهایران:

Tel.:514-336-5666
azjuly01

CONDO
اجــاره

انجامکلیهامورمربوط
به بهسازی و بازسازی
ساختمان،نقاشی،
کاشیکاریو...
(امیـد)
azjuly13free

زبانانگلیسی

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

514-467-4772

zaeriakbar@yahoo.com

FOR RENT
Beautiful condo in Côte
ST-Luc beautiful view
Near buses: 162 or
103;1 bdrm with a big
bath.; Indoor parking
;& parking for visitors
Furnished with stove,
fridge, dish washer,
washing machine and
dryer; Includes private
pool, Jacuzzi & sauna
Available from July 01.
>> 950/ month
Please contact
(438) 9939636
azjulylalehzanan

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

514-933-0-933

شیرینی
سـرو

tillnov1Pd

آموزشگیتار

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

آموزش سنتور

سینابطحایی

رستورانکبابسرا

514-623-7075

رضارضـائی

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

Tel.: 514-739-4888

>> petit ou grand

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

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

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

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)

ترجمه

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

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

تدریس رقص

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؟

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

تدریس خصوصی

مراکز پخش پیوند  

کار استاد علی اصغر معصومی

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

تاکسی

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

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

تابلوسازی

 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؟...

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

•
•

TORONTO

استخدام

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

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&15Upaypal

استخدام

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

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

•
•
•
•
•

Handymanservicebm@gmail.com

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,

Expert en rénovation

Tel 514-573-8388

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

5200 De La Savane

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

azjuly15Up zagros

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

کلیه امور ساختمانی
rapide

نیازمنــدیها



MONTRÉAL QC H4B 1L8

AKHAVAN FOOD

از 8صبح تا 8شب

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

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

کــار
کنید!

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

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

||Bazar Du Tapis

باایرانی

استخدام

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

قالیشوییبازارفرش

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

sarafreeazaug2012

ازجون2013

ساختمان

ازدواج

شریف
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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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کبکوکانادا:بازارامالک...

یبازارامالککانادا
پیشبین 

امیرسام

ب��ه دلیل این
ک��ه در چند
م��اه اخی��ر،
آم��ار و ارقام
بازار امالک و
مق��دار قرض
مصرف کنندگ��ان تا حدودی
ناامید کننده به نظر میرسند،
ش��ماری از مردم تقریبا به این
باور رسیده اند که امالک کانادا
دچار افت شدید قیمت (آنگونه
که در آمریکا شاهد آن بودیم)
خواهد شد.
ی و مفهوم
اما اگر به طوردقیق معن 
ی کنیم ،به
این آمار و ارقام را بر رس 
این نتیجه میرسیم که آینده بازار
ام�لاک کانادا آن قدرها هم ناامید
کنندهنمیباشد.
شاید مهمترین استناد مردم بر پایه
سقوط ناگهان��ی ارزش امالک در
آمریکا که اثرات آن در تمام جهان
مشاهده ش��د ،باشد و حتی قبول
این حقیقت که کان��ادا از آمریکا
متفاوت میباشد برای باهوشترین
اقتص��اد دانان نیز قدری مش��کل
باشد.
در چن��د هفته گذش��ته ش��اهد
مواردی بودهایم که ثابت میکند
ی امالک کانادا هیچ
ش��رایط فعل 
ی به شرایط قبل از بحران
شباهت 
در امالک آمریکا ندارد.
ی از بارزترین این موارد میباشد
یک 
که بعد از سخت تر ش��دن قوانین
اخذ وام مس��کن از سال گذشته،
به جای اف��ت ارزش امالک ،بازار
به حالت موازنه و تعادل باز گشته
است.
ی دیگ��ر می��زان بدهی
از طرف�� 
کانادایی ها نیز رو به کاهش است.
آماره��ای به تازگ��ی تجدید نظر
ش��ده نش��ان میدهند که قرض
سنگینی که روی دوش کانادایی
ها سنگین��ی میک��رد ( همانند
ی که آمریکاییها قبل از بحران
زمان 
داشتند) در شش ماه گذشته رو به
کاهش گذشته است.
نکت��ه قابل توج��ه در این تجدید
نظر در آمارها این است که میزان
قرض کانادایی ها به آن اندازه که
ی درج شده نبوده
در آمارهای قبل 
اند!
همچنی��ن در چند م��اه اخیر ،بر
اساس آم��ار و ارقام کارش��ناسان
اقتص��ادی ،ارزش خال��ص دارایی
م��ردم کان��ادا به حداکث��ر رکورد
خود نزدیک ش��ده است( .ارزش
خالص همان ارزشی است که اگر
بدهیهای یک ش��خص از دارایی
وی کسر گردد به دست میآید).
ی از اقتصاد دانان در
نگرانی بعض�� 
رابطه با اینکه مب��ادا کانادایی ها
قربانی بحران قرض بشوند (مانند
آنچه که بر آمریکاییها گذشت)،
بر پایه قیمت باالی امالک و قرض
مصرف کنندگان استوار میباشد.
همچنی��ن سازم��ان همک��اری
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سق��وط ارزش امالک آمریکا برای
سالها با عالمتهای هشدار دهنده
ی میش��د ،اما در کانادا
پیش بین 
ش��اهد هیچ یک از آن عالمتها
نمیباشیم.
در آمریک��ا وامه��ای مس��کن
غیرمس��ئوالنه و جعلی به صورت
گس��ترده در آمده ب��ود؛ در حالی
که در کانادا به ندرت شاهد چنین
مواردی میباشیم.
همچنینتفاوتهایآشکاردیگری
نیز وج��ود دارن��د .آمریکاییها با
افزای��ش نرخ به��ره و متعاقب آن
باال رفت��ن بازپرداخت ماهیانه وام
مسکن ،و همچنین افزایش سرسام
آور بیک��اری و در نتیجه آن پایین
آمدن در آمد مواجه ش��دند ( که
ای��ن امر با توجه ب��ه پایین بودن
ن��رخ بهره در کان��ادا بعید به نظر
میرسد).
ی از مردم از عهده
بنا بر ای��ن خیل 
بازپرداخ��ت وام مس��کن خود بر
ی امالک
موسس��ات مال 
نیامده و ٔ
آنها را تصاحب نمودند ( که تعداد
امالک باز پس گرفته شده توسط
ی کم
ی در کانادا خیل 
موسسات مال 
ٔ
میباشد).
دو عام��ل مهم میتوان��د بحران
امالک آمریک��ا را در کانادا ممکن
سازد:

Immigration

Quebec Immigrant Investor Program
of $800,000.00 and it
being returned to you
5 years later interest
free, or you may choose
to pay the interest (per
say) of $180,000.00, in
which the investment of
$800.000.00 is no
longer required
but instead a full
sum payment of
$180,000.00. For more
details please call our
office, a member of our
staff will gladly answer
to your questions and
concerns. More detailed
procedure will be updated
in the Quebec Immigration website.

The requirements
remain the same to apply under the QIIP is to
show a net worth of
$1,600,000.00, that
was obtained legally through business ventures,
make an
investment of
$800,000.00
which will return
to you 5 years
later to the date that
the investment was made
no interest accumulated
or use a facilitator that
is authorized by Quebec
Immigration, instead of
making an investment

اقتص��ادی و توسع��ه (*)OECD
چن��د هفته پی��ش گزارش��ی را
منتش��ر ساخت** که کانادا را در
بین کشورهایی قرار داد که ارزش
امالک در آن به صورت حبابی باال
رفته است این مسئله نگرانی این
دسته از اقتصاد دان��ان را افزایش
داده است.
ailments.
درست است که هر دو این عوامل
Iridology is an analysis of
our overall health, the Iris
ی قیمت امالک و میزان بدهی
یعن 
will explain your genetic
کانادایی ها در سطح مطلوبی قرار
blue print, the sclera will
ی ساده پنداریست که با
ندارند ،ول 
ailments by embracing
tell us what is going on
این نظریات ،بحث سقوط امالک را
naturopathy, an alternawith your overall health
به پیش کشید؛ چرا که همان طور
tive healing method based at the present moment,
که از آم��ار و ارقام پیداست قرض
on the belief that the body both combined Iridology
کانادایی ها رو به کاهش میباشد و
can heal itself natuand Naturopath will give
rally. Biding good-bye to
در مورد قیمت امالک نیز نیازمند
me the resources I need
modern medicine, they
به یک رکود چند ساله میباشیم
to consult and to give you
adopt a holistic lifestyle,
ت��ا بر اساس افزایش در آمد مردم،
the tools you need to heal
following a drugless
قدرت خرید ملک باال رود.
in an holistic way.
system of healing, based
گزارش جنجالی سازمان همکاری
will be opening my
on the belief that human
doors for health consulاقتصادی و توسعه بر پایه یک عدد
bodies become sick only
tations in August, 2013,
بنا ش��ده و آن نیز نس��بت باالی
when they fail to conform call me, make an appointقیمت امالک به اجاره آن میباشد.
to the laws of nature.
ment, my consultation
خان��م  ،Adrienne Warenیکی
With guidance even baby
will last 90 minutes,
اسکوش��یا
از اقتص��اد دانان بانک
boomers can feel like a 20 depending on your health
امالک
که
گوید
در این زمینه می
year old, given the right
issues and concerns, I will
کیفیت
نظر
از
معموال
استیجاری
guidance through nutrigive you the right tools
tion and herbs, the results
از امالک خریداری شده پایین تر
you need for your body
are almost immediate,
ی از دالیل خرید)
میباش��ند ( یک 
to be in tune with nature
they also age gracefully.
با
ماهیانه
ه

اجار
و مقایس��ه کردن
بیکاری
نرخ
ناگهانی
افزایش
ی

یک
and heal the way nature
aturopathy is supeگمراه
خرید،
برای
قیمت پرداختی
ش��رایط
بهبود
ب��ه
توجه
ب��ا
که
intended it to heal. Smile,
rior to conventional
کنندهمیباشد.
it is the beginning to good
اقتصادی آمریکای شمالی بعید به
medicine in treating age
health.
برای مقایسه واقع 
ی باید که مبلغ نظر میرسد و دیگری
related illnesses including Contact me at
پرداخت��ی ماهیانه وام مس��کن را افزایشناگهانینرخبهرهواممسکن
diabetics, stress, addic514-656-8178 to set up a
تصمیمات
با میزان اجاره مقایس��ه نمود که که آن نی��ز با توجه به
tions, heart health, high
consultation.
بر اس��اس پایین ب��ودن نرخ بهره مه��م و هوش��یارانه بانک مرکزی
blood pressure, thyroid
Keep safe, stay healthy
وام مس��کن ،این نسبت متعادل و کانادا در چن��د سال اخیر این امر
dysfunction and so much
and make sure laughter is
معقولمیباشد.
دور از دسترس میباشد.
more including degenerain your everyday life.
وام
به��ره
نرخ
ک��ه
درس��ت است
•
tive diseases, and how to
___________
beat hot flashes/night
مسکن برای همیشه پایین نخواهد
شاد و سربلند باشید
Maria Cottone
sweats for women in the
ی افزایش آن هم به صورت
ماند ،ول 
مونترال
گازت
روزنامه
از
برگرفته
Naturopath/Iridologist
menopausal years.
اتفاق
مدت
دراز
در
و
آرام
ی
خیل�� 
Jay
Bryan
نوشته
Certified Canadian ImRejuvenation is the key
*
organization
for
economic
ها
کانادایی
به
خود
که
افتاد
خواهد
migration Consultant
to conquer age related
cooperation
and
development
ی برای پرداخت قرض و
فرصت کاف 
www.mariacottone.com
ساختن افزایش ارزش خالصشان ** با توجه به گزارش این سازمان،
را خواهد داد.
در میان  ۳۴کش��ور مورد مطالعه ،تپش دیجیتال :مجموعه ای نفیس
که
افرادی
های
نگرانی
همچنین
که
ش��د
کش��وری
سومین
کانادا
از لباس با خطاشیهای زیبا در تپش
ی امالک کان��ادا را به
ش��رایط فعل 
قیمت ام�لاک در آن بیش از حد 514-223-3336
شرایط امالک آمریکا قبل از بحران و به صورت حباب��ی افزایش پیدا
تش��بیه مینمایند به دلیل توجه نم��وده است ،رتب��ه اول و دوم به
خود را از دست دادهاند و تا تجدید
نکردن به جزئیات شرایط آمریکا ترتیب به بلژیک و نروژ اختصاص فقیه بهره بگیرد.
در آن مدت میباشد.
خاتمی دهه هفتاد این جرأت (یا سازمان دهند زمانی طول خواهد
یافت.
کش��ید .در این ضمن مردمی که
انگیزه) را نداشت.
امروز شرایط به مراتب وخیمتر از زیر سختیهای اقتصادی و تحریم
باقرزاد :انتخابات  >>   ...92ادامه از صفحه33 :
آن زمان است و خامنهای به مراتب و ت��ورم و نابس��امانیهای دیگ��ر
دس��ت و پا میزنند و رژیم را لعن
ضعیفتر.
در پای��ان مقال��ه هفته گذش��ته این درس��ت ،ولی باید به منش��أ رأی نی��ز منب��ع ق��درت است ،و پش��توانه رأی انبوه مردمی که به و نفرین میکنند ،و در عین حال
پرسیدم ک��ه آیا حس��ن روحانی قدرت توجه کرد .گورباچف قدرت کس��ی که این قدرت را به صورت ناگهاندر حمایت از روحانی بسیج وقتی شنیدند که میتوانند با رأی
میتوان��د گورباچف ایران باش��د ،خود را نه از م��ردم ،بلکه از حزب فوق العادهای کس��ب کرده (مانند ش��دند منبع قدرتی قوی برای او ب��ه روحانی نه بزرگی به خامنهای
بگویند به پ��ای صندوقهای رأی
و چن��د تن از خوانندگ��ان به آن گرفت��ه بود ،و وقتی میتوانس��ت خاتمی  ۷۶و روحانی  )۹۲از قدرت بشمار میروند.
پاسخ دادند .وجه مشترک پاسخها قدرت خود را در این جهت اعمال بالق��وهای برخ��وردار است که اگر لشگر شکست خورده اصولگرایان ش��تافتند ،منتظرند ببینند آقای
جرأت الزم را داشته باشد میتواند پیرو حسین شریعتمداری و وابسته روحان��ی چه اق��دام اساسی برای
این بود که «گورباچف آقا باال سر کند که آقاباالسر نداشته باشد.
در جمه��وری اسالم��ی ،صندوق از آن برای ایستادگی در برابر ولی به ولی فقیه تار و مار شده و روحیه آنان انج��ام خواه��د داد .روحانی
نداشت».

he Quebec Immigrant
Investor Program
(QIIP) is to open ones
more on August 1, 2013,
there is no mention if the
sanction against Iran will
be removed or if Investors
originating from Iran will
be allowed to apply under
the QIIP. Iranians living
in other countries for
example like the United
Arab Emirates, Europe,
Asia, etc. as long as they
are able to prove that they
are residing in these countries under a legal status
& doing business are able
to apply.

T

Naturopath-Iridology
Healing with Nutrition

I

N

   

36

s mentioned before
in my previous
articles there are natural
ways to heal with herbs
and food and those methods allow our bodies to do
the work it is intended to
do, heal naturally.
It is up to us to provide
the healing environment
within our bodies through
the use of nutrition and
herbs. Medical doctors
are trained to prescribe
medication, it is what
they studied, they studied
science, a naturopath, is
trained to get to the root
of the problem and give
you the tools needed for
optimal health and natural
healing without invasions of the body with
prescription drugs. When
prescribed, prescription
drugs, it only covers up
the issue on hand, it does
not heal, it does not let
our body heal the way our
body is meant to heal.
aturopath is becoming more and more
popular with the baby
boomers, who are interested in starting a collectively fighting age related

A

N

ممک��ن اس��ت گورباچ��ف ایران
نباش��د ،ولی تردید نباید کرد که
جمه��وری اسالمی دوران احتضار
خ��ود را میگذران��د و اگر هر چه
زودت��ر گورباچفی به داد آن نرسد
ک��ه آن را با احت��رام کفن و دفن
کند بدون تردید با ذلت و خواری
راهی گورستان تاریخ خواهد شد
 و در مس��یر خ��ود ممکن استمصائب تازهای برای مردم ایران نیز
بیافریند.
_____

•

37

 سال  19شماره  10  1116تیر 1392

!ANT
R
!IMMIIGGRAVE

IMM

basic human rights are not
agreed upon in the other
parts of the world.
For example, if doing the
same job and completing the same numbers of
hours of work, women in
the US are paid less than
men. In the majority of the
states of this country, gay
marriage and abortion are
illegal. There’s even racial
segregation still happening
in many Southern schools.
?Nazism? Really, Greece
I thought the human race
unanimously decided in
1945 that the whole Hail
…Hitler! thing was a tad
how should I put it… fucking insane.
And Russia? You want to
ban homosexuality? Hey,
here’s an idea: why not suddenly broadcast to the world
that you’re converting back
to Stalinism and force your
people to line up for beets
and rotten potatoes.
Canada has its problems,
there’s no question about
it, but holy crap, I have
never been so proud,
literally proud, for being a
Canadian. Here’s the funny
thing, though: I’m not actually doing anything to be a
Canadian. I don’t think any
other Canadian is. We’re
just treating each other like
decent human beings. We
all basically agreed that we
are all equal and that we all
have the same rights. And
if ever a person’s rights are
being screwed over, the
whole country will know
about it and we will stand
up and fight.
Why isn’t the rest of the
world going at it the “Cana?”dian Way
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the demolition of a national
park.
In Greece, neo-Nazism is
gaining more and more
power. These monsters
are actually flaunting their
swastikas, beating and killing people of minority, and
rounding up transsexuals
into concentration camps.
Ring any squared-musta?chioed bells
In Russia, the government
actually wants to ban homosexuality and is trying to
make the life of every nonstraight breathing creature a
living nightmare.
In the USA, feminism does
not exist. Equality does not
exist. There’s a big club
controlling everything in
that country and if you’re
not a straight, rich, middleaged, white Christian male,
then you’re not in it.
There’s a bunch of other
crap going on around the
world, but I’m just really
confused.
?Is it because I’m Canadian
No, seriously, think about it
for a second.
Whenever I scroll down
political posts on tumblr or
watch American news channels or read articles about
world politics, it boggles
my mind how the most

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.

nadime rahimian

nadime93@yahoo.com

Here's my little thanks to
Canada in honor of Canada
day that is coming up real
soon. Because, my dear
readers, there’s something
really sick going on in this
world and just when I was
about to have a bit of positive perspective going on in
my life, some political posts
on tumblr ruined every optimistic fiber in my body.
Have you seen what’s been
happening in the world? It’s
as if we’re rewinding back
in time, somehow. There’s
a revolution going on in
different countries right this
instant.
In Brazil, the people are rioting because their government cares more about the
FIFA World Cup than the
economical well-being of
Brazilians.
In Turkey, the people
are rioting because their
government showed its
true dictatorial face during
a peaceful protest against

دومی��ن جلس��ه
 IBNGدر م��اه ژوئن
اختصاص به معرفی کسب
وکار آقای س�ید باقر صدر در
خصوص فروش آنالین باتری
و شارژر لپ تاپ داشت.
آقای صدر ب��ا تجربه طوالنی
در صنع��ت قطع��ات یدکی
لپ تاپ ،ش��رکت  Fsotechرا
www.fsotech.ca
در س��ال  2012در
کانادا راه نوع محصول خ��ود را انتخاب
اندازی کرده و در این
شرکت کرده و به صورت آنالین و یا از

اق��دام به تهیه و فروش انواع و
اقسام باتری و شارژر لپ تاپ
می نماید .خدمات این شرکت
بصورت کلی و جزئی ارائه می
شود.
این امک��ان برای مش��تریان
فراهم شده است که با مراجعه
به وبسایت مربوطه

سومین جلس��ه  IBNGدر
ماه ژوئن اختصاص به برگزاری
کارگ��اه  SWOTداش��ت که
توسط آقای نیم�ا مختارزاده
از ش��رکت COROMARK
برگزار شد.
در ای��ن کارگ��اه آق��ای
مخت��ارزاده ضم��ن معرف��ی
مدل  SWOTاش��اره کردند
که این م��دل جهت بررسی
نق��اط ق��وت (،)Strengths

نقاط ضع��ف (،)Weaknesses
فرصته��ا ( )Opportunitiesو
تهدیدهاس��ت ( )Threatsکه
دانس��تن آن ب��رای صاحب��ان
مش��اغل به منظور رشد و ارتقا
بیزنس خود ضروری می باشد.
در برنام��ه ری��زی راهب��ردی،
الزم است صاحبان ش��رکتها و
مش��اغل به ترتیب چشم انداز،
رسالت ،اهداف ،راهبردها ،برنامه
ها و فعالیتهای خود را تعریف

انجمنپزشکانآمریکاچاقی
رانوعیبیماریشناخت
انجمن پزش��کان آمریکایی که
بزرگتری��ن نهاد پزش��کی این
کش��ور است ،در نشست ساالنه
خود که هفته گذش��ته برگزار
ش��د ،چاقی را رسم��اً به عنوان
بیماریشناخت.
این تعریف تازه انجمن پزشکان
آمریکایی از اضافه وزن می تواند
به افزایش سرمایه گذاری دولتی
برای انجام پژوهش درخصوص
چاقی منتج ش��ود و راهی برای
کمک مالی ش��رکت های بیمه
خدم��ات درمانی ب��ه بیمارانی

طریق تماس تلفنی
سفارش خود را ثبت
نمایند.
تهیه و ت��دارک سایر قطعات
یدکی و اق�لام مربوط به لپ
ت��اپ و ایجاد مرک��ز فروش،
جزء برنام��ه ها و خدمات اتی
شرکت  Fsotechمی باشد که
در آینده ای نزدیک شاهد ان
خواهیم بود.
•

نمایند.
بدین منظور شناخت ضعفها و
قوتها و نیز فرصتها و تهدیدها
الزمه کار بوده و بر اساس آن و
با استفاده از ماتریس ،SWOT
راهبردها استخراج می گردد.
سپس هر یک از اعضاء ماترس
 SWOTرا برای کس��ب و کار
خود تهیه و ب��ه بحث و تبادل
نظرپرداختند.

بیماری ه��ای قلب��ی از جمله
سکته و تنگی عروق منتهی می
شود و فش��ار خون باال و دیابت
نوع ۲از جمله دیگر عوارض آن
است.
چاق��ی در ای��ران نیز
که از اضافه وزن رنج می برند،
حدود
یکی از مشکالتی تلقی
بگشاید.
انجمن پزش��کان آمریکایی  %۶۰می شود که تندرستی
می گوی��د درمان اضافه وزن ایرانیان ش��هروندان را تهدید
می کند.
مس��تلزم مجموع��ه ای از
اضافه
وزیر بهداش��ت ایران
معالجات پزش��کی است که
ش��امل درمان و پیش��گیری وزن گفته است که حدود
خواهد بود .اغلب شرکت های دارند  ۶۰درص��د ایرانی��ان
اضاف��ه وزن دارن��د و
بیمه درمان��ی آمریکا هزینه
تنها  ۲۰درصد از آنها
ای ب��رای مراجعه بیماران به
پزشک یا متخصص تغذیه برای به طور مرتب ورزش می کنند.
وزارت بهداشت ایران اعالم کرده
درمان چاقی تقبل نمی کنند.
ب��ر اس��اس آمار رسم��ی مرکز است که نزدیک به  ۴۴درصد از
درمان و پیش��گیری بیماری در ایرانیانی که بین  ۱۵و  ۶۴ساله
آمریکا میزان چاقیدر این کشور هستند ،گرفتار اضافه وزنند و از
بین سال ه��ای  ۱۹۹۷و  ۲۰۱۲این ع��ده ،نزدیک به  ۳۹درصد
نزدیک به  ۵۰درصد افزایش از آنها دچار کم تحرکی هستند.
یافته ،نزدیک به  ۳۰درصد بر مبنای آمار رسمی حدود ۱۱
بزرگس��االن آمریکایی به درصد ایرانی��ان به دیابت مبتال
چاقیبیمارگونهمبتالیند ،هس��تند و نیمی از آنه��ا از این
و میزان چاقی کودکان موضوع ناآگاهند .پزش��کان می
طی سه دهه اخیر بیش گوین��د روزی  ۳۰دقیقه پیاده
روی ت��ا  ۵۰درصد از خطر ابتال
از دو برابر شده است.
سازم��ان جهان��ی به بیماری های قلبی و عروقی را
بهداشت تخمین زده کم می کند.
اس��ت که ه��ر سال مرکز تحقیقات غدد درون ریز و
دس��ت کم  ۲میلیون متابولیسم ایران که ریاست آن را
و  ۸۰۰ه��زار ت��ن در دکتر فریدون عزیزی ،متخصص
سراسر جهان بر اثر اضافه ش��ناخته ش��ده غدد ،به عهده
وزن ج��ان می سپارند .از هر دارد ،اعالم کرده است که چاقی
سه آمریکایی یک نفر از آنها مفرط در میان زنان ایران  ۳۵و
در مردان آن کش��ور  ۱۵درصد
اضافه وزن دارند.
به
بیمارگونه
اضاف��ه وزن
است.
•
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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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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

Tel.: (514) 933- 8383

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336





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

behrooz@babakhani.ca

سالن آرایش VIVA
در خدمت هموطنان عزیز در


مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان  

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

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

www.sofrehaghd-montreal.com

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

UNION MONDIALE

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک  


GUY

Tel.: (514) 606-5626

با مدیریت جدید

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

ان
ت
ق
ـ
ا
ل
ا
ر
ز

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

1253 Rue Guy

سفرۀعقدشیرین

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،

مشاور رمسی وام مسکن

7روز
هفته

لحظههای شیرین با

نغمه سروران



بدون
وقت
قبلی

Dr. Raymond Rezaie

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

مترجم  رمسی

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

دوشنبه و سه شنبه
special price
برای تمامی خدمات

|  کوپ و کوتاه کردن مو |
|  براشینگ و میزانپیلی |
رنگ | مش | فر | هایالیت
کراتینه مو |    اصالح و ابرو
اپیالسیون |

انواع خدمات ناخن شامل مانیکور|
پدیکور| کاشت | ترمیم | shellac

طراحی بدن با حنا
|   اکستنشن مژه |
| پاکسازی صورت |

 %10ختفیف دانشجویی

بهمدیریت:
بیژناحمدی

www.vivasalon.ca
_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

   Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

Cell.: 514-944-3279
وست آیلند

|

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

Tel.: 514-937-5192

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

حلول ماه م
مـضان
ر
بارک
ماه میهمانی ـخدا مـبارک باد

NDG

تابستان کوتاه امسال را از دست  ند هید!
کلیه اقالمپیک نیک
در سوپراخوان:

 NDGو وست آیلند

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

انو
اع کباب
منقل ،ب و جوجه،
ا
دبزن و..

غوره

مرغوب عالی رسید

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

www.akhavanfood.com

downtown Montreal

 انواع کباب،
جوجه کباب،
چلوکبابکوبیده
و...

به میزان محدود


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

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
ساعات کار :هر روز هفته 20-11

