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Sharif
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شــریف

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent، QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

Cote vertu، Bus 121 E

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca
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بررسی طرح قطع کامل فروش نفت ایران در کنگره آمریکا
 31ج��والی :مجل��س
نمایندگان آمریکا طرحی
را ب��رای رای گی��ری به
بحث می گ��ذارد که در
ص��ورت رای آوردن و

تبدیل شدن به قانون با
امضای رییس جمهوری،
یک��ی از س��نگین ترین
تحری��م ها علی��ه ایران
اعمال می شود.

این ط��رح که گروهی از
نمایندگان آن را با هدف
متوقف کردن روند کنونی
برنامه اتمی ایران به رای
گیری خواهند گذاشت،

تورنتو:تعلیق
افسر پلیس که
«یتیم» نوجوان
را کشت

بود .در صحنه داخلی ،مش��کالت
بیسابقه اقتصادی ،هم چون تورم
مهار گس��یخته و گرانی روزافزون
مواد غذایی و کمبود و گرانی دارو
و نیازه��ای روزمره دیگر ،همراه با
گسترش فقر و بیکاری چالشهای
بزرگی را در برابر او قرار میدهند.
..........ص7 :

سياست
ورزی تهی
ِ

خره خراطی می کرد...
فیل اومد آب بخوره...

محموداستادمحمد

از شــرم!
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دهندگانمونترالی
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حسین
باقرزاده

10

نابس�امانی های جامعه
را بای�د در دیکتات�وری
های رعیت پ�رور دیروز
جستجوکرد!
ن�گاه خدیر به «نگاهی به ش�اه
COROLLA 2010
میالنی»  ......ص25:

17

RAV 4 2010

24 595

محمد مرسی رفت! نظامیان مصر آمدند!33
transport et préparation en sus

روبروی 3

بل سنتر

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

>> 36

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

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


fhemmatiyan@sutton.com

GUY

بهمدیریت:
بیژناحمدی

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

Cell.: 514-944-3279

|

Tel.: 514-937-5192

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

جراحدندانپزشک

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.

گوگوشدراوتاوا

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

)Abbas Shafiee (B. Comm.

Tel.: (514) 806-0060

صرافیخضر

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

انتقالفوری

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

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

GUY

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

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

Mobile: 514.567.3169

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

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

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

عباسشفیعی

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

وحید خلجی

ان
تقـال ارز

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

ProFusion Realty RF

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

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

Strategic Advice & Execution

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

2178 Ste-Catherine W.

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Tel.: 514-620-5551

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

Pars Plumbing
& Heating Inc.

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

مشاور امالک در مونتریال

•15760 boul Pierrefonds

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

Tel: (514) 290-2959

و South shore

www.sutton.com

مهــاجرت

>> 36

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

Cell: (514) 827-6364

امیرسام:
امالک

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

À PARTIR DE

فیروزهمتیان

>>12

www.ParsPlumbing.ca

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

صرافی  5ستاره

>> 11:

www.alixtoyota.com
Tel.: 1-888-780-3103
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À PARTIR DE

$

شهباز
خنعی

ع.ا.شادپور

>> 7

Tel.: 514-485-4744
West Island:

نمایشنامهنویس ،بازیگر تئاتر،
تلویزیون و سینما ،روزنامهنگار و
دوستدیرینایرانیانمونتریال،
پس از یک دوره بیماری جانکاه
درتهران درگذشت .........ص6 :

ــادهازپولمالیات
تف

آن بوسه $تا15 460

   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


•6170NDG:
Sherbrooke W.

افاضات
معظم!

بزرگترینچالشروحانی...

این هفته ،حس��ن روحانی رییس
جمهور اسالمی جدید ایران مقام
خ��ود را اش��غال خواهد ک��رد .او
درمقام ریی��س قوه مجریه با یک
سلس��له از بحرانیترین ش��رایط
سیاس��ی ،اقتص��ادی ،اجتماعی و
دیپلماتی��ک که ای��ران جمهوری
اس�لامی در مرحله انتقال قدرت
به خود دیده اس��ت روبرو خواهد

در صورت اجرایی شدن
صادرات نفت ایران را به
ط��ور کامل قطع خواهد
کرد .........ص5 :

TapeshMontreal.com

514-223-3336

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

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

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

دارالترجمهرمسییکتا

اولین دارالترجمه رمسی در مرکز شهر مونترال
با  15سال سابقه
ترجمه رمسی کلیه اسناد و مدارک
ترجمه رمسی مدارک پزشکان مطابق
با استانداردهای  PCRCو MCC

www.yektatranslation.ca
______________________

4055 Ste-Catherine O. Suite 132

Tel: 514-439-8501

نادرخاکسار

آرزو حتویلداری یکتا

Atwater

 ص34 :













Cell.: 514-969-2492
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قصر کباب

با کباب های ایرانی و خاورمیانه ای
>> انواع خورش های خوشمزه ایرانی
 وسیع و درخور شما، فضایی زیبا
، برنامه ها،  مناسب جشن ها

مراسم و میهمانی های شما
 با شرایط بسیار عالی
 غذا و سرویس رقابت ناپذیر

)(شاتوکباب

www.chateaukabab.com
Chateau Kabab | Downtown
2140, rue Guy,
Montréal, QC H3H 2L8
Metro: Guy-Concordia

Chateau Kabab | West Island

100%

4705 Boulevard des Sources,

جنبآدونیس

Pierrefonds, QC H8Y 3C6

Tel.: 514-932-1114

Tel.: 514-421-3666

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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روبری بل سنتر
 2 ،1و 3
اتاق خواب

جیم
دو تراس
استخر داخلی
پالگ اتومبیل برقی
ساعات کار:

همین امروز

با دفتر

فروش ما
و یا با تعیین وقت قبلی

متاس

بگیرید

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

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

PERMONT
General contractors Inc.

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

Design Build
Value Engineering
Planning & Control
Construction Management

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

Info@permont.ca

514 738 0002

514 738 0006

5473 Ave Royalemount, Suite 214, Mont-Royal

3
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معظـــم!...
افاضات ّ

ورزیتهیازشرم!
سياست ِ

بازخواستی ممکن است.

بدون احساسی به نام شرم
اص��وال "رعای��ت" اخالق
و خ��ط قرمز و آس��تانهی
ابتذال و مبانی و اصول (نه
ب��رای
خامن��های
خود این امور) منتفی می
بازخواست مخالفان خود
شود.
ب��ه صراحت به ش��نود
ش��رم از آن دس��ته
گ��ذاری دس��تگاههای
احساسهای بسیار نادر در
امنیتی برای آنان اعتراف
جمهوری اسالمی است.
می کند:
ب��ه دلی��ل فقدان ش��رم
"در جلس��ات خصوصی
و حیاس��ت ک��ه دس��تور
م��ی گوین��د تقلبی رخ
دهندهی قتل و شکنجهی
نداده ب��ود ،پس به چه
دهه��ا ایران��ی معت��رض،
علت کش��ور را دچار آن
مخالفان خ��ود را به عدم
ضایعات کردید و به لبه
نجابت متهم می کند:
پرتگاه بردید؟" (همانجا)
"در بررسی آن حوادث
بدون شنود وی چگونه
تل�خ ،مس�ئله اصلی و
از مذاک��رات جلس��ات
عم�ده ،قانون ش�کنی
خصوصی منتق��دان و
و رفت�ار غیرنجیبان�ۀ
معترض��ان آگاه ش��ده
جماعتی اس�ت که در
اس��ت؟ ب��از تنه��ا در
مقاب�ل جری�ان قانون
کش��وری که سیاس��ت
ایس�تادند و ب�ه ایران
آن تهی از ش��رم اس��ت
عزیز ،لطم�ه و ضربه و
رهبر کشور از محتوای
خسارت وارد آوردند".
جلس��ات خصوص��ی
(علی خامنهای ۶ ،مرداد
مخالف��ان س��خن می
)۱۳۹۲
گوید.
وقتی شرم از صحنه رخت
بربسته باشد کشتار دهها نفر ،کتک زدن خدا ،نام ماشین سرکوب
هزاران نفر و بازداشت و زندانی و شکنجه خامن��های تفس��یری الهی از س��رکوب
و محاکمهیدهها هزار نفر به ظلم به یک جنبش سبزدارد:
نفر تقلیل داده می شود:
"می دانید اگ��ر در فتنه  ۸۸خدا کمک
"البته در حاش��یه و گوش��ه و کنار یک نمی کرد و گروه های مردمی به جان هم
حادثهی بزرگ ،ممکن اس��ت
می افتادند کش��ور به چه روز
دسته
آن
از
شرم
مسائلی روی داده باشد که گاه
و روزگاری می افتاد؟ که البته
یک نفر مظلوم ی��ا ظالم واقع احساسهای خداوند نگذاش��ت و ملت هم
شود امادر هر حال نباید مسئله
بصیرت به خرج دادند".
بسیار نادر
(همانجا)
اصلی بخاطر این مس��ائل گم در جمهوری
شود( ".همانجا)
اسالمی است! او موفقی��ت س��رکوب را ب��ه
تقلیل حق اعتراض خیابانی به
امداده��ای الهی نس��بت می
اردوکشی
دهد ( و نه درامدهای نفتی و
خامنهای و اطرافیانش اعتراض خیابانی قساوت عوامل امنیتی و انتظامی و نظامی
مخالفان و معترضان را اردوکشی خیابانی رژیم) .این خداست که ماشین سرکوب
و ارعاب عمومی توسط بسیجیان و لباس را هدای��ت م��ی کند و س��رکوبگران نیز
شخصیها را "حضور مردم" نام می نهند .مساویاند با "ملت".
با تعطیل ش��دن فصل حق��وق ملت در بدین ترتیب س��ه میلی��ون نفری که در
قانون اساسی طبیعی است که حاکمان هفتهی آخر خرداد  ۸۸برای اعتراض به
ش��هروندان را برای اعت��راض در خیابان خیابانهای تهران آمدند خارجی بودهاند.
مورد بازخواست قرار دهند" :چرا و به چه تنها با تهی بودن از شرم است که فردی
دلیل مدعیان تقلب در انتخابات  ۸۸برای می تواند س��ه میلیون ایرانی را خارجی
مواجهه با مس��ئله ،به خیابانها اردوکشی تلق��ی کند و نقط��هی اوج بی ش��رمی
کردند؟"(همانجا)
آنجاست که فردی اعمال ماشین سرکوب
رهبر یک حزب پادگانی که دهها هزار نفر زیر دس��تش را به خدای مومنان نسبت
را همیشه آمادهی سرکوب عمومی نگاه دهد .اما مومنانی که خدای خود را از این
می دارد و اعضای این حزب با اشارهی وی اتهام مبرا نمی کنند س��همی وافر در بی
به خیابانها اردو کشی می کنند با اتکا به شرمی حاکماندارند.
سیاست تهی از شرم است که منتقدان را
برای اعتراض خیابانی مورد سرزنش قرار رهنمودهای بی شرمانه
می دهد.
مقامات نظامی و انتظامی بارها گفتهاند که
"رهنمودهای رهبری" در این دو نیرو در
دانشکدهها و آموزشگاهها و آموزش ضمن
موضعطلبکاری
خامنهای چهار س��ال اس��ت که منتظر خدمت تدریس می شود.
توبهی فع��االن جنبش س��بز باالخص می توان از این فرماندهان پرسید که آیا
موس��وی و کروبی اس��ت .گروهی تحت دروغها ،بددهنیها ،تهدیدهای نسبت به
ش��کنجه و تهدید س��الها زندان چنین شهروندان عادی ،اتهام زنیها و سخنان
کردن��د اما آنها که چنی��ن نکردند مورد بی ش��رمانهی او را نیز در نیروهای خود
درس می دهند یا خیر .ظاهرا این امور در
عتاب قرار می گیرند:
"بارها و بارها این س��وال را نه در مجامع سطوح عالی فرماندهی و مدیریت کشور
عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخدادن تدریس می ش��ود و این امر را از سخنان
باشد مطرح کردهایم .پس چرا جواب نمی و رفتارهای بی شرمانهی فرماندهان عالی
نظامی و انتظامی کشور ،مقامات امنیتی
دهند ،چرا عذرخواهی نمی کنند؟"
(همانجا) و دیگر مقامات کشوری می توان فهمید.
رهبری که  ۲۴س��ال است به سوال یک ظاهرا مقامات برای تقرب به بارگاه والیت
خبرنگار پاس��خ نداده و افراد صرفا برای با یکدیگر مسابقهی بی شرمی گذاشتهاند
مداح��ی به حض��ور او آورده می ش��وند چون می دانند والیت فقیه یعنی رهبری
معترضان به حکومت را مورد بازخواست کشور بدون هیچ گونه شرم و حیا.
ق��رار م��ی دهد .تنه��ا در کش��وری که
مجيدمحمدی
سیاست آن از شرم تهی شده باشد چنین
•
اعتراف صریح به شنود
جلساتخصوصی
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Jamshid Torabi
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 مه�ای جهان جام لیگ برتر انگل ونایتد به دو3 هس�تند برای
قه
رمانان اروپا بازیستان و لیگ
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نماینده برخوردار است۳۷۶
و انتظار می رود به راحتی
.به تصویب برسد
اما منتق��دان این طرح می
گویند با توجه ب��ه انتخاب
 چهره،شدن حسن روحانی
میانه رو در انتخابات ریاست
 اقدام اعضای،جمهوری ایران
مجلس نماین��دگان آمریکا
پرس��ش های تن��دی را در
مورد پیامی که این طرح به
،حس��ن روحانی می فرستد
.برمی انگیزد
برخ��ی از اعض��ای مجلس
نمایندگان آمریکا خواهان آن
شده اند که رای گیری برای
تشدید تحریم ها علیه ایران
تا زمانی که حس��ن روحانی
فرصتی برای ادامه مذاکرات
 به تعویق،اتمی پیدا کن��د
.بیافتد
VOA

دیدار والدیمیر پوتین با حسن روحانی در ماه سپتامبر
آلمان در ماه آوریل در قزاقستان
برگزار ش��د و قدرته��ای جهانی
امیدوارن��د تا رئی��س جمهوری
جدید ایران به درخواس��ت های
بی��ن المللی ب��رای کندتر کردن
رون��د فعالیت های اتمی و غنی
.سازی اورانیوم کشور سربنهد
•

.قزاقستان برگزار خواهد شد
آقای سجادی گفته است «بگذارید
دولت جدید در ایران شکل بگیرد
اما ما ب��ه هر حال برای گفتگوها
.»آماده هستیم
آخری��ن مذاک��رات بلندپایه بین
، چین،نمایندگان ایران و بریتانیا
 روسیه و، فرانس��ه،ایاالت متحده

 به گزارش خبرگزاری: جوالی31
، سید محمودرضا سجادی،رویترز
سفیر ایراندر روسیهدر کنفرانس
خب��ری اعالم ک��رد ک��ه اولین
گفتگ��وی پوتی��ن و روحانی روز
 س��پتامبر در حاشیه اجالس۱۳
شش جانبه «س��ازمان همکاری
 پایتخت،شانگهای» در بیشکک

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

Minoo Eslami

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

مینو اسالمی

خدمات حسابداری و دفترداری

GESTION FINANCIERE LOYALE

سرورصدر

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

5263، boul Cavendish،

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

وزارت ام��ور خارجه بریتانیا
اعالم ک��رده اس��ت ویلیام
 وزیر امور خارجه این،هیگ
کشور در گفتگوی تلفنی با
 همتای،علی اکب��ر صالحی
ایران��ی خ��ود بر ض��رورت
«پیش��رفت ف��وری» برای
یافتن راهکاری ب��رای رفع
نگرانی های کشورهای غربی

مهندسیننفت

6520 St-Jacqu

Suite 308
Metro:

در مورد برنام��ه اتمی ایران
.تاکید ورزیده است
در بیانیه وزرات امور خارجه
بریتانی��ا آم��ده آقای هیگ
«تصری��ح کرده اس��ت که
بریتانیا از پیشبرد مناسبات با
ایران بر بنیان اصول دوجانبه
و گام به گام اس��تقبال می
کن��د» و تمای��ل دارد تا در

(514) 694-0840
(514) 696-5169

امضای پدر مرا در حالی
«او
با سرطان دست به
که پدرم
 جعل کرد و با،بود
گریبان
حیلهها پولهایش را باال
انواع
12 : ص !»کشید

(514) 694-0840
(514) 694-4291
(514) 696-5169

çœ£`›

order

fz£²›

Montreal, Qc ßŽ¯§œZ¬œd
 با سال
gfZv£`º¥œAgent
H3W 3C3 (Metro:
Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ®حومه
aZ®‰484-1657
Z
D.M.D.
امالک در مونتریال و
Snowdon)
Zä…gfZv£º¥œZ
در خرید و فروش
1998 دانشگاه مونرال
z \£›¬‹
gzf b®œ ã ®¥Á… ãÅ¿´† £…
éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
D.D.S.
z
xZ® Z ä…
انپزشک

}gfZ x£`` ` ` ¿Åˆ ã`` ` ` Å›Æ†
GREEN
LC a£`` ` ` ` ` ¥¥•Z
DIRECTOR OF \Zfd£ ®›Z fd çœêÂ‘ }ZX
1006,
äº…£ £… z ç…d fd zç™¬À
CENTURY
£¿œ

Office:
Res.

طی اجالس مجمع عمومی
س��ازمان ملل متحد در ماه
س��پتامبر با مقامات ایرانی
.دیدار و گفتگو کند
اظهارات وزی��ر امور خارجه
بریتانیا در حالی مطرح شده
اند که مراسم تحلیف حسن
 رئی��س جمهوری،روحانی
۴ منتخب ایران روز یکشنبه

Cell. (514) 816-4080

D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

مونتریال

(514) 816-4080

fz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z
Tel.: (514)
806-0060 £…

11: >>

groupe SuttonClodem
courtier immobilier Inc.
agrée

De La Montagne,21
INTERNATIONAL
IMMO-PLUS
Suite 201, Montréal,
( LASALLE)
Tél.:(514)
2222A Dollard, 989-2229, Fax:
TRADING
Qc H3G
Inc.
Lasalle H8N 1S6 989-0029
1Y7
Toll
Free:1-866amir.sam@centu
www.
ry21.ca989-2229
Email:

info@khazare
www.amirsa
m.ca xchange.com

l'Allier

®›òH3J5Star
AL, Qc., H3G
z8H9 I.P.M.
S)
Fax:Tel.:
(514) 585-2345
Tel.: (905) 762-0700
N. Vancouver,
(514) 938-4978,
1Y7
Inc.
Tel.: (514)
BC, V7M
2J1
938-7277(
E- Mail: montreal@par
Fax: (905) 762-0800
Tel.: (604) 982-0909
PARS)
s.ca
(514) 846-0221
Fax:
<< نرخ و هزینهFax:
(514)
Toronto@pars.ca
www.p
(604) 982-0910
بهترین
ars.ca
 >> با938-4978,

South Shore z v£
®¥œÂ›
}f£¨† z çœÂ¼±› fd
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ !
Zf ç…£ gfZ !

\£›¬‹

7, Fax: (514) 484-1657
Plan
H3W 3C3
(Metro: Snowdon)

®´‹ }f£¨`` † Í˜®Ž

Inc.

Office:
Fax
Res.

Cell

1006 Montagne,
Suite 200
Montreal, Qc,
H3G 1Y7
Fax: 514-938-4978
email:montreal@
pars.ca

BSc.
Affilie

مسکونی و جتاری
:مشاور امالک
در آمریکای شمالی
 تهیه وام مسکن
 ارزیابی رایگان
جتربه طوالنی در امور
با
بازاریابی بین املللی
عضو دائمی کانون
مدیریت

نینوسگیورگیزنیا

3535 St-Charles,
Suite 304
Kirkland, Quebec
H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmai
l.com

جراح دندانپزشک

D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

مستان
 سرتگروهTel.: (514) 731-1443
کن
 اکتبر8
:همای
سپتامبر
و
17:یلی
ساالرعق

yf£¥5ç•Z®

gfÂ†if£ˆ

9515 Lasalle
boul.
Firouz Hemmatiyan
Lasalle
äÅÁ†
Sherbrooke
Qc. H8R
âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£
Agent Immobilier
fhemmatiyan@W. 2M9
Affilié
Tel.: www.sutton.co
sutton.com
\fÂ³…
514-˜485-4744
Cell:
á”£²›z£Í˜®`
£ßœ£… gZ }f£¨† wZz
m
`Ž827-6364
‹Z z Í˜®Ž Í¤‡ z 364-3315
GREEN
ÔÅÆ†
یرسام
(514) 486-5547
INTERNATIONA
امTel.:
çÀÅ¢£œ
AMIR
L 5253,
Ü ®Ž ®¥˜d
Tel.: 1-866-486TRADING
SAM
Boul. Decarie,
5547, Fax:
Suite
جتربه

Tel.: (514)

Bur.: (514) 364-3315

دکتر شریف نائینی

1834 Ste-Catherine W.,
جابجایی ارز با سیستم ما
Suite 301, Tel.: (514) 933-3337
® ZxZ®
® ZxZ® ZHead
‚¬ÀOffice
Montreal:
 جهتZ ‚¬À £¿œ
£¿œ
،درمتام نقاط دنیا
Zd£`œ£˜ ®``Z® fd MONTR
MONTREAL
EAL
Zd£`10 بهœTORONT
£˜
دقیقه زمان نیاز
1006 DE :دارید
®``Z®
LA MONTAGNE
O
fd VANCOU
فقط
1006 DE LA MONTAG
,
Tel:®›ò
MONTREAL
£¼`
7368 YONGE
2178 Ste-Cather
514-938-72
z 77Tel.:
, Qc., H3G ine
VER
NE,
W. Toronto,
MONTRE
(514) 938-7277(PAR1Y7
£¼` Ont. St., PH-A 1410
Lonsdale

Lasalle, South
• West Island:
ç†£Åš£› z ù£› 15760
Nun’s Island , Shore,
DG
boul Pierrefonds
fz£²›
,}fZ¬…£N±Š
Tel.: 514-620-5551
\£›¬‹gz®Å`•
x£Å¥¿
(514)487-0800 Business„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£›
ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z
• NDG:
6170
Decarie, Suite

RE/MAX

فیروز همتیان

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier

Cell: (514)827-6Affilié
364

بزرگترین جالدجهان:می
جمهوری اسال

23 :ص
}gfZ\£›¬‹¯
˜®›

IranAir

سابقه درخشان

 ونکوور، تورنتو،مونتریال

مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

ä¤·Ž 3 £…

 man's cut vZ®¥œÂ› fd
 women cut
highlight
 color, perm,
 kids hair cut

000
Business

ç

Shore,

@pars.ca

7

ایش
ION FINANCIERES
آرxÂ
سالن
ç¿†£‹
£¿
\ë¸¥±› z të›Z EXACTE

ã¼±› wZz

v£fZ
xZ® Z ä… gfZ

Lasalle, South

25ص
E- Mail:
 Vancouver

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z
fz£²›
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½
Zf ç…£ gfZ !
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨†
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® £…
¬›

2178 Ste-Catherine

سال18 با
General Sales
سراسرکانادا
Agent
درخدمت هموطنان

FLYANY TIME,ANY

äÅÁ†
 cleaning
``
 فر
0 Plan âÅ¶À†
b®œ ã,®`}®†ÂÅ§›£˜
(514) 485-6
483-537 2
\fÂ³…
هایالیت

á”£²›z£Í˜®``Ž
ues Tel.: Tel.: (514)____________
£ßœ£…z________
£…
gZ }f£¨†
844-449
wZz Unisex
6520 St-Jacq oke W. O Tel.: (514)
‹Z z Í˜®Ž Í¤‡ z
3363
f£¤¥“Z x£¼›Z
fz¬Cavendish
ÔÅÆ†
5774 Sherbro
orderTel.:
(514) 486-5547
Maisonneuve
Tel.: 1-866-486-554
1405 De
£¼ ®›ò Money 5253, Boul.
ç Zd£œ£˜ z

Metro: Luciene

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

Ninous Givargiznia,

ßŽ¯§œZ¬œd aZ®‰

gfÂ†if£ˆ

¯˜®›
çœ£`›
}gfZ\£›¬‹GESTION FINAN
CIERES EXACTE
 ¯ فریباZz GEST

:امیرسام

34 >>خانه شما

Ninous Givargiznia,

Agent Immobilier

South

تامین پیمان ارزی
 وLC  افتتاح
منایندگی در دبی
 دارنده
صادرات

1834 Ste-Catherine W.,
شورای
Suite 301, Tel.: (514) 933-3337
دستان
نگهبان آلوده
VANCOUVER
رای
1410 Lonsdale
خیانت به
N. Vancouver, BC,
Tel.: (604) 982-0909V7M 2J1
است
Fax: (604)مردم
982-0910

3535 St-Charles,
Kirkland, Quebec Suite 304
ninousgivargiznia@h H9H 5B9

Fax: 364-3649

 شادپور.ا.ع

Inc.

shore مونتریال و
در
مسکونی و جتاری

 تهیه وام مسکن
 ارزیابی رایگان

W.
¯ Zz
xZ® Z ä… gfZ v£fZ
سیروس
4) 585
ã¼±› wZz
D.M.D.
-2345 ®¥Á…
یحیی
ã £… 6>>آبادی
حسین باقرزاده
1973 (514) vZ®¥œÂ›y£½²œZd
:امیرسام
,£Åœd m£ºœ w£¿† fdvZ®¥œÂ›
846-022
-2345 ®¥Á…£…5450
1998
fd ä¤·Ž 3 £…
£›
7: >>â¥±Å
1 6520 St-Jacques
23 >>...امالک
£… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
ã
ای
Cote-des-Neiges,
\£Åš£›
äÀ ¯zb®œ:کانادا/کبک
z:¬}fZ¬…£±Š
.com و با سابقه
(514) 846-0221
(514) 485-6000
fêd v£fZ z á ¬¤†
Suite 308
w£¿† fd £› â¥±Å
5774 Sherbrooke Tel.:
(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤
®œ ,£Åœd
(514)m£ºœ
fZd g£Åœ\fÂä…
731-1443
W.
£… gfZ ç £¨…£‰
x£›g
äÀ ¯zbTel.:
Tel.: (514) 483-5370
1405 ÍÁ‰
Metro: CDN
}£Í˜®Ž
äºÅ–d
De Maisonneuve (ç¿ffZ¬…£±Š
fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜
“
ÍÁ‰
کشکول
:¬ fZd g£Åœ x£›g
O Tel.: (514)
درy¬¿“10 ä… £Øº•
) ç·Å¹Ži£¤“
äºÅ–d 10 ä… ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›òشادپور
b®œ ã
d
Money.ا. ع844-4492

(514) 816-40

Cell

x£Å¥¿gz®Å`•

Bur.: (514)364-3315

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d

5Star I.P.M.

.اوت برگزار می شود
آقای روحانی وعدهداده است
که میانه روی را پیشه دولت
خود خواهد کرد و همین امر
امیدها ب��رای کاهش تنش
های بین جمهوری اسالمی
ایران و جهان غرب را بیشتر
VOA .کرده است

Agent Immobilier :صBSc.
Affilie
RE/MAX

پارسی از صد هزار

D.D.S.
Tel.:(51

y£½²œZd
Ste-CatherxZ®Á†
ine W.

(514) 694-42 69
(514) 696-51 80&TRAVEL

Office:
Fax
Res.

H9H
3535 St-Cha
om
d, Quebec
Kirklan argiznia@hotmail.c
ninousgiv

a

fz£²›

äÅÁ†:ص
! x£½
13
ç…£ gfZ !
Zfگذشت

Lasalle, South
Nun’s Island Shore,

5Star I.P.M. Inc.

ÍÅœZ®™

¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹
Tel.:(514) 585

Montréal, Qc
موسسات
9
989-2229,
Email: info@khazarexchan
شرکت ها و
H3G 1Y7
Fax:
Toll
Luciene
ge.com 989-0029
jgfZwww.khazarexchan
z ç £¤ gFree:1-866-98
www. برای منایندگی در دبی
ä…
ge.com9-2229
l'Allier
Email:
 دارنده
khazarexcha
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹ info@khazarexchange.com
طوالنی در امور ارزی
nge

ilier

www.pars.ca

لیسانس در

 کلیه خدمات

شرکت ها و اشخاص
,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³…
برای
514.567.3169
á”£²›z£Í˜®
£ßœ£…
gZ }f£¨† wZz ‹Z z
Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ† ` Ž

,NDG
مشاورت های مالی
WWW.MIAGESOL
انواعgroupe

UTIONS.COM
SuttonClodem
msaghafi@miageso
Tel.: (514) 486-5547
آموزش استفادهcourtier
Inc.
lutions.com
immobilier agrée

5253, Boul. Decarie,
Tel.: 1-866-486-5547, حسابداری
9515 Lasalle
Suite 250, Montreal,
از سیستم هایLasalle
Fax: (514) 484-1657
boul.
Firouz Hemmatiyan
Qc H3W 3C3
Qc. H8R
Agent Immobilier
(Metro: Snowdon)
fhemmatiyan@sut2M9
Affilié
www.sutton.com ton.com
Cell: 514-827-6364

 روزgzf
Eنرخb®œ
بهترین
éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
ã ®¥Á…تضمین
ãÅ¿´†با£… وz ساعتxZ®z \£›¬‹
Z ä… \ZdfZzارز
انتقـال
z \Zfd£`
1006, De La Montagne,
}gfZ x£`` ` ` ¿Åˆ ã`` ` ` Å›Æ† }£X Ô z®
Suite 201,
Montréal, Qc H3G
, BSc. Tél.:(514)
1Y7 \Zfd£ ®›Z fd çœêÂ‘ jgfZ z ç £¤ g ä…
z LC a£`` ` ` ` ` ¥¥•Z
1006, De
}ZX äº…£ £…عمده
ارز بصورت
989-2229,
La Montagne,
5Star
z ç…d
Fax: 989-0029
Givargiznia
fd 2178
 تبدیل
Toll
ç™¬Àانتقال
Free:1-866-989-222
£¿œ ¬‚وœfZd
Suite 201, I.P.M.
Tél.:(514)
Affilie
 جتاریInc.

iÂÀÅœ
£Åœ¯Å™fÂÅ™rles, Suite5B9304

Bur.:

ßŽ¯§

` ` › ‚fz£²›
ä¢ZfZ z ù£`
z®
z \£›¬‹ éÅ¾˜ z \Zfd£`}£XÔ `¥¥•Z

\Zfd£ ®›Z Suite 201, Montré
gne,
9 www. rexchange
989-002
La Monta
.com
khaza
229, Fax:
1006, De
14) 989-2 89-2229
Tél.:(5
-866-9 change.com
hazarex
Toll Free:1
info@k
Email:

atiyan
Hemm
Firouz
ilier Affilié
64
827-63
Agent Immob
Cell: 514- x: 364-3649
15 Fa
(514)364-33

®¥˜d
çÀÅ¢£œ ÜœZ¬œd®ŽaZ®‰

®Ž

` † Í˜
®´‹ }f£gfZv¨`£`º¥œZ

`````
xZ® Zä…gfZv£º¥œZ
xZ® Z ä… \ZdfZz
z LC a£` ‚¬œfZd
£¿œ
¿Åˆ ã`` ` ` Å›Æ†
Í“£24gZ®¥¿˜fd ãÅ¿´† £… z
}gfZ x£`` ` ` £… z ç…d fd ç™¬À
1Y7
äº…£
gzf b®œ ã ®¥Á…
Qc H3G
çœêÂ‘ }ZX

Ninous

®ÁŽ®¥˜d

Qc, H9R 4S2
)H.E.C(  دانشگاه مونترالSouth Shore
ç†£Åš£›
1155 Rene
ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz
Levesquezw. ù£›
z v£ ®¥œÂ› fd
از
#2500 fz£²› ,}fZ¬…£±Š
CGA انجمن حسابداران
Montreal, Qc.,
مدخلهای
2K4
\£›¬‹ کاندیدایã¼±› wZz}f£¨† zویکیپدیای
çœÂ¼±› !
„ H3B
,k£ªŽZ
Tel.: 514.426.7200
ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z حسابداری و مالیاتی

W., Suite 301,

®›ò
ù£¿Ž }£¼ Zf ç…£ gfZ !
! x£½
ã¼±› wZz äÅÁ† çœêÂ‘ ä…®¨† £…
fÂ›Z fd fZg£… Í ® ¬›
IranA
ir
40
General
ú¾ûZãÅ… ç…£
(514) 694-08 91 Sales Agent

•

x£Å¥¿gz®Å`

Lasalle
,ND
Nun’s Island

,}fZ¬ z äÅÁ†
ù£› fz£²›
®``Ž
ç†£Åš£› z ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À†
… á”£²›z£Í˜

E
8H9
7368 YONG
, Ont. H3J
Toronto 762-0700
Tel.: (905) 762-0800
a
Fax: (905)
@pars.c
Toronto

ine
1834 Ste-Cather

TORONTO

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

9:>> :کانادا/کبک

 ستاره5 صرافی

جهت

Nun’s Island, NDG
_____________
________
groupe SuttonClodem
courtier immobilier Inc.
agrée
9515 Lasalle
boul.
Lasalle Qc. H8R
fhemmatiyan@ 2M9
www.sutton.comsutton.com

Back to School
سابقه ای طوالنی در امر
:سپتامبر
و با

«آمریکا نباید
\£Åš£› z }fZ¬…£±Š

کنفرانسهایTel.: (514) 806-0060

Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.c

! چه نیاز به دمشن؟

21 >>

دکترانصاری
---24: >> ...پزشکی

مشاور امالک و مستغالت

،خدمات حسابداری

شرکتجتاریخضر

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œهالکویی
فرهنگ
MONTRE
Zd£`œ£˜ ®``Z® fd
AL
1006 DE LA MONTAGNE,
MONTREAL,
£¼` ®›ò z
Qc., H3G 1Y7
کنکوردیا
دانشگاه
Tel.: (514) 938-7277(PARS)

سپتامبر25
 حسابداری و:ثقفی
EXACTE
__________ رایگان مهتاب
 سال18با
ç¿†£‹
xÂ £¿
\ë¸¥±› z të›Z دانشنامه آنالین و

سابقه کاری در کانادا

të›Z fz£²›

fd
z v£ ®¥œÂ›
!
South Shore
}f£¨† z çœÂ¼±›Zf ç…£ gfZ !
äÅÁ† ! x£½
ã¼±› wZz , South Shore,G

£¿
ç¿†£‹ xÂ …£±Š \£›¬‹

gfÂ†if£ˆ

جابجایی ارز با سیستم ما

24 ایران در کمتر از
 «تنها جرم آنها:بهائی
انتقال ارز
انتقال ارز بهتضمین بهترینزنان
نرخ روزمساملتآمیز مراسم
ساعت و با
ارائه کلیه خدمات
اجرای
 مشاوره مالی و
1006, De La Montagne,
29: ص »!بود
و واردات به ایران
خود
سرویس های صادرات
Suite 201,
 دینیQc H3G
Montréal,
و

yf£¥5ç•Z®

Agent

GESTION
 مالیاتFINANCIERES

ارهZ® ست5 صرافی
yf£¥5ç•
E-

10

:تصويب ازدواج مجدد

!بازگشتبهعصرجاهليت
29 : ص

کارم «تمام» شده
ایستاد مطمئن ش�دم
هنگام شرکت در برنامه
ماش�ین پلیس که
هم درس�ت به
...
8 :شود؟! >> ص
 چه:و دیگر گیر افتادم! آن با خودم گفتم
! وVOA تلویزیونی
زنده

...Suspend all
political
and diplomatic
ties with
the mullahs’ regime!"...
>> pg. 2

10 فقط به
<< بهترین نرخ و هزینه
>> با

همایون خامتی

EXCHANGE

, 2010

عملکردیکتلقّیفاشیستی
"آیااین
بیانوحقوقبشرنیست
ازآزادی
جنایتفجیعدیگرعلیه
یک:مونرتیال
زنان در کشنت هیچ

9 >> !افتخاری نیست

–Dollard

:دقیقه زمان نیاز دارید

دردرگیری های

_________________
968

968
Shar
_____if

»!عراق را تنها بگذارد

ÍÅœZ®™

6600 Trans-Canada,

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd

16, No. 968, Sep.
01

گروهتروریستی:کانادا
پلیس
مشغول،حملیدراتاوا
ساخنتمبببودند

برنامه های

،درمتام نقاط دنیا

30 چهلم جانباختگان

5 >>"!؟

M.P. Pierrefon
ds

29 >>

مدیریتمالی

حسین انصاری

شرکت ها و مشاغل
،اظهارنامه مالیاتی اشخاص
تهیه و تنظیم
Business Plan تنظیم
،بصورت کامپیوتری
وام تجاری از بانک ها
ثبت شرکت و اخذ
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مایکل فلپس با
رکوردشکنی قهرمانی و
در
 متر م200
مردان
را مدال ششم خود در اختلطانفرادی
 او بیش از ملپیک پکن.کسب کرد
ماه
نیم
ژوئیه خود را کاهش ثانیه رکورد
داد
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تولد پیوند

..قصاص و
حسین باقرزاده

...موسیقیپاپ

فش��ارهای بین المللی و تحریم ها علیه ایران به گفته اس��ت که افزایش
.زده است
اقتصاد این کشور صدمه
این گزارش می
گوید که تحریم های بین
تجاری و پرداخت های خارجی را مشکل المللی تامین مالی مبادالت
کرده
 و باعث انصراف شرکت.ها از سرمایه گذاری در ایران شده است
صندوق بین
المللی پول گفته است که
اثر تحریم های اقتصادی آمریکا و بانک های دولتی ایران در
خورده اند به
س��ازمان ملل به شدت ضربه
آنها شده نحوی که دولت مجبور به
تجدید س��اختار مالی
.است
در این گزارش
 “تشدید: آمده اس��ت،بر ایران
فشارهای بین المللی
تاثیر نامطلوبی بر فعالیت
” ادامه اقتصادی این کش��ور.گذاشته است
3:در ص
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>> املپیک
 طبق یک:2008
آمار
، والیبال ساحلی،غیررمسی
رکورد بیشترین
متاشاگر را در میان
آقایان
!ایرانی متاهل شکست
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محم������ود احمدینژاد
رئیسجمه��وری ای��ران در
یک سخنرانی شدید اللحن
برض��د مخالف��ان داخلی
،خ���ود

d

سرما در افغانستان ’بیش از
هزار’ قربانی گرفتهاست
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را خنوا

 غرب فقطدر زمینه اعمال،اع��الم كرد
بیس��ت و چهارم اس��فند همچنین از
منتقدانش در داخ����ل ك�ه وی را ب�ه
فشار بر برنامه هستهای ایران میتواند “مخالفان در
.كاغذ بازی كند
كینهجویی و خیانت به كش��ور بر س��ر
 به شدت، داخل اطالعاتی مسائله هستهای متهم كردند،ب��ه گ��زارش خبرگزاریه��ای ایران
”متاسفانه عدهای در:احمدین��ژاد كه در جم��ع تظاهرات به دشمنان ایران انتقاد كرد و گفت
، بهمن س��خن میگفت22 كنندگان
این كش��ور هستند كه خود را مالك این
.”داده اند
تاكید كرد تهران در مناقشه هستهای
مملك��ت میدانند و میخواهند كنترل
چهار ساله با غرب ذرهای عقب نشینی
”.همه چیز را به دست بگیرند
.نخواهد كرد
احمدینژاد گفت كهدر مورد مسئله هستهای عدهای
 ”مخالفاندرداخل اطالعاتی را بهدشمنان هستند كه “متاسفانه” پیشدشمن میروند ودشمن:وی گفت
 وی تاكید كرد كه آنها اطالعاتی.” رییس جمه��ور ایران گفته كه به را تشویق میكنند.ای��ران دادهاند
.لطف خدا پرونده هستهای ایران بسته شده است را از داخل كشور به دشمن دادهاند
و دشمنان انقالب ایران تنها میتوانند كاغذ بازی صدها ه��زار ایرانی روز دوش��نبه با ش��عار”مرگ بر
”.كنند و نمیتوانند كار دیگری صورت دهند
آمریكا” در بیس��ت و نهمین سالگرد انقالب اسالمی
، به رغم هوای س��رد و مه آلود تهران.آمری��كا و متحدانش در تالش هس��تند درباره حض��ور یافتند
س��ومین قطعنامه اعمال تحریمها بر ضد ایران انبوه مردم پایتخت برای ش��نیدن سخنان”محمود
در ش��ورای امنیتسازمان ملل متحد به توافق احمدی نژاد”رییس جمهوری در میدان آزادی تهران
.برسند
 راهپیمایان نوشتههایی را كه برروی آنها.گرد آمدند
 نیز با خود،احمدین��ژاد در می��دان آزادی در مركز تهران ش��عار”مرگ بر آمریكا” نوشته شده بود
4 ادامه خبر در صفحه
.همچنین در سخنرانی شدیداللحنی در آستانه حمل میكردند
پارلمان��ی
ا نتخا ب��ا ت
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حتریمهابه
اقتصادایران
صدمهزدهاست
صندوق بین المللی پول
(آی ام اف) در گزارش��ی

آیتالله
تشخیصهاشمی رفسنجانی رئیس
چن��د مصلحت نظام ایران که
روز
 اع��ام کردهبود،«مدارای پیش
سه
ٔ
س��اله ما با دولت به
پایان
 ا وت15  روز جمعه،»رسیده
بار دیگر به
انتقاد ش��دید از دولت
.نهم پرداخت

 میلیون بیننده در3
 شهر85 ،الس وگاس
درتور جهانی و اینک
 هزار صندلی160
 برنامه8سولداوت در
15 در بل سنتر از
،سلیندیون،آگوست
پرفــروشترین
خواننـده زن در
 اینک در،تاریـخ
!مونتریال
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 انصراف، حذف،باخت
نتایج
بدست آمده ایران
در ادامه
...بازی های املپیک

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

Tel.: 514-777-3604
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...ایران

QUÉBEC: 1608-2008

املپیک
 ادامه كابوس:29
ناكامی
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یکی از سنگین ترین
حتریم ها علیه ایران
.رساند
ای��ن س��ازمان دولت��ی می
۲۰۱۱ گوید ایران در س��ال
 میلیارد دالر۹۵ در مجموع
نف��ت صادر کرد و در س��ال
 ف��روش نف��ت ایران۲۰۱۲
 میلی��ارد دالر کاهش۶۹ به
.یافت
طبق آم��ار «واحد اطالعات
اکونومیس��ت» فروش نفت
 درص��د از درآمد۸۰ حدود
کل صادرات ایران را تشکیل
 درصد۶۰  تا۵۰ .می ده��د
درآم��د دولت ای��ران نیز از
.فروش نفت تامین می شود
به گزارش روزنامه نیویورک
 طراح��ان طرح قطع،تایمز
کامل ف��روش نف��ت ایران
در مجل��س نمایندگان می
گویند ای��ن طرح از حمایت

. مجل��س اعمال می شود: ج��والی31
نماین��دگان آمریکا طرحی ای��ن ط��رح که گروه��ی از
را ب��رای رای گیری به بحث نماین��دگان آن را ب��ا هدف
می گ��ذارد ک��ه در صورت متوقف ک��ردن روند کنونی
رای آوردن و تبدیل ش��دن برنام��ه اتمی ای��ران به رای
،ب��ه قانون ب��ا امضای رییس گی��ری خواهند گذاش��ت
 یکی از س��نگین در ص��ورت اجرایی ش��دن،جمهوری
ترین تحری��م ها علیه ایران صادرات نفت ایران را به طور
کامل قط��ع خواهد
بهنامآفریدگارعشق
.کرد
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
اق��دام مجل��س
زندگی را با مهر
نماین��دگان ک��ه
مجری مراسم زیبای
اکثری��ت آن را
جمه��وری خواهان
،تش��کیل می دهند
در شرایطی انجام می
و کانادائی
شود که تحریم های
 به،اخیر علی��ه ایران
سفرۀ
ع عقد
گفت��ه اداره اطالعات
روس
 میزان،انرژی آمریکا
لیلیصمیمی
صادرات نف��ت ایران
 به۲۰۱۲ را در س��ال
)(با مجوز رمسی از ایالت کبک
پایین ترین سطح به
514-825-3170
۱۹۸۷ نسبت س��ال

عقد ایرانی
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بایادارجمنددوست...
محموداستادمحمد
( )۱۳۹۲-۱۳۲۹نمایشنامهنوی��س ،بازیگر تئاتر،
تلویزی��ون و س��ینما ،روزنامهن��گار و عضو کانون
نویسندگان ایران پس از یک دوره بیماری جانکاه
درتهراندرگذشت.
اس��تادمحمد فعالیت تئاتری خ��ود را با بازی در
نمایش شهر قصه با همکاری زندهیاد بیژن مفید،
نمایشنامهنویس برجس��ته و متعه��د ،آغاز کرد
و س��پس با نمایش آس��یدکاظم ( )۱۳۵۰خوش
درخش��ید و با شب بیستویکم ( ،)۱۳۵۷آخرین
ب��ازی ( ،)۱۳۷۸دی��وان تئات��رال ( ،)۱۳۸۰کافه
مکادم ( ،)۱۳۸۹و  ...به کار خود ادامه داد.
استادمحمد نمایشنامهنویسی صاحبسبک بود
و آثارش ج��زو بهترین میراثه��ای تئاتری این
سرزمین به شمار میرود.
زنده یاد محمود استادمحمد در کانون نویسندگان
ایران بس��یار پیگیر و پرشوروحال بود ،در همهی
مجامع عمومی و جلس��ات جمع مشورتی کانون
فعاالنه شرکت داشت و خود را مدافع آزادی بیان و
خصم پایدار سانسور و حذف فرهنگی میدانست،
هرچند هیچ بعید نیست که پارهای سیاهاندیشان
سانس��ورچی مطابق معمول او را مصادره کنند و
ش��خصیتی دیگرگونه از او به نمای��ش درآورند،
همان کسانی که خوب میدانستند او به هیچ روی
توان تهی��هی داروهای گران بهای مورد نیازش را
ندارد ،اما کوچکترین گامی برای رفع این مشکل
برنداشتند،درست از آن رو که این هنرمند مستقل
را «خودی» نمیدانستند؛ همان کسانی که آرزوی
به صحنه بردن نمایشنامهی «آسید کاظم» را برای
او ناممکن کردند.
کانون نویسندگان ایران درگذشت این یار وفادار
و دیرین خ��ود را به خان��وادهی او (خاصه دختر
نازنیناش مانا و خانم آهو خردمند ،هنرمند نامآور
س��ینما و تلویزیون) و جامعهی فرهنگی مستقل
کشور تسلیت میگوید و در مراسم بزرگداشت او
در کنار خانواده و یاراناش خواهد بود.
کانون نویسندگان ایران
1392/5/3
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پایان محمود
استادمحمد

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

علی چنگیزی (مونتریال)

برخی از مرگها به اندازه یک پر کاه روی ش��انه آدمی
س��نگینی نمیکنند و برخ��ی به اندازه ی��ک کوه بر
قامت انس��ان سنگینی میکنند .خبر مرگ «محمود
اس��تادمحمد» همانن��د آن ک��وه برای اه��ل تئاتر و
دوستدارانش بسیار سنگین است.
اولین باری که او را دیدم در تابس��تان  1367در کافه
«مکادم» واقع در خیابان سنتلوران مونترال بود.
پنج-ش��ش نفری بیرون ایس��تاده بودند ،همدیگر را
نمیشناختیم ،محمود با پوستری به دست وارد شد و
خود را معرفی کرد .هنوز تراشیدن موی سر به صورت
امروزه ،مد نشده بود ،ولی موهای او کامال تراشیده بود.
وقتی کهدید به ظاهر او خیره شدهام با لبخندی توضیح
داد برای اجرای نمایش گل یاس ،سرش را تراشیده است
و خواهان بود که پوستر تبلیغاتی نمایش در آن محل
به تماشا گذارده ش��ود تا ایرانیان از اجرا باخبر شوند.
درخواست او را با کمال میل پذیرفتم و او ودوستانش را
به نوشیدن قهوهای دعوت کردم .تشکر کرد ،گفت تازه
به شهر رسیدهاند ،خواهان دیدار از شهرند و بار دیگری
برای دیدار خواهند آمد و خداحافظی کرد.
با خود گفتم چه انس��ان صمیم��ی و خوشبرخوردی
اس��ت .نمایش در مونترال اجرا شد و شنیدم که عازم
جش��نواره بینالمللی تئاتر کانادا با همان نمایش و به
زبان فارسی است .برایم تعجبآور بود ،مردمی که زبان
نمایش را نمیفهمند چه درکی از اجرای آن خواهند
داش��ت؟ هفتهای گذشت و خبر رسید که نمایش گل
یاس با اجرای آهو خردمند ،محمود استادمحمد و یکی
دو نفر از بچههای ش��هر مونترال در هالیفکس جایزه
هی��أت داوران و آرای بینندگان کانادایی را از آن خود
کرده است.
مهرماه همان سال ،محمود به مونترال نقل مکان کرد،
زیرا احساس��ش بر این بود که شهری فرهنگی است
و بهت��ر میتواند ب��ه کار تئاتر بپ��ردازد .در آن زمان،
نهادی مدنی برای کمک به تازهواردان و ایرانیان شهر
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه
منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

514-996-9692
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مونترال با نام «مرکز همکاریهای
فرهنگی اجتماع�ی ایرانیان» بنا
ش��ده بود و از امکانات��ی برخوردار
ب��ود ک��ه میتوانس��ت در اختیار
فعالیتهای فرهنگی قرار بگیرد و
استادمحمد از این مسئله آگاه .بعد
از این جابهجایی و سکنی گزیدن
او در مونترال ،رابط��ه ما دائمی و
درخواست محمود برای کار تئاتر
و در اختیار گرفتن امکانات مرکز
برای تمرین ،ممتد .یکی از روزهایی
که گرم صحبت بودیم ،تقاضا کرد
تا  15-16نفری از جوانان شهر را
برای تمرین تئاتر به او معرفی کنم.
به او گفتم کس��ی ک��ه اهل تئاتر
باشد و بتواند از عهده این کار برآید
به جز یکیدو نفر نمیشناسم.
گفت میخواه��د «آی بیکاله آی
باکاله» (گوهر مردا :غالمحس��ین
ساعدی) را به روی صحنه ببرد.
س��ؤال کردم چگونه با  15جوان
بیتجرب��ه میخواهد از عهده این
کار برآید؟در جواب گفت« :معرفی
آنه��ا ،جا و امکانات از ش��ما ،کار
تمری��ن و به روی صحن��ه بردن
نمایش تا چهار ماه دیگر از من».
چهار ماه از این گفتوگو گذشت
و نمایش او با همان جوانان عمدتا
بیتجربه ،دو شب متوالی در سالن
حرفهای «دیبی کالرک»دانشگاه
کنکوردیا (مونترال) به روی صحنه
رف��ت و همان نمایش به مدت دو
شب دیگر در شهر تورنتو کانادا به
جامعه ایرانی به شیوهای حرفهای
معرفی ش��د و م��ورد اس��تقبال
تماشاگران قرار گرفت.
به حق ،محمود اس��تادمحمد در
کار خود اس��تاد بود ،هر چند که
همیشه خود را یک شاگرد مکتب
تئاتر معرفی میکرد .دوستی ما از
آن زمان تا به امروز به شیوه احترام
متقابل و رابطه صمیمی ادامه یافت
و در طول زمان من از محمود هم
آموخت��م و هم ش��ناخت کافی و
عمیقی از او به دست آوردم.
محم��ود برای گ��ذران زندگی به
کار گِل ه��م پرداخت ،به هر کجا
که رفت و به هرکاری که دس��ت
زد اس��تادانه از پ��س آنها برآمد.
محمود ،انسانی شریف و با متانت
بود ،مادی��ات ب��رای او تنها برای
گذران زندگی اهمیت داشت.
هر زمان که به نوش��تن نمایشی
مش��غول بود یا فکر نمایش��ی را
در سر داش��ت که میخواست به

روی صحنه بیاورد یا به تمرین آن
مشغول بود ،سر از پا نمیشناخت.
سرمس��ت کار هن��ریاش ب��ود و
پران��رژی .آرام نداش��ت و ب��رای
رس��یدن به هدف از هی��چ کاری
واهم��ه نداش��ت .چنانچه کس��ی
میخواستمحمودتئاتری،محمود
استادمحمد واقعی را ببیند باید در
آن زمانه��ا با او دمخور میش��د.
دوران فترت محمود ،زمانی بود که
به دالئلی مش��غول به انجام حرفه
اصلی خود ،یعنی تئاتر نبود.
اس��تادمحمد ب��رای تئاتر تنفس
میکرد و برای تئاتر میزیست .همه
وجود او ،همه خواسته او پیشرفت
تئاتر بود .همیش��ه ب��ا اندوهی که
برای مخاطب او قاب��ل درک بود،
میگف��ت« :حیف که تئاتر در این
دیار مورد عنایت نیست ».محمود
اس��تادمحمد از توانایی بینظیری
برخوردار ب��ود ،از هیچ ،همه چیز
میساخت.
او ت��اب تحمل هر نام��رادی برای
پیش��برد هنرهای نمایشی و تئاتر
را داش��ت .هر دس��ت ردی که به
سینه اش زده میشد را با لبخند و
خونسردی تحمل میکرد.
اس��تادمحمد ،انسانی فرهیخته ،با
دانش هن��ری و فروتن بود .فقدان
محمود استادمحمد برای خانواده
تئاتر و هنر نمایش��ی ایران ضایعه
بزرگی اس��ت .به همه همکاران و
دوستانش به ویژه به دختر عزیزش
مانا ،خانم آهو خردمند و خانواده او
تسلیتمیگویم.
یاد و خاطره او برای فرهنگدوستان
ایران گرامی باد.
بسیار گل که از کف من برده
است باد
اما من غمین
گلهای یاد کس را پرپر نمیکنم
من مرگ هیچ عزیزی را
باورنمیکنم
میریزدعاقبت
یک روز برگ من
یک روز چشم من هم در خواب
میشود
زین خواب چشم هیچ کسی را
گریزنیست
اما درون باغ
همواره عطر باور من در هوا پر
است

•
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514-996-9692
Fax:
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www.paivand.ca
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم:

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

•

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

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

•

Distributed Free

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

طرح روی جلد :پیوند

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

6

7

 سال  19شماره  10  1120مرداد 1392

شع
ـ
ر
و
ت
ر
اسماعیل شاهرودى انه...

(آینده)

ستاره

امشب ستاره اى كه نهان بود پیش روى
در چشم هركه هست فرو برد پاى نور
اما كسى ندید كه چندین هزار سال
آن نور رانده است سوى ما ز راه دور
شاید در آن كبودى بى انتها شبى
توفان مرگ كنده ز جا آن ستاره را
او رفته است لیك به سوسوى خود كنون
آباد كرده است دل هر كناره را
او مدتی ست مرده و بنهاده بى دریغ
تابوت خود به دوش فضاهاى بیكران
افسوس آن زمان كه دلش تابناك بود
نجست كس به نگاهى از او نشان
هرگز ُ
اینك ولى به كاسه هر دیده روشن است
آن نور كه از ستاره تراوید بر زمین
او نیست ،لیك پرتو او سال هاى سال
فانوس می كشد به سر راه همچنین
یكشب اگر كه پیكر ما در دیار غم
خود را به دار مرگ بیاویزد آشكار
ما همچو آن ستاره بتابیم بى وجود
در نور عشق خویش بمانیم پایدار
24/06/2013

از خودمان ،از دریچه لنز:
سالم بر زئوس و رضا!

The Dogue de Bordeaux

اولین بار ،عکاس فضول پیوند در خیابانگردی های
و پرس��ه های فراوان خود ،در شبی شرجی و شلوغ
در اولد مونتریال ،او را درحالی که س��رش از پنجره
اتومبیل بیرون آورده بود و درنهایت آرامش و خیلی
«کول» سیر آفاق و انفس می کرد و دختران نیمه
برهنه زیبا را رصد می کرد ،دیده است.
زئوس خوش تیپ ،خوش م��رام و پهلوان(!) ،قوی
و اس��توار و قدرتمن��د ،ام��ا افت��اده و در یک کالم
خوردنی(!(
 18ماهه است .رضا جالیی دوست و چهره آشنای
شهر ،از سه ماهه گی به او دلباخته.
راس��تی اگر در خیابان او را دیدید ،دس��تی بر سر
روی نجبیش بکشید و با او حال کنید ،گول ظاهر
جدی اش رانخورید...
پرطمطراق و ّ
The Dogue de Bordeaux is a French
Mastiff breed. The Dogue de Bordeaux is
one of the most ancient French breeds.
Bordeaux are very powerful dogs, with a
very muscular body. The breed has been
utilized in many different forms, from
using their brawn to
pull carts or haul
heavy objects, to
guarding flocks
and used to protect
castles of the European elite.

Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

بزرگترینچالشحسنروحانی :علــی
خامن های
www.paivand.ca

حسین باقرزاده

هفتۀ دیگر ،حسن روحانی
ریی��س جمهور اس�لامی
جی��د ایران مق��ام خود را
اش��غال خواه��د ک��رد .او
درمقام رییس قوه مجریه با
یک سلسله از بحرانیترین
شرایط سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و دیپلماتیک که
ایران جمهوری اسالمی در
مرحله انتقال قدرت به خود دیده است روبرو خواهد
بود.در صحنهداخلی ،مشکالت بیسابقه اقتصادی ،هم
چون تورم مهار گسیخته و گرانی روزافزون مواد غذایی
و کمبود و گرانی دارو و نیازهای روزمره دیگر ،همراه با
گسترش فقر و بیکاری چالشهای بزرگی را در برابر او
قرار میدهند .او برای حل و فصل این مشکالت باید
به نحوی با غرب بر سر مسئله فعالیتهای هستهای به
توافق برسد و بنبست مذاکرات را بشکند ،و این خود
چالش بزرگ دیگری است .عالوه بر این ،او برای غلبه
بر این چالشها و حل این مش��کالت با نهادهای پر
قدرتی روبرو است که به صورت موازی نهادهایدولتی
عمل میکنند و میتوانند در برابر تالشهای او برای
حل این مشکالت سنگ بیندازند .در میان این نهادها،
بیت ولی فقیه و ش��خص علی خامنهای چالشهای
بزرگی را برای او ایجاد خواهند کرد .در واقع میتوان
گفت که علی خامنهای بزرگترین چالشی است که
حسن روحانی با آن روبرو خواهد بود.
علی خامنهای از نوع دیکتاتورهایی است که به قدرت
مطلقه خود و فعال مایش��اء بودن قناعت نمیکنند
و بلکه به دنبال آن هس��تند ک��ه کنترل همه کارها
را در دس��ت بگیرند .نگاهی به سابقه کار و عملکرد
 24س��اله او نشان میدهد که او تا چه حد به دنبال
گس��ترش قدرت خود و دخالت در هر امر کوچک و
بزرگ تقنینی ،قضایی و اجرایی است .او نصب و عزل
بسیاری از مقامات حکومتی را در اختیار خود دارد و
در موارد دیگر نیز از طریق ش��ورای نگهبان مطیع و
منتصب خود راه ورود به قدرت را برای کسانی که او
نمیپسندد و یا ممکن است مزاحم او شوند میبندد.
س��پس او الزم میبیند که در کار همین کسانی که
منصوب او هستند و یا با التزام به اطاعت از او به قدرت
راه یافتهاند دخالت کند و استقالل عمل آنان را بگیرد.
به مجلس��یان میگوید که چه چیزهایی را تصویب
کنید و یا فالن الیحه (مطبوعات) را از دس��تور خارج
کنید .به نهادهای
امنیت��ی و قاضی
القض��ات منصوب
خ��ود دس��تور
میده��د که چه
خرید و فروش طالجات،
کسانی را بگیرید و
جواهرات و انجام کلیه
ببندید و کدامان را
تعمیرات،
فروش صنایع دستی ایران
فعال کاری نداشته
باش��ید .و وقتی
ب��ه ق��وه مجریه
میرس��د تا آنجا
پی��ش م��یرود
که کنت��رل کامل
سیاست خارجی و
مذاکرات هستهای
ب��ا کش��ورهای
2087 rue Guy
 1+5را در دس��ت
Montreal, Qc, H3H 2L9
میگیرد و رییس
Metro: GUY
قوه مجریه را عمال

جواهری
نیک آذین

514-939-2700
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گزارشهای مربوط به آن را «سیاه-نمایی» میخواند.
در گفتار مهمی که یکش��نبه  21ج��والی در حضور
عالیترین مقامات حکومتی ایراد کرد ،او الزم دانست
کنار میزند .و
فصل مشبعیدر مخالفت با گفتگو با آمریکا و سیاست
در فواصل همه اینها هم البته از اظهار
نظر و تعیین تکلیف برای زندگی مردم از تولید خارجی خانمانسوز خود سخن بگوید و بر ادامه آنها
نسل گرفته تا تخطئه «سیاهنمایی» در مسایل تأکی��د بورزد ،ولی در ابراز هم��دردی با مردمی که از
عواقب این سیاست رنج میبرند ،و ارائه راه حلی برای
اقتصادی ابایی ندارد.
ای��ن روحیه و طرز عمل بیش از همه دس��ت رفع این مشکالت ،جملهای بر زبان نراند.
ان��درکاران ام��ور اجرای��ی را در مخمصه قرار دخالته��ای این گون��ه در مس��ایل اجرایی ،طبیعتا
میدهد .هر سیاس��ت اجرایی عواقبی دارد ،و اصطکاکهایی را بین علی خامنهای و رییس جمهور
طراحان و مجریان آن باید عواقب آن را بپذیرند اس�لامی پیش میآورد .در دوران ریاس��ت هاشمی
و در برابر آن پاس��خگو باشند .آقای خامنهای ،رفسنجانی که سالهای آغازین حکومت خامنهای بود،
ام��ا ،در براب��ر اعمال خود پاس��خگو حسن روحانی و هاشمی نقشی کلیدیدر تعیین خامنهای
به عنوان ولی فقیهداشت ،او جرأت چندانی
نیس��ت ،و از ای��ن رو میتواند هر سیاس��ت
اکنون با کوهی
برایدخالتدر کارهای رفسنجانی نداشت.
مخرب��ی را بدون توجه ب��ه عواقب آن پیش
بگیرد .سیاست خارجی و هستهای ایران به از مشکالت که ول��ی در دوران خاتمی ،که بر خالف میل
اعمال وسیعترین و گستردهترین تحریمهای سیاستهای خامنهای به قدرت رسیده بود ،دخالتهای
بینالمللی علیه ایران منجر شده و درد و رنج علی خامنهای خامنهای ش��روع ش��د و آن قدر گسترش
به دست
یاف��ت که اصط�لاح «تدارکاتچی» برای
فراوانی برای مردم ایران ایجاد کرده است .این
سیاست را شخص علی خامنهای طراحی و احمدینژاد بر رییس جمهور به ادبیات سیاسی جمهوری
هدایت کرده است ،ولی او کمترین درکی از جای گذاشته اسالمی راه یافت.
این مصیبت بزرگ مردم نش��ان نمیدهد و روبرو است.
{>> ادامه در صفحه}31 :

آژانس مسافرتی

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

½
½
½
½

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

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

_________________________

Nazgol Fallah Toussi،

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

Tel.: (514) 697-0225

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

فتوشاپ
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ایران...:
تامینداروباقیمتهاییچندبرابر
 31تیر :پ��س از چند ماه قحطی
دارو در کش��ور ودر حالیکه هنوز
آمار مرگ و میرهای ناش��ی از آن
منتشر نش��ده ،وزارت بهداشت و
سازمان غذا و دارو موفق به تامین
داروهای مورد نیاز برای یکیدو ماه
آینده ش��ده اند؛خبری که اگر چه
در رسانه هایدولتی برجسته شده
اما حاکی از گران شدن دارو تا حد
چند برابرست.
گزارش ها از افزایش بی س��ابقه و
در برخی موارد حیرت انگیز قیمت
داروه��ای خارجی حکایت دارد تا
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ق
یمت هر آ
م
پ
و
ل
S
M
 ۷میلی
ون و نیم!
تا  ۳ماه آینده بیماران تامین شده
است .ما این توانایی را داریم که در
صورت مساعدت وزارت بهداشت
در تامی��ن ارز مورد نی��از ،بتوانیم
داروه��ای نایاب و کمیاب بیماران
خاص را تهیه و تامین کنیم".
او اف��زوده ":قیمت آمپ��ول «تای
س��بری» هم اکن��ون  ۷میلیون و
 ۴۵۰ه��زار تومان اس��ت .قیمت
این دارو در یک س��ال گذشته به
 4برابر افزایش یافته است که ۴۰
درص��د قیم��ت دارو را بیمه های
تامین اجتماعی و خدمات درمانی
پرداخت می کنند و مابقی آن می
بایست توسط خود بیمار پرداخت
شود".

ی سبری"
حدی که هر آمپول "تا 
که برای بیم��اران مبتال به ام .اس
حیاتی است ،هفت و نیم میلیون
تومان قیمت گذاری شده است.
به گ��زارش مهر ،ظاهر رس��تمی
رئیس س��ازمان تدارکات پزشکی
جمعیت هاللاحمردر اینباره گفته
است" :کار توزیع داروهای بیماران
ام .اس در مرک��ز تک نس��خه ای
هالل احمر آغاز می ش��ود .داروی
«تا 
ی سبری» برای بیماران ام اس
هم وارد ش��ده و طبق برآوردهای
انجام شده این دارو تقریبا برای ۲

8

وی از تامین داروی پیوند کلیه از
ابتدای مردادماه توس��ط سازمان
تدارکات پزش��کی هم خبر داده و
گفته اس��ت ":پیش از این توزیع
داروی پیوند کلیه بر عهدهداروخانه
 ۲۹فروردین بود .که از اول مرداد
ماه ،توزی��ع این دارو به س��ازمان
تدارکات پزشکی هالل احمر واگذار
شده است".
شمسعلیرضازاده،معاونسازمان
غ��ذا و دارو هم در برنامه گفتگوی
ویژه خبری درباره وضعیت دارویی
گفته اس��ت ...":متاسفانه از زمانی
که مبادله ارز بین ما با کشورهای
خارجی دچار اش��کال شد شرکت
های دارویی امکان انتقال پول را از
دستدادند و به همیندلیل خرید
دارو متوقف بود و کش��ور از ذخایر

و موج��ودی های قبلی اس��تفاده
می کرد بنابراین دچار کمبود دارو
ش��دیم اما خوشبختانه هم اکنون
این فضا از بین رفته و مش��کالت
کمبود برطرف شده است".
او گفت�ه ارز واردات دارویی نه
ارز مرج�ع  1226تومان که ارز
مبادله ای  2500تومانی اس�ت
و همی�ن امر موج�ب افزایش
قیمت داروها شده است.
گفتنی ست از نیمه دوم سال ،90
هشدارهای متعددی در خصوص
"بح��ران قحطی دارو" در کش��ور
از سوی کارشناس��ان داده شد اما
دول��ت احمدی نژاد به جای توجه
به واردات دارو با ارز مرجع ،این ارز
را در اختیار واردات خودروهای
خارجی لوکس قرار داد؛ اقدامی

که حتی منجر به اعت��راض وزیر
بهداشت وقت و در نهایت برکناری
او شد.
در همین حال ،س��ایت فرارو ،در
گزارش��ی به نقل از هاشم تبریزی
دانا ،عضو اتحادی��ه واردکنندگان
دارو نوشت" :کمبود دارو در کشور
به بیش از  100قلم میرسد و در
همین حال مسئوالن تالش دارند
برای آرام ک��ردم فضا حرفهایی
بزنند که با واقعیت منطبق نیست.
از جمله اینکه همهداروها از گمرک
ترخیص شده است اما این موضوع
صحت ندارد".
(روزآنالین)
___________
•

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

HIGH SCHOOL OF MONTREAL
ADULT CENTER
3711 de Bullion, Montreal QC H2X 3A2

Tel. (514) 788-5937

با
گارانتی

کالس های انگلیسی مقدماتی BASIC ENGLISH
اطـالعات نامنـویسی REGISTRATION INFORMATION

مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

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

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

  نیم

½ ½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ ½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
مشاورین فارسی زبان
اداری شما با کمک
ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
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

Tel.: (514) 362.0177

ه وقت

  
ر
ا
ی
گ
ا
ن

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

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

انگلیسی مقدماتی روزانه:

تاریخنامنویسی:
زماننامنویسی:

آگوست 2013 15 ،14 ،13 ،12
 9تا  11صبح

If you were born out of the country,
your PASSPORT is REQUIRED.
ONE OF THE FOLLOWING
انگلیسیمقدماتیشبانه:
)DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY
آگوست 2013 15 ،14 ،13 ،12
تاریخنامنویسی:
REQUIRED:
 5تا  7بعدازظهر
زماننامنویسی:
- Canadian/Quebec Immigration Documents
- Residency Card
- Canadian Citizenship Card
___________________________________
ONE OF THE FOLLOWING
PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
تـاریخ بـرگزاری کـالس ها
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
-Medicare Card
انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه
-Drivers Licence
-Hydro bill
روزانه 26 :آگوست تا دسامبر 2013
)-Other proof (ask staff
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر

شبانه 26 :آگوست تا دسامبر 2013
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب
شهریه 100 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود.
 شهریه شامل کتاب (برای کالس های روزانه یا شبانه) می شود.
__________________________________

سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
مترو سن لوران ،اتوبوس  55شمالی
Website: www.hsmontreal.com

داروخـانه

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

امیرکفشداران

میگویند نیروهای بش��ار اسد روز
جمعه در چند شهر این کشور برای
س��رکوب تظاهرات دهها هزار نفره
 سال  19شماره  10  1120مرداد 1392
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روی جمعیت آتش گش��ودهاند،
اپوزیسیون سوریه از مردم معترض
خواس��ت تا طی ماه رمضان هر روز
دست به اعتراض بزنند.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری
آسوش��یتدپرس ،فع��االن روز جمعه دهها هزار نفر در شهرهای
اندونزی قرار دارند.
مشخص ش��ود که جرم این افراد میشوند.
مخالف��ان دول��ت س��وریه مختلف سوریه دست به تظاهرات زدند.
منحص��ر ب��ه ورود غیرقانونی به وی با یادآوری هزینه نگهداری این قرار گرفتن در لیس��ت س��یاه به
میگویند نیروهای دولتی آنها با شعار"سکوت شما موجب مرگ
اندونزی ب��وده ،به ایران بازگردانده افراد ،گفته است که دولت اندونزی معنی آن اس��ت ک��ه از ماه آینده،
روز جمعه در ش��هر الذقیه ماست" اعتراض خود را به سرکوب
آن کشور ،برای مهاجرت غیر میش��وند اما در ص��ورت ارتکاب مایل نیست که شهروندان کشوری دریاف��ت روادید س��فر به اندونزی
دادند.
قانونیازبهدست
نفر جان خود را
در ساحل مدیترانه با شلیک
شدید اعتراضات توسط نیروهای
سوء استفاده جرایم دیگ��ر ،محاکمه و مجازات به جای س��فر به اندون��زی برای برای شهروندان ایرانی دشوارتر می
استرالیا
این لوله هماینک
گلول��ه جنگ��ی به س��وی امنیتی سوریه و انفعال سایر کشورهای نفت نش��تی
گردشگری ،برای آن کشور مشکل ش��ود و به جای صدور روادید در
کردهازاند.
خواهند شد.
ه��ای
راهپیمایان دس��تکم یک
آبرس��انی وکهآببرخی از سفیر اندونزیدر مورد تاثیر شرایط ایجاد کنند و به همین دلیل هم ،فرودگاه ،ایرانیان باید ویزای س��فر
گفته اس��ت
وارد کانالوی
عربی در قبال آن نشان دادند.
هیچ
و
شده
منطقه
این
سد
پشت
نفر را کشته و در چند نقطه
ایرانی��ان هم "ب��ا اهدافی به کنونی بر ش��رایط س��فر ایرانیان ایران را لیست سیاه قرار داده است .به اندونزی را پیشاپیش از سفارت
مسئولیت
گروهی هنوز
دیگر نیز اقدام به پرتاب گاز
انفجاراندونزی به آن کش��ور نیز گفته اس��ت که عالوه بر جمهوری اسالمی ایران ،آن کش��ور در تهران دریافت کرده
اینوارد
تفری��ح"
ج��ز
قراردادها

است.
نگرفته
اشکآور کردند.
باشند.
شوند.
همس��ایگان عرب خود فریاد زدند :را برعهده می
دولت اندونزی
 Contract
ش��رایط ورود برای کشورهای افغانستان ،پاکستان وLaw
از
گویند
می
بش��ر
حق��وق
فعاالن
ماست».
مرگ
باعث
شما
«سکوت
دولتی
نیروهای
فعاالن،
به گفته این
دولت
سیاه
لیست
در
هم
سریالنکا
مورد
این
در
اندونزی
س��فیر
گرفته
آسان
را
ایرانی
ش��هروندان
•
 امورخانواده
 Family Law
ها
اعتراض
ک��ه
مارس
ماه
اواس��ط
سوریه
ش��رق
در
دیرالزور
ش��هر
از
یک
نیز
درعا
ش��هر
در
روز
در ای��ن
گفته اس��ت که تع��دادی از بود اما بروز مشکالت بعدی
 Real Estate Law
مستغالت
و
امالک

سوریه
به در
بش��ارکهاسد
معترض را کش��ته و اقدام به ضرب نیز خبر میرس��د که شمار زیادی علیه حکومت
قصد
ایرانیان
کاه��ش ب��وده ،اما این
پناهندگی باعث ش��د که مق��ررات
 Commercial Lease
کشته
نفر
1۴00
از
بیش
و ش��تم معترضان در شهر بانیاس از معترض��ان ب��رای راهپیمایی به آغاز شده
اندونزی
طریق
از
استرالیا
به
سنت در کش��ورهایی
لزوم
مانند
تری
ه
سختگیران
 جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise
Law
کردهاند.
س��ومالی ،گینه،
چون
خیابانه��ا آمدهاند؛ ای��ن در حالی شدهاند .وارد این کش��ور می ش��وند ،رزرو هتل یا داشتن بلیت
فرانچایز


Immigration
Law
بشری
حقوق
غیردولتی
مؤسسه
یک
بزرگ
راهپیمایی
جریان
در
که
است
وج��ود
ب��ا
ه��ا،
گزارش
ب��ر
بن��ا
جیبوتی ،و مصر تقریبا
پول کافی ندارند و برای کسب بازگشت هواپیما را اعمال

Rental
Board
(Régie
du
)logement
تامینهایش،
جهتارزیابی
الزماساس
که بر
گذشته این شهر ،دستکم  ۸میگوید
اخیر،
چند روز
بی شدید
بیهای
سرکوب
پول
فراگیر است و در چاد،
مهاجرتاقدامات هم
کند اما ای��ن
جمعهاست.
اندونزی
جوالی:
س��ی30 ،
هزینه سفر 
سوریه «هر
ناآرامیها در
برخ��یزمان آغاز
از
نفر کشته
حومه
هاییدرنیزدر
راهپیمایی
گامبیا ،
Representation before: Québec
اس��ترالیا،
قاچاق به
مالی ،س��نگال،
توسط "افراد نتیجه بخش نبوده است.
شدند.اندون��زی ب��رای
قوانی��ن
دمشق،داده و
سیاه قرار
لیست
ایران را
 دعاوی استیجاری
س��ودجودرواین
ساعت یک نفر
جرایماعالم
جمع��ه
س��وری روز
فع��االن
حلب ،ادل��ب،
کشوربه کار
فاس��د"
س��ودان و یمن تقریبا
مرتبط با
جمل��ه
جرایم ،از
آفریقایی Court,
Superior
Court
کش��ور
ناپدید گرفته به گزارش ایسنا ،وی گفته صن��دوق ک��ودکان از ۲۹
حومهکش��ور
معرةالنعمان وبه آن
دریافت روادید ورود
نزدیک
حاضر
ح��ال
در
و
ش��ود
می
تمامی
در
دارن��د
قصد
ک��ه
کردند
است.
افتاده

دوما بهراراهبرای شهروندان ایرانی دشوارتر مواد مخدر ،مج��ازات اعدام پیش میشوند.
نیافته است.
کبک ،سازمان ملل ،یونیسف ،و خاورمیان��ه تهی��ه کاهشی
دادگاهایرانی
وکیلهر ده نفر
است "از
_______________
مفقود
س��وریه
در
تن
های س��هبههزار
سال به
ش��ب از
رمضان هر
بینیماه
است.خبرگزاریها شمار ش��بهای
کردهحال
در همین
دختران که میان
است که ختنه
اندون��زی می روند،
که به
چند در
کرده هر
«سوپریور» می گوید بی��ش از ۳۰
630 Sherbrooke
گفتهW.
ش��دهSuite،
800
دادگاه
اند» .این ترتی��ب ،این افراد عالوه بر و
هواداری
احکاممنظور
بامداد به
شامگاه تا
«تظاه��رات
کنندگان در
ش��رکت
(Corner:مسلمانان و
 Universityمسیحیان،
شده ورود غیرقانونی به اندونزی ،مرتکب پنج نفر باز نمی گردند".
ندرتازبه اجرا
اعدام به
اخیر،
 ۱۲۵میلیون
میلیون دختر در جهان بی��ش از
اندونزی
ویرنجوریت ،سفیر
دیان
)St.
گویند
می
ملل
س��ازمان
های
مقام
دست
سوریه
در
دموکراسی
برقراری
شهرهای
در
اعراب»
س��کوت
شوند.
ی
م
نیز
دیگری
جرایم
کش��ورهای ذکر
قبابل
ورود
برای
ایرانیان
از
برخی
است.
شده
گذاشته
و
آفریقا
در
زن
و
دختر
حال
در
که
اس��ت
گفته
تهران
علیه در
آینده
سال
۱۰
طی
در
Montreal, QC H3A 1E4
ممکن
س��وری
انتظامی
نیروه��ای
بزنند.
اعتراض
به
نفر»
هزار
ها
«ده
را
س��وریه
غیرقانونی به اندونزی ،به ب��ا خطر ختن��ه روبرو خاورمیانه تاکنون ختنه شده رواج دارد ،با این
مختلفحاضر ۵ ،هزار ش��هروند ایرانی در به گزارش ایسنا دیان ویرنجوریت
Tel.:
معترضان
سرکوب
جریان
در
است
خبر رسید که
روز جمعه
های روز
راهپیمایان
ذکر کردهاند.
باور انجام می شود که با
چنینک��ه
گفتههماس��ت
________________________________________________ شده اند.
جمعهبه سر
اندونزی
بازداش��تگاه
کش��ور مال��زی میروند و هستند.
اندون��زی دارای ایران در لیست سیاه
Fax: 514-303-6522
م��واردی از
مرتکب
کش��ور
هر در
نزدیکی
نفت در
طبیعتیلوله
های اثر انفج��ار
کشورهاین در
اعتراض
در سوریه
گ��زارش در این گزارش اشارشده کاستن از تمایل جنسی
رشتهقاچاق،
ط��ور
ک��ه در از آنجا
زیباست و
بکر و
ایرانی در زندا
عدم۵۰۰
میازبرند،
یونیس��ف در
کس��انی
م��ورد
ساله ایندر
کنکوردیا
مدیریتازمالی از دانشگاه
به در
لیسانس
www.ak-law.ca
باشند.
شده
بشریت
علیه
جنایت
ش��ود
می
گفته
ک��ه
حمص
ش��هر
کرده
انتقاد
سوریه
دولت
به
همسایه
email:حفظ بکارت
زن��ان ،به
هزار
چند
از
یک��ی
طریق
آن
به
ایرانی
جهانگ��رد
هزار
چند
اگرچه
که
اس��ت
شده
برای
و
هس��تند
محبوس
اندونزی
براس��اس
ک��ه
خ��ود
س��ر
به
اندونزی
های
ه
بازداش��تگا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
info@ak-law.ca
فردا)
رادیو
(گزارش
چهار
اند»
شده
آن
باعث
«خرابکاران
به
خط��اب
خ��ود
ش��عارهای
و در  ۴۷نف��ر ایرانی نیز به جرم قاچاق کشور س��فر میکنند اما برخی از میبرند ،دی��ان ویرنجوریت گفته جزی��ره تش��کیل دهنده اطالعات جم��ع آوری درصد ختن��ه دختران آنها کمک می کند.
مواد مخدر ،حکم اعدام صادر شده ایرانیان ،از ش��رایط آسان ورود به اس��ت که اگر پ��س از تحقیقات ،اندونزی وارد این کش��ور ش��ده در طی  ۲۰سال در مجم��وع روب��رو به

وکیل دعاوی

ایران...
اندونزی ایران را در لیست سیاه قرار داده است

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

یونیسف:بیشاز۳۰
میلیوندختردرجهانبا
خطرختنهروبروهستند

514-303-2977

آموزشوبزرگساالن
مرکز
انگلیسی

MARYMOUNT ADULT CENTRE
5785 PARKHAVEN AVENUE
CÔTE SAINT-LUC, QC H4W 1X8
T: (514) 488-8203

کالس هاPrograms Offered :

)Plamondon Metro Station, Bus 161 (Van Horne
)Vendôme Metro Station, Bus 104 (Cavendish
)Villa Maria Metro Station, Bus 162 (Westminster

FULL TIME
English: Literacy – Pre-secondary – Secondary Cycle One
)Monday to Friday: 8:40am to 12:40pm (20 hours/week
French Second Language:
)Monday to Friday: Beginner 9:00am – 11:00am (10 hours/week
Monday toREqUIRED
Friday: Intermediate
11:00am –FOR
1:00pm
)(10 hours/week
DOCUMENTS
REGISTRATION
PART TIME
English
– Literacy
- Pre-secondary
– Secondary Cycle One
■ مدارک مورد نیاز:
• VALID
QUEBEC
MEDICARE CARD
AND French Second Language:
• Permanent Resident Card & Confirmation of Permanent Residency(IMM5292)OR
Monday,
Tuesday
and (IMM
Wednesday:
• Record
of Landing
)1000) OR6:30 – 9:30pm (9 hours/week
FEES
• CSQ (Certificat de Sélection du Québec (R8 or RA only) & Permis d’etudes OR
$40.00
Activity
Fee
PLUS *cost
of Format)-issued
books
• Quebec
Birth
Certificate
(Long
by Quebec Civil Status office OR
ENGLISH:
Full Time( born
$70 outside
PartQuebec
Time $70
• Provincial
Birth Certificate
) within Canada) (Long Format
FRENCH: Full & Part Time $45

+

Additional Documents accepted for the registration of French Courses

*costs of books are approximate and depend on the placement level
& • Work Permit / Permis de Travail (depending on case type) & Permis d’etudes
)!All fees are payable in full at registration (NO CHEQUES OR CREDIT CARDS
CAQ (Certificat d’acceptation du Québec) OR
Marymount
Adultde
Education
Centre
reserves
the rightd’admissibilité au Programme
• Document
demandeur
d’asile
& Certificat
to cancel
a course
or to Intérimaire
modify the starting
date(s).
that proves address in Quebec
Fédéral
de Santé
& any bill
NO REFUND OF $40.00 activity fee, unless the course is cancelled by the Centre.
PLEASE
NOTE
---ADDITIONAL
DOCUMENTS
MAY BE REQUIRED.
NO
REFUND
for books
without the original
receipt and books
must be in perfect condition

برای آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن زیر متاس بگیرید:

Call us for any additional information (514) 488-8203
مدارک ضروری:
DOCUMENTS REQUIRED FORorALL
visitCOURSES
www.emsb.qc.ca/marymountadult

1.
2.

A valid Quebec Medicare card is required by all applicants – not expired.
Applicants who are not Canadian citizens must present a foreign passport
)(valid or expired
3. Plus, one of the following:
Born outside Canada:
·
Canadian Citizenship Card, or
·
Permanent Resident Card, or
·
Confirmation of Permanent Residency: (IMM5292 or IMM5688), and Medicare letter
which indicates the Medicare Card #. Only for those people newly arrived to Canada who
have not yet received the Permanent Residency Card and/or the Medicare Card.
·
Record of Landing (IMM 1000), or
·
)Quebec Selection Certificate (Category R8, RA and Humanitarian ONLY
AND Federal Study Permit
·
For French Courses ONLY: A valid Work Permit (IMM1442) (NOT EXPIRED) Case
Type: 07, 08, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 98
*Quebec employer`s name must be stated on Work Permit or student must have a
letter of employment from their Quebec employer.
Born in Canada, outside Quebec: Birth Certificate (LONG FORMAT) with parents’ names
Born in Quebec: Quebec Birth Certificate (LONG FORMAT) issued by the Directeur de
l’etat civil du Quebec

مری مونت

اطالعات
نامنویسی
بیاموزید!
انگلیسی
پائیزی
ترم
2011فرانسوی بیاموزید!
2012

فرانسوی
•
•
بیاموزید!

• نامنویسی

REGISTRATION INFORMATION

ترم پائیزی 2013

)COURSES BEGIN: August 29, 2011 – December 23, 2011(Full Time
)September 6, 2011– December 14, 2011(Part Time

Registration time

Registration Dates

5PM – 8PM

AUGUST 15
AUGUST 16
AUGUST 17
AUGUST 18
AUGUST 22
AUGUST 23

& 9AM – 1PM
9AM – 1PM
9AM – 1PM
& 9AM – 1PM
& 9AM – 1PM
9AM – 1PM

Registration Information
5PM – 8PM
5PM – 8PM

Registration Dates:

DAY:
August 12, 13, 14, 15 & 19: 9am -2:00pm
EVENING: August 12, 14 & 19:
5pm -8:00pm
Courses Dates:
DAY: August 26, 2013 - December 20, 2013
EVENING September 3, 2013 - December 11, 2013

Late Registration Dates:

DAY & EVENING: August 28, 29, & 30 1:00 – 3:00pm
DAY & EVENING: September 9, 10, & 11: 7:00 – 9:00pm

• مترو و اتوبوس:

Transportation

There is a “Special Bus 162” for evening students ONLY.
Daily shuttle service directly from Villa Maria Metro Station to
Marymount Adult Centre and back is as follows:
6:00pm departure from Villa Maria Metro to Marymount Centre
9:35pm departure from Marymount Centre to Villa Maria Metro
)Plamondon Metro Station, Bus 161 (Van Horne
)Vendôme Metro Station, Bus 104 (Cavendish
)Villa Maria Metro Station, Bus 162 (Westminster
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www.paivand.ca

کانادا...

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

تعلیقافسرپلیسکه«یتیم»
نوجوان را در تورنتو کشت
ایرانتو :افسر پلیس تورنتو که شب
 27جوالی یک نوجوان را به ضرب
گلوله کش��ته بود ،از ش��غلش "با
حقوق" معلق گردید.
رییس پلیس بیل بلیر گفت :من به
مردم حق می دهم که در مورد این
قضیه نگران باشند.
س��می یتیم  ۱۸ساله ،شب شنبه
 27جوالی بطور ناگهانی از جیبش
چاقوی��ی در م��ی آورد و از تم��ام
مسافران اتوبوس شهریدرخواست
می کند تا اتوبوس را ترک کنند.
در حال��ی که او تنه��ا در اتوبوس
مانده بوده  ،پلیس وارد قضیه می

شود و از او درخواست می کند
ک��ه چاقو را به زمی��ن بیاندازد.
چند لحظه بعد یک افسر پلیس
از فاصله چند متری  ۹بار به وی
شلیک می کند که منجر به قتل
وی می گردد.
اکنون پلیس مربوطه از ش��غل
خ��ود معل��ق گردیده اس��ت و
همچنان حقوق خ��ود را نیز از
دولت دریافت می نماید.
لحظه شلیک افس��ر پلیس به
نوجوان مربوطه که توسط یکی
از رهگذران فیلمبرداری ش��ده
است را در سایت زیر ببینید:

«اگر» نخس��توزیر
کانادا ب��ه هر دلیلی
قب��ل از انتخاب��ات
سال  ۲۰۱۵میالدی
از ق��درت کنار برود،
چه کسی جای او را
خواهد گرفت؟
این س��والی اس��ت
ک��ه در نظرس��نجی
ها فینگتنپس�ت
مطرح شده و نتیجه
جالبی به دست داده
است.
این نظرسنجی تقریبا
همزمان با تغییراتی
ص��ورت گرفت که در
کابینه کانادا انجام شد .همانطور که
میدانید برخی چهرههای قدیمی
در این کابینه بر س��ر پس��تهای
جدیدی گمارده ش��دند و برخی
چهرههای جدید هم برای اولین بار
وارد کابینه شدند( .ص)11 :
از ش��رکتکنندگان در ای��ن
نظرسنجی خواسته شد تا به یک
نفر از حلقه یاران و نزدیکان هارپر
و به یکی هم از حلقه غیرخودیها
به عنوان جانشین احتمالی هارپر
در حزب محافظهکار رای بدهند.
بیش از س��ه ه��زار نف��ر از نقاط

مختلف کانادا در
این نظرس��نجی
ش��رکت کردند.
ح��دس میزنید
چ��ه کس��ی
بیشترین رای را
آورد؟
پیتر مککی که تا
قب��ل از تغییرات
کابینه ،وزیر دفاع
کانادا بود و حاال
وزیر دادگستری
شده است.
سایر چهرههایی
که نامشان مطرح
ش��د عبارتن��د از:
جیس��ن کنی ،جیمز م��ور ،جان
بیرد ،رونا امبروز ،لیزا ریت ،ماکسیم
برنیه ،تونی کلمنت ،پییر پوالیور و
کریسالکساندر.
از شرکتکنندگان در نظرسنجی
خواسته ش��ده بود اعالم کنند که
طرفدار حزب محافظهکار هستند
یا نه .هش��تاد درصد از آنها جواب
منفیدادند.
۴۴درصدازشرکتکنندگانگفتند
اهل آنتاریو هس��تند۱۶ .درصد از
بریتیشکلمبیا۱۴ ،درصد از آلبرتا
و ۶درص��د ه��م از کب��ک در این

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
www.youtube.com/
watch?v=ErxnWwMUYf0

چهکسیجانشیناستیونهارپرمیشود؟!

که حضور برخی چهرههای بزهکار
مش��هور باعث باالرفتن جرایم در
این شهر شد اما در شش ماه اخیر
برخورد س��نگینی ب��ا آنها صورت
گرفته است .بنابراین در آمار آینده،
وضعی��ت این ش��هر بس��یار بهتر
خواه��د بود و حداق��ل  ۱۵درصد
کاهش جرم مشاهده خواهد شد.
آمار جزئیتر از ش��هر کلونا نشان
میدهد ک��ه حم�لات مرگبار و
جنای��ت در این ش��هر  ۲.۵درصد
کاهش نشان داده اما جرایم دیگر
افزایشی  ۱۳.۵درصدی داشتهاند.
یکی از نمونههای جالب از افرادی

 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

نظرسنجی شرکت کرده بودند.
مکک��ی که باالتری��ن آرا را از آن
خود کرد ۴۷ ،س��اله است از سال
 ۲۰۰۷تا همین تابس��تان امسال
وزیر دفاع کانادا بوده است .مککی
پیش��تر رهبر ح��زب محافظهکار
پیشرو کانادا بود که بعدا با احزاب
محافظهکاردیگر ادغام شد.
مککی از کل  ۳۳۰۸رای دادهشده
توانسته  ۹۹۹رای به دست بیاورد.
او در تمام اس��تانها از بقیه جلوتر
بوده .در استان نووا اسکوشا (محل
تول��دش)  ۵۴درصد ،در اس��تان
آنتاریو  ۳۱درصد و در استان آلبرتا
 ۲۷درصد از آرا را به دست آورد.
>> راس��تی تا یادمان نرفته ،پیتر
مک کی با نازنین ما (افشین جم)
ملکه زیبایی پیشین کانادا ازدواج
کرده است.
دیگر چهرههایی که آرای نس��بتا
خوبی به دست آوردهاند ،میتوان
به جیس��ن کنی وزیر اش��تغال و
توس��عه اجتماعی (با  ۱۲درصد از
آرا) و جان بیرد وزیر امور خارجه (با
 ۹درصد از آرا) اشاره کرد .کریس
الکساندر وزیر جدید امور مهاجرت
هم کمتر از  ۹درصد آرا را به دست
آورده است.

___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.
Head Office:
433 Chabanel West، #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone:

یامسین

Tel.: 514-594-0344

514-388-1588

ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

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

شادی

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

JAMES LYNG ADULT ED CENTRE
)5440 Rue Notre Dame West, Montréal (H4C 1T9
LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO

Tel.: (514) 846-0019

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
FALL SESSION : AUGUST 26 - NOVEMBER 29, 2013

پایتختجرموبزهکاریکاناداکجاست؟
گزارش��ی که پلیس کانادا منتشر
کرده ،نش��ان میده��د آمار جرم
و بزهکاری در یکی از ش��هرهای
بریتیشکلمبیا باالتر از سایر نقاط
کانادا است.
طب��ق آماری ک��ه در این گزارش
مربوط به سال  ۲۰۱۲آمده ،میزان
جرایم در شهر کلونا ()Kelowna
ظرف یک سال شش برابر شده و
اکنون این شهر در میان  ۳۳شهر
کان��ادا به عن��وان پایتخت جرم و
بزهکاری شناخته میشود.
به نوش��ته پراوینس ،س��خنگوی
پلیس سواره کانادا در کلونا گفته
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)REGISTRATION: AUGUST 15, 16 & 19 (8:00 a.m. - 2:30 p.m.

)NON-REFUNDABLE SERVICE FEE: $40.00 (CASH OR INTERAC ONLY

ک��ه در این ش��هر مرتک��ب جرم
شدهاند ،مردی اهل آلبرتا بوده که
ظرف  ۲۱روز ۴۵ ،وسیله نقلیه را
دزدیده است! یعنی سه ماشین در
روز.
به رغم افزایش آمار جرایمدر کلونا،
س��ایر ش��هرهای بریتیشکلمبیا
شاهد وضعیت خوبی بودهاند و آمار
جرایم در آنها پایین آمده اس��ت.
در ونکوور و ویکتوریا هفت درصد
کاهش جرم مش��اهده شده و در
آبوتسفورد-میشن هم این آمار دو
درصد کاهش داشته است.

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 :

•

برای ترم پائیزی نامنویسی می کند:

کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
WE OFFER

8:30 a.m. - 12:30 p.m.

)BASIC ENGLISH (levels I to IV

)Schedule: Classes are Monday to Friday (20 hours

FOR THE WORK PLACE 8:30 a.m. -12:30 p.m.

BASIC FRENCH

)Schedule: Classes are: Monday to Friday (20 hours

)(originals only

********************

TO REGISTER: BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS

)BIRTH CERTIFICATE (Long Form: compulsory for Canadian born
CANADIAN CITIZENSHIP CARD
PERMANENT RESIDENT CARD
)CONFIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE (IMM 5688 / 5292
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA) (plus a study permit
AND

YOU ALSO NEED PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
VALID MEDICARE CARD or DRIVER’S LICENSE
AS WELL AS
)ONE SMALL PHOTO (compulsory for all students
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کبک و کانادا...
______
علی اشرف
شــادپور

_______

در ماه گذش��ته ،اهال��ی مونترال
از مش��اهده اینکه ش��هردار آنان
میکائیل اپل بام ،با اتهام مجموعه
ای از جرائم از جمله تقلب،دسیسه
چینی و فساد توسط پلیس از مقام
خود به زیر کش��یده ش��د شوکه
شدند.
اکن��ون به دنبال بازداش��ت وی از
سوی پلیس و بر کناری یا استعفای
بالفاصل��ه از مق��ام خ��ود ،آنچه
سرگیجه آورتر است این است که
مبل��غ  268000دالر پاداش قطع
خدمت به وی پرداخت شده است.
معلوم نیست که آیا این عمل یک
نزاکت از س��وی شهر است یا سوء
اس��تفاده آش��کار از جیب مالیات
دهندگان مونترالی .جالب اینست
که وی این پول را تصاحب خواهد
کرد ،اعم از اینکه در دادگاه مجرم
شناخته شود یا نه.
این پاداش تش��کیل می ش��ود از
108204دالر حاتم بخشی بخاطر
سفرها و  159719دالر برای نقل
و انتقاالت.
این ن��وع پرداخت ها ب��ر مبنای
س��ال های خدمت و به نوعی هم
برای جبران ترک یا قطع خدمت
محاسبه می ش��وند .در مورد اپل
بام ،وی در سال  1994به عضویت
شورای شهر مونترال انتخاب شد
که افزوده شد به دوران خدمتی که
از آن مستعفی شده بود.
سهم شهردار قبلی ،ژرالد ترامبله
که با تلخکامی استعفاداد50000 ،
دالر بود که جرمی هم علیه او اقامه
نشد.
به نظر می رسد که اپل بام تنها و
آخرین مقام شهرداری است ،که به
برکت وجود وی ،در اطراف بودجه
عمومیدست فشردن های طالئی
در جریان بوده است.
شهردار س��ابق الوال ژیل ویانکور،
با ی��ک دو جین اتهامات ش��امل
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«گانگسترس��یم» ،بعد
از کن��اره گی��ری تنها
 250000دالر دریافت
کرد و این درحالی بود
که پلیس به س��راغش
می رفت.
فران��ک زامپینو ،رئیس
س��ابق کمیته اجرائی
شهرداری مونترال ،که
او هم ب��ا چندین فقره
اتهام فس��اد روبروست،
 168000دالر پ��اداش
قطع خدمت به جیب
زد.
س��ابق
ش��هردار
ایضا
کمتر از ی�ک ماه پس از ای�راد اتهام 14
مس��کوش ،ریچ��ارد فقره جرم و متعاقبا اس�تعفا از س�مت
مارک��و ،ک��ه وی هم شهرداری ،میکائیل اپل بام ،یک پاداش
مواج��ه ب��ا چندی��ن «قطع خدم�ت» به مبل�غ  268000دالر
اته��ام تقلب و فس��اد دریافت ک�رد .این پرداخ�ت بخاطر 18
اس��ت ،هنگام استعفا س�ال خدمت وی در ش�هرداری انجام
 158000دالر دریافت گرفته است.
نمود .هر مالیاتدهنده
یقینا با دنی کودر ،که
کاندیدای ش��هرداری اس��ت ،هم ای��ن نکته هم اضافه ش��ود که در
چنین ش��رایطی پرداخت پاداش
عقیده خواهد بود که می گوید:
«این قبیل پرداخت های کالن کار قط��ع خدمت هم معلق گش��ته
و درص��ورت مجرمی��ت هم اصال
ناشایستیهستند».
اطالق کلمه «ناشایس��ت» به این پرداخت نگردد.
دلیل اس��ت که این گونه پرداخت دول��ت همچنین الیح��ه دیگری
ها غیرقانونی نیستند .طبق قوانین تقدیم پارلمان کرده اس��ت که به
ایالتیدر مورد پرداخت هایدولتی نمایندگان مجمع ملی در صورت
به مقامات انتخابی ش��هرداری ها ،کناره گیری از نمایندگی ،تنها به
پرداخت پ��اداش قطع خدمت به دلیل مشکالت سالمتی و یا مسائل
خانوادگی ،پ��اداش قطع خدمت
دلیل ترک خدمت ربطی ندارد!
این بدان معناس��ت که اگر کسی تعلق گیرد والغیر.
حین خدمت ،با س��وء استفاده از آنچه مهم است اینست که قوانین
اعتماد مردم ،مرتکب جرائم شود باید طوری باش��ند ک��ه اعتماد و
با هیچ پیامدی روبرو نخواهد شد .اطمینان عموم مردم را به سیستم
دولت ایالت��ی فعل��ی اقداماتی را دولتی جلب کنند.
شروع کرده است جهت برخورد با اینگون��ه که قانون درباره اپل بام و
مقاماتی که از اعتماد عمومی سوء سایرینی که با جرائم روبرو هستند
استفاده می کنند .ولی این اقدامات و درعین ح��ال پول های کالن را
تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیده هم درو می کنند اجرا می ش��ود،
اند .دولت الیحه ای به مجلس داده یقینا بی اعتمادی و بدبینی را در
است که به شهرداری ها اجازه می میان مالیات دهندگان دامن می
دهد کارمندان��ی را که مورد اتهام زند.
هس��تند تعلیق کند .ولی مجلس
•
فعال آنرا متوقف کرده و می خواهد

ماریاکُـتنه

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

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

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

مهاجرت از طریق استان ها
کامی منفرد

مدیر امور ایرانیان

با خط مستقیم و رایگان زیر از ایران به مونترال پاسخگوی عزیزان شما خواهد بود:
از تهران بدون هیچ پیش شماره واز شهرستان با پیش شماره ()۰۲۱

)۰۲۱( 971 - ۱۸74

ساعات تماس به وقت ایران

Suite 308

H3C 1A8

داخلی3747

از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴

980 St-Antoine W.
Montreal, Quebec

)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
)514-326-8103 (St.Leonard
با تعیین وقت قبلی

mariacottone@hotmail.com

www.mariacottone.com

ساعات
متاس

11:00

تا 18:00

انگلیسیبیاموزید!

نامنویسی کالس های انگلیسی
کالس های روزانه

کابینه
دولت و
آینده

 15 ، 19و  12آگوست
از ساعت  9تا  11صبج
شروع کالس ها:

 26آگوست تا  29نوامبر

کنسرواتورها
(سرمقاله گازت  16جوالی)
نخست وزیر اس��تیون هارپر خیز
تازه ای برداش��ته و کابینه خود را،
که روز به روز نخ نماتر می ش��د،
ترمیم کرده است.
اما برای س��رزنده تر شدن چهره
پژمرده تش��کیالت فدرال ،نهایتا
چیزی بیش از چیدمان چند چهره
جدیددر نیمکت جلو و چند چهره
آشنا در صندلی های تازه آنان الزم
است.
یقینا نخس��ت وزیر امیدوار است
رای دهندگانی که ش��یفته ظهور
جاستینترودو هستند به چند قیافه
جدید الورود ،که نصف شان هم زن
هستند ،توجه نمایند.
ورود بانوان جدید به کابینه تعداد
آنان را به یک دوجین می رس��اند
که هن��وز کمتر از یک س��وم 39
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…VOULEZ-VOUS

apprendre à écrire, lire et parlez
?ANGLAIS
!Cours d’anglais de jour pour tous les niveaux
نفری آنس��ت ،این در حالی است
که نسبت زنان در کانادا  50درصد
اس��ت .بنابر این جای خوشحالی
چندانی هم نیست.
مشکل به توان گفت که تازه واردین
به کابینه چه ارمغانی به تشکیالت
اداری خواهن��د آورد ،ب��ا توجه به
اینک��ه تاکنون چیزی ج��ز تکرار
بحث های مخصوص کنسرواتورها
از آنان در رسانه ها دیده یا شنیده
نشده است .اغلب چهره های جدید
کسانی هستند که هرچه به آنان

گفته شد همان کار را خواهند کرد.
برای جلب اعتم��اد ،بعضی چهره
های کلیدی در پس��ت های خود
ابقاء شده اند که نشانه ثبات و دوام
دولت باش��د .مشخصا می توان به
جیم فالهرت��ی در وزارت دارائی،
جان برد در امور خارجه ،جو الیور
در منابع طبیعی و تونی کلمنتدر
راس بورد خزانه داری اش��اره کرد.
بعضی دیگر هم به وظایف جدید
{>> ادامه در صفحه}17 :

Inscriptions :
Cours de jour : 12, 15, 19 aout de 9 :00 à 11 :00
Session : 26 aout au 29 novembre 2013
RENSEIGNEMENTS : 514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre
)950 Fraser (Metro Cote-Vertu
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سوریه. .

www.paivand.ca

شدگان سوریه بیش
امروز شمار کشته
اعالم شده است.
از 100هزار نفر

کشتار در بن بست!

شهباز خنعی

shahbaznakhai8@gmail.com

وضعیت سوریه  28ماه پس از آغاز
تظاهرات مس��المت آمیز مردمی
که با ش��عار "الشعب یرید اسقاط
النظام" (ملت سقوط نظام را می
خواهند) ،به جایی رسیده که نمی
توان آن را با واژه یا عبارتی مناسب
توصیف نمود.
ک��دام ی��ک از واژه ه��ای فجیع،
دلخراش ،دردناک ،غیرانس��انی و
حتی وصفی که دبیرکل سازمان
مل��ل چندم��اه پیش ب��ه کار برد
یعنی "جنایت علیه بشریت" می
تواند ابعاد واقعی آنچه که برمردم
ستمدیده و زجرکشیده سوریه می
گذرد را توصیف کند؟!
شرح جنایات و فجایعی که هرروز
دراین سرزمین بالدیده و مصیبت
زده رخ می دهن��د ،بر وجدان هر
انسانی که "از محنت دیگران بی
غم" نباشد سنگینی می کند.
این امر بویژه درمورد ما ایرانیان که
شعر نغز سعدی را بر سردر سازمان
ملل آویخته ایم مصداقیدوچندان
دارد زی��را بپذیریم ی��ا نپذیریم –
مستقیم یا غیرمستقیم – درتداوم
این فاجعه مس��ئولیت داریم زیرا
عامل اصلی به درازا کش��یدن آن
نظامی است که به نام ما حکومت
می کند و خواه ناخواه نمی توانیم
خود را از مسئولیت اعمال و کردار
آن مب��را بدانیم .با هیچ عیاری از
بی تفاوتی یا هیچ پرشی از بلندای
دیوار حاش��ا نمی توان منکر این
واقعیت مسلم شد که اگر حمایت
ه��ای هم��ه جانب��ه و ب��ی دریغ
نظامی ،تس��لیحاتی ،دیپلماتیک
و بویژه حاتم بخش��ی های بسیار
س��خاوتمندانه مال��ی – بین  5تا
 10میلیارد دالر درس��ال – نظام
غاصب حاکم برکش��ور م��ا نبود،
امکان نداش��ت که رژیم جنایتکار
بشار اس��د حداکثر بتواند بیش از
حکومت معمر قذافی در لیبی –
 7ماه – دربرابر خیزش یکپارچه
مردمی دوام آورد و شمار قربانیان
آن نیز دست باال از چند هزار نفر
فراتر نمی رفت.
بنابراین ،اگر امروز ش��مار کش��ته
شدگان سوریه بیش از یکصدهزار
نفر اعالم شده و چند میلیون نفر
نیز خانه خ��راب ،آواره و پناهنده
ش��ده ان��د ،ما ب��ه عن��وان ایرانی
مس��ئولیتی بیش از م��ردم دیگر
کش��ورهای جهان – حتی چین
و روس��یه – داری��م و همین مارا
موظف م��ی کند که ب��ا صدایی
رساتر از دیگر مردم دنیا از جنایت
های فجیعی که نظام والیت مطلقه
فقیه با پول ما در س��وریه مرتکب
می ش��ود برائت جوییم و با مردم
ستم کشیده و مظلوم سوریه ابراز
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همدردی کنیم.
می گویم مردم "مظلوم" س��وریه،
زیرا درواقع آنان به صورت گروگان
و قربانی بازی ها و بده بستان های
کثیف ش��رق و غ��رب درآمده اند
و درحال��ی که یک ط��رف با تمام
ق��وا و بیرحمی و س��فاکی وصف
ناشدنی از رژیم جنایتکار بشار اسد
حمایت می کند ،طرف دیگر تنها
به گفتاره��ای بی خاصیت و وقت
کشی های پرتلفات بسنده می کند
و مدام از طرح ها و گزینه هایی که
زیر و رو و پس و پیش میز دارد داد
سخن می دهد.
آخرین نمونه این طرح و گزینه ها،
گزارش این هفته ژن��رال مارتین
دمپس��ی ،رییس س��تاد مشترک
ارتش امریکا ب��ه کمیته نیروهای
مسلح سنای این کشور است.
او در ای��ن گزارش م��ی گوید که
درص��ورت صدور دس��تور رییس
جمهوری امریکا ،ارتش این کشور
آمادگی دارد ت��ا اقدامات مختلف
نظام��ی را در حمایت از مخالفان
مس��لح حکومت س��وریه به اجرا
بگذارد.
گزارش ژنرال دمپس��ی نشان می
دهد که دولت امریکا هنوز درمورد
دخالت نظامی درس��وریه تصمیم
نهایی را نگرفته است .رییس ستاد
مشترک ارتش امریکا 5 ،گزینه را
درمورد حمایت از نیروهای مخالف
حکومت س��وریه ،همراه با هزینه
و نتایج متفاوت آنها تشریح کرده
است .این گزینه ها عبارتند از:
•  )1اعزام مربی و مستشار برای
آموزش و راهنمایی افراد نیروهای
مخالف.
•  )2وارد ک��ردن "ضرب��ه های
موردی" به مواض��ع ،تجهیزات و
مراکز حس��اس نیروه��ای دولتی
سوریه.
•  )3ایجاد منطقه پرواز ممنوع
همراه با غیرقابل اس��تفاده کردن
امکانات نیروی هوایی ارتش سوریه.
•  )4ایج��اد "منطقه حایل" در
مناطق مرزی س��وریه با ترکیه و
اردن.
•  )5نظ��ارت و جلوگی��ری از
کاربرد تسلیحات شیمیایی توسط
رژیم سوریه.
ژنرال دمپس��ی در گ��زارش خود
یادآور می ش��ود که توسل ایاالت
متحده به "قوای قهریه درسوریه"
عم�لا ب��ه منزل��ه ورود به جنگ
اس��ت که درآن صورت "اجتناب
از درگیری وسیع تر دشوار خواهد
ب��ود" و درپایان گ��زارش نتیجه
گیری می کند که:
«از تجربه های  10س��ال گذشته
آموخته ایم که مداخله به منظور
تغییردادن ت��وازن نظامی به نفع
یک��ی از طرفین ،ب��دون توجه به
فراهم ک��ردن زمینه فعالیت یک

ساختار حکومتی کارآمد ،اقدامی
کافی نخواهد بود».
البت��ه ،ب��اراک اوباما ب��رای ادامه
سیاست وقت کش��ی و مماشات
خ��ود – درحالی ک��ه طرف دیگر
ب��ا تمام قوا از هی��چ اقدامی برای
نگهداری بشار اسد برمسند قدرت
کوتاه��ی نمی کن��د  ،-نیازی به
این همه هش��دار از جانب رییس
ستاد مشترک ارتش خود ندارد و
چنان به ویروس "مداخله هراسی"
مبتالست کهدر نبود این هشدارها
هم از سیاست – یا بی سیاستی –
تاکنونی اش دست برنمی داشت.
نتیج��ه این که مس��ئله س��وریه
عمال به گره کوری بدل ش��ده که
بسیاری از آن به عنوان "بن بست"
یاد می کنند.
چند ماه پیش ،مقاله ای با عنوان
"ای��ران و بن بس��ت س��وریه" در
تارنم��ای "دیپلماس��ی ایرانی" به
قل��م دکتر س��ید محم��د صدر،
معاون پیشین وزارت امور خارجه
حکومت آخوندی منتش��ر ش��د.
نویسنده دربخشی ازاین مقاله می
نویسد« :درحال حاضر بن بستی
درسوریه شکل گرفته است.
این بن بس��ت براین اساس است
ک��ه نه م��ردم و نیروهای معارض
حکومت سوریه می توانند حکومت
را ساقط کنند و نه حکومت توان
ازبین بردن مخالفان خود را دارد.
درکنار بن بستی کهدرخود سوریه
شکل گرفته است ،شاهد نوعی بن
بست درعرصه بین المللی درمورد
بحران س��وریه هستیم .مخالفت
چین و روس��یه با صدور قطعنامه
علیه سوریه موجب شد که شورای
امنی��ت نتواند برای ح��ل بحران
کاری کند».
به عبارت دیگر ،معنای "نه مردم
و نیروهای معارض حکومت سوریه
می توانند حکومت را ساقط کنند
و ن��ه حکومت ت��وان ازبین بردن
مخالف��ان خ��ود را دارد" جزاین
نمی تواند باشد که طرفین دریک
جنگ داخل��ی خونین و پرتلفات
فرسایش��ی ،که زمانی برای پایان
آن نم��ی توان تصورک��رد ،درگیر
شده اند و از آنجا که خود حکومت
سوریه فاقد توان نظامی ،تسلیحاتی
و مالی الزم برای ادامه این جنگ
اس��ت ،این هزینه ه��ا ناگزیر باید
ازجیب مردم به فقرکش��یده شده
ایران تأمین ش��وند و شاید دلیل
عمده عدم قاطعیت و وقت کشی
آقای اوباما و ش��رکای اروپایی اش
در همین نکته نهفته باشد.
همین مطل��ب را دیوید کامرون،
نخس��ت وزی��ر انگلس��تان هم با
عباراتی متفاوت می گوید.
به گزارش  21ژوییه بی بی س��ی
فارس��ی« :دیوید کامرون ،نخست
وزیر بریتانیا گفته اس��ت ممکن
است دولت بشار اسد در ماه های
اخیر "قوی تر" ش��ده باش��د ،اما
جنگ درآن کش��ور به بن بس��ت
رس��یده اس��ت .او بش��ار اسد را
مردی "شرور" نامید که اقداماتی
وحشتناک علیه مردمش انجام می
دهد».
روشن است که باراک اوباما ،دیوید
کامرون و دیگر شرکایشان نه تنها
پروایی ازاین "بن بس��ت" ندارند،
بلکه حتی بدش��ان ه��م نمی آید
که مردم ای��ران که قربانیان نظام
واپسگرای آخوندی هستند ،هزینه
های سنگین این جنگ فرسایشی
را بپردازند و مردم بی پناه سوریه
نیز در بن بست کشتار شوند!
•

امیرکفشداران

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
Fax: 514-303-6522

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

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

مرکزآموزشیبزرگساالنگالیله
GALILEO ADULT CENTRE
10 921 Gariépy

GALILEO ADULT CENTRE
Montréal-North, Québec H1H 4C6

514.721.0120

10 921 Gariépy, Montréal‐North, Québec • H1H 4C

Summer514.721.0120
Registration 2013

نامنویسیترمپائیز
Fall Registration 2012‐2013

BASIC ENGLISH CLASSES
)(CCBE
BASIC ENGLISH
)CLASSES (CCBE

کالسهایانگلیسیمقدماتی

تاریخنامنویسی

REGISTRATION DATES: Aug. 12, 13, 19, 20
12:00- 7:00 pm
June 19, 20
EGISTRATIONهاR
 DATES:شروع کالس
9:00
to 12:00 p.m. & 5:00 p.m. to 8:00 p.m.
CLASSES BEGIN:
Aug.a.m.
26, 2013

شهریهC
LASSES BEGIN:
August 27, 2012
REGISTRATION FEE:
)$40.00 + Books are Obligatory ($50-$100
REGISTRATION FEE:
)$30.00 + Books are Obligatory ($50‐$100
DOCUMENTS REQUIRED: Medicare Card, Passport + One of the following:
مدارکD
OCUMENTS
REQUIRED: Medicare Card + One of the following:
• Canadian Citizenship Card

 Canadian
 • Permanent Residenceمورد نیاز
CardCitizenship Card

Permanent
Residence Card
)• Certificat de Sélection du Québec (R8 or RA

Certificat
de
)Sélection du Québec (R8 or RA
)• Confirmation de Résident Permanent (IMM 5292 & IMM 5688
) Confirmation de Résidence Permanent (IMM 5292 & IMM 5688
8:30 a.m. to 12:30 p.m.

Monday to Friday:

Monday to Friday:
8:30 a.m. to 12:30 p.m.
Monday to Thursday:
6:00 p.m. to 9:30 p.m.
Monday to Thursday: 6:00 p.m. to 9:30 p.m.

کالس های روزانه

		DAY CLASSES:

DEVENING
AY CLASSES:
CLASSES:
شبانهE
VENING
LASSES
کالسCهای
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عکس :گوشه ای از نشست سخنرانی
دکتر عباس میالنی در مرکز ژرژ ونیه در مونتریال:
یکشنبه  14جوالی ،به همت گالری مکیک.
___________________________

دکتر عباس میالنی در جلسه رومنایی کتاب «نگاهی به شاه»
دکتر عب��اس میالنی تاریخنگاری مکی�ک در دس��ترس عالقمندان
اس��ت که با کت��اب معمای هویدا است.
Maison d’Edition
فصل ت��ازهای در حیطه بیوگرافی
Ketab-e Iran Canada Inc.
نویس��ی تاریخی در ایران گشوده
4438 rue de la Roche
است .پس از کتاب بحثبرانگیز و
Tel.: (514) 373-5777
بس��یار پرطرفدار معمای هویدا ،تا
مدتی همه منتظر بودند تا ببینند در زیر توجه ش��ما را به فرازهایی
ش��خصیت بعدی که مورد توجه از گفت��ه ه��ای دکت��ر میالنی در
عباس میالنی قرار خواهد گرفت روز رونمای��ی کت��اب ،در تورونتو
چه کسی است.
(شنبه  13جوالی ،درسالن پریا) و
از هنگامی که آش��کار ش��د دکتر مونتریال جلب می کنیم:
میالنی نزدیک به  15س��ال است 
که تحقیقات خود را برای نوشتن «هیچ بیوگرافی نیس��ت که کامال
بیوگرافی شاه آغاز کرده همگان در بیطرف باشد .چون هر بیوگرافی
انتظ��ار بودند که چه زمان حاصل بنا به تعریف بر اس��اس یک سری
تحقیقات او منتشر خواهد شد.
انتخابهاس��ت .هرچقدر هم آدم
بی��ش از دوس��ال پی��ش کت��اب س��عی کند انصاف داشته باشد به
زندگینامه ش��اه به زبان انگلیسی هرحال ش��ما با زندگ��ی مثال 60
در آمریکا منتشر شد .اما بسیاری از س��ال یک نفر روبرو هس��تید که
ایرانیان چشم براه برگردان فارسی میخواهید آن را در  600صفحه
آن بودند تا ببینند عباس میالنی خالصه کنی��د .زندگیه��ای ما،
زندگی شاه را چگونه بررسی و ارائه خوابهای ما ،ذهنیات ما ،تصورات
کرده است.
و کابوسهای ما همه بخش��ی از
بعدازظهرداغ و شرجی روز یکشنبه زندگی ما هس��تند .وقتی زندگی
 14جوالی س��رانجام انتظارها به کس��ی ک��ه  60س��ال در کانون
پایان رسید،دکتر عباس میالنی به تحوالت سیاسی ایران و جهان بوده
دعوت گالری مکیک در مونتریال را خالصه میکنید ،طبعا انتخاب
در براب��ر نزدی��ک ب��ه  120نفر کردهاید .یک چیزهایی را میگویید
مخاطب مشتاق در محل ژرژ ونیه و چیزهایی را نمیگویید .به همین
سنتر حضور یافت و متن فارسی خاطر نام کتاب را «نگاهی به شاه»
کتاب زندگی شاه با عنوان «نگاهی گذاشتم .این نگاه من است .همه
به شاه» رونمایی شد.
اس��نادی را که جمعآوری کردم،
گفتنی است کتاب «نگاهی به شاه» حدود  60هزار صفحه اس��ت .این
توس��ط نهاد فرهنگی -اجتماعی اسناد را به دانشگاه استانفورد تقدیم
«پرشین سیرکل» منتشر شده و ک��ردهام که بزودی در دس��ترس
به قیمت  40دالر از طریق آنالین عموم خواهد بود .اگر کس��ی همه
و همچنین از طریق کتابفروش��ی این اسناد را بخواند و مصاحبههایی
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این تجدد دیررس بوده
و به شکل معیوب وارد
شده ،زیاد به فردگرایی
عنایتینداشتهایم.عامل

را که من در  15س��ال گذش��ته
کردهام انج��ام دهد ،روایتی کامال
متفاوت از روایت من خواهد
داشت .به همین خاطر هیچ شاه ایران را به غایت دوست
ادعایی ج��ز اینکه این کتاب داشت ،اما بد دوست داشت!
نگاهی به شاه هست ندارم و
فکر میکنم اصوال زندگینامه
نمیتواند هیچوقت ادعایی بیش از دیگر بی عنایتی تاریخی این است
این داشته باشد.
که اگرچه ب��ا جلوههایی از تجدد

در ق��رن نهم ت��ا دوازدهم
میالدی در ای��ران مواجه
شاه مسئولیت خود
بودیم ،همان نطفههای بکر
را در سقوط رژیم
تجدد کهداشت آغاز میشد
نپذیرفت!
توسط اسالم ناب و تصوف
«برای بیوگرافی نویسی
و حمله مغول زیرآبش زده
هنوز در فرهنگ ایرانی
شد .بار دیگری که به فکر
واژه دقیق نداریم .چند
تجدد بازگش��تیم در قرن
ض��رورت در زمین��ه
نوزدهم و زیر نفوذ استعمار
بیوگرافی نویسی هست
که در فرهنگ ما زیاد مورد پسند بود و همراه با یک بحران اجتماعی
و عنایت نبوده اس��ت .یکی اینکه اساس��ی بود .آن بحران اجتماعی
بیوگرافی بعنوان یک نوع ادبی در سبب میشد وقتی تجدد به ایران
محل تالقی رمان و تاریخ اس��ت .آمد ،ما به جای اینکه جامعهمان را
یعنی سعی میکند کشش روایی باور داشته باشیم و اینکه خودمان
رم��ان را بگیرد و دق��ت و انصاف مس��ئولش هس��تیم ،فکر کردیم
تاری��خ را با آن ترکیب کند و یک همه چی��ز در یک توطئه خالصه
روایت تازهای بده��د و محور آنرا میش��ود .تئوری توطئه دش��من
هم فرد ق��رار دهد .زندگینامه بنا تجدد و فردگرایی است .برای اینکه
به تعریف زندگی یک فرد اس��ت در تئ��وری توطئه فرد اصال جایی
و در فرهنگ م��ا اصوال فردگرایی ن��دارد .همه در چنبره یک توطئه
زیاد محل اعتنا نبوده است چون هستند.
فردگرایی همیشه بخش ضعیف ش��اه هرگز نمیپذی��رد که نقش
خودش در سقوط رژیم پهلوی چه
فرهنگ ایرانی بوده است.
اینک��ه بپذیریم فرد نق��ش دارد و بوده است .همه را برمیگرداند به
تاریخ را میسازد و مسئولیت با فرد ی��ک توطئههایی که فکر میکند
اس��ت ،پدیدهای است که با تجدد انجام شده است .این حرف به این
میآید .فردگرایی بخشی اساسی معنی نیس��ت که توطئهها وجود
از تجدد اس��ت و چون در جامعه نداشته اس��ت و مثال شرکتهای

نفتی با ش��اه سرعناد
نداشتند.
ولی بین اینکه بگوییم
ش��رکتهای نفت��ی با
شاه تضاد داشتند و اینکه
بگوییم تنها دلیل سقوط
شاه توطئه شرکتهای نفتی بود،
تفاوت بس��یار وج��ود دارد .کلید
این تفاوت نیز پذیرفتن مسئولیت
فردی ما بعنوان کس��انی است که
در این ماجرا نقش داشتیم .یعنی
اگر توطئه وجود داش��ته باش��د،
هم ما بعنوان کس��انی که فاجعه
را سبب ش��دیم مصون هستیم و
هم ش��اه مصون است .برای اینکه
او هم قربانی همی��ن توطئه بوده
اس��ت .پس تئوری توطئ��ه زیاد
جایی ب��رای بیوگرافی نمیگذارد.
چ��ون اگر بخواهی��د مثال ببینید
آن اتفاقات چرا در ایران افتاد باید
بروید سراغ توطئه بگردید و ببینید
طراحان توطئه کجا بودند .نه اینکه
در شخصیت ش��اه و در زندگی او
و گذار  60ساله چه کارهایی کرد
که ممکن بود بخش��ی از ریش��ه
انقالب باشد .یعنی وقتی تجدد و
فردگرایی ما گرفتار توطئه ش��د،
اعتنا به بیوگرافی هم کمترشد».

شاه خادم بود یا خائن؟ قضاوت با
شماست!

«در بیوگرافی معمای هویدا ،نگاهی
به شاه و نامداران ایران مکررترین
سئوالی را که از من شده این بوده

که باالخره هوی��دا آدم
خوب��ی بود یا ب��د؟ این
شاه خادم بود یا خائن؟
و جواب من به همه این
دوس��تان این است که
این کتابها را نوشتهام که
بگویم چنین سئوالی جواب دادنی
نیست .باید بعنوان جامعه بپذیریم
که نفس این سئوال نادرست است.
این سئوال فرض را بر این میگذارد
که میشود یک نفر را به یک صفت
و یک واژه تقلیل داد .شاه  37سال
حکومت کرد .ش��اه  1941با شاه
 1951تفاوت داشت .شاه  1961و
 1971با شاه  1980تفاوت داشت.
همچنانکه ما هم تفاوت کردهایم.
به همین دلیل باید مسئولیت او و
مسئولیت خودمان را ،هم در وجه
ایج��اد آن حادثه و هم در خواندن
این کتاب و تاریخ بپذیریم .بپذیریم
که ش��ما بعنوان خواننده هستید
که باید در این مورد قضاوت کنید.
من حق ندارم برای ش��ما قضاوت
کنم .اگر قضاوت کنم حق شما را
غصب کردهام .اگر کس��ی بیاید به
جای دادن دادهه��ای تاریخی به
ش��ما برایتان قضاوت کند ،روایت
دیگری از والیت فقیه را انجام داده
اس��ت .والیت فقیه فقط در شکل
اس�لامی آن نیست .اساس والیت
فقیه این است که انسانها ،یعنی
همه ما توان تفکر مستقل نداریم و
{>> ادامه در صفحه}29 :
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دکتربهمن فصیح پور

اقتصاد...

«ایران به واردات ۵تا ۶میلیون
تن گندم نیاز دارد»

ایران ذخایر غذایی استراتژیک خود
را تقویت میکن��د .منابع تجاری
از خری��د بیش از یک میلیون تن
گن��دم در هفتهه��ای اخیر خبر
میدهند .کمبود تولید در داخل و
محصول بیکیفیت ،این کش��ور را
به س��وی واردات گندم سوق داده
است.
ای��ران که زمان��ی "خودکفایی در
تولید گندم" را جشن گرفت ،طبق
پیشبینیه��ا در س��ال جاری به
بیش از  ۵میلیون تن واردات گندم
نیاز خواهد داشت.
رویترز مینویسد« :دولت جدیدی
روی کار میآید و چراغ سبز خرید
گندم روش��ن شده است .عالوه بر
این باید ذخایر را در ماه رمضان هم
تقویت کرد».
رویترز به نق��ل از منابع تجاری از
محمولههای��ی خب��ر میدهد که
از قزاقس��تان و روسیه و از طریق
دریای خزر راهی ایران هس��تند.
به گفته یک منبع تجاری اروپایی،
«محمولهه��ای گندم قزاقس��تان
که در هفتهه��ای اخیر خریداری
شدهاند ازدریای خزر به سوی ایران

میروند ،برای خرید محمولههای
بیشتر هم ابراز عالقه شده است».
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع
تجاری مینویس��د که ای��ران در
هفتههای اخیر دس��تکم ۱/۲۵
میلی��ون تن گن��دم از روس��یه و
کش��ورهای ح��وزه دریای س��یاه
خریداری کرده است.
برداش��ت کمحج��م و محص��ول
بیکیفیتداخلی از عوامل مؤثردر
نیاز ایران ب��ه واردات گندم عنوان
ش��دهاند .منبع خبرگزاری رویترز
فصل پرمحصول در قزاقس��تان را
کمک بزرگی به حل مشکل ایران
دانسته و افزوده که « ۴۰درصد از
صادرات گندم قزاقس��تان در سال
جاری روانه ایران یا عراق خواهند
ش��د»؛ در ای��ن می��ان تمایل به
صادرات به ایران بیشتر است.
پیشبینی میشود برداشت گندم
قزاقستان در سال جاری به ۱۳ /۵
میلیون تن برس��د؛ برداشت سال
گذشته این محصول در این کشور
 ۱۱ /۳میلیون تن بوده است.

رئیس اپراتور ترمینال غالت بندر
"آکتائو" در غرب قزاقس��تان نیز
در گفتوگو با رویت��رز از افزایش
صادرات به ایران خبر داده است:
«برآورد میکنیم که در ماه جاری
(ژوئیه  ۵۰ )۲۰۱۳هزار تن گندم
به ایران صادر کنیم».
وی به مش��کالت موجود بر س��ر
راه تجارت با ایران نیز اشاره کرده
اس��ت« :البته که صادرات ما [به
ایران] با مشکالتی روبروست – در
پرداختها ،در تراکنشهای مالی،
اما آنه��ا [طرف ایران��ی] راهحلی
خواهند یافت».
هرچند تحریمه��ای بینالمللی
علیه ایران ،خری��د مواد غذایی را
در بر نمیگیرند ،اما دادوستدهای
مال��ی ای��ران با دیگر کش��ورها یا
حملونق��ل دریایی را با مش��کل
مواجه کردهاند.
به گفته منابع تجاری ،بهای بخشی
از گن��دم واردات��ی ب��ا موجودی
حسابهای ایراندر خارج از کشور
پرداخت میشود؛ حسابهایی که
در پی تحریمها مس��دود شدهاند،
اما موجودی آنها برای خرید غذا یا
فکردننیازهایبشردوستانه
برطر 
در دسترس است.
پیشبین��ی ش��ده که ح��دود ۲
میلیون تن از گندم مورد نیاز ایران
در سال جاری از قزاقستان تأمین
شود؛ همچنین روسیه تا پایان ماه
ژوئیه حدود  ۱۰۰هزار تن گندم به
ایران صادر کند.
ایران ،به گفته یکی از منابع تجاری
رویترز ،پیش از این از مسیر دریای
خ��زر ب��رای واردات س��نگ آهن
استفاده میکرد ،اما در هفتههای
اخیر بر حج��م ورود غالت به این
کش��ور از این مس��یر افزوده شده
است.
•

حسابهای بانکی مسدود

ایران:پیامدهایبیمهنبودن۱۰میلیونایرانی/
سقوط به زیر خط فقر در وقت بیماری
ناکارآمدی بیمه ها در حمایت از
مردم

سخنگوی کمیس��یون بهداشت و
درم��ان مجلس در م��ورد افزایش
قیمت داروها و ناکارآمدی بیمهها
در پوش��ش بیمهای اقالم دارویی،
میگوید :به نظر میرسد با توجه به
نوسانات ارز و مشکالت در واردات
دارو ،باید تدبیری اتخاذ ش��ود که
فش��ار کمت��ری از جهت تحمیل
هزینهه��ای درمان بر م��ردم وارد
شود.
سقوط به زیر خط فقر

در حالی که آمارها نشان می دهد
جمعیتی در ح��دود  10میلیون
نفر در کشور فاقد حداقل پوشش
بیمه ای هس��تند ،می توان تصور
کرد که اگ��ر این قبیل افراد دچار
یک بیماری سخت و صعب العالج
شوند ،چه شرایطدشوار و اسفناکی
برای تامین هزین��ه های درمان و
دارو خواهند داشت.

در برنامه توسعه چهارم در کشور
پیشبینی میش��د ،که  3درصد
مردم با پرداخت هزینههای درمانی
ط فقر س��قوط میکنند.
به زیر خ 
آم��ار س��ال  91وزارت بهداش��ت
حکایت از میزان  7درصد دارد که
در معرض هزینههای کمرش��کن
درمانی هستند .اما در کالنشهرها
این رقم بسیار باالتر است .بطوریکه
براس��اس جدیدتری��ن مطالع��ه
صورتگرفت��ه 14 ،درصد از مردم
شهرنشین با پرداخت هزینههای
ط فقر
کمرشکن درمانی به زیر خ 
س��قوط میکنن��د .همچنین در
حاشیه شهرها و شهرکهای اقماری
ن درصد ب ه مراتب بیشتر است،
ای 
اما آنچ��ه که نگرانکننده اس��ت
این اس��ت که براس��اس مطالعه
صورتگرفت��ه در تهران در بخش
بس��تری برای بیماران ،بیشترین
میزان رشد هزینههای کمرشکن
درمانی را داریم که نش��اندهنده
استیصال مردم است.

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

•

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

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

با کمک طب سوزنی

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

_____________________
Tel : (514) 267-3454

•
•
•
•

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

بهروز
آقاباباخانی

مشاور رمسی وام مسکن

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

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

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

7

.99

(برا ی تیک اوت)

مهر :آمارها حکایت از این واقعیت
دارد که جمعیت��ی در حدود 10
میلیون نفردر ایران هنوز ازداشتن
حداق��ل دفترچ��ه بیم��ه درمانی
محرومن��د و این اف��راد اگر دچار
بیماری سختی ش��وند ،باید تمام
هزینه های درمان به ویژه داروهای
گران قیم��ت را از جیب پرداخت
کنند.
به گزارش خبرنگار مهر ،بر اساس
قانون اساس��ی جمهوری اسالمی،
برخورداری آحاد جامعه از حداقل
حمایتهای بیمه ای و درمانی جزو
تکالیف و وظایف دولت اس��ت که
می بایس��ت انجام دهد ،اما آنچه
از البه الی گفتگوه��ا و مصاحبه
های دست اندرکاران نظام سالمت
ش��نیده می ش��ود ،این است که
جمعیتیدر حدود  6تا  10میلیون
نفر در ایران هنوز تحت پوش��ش
بیمه قرار نگرفته اند.
این در حالی است که برخی دیگر
از افراد جامعهدارای  2یا 3دفترچه
بیمهدرمانی هستند.
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 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!

14

15
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چهنقشهایبرایجنات
انسانوجوددارد؟
آیا هرگز احساس کرده اید که پشتدرهای
بسته گیر کرده اید و هردری هم که بسوی
شما گشوده می شود ،به سوی یک زندگی
تهی و بی معناست؟
آیا جویای دری هستید که شما را به یک
سوال :چه نقش�ه ای برای نجات زندگیپرمعنیرهنمونسازد؟اگراینچنین
است ،به عیسی مسیح روی آورید؛ او جواب
انسان وجود دارد؟
شماست .او فرمود:
"من در هس��تم .هر که از من داخل گردد
جواب:
نجات یابد و بیرون و درون خرامد و نجات
آیا شما گرسنه هستید؟
منظور گرسنگی جسمی نیست ،بلکه آن یابد" (یوحنا .)9:10
حس جویندگی اس��ت که در پی چیزی
ّ
در رابطۀ خود با دیگران ،آیا خود را شکست
واالتر در زندگی می باشد.
آیادردرون خود چیز عمیقی می بینید که خورده می بینید؟
آیا دوس��تی های شما سطحی و توخالی
گویا هیچگاه ارضاء نشده است؟
اگر اینچنین است ،به عیسی مسیح روی هستند؟
آیا به نظر می رس��د که همه در پی س��ؤ
آورید؛ او جواب شماست .او فرمود:
"من نان حیات هستم .کسی که نزد من آید استفادۀ شخصی از شما هستند؟
هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان اگر اینچنین است ،به عیسی مسیح روی
آورید؛ او جواب شماست.
آرد هرگز تشنه نگردد" (یوحنا .)35:6
او فرمود:
آیا شما خود را سردرگم می بینید؟
"من شبان نیکو هستم .شبان نیکو جان
آیا زندگی بی هدفی را دنبال میکنید؟
آیا خود را در تاریکی سرگردان می بینید؛ خ��ود را در راه گوس��فندان می نهد ...من
خاصان خود را می
جائی که کس��ی نیس��ت ش��ما را به نور شبان نیکو هس��تم و ّ
خاصان من مرا می شناسند"
راهنمائیکند؟
شناس��م و ّ
اگر اینچنین است ،به عیسی مسیح روی (یوحنا .) 14، 11:10
آورید؛ او جواب شماست .او فرمود:
"من نور عالم هستم .کسی که مرا متابعت آیا از خود می پرسید که بعد از ُمردن چه
کنددر ظلمت سالک نشود ،بلکه نور حیات اتفاقی خواهد افتاد؟
آی��ا از زندگی کردن ب��رای چیزهای فانی
را یابد" (یوحنا .)1٢:8
خسته شده اید؟
آیا بعضی اوقات فکر نمی کنید که زندگی
بی معنا است؟
آیا طالب زندگی بعد از مرگ هستید؟
اگر اینچنین است ،به عیسی مسیح روی
آورید؛ او جواب شماست.
او فرمود:
" ...من قیامت و حیات هستم .هر که به من
ایمان آورد ،اگر مرده باشد ،زنده گردد .و هر
ک��ه زنده بُ َود و به من ایمان آورد ،تا به ابد
نخواهد مرد( "....یوحنا )٢6–٢5:11
راه چیست؟
حقیقتچیست؟

اما چرا او این کار را کرد؟ عیس��ی مسیح،
خود جواب این سؤال را می دهد:
"کسی ُم ِ
حبت بزرگتر از این ندارد که جان
اگر خود را از نقطه نظر روحانی
خود را بجهت دوستان خود
گرسنه می بینید ،اگر احساس
عیسی ُمرد بدهد" (یوحنا .)13:15
می کنید در تاریکی وسیعی گم
تا ما حیات عیسی ُمرد تا ما حیاتداشته
ش��ده اید ،اگر زندگی برای شما
باشیم .اگر ما به مسیح ایمان
بدون مفهوم است ،همه و همه داشته باشیم.
آوریم و مطمئن باش��یم که
به این دلیل است که شما از خدا
مرگ او بهای مجازات گناهان
دور هستید (جامعه ٢0:٧؛ رومیان .)٢3:3
ما بود ،همۀ گناهان ما بخش��یده خواهند
این احساس خالء که درون قلب خود می
شد.
بینید ،ثابت می کند ک��ه خدا در زندگی
در این صورت اس��ت که تشنگی روحانی
ش��ما حضور ندارد .ما آفریده شده بودیم
ما ارضاء خواهد شد ،تاریکی به نور تبدیل
تا با خدا در رابطه و مشارکت باشیم ،ولی
خواهد شد ،یک زندگی پر معنا و با هدف
گنا ِه ما باعث گسسته شدن این رابطه شده
را تجربه خواهیم کرد ،بهترین دوس��ت و
است .و بدتر اینکه نه فقط زندگی جسمانی
ش��بان نیکوی خود را خواهیم شناخت ،و
خود بر زمین را در دوری از او می گذرانیم،
اطمینان خواهیم داشت که پس از مرگ
بلکه برای تمام ابدیت از او جدا خواهیم بود
حیات جاودانی خواهیم داش��ت � حیاتی
(رومیان  ٢3:6؛ یوحنا .)36:3
قیام یافته در آس��مان به همراه عیس��ی
مسیح در ابدیت.
آیا برای این مشکل راه حلی وجود دارد؟
"زیرا خدا اینقدر جهان را محبت نمود که
بلی؛ عیسی جواب این مشکل است.
پسر یگانۀ خود را داد تا هر که بر او ایمان
عیسی مسیح گناهان ما را بر خود گرفت
آورد ،ه��الک نگردد بلکه حی��ات جاودان
(دوم قرنتیان .)٢1:5
یابد( ".یوحنا )16:3
او به جای ما ُمرد (رومیان  )8:5و مجازاتی

را که ما الیق آن بودیم بر خود گرفت.
پس از س��ه روز ،او از مردگان برخاست و
پی��روزی خود را بر گناه و موت ثابت نمود
(رومیان .)5–4:6

  اگر احتیاج به دعا دارید،


از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال
)405 Marie-Anne E Montreal (Metro: Mont Royal

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

Mont Royal

Mont Royal
ST-DENIS


 514-999-5168
) 514-999-5168
با تلفن ما متاس بگیرید:

Mont
Royal

ST-DENIS

Mont
Royal

خداوند محبت است

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

اگر احتیاج به دعا دارید،
و همچنین برای دریافت فیلم
هر
یکشنبهو جزوات مسیحی
«زندگی مسیح»
رایگان
از ساعت 4بعدازظهر در قلب بطور
مونتریال
405 Marie-Anne
Montreal
)(Metro: Mont Royal
بگیرید:
تلفن Eما متاس
با

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

همۀ این س��ؤاالت ناشی از گرسنگی
روحانی شماس��ت که فقط مس��یح
میتواند آن را ارضاء کند .عیسی تنها
شخصی است که میتواند از تاریکی ها
پرده بردارد .عیسی مسیح دری است
بسوی یک زندگی ارضاء شده .عیسی
آندوست واقعی و شبان نیکوئی است
که شما بدنبال او می گردید.
عیسی حیات واقعی در این دنیا و در
زندگی آینده است .عیسی مسیح راه
نجات شماست.

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

ک

زندگی و حیات چیست؟
عیسی مسیح اینگونه پاسخ میدهد:
"من راه و راس��تی و حیات هس��تم.
هیچکس نزد پدر جز به وس��یلۀ من
نمی آید".

هر شنبه

هر شنبه

ش جالل عادل
شی

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

15

Mary Anne
Mary Anne
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در شهــر

یک سایت دیدنی و مهم!

مدرسه دهخدا

مدرسه فرزانگان

M EK IC

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

کتابخانهنیما

Tel: 514-775-6508
www.farzaneganmontreal.ca

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

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

ایران-مونترال

(514) 299-1787

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

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا

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

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

--------اجنمنزنانایرانیمونترال
8043 St-Hubert

(514) 274-8117

کافـــه لیت

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

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

----------

www.addhi.org

خورشید خانوم

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم
514-651-7955

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

تلفن)514( 626-5520 :

دانشنامهایرانیکا

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

5206 DECARIE #3

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

صورتی،رنگسرطانپستاناست!

514-619-4648

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

4976 Notre Dame W.
514-827-6364
www.dehkhodaschool.com
------------------------
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مرکزفرهنگیزاگرس
514-690-6343
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

بنیاد سخن آزاد

سایت ایران پینک

صورتی رنگ س��رطان پستان است
و ای��ران مقصد ای��ن وبگاه اس��ت.
ایرانپینک نخس��تین مرکز اطالع
رسانی سرطان پستان به زبان فارسی
است.ایرانپینککارمشترکگروهی
از عالقمندان به کاهش آالم بیماران
مبتال به سرطان پستان می باشد.
مرکز اطالع رسانی سرطان پستان،

به همت جمعی از دانش آموختگان
کارگاهه��ای مش��ارکتی موسس��ه
یاریکده ایجاد شده است.
ای��ن مرکز اطالع رس��انی در تالش
اس��ت تا آخرین یافته های موسسه
های معتبر جهاندر خصوص کاهش
آالم بیماران مبتال به سرطان پستان
را منتشر کند.
در این فضا تولیدات متعددی موجود

است که قابل استفاده فعاالن حوزه
اطالع رسانی و آگاهسازی و همچنین
بیماران و خانواده های بیماران مبتال
به سرطان پستان است.
اگر ش��ما هم مطلبی دارید و عالقه
مند به انتشار مطالب تاندر این فضا
هستیدازاینلینکاستفادهکنید.

ميزگرد  :ايران و خاور ميانه

درالتهابوتــداركتحوالتىعظيم
(يک مبحث از سه بعد )

 ) ١دكتر يونس پارسا بناب :
نقش امپرياليسم و اسالم سياسى در به انحراف كشاندن جنبشهاى مردمى در خاورميانه
 )٢رفيق اعظم نورى:
جایگاه زنان و جوانان در مطالبات دمكراتيك و عدالت خواهانه در ایران و خاور میانه
 )٣دكتر على صادقى:
نقش نيروهاى چپ و طبقه كارگر در راديكاليزه كردن جنبشهاى انقالبى در ايران و خاورميانه

زمان  :شنبه  ٣اوت ساعت  5بعد از ظهر
)5794 Park Haven (cote Ste Luc

اوتـــاوا

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

www.iranpink.com

تلفن اطالعات :بیژن 5١٤- 5٦٩ -٢٢٣٣

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

IBNG

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

همبستگیبازرگانی

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

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

اجنمن ادبی مونتریال
(514) 651-7955

 کنسرت بزرگ انــدی همراه با شینی
در پله دو کنگره مونتریال
>> شنبه  12ماه اکتـبر 2013

Iran2Canada
جامعه ای برای ایرانیان مهاجر

« دو قاره روی من »
درمکیــــک

محیطی برای من و شما ،محلی برای سهیم شدن
آنچه در چنته داریم :خوشحالتر خواهیم شد اگر به
مابپیوندید

منایشگاه نقاشی های مریم ایزدی فرد
منایشگاه تا تاریخ  ۱۵سپتامبر ادامه دارد

M EK IC

www.facebook.com/

Iran2Canada

4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

WWW.IBNG.CA

تلویزیونهفتگی

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

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

چهارشنبه ها 8 :بامداد

iranleftalliance@gmail.com

ـسرا
ک
با
�
انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی

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

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

Maison De Kebab

>>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

La

اطالعیهمرکززنانافغاندرمانتریال
مرکز زنان افغ��ان در مانتریال به
همه خانمهای عزیز افغان و فارسی
زب��ان میرس��اند این مرک��ز فعال
اجتماعی زنان از  ۱۰س��ال به این
طرف در خدم��ت همه خانمهای
افغان و ایرانی قرار داش��ته همواره
از خدمات ش��ان مستفید گردیده
اند این مرکز بشکل رضاکارانه در
خدمت دوستان قرار دارد.
خوش��بختانه به اثر سعی وتالش
اعضای فع��ال آن زمینه فعالیتها
بیشتر میسر گردیده این خدمات
ش��امل ایجاد کورس��های رایگان
انگلیس��ی ،پخ��ت پز غ��ذا های
متن��وع از هر کومینیت��ی زمینه،
مالقاتهای اجتماع��ی تبادل نظر
در مورد مش��کالت خان��واده ها و
فرزن��دان نوجوان ش��ان راه های
ح��ل از این مش��کالت آموزش از
تجارب بزرگس��االن تبادل نظر در
مورد چگونگی و حفظ فرهنگ در
بین خانواده ه��ا و تاثیر آن باالی

فرزندان ش��ان و زمینه بخت و پز
رسه پی های دلخواه شان ،مجالس
قصه تبادل داس��تانهای گذش��ته
برای خانمهای کالنس��ال ،زمینه
تولیدات دست دوزی کروشی برای
خانمهای خانه دعوت از ارگانهای
مسلکی برای معلوماتهای صحی
و خدم��ات مجان��ی دول��ت برای
م��ردم طرز اس��تفاده و باز نمودن
سکالرشیپ های تعلیمی برای نو
تولدان که در پروگرامهای فیصدی
حمصایت دولت نیز قرار داش��ته
باشند ،مجالس جداگانه برای حل
فضایای خانواده به کمک مشاورین
مسلکی بنابر ضرورت ایجاد خواهد
گردی��د کمک و ترجمان��ی برای
نیاز مندان برای مش��کل شان در
بیمارستانها و شفاخانه های شهر
بنابر وع��ده قبلی همه و همه این
خدم��ات در مرکز زن��ان افغان در
مانتری��ال هفته یکب��ار روز های
چار ش��نبه ها از ساعت  ۴ -۱نیم

عصر در خدمت میباش��د .آن عده
از خانمهای که در جلسات منظم
اشتراک میکنند ترانسپورت شان
نیز کمک میکردد
امی��دوارم از این خدم��ات رایگان
فعالیته��ای اجتماع��ی اس��تفاده
نمایید.
البته این خدمات بعد از ختم ایام
مبارک د از تاریخ  ۱۴ماه اگس��ت
روز های چهارشنبه آغاز میگردد.
آدرس محل برگزاری این خدمات
بقرار زیر:
Our Address is
Monkland community
center
4410 West Hill
Montreal ,QC H4B 2Z5
Metro:Villa Maria
Bus 162
Tel.: 514-872-8588
Contact Makai Aref:
450- 424-7255

17
17

 سال  19شماره  10  1120مرداد 1392
 سال  18شماره  11  1066مرداد 1391

www.paivand.ca
www.paivand.ca

چهخبر...

در شهــر
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فردوسی

7085 Cote-des-Neiges
514-962-3565

اجنمنایرانیانوستآیلند

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

ایرانیکاازآنهمهماست
و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

www.addhi.org

SHILD OF ATHENA
Family Services
(514) 274-8117

(514) 299-1787

سرویس خانوادگی آتنا

و
ش
ک
س
نت
د
و
ت
ا
بو

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

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک
www.ajpq.qc.ca
--------------------

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ظرفیتمحدود

514-651-7955

اجنمندفاعازحقوقبشر

مخملبافونوریزاد،
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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

ایران-مونترال
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---------هرپنجشنبه
لیت:
کافه
علیه
جنگی اس��راییل
تهدیدهای

17
17

2013
تــرم
پائیزی2012
پائیزی:
ترم

دسامبر
سپتامبر تاتا8 ۹
(۲4سپتامبر
23
دسامبر)
Tel.: : 514-737-3642

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



----------------------بحث آزاد:
خوشابحال ماتم زدگان،
زیرا ایشان تسلی خواهند یافت (عیسی مسیح)
-------------------------برگزار می کند:

محل ثبت نام



کمیتهیادمانکشتارزندانیانسیاسیدهه 60درایران–مونترآل

www.cafelitt.ca
از ساعت  12/30تا 15/30
------------------------هایرانهس��ت
ای��ران و پایگاههای
آیا احساس تنهایی می کنید؟ آیا بیمار هستید؟
کانون مهندسان و
حسین2900
)Lake (DDO
نفر
صدها
شکنجه
و
کردن
زندانی
با
خصومت
و
نفرت
ح��س
این
به
باقرزاده
حتوالت منطقه خاور میانه
سینا
فرهنگسرای
کبک
ایرانی
آیا همه شما را ترک کرده اند؟
تلفن)514( 626-5520 :
است.
های شده
آرشیتکتمنجر
دیگر
در چنین
زند ،و
اسراییل دامن می
AIEAQ.mtl@gmail.com
(مصر  -ترکیه – سوریه  -ایران )
از ی��ک نظ��ر،
514-488-3000با اسراییل
موقعی��ت فضایی ،هرگونه ارتباطی
 16ژوئی��ه :در روزه��ای
آیا زندگی کردن مفهوم خودش را از دست داده و بی ارزش شده است؟
6528 St- Jacques W.
--------------اجتماعی
هرم
در
بهائیان
های��ی از
ش
واکن
اس��راییلیان
ی��ا
حرکت از دو
گذشته ،دو
زمان :آدینه  9آگوست  2013ساعت  7بعد از ظهر
خانوم
خورشید
اجنمندوستدارانزرتشت
----------------------آیا متایل به ترک هر چیز و همه کس دارید؟
جامع��ه
ای��ران ،تح��ت بدگمانی یا انتقاد را بر میانگیزاند.
هنری/فرهنگی
شخصیتکالس های رقص:

(514) 731-1443
بیایید نزد من ،ای تمامی زحمتکشان و گرانباران ،که من به شما آرامش خواهم بخشید .یوغ مرا بر دوش گیرید
جمه��وری
زاگرسنفرت
مرکزفرهنگیتا سر حد
اس�لامی ،مخالفت با اسراییل
که
گرفت
صورت
-------------------ایران��یبچه ها و بزرگساالن
514-690-6343
و از من تعلیم یابید ،زیرا مالیم و افتادهدل هستم ،و در جانهای خویش آرامش خواهید یافت .
س��طحی
آزادهمانن��د از آن ،البته یک پدیده ایرانی نیست
ب��هسخن
بنیاد
زیادی11درتا 2
س��روصداهای ساعت
یکشنبه ها:
DECARIE
#3
Tel.:
------------------5206باب  ۱۱ایه ۲۹-۲۸
انجیل متی
عیسی مسیح
سبک.
514-485-3652من
چراکه یوغ من راحت است و بار
س
«نج
ها» در
5347
Cote-des-Niege
جنبش جهانی
)(514س��اختار و بلکه بخش��ی از
پی داشت.
944-8111
سازمان آموزشی مولتی ساژ
Tel: 514-341-5194
مخملباف به اجتماعی هند نزدیک شده
 -----------------------است .ضد امپریالیزم بش��مار میرود کهیکی ،س��فر محسن
به دعوت او آمین گویید .آغوش عیسی مسیح و خادمینش بروی شما باز است....
(514) 770-1771
--------یک آیین ب��ه عبارت دیگر ،حکومت س��عی
 3333سنت،
وفادار به
نیروهای چپ
اسراییل و ش��رکت در
Cavendish
در # 250
----------------------------مونترال
اجنمن
ایرانی جایزهای در کرده اس��ت جامعه بهای��ی را به همچنان از دوران جنگ سرد باقی
زناندریافت
س��ینمایی و
اوتـــاوا
های8043
St-Hubert
بازرگانی
 هر زمان میل دارید ،به حرف دل شما گوش خواهیم داد.
همبستگیفرهنگی و
سینماییاش چنان «گتو»ی
مذهبی مانده است.
تقدیر از فعالیت
Persian Cultural Asso. – Capital Region
514-619-4648
Info: 514-249-4684
از
مسلمانان
از
بس��یاری
که
براند
س��رزمین
ب��ه
اس��راییل
تج��اوز
بود.
به دیدار شما خواهیم آمد :در خانه شما ،یا در محل کارتان
ایرانیانکاتاوا
فرهنگی
-----------------------احتراز اجنمنچه خبر
از
ای
را
ن؟
آنان
با
معاش��رت
و
نزدیکی
سازی
شهر
گسترش
و
فلسطین
س��اده
و
نمادین
عمل
دیگ��ری،
و
میگردی؟ .....
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca
چه خ
بر
بگیرید:
تماس
ما
با
امروز
همین
از
ک
انا
دان
دا؟
ش
و
آ
گا
ادبیبه بیگانگی
اجنمن خود
بوسه محمد نوریزاد بر پای یک کنند ،و این
مونتریالبیشتر و تضییع مداوم حقوق فلسطینیان
ای
به وب س�ایت اف
ه��ی جامعه با کاال
ن روزها کدوم خواننده
را خوش زبان شیرین پارسی تقدیم م در خدمت شما عزیزان
تو
)(514
651-7955
آم
رسانده
کمک
آنان
از
مس��لمانان
حقوق
صری��ح
نقض
ی��ک
البته
Maisonهمراه با
d’Editionدر تهران
پسربچه بهایی
دی
د!
مناشوم
رادیوفارسی
کانادا
یباشد.
کن
سر
ت
به
دار
ش
ه؟
ما
عز
کد
Ketab-e
Iran
Canada
Inc.
یز
وم
ان
م
اف
ی
ن
�
را
مای
است.
اس��ت
بش��ر
حقوق
و
المل��ل
ن
بی
بر
که
هایی
مطلبی در باره
م
س��ت
د.
در
دوشنبه ها 7 :تا  9شب
خری�
ی��ک کلم�
شهر؟
�ه
می
ن
ام
دون
ایرانیکا
دانشنامه
ی
ک
اف
را
ی؟
ب�
�ه
ت
�د آس��ان و س��ریع ،
4438
rue
de
la
Roche
ما
93.1محکوم
FMآن را
بهائیان رفته و پوزش او از آنان که در متن چنین زمینهای است که که بای��د
CKCUکرد .ولی ج
وبس��ایتی اس��ت
م��ی کاربران کیفی
ش��ن ایرانیا ای��ن هفته تازگی طراحی ک��ه به امکان می دهد تا با ارسال و ت باال  ،قیمت مناسب
Tel.: (514) 373-5777
www.PersianRadio.net
را فراموش نکنیم!
ش
هزی
در وبالگ خود منتشر کرده است .اهمیت تابوشکنانه عمل نوریزاد اسراییل نه تنها کشور یا حکومتی کجاست؟
سایتی با نام سا ده است .آگه��ی رایگان محصوالت م ن��ه ناچیز ارس��ال از
اس��ت که به حقوق یا س��رزمین قی
ده،
ای��ن دو عم��ل مته ّوران��ه ب��ه روشن میشود.
شخ
م��ت دالر امروز تو ایران اختصاص��ی و ب طراحی و یا خدمات خود را عرضه ا صات فروشگاه آنالین
چ
��ا
ا
ند
مک
ه؟
بهایی
خانواده
یک
خانه
واکنشه��ای کامال قاب��ل انتظار او به درون
آنان
و
کرده
تجاوز
دیگر
مردمان
انا
فرا میباشد.
ت
کن
ند و به بازدیدکنندگ
فراوان ب�
ان
�را
ی
ه
ما
می
مه
به
ا
دون
مر
یر
ی
ور
انی
اعدام
آن
بزرگ
پدر
که
میگذارد
و متض��اد در جامع��ه ایران منجر پا
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همراه باغذای  BBQو نوشیدنی
Tel.: 514-485-3652
برای بخش��ی از جامع��ه ایران که گفت که تکی��ه این جنبش
ف��ردی مذهبی
محمد
ن��وری
Montreal,
زاد QC
H3R
2M1
اس��ت و با عمل خ��ود یک تابوی از فرهن��گ مذهبی حاکم تبعیت جهانی بر اسراییل ،به بهای غفلت
را اعالم کنند.
س��خت مذهبی را شکسته است .میکنند ناخوشآین��د بوده  ،ولی و کمکاریدر مورد سایر نمونههای
حتول در کابینه هارپر >> ...ادامه از صفحه 11 :خواهشمندی��م چنان ک��ه قصد
این عمل البته در جامعه سکوالر عموما مورد حمایت فعاالن حقوق تج��اوز به حقوق بش��ر و ملتها،
مساع��دت با م��ا را دارید با شماره
ایرانی مورد استقبال قرار گرفته و بشری و جامعه سکوالر ایران قرار دلیلی جز وابس��تگی سیاس��ی،
حاصل
برنامهتماس
تلفن زیر
گزارش و تصویر آن در شبکههای گرفته است.
نمایید.اش��اره
خارجی
کارگران
ریت  Lisaبه
است به لیزا
تاریخاند ،که با
نظامی و فرهنگی اسراییل به غرب گماشته ش��ده
2012
مربوطاوت
برده18
توانائی وبازار
برگزاری
همچون
است ک��ه
ایدئولوژیک این
ضدیت
و
بازرس
گزارش
اط��العمورد،
مزی��ددر این
حلظهجنبش با استعداد آنان هم خوانی بیشتری  Raittتک زبانه اونتاریوئی به سمت کرد.
اجتماعی اینترنتی به وسعت پخش
اگر میل دارید پیوند دیجیتال را در
www.paivand.ca
ناتوانیفروش
عوایدبهای��ن
کلی��ه
گذشته
هموطنانی که
ترانسپورت،ساله
وزیراین راستا هر
بنیاد نیکو امسال نیز در
همیاری
و نشر یافته است .ولی در جوامع عمل مخملباف ،اما ،عالوه بر بخشی سرمایهداری غرب ندارد
دولت
نسبت
کشور،
وی کل
که قرار است
جمله،
بازار از آن
دارد.
هزین��ه ای به
گون��ه
ب��دون
واگذاری
مراقبتدارند
ادارات��یهمکاری
کن�ی از مهاج��رت ب��ه ازتمایل به
میشود:
اس��تدالل به معنای آن برگزار
انتشارالبته این
تجاری
قراردادهای
هیچ به
رسیدن
حادثه در
کندباکه
جیس�ون
سنتی مذهبی و به خصوص آنانی از جامعه مذهبی ایران در جامعه
دریافت کنید،
افتضاحخیریه
موسسه
Meganticخود
قابل استفاده
اجن��اس غیر
توسعهجریان
طورو که در
که تحت نف��وذ قرائت حکومت از سیاسی س��کوالر نیز واکنشهای نیست که نباید تجاوزات اسراییل همان
پوربه
دهشکه
ن��امس��نا،
هزینهبههای
Lacبهرا و
مگانتی��ک
هستید ،لک
اجتماعی نقل
اس��تخدام
اینافیک
اند ،گر
اس�لام قرار گرفته>>
کمک به
نخس��تت��ا در
ارسال میشود
این کار
جمع وبنیاد
مناسبت ای��ن
اس��ت.ساله
نیک��و همه
فلسطین را
سرایت
امرهم
وزیری
کنند.خیر و انسان دفتر
عمل با
جوردرمی
عالی انتقادی در پی داشت.
ویبهدر آنجا به
بنیادکرده
نادیده گرفت و آنها مکان
MAILING
شما هم بهدرLIST
است .شود.
تندمصرف
نیازمند
آنچهماازرا یاری نموده
دوستانه
در ایران
تحصیلی
تربیتسال
آغاز
واکنشهای گاه بس��یار خصمانه مخملب��اف به عملی دس��ت زده را محکوم نکرد.
کودکانبسیار
نظرس��نجیاند.ها برمی کرده،
اقدامکهبه اما از
پرداخت
خواهد
شغلی
تلفن:
عالقمندانی که خودا
برایکلیه
امسال از
میکند تا با
بازاری
ع�لاوه ب��ر
آن گذشته ،نحوه رفتار و گفتار
کنسرواتورها از
قرار گرفتن
فروش آمد،
مواجه شده استAdvertise with us.که در فرهنگ سیاس��ی غالب بر
آفرین شده
دردس��ر
برگزاریاخیرا
ای��ن ،از ه��ر وس��یله این امر
بپیوندید:
بزرگ ما
(514)624-4579
مس��تقیم در این بازار
ص��راطمحصولی را
مکان ارائه
تمیز،
دست دوم
لوازم نو و
است.
انتخابات��ی دولت کانادائی را دلزده کرده
بهائیان در فرهنگ مذهبی حاکم،
آن در
عواید در
مور ،که
جیم��ز
همچنین
اپوزیس��یون و روش��نفکران ایران مش��روعی میتوان برای فشار به بود.
) 514-996-9692
15760
Boul.Pierrefonds
info@paivand.ca
آوردنضمن
میشود تا
دع��وت
کشور دارند
کودکانومحروم
اس��راییل به��ره گرفت ،و را به
در پایینتری��ن الیهه��ای ه��رم عبور از یک خط قرمز به حس��اب دول��ت
دفتر
ناپذیری که
چند کنترل تحم��ل
بیش از
،2015نیزچیزی
کفایت انجام
دستبا قدرت
میراث ملی
Montréal
وزیری Qc
نخس��ت H9H
3P6
است.آمادگی خود
الزمنیکو
جدیدبنیاد
هماهنگی با
کند،
اعم��ال می
برساند.کرده به وزارت صنایع ارتقاء چهره
اجتماعی ق��رار دارن��د و بیش از میآید.
جنبش تحریم آکادمیک و هنری وظیفه
آیلند
وست
اخوان
فروشگاه
جنب
بعد از هفت سال در قدرت بودن و همچنین زیاده روی در رفیق بازی
یک سوم قرن است که نه فقط از بسیاری ،اسراییل را به عنوان یک اسراییل که در کشورهای غربی و مقام پیدا کرده است.
حقوق بشری برابر با سایر ایرانیان کش��ور دموکراتیک مدرن که در به خصوص بریتانیا ش��کل گرفته چهار نفر از پنج نماینده کنسرواتور در میانه دور سوم آن ،کنسرواتورها که نمونه آن حمالتی است بصورت
برخ��وردار نیس��تند ک��ه حتی از آن ،مردم از آزادیها و حقوق برابر نمونهای از آن است.
خستگی رایدهندگان مواجهند آگهی های زش��ت علی��ه رهبران
مانده با
کابینه باقی
کماکان
طیف چپ
متعلق به
ایدرفراگیر
کبکرسانه
بس��یاری از حقوق شهروندی نیز بس��یاری برخوردارند میپذیرند و بس��یاری از منتق��دان عمل آقای اند .دنیس له بل اکنون قائم مقام که حاصل حکومت طوالنی مدت اوپوزیسیون و داستان های پیش
پا افتاده و باالخره لجن مال کردن
بیبهرهماندهاند.
برای نظام سیاسی آن ارزش قایلند .مخملباف نیز همین گونه تحریم را نخس��ت وزیر در کبک اس��ت که آنان است.
آنان در جمهوری اسالمی حتی به ولی این سیاست اسراییل در برابر از او انتظار داشتند.
جانشین کریس��تیان پارادی شده طب��ق نظرس��نجی ه��ای از بهار هر کسی که همسوی کنسرواتورها
احتاد
کشورآنان نه تنه��ا از نظر رای نیست و اعمالی دیگر از این قبیل
ازبع��د،
درخارج به
ایرانیان است.
چپموفق نبوده
چندان
عنوان پیروان یک آیین ش��ناخته فلسطینیان و توسعه شهرکهای ولی ایندقیقا جایی است که عمل که وی
سازمانسیاسیفرهنگی
نمیشوند و بلکه حکومت همواره اس��راییلی در اراضی اش��غالی ،به یک ایرانی با عمل یک بریتانیایی اس��تیون بالن��ی ارتق��اء مق��ام دهندگان مصمم پشت سر لیبرال کانادائی را خسته و عصبانی کرده
ظهر
یکشنبه
هر
س��عی کرده اس��ت که آنان را به خصوص تح��ت حکومت عناصر یا آمریکایی در قبال اسراییل فرق
قرار دارند ،بلک��ه تعداد افرادی است.
بعد از ها
ساعت 1ام��ور
یافت��ه و از
چش��مگیری
آمریکا
شرق
وقت
به
عنوان عوامل بیگانه ،جاس��وس یا راستگرایی مانند نتانیاهو ،است میکند .بریتانیا و آمریکا دوستان «وتران»ها (کهنه سربازان) به امور که از رای دادن به آنان اکراه دارند آنچه این دولت نی��از دارد نه یک
تلویزیونکهاندیشه
طریق کا نال
های خارجی و که اس��راییل را به صورت یکی از اس��راییل هستند و اس��راییل به امنیت از
خدمت
تغییر ظاهری در چهره های جلو
درحکومت
وابسته به
باالی  50درصد است.
منصوب شده،
عمومی
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
نیاز
دوستان
این
حمایت
و
کمک
مرکزی حالی که اقتصاد کانادا در دوره صحنه ،بلکه تغییری اساس��ی در
کند.
معرفی
اسراییل
خصوص
به
می در
خودرهایی
در
جهان
کش��ورهای
منفورترین
تندرو
تاوز»
«ویک
جانش��ین
ساعت  7عصر به وقت اروپای
حکومت کنسرواتورهادوران نسبتا رفتار و گفتارش است.
همین برچسبها زمینه
درباره
حدی��ث
خودسازماندهیمناسبی فرهنگ سیاس��ی ای��ن بخش از دارد .عمل بایکوت از سوی مردم ش��ود که وحرف
وقت ایران
شب به
ساعتو 9. 30
و
ب��رای س��رکوب
دوشنبه ها ،راحتی را می گذراند ،در بیش��تر
برنامهبس��وی
پخشهم
نیس��ت و او
www.ای��ن جامعه در ایرانیان در آورده است .اختالفات این کشورها ،در این رابطه دوستی اش کم
(باز
کسبوکار در مجع دوستان...
صبح به وقت شرق آمریکا)
_______
جمهوری اسالمی فراهم
صبحانه وجنجال
مدت سال دولت با جار و
آورده و به سیاسی و رو به فزون حکومتهای
ساعت10است.
بازنشستگی روان
KhodRahaGaran
ندارید.
دریغ
ما
از
را
خود
انتقادات
و
نظرها
پیشنهادها،
لطفا
}32
صفحه:
در
ادامه
{>>
و
آزار
و
بهایی
اع��دام بیش از 200
توان
می
آنها
میان
از
که
بوده
درگیر
6710
St-Jacques
W.
و
اس�لامی
جمهوری
و
اس��راییل
باال
را
ها
کبکی
ابروان
که
انتصابی
•
iranleftalliance@gmail.com
.org
Info: 514-249-4684
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Tel.: 514-623-2900
Tel.: 514-963-7744

بنیادفرهنگینیما تقدیممیکند

شیمی

کتابخانهنیما

Tel.: 514-962-3565

بازار همیاری بنیاد نیکو

تیراژگسترده

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

تلویزیونهفتگی

خودرهاگران
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formation professionnelle professionAl trAining
AssistANcE à LA
personne à doMicile

sAnté/HeAltH

AdMinstrAtion/Business

18 Health, Assistance and nursing

8 professional sales*

7 Assistance in Health care facilities

3 sales representation

6

rozana

Hygiene and sanitation
in Health care settings

19

soleil

Accounting and secretarial studies
(double dVs)

9 Home care Assistance

12 computerized Accounting

12 pharmacy technical Assistance

13 secretarial studies

mois/
months

est un vrai rayon de

sem./wks

construction

3 security guard
4 starting a Business

8 Masonry-Bricklaying*

mois/
months

mois/
months

AttestAtion d’études professionnelles
skills trAining certificAte

6 school daycare educator*

*aCCess

grandit !

ces cours auront lieux
dans les nouveaux
locaux du centre
Access st-Hubert.

formation générale
• High school studies

mois/
months

• college prerequisites
• prerequisites for vocational programs

LEARN
frencH
OR
englisH

cours offert en anglais
courses offered in english

inscriVez-Vous
MAintenAnt,
les places sont limitées.

for free

centre de formation professionnelle
et d’éducation aux adultes
brillant comme vous l’êtes

register now,
limited places available!

access.rsb.qc.ca · 450 676-1843,
ext. 5044

>> فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان
فرهنگ تغذیه سامل

و بهداشت خانواده

جلد دوم

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health
Volume 1

پروفسورپرویزقدیریان

به قیمت

فرهنگ تغذیه سامل

و بهداشت خانواده

4
جلد چهارم

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health
Volume 4

 جلد چهارم:و بهداشت خانواده

فرهنگ تغذیه سامل

پروفسورپرویزقدیریان

Volume 3

Professor Parvizپروفسورپرویزقدیریان
Ghadirian

 دالر75

پروفسورپرویزقدیریان

جلد پنجم

فرهنگ تغذیه سامل

و بهداشت خانواده

Years

warranty

3i0sfadcaytiony
s

sat

ant

warr

Professor Parviz Ghadirian

همه روزه
در تپش دیجیتال

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health
Volume 5

 جلد پنجم:و بهداشت خانواده

فرهنگ تغذیه سامل

5

:رنکردنی
باو

فروش

پروفسورپرویزقدیریان

. ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺑﻴﺪﻩ ﻛﻨﻴﺪRim Bidet ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

Professor Parviz Ghadirian

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

 جلد سوم:و بهداشت خانواده

جلد سوم

فرهنگ تغذیه سامل

پروفسورپرویزقدیریان

و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان

)جلد5 (

Professor Parviz Ghadirian

فرهنگ تغذیه سامل

ﺑﻴﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘـﻰ

Volume 2

پروفسورپرویزقدیریان

پروفسورپرویزقدیریان

جلد اول

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

 جلد دوم:و بهداشت خانواده

و بهداشت خانواده

فرهنگ تغذیه سامل

 جلد اول:و بهداشت خانواده

فرهنگ تغذیه سامل

فرهنگ تغذیه سامل

 ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ،ﻛﻴﻔﻴﺖ

پروفسورپرویزقدیریان

18

6162 Sherbrooke W.

514-223-3336

Professor Parviz Ghadirian

همچنین برای دریافت کتاب ها
از طریق اینترنت به سایت

for mail ordering:
www.allnaturalremedies.net

:زیر مراجعه کنید

.ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻰ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻫﺎﻯ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ
 ﭼﺪﻥ ﻭ ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺎﻯ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺮﻭﻡ ﺁﺏ ﺩﻳﺪﻩ، ﻣﻘﺎﻭﻡ،ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻰ
.ﻓﻠﺰﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﺪﺭﻥ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﻳﻰ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻓﻠﻜﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺁﺏ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻳﻤﻨﻰ
. ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻰ ﺳﺎﺯﺩRim Bidet ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ
.ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ
 ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ، ﺣﺘﻰ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﻯ،  ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ،ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
.ﻣﻬﺪ ﻛﻮﺩﻙ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ
.ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﻫﺮﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺕ
 ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﺳﻴﺒﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻭﻳﻼﻫﺎﻳﻰRim Bidet
.ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ
. ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﻕ ﻧﺪﺍﺭﺩRim Bidet

Tel.: 514-651-2233 | 514-625-6292
www.rimbidet.com
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یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

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

unitedtours@bellnet.ca

پاتوقعموجمال

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

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

1620 Sherbrooke O,
)(Corner : GUY

Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

facebook.com/paivand.montreal

		

به ما بپیوندید!

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

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

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
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آریا
دندانپزشکی
کلینیک

Clinique Medicale Alphamedic











 

 








 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک

20

کلینیک مدیکال آلفامدیک

شهر
مرکز
در
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دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

 پزشک خانواده











 زمانی


مهسـا







دندانپزشک
جراح
دکتر

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 و مشاورحقوقی

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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با مدیریت

آژانسمسافرتی

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
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
های
شیشه
کردن
دودی
9
9
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Deductible
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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
برا
ª
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Lachine، Qc، H8S 1Y4
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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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از ایران رسید
با سفارش قبلی
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

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

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

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
 سال سابقه28 با
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

Cell.: 514-298-4567

Live in
MONTREAL
Perspolis Presents

Andy
&
Shani
آموزش سنتور
---------------

در کلیه سطوح

 ردیف، مقدماتی،ابتدایی
_________________

صابر جلیل زاده
:تلفن

514-585-6178

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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!شادباشصمیمانه

 بهمنش، حقوقی،به خانواده های کیارش
:مشاور امالک
مسکونیوجتاری

،جشن دامادی(!) فرزند ارشد دوست دیرین پیوندی ها
، امید کیارش،خانواده های کیارش و حقوقی عزیز
. در مونتریال برگزار شد، جوالی20 روز شنبه
. سارا بهمنش است،عروس خانم زیبا
، سارا و امید،این وصلت فرخنده را به زوج خوشبخت
،سپس به دوستان عزیز و قدیمی مان
، سرکار خانم شهره حقوقی و آقای مصطفی کیارش،مادر و پدر امید عزیز
، شاپورجان و شاهرخ خان حقوقی-  دایی جان ها- و نیز به دوستان دیرین
،همچنین به مادر و پدر عزیز عروس خانم
،سرکار خانم مهین رحیمی و آقای مسعود بهمنش
و نیز به کلیه عزیزان و دوستان وابسته
.صمیمانه شادباش می گوییم
.پیوندتان را با تقدیم هزاران شاخه گلسرخ تبریک می گوییم
.زندگی طوالنی آکنده از عشق و بهروزی برایتان آرزو می کنیم

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

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

__________
 محمد رحیمیان،زهره منافیان
و دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

Real Estate Broker
Ramier Realty

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

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

نادرخاکسار

Cell.: 514-969-2492
اوکازیون
عـالی

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

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

کی
فیتعالی
PRÊT À MANGER
قیم
تمناسب
READY TO EAT

BANANAS

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

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

PRÊT À MANGER

VINE TOMATOES

BANANES
$1.08 kg

JUMBO
BROCCOLI

EA.
CH.

EA.
CH.

LB.

LB.

MINI CARROTS

GREEN GRAPES

BROCOLI

FREE soft drink
GRATUIT boisson gazeuse

WHOLE SEEDLESS
WATERMELON

ATAULFO MANGOES

CAROTTES MINI
12 oz.

RAISINS VERTS
$4.38 kg

MANGUES

MELON D’EAU ENTIER SANS PÉPINS
$1.08 kg

FREE soft drink
GRATUIT boisson gazeuse

EA.
CH.

EA.
CH.

LB.

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

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

ELEPHANT 817 BASMATI RICE

AKHAVAN
PITA BREAD

RIZ BASMATI ÉLÉPHANT 817
10 lbs. / 4.54 kg

PAIN PITA
720 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

CHICK PEA SALAD

SALADE DE POIS CHICHE
425 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

AKHAVAN
FROZEN SPINACH
ÉPINARDS CONGELÉS
2 lbs.

EA.
CH.

CORTAS EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL
HUILE D’OLIVES EXTRA VIERGE
900 ml

EA.
CH.

EA.
CH.

FROMAGE BLACK
DIAMOND CHEESE

EA.
CH.
SEL DE TABLE SUNBEC
1 kg

Mozzarella, Marble or Cheddar
Mozzarella, Marbré ou Cheddar
500 g
EA.
CH.

CORTAS
APRICOT JAM

PISTACHIOS ROASTED
SALTED OR UNSALTED
PISTACHES RÔTIES
SALÉES OU NON-SALÉES
$12.08 kg

EA.
CH.
Original or Cardamom
CAFÉ MOULU CORTAS
Original ou Cardamom
200 g

SUCRE BLANC
10 lbs.

MAZOLA CORN OR
CANOLA OIL

HUILE DE MAIS OU CANOLA
2.8 L

EA.
CH.

CONFITURE
D’ABRICOTS
1 kg

CORTAS GROUND COFFEE

AKHAVAN
WHITE SUGAR

EA.
CH.

SUNBEC TABLE SALT

NAYA NATURAL
SPRING WATER

EAU DE SOURCE NAYA
1.5 L

SALTED OR UNSALTED
NOISETTES RÔTIES
SALÉES OU NON-SALÉES
$10.98 kg

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

LB.

AKHAVAN
APRICOTS
ABRICOTS
1 lb.

AKHAVAN FROZEN PITTED
SOUR CHERRIES
CERISES DÉNOYAUTÉES CONGELÉES
700 g

EA.
CH.

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

FRESH LEG OF LAMB

GROUND LAMB

GIGOT D’AGNEAU FRAIS
$15.37 kg

EA.
CH.

Halal

AGNEAU HACHÉ
$8.78 kg

Halal
Halal

LB.

AKHAVAN AFGHANI
GREEN RAISINS

LB.

SHISH TAOUK
TANDOORI &
SAFRAN

RAISINS VERTS DE L’AFGHANISTAN
454 g

$10.98 kg

EA.
CH.

Halal

HalalLB.

Halal

SUNICH
POMEGRANATE
JUICE

KAFTA KEBAB
$7.68 kg

JUS DE GRENADES
1L
EA.
CH.

LB.

HAZELNUTS ROASTED

LB.

Halal

GROUND BEEF

In syrup
CERISES SAHER
En sirop
450 g
EA.
CH.

BOEUF HACHÉ
$6.58 kg

Halal
Halal
Halal

Halal

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

LB.

Halal

SAHER CHERRIES

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

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

ST-JEAN

LAITUE ROMAINE

ROMAINE LETTUCE

TOMATES SUR VIGNES
$2.18 kg

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

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

ST-CHARLES

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 Åخاررادرچشمدیگرانمیبینهوتیررادرچشمخودشنمیبینه!

Å Åخاك خور و نان بخیالن مخور  /خار نه ای زخم ذلیالن مخور
Å Åخاك كوچه برای باد سودا خوبه !
Å Åخال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه /هر دو جانسوز است اما
این كجا و آن كجا ؟!
Å Åخاله ام زائیده ،خاله زام هو كشیده !
Å Åخاله را میخواهند برای درز ودوز و گرنه چه خاله چه یوز!
Å Åخاله سوسكه به بچه اش میگه  :قربون دست و پای بلوریت !
Å Åخانه ای را كه دو كدبانوست ،خاك تا زانوست !
Å Åخانه اگر پر از دشمن باشه بهتره تا خالی باشه !
Å Åخانه خرس و بادیه مس ؟
Å Åخانهداماد عروسیست ،خانه عروس هیچ خبری نیست !
Å Åخانه دوستان بروب و در دشمنان را مكوب !
Å Åخانه قاضی گردو بسیاره ،شماره هم داره !
Å Åخانهكلیمینرفتموقتیهمرفتمشنبهرفتم!
Å Åخانهنشینیبیبی ازبیچادریست!
Å Åخانه همسایه آش می پزند به من چه ؟!
Å Åخدا به آدم گدا ،نه عزا بده نه عروسی !
Å Åخدا برف را به اندازه بام میده !
Å Åخدا جامه میدهد كو اندام ؟ نان میدهد كو دندان؟
Å Åخدا خر را شناخت ،شاخش نداد !
Å Åخدا داده بما مالی ،یك خر مانده سه تا نالی !
Å Åخدا دیر گیره ،اما سخت گیره !
Å Åخدا را بنده نیست !
Å Åخدا روزی رسان است ،اما اِهنی هم می خواد !
Å Åخدا سرما را بقدر باال پوش میده!
Å Åخدا شاه دیواری خراب كنه كه این چاله ها پر بشه !
Å Åخدا گر ببندد ز حكمت دری /ز رحمت گشاید در دیگری !
Å Åخدامیاندانهگندمخطگذاشته!
Å Åخدا میخواهد بار را بمنزل برساند من نه ،یك خر دیگه !
Å Åخدا نجار نیست اما در و تخته رو خوب بهم میندازه !
Å Åخدا وقتی بخواد بده ،نمی پرسه تو كی هستی ؟
Å Åخدا همه چیز را به یك بنده نمی ده !
Å Åخدا همونقدر كه بنده بد داره ،بنده خوب هم داره !
Å Åخدایاآنكهراعقلدادیچهندادیوآنكهراعقلندادیچهدادی؟

Å Åخدا یه عقل زیاد به تو بده یه پول زیاد بمن!
Å Åخر ،آخور خود را گم نمیكنه !
Å Åخراب بشه باغی كه كلیدش چوب مو باشه !
Å Åخر ،ار جل ز اطلس بپوشد خر است!
Å Åخر است و یك كیله جو !
Å Åخر از لگد خر ناراحت نمیشه !
Å Åخر باربر ،به كه شیر مردم در !
Å Åخر به بوسه و پیغام آب نمی خوره !
Å Åخربزهشیرینمالشغاله!
Å Åخربزه كه خوردی باید پای لرزش هم بشینی !
Å Åخربزه میخواهییاهندوانه:هردودانه!
Å Åخر بیار و باقال بار كن !
Å Åخر ،پایش یك بار به چاله میره !
Å Åخرج كه از كیسه مهمان بود  /حاتم طایی شدن آسان بود !
Å Åخر چه داند قیمت نقل و نبات؟
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مجازاتسنگینتردرانتظاررانندگانمستدرکانادا
پیت��ر مککی ،وزیر دادگس��تری
کان��ادا اع�لام ک��رد ک��ه دولت
محافظهکار میخواه��د مجازات
رانندگی هنگام مستی را افزایش
دهد .مککی که ماه گذش��ته از
وزارت دفاع به وزارت دادگستری
کوچ کرده نگفت که این تغییر در
قانون دقیقا چه خواهد بود.
کد مطلب952 :
مککی پی��ش از دیدار با خانواده
چندی��ن قربان��ی رانندگی حین
مس��تی در ادمونتون این خبر را
اع�لام کرد« :م��ن در دادگاههای
فراوانی که در آنها رانندگان مست
محاکمه میشدند حضور داشتم،
چه به عنوان وکیل و چه به عنوان
دادس��تان .و معتقدم که رانندگی
تحت تاثیر مواد مخدر یا الکل هیچ
فرقی با نش��ان ه رفتن تفنگ به
سمت یک آدم بیگناه ندارد».
مککی روز  24جوالی با شری
آرس��نو دیدار کرد که پسر ۱۸
س��الهاش در نوامب��ر  ۲۰۱۱به
همراه دو نفر از دوس��تانش در
جریان یک تصادف رانندگی در
جنوب ادمونتون کشته شد.
رانن��ده  ۲۸س��الهای که باعث
مرگ این سه جوان شد هنگام
رانندگی مس��ت بود و دادگاه او
هنوز در جریان است.
آرس��نو پ��س از دیدار ب��ا وزیر
دادگستری به خبرنگاران گفت:
«باالخره کس��ی در دولت پیدا
ش��د که احتماال به حرفهای
ما گوش خواه��د داد .مککی
این احس��اس را به من داد که
او ی��ک پدر معمولی اس��ت که
خانوادهای معمولی دارد و نگران

این ماجراست».
آرسنو سخنگوی گروه «خانوادهها
به دنب��ال عدال��ت» اس��ت .این
گروه در ح��ال جمعآوری امضای
شهروندان برای سنگینتر شدن
حداقل مجازات رانندگانی مستی
اس��ت که باعث مرگ شهروندان
میشوند.
وزیر دادگستری کانادا

مککی پ��س از دیدار با آرس��نو
گف��ت« :تغیی��ر در قوانین باعث
میش��ود پیامی قوی به رانندگان
ارسال ش��ود .ما با این کار به این
رانندهه��ا هش��دار میدهی��م تا
بفهمند که چقدر جدی هستیم
و چ��ه کار خطرناک��ی میکنند.
شما باید بدانید وقتی الکل یا مواد
مصرف میکنید و پش��ت فرمان

مجله مه��ر :آلب��رت بویتنهوس
سرآشپزی است که  ۶سال قبل
کش��ورش را برای کار ترک کرد
و سالهاست که از خانوادهاش در
آفریقای جنوبی دور است .او حاال
اما در معرض اخراج از کش��وری
قرار دارد که به خاطر اضافه وزنش
دیگر حاضر به تمدید اقامت کاری
او نیست.
در سال  ۲۰۰۷وقتی این سرآشپز
برای کار به همراه همس��رش به
نیوزیلند آمد  ۱۶۰کیلوگرم وزن
داش��ت .مقامهای اداره مهاجرت
نیوزیلند اما حاال با وجود اینکه او
 ۳۰کیلوگ��رم از وزن خود را کم

این دو هفته از نگــاه علی اصغر ...

به اسم خدای الرحمن الرحیم
س�تایش خدای را که بازگشت
همۀ دولته�ا ،ملتها ،و س�ران
کشورها بسوی اوست .
با سلام بر ش�ما همیاران  ،هم
فک�ران و خوانن�دگان روزنام�ۀ
پیوند در شهر مونترال .

جورج اسکندر لویس
درمیان این آتش ودود و خاک و خاکستر؛
و در میان سقوط اقتصاد ویران جهان ؛ و
هم چنیندر میان خشم و غضب طبیعت
 ،س�� ّومین پادشاه آیندۀ انگلستان،کانادا،
استرالیا ،بنام جورج اسکندر لویس هفدهم
چشم به عرصۀ جهان گشود .جهانی که
لبریز از فساد و گناه و ظلم و بی دادگری
میباشد .در سراسر انگلستان چند روزی
اس��ت که رقص و پایکوبی  ،و تمام رادیو
تلویزیونهای جهان سرفصل خبرشان تولد
« نتیجه» ملکۀ عزیزمان میبود .
بیچاره دایانا! نگذاشتند بماند تا عروسی
پسرش را ببیند.
مادرمرده جوانمرگ شد.
روزانه هزاران کودک در سراس��ر جهان
بدنیا می آیند ،ا ّما فرق فرزند ش��اه کجا
و فرزن��د یک کارگ��ر ،ی��ا کارمند کجا!
لعنت برای��ن جهان نابرابر .جهانی که پر
از نژادپرس��تی ،تبعیض ،و ظلم و س��تم
میباش��د؛ جهانی که هر روز رو به خوی
حیوانیت کش��یده می شود .مرگ براین
جهان سرمایه داری .
نسل های آینده؛ اگر آینده ای باشد ،برای
گرفتن کارت سیتیزن شیپ باید به جورج
اسکندر قسم یاد کنند تا اجازۀ اقامت در
کان��ادا را دریافت کنند .ببینید ما جهان
س�� ّوم چقدر بیچاره هس��تیم  ،که برای
گرفتن اقامت در این کرۀ خاکی  ،باید از
کسی که هم نوع خودمان میباشد ،اجازۀ
حیات در این کشور را گرفت .با وجودی
که میدانیم همه از یک نطفۀ گندیده و بی
ارزش میباشیم .
هر روزدر سراسر جهان خبرهایی مختلف
و ناگوار پیش می آید ،که همۀ آنها را خبر

مینشینید کارتان چه عواقبی در ماه ممنوعیت رانندگی
پی خواهد داشت».
• دفعات بعدی ،حداکثر  ۵سال
آرس��نو هم سخنان خود را با این زندان
جمله به پایان رس��اند« :رانندگی
عامل
هنگام مس��تی بزرگترین
در ص��ورت تصادف با ش��خص و
مرگ جنایی در کانادا اس��ت و در صدمه زدن به او:
این کشور هیچکس در خیابانها حداکثر  ۱۰سال زندان
در امان نیست».
• در ص��ورت تص��ادف و قت��ل

شخصدیگر :حداکثر حبس ابد

مجازاتهایکنونی

در ح��ال حاضر حداق��ل مجازات
برای رانندگانی که هنگام مستی
رانندگیمیکنند ،اما باعث تصادف
یا مرگ نمیشوند اینگونه است:
• بار اول ۱۰۰۰ ،دالر جریمه۱۲ ،
ماه ممنوعیت رانندگی
• بار دوم ۳۰ ،روز زندان و  ۲۴ماه
ممنوعیترانندگی
• بار س��وم ۱۲۰ ،روز زندان و ۳۶

•

فــروش
رستــوران

رستورانلبنانی باموقعیتعالی،
واقع درسن لئونارد ،جنب سینما و مرکز
خرید ،با گنجایش 60نفر ودلیوریدر
منطقه مونتریال نورد بفروش می رسد.
لطفامتقاضیانجدی تماسبگیرند:

Tel.: 514-233-3665

کشوریکهبهخاطرچاقیاجازهاقامتنمیدهد!

نمی دانند  .خبر اگر به س��ود
دولت و سرمایه داران خوش
آید ،خبر اس��ت و گرنه خبر
نیست .
خبرهای ویژه :مصر
اخط��ار فرماندۀ ارتش مصر به
مرس��ی
همۀ مردم و طرفداران ُ
برای روز جمعه  .او گفته اس��ت
ک��ه هم��گان در روز جمعه به
خیابانها بیایند  ،زیرا او می خواهد
امنیت مصر را با س��رکوب بدس��ت
گیرد .این دیکتاتور می خواهد ثابت
کن��د که نوکر آمریکا نمی باش��د و
میخواهد جنبش م��ردم را آزاد کند
 .آمریکا دس��ت روی هر کش��وری
گذاش��ت آنجا را به لجن کشانید و
مردم آن کش��ور را به جان هم دیگر
انداخته میباشد .
ادامه کشتار سوریه
در س��وریه نیز هر روز آدم کش��ی و
آدمخواری گس��ترش پی��دا میکند.
مخالفان اسد اعالم کرده اند ،هرکس
می خواهد سر کار بیاید ،بیاید ،حتی
گفته اند اگر هیتلر و یا بن الدن بیاید
قبول خواهند کرد ،ا ّما اسد نه!
اس��د نیز که چنگال هایش به خون
ملت خود آغشته میباشد ،گفته است
تا آخر ایس��تاده ام .کش��ور روسیه و
ایران نیز در این جنگ خانه مان سوز
نقش بزرگی دارند.
در اخبار تلویزیون الجزیره ش��نیدم
که میگفت تعدادی از نیروهای سپاه
پاسداران و قدس در این درگیریهای
خونین جان خود را از دست داده اند.
جهان نیز دو سال و اندی میباشد نظاره
گر جنایات اسد است و هیچ غلطی نکرده.
ان��گار هیچ امیدی ب��رای بهبود جهان و
پایان دادن به این کشتارهای ناحق وجود
ندارد تا روز حس��اب .روزی ک��ه مو را از
ماس��ت بیرون کشند ،روزی که نفس ها
در س��ینه حبس شود ،روزی که همگان
سر از قبرها بیرون آورند .که آن روز بسیار
نزدیک است .
باراله��ا درآن روز ک��ه خل��ق را از قبرها
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کرده اس��ت اعالم کردهاند دیگر
این سرآشپز به خاطر چاقی حق
مان��دن در این کش��ور را ندارد.
همسر آلبرت بویتنهوس میگوید
هر سال ویزای کاری آنها به راحتی
تمدید میشد اما حاال مقامهای
اداره مهاجرت م��دارک آنها را به
خاطر اینکه وزن آلبرت «بیش از
حد استاندارد» به حساب میآید
رد شده است.
مقامهای اداره مهاجرت نیوزیلند
اعالم کردهاند ک��ه وزن زیاد این
سرآشپز سالمت او را در معرض
خطر قرار میدهد و این کش��ور
در آینده قادر نخواهد بود مخارج

درم��ان بیماریه��ای ناش��ی از
چاقی او مانند دیابت ،فشار خون
و عارضهه��ای قلبی-عروق��ی را
پرداختکند.مقامهاینیوزیلندی
اع�لام کردهاند ک��ه مهاجران به
این کش��ور باید از س�لامت الزم
برخودار باشند تا هزینه زیادی را
به بیمههای خدمات درمانی این
کش��ور وارد نکنند .آقای آلبرت
بویتنهوس حاال با  ۱۳۰کیلوگرم
وزن ب��ه تمدید نش��دن اقامتش
اعتراض کرده است اما فع ً
ال باید
به فکر بازگشت به آفریقای جنوبی
یا رفتن به کشور دیگری باشد.

برانگیزی ما را هالک و رسوا
مگردان و م��ا را به رحمت
خود دل شاد گردان.
مرگ در قطار اسپانیا
دو ّمین خبر خارج ش��دن قطاری از ریل
در اسپانیا میباشد که منجر به مرگ 80
نفرگردید.در روایات آمده است هر روز که
جهان رو به پایان میرسد حوادث و عالئم
بیشتر و بیشتر میشود.
ورشکستگیدیترویت
خبردیگ��ر خب��ر  bankruptcyیک��ی
ازشهرهای آمریکا بنام  Detroitبود.
یکی از تحلیل گران برجستۀ آمریکا که
نامش را فاش نکرده بود نظرداده است که
تمام شهرهای آمریکا یکی پس از دیگری
اعالم ورشکستگی خواهند کرد .
ک��ی فکر می ک��رد آمریکا خب��ر به زانو
نشستن خودش رادر مقابل هیوالیی بنام
ورشکستگی از رسانه ها بیان کند .
هوای جهان آلوده است.
زندگی در دود و گرد و خاک بسر میبرد.
اسنودان و ویکی لیکس
خبر دیگری که برایم جالب آمد این بود
که؛ دولت حس��ین اوباما قرار شده برای
هر مامور اطالعاتی  CIAیک مامورCIA
دیگر بگمارد ،که بعد از این کسی نتواند
خبر جنایات آمریکا را به جهان افشا کند.
ا ّما دولت نادان اوباما نمی داند که ماه در
پشت ابر تا ابد پنهان نخواهد ماند.
به تصویری نگاه می کردم ،عجیب به نظرم
رس��ید که چگونه یک سرباز آمریکائی و
یک مام��ور CIAو از طرف دیگر ژولیان
آسانژ ش��روع به افش��ای جنایات جهان
مخصوص��اً آمریکا پرده برداش��تند  .هر
آمریکایی و یا هر مسلمان و یا هر شخصی
دیگر خالف خواستۀدولت فریبکار آمریکا
فکر کند ،یا تروریست ،و یا دیوانه روانی ،و
یا جزء القاعده بحساب می آید.
تقریباً اکثردولتها جهان چنین می باشند؛
تا کی؟ تا روز رستاخیز که نزدیک است
انشاء الله.
و سفارت جمهوری اسالمی
خب��ر دیگری که برای ما ایرانیان ش��هر
مونترال شنیدنی اس��ت این است که ،از
آن روز که سفارتخانۀ ایران در اتاوا بسته
شده ،کار عده ای برای رفت و آمد به ایران
با مشکل مواجه شده می باشد .به تازه گی

نیز قرارداد بازرگانی و تجاری بین دولت
کانادا و ایران به بن بست سیاسی خورده.
از طرفی بعضی فروشگاه ها قیمت اجناس
و مایحت��اج روزانۀ مردم را باال برده اند؛ و
البته چیزی هم که باال رود پائین آمدنش
محال است.
بدینگونه دولتها و فروشگاه های زنجیره
ای ب��ه مردم زحمتکش ظل��م میکنند.
دولت کانادا مث ً
ال میخواهد دولت ایران را
تحریم و تنبی��ه کند ،ا ّما ایمیگرنت های
بینوا زیر فشار سنگین زندگی قرار میدهد.
دولتها مردم را بازیچۀ سیستم غلط خود
قرارداده اند.
ا ّما جبر زمان ش��روع به گرفتن انتقام از
دولتها را گرفته میباشد .از آمریکا با آتش
و باران و سیل و گرد بادهای ویرانگر انتقام
میگی��رد ،و هر روز اقتصاد آن را ویران تر
میکند .این انتقام کشی و خشم وغضب
از دیگر کشورهای جهان نیز بزودی آغاز
خواهد شد.
اگر جهان رو به پایان نهاده باشد و مرگ
روی در آمدن داشته باشد ،چه زود به هم
خواهند رسید.
پس ستایش آفریدگاری را که به جنایت
دولتها و از اندیش��ه های نهانی آنها آگاه
است.
و اوست که به دعای بندگانش در این ماه
مبارک رمض��ان ،و احوال تک تک خلق
بخوبیبیناست.
در ضمن ش��هادت امیرمومنان علی ابن
ابوطال��ب (ع) در این م��اه عزیز بر همۀ
بندگان اهل خرد تسلیت باد.
بارالها ما را در این شب های پرارزش برتو
ت��وکل میکنیم و از تو یاری می جوئیم و
از هم��ۀ خلق رو ب��ه درگاه تو آوریم ،که
میدانیم بازگشت همه بسوی توست.
س��خن را کوتاه کنم و بیش از این اوقات
شیرین شما را تلخ تر ازاین نکنم .
دست ازطلب ندارم تا کام من در آید
یا تن رسد بجانان یا جان زتن برآید.

•

از خداوند خواهانم که م��را از قفس آزاد
کند،
قفسم برده به باغی و دلم شاد کند!
محمدی و جمعی از
از طرف علی اصغر ّ
مسلمانان و پیروان راه حق
 21جوالی  2013مونترال
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از نامه های رسیده ....
نابسامانیهایجامعهرابایددردیکتاتوریهای
رعیتپروردیروزجستجوکرد!

د رحاشیه عرضه کتاب
«نگاهی به شاه» و
فرمایشاتنویسنده

ابوجفعرخدیر

(سن المبر :کبک)

یکش��نبه  14ژوئی��ه در
مرک��ز فرهنگ��ی ژرژ
وانی��ه ،ب��ه مناس��بت
انتش��ار کت��اب «نگاهی
به ش��اه» ،نوش��ته دکتر
عباس میالنی ،مس��وول
دپارتمان ایران نشناسی
دانش��گاه اس��تانفورد،
مطالبی گفته ش��د که
برخالف انتظار من بود و
با تکیه به حوادث بی اهمیت و مس��ائل
فرعی و چش��م پوش��ی از وقایع بزرگ و
سرنوشت ساز جهانی و تاثیر قطعی آنها
در سرنوشت میهن ما ،به طرز سلیقه ای
با تعبیر و تفس��یر وقایع پیش پا افتاده،
به تخریب شخصیت مردی انجامید ،که
محور مبارزاتی و تالش ملت ایران در یک
دوره شکوهمند آزادیخواهی و برونرفت از
تس��لط و دخالت بیگانه بود ،و هم اکنون
بعد از  60سال ارادت و احترام مردم ایران
پش��ت سر اوس��ت و کرامت و صداقتش
ثبت در تاریخ است.
البته بس��یار طبیعی است انتقاداتی هم،
مانند هر سیاس��تمدار بافضیلت دیگری،
بر او وارد اس��ت و از احترام او چیزی کم
نمی کند.
در جلس��ه ،ما حاضرین به دو س��خنران
گوش فرا دادیم.
اگ��ر از حقیر بپرس��ید چه ش��نیدی و
برداشت تو چه بود؟
پاسخ چنین خواهد بود:
قبل از همه ک ً
ال فهمیدیم آدم بد و خوب
وج��ود ندارد؛ همه ه��م خوبند و هم بد!
کس و ناکس خادم و خائن در یک صف
واحد و در یک خط قرار دارند.
برای شکوه و عظمت رضاشاه همین بس
که رجال عه��د رضاخانی همچون علی
دشتی ها بر چکمه های او بوسه می زدند
و عیس��ی صدیق اعلم ها بر کاشی های
آسیبدیده باستانی اشک می ریختند.
همین جا الزم است گفته شود که از علی
دشتی نقل می کنند در شهریور 1320
وقتی رضاش��اه از مملکت فرار می کرده
فریاد می زند:
آهای ،جیب های رضاشاه را بگردید ،مبادا
جواهرات مملکت را با خود ببرد .او دزدی
است بزرگ.
اما عیس��ی صدی��ق ،س��ناتور انتصابی
محمدرض��ا ش��اه ،در مجل��س س��نای
فرمایش��ی ،که با اِعمال نفوذ خود ،داماد
بی س��وادش را به دانشگاه تحمیل کرده
بود ،نوشته خود« ،تاریخ سیر فرهنگ در
ای��ران و اروپا» را تدریس می کرد ،اعمال
وحشیانه شاپور ذواالکتاف را که شانه های
اع��راب محروم و پای برهنه بیابان گرد را
س��وراخ کرد و از آنها طناب گذراند و به
اسارت کشید به عنوان قدرت و عظمت
و ش��کوه ایران باستان نقل می کرد و در
حضور ما دانش��جویان اشک شوق وطن
پرستانه می ریخت.
نگارنده مطمئن اس��ت ک��ه او و امثال او
هرگز برای درد و رنج و مرگ انس��ان ها
اشکی نریختند و همانند نازی ها در پی
شکوه و عظمت امپراتوری های دروغین،
عمر خود را به پایان بردند.
س�خنران دوم ،آقای دکتر عباس
میالنی ،با بیان این واقعیت روشن که
هر کسی جنبه های خوب و بد و ضعف
و قوت را با هم دارند ،مغلطه کرده و س��ر
به صحرای کربال گذاش��تند که شاه هم
صفات بد داش��ت و هم صف��ات خوب و
مصدق نیز از همان عنفوان جوانی مشکل
روانی داش��ته و از ح��ال رفتن ها و غش
کردن های او در دوران کهولت و نخست
وزیری تداوم آن ضعف بود.
آقای دکت��ر میالنی با این صغ��را -کبرا
چیدن ها به شنونده چنین القاء می کرد،
کل مشکالت ،و شکست های ملت ایران،
و کودت��ای  28مرداد و فرار و بازگش��ت

ش��اه و تسلط مجدد کمپانی های نفتی،
این بار در قالب کنسرس��یوم نفت ،همه
و همه ناشی از روان پریشی مصدق بوده
است(!)؛ نه منافع عظیم امپراتوری های
نفتی متکی بر ق��درت های بزرگ مالی-
نظام��ی جهانی؛ و نه خیان��ت ها و وطن
فروش��ی های مهره های داخلی آنها در
عصر کودتاها و همانند همه کودتاها.
به این ترتیب ملت ایران از بابت مخالفت
های خود با آریامهر و حمایت
هایش از دکتر مصدق کلی
به ش��اه رعیت پرور بدهکار
هم هست!
دکت��ر میالن��ی درب�اره
کودت�ای  28مرداد می
فرماین��د انحالل غیرقانونی
و غیردموکراتی��ک مجلس
ش��ورای ملی ک��ه درعین
حال س��اخته خ��ود او بود
(و نم��ی گوین��د در زمان او
انتخابات ص��ورت گرفته و به چه صورت
به انجام رس��یده ب��ود) و همچنین عدم
اعالم حکم شاه به ملت ایران دائر به عزل
دکتر مصدق و نصب سرلشگر زاهدی به
نخست وزیری (که باز نمی گویند با توپ
و تانک ابالغ شد و بعد پا به فرار گذاشت)
که خالف قان��ون بود عده ای از نظامیان
وطن پرس��ت چ��ون سرلش��گر زاهدی،
سرلشگر باتمانقلیچ ،سرلشگر حسن ارفع
و سرهنگ تیمور بختیار و ...دست به کار
متقابل غیرقانونی کودتا زدند و به همراهی
دیگر وطن پرستان اوباش همچون طیب،
شعبان بی مخ ،رمضان
یخی و احمد کبابی و...
آن را س��امان دهی و به
پیروزی رساندند.
اما جن��اب میالن��ی از
اعمال ف�را قانونی
ش�اه و دخالت های او
در امور دولتی و کشوری
که ناقض قانون اساسی
ب��ود کلم��ه ای به میان
نیاوردند.
آقای میالنی باید به این
سوال پاس��خ می دادند
اگر جرم مصدق انحالل
مجلس و رد حکم عزل
ش��اه بود ،پس چرا بعد از
کودتا دادستان نظامی سرلشگر حسین
آزموده (معروف به آیش��من ایران) برای
دکتر مصدق و رئیس س��تاد او س��رتیپ
ریاحی به اتهام سس��ت ک��ردن ایمان و
اعتقاد مردم به مذهب و اسالم «جعفریه»
تقاض��ای اعدام کرد و نه به اتهام  2عمل
غیردموکراتیک که ایشان ذکر کرده است.
درباره رضاشاه:
دکتر میالنی او را بنیان گذار ایران نوین و
آورنده مدرنیته در ایران نامید ،بدون آنکه
از سواد و فرهنگ و دیگر صالحیت های
این بنیان گذار مدرنیته سخنی به میان
آورد.
برای آگاهی نس��ل ج��وان ،بنابر گزارش
بان��ک جهانی ،طبق اعالم رس��می خود
ش��رکت نفتی انگلیس و ایران طی سال
های  1951-1911پنج میلیارد دالر سود
داش��ته و  430میلیون دالر س��هم ایران
بوده است ،یعنی  %8به جای  %16طبق
قرارداد دارسی.
و این سود شرکت ،غیر از سودهائی بوده
که از شرکت های تابعه خود در سرتاسر
جهان داشته و ایران طبق قرارداد سهیم
بوده است.
ش��رکت نفت انگلیس��ی جنوب در واقع
اس��تعمار در نقاب تجارت ب��ود و مانند
بختک بر س��ر ملت افتاده بود و در تمام
ام��ور مملکتی نف��وذ و دخالت داش��ت،
رضاشاه س��ال  1933شصت سال دیگر
قرارداد دارس��ی را تمدید کرد و حضور و
چپاول این پدیده ش��وم و خطرناک را در
ایران تداوم بخشید.
رضاشاه  185میلیون دالرهای نفتی که
طی مدت حکومتش گرفت طبق اسناد
موج��ود بخ��ش عمده آن را به حس��اب
های ش��خصی خود در سوئیس و لندن
و نیویورک منتقل کرد ،بطوری که دکتر
محمد قلی مجد ،در کتاب خود «رضاشاه
و بریتانیا» دوره سال های 1941 -1911
را  30س��ال تاریخ غ��ارت و چپاول ایران
نام نهاده است ،رضاش��اه در جمع اموال

طم��اع و عجول بود؛
و ام�لاک به غایت ّ
بطوری که طی  16سال حکومت چنان
ثروتی اندوخته بود که وقتی ایران را ترک
می کرد بعد از امپراتور ژاپن دومین م ّ
الک
آسیا بود.
ب��ه لحاظ فرهنگ��ی -بیس��واد و اوایل از
نوش��تن ن��ام خویش عاجز ب��ود و موارد
بیشماری از رفتارهای زشت ،فحاشی های
رکیک و وقیح و خشن در حق کارگران،
نوکران ،مدیران س��الخورده روزنامه ها ،و
شخصیت های سیاسی و حتی وزراء از او
نقل شده است.
اینجا برای رعایت اختصار فقط به گزارش
یک دیپلمات آمریکائی نام چارلز س��ی.
ه��ارت ( )1اکتفا می کن��م .وزیر مختار
سفارت آمریکا در گزارش محرمانه خود
می نویسد:
«شاه ایران حتی پنج سال بعد از تکیه بر
تخت طاووس خشونت سرگروهبانی خود
را صیقل نداده و از وقاحت خود نکاس��ته
است .ش��اید نظرم بعدها عوض شود ،اما
وقتی از نزد رضاشاه برگشتم فوریه 1940
نظرم ای��ن بود او بیش��تر از چند قدم از
توحش فاصله ندارد (».)1
انگلیس��ی ها اه��داف خود را به دس��ت
رضاخان کامال تحقق بخشیدند:
تعطی��ل مش��روطیت ،ایج��اد خفقان و
کنترل کامل سیاس��ی ایران ،بهره کشی
ه��ای آزادانه و چپاول نفت و س��اخت و
س��ازها و توسعه اقتصادی ایران به مانند
همه مس��تعمرات خ��ود تا ب��ه آنجا که
بخشی از مازاد تولید آنها را بتواند جذب
و مصرف کند و از بن بست
و خودکفائی ودهقانی خارج
و به بازار مصرف بدل گردد.
رضاخان با کشتن شخصیت
های تحصیلکرده و کاردان
انگشت شمار آن روز ایران،
و نی��ز روزنام��ه ن��گاران و
تولیدکنندگاناندیشه،باعث
گردی��د انقالب مش��روطه
پایمال ش��ود و ای��ران صد
سال از قافله فرهنگ تمدن
و دموکراسی عقب بماند و
هنوز هم زنجیر اس��تبداد و
خرافات از دست و پای مردم
ما باز نگردد.
اما راجع به س�وژه کتاب
«نگاهی به ش�اه» یعنی محمد رضا
ش��اه که خودکامه گی و جم��ع اموال و
ام�لاک را از پدر آموخت��ه بود و به دلیل
ضعف ش��خصیت مردان الی��ق و کارآی
اطراف خود را تحمل نمی کرد او نه تنها
دکتر مصدق را نمی توانست ببیند ،بلکه
احمد قوام و علی امینی و حتی حس��ن
ارسنجانی ،مبتکر و طراح اصالحات ارضی
را ط��رد کرد .او مطلقا ب��ه غالم خانه زاد
و چاک��ر جان نثار و پ��ای بوس و چکمه
لیس نیاز روانی داش��ت .از این رو عمده
تا منوچهر اقبال ها و اس��دالله علم ها و
امیرعباس هویداها م��دت های طوالنی
در پست نخست وزیری «شاه» باقی می
ماندند.
برای شناختن بیشتر او و جهت پرهیز از
اطاله کالم خواننده این سطور را رجوع می
دهم به نوشته های دو تن از نزدیکترین
و محرم ترین شخصیت سیاسی ایران به
شاه در طول تمام عمر سیاسی او ،یعنی
ارتش��بد حسین فردوست و امیر اسدالله
علم که نه تنها از بلندگوهای یکدانشگاه
آمریکائی و یا موسس��ه ه��وور و با پول و
برنامه و اهداف آنها سخن نگفته اند بلکه به
بودجه و میل و اراده شخصی و از خلوتگاه
خویش آزاد از قید و بند نوش��ته اند و به
این دلیل بعد از مرگ ش��ان انتشار داده
اند_ با مراجعه به نوشته های این دو رجل
سیاسی عهد سلطنت به ابعاد خودکامگی،
وابستگی ،فساد ،ضعف شخصیتی ،ریخت
و پاش اموال عمومی و خود بزرگ بینی
بریده از واقعیت ه��ای زندگی او پی می
برید.در خاتمه همه گرفتاری های امامتی
و امتی و نابسامانی های جامعه را باید در
دیکتاتوری های سیاه رعیت پرور دیروز
جستجو کرد.

( )1چارلز س��ی ه��ارت  1( 765و -45
 )891تاریخ 07-08-31

همدردی
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دوست فرهیخته و ارجمند،

جناب آقای لطیف صمیمی،
عزیزان و خانواده های سوگوار

در اندوه دردناک از دست رفتن فرزند دلبندتان
شادروان آقای علـی صمیمی
خود را شریک می دانیم
و برای فرد فرد بازماندگان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.
__________________

دوستداران فرهنگ وادب ایران

همدردی

جناب
عزیزان وخ آقای محمد پیشوا
انواده های سوگوار
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و بهروزی داریم.

عزیزه د
قیقی ،رشید دقیقی

سالـگرد

یک سال از درگذشت غم انگیز،
زنده یاد جناب آقای هاشم مرادی
در مونتریال گذشت...
یاد او را ،در نخستین سالگرد از دست
شدن با عزیزانش ،همسر گرامی ،سرکار
خانم دادرس ،دختران عزیزش فریبا
و مهناز مرادی ،نوه های دوست داشتنی
و مهربانش سمیرا ،پوریا و نیما
و همچنین سایر وابستگان صمیمانه گرامی می داریم.

برای فردفرد شما عزیزان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند

همــدردی

دوست فرهیخته و ارجمند،
جناب لطیف صمیمی ،عزیزان و خانواده های سوگوار
در اندوه تلخ و دردناک از دست رفتن فرزند دلبندتان
آقای علـی صمیمی
خود را شریک می دانم
و برای فرد فرد بازماندگان آرزوی آرامش و بهروزی دارم.
__________________

دکتر بهروز شریف نائینی
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چطوربه
طریقیسالم

 سال  19شماره  10  1120مرداد 1392

چند توصیۀ

نش��ریات مرتبط با سالمتی ،هر روز
نکته های متع��ددی را در خصوص
س�لامت و بهداشت فردی ،گوشزد
می کنند .مواردی همچون کاهش
مصرف کربوهی��درات ،مصرف مواد
غذایی مفید ،راه هایی جهت کاهش
استرس و غیره.
خوانن��دگان ،Huffington Post
برخ��ی از ای��ن اندرزه��ا را اینجا
پیش��نهاد داده اند ،ک��ه آنها را به
صورت مختصردر اینجا لیست می
کنیم:
 -۱نقطه تعادل را بیابید.
 -۲به صدای درون خود گوش
دهید.
 -۳به بدن خود احترام
بگذارید .درست شبیه
احترامی که برای افراد مورد
عالقه تانقائلهستید.
 -۴هرگز سیگار نکشید.
 -۵در وعده های روزانه،
مواد غذایی مفید را
بگنجانید.
 -۶به حرکات خود سرعت
دهید ،اما غذایتان را آرام
بجوید.
 -۷با پزشک تان صادق
باشید.
 -۸در مهمانی ها آرام و با وقار باشید.
 -۹اعتقاد به باورهای قدیمی را کنار
گذاشته و با زمانه کنار بیایید .سالمتی و
تازگی در تغییرات مثبت نهفته است.
 -۱۰سعی کنید بیشتر آب بنوشید.
 -۱۱عمیق و کامل نفس بکشید.
 -۱۲در مورد خواب خساست به خرج
ندهید.
 -۱۳نگران مرگ نباشید و فکرتان را
مشغولشنکنید.
 -۱۴شادی های خود را به افراد دیگر
وابسته نکنید .خود شما بهترین دلیل
برای شاد کردن خودتان هستید.
 -۱۵از مصرف بیش از اندازۀ شکر و هر
چه شکر زیادی دارد ،پرهیز کنید.
 -۱۶اگر قصد انجام حرکتی مثبت دارید،
کار کردن را از همین حاال آغاز کنید.
 -۱۷رژیم گرفتن را فراموش کنید.
محدودیت و محرومیت حس خوبی
ایجاد نمی کند و نتیجه مستمری برای
شما نخواهد داشت .در عوض سعی کنید
رابطه ای خوب بین احساسات خود و
غذا خوردن ایجاد کنید .یاد بگیرید که
راه هایی بهتر که به غذا خوردن وابسته
نیستند را برای رسیدن به وزن متعادل و
سالمتی پیدا کنید.
 -۱۸سعی کنید هر روز زمانی را برای
استراحت و تمدد اعصاب مشخص کرده
و به آن عمل کنید.
 -۱۹اندکی خودشیفته باشید .هر صبح
جلوی آینه به خودتان بگویید« :دوستت
دارم!»
 -۲۰تفاوت غذاهای واقعی را با تنقالت و
خوردنی های بی ارزش بشناسید .سعی
کنید غذاهای واقعی و مفید بخورید.
 -۲۱همیشه به خاطر داشته باشید که
«پیشگیری بهتر از درمان است».
 -۲۲نسبت به محیط اطراف تان و
چیزهایی که به خورد بدنتان می دهید
آگاه باشید.
 -۲۳نسبت به هر مورد فیزیکی،
احساسی و روانی که حسش می کنید،
مثبت باشید .قطع ارتباط ،بهترین راه
حل و فصل مشکالت نیست.
 -۲۴هر روز خنده رو و بشاش باشید.
 -۲۵قدردان باشید و برای داشتن
سالمتی تالش کنید.

PAIVAND: Vol. 19  no.1120  août 01, 2013

www.paivand.ca

ه و کـوتاه برای سـالمتی...
ساد

هر یک قدم اضافهای
که بردارید به حساب
میآید .همیش��ه به
ج��ای آسانس��ور از
پلهها استفاده کنید
یا یک ایستگاه قبل از
مقصدتان از اتوبوس
پیاده شوید و بقیه راه
را پیاده بروید.

از تبلیغ��ات بی��ن
برنامههای تلویزیونی
اس��تفاده ک��رده،
بایس��تید و ورزش
کنی��د .ی��ا ی��ک
دوچرخهثابت در اتاق
نشیمن خود بگذارید
که هنگان تماش��ای
تلویزی��ون دوچرخه
بزنید.


•

کالری مصرفی خود
را کاهش دهید


س��المترین راه وزن کم کردن
نه رژیمهای س��خت اس��ت نه
ورزشهای طاقتفرسا .بدن در
زمینه ورزش و غذا تغییرات ُکند
را دوست دارد.
بعنوانمثال،کسیکهسالهاست
ورزش نکرده است ،نباید شروع
به دویدن س��ه کیلومتر در روز
کن��د .نه تنها س��ختی این کار
انگیزه شما را کم میکند ،بلکه
احتم��ال زیادی برای آس��یب
دیدن تان وجود دارد.
ای��ن مس��ئله ب��رای آنه��ا که
یکدفعهای ش��روع به گرسنگی
دادن به خودشان میکنند هم
صدق میکند .رژیمهای غذایی
ک��ه سرس��ختانه کالریه��ای
مصرفی ش��ما ی��ا موادغذایی
که میتوانید اس��تفاده کنید را
محدود میکند ،موجب کمبود
موادمغذی و ویتامینهای مورد
نیاز بدنتان خواهد شد.
پ��س اگر الزم اس��ت وزنتان را
پایین بیاورید ،چه باید بکنید؟

نیاز انرژی و کاهش وزن

بدن ش��ما برای تامی��ن انرژی
موردنیاز خود از غذاها استفاده
میکن��د و انرژی اضاف��ه را به
صورت چرب��ی در خود ذخیره
میکن��د .این یعن��ی اگر مقدا
بیش��تری موادغذایی نسبت به
آنچه بدنتان برای فعالیتهای
روزم��ره و حفظ س��لولها نیاز
دارد مص��رف کنید ،وزنتان باال
خواهد رفت.
برای کم کردن وزن ،باید بدنتان
را مجبور به استفاده این ذخایر
چربی کنید .موثرترین راههای
آن عبارتند از:
کاهش کالریهای مصرفی
 افزایش سطح فعالیت
بدنی
ب��ه همی��ن دلی��ل اس��ت که
متخصصین برای کاهش وزن،
رژیمغذای��ی و ورزش را توصیه
میکنند.

تغییرات را آرامآرام شروع کنید

تغییرات کوچک تفاوت بزرگی
ایجاد میکند .یک بیس��کویت
اضاف��ه در هفته ممکن اس��ت
باعث شود در س��ال  ۲کیلو از
وزنتان کم کنید .اگر بیسکویت
را از برنامهغذاییت��ان ح��ذف

کنید ،باز همان مقدار وزن کم
خواهید کرد.
مطمئناً پایبند شدن به رژیمی
که در آن بجای ش��یر پرچرب،
ش��یر کمچرب اس��تفاده شود
یا ب��رای صبحانه خ��وردن در
آن وقت گذاش��ته شود برایتان
راحتتر خواه��د بود تا رژیمی
که در آن برای همه موادغذایی
مصرفی قوانین گذاشته شود.
ممکن است فکر کنید که برای
کم ک��ردن وزن نی��از به ایجاد
تغییران دائمی در عادات غذایی
است ،درحالیکه اهداف کاهش
وزن معموالً ابتدا برای دورههای
هفتهای تنظیم میشود و هدف
نهایی نگه داشتن این عادتها
برای ماهها و سالهاست ،یعنی
همان تغییردر سبک زندگی.

سطح فعالیت جسمیتان را
افزایش دهید

کسی که میزان ورزش خود را
بیشتر میکند اما همان کالری
مصرفی قبلی را حفظ میکند،
حتماً وزن کم میکند.
حتی اگر از باشگاه متنفر باشید-
حتی ورزش س��بک مثل یکپیادهروی کوتاه  ۲۰دقیقهای-
اگر تقریباً همه روزهای هفتهانجام شود بس��یار فایدهبخش
خواهد بود.
هربار که بیش��تر از زمان عادی
ورزش کنید ،کال��ری و چربی
خواهید سوزاند.
راهه��ای مختلفی برای افزایش
فعالیت جسمیتان وجود دارد.
ورزشهای گروهی ،کالسهای
ایروبیک ،دویدن ،راه رفتن ،شنا
کردن و دوچرخهس��واری همه
اینها سطح تناسباندام شما را
ارتقامیبخشد.
چیزی را پیدا کنید که برایتان
راحت باشد و از انجام آن لذت
ببرید .این باعث میشود آن را
در برنامه زندگیتان جا انداخته
و ادامه دهید.

آخرهفتهها بدون ماشین بیرون
آمده و تا مرکز خرید پیاده بروید.
پیادهرویهای طوالنیتری را تا
پارک نزدیک خانه بروید و اگر
نیاز به خوراکی داشتید حتما از
خانه ببرید تا بر آنچه میخورید
کنترلداشته باشید.


است؟

اضافه وزن تان چقدر

پزش��کان برای ارزیاب��ی وزن از
( BMIش��اخص ت��وده ب��دن)
استفادهمیکنند.
 BMIحدود  18.5تا  ۲۵سالم
است.
اگر  BMIشما باالتر از  ۲۵باشد،
یعنی اضافه وزن دارید.
 BMIباالتر از  ۳۰نشانه چاقی
است.
 BMIباالتر از  ۴۰چاقی کشنده
است.
ب��رای اندازهگی��ری  BMIباید
وزنتان را به کیلوگرم و قدتان را
به متر بدانید.
س��پس از فرمول زیر استفاده
کنید.
 .۱ابت��دا قدت��ان را در خودش
ضرب کنید.
 .۲س��پس وزنتان را با عدد به
دست آمده تقسیم کنید.
 .۳عدد حاص��ل  BMIخواهد
بود.
اگر اضافه وزن داش��ته باش��ید
و واقع��اً بخواهی��د آن را پایین
بیاورید ،نمیتوانید عادات غذایی
کنونیتان را ادامه دهید.
با خوردن غ��ذای زیاد و کیک
و شیرینی ،کاهش چربی بدن
ممکن نیس��ت .معنای آن این
نیست که هیچوقت نمیتوانید
از این موادغذایی استفاده کنید.
بلک��ه باید ی��اد بگیرید چطور
موادغذایی مصرف��ی خود را به
وعدههای سبکتر محدود کنید.
ب��رای کاه��ش وزن میتوانید
ب��ا خ��وردن غ��ذای کمت��ر و
انتخابهای س��المتر ،بدنتان را
مجبور کنید ذخایر چربی خود
را بسوزاند.
این به معنی رژیمهای س��خت
نیس��ت (هر رژیمی که در آن
کمت��ر از  ۱۵۰۰کالری مصرف
میش��ود) ک��ه معم��والً باعث
ضعیفتر شدن یا ناامید شدنتان
میش��ود .رژیمه��ای کوت��اه و
سخت معموالً ابتدا کاهش وزن
سریع و متعاقب آن افزایشوزن
را به دنبال خواهند داشت.
کم کردن وزن به طریق سالم و
معقول هیچ راه میانبری ندارد.

خ��وردن  ۳۰۰ت��ا  ۵۰۰کالری
کمت��ر در روز ،بین نیم تا یک
کیلوگ��رم وزن در هفت��ه ک��م
میکند.اینیکهدفواقعبینانه
است .ش��اید کند به نظر برسد
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اما در طول یکس��ال چیزی در مصرف آن را قطع کنید.
حدود  ۵۰کیلو کاهش وزن به • غذا:
دنبال خواهد داشت.
قط��ع مص��رف ش��کالت ی��ا
چربیها باالترین میزان کالری بیس��کویت در ط��ول هفته و
را درمی��ان موادغذای��ی دیگر مصرف تنقالت س��المی مثل
(پروتئین و کربوهیدرات) دارند ،می��وه ب��ه ج��ای آن .نخوردن
ازاینرو یک راه عالی برای کاهش غذاهای سرخکردنی یا فستفود
کالریهای مصرفی ،کم کردن و اس��تفاده از قس��متهای
غذاهای پرچرب و خوردن غالت کمچرب گوشت.
کامل ،میوهها و سبزیجات است • .هر هفت��ه اهداف خ��ود در
در زیر به راههایی برای کاهش ارتب��اط ب��ا ال��کل ،ورزش ی��ا
کالریه��ای مصرف��ی ش��ما برنامهغذاییتانرابنویسید.
بدون ایجاد تغییر ش��گرف در • روحیات و نظرات خود در هر
برنامهغذاییتاناشارهمیکنیم .روز را یادداشت کنید.
صبور باش��ید و پشتکار داشته
• جایگزین کردن نوشابههای باشید
ممکن اس��ت یک ت��ا دو هفته
گازدار با آب ،آبمیوه و دوغ.
• جایگزین کردن شیر کمچرب طول بکش��د تا تغییراتی را در
بدنت��ان ح��س کنید ام��ا این
با شیر پرچرب.
• خوردن مقدار سبکتری غذا تغییرات اتفاق خواهند افتاد .بعد
در وع��ده ناهار .مث� ً
لا خودتان از ماه اول میتوانید نتایج را روی
ساندویچ درست کنید و مصرف بدنتان مشاهده کنید و با گشاد
کره ،روغ��ن یا مایونز را کاهش شدن لباسهایتان آن را حس
کنید.
دهید.
• قطع مصرف قند و ش��کر با یک��ی از مهمتری��ن جنبههای
رژی�� م گرفت��ن حف��ظ انگیزه
چای و قهوه.
• مص��رف مق��دار کمت��ر از اس��ت .روزهایی خواهد بود که
نمیتوانید سالم غذا بخورید یا
غذاهایی که دوست دارید.
• خودداری از خ��وردن پُرس هفتههایی که شاید هیچ وزنی
کم نکنید .و همه اینها موجب
دوم غذا.
• قطع مصرف تنقالت ناسالم دلسردی در شما شود.
مثل شیرینیجات ،بیسکویت و برای همه آدمها این یکس��ان و
طبیعی است ،بنابراین نگذارید
چیپس و پفک.
• کاهش مصرف نوشیدنیهای که برنامههایتان را خراب کند.
ممکن است هیچ کار اشتباهی
الکلی.
همه این کارها تاثیری مثبت بر انجام ندهی��د اما برنامهتان نیاز
به بازنگری داشته باشد.آیا الزم
سالمت تان خواهند داشت.
آخر این که درمقابل وسوس��ه است سطح فعالیتجسمیتان
نخ��وردن صبحان��ه ی��ا ه��ر را ب��اال ببرید؟ یا چن��د تغییر
وعدهغذای��ی دیگ��ر ب��رای کم کوچک در رژیمغذاییتان ایجاد
کنید؟
کردن وزن مقاومت کنید.
ب��ا ای��ن ک��ه نخ��وردن ی��ک یا تعهد بیشتری نسبت به برنامه
وعدهغذای��ی کال��ری مصرفی کنونیتانداشته باشید؟
روزانه ش��ما را برای آن ساعت یک جنبه دیگر آن این اس��ت
پایی��ن م��یآورد ،ام��ا بعده��ا که حتم��اً موفقیتهایت��ان را
جشن بگیرید .وقتی روی ترازو
گرسنهترتانمیکند.
از این رو نه تنه��ا برای جبران میروید و میبینید که وزنتان
آن پرخ��وری خواهی��د ک��رد ،پایین آمده است ،برای پیشرفت
بلکه برای پر ک��ردن این جای طوالنیم��دت ،بهتر اس��ت که
خالی انتخابهای ناسالمی هم به خودت��ان جای��زه بدهید--
جایزههایی مثل خریدن لباس
خواهیدداشت.
عادته��ای غذایی نامنظم هم جدید یا کم کردن کار خانه.
متابولیسم و سوخت و ساز بدن 
شما را برهم میزند و این پایین فواید کاهش وزن برای سالمتی
آوردن وزن را دشوارتر میسازد .تحقیقات نش��ان داده است که
زنان چاقی ک��ه  ۵تا  ۱۰کیلو

وزنش��ان را پایین آوردند ،خطر
ابتال ب��ه دیابت خ��ود را نصف
برنامهتان را یادداشت کنید
اگ��ر مطمئ��ن نیس��تید ک��ه کردهاند .برای آقایان خطر ابتال
رژیمغذاییتان چه اشکالیدارد ،ب��ه بیماریهای قلب��ی به طرز
س��عی کنید هر چیزی که در قابلتوجهی کاهش یافته است.
طول روز میخورید یا مینوشید به طور کلی ،با باال رفتن س��ن،
وزن افراد بیشتر میشود .اضافه
را یادداشت کنید.
آخر هفته نوش��تههای خود را کردن چند کیلو در طول چند
مرور کنید تا اش��کال کارتان را سال اشکالی ندارد اما آنهایی که
درمقایسه با وزن ۱۸سالگیشان
پیدا کنید.
باید دنبال غذاهای فراوریشده ۱۰ ،کیلو اضافه میکنند ،خیلی
الکل ،فستفود ،سس و غذاهای س��ریع خطر ابتال به مشکالت
جسمی را در خود باال میبرند.
سرخکردنیباشید.
اگر رژیمغذاییتان به نظر سالم ب��ه نظ��ر میرس��د ک��ه اینها
میآید ،به حجم وعدههای خود مشکالتی هستند که شاید در
نگاه کنید.
آینده الزم ش��ود که نگرانشان
وقتی تصمی��م گرفتید که چه ش��وید اما زم��ان بس��یار زود
تغییراتیبایددربرنامهغذاییتان میگذرد .با حفظ وزن س��الم،
ایجاد کنید ،آنها را یادداش��ت در س��الهای آینده به احتمال
کنید.
یو
کمت��ری دچ��ار بیم��ار 
ناراحتیهای جس��می خواهید
مثلًا :هفته اول
شد.
• ورزش کنید:
--------------یک پیادهروی  ۲۰دقیقهای در

ساعت ناهار.
• الکل:

 20 139رجب  11 1433ژوئن 2012

ه
را 
ن
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استفاده می کنید:
اگر از موبایل
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يادداشت

هوشمند ما را به
وم خرداد ،1388
سطر آن را با همت
به حراست از آن
در انتخابات اخير،
الزم��ه اس��تفاده از ابزاره��ا و
ملت
مامي كه اينسرویسهای تکنولوژیک ،آگاهی
د و آرزويي كه به
پروراند.مجموع��های از کدهای اخالقی
دل مي از
بيقدر که زیر پا گذاشتن آنها ممکن
كه اين بنده است
اس��ت در بس��یاری از فرهنگها
سيم و جبهه شكر
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يادداشت

مدیریت زندگی ...

عبدالرضا داوري٭

ترموديناميك  22خرداد

به این  ۱۰نکته مهم توجه داشته باشید!

بیاحترامی یا بیادبی تلقی شود.
ب و محترم،دررأي
این مطل��ب  ۱۰مورد از آنها را
دانها زينت يافته
آشكاروانید.
اي ملت را میخ
ضریب نفوذ موبایل در س��الهای
سالمي است؛ رأي
المللي در سراس��ر جه��ان به طور
طلبان بين اخیر
اشرافيگري است؛
انفجاری و برقآس��ا افزایش یافته؛
مستضعفان
ط��وری که هماکنون ب��ه اندازه
فان و به
ت .اينها بخشهاي
ش��مار همه س��اکنان کره زمین،
ه ميكند و هرگاه
گوشازیهای موبایل در جهان وجود
د و با بهرهگيري
كرس��ي در چنین ش��رایطی ،موبایل
ت ،او را بر دارد.
بخش��ی جداییناپذیر از فرهنگ
ت ،ولي اعظم خدا
ش��ده و اس��تفاده از آن مس��تلزم
ّجل هَّ
الل فرجه ،اين
رعایت مجموعهای از اتیکتهای
حمود احمدينژاد
اخالقی است.حماسه مردمي
��م و به پيروي از

 )۲فریاد نزنید.

همیش��ه حواستان باشد تا وقتی
مشغول مکالمه با موبایل هستید،
داد و ه��وار راه نیندازی��د .به طور
متوسط کاربران موبایل در هنگام
مکالم��ه تلفنی صدای خ��ود را ۳
برابر بلندت��ر از مکالمات حضوری
میکنند .همیش��ه حواستان به
بلندی صدایتان باشد.

 )۳وقتی برای صرف غذا با کسی
قرار میگذارید ،با توجه بیش از
اندازه به موبایل ،آرامش خود و
همراهانتان را به هم نزنید.
دوست ندارد که مانند
22چکسی
هی
خرداد
گروگان��ی در میانه مکالمه تلفنی
دو نفر دیگر گی��ر بیفتد ،یا وقتی
همراهش مشغول پیام فرستادن
برای ش��خص دیگری اس��ت ،در
سکوت و تنهایی بنشیند .همیشه
پی��ش از نشس��تن پش��ت میز با
دوست یا همراهانتان ،موبایل خود
را در وضعیت سایلنت قرار دهید.
هرگز موبایلتان را روی میزی که
قرار اس��ت روی آن غ��ذا را صرف
کنید ،قرار ندهید.


 -1راز تخريب احمدينژاد چيست؟ تمامي پژوهشها
و بررس��ي هاي علمي اين نكته را تأييد ميكنند كه در
تاريخ معاص��ر ايران هيچ چهره و ش��خصيتي به اندازه
محمود احمدينژاد مورد هجمه و تخريب رس��انههاي
جمعي قرار نگرفته اس��ت .اين هجمه سازماندهي شده
از چنان ابعاد وسيعي برخوردار است كه ديگر به عنوان
يك ناظ��ر آماتور امكان ارزياب��ي و تحليل محتواي آن
موج��ود نبوده و به جز از طريق يك پژوهش فراگير كه
متضمن صرف وق��ت فراوان با كاربس��ت حضور تعداد
زيادي از پژوهش��گران اس��ت ،تحليل اين پديده پيچيده ميس��ر نخواهد بود .از
آنجا كه بيش از يك دهه اس��ت كه به تدريس ترموديناميك و دروس وابسته به
آن مشغول هستم  ،در اين يادداشت بنا دارم با كاربست مفاهيم ترموديناميك،
كنش تاريخي احمدينژاد را در سپهر عمومي ايران تحليل نمايم .سالها پيش از
اين نيز مرحوم مهندس مهدي بازرگان با كاربست مفاهيم مستخرج از قانون دوم
ترموديناميك نظير آنتروپي در كتاب عشق و پرستش ،برخي رفتارهاي انساني را
تحليل نمود كه اينجانب نيز در نظر دارم با كاربست مفهوم تعادل ترموديناميكي،
واكنش��هايي كه در برابر كنش��گري دكتر احمدينژاد در رأس دولت جمهوري
اس��المي ايران ايجاد شده را بررسي نموده و نشان دهم كه حمالت بيسابقهاي
كه عليه احمدينژاد و يارانش اعمال ميش��ود مس��تقيماً به برهم خوردن نظم
ايجاد ش��ده و تعادل مطلوب اكبر هاش��مي رفسنجاني در ساختار اجرايي كشور
طي سالهاي  68تا  84ارتباط دارد.
 -2سوم تير  84و بيست و دوم خرداد  ،88روزهايي هستند كه در آن ملت
ايران با رأي خود ،اشرافيت برآمده در جمهوري اسالمي را نفي كرده و مردي را
برگزيدند كه تعادل ايجاد شده به نفع اشرافيت بوروكراتيك را بر هم زد .هرچند
ك��ه رأي  17ميليوني مردم ايران در س��وم تير  84تا ح��د زيادي واجد جنبه
س��لبي بود ،اما رأي بيس��ابقه  25ميليوني مردم ايران در بيست و دوم خرداد
 ،88در شرايطي به احمدينژاد تعلق گرفت كه چهار سال عملكرد وي در منظر
مردم قرار گرفت و اين بار مردم بر اس��اس كارنامه دولت نهم ،احمدينژاد را بر
صدر نش��اندند .بر اين اس��اس ميتوان اذعان نمود كه كيفيت رأي ملت ايران
اخالقی
کدهای
بس��یاری از
عمدتازاً واجد جنبههاي ايجابي و اثباتي و بر مبناي
خرداد 88
این دوم
بيس��ت و
در
ممکن
و
اند
ت
متفاو
کشور
کشور به
قض��اوت در خصوص بينش ،منش ،روش و كنش محمود احمدينژاد ش��كل
درنظير ملت ايران به احمدينژاد از يك س��و و
متفاوتی ورابي
اقبال عمومي
اس��ت.
گرفته
های
برداشت
اس��ت
----------جديسابقه اصحاب قدرت و ثروت عليه او از سويي ديگر ،در مقابله
بي
حمالت
پیداشته باشند.
«اشرافيتشوید!
پیوند را آبونه
بوروكراتيك»
احمدينژاد با تعادل سيس��تماتيك ايجاد شده به نفع
•
طي س��الهاي  60تا  84و تالش او براي ايجاد تعادلبا پست
سریعنوين به نفع
سيس��تمي
اخير دائماً
تلفنی:تالش نموده
«مردم» ريشه دارد .به واقع احمدينژاد طي هفت سال
متاس
شما هم به لیست بلند ایمیل پیوند،
اسالمي را
تا نظم سيس��تماتيك ايجاد شده به نفع اشراف برآمده در جمهوري
514-996-9692
از
خواهید
بپیــوندید :و>> اگر
اساس
ادامه بر
دهد كه
شكل
نظميمینو بر
بر هم زده
ایمیل
خوددررا به
نشانی
اساس منافع مردم راو یا
آگاه
پیوند بصورت منظم
اینترنتی
انتشار
پرداخت.
خواهم
آن
به
ترموديناميكي
تعادل
تحليل
کنید:
شوید ،نشانی ایمیل خود را
ادامه در صفحه 16
Info@paivand.ca
به ما ایمیل کنید:
ـــ  85دالر در سال ـــ
info@paivand.ca

اندازهارسال اساماس در هنگام
تاريخ معاص��ر ايران هيچ چهره و ش��خصيتي به )۷از
محمود احمدينژاد مورد هجمه و تخريب رس��انههاي
قرارنادیده
باشد را
رانندگی اکیدا خودداری کنید.
نگیرید:اين هجمه سازماندهي شده
نگرفته اس��ت.
جمعي
سینما،
و
تئاتر
های
ازسال
عنواندریاف��ت جریمه س��نگین
کلیساهاديگر بهبج��ز
ن ابعاد وسيعي برخوردار است كه
چنان
مربوط
امكاننهای
آماتوراز مکا
بس��یاری
و
درمونتریال (!) واقعا هیچ پیامی در
به محتواي آن
تحليل
ارزياب��ي و
يك ناظ��ر
پژوهش فراگير
طريق يك
نبوده و به جز از
موج��ود
کتابخانهها،
ش��هروندان،
عب��ادت
كهوجود ندارد که ارزش چنین
جهان
مراس��محضور تعداد
دخترتان بایاكاربس��ت
رقصوق��ت فراوان
کالسصرف
متضمن
ریسک بزرگی را داشته باشد.
زيادي از پژوهش��گران اس��ت ،تحليل اين پديده پيچيده ميس��ر نخواهد بود .از
تش��ییع جنازه دوس��ت پدرتان ،
آنجا كه بيش از يك دهه اس��ت كه به تدريس ترموديناميك و دروس وابسته به
سکوت
هستنددرکهاينحفظ
عمومی به
های
ن
مکا
در
وقتی
)۸
دارم با كاربست مفاهيم ترموديناميك،
يادداشت بنا
جاهایی هستم ،
آن مشغول
پس
است.
حضور
الزم
شرط
كنشآنها
در
مکالمه تلفنی
مشغول
دلیلی
هر
احمدينژاد را در سپهر عمومي ايران تحليل نمايم .سالها پيش از
تاريخي
دوم
قانون
از
مستخرج
مفاهيم
كاربست
با
بازرگان
مهدي
مهندس
مرحوم
نيز
اينمطمئن شوید که وقتی در چنین میشوید ،مراقب ادبیاتی که به کار
ی را
انساني
رفتارهاي
برخي
پرستش،
كتابلعشق
آنتروپي
ترموديناميك نظير
دارید،درموبای
حضور
موقعیتی
شنود که
کسی نم
باشید.
برید
تان و می
تحليل نمود كه اينجانب نيز در نظر دارم با كاربست مفهوم تعادل ترموديناميكي،
باشد.
نداشته
وجود
ابراز
امکان
جمهوريیگویند
خط چه م
س��وی
آن
در
واكنش��هايي كه در برابر كنش��گري دكتر احمدينژاد در رأس دولت

رهگذرانی که در
از
بس��یاری
ام��ا
اس��المي ايران ايجاد شده را بررسي نموده و نشان دهم كه حمالت بيسابقهاي
نظم شما را
صدای
هستند
اعمال ميش��ود اطراف
صــوتی
به پیــا
كه)۵
خوردن
شما برهم
مس��تقيماً به
هایيارانش
احمديمنژاد و
عليه
كشور
شنوند،ساختار
رفسنجاني در
تعادل مطلوب
ايجاد ش��ده و
بهتر است
اجراييهم
پس شما
هاش��مي می
اعتم��اداكبرکنی��د و
()Voicemail
ارتباطاز دارد.
 68تا 84
طي
مواقع آنها از گفت��ار پاکی��زهای بهره بگیرید.
بس��یاری
سالهايدر
بگذارید
 -2سوم تير  84و بيست و دوم خرداد  ،88روزهايي هستند كه در آن ملت
گوید اگر
پاسخگوی تماسهای غیرضروری ی��ک قانون طالی��ی می
ايران با رأي خود ،اشرافيت برآمده در جمهوري اسالمي را نفي كرده و مردي را
خاصی را روی
کلمه
اشرافيت حاضر
زمانی که
ايجاده��ر
توانید
باش��ند.كهمی
زد .هرچند
نیستید هم
بوروكراتيك را بر
شده به نفع
تعادل
برگزيدند
کنید و با آن
پرینت
خود
شرت
تيری
س��وم ت
که بادر شما
 17به تما
خواستید
واجد جنبه
زيادي
ح��د
 84تا
هاییايران
سمردم
ميليوني
ك��ه رأي
عمومیخرداد
بيست و دوم
ايرانندر
س��ابقه
ش��دهرأي بي
گرفتهبود ،اما
س��لبي
بروید ،لطفا
های
مردم مکا
ميليوني به
الزم25را نشان
واکنش
منظر
عملكرد وي در
چهار سال
 ،88در
تلفنی در
مکالمات
کلمه را در
دهید.شرايطي به احمدينژاد تعلق گرفت كه آن
مردم قرار گرفت و اين بار مردم بر اس��اس كارنامه دولت نهم ،احمدينژاد را بر
کار نبرید.
مکانهای عمومی هم به

صدر نش��اندند .بر اين اس��اس ميتوان اذعان نمود كه كيفيت رأي ملت ايران

عمومی
های
ن
مکا
در
هرگز
در)۶
بيس��ت و دوم خرداد  88عمدتاً واجد جنبههاي ايجابي و اثباتي و بر مبناي
حریم
و
شخصی
فضای
به
)۹
تماس
پای��ان
منتظر
را
دیگ��ران
قض��اوت در خصوص بينش ،منش ،روش و كنش محمود احمدينژاد ش��كل
س��و و
دیگران يك
احمدينژاد از
ملت ايران به
درنظير
اگربي
عمومي و
خوداقبال
اس��ت.
گرفته
صفی
نگذارید.
تلفنی
بگذارید.
احترام
خصوصی
جدي
مقابله
در
ديگر،
سويي
از
او
عليه
ثروت
و
قدرت
اصحاب
سابقه
بي
حمالت
حضوردارید ،یا زمان سفارشدادن اگر مجبوریددر یک مکان عمومی
احمدينژاد با تعادل سيس��تماتيك ايجاد شده به نفع «اشرافيت بوروكراتيك»
استفاده کنید،
میز شما فرا رسیده ،دیگران نباید از تلفن همراه خود
طي س��الهاي  60تا  84و تالش او براي ايجاد تعادل سيس��تمي نوين به نفع
نژادآن
احمدي با
تماس شما
بمانند
دیگرانی که
و
شما
سالکنید
سعی
اخير دائماً
میانتالش نموده
طي هفت
دارد.تابه واقع
منتظرريشه
«مردم»
چنین
برسد.
پایان
به
خط
س��وی
ایستادهاند
یا
نشسته
تان
ف
اطرا
در
سيس��تماتيك ايجاد شده به نفع اشراف برآمده در جمهوري اسالمي را
تا نظم
اساس
ادامه بر
کم كه
شكلتدهد
هیچبر اساس
نظمي نو
بر هم زده و
منافعقابل
ج��ای دنیا
رفت��اری در
باشد.
فاصله
سهدرمتر
مردم را دس
پرداخت.
آن خواهم
ترموديناميكي به
تحليل
تماس
تعادلنیست .اگر
پذیرش
تلفنی 
ادامه در صفحه 16
ش��ما واقعا چنین اهمیت باالیی  )۱۰در هنگام مکاملات سعی کنید

سرنوشتزرين سرنوشت
ن برگ
ايرانيان
انيان

ع و س��ختكوش و
ايشان
كنم و براي 
اسالم
إعالء كلمه  )۱به کسانی که در اطراف شما
و حركت كوشنده
هستند احترام بگذارید.
نم و بديهي است
وقتی با دیگ��ران رو در رو برخورد
ر اين صراط قويم

میکنی��د ،در یک جلس��ه کاری
مقام كه
مکالمه دوستانه ،توجه کامل و
دان عالي یا
شمولموکاست خود را به آنان بدهید
و درجات و بیک
ت مي
الصالحينور رفت��ن با موبای��ل خود به
اداهللكنم .و از
هَّ
دالیل مختلف ،برای اساماس بازی
د علي خامنهاي
پاسخ به تماسها یا چک کردن
و
1388/5/12
ایمیلها ،بپرهیزید .اگر تماس��ی
آنقدر مهم اس��ت که باید به آن  )۴مکانهایی که در سراسر جهان
جدول با
دوخود
صحبت
يکاز طرف
پاسخ دهید،
شرح باید در آنها سکوت و آرامش برقرار

5099

اشتراکپیوند

دارد ،از میزت��ان فاصله بگیرید ،یا به استانداردهای اخالقی در نقاط
تمامدو شرح
جدول با
يکو پس از
از صف خارج شوید
گوناگون جهان احت��رام بگذارید.

5099

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

جدول
جدول ويژه
جدول عادي
عادي____________________
وعادی
جدولهای ____________________ ویژه

افقي:
-1تيم فوتب��ال پرطرفدار تبريزي كه
اين فصل عن��وان نايب قهرماني ليگ 1
برتر را كسب كرد – گيسو
2
 -2ممكن است – آهنگر شاهنامه –
3
مرد عارف
 -3ساقه زيرزميني – از هفتسينها 4
– وبگاه معروف
5
 -4شهر مسجد اميرچخماق – پرش
6
– خاطر – ناگهاني
 -5شگرد – شهري در استان اصفهان 7
– چاق
8
 -6گل��ي معط��ر – تالف��ي – نف��س
9
خسته
 -7جزيره ايران��ي – ادا كردن پيمان 10
– آشفته
11
 -8آب چشم – درون صدف – بانگ
12
 -9بعضي خوابش را ميبينند – چمن
13
– آشكاركننده
 -10عض��و راهي – پنهان ش��دن – 14
شيفته و شيدا
15
 -11مركز نروژ – ش��هري در استان
كهگيلوي��ه و بويراحم��د – ح��رف
 -8از اعداد ترتيبي – ش��هري در استان
همراهي عرب
اصفهان – درخت مخروطي
 -12آئينها – پس��وند رنگي – كشتي  -9از جنس آهن – آشكار – تأثير
)0.62شيريني تولد
جنگي –
 –Puzzleدختر
2–(Hard,حواري خائن
 -10 difficulty ratingفراوان
 -13تيردان – سازمان فضايي – هادي  -11مس��اوي – ضدهزينه – سرزمين
برق
باستاني
 -14سهولت – ارادتمند – گليم
 -12ب��زرگ – دختر عرب – مردم يك
 -15نوردهن��ده – بازيگ��ر م��رد ل��ج و كشور – بخش حفاظتي خودرو
لجبازي
 -13كن��ج و گوش��ه – روز اول هفته –
عمودي:
متاع
-1آمدن به سبك بزرگان – گروه بزرگي  -14ي��ك ت��اي كفش – س��بك ادبي
از جانوران دريايي را تش��كيل ميدهند صائب – شهري در استان هرمزگان
ك��ه از لحاظ س��اختمان بدن��ي با ديگر  -15دو چيز نامتناسب بخصوص از لحاظ
بيمهرگان تفاوت اساسي دارند
بزرگي و كوچكي – پيشه تصويربردار
 -2مشاور – جمع شيء – از
حل جدول عادی شماره 5098
پادشاهان ساساني
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
شريك
جمع
 -3پروردگار –
ر
ا
ا ن ف ج
ل ر ي ه
ا ت ا
 1ذ
– منكر شدن و باور نداشتن
ا
ا س ر
ر
ا
د
ا
ب ه
 2ل غ و
ت ا ك
ل
ف ا
م س ب ب
 3ي م
 -4تنبل جالي��زي – پرنده
ل ت
ي ك د س ت
ر
ا ش خ و
 4ل
خرامنده – حش��ره خونخوار
و
ي د
ا ت
و
د
و ل ز
5
– خرده سنگ
ر
ا
د ي و
ر
س ي ا
ا ش و
 6ج
 -5پاسخ داده شده – خالف
ا
د
ك ا ن ا
ا ل ش
ط و
 7ن ك
كرده – سوره سي و ششم
ا ت
م
ن ب ش
د م
ا
 8گ ل ي
ر م
ك م ي ت ه
 9ل ي س ا ن س
 -6قورباغ��ه درخت��ي –
ه ي
ا
م
ت ا ي ر
ح ت
ا
 10ف ل
وسيلهاي براي خشك كردن
م ي و
ا ن ت ن
ل م
 11ن
و حال��ت دادن موي س��ر –
ل ي
پ و ش ا
ا ب
ر
ا
د
ا
 12د
قدرت و نيرو
م
ا
ه
س ي ا
ي ا س
 13ق ب ا
ع ل ي
ه
ب خ ش ن د
 14ل ق م ه
 -7امت��داد – پيامبر زيبا –
ا ن
ح ن ا ب ن د
و ن ه
ر
ا
 15و
قابله
)Puzzle 2 (Hard, difficulty rating 0.62
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خدمات 5ارزی
3

514-844-4492

2

عبدالرضا داوري٭

ترموديناميك  22خرداد

شدنهامکالمه به آن برگردید.
 -1راز تخريب احمدينژاد چيست؟ تمامي پژوهش
كه در
و بررس��ي هاي علمي اين نكته را تأييد ميكنند

عذرخواهی کنید و اجازه بگیرید و
پس از آن مکالمه با آن سوی خط
را آغاز کنید.
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8

هشياري بعد از عمل جراحي – زايل
افقي:
5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8
كردن
-1تيم فوتب��ال پرطرفدار تبريزي كه
ليگ 1
پايدار – بازگشت – فقرالدم
اين فصل عن��وان نايب قهرماني -9
س��وره سي و ششم – پشت سر
-10
برتر را كسب كرد – گيسو
2
 -2ممكن است – آهنگر شاهنامههم– – پيكار
3 -11
گس��تاخ ،دلير – طرد ش��ده –
مرد عارف
عدد يك 4رقمي
 -3ساقه زيرزميني – از هفتسينها
 -12ش��هري در اس��تان آذربايجان
– وبگاه معروف
ش��رقي –5عي��ب و ع��ار – س��ازمان
 -4شهر مسجد اميرچخماق – پرش
6
جاسوسي – سود حرام
– خاطر – ناگهاني
 -13از 7ميوهه��ا ك��ه سرش��ار از
اصفهان
استان
در
شهري
 -5شگرد –
ويتامينهاي  Cو  Aاس��ت – نادان
– چاق
8
اقامتگاه شاه
–
نف��س
–
تالف��ي
–
معط��ر
گل��ي
-6
بان��وي فرانس��وي – مه��ار –
9 -14
خسته
سركش
 -7جزيره ايران��ي – ادا كردن پيمان 10
خوردن��ي متعج��ب – اجس��ام
-15
– آشفته
داراي 11
الكترون جفتنشده
 -8آب چشم – درون صدف – بانگ
عمودي:
12
 -9بعضي خوابش را ميبينند – چمن
-1در امان��ت روا نيس��ت – بازيگ��ر
م��رد 13
– آشكاركننده
فيلم س��ينمايي آقا يوس��ف به
كارگرداني علي رفيعي
 -10عض��و راهي – پنهان ش��دن – 14
 -2بدانديش��ي – ناامي��د – نيس��ت
شيفته و شيدا
15
شدن
 -11مركز نروژ – ش��هري در استان
ترتيزك–– ترمز
س��بزي
افقي :كهگيلوي��ه و بويراحم��د – -3
ش��هري در استان
اعداد ترتيبي
ح��رفنام ديگر -8از
برناردن دوس��ن پير ،كشتي – روزنامه
-1اثري از هانري
همراهي عرب
اصفهان – درخت مخروطي
اس��تفهام –
برن��ده –-9ازازادات
رنگي –-4
متحير
فرانسوي –
رمانتيسم
كشتي
پس��وند
آئينها –
نويسنده -12
لكه– تأثير
آشكار
جنس آهن –
نفي
حرف
–
بدنما
–
ريخته
س��قف
–
چ��پ
 -2س��مت جنگي – شيريني
خائن – دختر
فراوان – حواري
-10
Puzzle
1 (Hard,
difficulty
)0.62تولدrating
اخالقي و آداب
 -11حدود
پاي بن��د به
كشتيبان  -13تيردان – سازمان فضايي –-5هادي
ضدهزينه – سرزمين
مس��اوي –
باستاني درختزي – نقش��ه
برق– صورتگ��ر – حكومت معاش��رت – جانور
 -3خياله��ا
فرنگي
عصر هيتلر  -14سهولت – ارادتمند – گليم
 -12ب��زرگ – دختر عرب – مردم يك
 -4فراموش��ي – نوعي لباس – متولي
لنگ��ه بار – پژوه��ش – آلياژي از
-6
 -15نوردهن��ده –
بازيگ��ر م��رد ل��ج و كشور – بخش حفاظتي خودرو
وقف – بعضي به خشخاش گذارند
مس و روي
 -5قع��ر – لجبازي
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–
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خبرگ��زاري
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 -7مرغ سخنگو – شبهجزيره مصر – سعادت
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هشياري بعد از عمل جراحي – زايل
 15 14 13 12 11 10 9 8كردن
 -9پايدار – بازگشت – فقرالدم
 -10س��وره سي و ششم – پشت سر
هم – پيكار
 -11گس��تاخ ،دلير – طرد ش��ده –
عدد يك رقمي
 -12ش��هري در اس��تان آذربايجان
ش��رقي – عي��ب و ع��ار – س��ازمان
جاسوسي – سود حرام
 -13از ميوهه��ا ك��ه سرش��ار از
ويتامينهاي  Cو  Aاس��ت – نادان
– اقامتگاه شاه
 -14بان��وي فرانس��وي – مه��ار –
سركش
 -15خوردن��ي متعج��ب – اجس��ام
داراي الكترون جفتنشده
عمودي:
-1در امان��ت روا نيس��ت – بازيگ��ر
م��رد فيلم س��ينمايي آقا يوس��ف به
كارگرداني علي رفيعي
 -2بدانديش��ي – ناامي��د – نيس��ت
شدن
 -3نام ديگر س��بزي ترتيزك – ترمز
افقي:
-1اثري از هانري برناردن دوس��ن پير ،كشتي – روزنامه
نويسنده رمانتيسم فرانسوي – متحير  -4برن��ده – از ادات اس��تفهام – لكه
 -2س��مت چ��پ – س��قف ريخته – بدنما – حرف نفي
 -5پاي بن��د به حدود اخالقي و آداب
كشتيبان
 -3خياله��ا – صورتگ��ر – حكومت معاش��رت – جانور درختزي – نقش��ه
عصر هيتلر
فرنگي
 -4فراموش��ي – نوعي لباس – متولي  -6لنگ��ه بار – پژوه��ش – آلياژي از
وقف – بعضي به خشخاش گذارند
مس و روي
 -5قع��ر – خبرگ��زاري كش��ورمان –  -7از قديميترين كش��ورهاي دنيا –
اسباب ورزش و بازي
آحاد – رختشوي
 -6رهبر حزب – نمره – پشته خاك
 -8فرب��ه – نوع��ي تفن��گ – پرن��ده
 -7مرغ سخنگو – شبهجزيره مصر – سعادت
غذاي آماده!
 -9زين و برگ – جايگاه – دين برتر
 -8دان��ه نهان��زا – مرحل��ه بازياف��ت
 -10ش��يفته – مرد عارف
حل جدول ويژه شماره 5098
– مرد روحاني زرتشتي
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بزودی

ساندویچــی
ایرانی

اِلــدا
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کمبود ویتامین D

ومشالکتپیری

یک مطالعه تازه نش��ان داده است
که کم ب��ودن میزان ویتامین دی
در افراد  ۵۵س��اله به باال می تواند
به ناتوانیدر انجام وظایف عادیدر
زندگی روزمره منجر شود.
محققان هلندی گروهی ش��امل
م��ردان و زنان  ۵۵تا  ۶۵س��اله و
گروه دیگری شامل افراد باالی ۶۵
س��اله را طی یک دوره شش ساله
مورد مطالعه قرار دادند.
پژوهشگران می خواستند بدانند
که آیا آنها م��ی توانند وظایفی از
قبیل باال رفت��ن یا پایین آمدن از
 ۱۵پله ،برخاس��تن یا نشستن بر
صندلی ،قدم زدن برای پنج دقیقه
در بیرون از خانه را انجام دهند یا
نه.
آنها سپس با انجام آزمایش خون
میزان ویتامین دی آنها را اندازه
گرفتند.
محققان بعد از احتساب عواملی
مثل س��ن ،فعالیت جس��می و
بیماری های مزمن ،دریافتند که
در ه��ر دو گروه کمبود ویتامین
دی ،به افزایش ناتوانی جسمی
منجر شده است.
موارد ناتوان��ی در میان اعضای
گروه  ۵۵تا  ۶۵ساله که کمبود
ویتامی��ن دی داش��تند دو برابر
افراد دیگر بود.
کمبود ویتامین دی زمانی است
که می��زان آن در خون زیر ۲۰
نانوگرمدر میلیمتر باشد و میزان
عادی زمانی که باالتر از  ۳۰نانوگرم
باشد.
نتایج این مطالعه در نسخه آنالین
نشریهاندروکرینولوژیومتابولیسم
چاپ شده است.
دکتر اولین سول از مرکز پزشکی
دانشگاه وی یو در آمستردام گفت
که این مطالعه ثابت نمی کند که
کمبود ویتامین دی علت ناتوانی
است.
او گفت" :شاید قرص های ویتامین
دی موثر باش��د ام��ا پیش از آنکه
بتوان چنین فرضی داش��ت ،باید
آن را ب��ه صورت تصادفی آزمایش
کنیم".
تخمین زده می شود که  ۹۰درصد
افراد مس��ن کمبود ویتامین دی
دارند.
این ویتامی��ن از طریق تابش نور
خورش��ید بر پوس��ت یا از طریق

مراسمتحلیفریاستجمهورییادستبوسیرهبر
بعضی مواد غذایی جذب می شود
و نقش مهمیدر سالمت استخوان
و عضالت دارد.
کمبود ای��ن ویتامین م��ی تواند
باعث پوکی و در نتیجه شکستگی
استخوان شود.


سیگار با عطر نعنایی

اعتیادآور تر است

اداره م��واد غذایی و دارویی آمریکا
هفته گذشته یک مطالعه علمی را
منتشر کرد که نشان میدهد طعم
نعناعی عادت به سیگار را آسانتر و
ترک آن را دشوارتر می کند.
کنگره در سال  ۲۰۰۹سیگارهای
نعنایی را از فهرس��ت سیگارهای
ممنوعه مستثنی کرد و تصمیمدر
این مورد را به عهده سازمان مواد
غذایی و دارویی گذاشت.

دیگر بر س�لامت فرق نمی کند و
نباید آن را متمایز کرد.
البته یافته تازه هم نمی گویند که
این سیگارها خطر بیشتری برای
سالمتی دارد بلکه بر عادت به آن
تاکیددارد.

صبحانه و

سالمتقلب

مطالعه تازه ایدر آمریکا حاکیست
که خ��وردن صبحانه م��ی تواند
سالمت قلب را حفظ کند.
این مطالع��ه به روی  ۲۷هزار مرد
که نتای��ج آن در نش��ریه گردش
خون (سیرکیولیشن) چاپ شده
نشان داد کس��انی که از صبحانه
پرهیز می کنند با خطر بیش��تر
مشکالت قلبی روبرو هستند.
تی��م محقق��ان در دانش��کده
بهداشت عمومیدانشگاه هاروارد
گفت که پرهیز از صبحانه باعث
"فشار زائد" در بدن می شود.
بنیاد قلب بریتانیا نیز اعالم کرده
اس��ت که خ��وردن صبحانه به
مقاومت در برابر مصرف تنقالت
شیرین پیش از ناهار کمک می
کند.
این مردان که  ۴۵تا  ۸۲س��ال
داش��تند برای  ۱۶سال زیر نظر
بودند.
در این دوره بیش از  ۱۵۰۰مورد
حمله قلبی یا م��وارد مرگبار از
نارسایی قلبی روی داد.
احتمال مش��کالت قلبی برای
از آن زم��ان منتق��دان مصرف کس��انی ک��ه صبحان��ه نمی
خواستار اقدام این سازمان صبحانه خوردن��د  ۲۷درص��د بیش از
علیه این نوع س��یگار بوده برای کس��انی بود که روزش��ان را با
سالمت خوردن غذا شروع می کردند.
اند.
محقق��ان س��ایر عوامل مثل
س��یگارهای نعنای��ی یک
سوم س��یگارهای فروخته قلب کشیدن سیگار و ورزش را در
شده در آمریکا را تشکیل مفید محاسبات خود وارد کردند.
می دهند و به خصوص در است دکتر لیا کاهیل از محققان این
مطالعه گفت که بهتر اس��ت
میان سیاهپوستان طرفدار
ظرف یک ساعت بعد از بلند شدن
زیادی دارند.
در س��ال  ۲۰۱۱ه��م هیات��ی از از خواب صبحانه بخورید و هرچند
کارشناسان مس��تقل به سفارش هرچیزی بخورید بهتر از آن است
کنگره کار می کردند دریافته بودند که چیزی نخورید اما همیشه بهتر
که س��یگارهای نعناع��ی تاثیری است سالم و متوازن بخورید.
به گفته او عق��ب انداختن تغذیه
منفی بر سالمت عمومی دارد.
ش��رکت لوری�لارد بزرگتری��ن تا زمان ناهار می تواند خطر فشار
تولیدکننده سیگارهای نعناعی در خ��ون  ،چاقی و دیابت را باال ببرد
آمریکادر واکنش گفت که بهترین که در نهایت به قلب آس��یب می
دانش موجود نش��ان می دهد که زند.
تاثیر سیگار نعناعی با سیگارهای
•

روزی ۵کارگر در حوادث کار ایران کشته میشوند

 16جوالی :سازمان پزشکی قانونی
ایران اعالم ک��رده که در دو ماهه
اول امس��ال  ۲۶۵نفر جان خود را
در اثر حوادث کار از دست دادهاند.
از میان آنها  ۲نفر زن بودهاند.
به گزارش این س��ازمان این تعداد
در دو ماه نخس��ت س��ال پیشین
 ۲۷۲نفر بوده است.
س��قوط از بلندی بیشترین عامل
مرگ در حین کار بوده است.
محم��د حس��ین نظ��ری ،کارگر
پتروشیمی ماهشهر و عضو اتحادیه
آزاد کارگران ایران ،گفت" :بر بستر
یک شرایطی است که ایمنی پایین
آمده است .شرایط به گونهای است
که تهدید اخراج وجود دارد و کارگر
انگش�تش را از دست میدهد ولی
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حاضر نیس�ت کارش را از دس�ت
دهد".

مطابق گزارش س��ازمان پزشکی
قانون��ی ،در دو م��اه اول امس��ال
استانهای تهران ،خراسان رضوی
و کرمانش��اه ،به ترتیب بیشترین
حوادث مرگبار کار را داشتهاند.
این گزارش میگوید که در س��ال
 ۱۳۹۱در مجموع  ۱۷۹۵نفر حین
کار کشته شده بودند .میزانی که
نسبت به س��ال  ،۱۳۹۰که در آن
 ۱۵۰۷نفر کشته شده بودند ،بیش
از ۱۹درصد باال رفته بود.
"به خاطر شرایط اقتصادی اهمیت
جس��م و جان کارگران به حاشیه
رانده شده است".
او میافزای��د به غی��ر از باال رفتن
ح��وادث ،ایمن��ی به ط��ور کلی

احمد مصطفی لو

او یک آخوند است !
کل آرا مردم باطل است!

در انتخابات اخیر ریا ست جمهوری
در ای��ران  ،از بین داوطلبان زیاد ریا
ست جمهوری یا فرمان پذیران ولی
فقیه ،تنها چند تن آنان که از اعضای
حکومتی بودند و از س��وی ش��ورای
نگهبان بر اس��اس قانون انتخابات،
ایمان آنان به ولی فقیه ثابت ش��ده
بود ،به نمایش انتخابات نشس��تند
که آخوند حس��ن فریدون روحانی
رأی بیشتری داشته است و به زبان
ساده تر ،او در مقابل ولی فقیه رام تر،
استعدادش در چرب زبانی و بریدن
سر با پنبه ،بیش��تر ز دیگر نامزدها
ست.
راز پنهانی نیس��ت که در همه نظام
ه��ای خودکامه ،هنگام��ی که رژیم
دچار بحران میش��ود ،دلمش��غولی
های��ی برای جامعه فراه��م می آید.
حضور و انتص��اب آقای روحانی هم
یکدلمشغولی بود.
البتَ��ه رژی��م جمهوری اس�لامی و
وابس��تگانش در داخ��ل و خ��ارج،
تحول کم
انتخاب آقای روحان��ی را َّ
سابقه و مردمی میدانند و شاید وی
را دمکرات ،آزادیخ��واه ،جامعه گرا،
تم ّدن امروزین و..تبلیغ کنند
آشنا به َ
و هزار اُمید و افتخار هم بنام او نقاشی
نماین��د .غافل از اینکه او یک آخوند
اس��ت و در نهایت ،قان��ون او ،همان

قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی
اس��ت و چیزی عوض نشده است و
براساس قانون اساسی رژیم ،وی قادر
به هیچگونه تغییر نیست.
توجه داشت که در تمام دنیای
باید ِّ
متمدن  ،مردم صاحب اصلی کشور
ّ
و تعیین کنن��ده رئیس جمهوری و
اختیارات اوست .طبیعتا وقتی مردم
با رأی خ��ود ،رئیس جمه��وری را
انتخاب می نمایند و هیئت نظارت
صحه میگذارد و اصالت
بر انتخابات َّ
انتخاب��ات را تأیید میکن��د ،رئیس
جمه��وری هم در مقابل نمایندگان
مردم و قوه قضائیه سوگند وفاداری
ب��ه قانون اساس��ی را ادا مینماید ،و
دیگر نیازی به تأیید و صدور حکم و
امضا ،از سوی هیچ ناحیه و مرجعی
نیست ،چرا که باالترین مرجع ،رأی
مردم است.
اما در جمهوری اس�لامی به استناد
بند  8اصل یکصد و ده قانون اساسی
 ،مو َکدا نوش��ته شده است که حکم
رئیس جمه��وری وقت��ی اصالت و
اعتباردارد که به امضا رهبری رسیده

باشد .یعنی اگر رئیس جمهور ،امضا
مقام رهبری را بدست نیاورد
کل آرا مردم باطل است!
و در اصل یکصد و س��یزدهم قانون
اساس��ی جمهوری اس�لامی آمده
اس��ت پس از مق��ام رهبری ،رئیس
جمهور ،عالیترین مقام رسمی کشور
اس��ت ،یعنی رئیس جمهوری که با
رأی مستقیم مردم انتخاب میشود
در جمهوری اس�لامی ،درجه دو ،و
در اختی��ا ِر رهبر اس��ت ،و مردم من
حیث تشریفات به او رأی داده اند و
انتخابات ریاست جمهوری در ایران،
برای فریب جهانیان است!!
و با اش��اره به اصل یکصد و بیست و
یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی،
بعد از انتخاب��ات رئیس جمهور ،در
مجلس حض��ور پیدا میکن��د و در
مقابل تمام اعاظم که همه با رأی و
فرمان رهبر انتخاب میشوند ،سوگند
بقای رهبری جمهوری
وفاداری ب��ه ِ
یاران رهبر
اس�لامی یاد میکند  ،تا ِ
ش��اهد و ناظر اطاعت بی قید و چرا،
و دستبوسی رئیس جمهور ،از رهبر
باشند!!
آن رهب��ر خودخوان��ده ای ک��ه نه
سنت ،نه
براس��اس قانون َ
مد ّون ،نه َّ
وراثت ،و ن��ه ارزش های اجتماعی،
تاریخی ،فرهنگی ،سیاسی ،اخالقی،
بلکه با ترفند و باندب��ازی بر ملَّت و
مملکت ایران ،خود را تحمیل کرده
است.
•

THREE SEEDS
معجون3دانه

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

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

مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336

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

ماه مبارک رمضان

مرکزاســـــالمیایرانیان

پایین آمده و خطرات دیگری نیز
دارد" :ب��ا خیل عظیمی از حوادث
مواجهیم که در ی��ک روز و تاریخ
معین اتفاق نمیافتد ،در جاهایی
مثل پتروشیمیها مساله آلودگی
و بیماریهای تنفسی واقعا مرگ
سخنرانی شیخ صاحل سیبویه.
تدریجی را رقم میزند".
نماز عید سعید فطر رأس ساعت  10:00صبح برگذار میشود.
"کارگران و کارکنان چنین جاهایی
در ضمن فطریه برای هر نفر  10دالر میباشد.
دچاربیماریهایغیرقابلبازگشت
حضور شما عزیزان در این ماه ،نزدیکی به پروردگار میباشد.
میشود".
)210 St-Jacques (Lachine
آقای نظری معتقد است که نبود
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
اتحادیهه��ا و س��ندیکاها یکی از
 210سنت ژاک غربی >>مترو واندوم >> :اتوبوس ،90به مست غرب
عواملی است که ش��رایط را برای
کارگراندشوارتر میکند.
او میگوی��د" :س��ازو کار حمایت ما و تشکل های کارگری دیگر به اما دولت ما را به عنوان نهاد طرف جان خود را بر اثر حادثه مرتبط با
مذاکره به رسمیت نمی شناسد ".کار از دست میدهد.
از نی��روی کار وجود ندارد ،س��ال اطالع جامعه برسد"...
_______________
گذش��ته به طور متوسط روزی " ۵ما فقط میتوانیم به کارگری که س��ازمان بینالملل��ی کار ()ILO
کارگر کشته شده .اگر این توسط از ما کمک بخواهد مشاوره بدهیم میگوید ه��ر  ۱۵ثانیه یک کارگر
•
به نام خداوند بخشنده مهربان 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
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مدیریتزندگی...
شخصیت

۱۰مسموم

کهدرونما
زندگیمیکنند

واقعیتی است هر کدام از ما ابعاد
شخصیتی «معیوبی» داریم که در
درون ما هس�تند و ممکن است
زندگی ما را تحت تأثیرات منفی
خود قرار دهند.
•
اگرچه همه ما انس��انیم و شخصیت  )۲محتکر درد و ضرر
هرکدام از م��ا نواقصی دارد بعضی از یک��ی از س��خت تری��ن درس های
سمی هستند.
زندگی بی خیالی و ادامه دادن است.
مسائل به شدت ّ
آن ها ش��ادی ها ،روابط ،عزت نفس حال در مورد گناه ،خش��م ،عش��ق
و آرزوهای ما را نش��انه می گیرند .در یا زیان کار آس��انی نیست .باید برای
ادامه به  ۱۰مورد از این مس��ائل می ادامه دادن بجنگیم و گاهی بی خیالی
پردازیم ت��ا در درون خ��ود آن ها را بهترین راه پیش رو است.
کشف و البته ضبط کنیم!
اغلب بای��د از چیزهایی ک��ه زمانی
ارزش��مند بوده اند دس��ت بکشیم.
•
بنابراین باید از گذش��ته و دردهایی
 )۱کمیته منفی بافی
در زندگی یا عش��ق شکستی در کار که تحمیل کرده است بیرون بیاییم
نیست .فقط نتایجی حاصل می شود و حرکت کنیم.
و کام ً
ال به خودتان بس��تگی دارد که •
این نتای��ج را چگونه تفس��یر کنید )۳ .حریف حسود!
تفکر مثبت یعنی توانایی احس��اس به دیگران حسادت نکنید! حسادت
انرژی های منفی درحالیکه به آینده یعنی ش��مردن موهبات دیگران به
امیدواریم و به پیش می رویم.
جای هرگونه توجه به خودتان.
ما نم��ی توانیم ش��رایط را اجباراً به س��فر (زندگی) خ��ود را ب��ا دیگران
زندگی بخورانیم اما می شود نگرش مقایسه نکنید .سفر هر کدام از ما فقط
هایمان را متناس��ب با و فقط از آن خود اوس��ت .رقابتی در
شرایط تغییردهیم .کار نیست فقط و فقط رقیب خودمان
بای��د زندگی را از هس��تیم .برای بهترین بودن رقابت
درون لنزی
کنید و اگر می خواهید
مثب��ت
میزان پیشرفت تان را
ببینیم .
بدانید امروز خودتان را با
ب��ه
دیروزتان مقایسه کنید.
ج��ای زدن به پیش��انی و تکرار این
پرسش"چه فکر می کردم…؟" نفس
عمیقی بکشید و سوالی متهورانه تر
بپرسیدمانند"چهآموختم؟!"

•
 )۴نقــاب

سن ،نژاد ،جنس و تمایالت
جنسیتی مهم نیستند در
پس هم��ه ی این تزئینات

نگاهی به شاه :عباس میالنی...
محتاجیم که کس دیگری برای ما
تصمیم بگیرد .والیت داشته باشد.
چه حزب کمونیس��ت پیشقراول
باش��د ،چه روش��نفکری به اسم
جالل آل احمد باش��د ،چه مورخ
مفلوکی به نام عباس میالنی! اگر
هرکدام از اینها ادعا کنند حقیقت
را بهتر از شما میدانند ،جانشین
قضاوتی شدهاند که حق شماست
و حق قضاوت را از شما گرفتهاند.
بنابراین یک گرفتاری و عدم عنایت
ب��ه بیوگرافی همین ع��دم قوت
فردگرایی است».

جامعه ایران دیگر دنبال
جوابهای مطلق نیست

«من واقع��ا فکر میکن��م بعد از
انق�لاب تحول عظیم��ی در ایران
اتفاق افتاده است و رژیم را کامال از
لحاظ تاریخی منسوخ کرده است.
بحران این رژیم بحران سیاس��ی
نیست بلکه فرهنگی -تاریخی است
یک ناهمخوانی تاریخی با جامعه
دارند.
ج��وان های ما زیر ب��ار هر حرفی
نمیروند و میخواهند خودش��ان
فکر کنن��د .دیگر کارآکتری مانند
آل احمد نمیتواند بیاید و ادعا کند
که چه کسی روشنفکر است.
نوع قضاوتهایی که حزب توده و
چپ میکردنددر میان نسل جوان
امروز جایی ندارد .اینها نوع دیگری
نگاهمیکنند.
ای��ن انقالب فرهنگ��ی مهم علت
عنایتی است که االن به بیوگرافی

توان به مأوایی راحت و مناسب تبدیل
کرد .شغل نا مناسب به کاری پردرآمد
می رس��د از دوست ناخلف شانه ای
همیش��گی برای تکیه می س��ازیم
و عش��ق ناس��ازگار همراهی وفادار و
همیشگی خواهد شد.

بیرونی موج��ود ناب و زیبایی پنهان
شده است .همه ما باید بدرخشیم و
مأموریتی برای انجام داریم .متفاوت،
در بیراهه ،کمی عجیب و غریب ،یک
موجود منحص��ر به فرد .اگر فکر می
کن��ی ماهی ای بیرون افت��اده از آب
هستی با تمام توانت رود دیگری برای •
ش��نا پیدا کن ولی آن چه هستی را  )۸متقلب...
تغییر نده ،همان باش که هستی.
تقلب یک انتخاب است نه اشتباه و نه
عذر! اگر تقلب کردی و موفق شدی
•
تصور نکن آن ش��خص احمق است
 )۵داوری سطحی نگر
دیگران را آنچنان که نشان می دهند بدان او بیش از آن چه الیقش هستی
مورد قضاوت قرار ن��ده .بدان آن چه به تو اعتماد کرده است .بزرگ باش.
می بینی اغلب آن قسمتی است که اعمال غیراخالقی را فقط به این دلیل
ش��خص برای نمایش انتخاب کرده که می توانی انجام نده! تقلب نکن! با
اس��ت و یا آن چیزی است که در اثر خودت و دیگران روراست باش! اعمال
ت��رس و اضطراب درون��ی مجبور به خوب انجام ب��ده! صدایت عصاره ی
نمایش اس��ت .هرگاه کسی خواست موفقیت است.
موجب رنجش خاطرت ش��ود بدان •
خ��ودش ش��دیداً در درون رنجیده  )۹قربانی
خاطر اس��ت .رنجش عمیق خودش اج��ازه ن��ده رؤیاهایت به واس��طهی
است که فوران کرده است .او محتاج بدعهدی های دیگران نابود ش��وند.
کمک است نه تنبیه و نه استهزاء.
فرصت ها را به کس��انی ک��ه خوار و
خفیفت کرده اند و از تو نردبان ساخته
•
ان��د واگذار نکن .به افراد نادرس��ت و
 )۶جسم پرمشغله
ناج��وری ک��ه زمان و مناب��ع الزم را
زمانی را در تنهایی سپری کن!
گاهی باید تنها باش��یم تا بتوانیم به آماده می کنند نه بگو! به افراد خوب
آرامش برس��یم .جایی که تحت نظر و موقعیت های مناسب توجه کن و از
دیگران نباشیم .از همین امروز وقتی زندگی متوقع باش!
را به ترمیم خودت اختصاص بده.
•
•
 )۷کمال گرایی...

 )۱۰تنبــل

به عنوان یک انسان زمانی که بهدنبال
یک خانه ،دوست ،عشق ،یا شغل ایده
آل م��ی گردیم به دنب��ال جایگاهی
فرضی اما ثابت هستیم.
حقیقت آن است که کمال در ثبات
نیس��ت .زندگی یک سفر در جریان
اس��ت .پر از چالش و دگرش و آنچه
امروز درست است الزاماً فردا درست
نیس��ت .آن خانه ،دوست و یا شغل
کامل به سوی نقصان پیش می رود
ولی با کمی صبر و روش��ن فکری در
گذر زمان این خانه ی معیوب را می

>> ادامه از صفحه13 :

دارند.
تردید منتش��ر خواهد شد ،دوباره
دلیل توجه جامعه به کتاب معمای باید تالش مجددی برای نوش��تن
هوی��دا این بود که فکر کردند من زندگی شاه کرد.
انص��اف به خ��رج دادهام ،که البته نکات زیادی در مورد زندگی ش��اه
وظیفهام بوده اس��ت .جامعه ایران هست که ما هنوز نمیدانیم .پس
دیگردنبال جوابهای مطلق نیست؛ وقت��ی میگویم نگاهی به ش�اه،
متوجه شده که انسانها پیچیدهتر منظور این اس��ت که این نگاه در
هستند؛ متوجه ش��ده که انسانها وسط یک مثلث است.
مقوایینیستند.
یک طرف آن من هس��تم .طرف
ای��ن تجددی ک��ه در جامعه پیدا دیگرش شما هستید و یک طرف
میشود بخشی از آن فردگرایی و دیگر اس��نادی اس��ت ک��ه مورد
احس��اس غروری است که جوانها استفاده قرار گرفته است.
دارند .بخش دیگ��رش عنایت به ده س��ال دیگر ش��ما انس��انهای
نقش اف��راد و واکاوی
متفاوت��ی هس��تید.
جوان های
آنه��ا ب��دون قضاوت
من انسان متفاوتی
ما زیر بار هر
مطلق است».
هس��تم و اس��ناد

حرفی منیروند متفاوت��ی وج��ود
و میخواهند
خواهد داشت .وقتی
اسناد دفتر مخصوص
خودشان فکر کنند .آن اس��ناد متفاوت
شاه کجاست؟
دربیاید و نگاه متحول
«ش��اه دفتری داشت
بن��ام دفتر مخصوص .در بیس��ت شود ،طبعا زندگینامه شخص هم
س��ال آخر ،رئیس این دفتر یکی متحول خواهد شد».
از زبدهتری��ن ،ش��ریفترین و 
کارآمدترین تکنوکراته��ای ایران تصورات ما در باره کنفرانس
بود به نام معینیان.دفتر مخصوص گوادلوپ توهم است!
اولین دفتری اس��ت ک��ه در ایران «یک گرفتاری نوشتن بیوگرافیدر
کامپیوتری میشود .هزاران سند باره شاه در مقایسه با هویدا این بود
وجود دارد که شاه در حاشیه آنها که وقتی کتاب هویدا را مینوشتم
مطالب و دستورهایی نوشته است .زیاد کس��ی در م��ورد او اطالعی
یک نسخه از این اسناد وقتی شاه نداش��ت و کت��اب در ی��ک خالء
از ای��ران رفت به دس��تور خودش حرکت میکرد .اما وقتی در مورد
نابود ش��د .اما یک نسخه دیگر از شاه مینوشتمده-دوازده بیوگرافی
این اس��ناد از ایران خارج شده که در مورد ش��اه وجود داشت و همه
کسی نمیداند کجاس��ت؟ روزی فکر میکنند شاه را میشناسند.
که آن نس��خه علنی ش��ود و بی هرک��س یک نظ��ری در موردش
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نبای��د همه ی نردب��ان را نگاه کنی،
فقط گام اول را بردار .اولین گام برای
رسیدن به زندگی ای که می خواهی
ترک آن ابعادی از زندگی اس��ت که
نم��ی خواهی .برداش��تن اولین قدم
همیشه سخت ترین مرحله است ولی
هرچه باالتر میروی آسانتر می شود .با
هر گام به زندگی دلخواهت نزدیکتر
خواهی ش��د تا اینکه سرانجام آنچه
غیر قابل مشاهده بود ظاهر می شود
و آنچه دست نیافتنی بود به واقعیت
تبدیل می شود.

دارد و در ای��ن چارچوب نوش��تن
در باره او دوچندان دش��وار است.
با اینکه این بیوگرافیها بود،دلیلی
که فکر کردم جا برای زندگینامه
شاه هست این بود که اسناد زیادی
درآم��ده بود و برای اولین بار به ما
اجازه میداد در مورد برخی مسائل
فکر کنیم و قضاوتدقیقتر بکنیم.
مثال همه فکر میکننددر گوادلوپ
چه اتفاق��ی افتاد .م�ن منیدامن
از کج�ا میدانند .وقتی اس��ناد
گوادل��وپ برای اولین بار منتش��ر
ش��د من ح��دود  1000صفحه از
جزییترین آنها کپی گرفتم .یا تمام
این اسناد ساختگی است که بسیار
بعید است ،یا تمام گمانهایی که
ما در م��ورد گوادلوپ داریم توهم
است.
اینک�ه در گوادل�وپ تصمی�م
گرفتند ش�اه را از ایران بیرون
کنند ،به یقین توهم است.
قبل از گوادلوپ آمریکا و انگلیس
تصمیم گرفته بودند که شاه دیگر
نمیتواند بماند و ساخت و پاخت
خود را با طرفداران خمینی کرده
بودند .در گوادلوپ یکی از مسائل
مورد بحث ایران بود.
به گفته نویسنده کتاب بیوگرافی
ش��اه« :بخش مهم��ی از آنچه که
در مورد ش��اه نوشته ش��ده بود با
حب و بغض بوده است .کسی که
فارسی بلد نیس��ت چطور انتظار
دارید بیاید بیوگرافی در باره ش��اه
بنویسد؟ کسی که فارسی نمیداند
چطور انتظار دارید که بیاید تاریخ
 28مرداد را بنویسد؟ دوستانی که
طرفدار دکتر مصدق هستند همه
اقتدا میکنند به یک روزنامهنگار

•
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ارژنگبزرگمهر
مونتریال
در نسیــــم سحر این دریا
موج وامانده ز توفان شبم
صخــره های سیه این ساحل
میکشد قدرت و نیروی تنم
قطــره هایم به دل ماسه رود
مانده از راه دگر این قدمم
موج توفــــــانی دریا بودم
قدرتم قـدرت فریاد شکن
بادبان پاره و کشـــتی ویران
ناخدا خسته و ترسیده ز من
باد در سینه من می پیچید
رعد باالی سرم می خندید
چشم من ریزش کشتی ها را
در تمـــام دل دریا می دید
خشم من کف شده بر امواجم
همهشببرسینهقایقمیکوفت
پشت من الشه قـــایق ها بود
به دل تیره دریا می سوخت
شب گذشت و سحر آمد از راه
باد با پرتــو خورشید نشست
خسته بر ساحل خشک افتادم
کمرم زیر شن و ماسه شکست
این حکایت غم در ایران است
خاک توفــان زده ویران است
ظالمان در پس تاریکی شب
آنچه کردند همان توفان است
عشق را در قفس غم کشتند
خنده را زیر ستــم ها کشتند
عشــق ،شادی ،امید ،آزادی
همه را در دل مردم کشتند
شب به پایان رسـد و پرتو نور
خاک توفـان زده را می گیرد
ظلم چون موج به جا مانده ز شب
زیر هر دانه شن می میرد

شاه پیچیدهتر از آن
است که فکر میکردیم.
آمریکایی که یک س��طر فارس��ی
نمیتواند بخوان��د .این فرد چطور
میتوان��د ماج��رای  28م��رداد را
برای ما روش��ن کن��د؟ با یک نفر
ک��ه آنطرف قضیه ب��وده صحبت
نکرده است .ولی چون روزنامهنگار
نیوی��ورک تایمز ب��وده و چون به
انگلیسی نوش��ته آن کتاب برای
دوستان ما مرجع شده است .چون
به انگلیسی نوشته پس مشروعیت
پیدا کرده است».

ملکه ،قطبی ،آموزگار و انصاری
مصاحبهنکردند!

«امید من این است که نگاهی که
در این کتاب هست بر اساس آنچه
که تا به حال قابل دس��ترس بوده
نوشته شده باش��د و هیچ چیز را
به نفع قضاوت قبلی جرح و بسط
نداده باش��م .ولی غیر از این هیچ
قول دیگری نمیشود در مورد این
کتاب داد .من هیچ ادعایی بیشتر
از اینکه سعی کردمدر حد بضاعتم
اس��نادی را که میشود پیدا کرد،
پیدا کنم و آنهایی را که مصاحبه
میکردند باهاش��ان صحبت کنم.
چهار بار سعی کردم با ملکه (فرح
پهلوی) صحبت کنم .اما هربار در
آخرین لحظه نپذیرفت.
هرکس��ی که حاضر بود صحبت
کنم با او صحبت کردم .ملکه ،رضا
قطبی ،جمشید آموزگار و هوشنگ
انصاری تنها کسانی هستند که در
آن دوران مصدر کار مهمی بودند

و زنده هس��تند اما حاضر نشدند
صحبتکنند.
با این کت��اب امیدوارم چه آنهایی
که با ش��اه بد هس��تند و چه آنها
که با شاه خوب هستند فکر کنند
که ش��اه پیچیدهتر از آن است که
آنها فکر میکردن��د و در هر حال
یک��ی از ش��خصیتهای کلیدی
قرن بیس��تم در ایران اس��ت که
محتاج بازاندیش��ی اس��ت .ضعف
و ق��درت زی��اد دارد .هم ضعفش
بسیار متفاوت از ضعفهایی بود که
من فکر میک��ردم در او بود و هم
قدرتش بسیار متفاوت بود.
ب��رای من که زمانی مخالف ش��اه
بودم شگفتیآورتر از همه این بود
که در تمام اس��نادی که جستجو
کردم و مصاحبههای��ی که انجام
دادم یک بار ندیدم که شاه به عمد
به ضرر ایران کاری کرده باشد.
یعنی خواس��ت و نیتاش به نظر
من بزرگی ایران بود .ولی الزاما نیت
با عمل یکی نیس��ت .وقتی شما
نیتتان خیر باشد ولی فکر نکنید
هیچ کس دیگری نیت خیر دارد،
تردید نداشته باشید که کار خراب
میشود .ش��اه به نظر من ایران را
به غایت دوست داشت ولی گاه بد
دوست داشت!»
با استفاده از سالم تورنتو


کلبــه
عموجان
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________
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نطنـز...

بامنک
بدون ُید!

زاغ و روباه :هال و

س�ر چهار راه پشت چراغ قرمز
بودم ...
کودکی دوان دوان سمتم آمد و
گفت:
 آقا آقا توروخدا ...چسب زخمنمیخواین؟ ارزون می فروشما...
آهی کشیدم و گفتم:
 اگه تمام چس�ب زخمهایت راهم بخرم نه زخم های من خوب
میشود نه زخم های تو ...
کودک نگاهم کرد و گفت:
 دی�وث پول نداری ک ...ش�عرفلسفیتحویلمنده!


به عش��ق در ن��گاه اول
اعتقاد داری؟ ...یا دوباره
از جلوت رد شم؟!

فقط ی��ه زن عزیز ایرانی
میتونه به شوهرش بگه:
من پنجدقیقه میرم خونه
فالنی ،هر نیم ساعت یک
بار غذا رو هم بزن!

 اوه ،میدون��م بیداری،داری س��تاره ها رو می
ش��ماری ولی یکیشون
کمه چون داره بهت اس

ا م
اس میده!
 م��ن ه��م خوابم نمیبره ،دارم گوس��فندهارو
می شمارم ولی یکیشون
کمه چ��ون داره اس ام
اس می خونه!

آیا میدانستید که انسانها
ِ
کودک درون یک
به جز
عدد خر درون هم دارند
که گاهی زمام امور را به
دست میگیرد!

در دنیای��ی ک��ه همه یا
گوس��فندند ی��ا گرگ؛
ترجی��ح میدهم چوپان

www.paivand.ca

پیامخداحافظی
احمدی نژاد
اگر جنت مکان
بودیم و رفتیم
اگر هم ِ
حیف نان
بودیم و رفتیم
اگر گفتار ما قند و عسل بود
اگر شیرین زبان بودیم و رفتیم
اگر بودیم خیلی خوش قیافه
مث آالن دوالن بودیم و رفتیم
اگر در علم جفر و جن گرفتن
سرآمد در جهان بودیم و رفتیم
اگر در علم جغرافی انیشتن
وگر تاریخدان بودیم و رفتیم
اگر یک نابغه در علم شیمی
ویا فیزیکدان بودیم و رفتیم
اگر در اقتصاد و بانکداری
جلوتر از زمان بودیم و رفتیم
اگر بودیم ما محبوب عالم
وگر خلد آشیان بودیم و رفتیم
اگر بعد از وفات هوگو چاوز
به دنبال مامان بودیم و رفتیم
اگر داروی باد فتق و روده
وگر گل گاوزبان بودیم و رفتیم
اگرچه این جهان محتاج ما بود
ولی ما خسته جان بودیم و رفتیم
اگر از بابت آن هاله نور
کمی نامهربان بودیم و رفتیم
توی کهریزک و جاهای دیگر
حسابی پهلوان بودیم و رفتیم
بسی افشاگری کردیم و اما
خداوند چاخان بودیم و رفتیم
ولی اندر امور بیت "آقا"
سگ بسته دهان بودیم و رفتیم
اگر در کام شیرین والیت
چو جام شوکران بودیم و رفتیم
زمانی هم که "آقا" گفت گم شید
همه بر سرزنان بودیم و رفتیم

با ش��م
همدیگر را
بدرید!

د ق��ت
کردید هر
وق��ت ت��و زندگیتون یه
روزنه امید پیدا میش��ه،
سریع یه پتروس فداکار
پیدا میشه انگشتش رو
میکنه توش!

ش��ب امتح��ان خوابگاه
دخترا:
واااای فقط  4دور کتاب
خوندم به دور  5نرسیدم
میفهمی؟
خوابگاه پسرا :احمق مگه
نمیگم شاهدسته منه ،رد
کن!

گرگه در خونه بزبزقندی

آیت اهلل وحیدی خراسانی خلل و
فرج مخ مرا باز کرد!
ف .م .سخن
چقدر دوست داشتم یک مطلبی
بنویس��م که در آن از عبارت خلل
و فرج استفاده کنم! دست حضرت
آيت الله وحیدی خراس��انی درد
نکند! اصال آن چشم های شهال ،آن
گفتار گرم و پر هیجان ،آن انگشت
های ظریف در حال حرکت را که
دیدم ،یک دفعه ان��گار چیزی در
مغز من گشوده شد و دریای حرف

«اگر قرآن
نبود،
عیسی
بن مریم
ولدالزنا
بود!»

ه��ای ناگفته
همی��ن طور
بیرون ریخت.
البتهنتوانستم
هم��ه اش را
جمع کنم و
خدم��ت تان
تقدی��م کنم
و چیزی ک��ه باقی ماند همان یاد
و خاطره ی چش��م های شهالی
آیت الله و همین مطلبی که دارید
مالحظه می کنید است.

رو میزنه ؟
شنگول میگه :کیه؟
گرگ��ه میگ��ه  :منم آقا
گرگه…
ش��نگول و منگ��ول و
حبه انگ��ور تحت تاثیر
صداقتش قرار میگیرن و
درو باز میکنن …

میگن واسه کسی بمیر
که برات ت��ب کنه ،االن
یه نمه ت��ب دارم ،برنامه
ت چیه؟!

کوتاهترین فاصله برای
گفتن دوستت دارم یه
لبخنده …
نیشتو میبندی یا بزنم
فکتو بیارم پایین ؟


ب��ا ش��نیدن گفت��ار آی��ت الله
خراسانی دریای خالقیت و ابتکار
در من جوشیدن گرفت و همین
طور بیرون زد .اولین چیزی که
به ذهن ام رس��ید این بود که بنا
بر قضیه ی «اگر قرآن نبود ،عیسی
بن مریم ولدالزنا ب��ود» ،می توان
نتیجه گرفت که اگ��ر قرآن نبود
حض��رت نوح زبان��م الل یک آدم
خل وضعی بود که وس��ط بیابان
کشتی درست می کرد کلکسیون
انواع و اقس��ام حیوانات را داشت،
باز هم زبان ام الل حضرت موسی
یک شعبده باز ماهر در حد دیوید
کاپرفیلد بود که عصا را اژدها می
کرد و وس��ط آب دریا شکاف می
انداخت ،زبان من کهدر همان اولی
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همه روزه در

مؤسسه حضرت آیت اهلل العظمی خویی
خویی
آیت
العظمی2013
اهلل رمضان
مبارک
حضرتماه
مؤسسه شرعی
اوقات

وست آیلند


یعن�� 
ی اگ��ه رو نوش��ابه نم��ی
نوشتن «خنک بنوش��ید» ،من
زاغکی پیتزای قارچ خرید
میجوشوندم بعد میخوردم؟!
پرید
به دهن برگرفت و زود

راهی
بر درختی نشست در
یکی از فانتزیام اینه کهدکتر بشم
که از آن میگذشت روباهی
بع��د یه روز تو خیابون راه برم یه
روبه پرفریب حیلت ساز
ماشین بزنه بهم .منم محل ندم،
آواز
رفت پای درخت و کرد
بلند شم تو خیابون راهمو ادامه
زیبایی!
گفت :به به چقدر
بدم! مردم چشاشون گرد بشه!
چه سری! چه دمی! عجب پایی! حاال شاید س��وال پیش بیاد که
توی حرفش دوید ماده کالغ
دکتر چی بود این وسط؟
کره االغ
گفت :روباه پیر ّ
اون دیگه به شما ارتباطی نداره!
بود
گم
من
عقل
آن زمانی که
من میخوام تحصیالتمو ادامه بدم!
سن و سالم کالس سوم بود

حالی از علم بهره ها دارم
به ی��ارو میگن چرا خودکش��ی
مدرک فوق دکترا دارم
کردی؟ افسردهای؟
زد
آتش
گفت و بر جان روبه
میگه نه بابا ،خوبم ،میخواستم تو
پیتزا را به زیر بالش زد
اوج خداحافظی کنم!
بالی؟
ی
گفت روبه به چیت م

بالی
و
پیر و زشتی و بی پر
میگن :تنبلی ،م��ادر ِهمه عادت
شیاد
زاغ تا پز دهد به آن
ه��ای بد ماس��ت! ول��ی خب به
بال بگشود و پیتزا افتاد
هرحال مادره و احترامش واجبه !
گاه
آن
پیتزا را ربود و خورد

روباه:
گفت با زاغ حضرت
گفتم که لبت….گفت آب حیات
بودی
سه
آن زمان که کالس
گفتمدهنت …گفت حب نبات
بچه ای توی مدرسه بودی
گفتم که توانم دهم بوسه بر آب
خواندم
بنده هم درس حوزه می
حیات؟
خواندم
طلبه بوده روضه می
گفت ِد نه د! اونو بده به بابات !
درس خواندم شبانروز مدام
گشته ام حال حجة االسالم
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رمضان 2013
غروبشرعی ماه
اوقات
اذان
اذان مبارک طلوع
اذان
نیمه شب
آیلند
وست
اخوان
اذان
طلوع
اذان
غروب
اذان
نیمه شب
کیفیت
صبح
آفتاب
ظهر
شرایتون!آفتاب
مغرب
شرعی
سیدامساعیل!
قیمت
با
صبح
آفتاب
ظهر
آفتاب
مغرب
شرعی
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

قان��ون حقوق ک��ودکان رعایت نمی
 >> Email: elahem@sympatico.caش��ود زیرا مثال جدای��ی از مادر برای
کودک س ه ساله بشدت آزاردهنده و
Tel.:514-619-4648
دردناک اس��ت و این قانون را نه تنها
از نگاه مادران بلک��ه از دریچه حفظ
حقوق کودکان باید مورد نقد و برسی
قرار داد.
ن هن��گام آق��ای خاتمی رئیس
در آ 
در س��ال اول انق�لاب اکث��ر احزاب تبعیض بر اساس جنسیت
جمه��وری ب��ود و اصالح
ی مانده
سیاس��ی ،زنان را به س��کوت دعوت باشد راهدرازی باق 
طلبان در مجلس شش��م
میکردند زیرا معتقد بودند که مطالبه است.
نی��ز اکثریت داش��تند و
حقوق برابر ،میتواند باعث ایجاد تنش بای��د ادامه راه با تجزیه و
به عب��ارت بهت��ر دو قوه
در اجتماع ش��ده و انقالب را تضعیف تحلی��ل پیروزیهای به
مجریه و مقننه در اختیار
ی از آ 
کند ول 
ن جایی که ظلم مسری دست آمده و با توجه به
اصالح طلب��ان بود و آنان
اس��ت ،متاسفانه ستم بر زنان مقدمه مشکالت موجود ،صورت
نیز در مقام پاس��خ گویی
ستم بر سایر اقش��ار جامعه از جمله گی��رد و از ای��ن رو مایل
به مطالب��ات همگانی در
ی از آ 
اقلیته��ای مذهب��ی ،دانش��جویان ،هستم به یک 
ن موارد
صدد اصالح قانون حضانت
کارگران و… شد تا وضع به ایران امروز یعن 
ی اصالح قانون حضانت اشاره کنم .بر آمدن��د ،الیحه ای تنظیم و تقدیم
و بن بس��تهای موجود و بحرانهای
مجلس ش��د و در مجلس ش��ورای
اجتماعی منجر شد.
حضانت؛ حق مادر و کودک
اسالمی هم به تصویب رسید.
ی جمهوری
همان گونه کهدر ابتدای این مقاله نیز طبق مقررات قانون اساس 
تقدم حقوق مدنی بر حقوق
گفته شد در مهرماه  ۱۳۵۸با احیای اس�لامی ،مصوبات مجلس ش��ورای
سیاسی
قانون مدنی ،مقرر شده بود که پس از اسالمی باید به تصویب شورای نگهبان
اما زنان چه کردند؟
طالق ،حضانت اوالد پس��ر تا دو سال برس��د .هنگامی که قان��ون جدید به
زن��ان دریافته بودند که حقوق مدنی و اوالد دختر تا هفت س��الگی با مادر شورای نگهبان ارس��ال شد ،شورای
مقدم بر حقوق سیاسی است و طرح باش��د و پس از آ 
ن کودک را از دامان مذکور به علت مخالفت با ش��ریعت
ن امتناع و طبق
مطالبات برابری خواهانه را نمی توان پر مهر مادر جدا کرده و به منزل پدر اسالمی از تصویب آ 
ب��ه خاط��ر پی��روزی در
میفرستادند.
ن را برای
یآ 
اص��ل  ۹۴قانون اساس�� 
عرصه بین المللی معلق من انقالب
در اث��ر اجرای این قانون تجدید نظر به مجلس اعاده کرد.
کرد .زنان میدانستند که  57را “انقالب ظالمان��ه ،تع��دادی از مجلس شورای اسالمی که مایل نبود
الفاظ��ی چون مب��ارزه با
ی انجام
ک��ودکان جان خ��ود را بر خالف خواست عمومی عمل 
علیه
مردان
آمریکا و اس��رائیل ،حفظ
ی به عقب ب��ردارد ،با رد
از دس��ت دادن��د و زنان ده��د و قدم 
•
امنی��ت ملی ،احت��رام به زنان” نامیدهام بس��یاری نیز ب��ه خاطر نظریه شورای نگهبان طبق اصل ۱۱۲
فرهنگ مل��ی و دینی… .زیرا انقالبیون ت��رس از جدای��ی از
همه و هم��ه بهانه هایی
فرزندان هر نوع سمتی
پیروز ،به
باقرزاده :چالش روحانی  >> ...ادامه از صفحه7 :
ن که نیمی از
است برای آ 
از ناحیه همسر را قبول
اجتماع را از حقوق مسلم همان سرعتی کرده و حاض��ر به ترک
که قوانین ضد خان��واده و درخواس��ت کاربرد این اصط�لاح به آن معنا سعی کرد این تمردهای گهگاهی شخص علی خامنهای است.
خود محروم کنند.
بود که رییس قوه مجریه کمترین احمدینژاد را تحمل کند و بگذارد علی خامن��های ،ام��ا ،ظاهرا این
زن��ان ب��ه داش��تن چند زن را تصویب طالق نبودند.
مک��رر اختی��اری از خود ن��دارد و تنها تا او دوره هش��ت ساله خود را به پیام را نشنیده است ،و همچنان
نمایندهدر مجلس شورای
درخواس��تهای
ّ
اس�لامی قانع نبودند زیرا کردند ،هیچ زنان ب��رای اصالح قانون میتواند به عنوان مجری منویات پایان برس��اند .در همین ایام بود میخواهد ادامه سیاست گذشته
آن��ان را ق��ادر ب��ه حفظ موضوع دیگری حضانتبامخالفتشدید ولی فقیه عم��ل کند .خامنهای که احمدینژاد ،کس��ی که شعار را بر رییس جمهور جدید تحمیل
حقوق زن نمیدانستند .را مورد توجه حکومت مواجه میشد و طبع��ا از کارب��رد ای��ن اصطالح «انرژی هس��تهای ،حق مسلم ما کند.
هر بار اعالم میداشتند خوشش نمیآمد .او میخواست است» را به یک شعار ملی تبدیل او در سخنان یکشنبه پیش خود
بنابراین بتدریج
جنبشی قرار ندادند!
که قانون مذکور منبعث کسی رییس جمهور باشد که مثل کرده ب��ود ،اظهار داش��ت که او س��عی کرد برای روحانی نقش��ه
فراگیر در س��طح جامعه
از شریعت است و هرگز عروسکهای خیمه شب بازی از نقشیدر مذاکرات هستهای ندارد؛ راه بکش��د و او را از تخلف از این
ش��روع به رش��د کرد که
پشت صحنه به رقص درآید و در و کسی که قطعنامههای سازمان مس��یر بر حذر دارد .او که هنوز
هدف آ 
ن رفع هر نوع تبعیض بر اساس تغییر نخواهد کرد.
اما زنان که اعتقادی بدین اس��تدالل عین حال چنین بنماید که خود ملل را ورقپاره خوانده بود و گفته در  24سال پیش زندگی میکند
جنسیت بود.
ب��ود «آن قدر قطعنام��ه بدهید و نمیتواند متناسب با مقتضیات
این جنبش ساختار یک حزب سیاسی نداشتند از پای ننشستند ،با مراجعه دارد حرکت میکند.
ی و استفتاء از روحانیون با پای��ان دوره خاتمی ،کارگزاران ت��ا قطعنامهدانتان پاره ش��ود» ،زمان نظر خود را اثبات کند ،الزم
را ن��دارد ،گس��ترش آ 
ن افق��ی و نه به کتب فقه 
«وصیت
پوسیده
ریسمان
به
دید
را
المللی
ن
بی
های
م
تحری
اکن��ون
یافتند
را
فردی
چنین
فقیه
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هرم
توسط
تصمیمات
عمودی است،
قوانین
به
جدید
ی

ا
گونه
به
که
مدرنی
ّ
قدرت اتخاذ نمی شود بلکه شبکههای شریعت نگاه میکردند و تفسیرهای و در انتخابات س��ال  84او را که باعث نابس��امانیهای اقتصادی امام» متوسل شود و تفسیر آن را
نوینیداشتند توانستند ثابت کنند که در صحنه سیاس��ی نسبتا گمنام میدانس��ت و تالش میکرد که نیز تنها حق خود بشناسد.
ن تصمیم گیرنده هستند.
درون آ 
ی از ب��ود به عنوان ریی��س جمهور از دولت خود را از مس��ئولیت مبرا او راه گذش��ته را که «کشور را به
این جنبش رهب��ر و دفتر مرکزی و قانون در حقیقت تفسیر نادرست 
ش��عبی هم ندارد .زن��ان قدرتمندی شریعت است و تفسیر آ ن منع شرعی صن��دوق رأی بیرون کش��یدند .کند .سرانجام ،این رییس جمهور این روز انداخته» همچنان تأیید
محموداحمدینژادرییسجمهور ای��دهآل خامنهای مق��ام خود را ک��رد و ب��دون توجه ب��ه عواقب
س��الها در آ 
ن فعالی��ت ک��رده اند اما ندارد.
ی کردن حکومت گران پیروز ای��دهآل خامنهای بود .او راهی را همراه با ش��دیدترین بحرانهای خانمانس��وز آنچه که میگوید
جنبش فمینیس��تی ایران متک 
ی بر اما تا راض 
میرفت که خامنهای میپسندید ،اقتصادی و سیاس��ی برای خلف خواستار ادامه همان راه گذشته
هیچ شخصیت 
ی نیست و از همه مهمتر فرهنگ پدر ساالر راه درازی بود.
شد .این راه به وضوح با آن چه که
آ ن که صرف نظ��ر از ایدئولوژیهای محاکمه جنجالی قتلدختری  ۹ساله و حتی اگر خامنهای سیاس��تی خود به جا گذاشت.
سیاسی از همه گروههادر آ ن عضویت به ن��ام «آرین» یک ب��ار دیگر توجه را دنبال میکرد که او نقش��ی در حسن روحانی اکنون با کوهی روحانی میفهمد و به آن اعتقاد
آن نداش��ت حاضر بود جار بزند از مشکالت که سیاستهای دارد متناقض است.
دارند و در این جنبش ،زنان مذهبی همگان را به ظلم قانون ،جلب کرد.
در کنار خوهران سکوالر خود و زنان آرین بع��د از جدای��ی والدین اش بر که «م��ن چنین ک��ردهام» و به عل�ی خامن�های ب�ه دس�ت روحان��ی به دنب��ال «عقالنیت و
متعلق به خانوادههای بنیادگرا همراه طبق قانون به منزل پدر که همس��ر آن افتخار کن��د .خامنهای خود احمدینژاد بر جای گذاش�ته اعتدال» اس��ت تا ش��اید بتواند
اندکی از رنجهای مردم ناش��ی از
با زنان مدرن ،هر کدام به ش��یوه ای دیگری اختیار کرده بود اعزام ش��ده از این رابطه تحت عنوان این که روبرو است.
سوی هدفی بود و در آنجا به خاطر عدم مراقبت و «مواضع احمدین��ژاد به مواضع او همچنین امیدهایی در زمینه تحریمهای اقتص��ادی را کاهش
ی به 
خاص خود اما همگ 
واحد یعنی برابری حقوق در حرکت نیز کتک و شکنجه به شکل فجیعی من نزدیک اس��ت» یاد کرده بود گشایشهای سیاسی ،اجتماعی ده��د (غ��رب نیز این خواس��ت
و اظهار اطمینان میکرد که وقتی و فرهنگی در بین منتخبان خود روحان��ی را درک ک��رده و آماده
هستند و هیچ نیرویی قادر به متوقف کشته شده بود.
در آ ن هن��گام م��ن رئی��س انجمن احمدینژاد به خارج کشور سفر ایجاد کرده که باید پاسخگو باشد .تعامل ب��ا او اس��ت) .خامنهای،
کردن آ 
ن نیست.
زن��ان ایران با فعالیت مداوم خود اعم حمای��ت از حقوق ک��ودکان بودم و میکند او چیزی را خواهد گفت او صریح��اً در تبلیغات انتخاباتی اما ،رابطهای با این مقوالت ندارد
از مطالعات تئوری��ک و فعالیتهای وکالت این پرونده را بر عهده گرفتم .که خامن��های میخواهد بگوید .خود از تغییر مس��یری که کشور و همچنان معتقد اس��ت که مرغ
میدانی ،برگزاری و شرکت در جلسات با کمک سایر اعضای انجمن ،جلسات او همچنی��ن باره��ا از عملک��رد در  8ساله اخیر طی کرده سخن ی��ک پ��ا دارد و غ��رب و آمریکا
مورد اعتماد نیستند و از مذاکره
ی و سخنرانی و کنفرانسهای مطبوعاتی احمدینژاد اظه��ار رضایت کرد گفته است.
س��خنرانی و س��مینارهای داخل 
خارج��ی ،نه��اد س��ازی ،گام به گام برگزار و با یاری رسانهها توجه عموم را و منتق��دان او را که کم نبودند با ای��ن س��خن او در ورزش��گاه مس��تقیم با آمریکا باید اجتناب
تعبیرهایی ک��ه تلویحاً میگفت ش��یرودی تهران که «آقایانی که کرد و بقیه قضایا .روحانی مجبور
دولتمردان حکومت جمهوری اسالمی به نتیجه چنین قانون 
ی جلب کردیم.
ایران را وادار به عقب نشینی کردند و در روز محاکمه که به صورت علنی و «من چیزهایی میدانم که ش��ما در این  ۸س��ال کش��ور را به این است با این ولی فقیه مطلقبین
روز انداخته اید مردم دیگر شما را تمامخ��واه و دارای کمتری��ن
موفق به کسب پیروزی هایی نیز شدند با حضور تعداد کثیری از خبرنگاران نمیدانید» آرام میکرد.
که میتوان به اصالح قانون حضانت ،برگ��زار میش��د ،در پایان س��خنانم ولی حتی احمدینژاد نتوانس��ت نمیخواهند» یکی از شدیدترین «بصیرت» در باره فجایعی که بر
برق��راری اجرت المثل برای خدماتی خطاب به رئیس دادگاه اظهار داشتم :دخالته��ای بج��ا ی��ا نابج��ای واکنشها و احساسات تأیید آمیز سر کشور و مردم وارد کرده است
ی قانون اس��ت و خون خامنهای را تحمل کند ،ودر یکی انبوه جمعیت جوان آن را بهدنبال کار کند .او با چالشهای زیادی
که زنان در منزل همسرانش��ان انجام "… قاتل واقع 
در آینده کاری خود روبرو خواهد
داده اند ،تقویم مهریه نقدی به نرخ روز به��ای آرین اص�لاح قان��ون به نفع دو س��ال آخر حکومتش بارها به آورد.
تمردها ،اگر نه او البته نگفت ک��ه این «آقایان» ب��ود ،ولی به احتم��ال زیاد علی
و وص��ول آن ،تعیین نحله برای زنان کودکان ایرانی است".
تمرد برخاست .این ّ
ّ
بتدریج با کمک رسانه ها ،اصالح قانون علی خامنهای،دست کم اطرافیان چه کسانی بودهاند ،ولی جمعیت خامنهای بزرگترین چالشی است
هنگام طالق و … .اشاره کرد.
این پیروزیها هر چند با ارزش است حضانت تبدیل به خواس��ت عمومی او ،را ب��ه نقد و طعن احمدینژاد حاض��ر تردی��دی نداش��ت ک��ه که در برابر او قرار خواهد گرفت.
ام��ا تا مقصد نهایی ک��ه رفع هر نوع ش��د ،بویژه آ ن که تاکید میش��د در واداش��ت .عل��ی خامن��های ،اما ،مهمتری��ن ف��رد ای��ن «آقایان»
•

ددرجهدو
رون

زنان ایران چگونه شه
شهرونددرجهدوشدند؟
شیرین عبادی

انقالب اس�لامی در تاریخ  ۲۲بهمن
 ۱۳۵۷پیروز ش��د .ش��عار انقالبیون
استقالل و آزادی بود و به مردم وعده
میدادن��د که در جمهوری اس�لامی
به این دو ه��دف نائل خواهند آمد و
بدین جهت همگان منتظر بودند که
نخستین اقدامات و تصمیمات انقالبی
های به قدرت رسیده ناظر به گسترش
و تعمیم آزادیها باشد ،اما متاسفانه
چنین نشد.
روز هفت مارس  ۱۷( ۱۹۷۹اس��فند
 )۱۳۵۷یعن�� 
ی کمت��ر از ی��ک ماه از
پیروزی انقالب ،آقای اش��راقی ،داماد
آقای خمینی در یک مصاحبه با رادیو
سراسری ایران عنوان کردند که آقای
خمینی معتقدند ک��ه بانوانی که در
ادارات و مؤسس��ات دولتی شاغل اند،
ی روسری سر کنند.
بایست 
ی آینده ای
این مصاحبه که پیش بین 
دور از انتظار برای زنان داش��ت ،زنگ
خط��ر جدی برای زنان ایران بود و به
همین جهت ف��وراً تعدادی از فعاالن
حقوق زن ب��رای روز بعد که مصادف
با هشت مارس بود برنامه راه پیمایی
تدارکدیدند.
مب��داء پ��ارک دانش��جو و مقص��د
ساختمان مرکزی دادگستری واقع در
پارک شهر بود.
ی از طرف
در پایان چند زن به نمایندگ 
سایر شرکت کنندگان در راهپیمائی
س��خنرانی کردند .همه س��خنرانان
حجاب اجب��اری را محکوم و خواهان
حقوق برابر برای زنان بودند.
متاس��فانه این عمل م��ورد حمایت
احزاب سیاسی قرار نگرفت و بسیاری
بر این اعتقاد بودند که چنین خواست
هایی باعث تفرقه بوده و در نهایت به
تضعیف انقالب منجر خواهد شد.
هش��ت ماه بعد ،در مهر م��اه ،۱۳۵۸
ی تصویب
ی که هنوز قانون اساس 
زمان 
نشده بود ودر نتیجه ساختار سیاسی،
اداری کش��ور هن��وز مش��خص نبود
و کش��ور فاق��د قوه مقنن��ه و رئیس
جمهوری بود ،شورای انقالب که عهده
دار اداره ام��ور کش��ور بود ،با تصویب
الیح��ه ای ،مقررات قان��ون مدنی در
بخش خانواده را مج��ددا احیأ کرد و
بدی��ن ترتیب زنان و حقو 
ق ش��ان را
به هفتاد س��ال قبل رجعت داد ،حق
حضانت و والی��ت فرزن��دان از مادر
س��لب شد ،به هر مرد مسلمان اجازه
داشتن چهار همسر اعطاء شد ،طالق
به صورت ی��ک جانبه و بدون نیاز به
مراجعه به دادگاه و کس��ب مجوز در
اختیار شوهر قرار گرفت و ….
ن پس قوانین تبعیض آمیز پشت
از آ 
سر هم به تصویب رسید و اینگونه بود
که زنان تبدیل به شهروند درجه دوم
شدند.
از جمله مقرر شد که دیه زن نیمی از
دیه مرد است ،شهادت دو زن معادل
با ش��هادت یک مرد است ،مردی که
همس��ر خود را با مرد دیگری در یک
بستر ببیند حق دارد هر دو نفر را به
قتل برساند و…
بدین ترتیب انق�لاب  ۱۳۵۷نه تنها
برای زن��ان ،آزادی را به ارمغان نیاورد
بلکه باعث شد حقوقی را هم که قبال
داشتند از دست بدهند.
م��ن بارها انق�لاب  ۱۳۵۷را انقالب
م�ردان علیه زنان نامی��دهام ،زیرا
انقالبیون پی��روز ،به هم��ان دقت و
سرعتی که قوانین ضد زن را تصویب
کردن��د ،هیچ موضوع دیگری را مورد
توجه قرار ندادند.
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ی پرونده را برای اظهار نظر
قانون اساس 
و تصمیم نهایی به مجمع تشخیص
مصلحت نظام ارسال کرد.
مجم��ع مذکور به علت حساس��یت
ی طرح را مع��وق نگاه
موضوع مدت�� 
داشت و در این مدت پیگیری فعاالن
حق��وق زن ادامه داش��ت و خواهان
تسریع در تصویب آ 
ن بودند.
جلس��ات مختلفی تحت عناوین هم
ی تش��کیل میش��د و اصالح
اندیش 
قوانین محور اصلی همه بحثها بود،
از هر فرصتی استفاده میشد تا مجمع
تش��خیص مصلحت نظام به چالش
کش��یده ش��ود که چ��را در تصویب
می ورزد
قان��ون جدید حضانت تعلل 
تا باالخره در ششم مرداد سال ۱۳۸۲
ماده  ۱۱۶۹قانون مدنی و تبصره آن
به صورت زیر به تصویب رسید:
«ب��رای حضانت و نگه��داری طفلی
ک��ه ابوین او ج��دا از یکدیگر زندگی
س��ن هفت سالگی
میکنند ،مادر تا ّ
ن با پدر است.
اولویت دارد و پس از آ 
بع��د از هف��ت س��الگی و در صورت
ح��دوث اختالف ،حضان��ت طفل با
رعایت مصلحت کودک به تشخیص
دادگاه است».
با تصویب ای��ن قان��ون ،اولویت پدر
برای حضانت از بین رفت و اولویت به
"مصلحت کودک" داده ش��د و با این
استدالل ماداران بسیاری توانستند بعد
از طالق حضان��ت فرزندان خود را بر
عهده گیرند.
تصوی��ب این قانون که گامی کوچک

در رفع تبعیض از زنان اس��ت ،از این
جهت حائز اهمیت اس��ت که چگونه
جمه��وری اس�لامی عقب نش��ینی
ی را که روزی جزع 
میکند و قانون 
ی از
شریعت و غیر قابل تفسیردانسته ،روز
دیگر تغییر میدهد.
همکاری مستقیم و مستمر سکوالرها
و مس��لمانان مدرن ،همراه با فعالیت
ی وکال و حقوق دانان و
دس��ته جمع 
مقاومت و پایداری فعاالن حقوق زن
و توجه رسانههای عمومی و انعکاس
درست وقایع و اعتراض های نهادهای
حقوق بشری و جامعه مدنی و حمایت
احزاب سیاس��ی و روحانیون مدرن،
همه و همه موثر در پیروزی به دست
آمده بود.
ن است که
اکنون سوال مطرح شده آ 
آیا سایر قوانین تبعیض آمیز با چنین
روش های��ی در آین��ده قابل اصالح
هستند؟
پاس��خ من مثبت است و از همین رو
ضروری است ضمن بررسی و تجزیه
ی ش��ده و نتایج و
و تحلی��ل راه ط�� 
ن به آسیب شناسی
دست آوردهای آ 
جنبش فمینیستی نیز پرداخته شود
تا مش��خص شود موانع پیشرفت این
جنبش چه بوده و چرا نتوانس��تیم بر
هم��ه آنها غلبه کرده و به هدف خود
یعنی اصالح قوانیندست یابیم .باشد
که ای��ن مطالعه ک��ه از دیدگاههای
مختل��ف صورت میگیرد نقش��ه ای
برای آینده باشد.
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ازنازی بپرس!...
این یکی را ش��اید قبال خوانده یا
شنیده اید ،اما به دوباره خواندنش
می ارزید.
قصاب با دیدن سگی که به طرف
مغازه اش نزدیک می شد حرکتی
ک��رد که دورش کند اما کاغذی را
در دهان سگ دید.
کاغذ را گرفت .روی کاغذ نوش��ته
بود «لطفا  ۱۲سوس��یس و یه ران
گوش��ت بدی��ن» 35 .دالر همراه
کاغذ بود.
قص��اب ک��ه تعج��ب ک��رده بود
سوسیس و گوشت را در کیسه ای
گذاشت و در دهان سگ گذاشت.
سگ هم کیسه را گرفت و رفت.
قصاب که کنجکاو ش��ده بود و از
طرفی وقت بستن مغازه بود تعطیل
کرد و به دنبال سگ راه افتاد.
سگ در خیابان حرکت کرد تا به
محل خط کشی رسید .با حوصله
ایس��تاد تا چراغ سبز شد و بعد از
خیابان رد شد.
قصاب به دنبالش راه افتاد.
س��گ رفت تا به ایستگاه اتوبوس
رس��ید نگاه��ی به تابل��و حرکت

مردی در را باز کرد و شروع کرد به
فحش دادن و تنبیه سگ!!
قصاب با عجله به مرد نزدیک شد
و داد زد :چه کار می کنی ،دیوانه؟!
این س��گ نابغه است .این باهوش
ترین سگی است که من تا به حال
دیده ام.
مرد نگاهی به قصاب کرد و گفت:
ت��و به ای��ن میگی باه��وش؟ این
دومین بار تو این هفته اس��ت که
این احمق کلیدش را فراموش می
کنه!!

اتوبوس ها کرد و ایستاد.
قص��اب متحیر از حرکت س��گ
منتظرماند.
اتوبوس آمد ،سگ جلوی اتوبوس
آم��د و ش��ماره آن را ن��گاه کرد و
به ایستگاه برگش��ت .صبر کرد تا
اتوبوس بعدی آمد دوباره ش��ماره
آن را چک کرد .اتوبوس درس��ت
بود سوار شد.
قصاب هم در حالی که دهانش از
حیرت باز بود سوار شد.
اتوبوس در حال حرکت به سمت
حومه ش��هر بود و س��گ منظره
پائولوکوئلیو
بیرون را تماش��ا می ک��رد .پس از نتیجهاخالقی:
چند خیابان سگ روی پنجه بلند اول اینکه مردم هرگز از چیزهایی
ش��د و زنگ اتوبوس را زد .اتوبوس که دارند راضی نخواهند بود.
ایستاد و سگ با کیسه پیاده شد .و دوم اینک��ه چیزی که ش��ما آن
قصاب هم بهدنبالش.
را ب��ی ارزش می دانید ،بطور قطع
س��گ در خیابان حرک��ت کرد تا برای کس��انی دیگر ارزش��مند و
به خانه ای رس��ید .گوشت را روی غنیمت است.
پله گذاش��ت و کمی عقب رفت و س��وم اینک��ه بدانی��م دنیا پ��ر از
خ��ودش را به در کوبید .این کار را این تناقضات اس��ت .پس س��عی
باز هم تکرار کرد اما کس��ی در را کنیم ارزش واقع��ی هر چیزی را
باز نکرد .سگ به طرف محوطه باغ درک کنیم و مه��م تر اینکه قدر
رفت و روی دیواری باریک پرید و داشته هامان را بدانیم
خودش را به پنجره رساند و سرش
•
را چند بار به پنج��ره زد و بعد به
پایین پرید و به پشت در برگشت.

نوری زاد و مخلمباف...
نوعی خلل ایجاد میکند و اسراییل
را زیر فشار قرار میدهد.
ولی ایران و اس��راییل هیچ رابطه
سیاس��ی ،فرهنگی یا اجتماعی با
هم ندارند .با غیبت یک هنرمند یا
آکادمیسین ایرانی ،اسراییل چیزی
از دست نمیدهد ،و از این رو ،این
غیبت کمترین فشاری بر آن ورد
نمیکند.
ولی به عکس ،دقیقا حضور چنین
فردی اس��ت که اگ��ر حامل پیام
صلح ودوستی باشد میتواند نقش
بزرگی در نزدیکی م��ردم ایران و
اسراییل و کاهش تنش بین این دو

>> ادامه از صفحه17 :

کشور ایجاد کند و از این رو بسیار
ارزنده و قابل دفاع خواهد بود.
سفر مخملباف به اسراییل دقیقا از
چنین زاویهای باید ارزیابی شود.
او ظاه��را این پیام را منتقل کرده
است .در فضای خصومتی که بین
ایران و اسراییل بر اثر سیاستهای
تحریکآمیز جمهوری اس�لامی
علیه اسراییل و واکنشهای تهدید
کننده حکومت نتانیاهو علیه ایران
ایجاد شده است از هر گونه امکانی
ب��رای انتق��ال این پیام ب��ه مردم
اسراییل که مردم ایران سر جنگ
یا خصومت با آن��ان را ندارند باید

ستون جدید

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

قصاب و سگ
باهوش....
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------------اولی��ن بخ��ش «آم��وزش
عکاس��ی» را ب��ا ی��ک روایت
مجعول چین��ی آغاز میکنیم
که می فرماید:
«فکر نکن که اگر یک دوربین
دیجیت��ال خریدی ،پس
حتما عکاس هستی!»
------------------ه��دف از نگاش��تن این
س��ری مقاالت ،آشنایی
بیشترهموطنان عزیز با
هنر عکاسی است.
از آنجایی که نگارنده معتقد است
ک��ه باید کار را همیش��ه متفاوت
عرضه کرد ،این سلسله مباحثات
در عین علم��ی و هنری بودن ،به
زبان طنز نیز مزین می باشد.
اینجان��ب کال رابط��ه ی خوبی با
مباح��ث تئوری��ک و ایدئولوژیک
نداشته و سعی خواهم کرد که این
مباحث کام�لا خالصه ،کاربردی،
ساده و قابل فهم باشد.
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید!
البته از شکر و کرم خداوند عزوجل،
همه ی هموطنان ما در این وادی
دس��تی به آتش داشته و همگی
عکاسان قابلی هستند.
از این رو ،دیافراگم هر دوربینی را
میتوان یکی از راههای رسیدن به
معبوددر نظر گرفت!
به تعبیر این بنده ی سراپا تقصیر،
عکاسی را میتوان «هنر کنترل نور»
نامی��د .پس یکی از پایه های هنر
عکاسی «به خدمت گرفتن صحیح
نور» و ایجاد «هاله ی نور» در دور
سر برخی «خواص» میباشد.
برای ثبت عکس ه��ای زیبا باید
مکانیسمدوربین را بدانیم.
قسمتهای مهم همه یدوربینهای
دیجیتال به زبان روستایی و خیلی
خالصه:
 لنز دوربین یا عدسی
 دیافراگم :س��وراخ پشت لنز
که نور از طری��ق آن وارد دوربین
میشود.
 شاتر (شاطر عباس رو نمیگیم
ها!) :دریچه ی دیافراگم که کنترل
سرعت باز و بسته شدندیافراگم را
کنترلمیکند.
 صفحه ی حس��اس :بخشی
از دوربین که تصویر ایجاد ش��ده
ی داخل دوربین بر روی آن نقش
میبندد.

ن دیجیتال
بی
کن که اگر یک دور هستی!»
ن
ما عکاس
«فکر ی ،پس حت
خرید

 پردازنده ی دوربین
ی��ا ب��ه زب��ان خودمانی:
کامپیوترداخلدوربین.
 صفح��ه ی نمایش:
مانیت��ور کوچک دوربین
که آثار هنری خودمان را
بر روی آن مش��اهده
می نماییم!
برای ثب��ت تصاویر و
یا همان کنترل نور،
با س��ه فاکتور اصلی
س��ر و کار داری��م و
تنظیم آنها بر کیفیت
و تمامی مشخصات عکس،
تاثیر مستقیمدارد:
 میزان باز بودن دیافراگم
 سرعت باز و بسته شدن شاتر و سپس به عزیزان توضیح خواهیم
 حساسیت دوربین به نور
داد که چگونه اشکاالت عکسهای
خود را بر ط��رف نموده و به جای
تقریباهمهیدوربینهایدیجیتال ،اینک��ه کنترل دوربی��ن خود را به
یک وضعیت «اتوماتیک»دارند که دس��ت پردازنده ی آن بس��پارند،
اکثر آدمهای تنبل همیشهدوربین خودش��ان مدیری��ت و کنت��رل
شان را روی همان وضعیت تنظیم قس��متهای مختلف دوربین را به
می نمایند!
دس��ت بگیرند .پ��س از اتمام این
نتیج��ه این می ش��ود که بعضی مقاالت قادر خواهید بود عکاسی
وقتها ،عکسهای خوبی میگیریم و از سوژه های متحرک ،عکاسی در
بعضی وقتها هم که عکسها کم نور شب ،با فالش و بدون فالش (فقط
و پر نور میشوند ،به گزاف میگوییم :با نور یک ش��مع یا حتی کمتر)،
دوربینش خراب بود! یا هوا ابره!
عکاس��ی در روز ،عکاسی از درون
پردازنده و نورسنج دوربین معموال منزل و خالصه عکاسیدر همه جا
در نور آفتاب و در جاهایی که فقط و هم��ه حال ،لذت ببرید .خواهید
یک نوع نور و به میزان کافی وجود آموخت که چگونه از عزیزان خود
دارد به خوبی عمل نموده و س��ه عکس هایی بگیریم که زیباتر بنظر
عامل��ی را که در ب��اال ذکر کردیم برسند و برخی عیوب ظاهری آنها
کنترل و مدیریت مینماید.
را پوشاند!
اما به محض تغییر ش��رایط و نور ،قادر خواهید بود زیباترین عکسها
یا عکسها خیلی پر نور ،خیلی کم را تهی��ه کرده و از مش��اهده و به
ن��ور و یا ترکیبی از این دو خواهد اشتراک گذاشتن آن با دوستانتان
بود .درنتیجه عکسهای زیادی به در فیس��بوک در سراس��ر جهان
راحتی از بی��ن خواهند رفت و یا لذت ببری��د .در صورت نیاز ،چند
اینکه از دیدن آنها لذت نمیبریم .جلس��ه ی حضوری ه��م برگزار
حتما همه ی ش��ما ،عکس��های خواهیم کرد .نگارنده هیچ ادعایی
زی��ادی دارید ک��ه در روز گرفته در زمینه ی عکاسی نداشته بلکه از
ش��ده و افراد داخل عکس و حتی به اشتراک گذاشتن آموخته های
برخی مناظر ،بسیار تیره تر از آن اندک خود با هموطنانش بس��یار
چه هس��تند به نظر میرس��ند .یا خشنود است .فالش عالی همیشه
عکس��هایی که در شب و با فالش پُرسو!
گرفته شده اند ،برخی از قسمتهای
آن (در اثر نور شدید فالش) بسیار
استودیوفوتوبوک
مثل
براق و برخی قسمتهایدیگر
www.facebook.com/studioمیباشند.
«واکس بلدرچین» ،سیاه
photobook1
میکنیم
سعی
در شماره ی آینده
Tel.: (514) 984-8844
که ابتدا کلیدهای روی دوربین و
کارکرد هر کدام از آنها را بشناسیم

1

موسیقی..

دوس�ت و همکار
عزیز ما ،خانم شیدا
قره چه داغی در
می برن�د ،چاپ س�فر تابستانی بسر
شماره یکم س� س�تون موس�یقی از
پت
امبر باری دیگر آغاز
خواهد شد.

بهره گرفت.
این عمل هیچ به معنای توجیه یا
نادیدهگرفتنسیاستهایاسراییل
ail.com
Sheida.g@hotm
در قبال فلسطینیان نیست ،و بلکه
در واقع ب��ه معنای توجه به خطر
بزرگی اس��ت ک��ه مردم ای��ران و مخملب�اف و ن�وریزاد به صورت در واقع ،این فقط جامعه مذهبی ایندو تابو را باید گامهایی به سوی
اسراییل و تمامی منطقه را تهدید تقریب��ا همزمان ب��ه دو کار بزرگ ایران نیست که از تبلیغات دولتی صلح داخلی (مسلمانان با پیروان
میکند و هر اقدامی که بتواند این دس��ت زدند و دو تابوی مسلط بر علیه بهائیان تأثیر پذیرفته است .ادی��ان دیگر و بیدین��ان) و صلح
خطر را دور کند ارزنده خواهد بود .فرهنگ سیاسی و مذهبی ایرانیان به جرأت میتوان گفت که برخورد منطقهای (مردم ایران و اسراییل)
به ای��ن ترتیب ،پی��ام مخملباف را در هم شکستند .این دو تابو به جامعه سیاس��ی ایران با مس��ئله از یک سو ،و ضربه به سیاستهای
در اس��راییل را باید در ردیف پیام خصوص با تبلیغات س��ی و چند اسراییل و فلسطین ،حتی در بین تبعیضآمیزوتنشزاوماجراجویانه
صلحی دانست که اصغر فرهادی ساله رژیم جمهوری اسالمی علیه اپوزیسیون نیز ،از تبلیغات خصمانه رژیم جمهوری اس�لامی از سوی
پ��س از دریافت جایزه اس��کار از بهائیان و اسراییل،در ذهنیت مردم رژیم حاکم علیه اسراییل در امان دیگر ارزیابی کرد
Roccabella-Pool.pdf
1
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شکستن
3:01رو،
سوی مردم ایران به جهانیان داد .ایران به شدت تقویت بافته است .نمانده اس��تPM .از این
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یک��ی از نتای��ج بح��ران اقتصادی،
گسترش فقر و نبود آزادیهای سیاسی
و اجتماعی ،گسترش نابسامانیهای
اجتماعی میباش��د ،آنچه که امروز
تصویر خیابانها و کوچههای شهرها
و روس��تاهای ما را تیره و سیاه کرده
است .تصویری که برای نسل کنونی
جامع��ه ایران از پی��ر گرفته تا جوان،
هرگز اینگونه سیاه نبوده است.
ل ١٣۴٧
اگر سن تنفروشی در سا 
و براساس تحقیقی که در تهران
ش�د  ٢٩س�ال بود ،اکنون به ١۴
سال رسیده است.
هم اکن�ون بیش از  ۵میلیون نفر
درگیر مساله اعتیاد هستند.
بهگفتهی فاطم ه درخش��انی معاون
وزیر بهداشت شیوع بیماریهای روانی
در جامعه به  ٢٣درصد رسیده است،
حتا به گفتهی دکتر علیاکبر سیاری
شیوع بیماریهای روانی در تهران به
 ۴٠درصد رسیده است!!
س��االنه  ۶٠٠هزار نف��ر وارد زندانها
میشوند و این درحالیست که حکم
زندان برای برخی از جرائم برداش��ته
شده است!!
برای اینکه تصویر روشنتری از این
وضعیت فاجعهآمیز بدست آوریم به
بررس��ی یک خبر که روز دوم تیرماه
انتشار یافت میپردازیم.
آخوند حمید ش��هریاری معاون قوه
قضاییه که رئیس مرکز آمار و فناوری
اطالع��ات قوه قضاییه میباش��د ،در
دومی��ن روز از هفته ق��وه قضاییه در
یک نشست خبری از ورود بیش از ۶
میلیون پرونده بهدادگاههای کشوردر
سال  ٩١خبر داد ،یعنی روزانه بیش از
 ١۶۴٠٠پرونده.

فریدون

همینجا الزم اس��ت این نکته را نیز
توضی��ح دهم که همهی پروندههایی
که توس��ط پلیس (نیروی انتظامی)
تشکیل میشود لزوما س��ر از دادگاه
در نمیآورند .بهگفت��هی وی ورودی
پروندهه��ا به دیوان عالی کش��ور ١١
درصد ،ب��ه دادس��راها  ٩درصد و به
دادگاه انقالب  ۶درصد نسبت به سال
قبل افزایش داشته است.
وی همچنین گفت ٩" :جرم نخست
کش��ور  ۵٠درصد پروندهه��ا را از آن
خود کردهاند" که در این میان سرقت
با  ١٢درصد باالترین آمار را دارد.
بنابر این  ٧٢٠هزار سرقت ساالنه در
کشور رخ میدهد که اوال پلیس وارد
ماجرا میگردد و دوم اینکه سارق آن
نیز پیدا میشود.
ضربوج��رح ،ای��راد صدم��ه بدنی،
توهین به اشخاص ،تهدید و تخریب
در مجم��وع ح��دود  ٢۶درص��د از
پروندهها را شامل میشود که حدود
 ١۵۶٠٠٠٠پرونده در سال میشود.
آمارهای فوق بهان��دازهی کافی گویا
هس��تند ،اما آنچه که باید بیشتر بر
روی آن تاکید و تعمق نمود افزایش
میزان پرون��ده در ق��وه قضاییه و به
تعبیری دیگر افزایش جرائم در کشور
است که باردیگر شکست سیاستهای
حکومتدر رابطه با مبارزه با معضالت
اجتماعی را نشان میدهد.
چرا حکومت از مبارزه با این معضالت
اجتماع��ی ناتوان اس��ت و چ��را این
معضالت روزانه افزایش مییابند و در
نتیجهی چه��رهی زندگی در ایران را
سیاهتر و سیاهتر میسازند؟!
کار به جایی رسیده است که حتا خود
رژیم نیز به دلیل پُر ش��دن زندانها
از زندانی ب��ه این نتیجه
رس��یده اس��ت که دیگر
از بگیروببندها کم بکند
و برای برخ��ی از جرائم،
دیگر حک��م زندان صادر
نکند.
مس��اله ای��ن اس��ت که
تمام��ی راهحله��ای
حکوم��ت اس�لامی در
زندان و شکنجه و اعدام
محدود اس��ت و هیچ راه
حل دیگری از نظر آنها
وجود ندارد.
دو جوان��ی را ک��ه در اثر

غروب چهارشنبه سوم
جوالی به وق��ت مصر،
مردم این کش��ور پس از روزها با حضور فعال و
میلیونی در سراسر کشور ،بخصوص در میدان
تحریر که اینک به میدان تعیین و تکلیف و پایان
فرمانروایی و عمر سیاسیدیکتاتورها تبدیل شده
است ،بار دیگر به کارنامه یک ساله رهبر اخوان
المسلین و رئیس جمهور مصر ،محمد مرسی را
با به جا گذاشتن  ۲۲کشته ،پایان دادند.
محمد مرس��ی پس از حضور در کاخ ریاس��ت
جمهوری ،همانند دیگر مرتجعین ،سرمست از
پیروزینابهنگام،بهجایپاسخگوئیبهمشکالت
اقتصادی و ریشهکن کردن فقر و گرسنگی در
مصر ،اقدام به تغییر قانون اساسی و الحاق لوایح
به غایت مذهبی و ارتجاعی به ش��یوه متداول
دیکتاتورها نمود تا از این طریق پایههای قدرت
خود و حزبش و نیز اس�لام سیاس��ی را در این
کشور تقویت کند .اما مردمی که برای به دست
آوردن آزادی و نان به کارنامه س��ه دهه حسنی
مب��ارک رئیس جمهور دیکتات��ور مصر خاتمه
داده بودند ،با مش��اهده سیاستها و برنامههای
مرسی در دوره یک ساله ریاست جمهوریاش،
دریافتند بهاری را که قرار بود زندگی نوینی را
به توده های زحمتکش مصر ارزانی دارد ،میرود
که به زمستانی سرد و تاریک بدل گردد.
با آگاه��ی از این روند ارتجاعی ب��ود که مردم
مصر دیگر بار با حضور میلیونی خود در سراسر
کشور و با تشدید مبارزهای تحسینبرانگیز ،مانع
از قدرتگیری و فرمانفرمایی یک مرتجع دیگر
شدند ،اما در لحظاتی که انقالب مصر میرفت
اوج گیرد ارتش این کشور به عنوان ناجی و به
اصطالحدردفاع از مردم مصر ،با حضور تمام عیار
نظامی ،کار انقالب را تمام شده اعالم نمود .در
این میان تودههای بی شکل و بدون تشکیالت

http://tvshora.com

آمارها بهاندازۀ کافی گویا هستند!

مصر
که خواهان به زیر کشیده شدن
محمد مرسی بودند ،تنها نظارهگر عملیات ارتش
شده و متعاقب چنین رویدادیدر سراسر کشور
به شادمانی و پایکوبی پرداختند و به عبارتی بر
این جابجایی که از طرف ارتش صورت گرفت
مهر تائید زدند.
به عبارتی دیگر ،فاتح اصلی و برنده ماجرا
ارتش این کش�ور بود که با سودجویی به
موقع از حض�ور میلیونها مردم معترض
غیر متشکل در خیابانها ،رئیس جمهور
را به زیر کشید ،جانشین موقت تعیین کرد و
با استقرار نیروی نظامی ،از تانک و نفربر گرفته
ت��ا هلیکوپتر و هواپیماهای نظامی و… ،س��ایه
شوم خود را در سراسر کشور گستراند ،رادیو و
تلویزیون و تمامی تاسیسات و ارگانهای مهم
سیاسی و اقتصادی کش��ور را در سیطره خود
گرفت و ارتش همه کاره شد!
چگونه میتوان به ارتش��ی ک��ه در دوران انور
س��ادات و س��پس در دوران حاکمیت مطلق
حسنی مبارک نقشی جز س��رکوب تودههای
کارگر و زحمتکش و روشنفکران مصر نداشته
است ،اعتماد کرد؟
تجارب ای��ران میبایس��تی درس بزرگی را به
کارگران و زحمتکشان مصر داده باشد چرا که
 ۳۴س��ال پیش مردم ایران با پذیرش استقرار
حاکمیت مذهب��ی و س��رمایهداری در ایران،
شکست انقالب خود را به چشم دیده و هنوز که
هنوز است تاوان سنگین این شکست را هر روزه
با فقر و گرسنگی توأم با سرکوب پس میدهند.
مردم مصر با مب��ارزات یکپارچه خود ،در برابر
استقرارحاکمیتمذهبدرکشورشانایستادگی
نموده و عامل به زیر کشیده شدنش گشتند ،اما
بهدلیل عدم وجود تشکیالت طبقه کارگر مصر،

Demo.shorai@gmail.com

دمکراسیشورایی

چشمانداز اوضاع سیاسی
ایران پس از انتخاب روحانی

سخنـــران :اعظم نوری

از سازمان فدائیان (اقلیت)
جمعه ٩ :آگوست >> ساعت ۷ :بعدازظهر
کتابخـانه نیما
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652

و دولت��ی همه فاس��د و رش��وهخوار
هستند و برای رسیدن به یک پست
دولتی و یا نمایندگی مجلس حاضرند
میلیارده��ا خرج کنن��د ،آیا میتوان
انتظار معجزه از آن حکومت و مقامات
فاسدش را داشت؟
آش آنقدر شور شده است که اخبار
تعدادی از رش��وهها و اختالسها حتا
به رس��انههای حکومتی نیز راه پیدا
کردهاند.
آیا خامنهای و اعوان و انصارش جرات
دارند حتا س��اعتی ب��دون محافظ و
نیروی مس��لح خود ب��ه درون مردم
بروند حتا در هم��ان حدی که امروز
در بسیاری از کشورهای سرمایهداری
غربی وجود دارد؟
چرا نمایندگان مجل��س بهتازگی با
ارائه طرحی خواس��تار مس��لح شدن
مادامالعمر خود شدند؟
از چه میترس��ند؟! مگر در حکومت
اس�لامی و در سایه امنیت آسمانی و
ن قدر
البته زیر سایه ولیفقیه باید ای 
هراسان بود؟
اگر به زندانیان کش��ور و انس��انهای
درگی��ر در پروندهه��ای قضای��ی،
خانوادههایش��ان را نیز اضافه کنیم،
متوجه میشویم که

چه بخش بزرگی از جامعه تنهادرگیر
این موضوع هس��تند .حاال کافیست
خانوادههای��ی را که با دیگر معضالت
اجتماعی ه��م چون اعتی��اد درگیر
هستند به این مجموعه اضافه کنیم.
نتیجه چه میشود؟
بدیهیترین و مس��تقیمترین نتیجه
آن ،افزای��ش آس��یبپذیری در میان
خانوادههای آنان است و همین موضوع
بیواسطه منجر به افزایش معضالت
اجتماعی از جمل��ه افزایش جرم در
اشکال گوناگون آن میگردد .افرادی
که از این رهگذر آسیب دیدهاند ،خود
در معرض ارتکاب جرم قرار میگیرند
و البته که حکومت هیچ برنامهای برای
این میلیونها انس��انی ک��ه با درگیر
ش��دن عضوی از خانوادههایشان با
زندان و غیره ،آس��یبپذیرتر از دیگر
بخشهای جامعه میشوند ندارد.
برای مث��ال بارها اخب��اری از قاچاق
مواد مخدر توس��ط زن��ان و مادرانی
منتشر شده اس��ت که همسرانشان
در زن��دان بس��ر میبرن��د .هماکنون
میلیونها زن سرپرست خانوار وجود
دارند ک��ه میتوان بخ��ش بزرگی از
آنه��ا را فقیرتری��ن فقرا

امیان مصر آمدند!
ظ

حمد مرسی رفت! ن

م
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فقر و بدبختی اقدام به زورگیری کرده
بودند ،دستگیر کرده و در ظرف چند
روز و در مالء ع��ام اعدام میکنند تا
مثال باعث عبرت دیگران شود!! کدام
عبرت؟!
آن ک��ه باید عبرت بگی��رد حکومت
اسالمی است نه جوانانی که در دوران
همین حکومت بهدنیا آمده ودر همین
حکومت طعم زندگی را با بدبختی و
فقر چشیده و برای لقمهای نان جرمی
مرتکب ش��دهاند .اگر قرار بود با اعدام
و زن��دان به مبارزه ب��ا این معضالت
اجتماعی رفت که امروز نباید با رشد
جرائم در کش��ور روبرو میشدیم ،آن
هم رقم باورنکردنی ۶میلیون از زبان
معاون قوه قضاییه!!
وقتی در روز روشن همهی معضالت
اجتماعی توس��ط خامنهای و نوکران
حلق ه بهگ��وشاش انکار ش��ده و به
هر چه که واقعیت اس��ت سیاهنمایی
میگویند ،آیا میتوان انتظار راهحلی
از این حکومت داشت؟!
حکومت��ی که اصل موض��وع را انکار
میکن��د و تنها مش��کل مملکت را
«مق��داری ت��ورم» مینام��د ،هرگز
راهحلی نیز ب��رای آن معضالت ارائه
نخواهد کرد .حتم��ا از نظر خامنهای
باال رفتن جرائم در کشور نشانهی باال
رفتن امنیت است و برای همین هم
هس��ت که ایران باالترین آمار سرانه
اعدام را در جهان دارد!!
در کدام کشور است که سن تنفروشی
تا این حد پایین آمده باشد؟
در کدام کش��ور اس��ت که این همه
معتاد وجود داشته باشد؟
در کدام کش��ور اس��ت که این همه
دزدی و جنایت و تجاوز وجود داشته
باشد؟
در کدام کشور هست که مردم آن تا
این حد احساس ناامنی کنند؟ وقتی
مقامات پلیس کش��ور در روز روشن
به بدیهیترین حقوق خصوصی مردم
تجاوز میکنند ،آیا میتواند این نیرو
برای مردم امنیت بهارمغان آورد؟
نیرویی که برای سرکوب کوچکترین
اعتراضی به حکومت آماده اس��ت ،اما
هنگامی که صحب��ت از امنیت مردم
میشود ،خبری از آنها نیست .وقتی
مقامات قضایی
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ا نق�لا ب
توسط ارتش ربوده گشت .بنابراین
کارگران و نیروهای آگاه این کش��ور راهی جز
س��ازماندهی خود و رهبری مبارزات مردم که
اینک تنها به نظارهگر اوضاع تبدیل ش��ده اند،
ندارند.
آنها باید از همین لحظه که تودهها در خیابان
هس��تند دست به این کار عظیم بزنند چرا که
وقتی مردم به خانههایشان برگردند ،کار انقالب
پایان یافته خواهد بود .تنها از این طریق است
که میتوانند بهار زحمتکش��ان را به جای بهار
عربی بر پیشانی مصر حک کنند .ارتشها نقشی
جز سرکوب و کشتار ندارند و همیشه در تاریخ
نظامهای س��رمایهداری ،حامی سرمایهداران و
پاس��دار منافع آنان در برابر هجوم خیل عظیم
گرسنگان بوده و هستند .مردم مصر راه دیگری
جز تداوم انقالب و کوتاه کردن دست ارتش در
آن مردم هستند و
این کارزار ندارند .انقالبات از ِ
ارتش،دشمن مردم .ارتش مصر پس از اطمینان
از جابجاییها ،بیتردید لوله تفنگ را به سوی
کارگران و زحمتکش��ان و نیروه��ای آگاه این
کشور نشانه خواهد گرفت.
قبل از این که کار به این فاجعه کش��انده شود،
کارگران و نیروه��ای آگاه مصر باید با تکیه به
نیروی مس��تقل خود ،صف خویش را از ارتش
این کشور جدا سازند،در غیر اینصورت آیندگان
مص��ر ،با این جمله در کتب تاریخ این کش��ور
مواج��ه خواهند گش��ت ک��ه "… در  ۳جوالی
 ۲۰۱۳ارت��ش مصر با همی��اری ،همکاری و از
جان گذش��تگی نزدیک به  ۲۰میلیون از مردم
معترض این کش��ور ،دست به کودتا زد و بدین
وسیله بهار عربیدر سراسر مصر مستقر گردید"!

به راستی جز کودتا ،چه واژه دیگری میتوان بر
این اقدامات ارتش مصر نهاد؟

اکنون ارتش کنت��رل کامل اوضاع را در اختیار

دارد و ای��ن
نظامیان هس��تند که آینده مصر را شکل
میدهند .هر نی��رو و حزبی هم که بخواهد در
آینده این کشور نقش��ی داشته باشد ،باید که
به این کارگردان اصلی تحوالت جاری تمکین
نمایند!
ب��ه نظر من هر نیرویی که با اس��تفاده از اهرم
ارتش و اتکا به سرنیزه ،حاکمیتی را تغییر دهد،
حتی اگر از دماغ کسی خونی نریزد ،نام دیگری
جز کودتا بر آن نمیتوان گذاشت! حضور ارتش
مصر در این جابجایی دقیقاً همان نتایجی را در
برداشت که کودتاهای توام با خونریزی و کشتار
و سرکوب و خفقان در برداشت ه است .اگر امروزه
چنین کش��تاری در مصر رخ نداده اس��ت ،در
آیندهای نه چنداندور ،مطمئنا ارتش به وظایف
ضد انقالبی خود عمل خواهد کرد و متاسفانه
اولین قربانیان آن نیز کارگران و نیروهای چپ و
کمونیست و آزادیخواه خواهند بود!
با توجه به روند تحوالت جاری در مصر چه
درسهایی باید فرا گرفت؟
آیا وقایع مصر و حضور ارتش با ماهیت به ظاهر
ناج��ی ،میتواند زنگ خطری ب��رای تودههای
زحمتکش ایران باشد؟
آنچه مسلم اس��ت ،همه از این مسئله آگاهی
کامل دارند که رد پای سپاه پاسداران را در هر
جایی که نشانی از منابع مالی و اقتصادی است،
دیده میشود .سپاه تمامی یا بخش قابل توجهی
از اهرمهای مهم اقتصادی از صنعت نفت گرفته
تا موسس��ات مالی و بانکی را در اختیار گرفته
است .تنها نیرویی است که بر تمامی واردات و
صادرات خیمه زده و تحت کنترل خود درآورده
است ،از لحاظ نیروی نظامی و دست یازیدن به
کشتار و سرکوب ،سرآمد همه ارتشهای جهان
اس��ت .نهایتا این اصل مهم «حفظ نظام باالتر
و واالتر از دین و مذهب و نماز اس��ت» یکی از
مهمترین باورهای حاکمان نظام سرمایهداری و

دانست ،زنانی که زندگی امروز آنها
نتیجهی درگیرشدن مستقیم فردی
از اف��راد خان��واده در اعتیاد و یا دیگر
نابسامانیهایاجتماعیمیباشد.
معض�لات اجتماع��ی همانطور که
در ابتدای این یادداش��ت بیان ش��د،
نتیجهی فقر ،بیکاری و نبود آزادیهای
سیاسی و اجتماعی میباشد و تنها راه
مب��ارزه با آن نیز مب��ارزه با فقر ،حل
معض��ل بیکاری و وج��ود آزادیهای
سیاس��ی و اجتماعی است .از سویی
فقر و بیکاری ،نابرابریهای اقتصادی
و اجتماع��ی ،زمینه را ب��رای گرایش
بخشهایی از جامعه بهسوی اعتیاد،
قتل ،تجاوز ،زورگی��ری و غیره مهیا
میسازد و از دیگر سو نبود آزادیهای
سیاسی و اجتماعی مانع از روشنگری
و ب��اال رفتن آگاهی مردم��ی در برابر
نابس��امانیهایی اجتماعی و راههای
مقابله با آن میگردد.
آنچه ک��ه امروز در جامع��هی ایران
ش��اهد آن هس��تیم محصول همین
ش��رایط است و سیاس��تهای رژیم
در قب��ال بحرانه��ای اجتماعی تنها
نتیجهاش تشدید بحرانها بوده است.
نشریه کار شماره ۶۴۹
•

مذهبی و تمامی مرتجعین ایران است .این اصل
چنان مهم هست که پیغمبر اسالم را وامیدارد
کعبه و خانه خدا را از بیت المقدس برچیند و بر
خاک مکه بر زمین بکوبد تا پایۀ اقتصاد اسالم
تحکیم یابد .حفظ نظام ودر نهایت سرمایهداری
و مالکیت خصوصی در نظام اس�لامی ایران از
چنان اهمیتی برخوردار اس��ت که نمایندگان
خدا چون خمینی جنایتکار را وادار میسازد در
سال  ۶۲علنا بگوید که اگر خواندن نماز باعث
تضعیف نظام ش��ود ،خواندنش مکروه است! به
دور از ذهن نخواهد بود اگر سپاه پاسداران یا هر
نیروی نظامیدیگردر آینده به این ارزیابی برسد
که بر اثر اعتراضات مردمی ،احتمال فروپاش��ی
پایهها وستون نظام میرود و سرکوب نیز دیگر
اثر ندارد ،پس خود را تجهیز کرده و برای حفظ
نظام سرمایهداری حاکم از گزنددشمن طبقاتی
یعن��ی کارگران و زحمتکش��ان ،به فکر اجرای
همان نقشهای بیافتد که در حال حاضر ارتش و
سرمایهداران و دشمنان انقالب در مصر در حال
اجرایشهستند!
ب��ه زعم آن��ان دفن ب��دن نیمه جان و الش��ه
متعفن خامنهای بهتر از آن اس��ت که کارگران
و زحمتکشان این نظام سرمایهداری را واژگون
س��ازند .احمدینژاد در دورۀ چهار س��اله آخر
خود ،نیمۀ اول تکوین این س��ناریو را پیش برد
و نیمه دیگر آن را شاید سپاه پاسداران همانند
ارتش مصر با یک کودتا پایان دهد! در صورتی
که طبقه کارگ��ر و مدافعین و فعالین کارگری
و تمامی س��ازمانها و اح��زاب چپ و انقالبی و
کمونیس��ت ایران ،خود را در برابر دشمنان کار
و ن��ان و آزادی س��ازمان ندهند ،ای��ن یکی از
احتماالت خواهد بود.
•

________________
زنده باد سوسیالیسم
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استخــدام

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

SalonCoiffureViva
آرایشگرخانممسلط
به اصالح،
ابرو و اپیالسیون

نیازمندیهای

www.facebook.com/
SalonCoiffureViva

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

678-6451

azmar15U

Nikpourpdsep12

514-967-1364

پیـانو

مدیر و مسئول:

توسط شادی

514-224-4986

شماره تماس:

حسین فرجی

)(514

ساعت کار 9 :تا  13دوشنبه تا جمعه

azau1

تدریس آواز

ایرانی
ب
خرید!

تصنیف موسیقی ایرانی

514-659-4395

مدرسهفارسیزبان

azmay2013hoomanfree

فنخوانندگی

فرزانگانمونتریال

تدریس ابتدایی فن خوانندگی
برای موسیقی پاپ ایران

Tel.: 514-996-1620

azmay2013hoomanfree

فنگویندگی

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

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

Email: infokasra @yahoo.ca

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

بصـورت متام وقت

Tel.: 514-419-8872

استخـــدامفـوری

azjan’12paid60+120ak

فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-892-5433

آرایشگر

AZ MAR 01 2012

استخدام آرایشگر
خانم مسلط به اصالح،
ابرو و اپیالسیون
www.facebook.com/
SalonCoiffureViva

رستوران تدریـس
برای فروش خصوصی

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

به یک کارمنددوزبانه و
دارای گواهینامه رانندگی
برای انجام امور داخل و
بیروندفتر

ایرانی استخدام کنید!

514-833-8684

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

TRANSPORT COMPANY

خدماتمالیاتی

پذیرش با وقت قبلی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

azjune01UP

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

استخدام

آموزشختصصیپیانو
سلفژ ،ارف ،کیبورد،
آهنگسازی با کامپیوتر
علیرضا فخاریان
با 15سال سابقه

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

34

Dressmaker | Tailor

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

Tel.: 514-488-4556

Nick Le Tailleur: 5500 Queen-Mary
ازجون2013

Tel.: 514-967-1364

دارالترجمهرمسییکتــا

azag01UP

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
>> ختفیف
وتلویزیون وخوانندگی باگروه
Suite 132
 ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک مطابق با
های موسیقی پاپ ایرانی )
ویژه برای
T: 514-439-8501
استانداردهای مورد قبول دانشگاه ها و
Tel.: 514-641-1703
514-833-8684
دانشجویان
C: 514-730-7462
ارگان های
Tel.: 514-243-1291
Tel.: 514-803-1845
با ارائه
Metro: Atwater
دولتی کبک و کانادا
Tel.: 438-989-3421
کارت
به یک خانم باتجربه برای
)(Exit: Alexis Nihon
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با
 West Island Office:
دانشجویی
MCC
 PCRCو
اردهای
استاند
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نگهداری و مواظبت از مادر 
Tel./Fax: 514-624-7581
تنظیمدعوتنامه رسمی

عزیزمان ،بصورت نیمه وقت،
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پاتــوقعموجمال
خانـمی آماده برای
انـجام امور آشپزی
)در ناحیه وست آیلند(
ساختمانی
امور
کلیه
به یک آشپز
انـجام کارهای منزل
ای
حرفــــه
ª
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نیازمندیم.
رمسی
مترجم
سریع
تمیز،
کار
کار
جهت
و چند ویترس
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¢
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£
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©



¸



½




شما نظافت و غیره
هفته
در
روز
چند
لطفا با شماره تلفن زیر
• و باقیمت مناسب
سروران
مونتریال
در مرکز شهر
>> در منزل شما
آپارتمان برای سابلت
تماسبگیرید:
• برقکــار حرفه ای
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
است.
نیازمند
فـورا
(خامن سالی)
تلفن اطالعات:
ترجمهوتأییدترجمه
 3و نیم ،نزدیک به مترو
عضوجامعه مترجمین کبک
Tel.: 514-449-5779
Tel.:
514-933-8866
Tel.: 514-290-3699
رسمی اسناد و مدارک،
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
(514) 754-4592
(438) 985-5752
کنکوردیا،بسیارتمیز
Tel.: 514-488-9444
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
مترو :گای کنکوردیا
تضمین تائید ادارات و سازمان های
از ماه جوالی ،قابل تمدید
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
teg1472@gmail.com
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
 900دالر
Tel.: 514-745-0318
محل:مرکزشهرمونترال
)(514
992 2268
Cell.: 514-246-8486
نزدیکمترومک-گیل
به چند نفر ویترس
Location:
Downtown Montreal
•
وقت
• نیمه وقت و تمام
 near Pl. des Artsتدریس ریاضیات

همراه،
مجرب،
مردی
عموجان
برای کار در کلبه
کبابسرا
رستوران
Call, text or e-mail for an
جی
دی
شادترین
ترین،
تازه
زیباترین،













و فیــزیک
appointment
همزبان (با اتومبیل)

نیازمندیم.

  به یک نفر ویترس باتجربه و
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514-484-8072
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>> کلیه مقاطع:
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رسمی،
دعوتنــــامه








£
farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخدام

استخدام
پاتــوق

azmay2013hoomanfree

azfeb51up atimanafi@gmail.com

ساختمان
azmayshiraz

جویایکار

آشپـزی

Apt:Sublet

مترجم رمسی
نغمه

محمودایزدی

azjul2U massie.bachmann@hotmail.com

گرجی از می 15

استخدام

ag&sep

استخدام
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 مترجم رسمی و عضوجامعه 
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با سابقه  tutoringدرمدارس






















514-488-7121

azsept'11

رضانوشادجمال
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های
آگهی
توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای
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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
 حل جدولهای ویژه و عادی :از صفحه 27
Sharif





¡

5780

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

EXCHANGE

دوم شخص مفرد -پايهها
 -5عالم��ت مفع��ول
بيواس��طه -س��المتي
ميآورد -توبهكننده -ضد
كهنه
 -6عدد مقدس سفره عيد-
ش��هري در استان خراسان
رضوي -انگور خشكيده
 -7از پرداختنيهاي واجب
در راه خ��دا -از وس��ايل
تنظي��م ولتاژ ب��رق -اولين
قوم ايراني
 -8نمايان -عبادتگاه ترسا-
بچه!
 -9پارچه طاليي -پادشاه-
يار بيل!
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5780 Sherbrooke W., Tel.






 



























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

با پیوند همکاری کنید













كردن كارها بايد به او صورت پذيرد.
بع��د از آم��وزش مس��ئوليتپذيري ميتوان
ك��م كم حس اعتماد به نفس و خوداتكايي را به
كودكان آموخت .با ايجاد حس مسئوليتپذيري
در ك��ودكان آنه��ا در آينده وج��دان كاري پيدا
ميكنند و كارهايي را كه به آنها محول ميشود
به نحو احسن انجام ميدهند.
آنه��ا در جامعه در برابر كارهايي كه به آنها
محول ميشود خود را مسئول ميدانند و سعي
ميكنند ب��ا امكاناتي كه در اختيارش��ان قرار
ميگيرد آن كار را به نحو مطلوبي انجام دهند
به اين علت او ديگر به دنبال دليلتراشي براي
انجامندادن آن كار نخواهد بود.
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)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

 85دالر در سال

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

مجری
مراسم
عقد
ایرانی

514825-3170











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











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

9

سئوليت اشتباهي كه
رتك��ب ش��ده متوجه
ودش خواهد ش��د و
�الش كنيم ت��ا رفتار
��تباه او را اص��الح
نيم.
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W.,
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نبايدهاي مهم
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نب��������اي��د در
اه اص��الح رفتاره��ا و
س��ئوليتپذير كردن
��ودكان از خش��ونت
��تفاده ك��رد زي��را
يجه معكوس خواهد
اشت.
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Tel.: 514-996-9692
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فتوشاپ

Illustrator

تدریس MYSTICA
خصوصیفتوشاپ
کامپیوترگرافیک،توسططراح
با سابقه  10جلسه :قبول سفارشات
طراحی • میستیکا دیزاین
514-812 2182

زبانانگلیسی فــروش
تدریسخصوصی
لیسانس رستــوران
توسطخانمفوق
آموزشزبانانگلیسی
از پایه تا IELTS
تماس بعداز 7شب
ویکشنبهها

514-586-9393

azJL2pp

sarafreeazaug2012

استخدام

رستورانلبنانی باموقعیتعالی،
واقعدرسنلئونارد،جنبسینماو
مرکز خرید ،با گنجایش 60نفر و
دلیوریدرمنطقهمونتریالنورد
بفروشمیرسد.لطفامتقاضیان
جدی تماس بگیرند :

آموزش سنتور

514-585-6178

zaeriakbar@yahoo.com

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده
tilMar'10P

514-467-4772

قابلتوجهشرکتهاو
کارفرمایانایرانی
خانم 25ساله با سه سال سابقه
کار بازرگانیدر ایران دارای
لیسانسزبانانگلیسی،آشنابه
امور اداری و بازرگانی و مکاتبات
تجاری،سابقهدرمدیریّت
فروشیکشرکتمعتبر
Mehrnaz.saeidzadeh
@gmail.com
azjul13free

سالن آرایش

سالنآرایشخانمهاوآقایان
روبرویمتروکوتورتو،با
درآمدوسابقه،باقیمتمناسب،
جهتبرگشتبهایران:

Tel.:514-336-5666

aznov15free

روبروی 3

کاندولوکس

استخدام آمـــوزش
اخوانوستآیلند
زبانفرانسه

>> 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

آپـارمتان

آموزشگیتار

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.

Tel.: (514) 978 3147

514-812-5662
azjuly13free

شیرینی
سـرو

tillnov1Pd

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

رضارضـائی

آرایشـــــگاه

481-6765 ........................................ EVE
فریب��ا 487-0800 ..........................................
شهرزاد 489-6901 ..........................................
فاطی 772-5787 ...........................................

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
مهری 940-1642 ............................. T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
آریا تراول866-236-1258 ...........................
یونایتد 416-225-5509 ............................
یونی گلوب(نسرین) 699-1760..................

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

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

از 8صبح تا 8شب

ارز

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

امالک و مسکن

همتیان ،فیروز827-6364 .......................
امیرس��ام 702-2309 ....................................
هاشمی ،مسعود 298-4567 .........................
جوادنوشینروان 594-9622........................
اسالمی،مینو967-5743..................................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
مینا صالح��ی792-4577 ..........................
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 .................................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 690-6343 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

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

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

کلیه امور ساختمانی

Expert en rénovation
>> petit ou grand

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

Tel 514-573-8388

Handymanservicebm@gmail.com
?mai1&15Upaypal

خدمات
ساختمانی
نوسازی آشپزخانه و حمام،
سرامیک ،کفپوش چوبی،
رنگ و نصب کابینت
آشپزخانه و کانترتاپ،
نقاشی،تکمیلزیرزمین
• با بهترین کیفیت
• و قیمت مناسب

Tel.: 514-265-0973
Tel.: 514-246-1393
azjuly1

سفرروزانه
بـــــه
تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

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

استخدام

پزشک

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

تابلوسازی

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

تاکسی

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

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

Tel.: 514-739-4888

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

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

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

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

•
•
•
•
•

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

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

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

info@paivand.ca

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

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

اجارهآپارمتان

3ونیم ،در بهترین منطقه  NDGبازسازی شده و تمیز،
شامل کلیه وسائل برقی ،آماده اجاره از هم اکنون ( 750دالر)
------------------------------->> همچنین 6ونیم ،تمیز و بازسازی شده ،آماده اجاره1350 :دالر

نیـازمنـدی هـای پیوند

لی لی صمیمی 825-3170 ...........................

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

5200 De La Savane

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

azjuly15Up zagros

نیازمنــدیها



MONTRÉAL QC H4B 1L8

AKHAVAN FOOD

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

azjuly1

ازدواج

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

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

514-623-7075

اجــاره

ساختمان

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

||Bazar Du Tapis

514-961-0442

شماره
شما در این لیست نی

azjuly15alinak

ست؟

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

گان پیوند )

حمل و نقل

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

خشکشویی

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

خیاطی (آلتریشن)

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

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

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

داروخانه

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

دیش و ساتالیت

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

تدریس خصوصی
تدریس رقص

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

ترجمه

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

ساختمان و دکور داخلی

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

جواهری

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

چاپ

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

حسابداریومالیاتی

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

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...

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

تبلیغات

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

Tel.: 514-334-2380

قالیشوییبازارفرش

rapide

azjuly01

بل سنتر

MMUNITY

بهیکنانــوای مجرب
ایرانینیازمنداست.

azaug1

جویای کـار

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

PARTICIPATE in our
CO

AKHAVAN
FOOD

Tel.: 514-233-3665

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

دندانپزشک

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فـرش

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

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

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

کامپیوتر

بیبلوس523-9596...........................................
کلبهعموجان484-8072.................................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
ش��یراز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

کارواش

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

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

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

روانشناسی  /روانکاوی

سوپر و فروشگاه

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
پیوند996-9692.................................................

فـال

رستــوران

ارز

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

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

دندانسازی(کلینیک)

شریف

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

کایروپرکتیک

عینک سازی

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

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

ویدیو

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

محضر

کتابفروشی
کلیسا

گاراژ (درب)

گرافیک و طراحی

تپش دیجیتال 223-3336 ...........................
وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................

مهاجرت

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

موسیقی (جشن ها)

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

Maria Cottone

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

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

مهاجرت با برنامه فدرال ،استانی و کبک شامل:
کفالت همس��ر و والدین ،سرمایه گذاری  ،تخصصی ،تجربه
کانادائی و کبک.
همچنین مش��اوره حضوری ،تنظیم دعوتنامه ،تمدید کارت
اقامت ،تقاضای تابعیت (با تایین وقت قبلی)

با درود فراوان به جامعه محترم ایرانی،
حدود هفت سال پیش به اتفاق همسرم
در حیطه امور مهاجرتی به خانه شما
عزیزان وارد ش��دیم ک��ه با سربلندی
مراحل موفقیت آمیزی را گذراندیم و
افتخار آش��نايی با شمار زیادی از شما
را داش��تیم که سپاس از همه شما که
به ما لطف داش��تید و در این راه ما را
یاری نمودید.
متاسفانه چهارس��ال قبل به بیماری
سرطان رحم مبتال ش��دم که متحمل
درد زیادی ش��دم و باره��ا مرگ را به
چش��م دیدم تا باالخره بع��د از هفت
ساعت عمل جراحی و یک هفته دوره
نقاهت برای من وقت ش��یمی درمانی
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تعیین نمودند یا اینکه بیشتر از چند
ماه زنده نخواهم ماند.
ولی من این روش را پذیرا نشدم و شروع
به مطالعه و تحقیق نمودم ودریافتم که
در طبیعت جهت تامین سالمتی و هر
نوع مرضی ،همه گونه مواد مفید و الزم
موجود میباشد که با پیگیری و عمل
آن و با تغییر نحوه تغذیه روزانه ام ،بدن
خود را سال��م ساختم و از همان زمان نچـراپد:
شوق عجیبی در من بیدار گشت و من تکنیکی اس��ت که اجداد م��ا قبل از
را به دانشگاه کشاند تا علم ایریدولوژی مدرن ش��دن استفاده می نمودند و به
و نچراپ�د را بیاموزم و م��درک آن را قولی دیگر طب سنتی را با تحقیقات
دریافت نمایم تا قادر باشم که به دیگر و مطالع��ات بیش��تر به روز ک��رده اند
که بدینوسیل��ه در هر سنی که به سر
درمندان نیز کمک نمایم.
میبرید بعد از خواندن چش��م ش��ما و
ایریدولوژی:
چشم انسان دریچه ای است به درون
بدن ،ک��ه با این تکنیک و با دوربین و
لنزهای مخصوص عکاسی و بدون اشعه
و درد از زوایای مختلف چش��م عکس
گرفته میش��ود و میتوان با این علم و
ب��ا تجزیه و تحلیل سفیدی و مردمک
چش��م ب��ه درون بدن وارد ش��ده و از
سالمتی بدن آگاهی یافت.

آگاه��ی از درون ب��دن ،میتوان جهت
پیشگری یا بهبود بدن با تغییر تغذیه
روزمره و به کمک مواد و ویتامین های
طبیعی سالمتی خود راکامل نمود.
ما از دوش�نبه  ۱۹آگوست فعالیت
خ�ود را در ای�ن زمین�ه ش�روع
خواهیمنمود.
کلی��ه مالقات ها با ق��رار قبلی خواهد
بود و اف��رادی که زودتر تماس بگیرند
و به خاطر آشنائی بیشتر ،از  ۱۹تا ۲۳
آگوست نیمی از حق ویزیت را دریافت
نخواهیمنمود.
همچنین جهت افراد مسنی که مشکل
حرکت دارند ،من به همراهی همسرم،
سروی��س ویزیت در مح��ل سکونت

خواهیمداشت.
با اطمینان از این که ش��خصا به زبان
ش��یرین فارسی به شیرینی صحبت
میکنم.
بعد از بهبودم و به ش��کرانه آن و چون
خ��ودم درد فراوانی کش��یدم و تا پای
م��رگ پیش رفت��م ،در ح��ال حاضر
بیش��ترین سعادت و ل��ذت برای من
کمک به سالمتیدیگران میباشد.
در ضمن فعالیت مادر امور مهاجرتی نیز
کماکان ادامه خواهدداشت و همچنین
در کنار شما خواهیم بود و خوشحالم
که در دو جبهه مختلف فعالیت داشته
باشم و در خدمت بشریت باشم.

________________________________________________________________
980 St-Antoine W. Suite 308 Montreal, Quebec H3C 1A8
Tel.: 514-656-8178 | 514-326-8103
facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone

www.mariacottone.com
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کبکوکانادا:بازارامالک...

چهعواملبابازارامالکمسکونیتاثیرگذار
میباشند

خرید یا اجاره

ی ب�ر بازار
چهار عامل اصل 
امالک تاثیر گذار میباشند:
•  .۱افزایش جمعیت
•  .۲نرخ بهره،
•     .۳درآمد،
•  ،۴روند اجتماعیجمعیتی

امیر سام

ی از تصمیمهای
خرید ملک یک�� 
ی میباش��د که
مهم مال�� 
مخصوص��ا ای��ن روزها با
کاهش ش��مار معامالت
امالک ذهن بس��یاری از
اف��رادی را که برای اولین
ب��ار قصد خری��د ملک را
دارن��د به خود مش��غول
ساخته است.
ی از بزرگترین
خری��د ملک یک�� 
ی و مال��ی
تصمیم��ات احس��اس 
ه��ر ش��خص در ط��ول زندگ��ی
میباشد؛ بنابراین قبل از هر چیز
بای��د که از مراح��ل خرید ملک و
ی که صاحب خانه
مس��ئولیتهای 
ی یافت.
بودن به همراه دارد آگاه 
اگر در صدد مقایسه بین خرید و
اجاره باش��یم ،هر کدام جنبههای
ی خاص خ��ود را
مثب��ت و منف�� 
دارد که افراد بس��ته به موقعیت و
دیدگاهش��ان به زندگ��ی ،در این
مورد تصمیم��ات متفاوتی اتخاذ
مینمایند.
بنا بر این قبل از هر تصمیم بهتر
اس��ت که به این سوال ها به دقت
پاسخ داده شوند:
ی دارای
•  .۱آی��ا به اندازه کاف�� 
ی هستیم؟
مهارتدر مدیریت مال 
•  .۲ت��ا چه حد از ثبات مالی بر
خوردار میباشیم؟
•  .۳آی��ا برای قبول مس��ئولیت
هزینههای صاحب خانه بودن نظیر
بازپرداخت وام مسکن ،مالیاتها،
تعمی��رات و نگه��داری آمادگ��ی

مثال در هنگام فروش ،مبلغ قابل
داریم؟
ی از سرمایه پس انداز گردیده
ی برای توجه 
•  .۴آیا وقت کاف 
نگه��داری و تعمی��رات است
ملک را در اختیار داریم؟
•
خرید و ی��ا اجاره هر کدام جوانب
یدارند که هر شخص
مثبت و منف 
باید بسته به شرایط خود تصمیم
به این ام��ر را اتخاذ نماید چرا که
خرید مل��ک برای هم��ه افراد به
صالح نمیباشد.
صاحب خانه شدن ،عالوه بر فواید
ی که هم��راه دارد ،باعث ارتقاء
مال 
ی نیز میشود.
کیفیت سطح زندگ 
صاحب خانه بودن آزادی بیش��تر
و آرامش خاطر به همراه میآورد،
همچنین صاحب خان��ه بودن به
ی در خانه ایس��ت
معن��ای زندگ 
مطابق با خواستهها و مدل و شیوه
ی شما.
زندگ 
از طرف دیگر بازپرداخت اقس��اط
وام مسکن مانند پس انداز در دراز
مدت میباش��د .به جای پرداخت
اجاره به صاحب خان��ه ،پرداخت
ماهیانه قس��ط وام به منزله قلّکی
میباش��د که با دارایی های شما
ی که این اقس��اط به
افزوده و وقت 
پایان برسند و یا ح ّتی زودتر از آن

هم چنی�ن املاک دارای ارزش
افزودهنیزمیباشند.

در  ۱۰سال گذش��ته در سرتاسر
کانادا ،ارزش امالک به میزان قابل
ی افزایشداشته است.
توجه 
در است��ان کبک ،قیمت میانگین
ام�لاک مس��کونی ت��ک واحدی
( )single houseبی��ن ساله��ای
 ۲۰۰۲تا  ، ۲۰۱۰از ۱۱۰۰۰۰دالر
به  ۲۰۹۰۰۰دالر رسید که بیانگر
افزایش متوسط  ۸درصد در سال
میباشد.
•

ق��درت بازار امالک مس��کونی
مس��تقیما به افزایش جمعیت
بستگی دارد چه این افزایش با
مهاجرت افراد جدید ایجاد شود
و یا چه با افزایش زد و ولد.
ه��ر چ��ه افزای��ش جمعی��ت
بیشتر باشد میزان تقاضا برای
مسکن افزایش پیدا نموده که
خود باعث رونق ب��ازار امالک
میگردد.
نرخ بهره وام مس��کن نیز نقش به
سزاییدر بازار امالک ایفا مینماید.
هنگامی که نرخ بهره پایین باشد
اغل��ب ب��ازار امالک پ��ر رونق تر
میباشد؛ چرا که پایین بودن نرخ
ی هزینه کمتر برای
بهره به معن�� 
سرمایه گذاری در ملک میباشد و
این به نوبه خود مردم را به خرید
ملک یا تعویض ملک خود به ملک

بزرگتر ترغیب مینماید.
افزای��ش قیمت ام�لاک ،معموال
ی باز پرداخت
بازت��اب قدرت توانای 
وام توسط صاحبان امالک میباشد
بنابراین ،قدرت بازار امالک به طور
مستقیم با ایجاد اشتغال و باال رفتن
در آمد خانوارهادر ارتباط میباشد.
ی روندهای
در آخ��ر نی��ز ،برخ�� 
اجتماعی -جمعیتی نیز میباشند
که ب��ر روی بازار ام�لاک اثر گذار

میباش��ند .ب��ه عن��وان نمون��ه،
ی تعداد اف��راد خانوار کاهش
وقت 
مییاب��د ،مردم خانهه��ای بزرگ
خود را فروخت��ه و به خانهها و یا
آپارتمانهای کوچک تر نقل مکان
مینمایند که این نیز باعث رونق
بازار امالک میشود.
شاد و سربلند باشید

•

همچنین با باز پرداخت وام مسکن،
بر خالف مستاجرین که هر ساله
ب��ا افزایش می��زان اج��اره مواجه به دلخواه خ��ود بازسازی نمایید؛ مس��تاجرین در ماه مبلغ ثابتی را باشند با خیال راحت بعد از اتمام
ی که بابت اجاره خان��ه پرداخت نموده قرارداد خود و فقط با هزینه اسباب
میباشند ،صاحبان خانه میتوانند بدون نگرانی از محدودیتهای 
ی خود را عوض
ک��ه از پرداخت ماهیان��ه ثابت در برای مس��تاجریناعمال میشود و دیگ��ر به هیچ یک از هزینههای کشی ،محل زندگ 
مدت چند س��ال استفاده نمایند و ه��ر هزینهای ک��ه در این مورد مربوط ب��ه ملک نظیر مالیاتها و نموده و به مکان جدید نقل مکان
( بس��ته به نوع وام مس��کنی که انجام گی��رد به ارزش ملک افزوده تعمی��رات و نگهداری ملک کاری مینمایند.
--------ندارند.
انتخابمینمایند).
میگردد.
ی خود ناراضی
اگر هم از محل زندگ 
•
•
•
از ط��رف دیگر اگ��ر صاحب خانه و اما اجاره نشینها ،به قول ما ایرانی
خود میباشید ،میتوانید که آن را ها ،اجاره نشینی و خوش نشینی!

www.amirsam.ca
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Immigration
More than 1,000 Super Visas issued every month

“We understand that what families want most is to spend more
time with their loved ones,” said
Minister Kenney. “The Parent
and Grandparent Super Visa is yet
another way the government is
”bringing families together.
small note on the Quebec
Investor Program, It reopens
August 1, 2013 recloses again
August 16, 2013, yes you read
right it reopens only for 16 days,
nevertheless appliants who have
a fluent knowledge of french can
apply anytime through out the
year, other wise you need to apply
between August 1st, to the 16th.
Excited to take on a new career,
you know the old saying, one door
closes another opens, this cannot
be more truer in my case, through
my own suffering, doubts, fear, a
super power guided me to choose
a path, I am not a religious person,
neither do I follow any religions,
but I can tell you this about me, I
believe in the power of God, we
all have one God, no matter what
your beliefs are, never in a million
years did I think, or if someone
would have told me that I were to
study at a university level again
at my age, I would have never
believed it, but God works in
mysterious ways, he/she has led
me to a passion that I cannot even
start to express, the love I have for
natural healing is beyond passion
and love, it is my life.
Please check out my new add in
Naturopath/Iridology.
Keep safe, stay healthy and make
sure laughter is in your everyday
life.
________________
Maria Cottone
Certified Immigration Consultant
Naturopath/Iridology
mariacottone@hotmail.com
www.mariacottone.com

A

ore than 20,000 Parent
and Grandparent Super
Visas have been issued since the
program’s launch in December
2011, Citizenship, Immigration
and Multiculturalism Minister
Jason Kenney announced on July
11, 2013.
“The government is committed to
family reunification and the Super
Visa provides families with the
flexibility to spend longer periods
of time with loved ones,” said
Minister Kenney. “It’s an innovative way of giving parents and
grandparents the freedom to travel
back and forth between Canada
and their home country, helping
them stay connected with families
and friends both in Canada and at
home, without the hassle of having
”to reapply every time.
With over 1,000 Super Visas being
issued monthly, this has become
one of Citizenship and Immigration Canada’s most popular programs. The approval rate remains
high at 85 per cent.
he Super Visa is a multiple
entry visa that is valid for up
to ten years, while offering holders
the option of staying in Canada
for up to two years at a time. This
reduces the need for frequent visitors to renew their status during an
extended family visit.
The process for getting a Parent
and Grandparent Super Visa is
simple and straightforward. Applicants for the Super Visa must
provide proof that the host child or
grandchild meets a minimum income level, demonstrate that they
have purchased comprehensive
Canadian medical insurance and
undergo the immigration medical
examination. To date, almost 99
per cent of Super Visa applicants
who met these requirements were
approved.

M


* ب��رای اولی��ن ب��ار بزرگترین
فساد بزرگ تاریخ اقتصاد ایران
معروف به فساد  ۳هزار میلیارد
تومان��ی در دولت دهم ش��کل
گرف��ت و این فس��اد زلزله در
نظام بانکی کش��ور ب��ه پا کرد؛
فسادی که منجر به محکومیت
معاون��ان چند وزی��ر و متواری
شدن مدیرعامل بزرگترین بانک
دولتی ایران شد.

* برای اولین بار ارزش پول ملی
کش��ور ظرف مدت یکسال به
یک سوم کاهش یافت و دالری
که احمدینژاددردوران ریاست
جمه��وریاش میگف��ت ۳۰۰
  ۴۰۰تومان ه��م ارزش ندارد(اولین جمعه ماه مبارک رمضان
س��ال  ۸۸در مس��جد سلمان
ریاست جمهوری) ،دوران از مرز
 ۳هزار تومان گذشت.

* برای اولین بار حجم نقدینگی
کش��ور که در زم��ان روی کار
آم��دن احمدین��ژاد زیر ۱۰۰
هزار میلیارد تومان بود ،با رشد
غیرطبیعی به فراتر از  ۴۵۰هزار
میلیارد تومان رسید.

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.
------------------------------------------------------------ازشما دعوت می شود با مراجعه به وبسایت  IBNGبه آدرس  9صبح در رست��وران  Eggsfruttiواقع در  6710خیابان
 www.IBNG.caویا با حضور در جلس��ات هفتگی  Saint Jacques IBNGتشکیل میشود ،با اعضاء این گروه آشنا شده
که بطور مرتب روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت  8الی و نیازهای خود را تامین نمائید.

در دومی�ن جلس�ه
 IBNGدر م�اه ژوئی�ه
آقای منوچه�ر قربانیان که
خود نیز مسئول جلسه
بود ،صحبت هائی را در
خص�وص وضعیت دالر
و قوانین مرب�وط به ارز
و چگونگی انتق�ال ارز
از ای�ران به کان�ادا ارائه
نمودند.
آق�ای قربانی�ان ک�ه

ارز دانس��تند و عنوان
کردند که:

هر ایرانی در هر سفر
قادر به انتقال 40000
دالر از ایران به کانادا
می باشد ،ولی برای

کمت��ر از 10000
دالر نیازی به عنوان
کردن و درج در فرم
نمی باشد.
ایش��ان همچنی��ن
تاکید نمود که برای

مبال�غ ف�وق هیچ
مالیات�ی تعلق منی
گی�رد ،زی��را اساس ٌا

T

اولینهایاقتصادیدولتاحمدینژاد

* برای اولین بار گرانی کاالهای
اساس��ی ظرف مدت یکس��ال
چندین برابر ش��د ک��ه صدای
مقامات ارش��د اجرایی کش��ور
چون معاون اول رئیس جمهور
و وزیر صنعت ،معدن و تجارت
هم بلند شد.

* برای اولین ب��ار درآمد نفتی
ای��ران در دوران احمدی نژاد به
حدود  ۷۰۰میلیارد دالر رسید.

* برای اولین بار در تاریخ اقتصاد
ایران ،رئیس جمهور برای مدتی
سرپرست وزارت نفت جمهوری
اسالمی ایران شد.

* ب��رای اولین بار وقوع فس��اد
بزرگ در بیمه ایران ،همه را در
این باره شوکه کرد.

* تغییرات پیاپی حلقه اقتصادی
دولت به خصوص در چهارسال
اول فعالیت ،بیبرنامگی را بیش
از بیش نمایان کرد.

* برای انحالل سازمان مدیریت
داست��ان سرایی ش��د و گفتند
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هم��ه ج��ا متش��کل
از وزارتخانهه��ا
و دستگاهه��ا
معاون��ت برنامه
ریزی دارند ،پس
دیگ��ر سازمان
مدیری��ت برای
چه است.

* وزرای عضو شورای
گفتگ��وی دول��ت و
بخ��ش خصوصی
ب��ه دلی��ل دستور
مستقیم مقامات
ارش��د اجرایی به
این شورا نرفتند.

* ش��ورای پول
و اعتب��ار ب��رای
اولی��ن ب��ار در
دول��ت احمدینژاد
منح��ل ش��د ول��ی به
دلیل مخالفت شدید
کا ر ش��نا سا ن
و نمایندگ��ان
مجلس ،این شورا
دوباره احیا شد.

* ن��رخ تورم برای دومین بار در
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مالکیت صرافی پنج ستاره

مقادیر بی�ش از 10000
دالر الزم است منبع تهیه
و م�دارک مربوط�ه به
مامور گمرک کانادا ارائه
گردد.

را عه��ده دار می باش��د و
چندین سال در این کسب
و کار فعالیتدارد ،نا آگاهی
هموطنان از قوانین ارزی را
بزرگترین مشکلدر انتقال ضمن اینکه ب��رای مقادیر

مالیات محاسبه شده برای
هر فرد در کانادا ،مالیات بر
درآمد فرد در خاک کانادا
و یا بواسطه داشتن بیزنس
کانادائی می باش��د و برای
مبالغی که به عن��وان وام،
ارثیه و یا هدیه وارد خاک

تپـشدیجیتال
6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

اقتصاد ایران  -پس از سال ۷۴
و تورم بیش از  ۴۹درصدی در
این سال -رکوردش��کنی
ک��رد و از مرز ۳۵
درصد عبور کرد
و ن��رخ ت��ورم
نقطه به نقطه
به فرات��ر از
 ۴۵درص��د
رسید و تورم
مواد خوراکی هم
از  ۶۰درص��د عبور
کرد.

* ب��رای اولی��ن
ب��ار در تاری��خ
اقتص��اد ایران،
بودج��ه سالیانه
کل کش��ور به
دلیل تاخیرات
طوالن��ی مدت
دول��ت در ارائ��ه
آن ب��ه مجل��س
رکورددار و به جای
فروردی��ن ،از تیرم��اه
ابالغ ش��د ک��ه همین
مس��اله مش��کالت
اساسی ب��رای هزینه
های ج��اری و عمرانی
کشور ایجاد کرد.


* در می��ان وعدههای رنگارنگ
اش��تغالی احمدین��ژاد ،ن��رخ
بیک��اری نه تنها ظ��رف مدت
 ۸سال ریش��ه کن نش��د بلکه
افزایش هم یافت.

* برای اولین بار ،رشد اقتصادی
ایران پس از سالها منفی شد.

* ب��رای اولی��ن بار مرک��ز آمار
ای��ران در روزهای پایانی دولت
اع�لام ک��رد ک��ه در دوران ۸
ساله احمدینژاد کمی بیش از
 ۵۰۰هزار شغل ایجاد شد ،این
در حال��ی بود ک��ه پیش از این
دولتمردان اعالم می کردند که
 ۷میلیون ش��غل در این سالها
ایجاد کردهاند.

* برای اولین بار در تاریخ اقتصاد
ایران ،ش��ورای اقتصاد در دولت
احمدینژاد منحل شد ولی در
ماههای پایانی دولت دهم ،بنابه
دالیلی ک��ه فق��ط دولتمردان
میدانند ،دوباره جلس��اتش را
آغاز کرد.

* برای اولین بار در تاریخ اقتصاد
ایران ،دولت از حساب بانکها بنا
به دالیل خودساخته که مرجع
قانونی نداشت ،مستقیما بیش

این کشور می شود ،مالیاتی
تعلق نمی گیرد.
جن��اب قربانی��ان در این
جلسه که بیشتر به پرسش
و پاسخ اختصاصداده شده
بود ،یادآور شدند که انتقال
ارز از طری��ق صرافی به هر
مبلغ دلخ��واه امکان پذیر
است و ب��رای انتقال مبالغ
متفاوت ،ش��رایط و ضوابط
خاص ان وجود دارد که در
صورت نیاز این اطالعات در
اختیار فرد قرار داده میشود
تا بهترین تصمیم را اتخاذ
کند.
•

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

از  ۳ه��زار میلی��ارد تومان پول
برداشت .تازه اگر مقاومتهای
بانک مرکزی نبود ،رقم برداشت
دول��ت نزدی��ک به س��ه برابر
میشد.

* ب��رای اولین بار و به ش��کل
غیرطبیعی قیم��ت سکه تمام
به��ار آزادی ،ظ��رف م��دت
کوتاهی ،چندین برابر شد و نرخ
یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
را تجرب��ه کرد ،ای��ن در حالی
است که دوران روی کار آمدن
احمدین��ژاد ن��رخ سکه حدود
 ۱۲۰هزار تومان بود.

* برای اولین بار ،بخش مسکن
و شهرسازی که هیچ ارتباطی با
راه و ترابری نداش��ت ،در دوران
احمدین��ژاد با یکدیگ��ر ادغام
شدند.

* در دوران  ۸ساله احمدینژاد
متوسط قیم��ت یک متر مربع
زیربنای مسکونی از  ۶۵۹هزار
تومان به  ۳میلیون و  ۲۸۲هزار
تومان براساس مرکز آمار ایران
رسید .در همین حال ،متوسط
قیم��ت اجاره و مس��کن هم از
 ۳۰۶هزار توم��ان سال  ۸۴به
 ۹۸۰هزار توم��ان در سال ۹۱

افزایش یافت.

* ب��رای اولی��ن ب��ار ،ب��ا بازی
خودرویی دولتم��ردان ،قیمت
خودرو ظرف مدت ش��ش ماه -
نیم��ه دوم س��ال  -۹۱حدود ۳
برابر شد.

* برای اولین بار تولید خودرو در
ایران در سال گذشته نصف شد.

* برای اولین بار میزان کسری
بودجه دولت در یکسال از مرز
 ۵۰هزار میلیارد تومان گذشت.

* ب��رای اولین بار ،تعداد زیادی
از پروژههای ناآماده ،بهرهبرداری
نمایشی و بعدها این پروژه ها با
مشکالت زیادی روبرو شدند.

* برای اولین بار ،دولتمران که
زمان��ی تحریمه��ا را کاغذپاره
میدانستند،در سال پایانی تمام
مشکالت اقتصادی را به گردن
تحریمها انداختند و حتی رئیس
دولت گفت که این مس��ایل به
برنام��ه های اقتص��ادی دولت
مربوط نمیشود.
_________
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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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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

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

) 2550 Lapiniere (Brossard



Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته

بدون وقت قبلی

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

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

Tel.: (514) 606-5626

Tel.: (514) 933- 8383

behrooz@babakhani.ca

سالن آرایش VIVA

سفرۀعقدشیرین

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،



مشاور رمسی وام مسکن

لحظههای شیرین با

نغمه سروران



دکتر ریموند رضایی

Tel.: 450-934-7744

مترجم رمسی

Email:

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

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

کلینیک مدیکال آلفامدیک
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با مدیریت جدید

در خدمت هموطنان عزیز در


کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان

مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

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

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

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

www.sofrehaghd-montreal.com

تپـشدیجیتال

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

Nouveau
iPhone 4 / iPhone 5 / Samsung Galaxy
accessoires

www.tapeshmontreal.com

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

فروش جدیدترین
آلبوم های ایرانی

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

کاست و کامپکت دیسک،

Clé à mémoire

کتاب ،کارت تلفن

Tel.: 514-223-3336

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

6162 Sherbrooke w.

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

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

downtown Montreal

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

www.akhavanfood.com

NDG

خرما ،زولبیا ،بامیه و...
کلیه اقالم سفره
ماه مبارک رمضان
اینک
انواع کب
منق اب و جو
ج
ه
،
دراخوان
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و..

غوره
کلیه اقالم
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