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Sharif

___________
Sharif Exchange
261 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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اتفاقاتی که در نخستین روز شصت و
هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل
رخ داد ،تصویر بهتری از وضعیت پیش
روی مذاکرات هستهای ایران و غرب
و بخصوص آمریکا را ترسیم نمود .بر
خالف پیشبینیهای خوشبینانه ،از
سوی مقامات ایران و آمریکا حرکت
نمادینی در جهت نزدیکی رخ نداد.
حســن روحانی هنگام سخنرانی
رئیس جمهور آمریــکا در محل
اجالس حضور نیافت .همچنین از
شرکت در مراسم میهمانی دبیر کل
سازمان ملل خودداری نمود.....

گفتهها و ناگفتههای اوباما
و روحانی در سازمان ملل
به خالفبیشتربرنامه هایحکومت
آخوندی که کند و الک پشــت وار
است و سرانجام هم به نتیجه ای نمی
رسد" ،نرمش قهرمانانه" در زمانی

•6170NDG:
Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744
West Island:

9

نسـرین ستوده

کمتر از  10روز با حضور شیخ حسن
روحانی در مجمع عمومی سازمان
ملل سبز شد ،رویید ،شکوفه کرد،
گل داد و به بار نشست....
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نج

24

آنگالمرکل
هالو:
ایران:
کانادا:خوشبینی کانادا:مهاجرت
روحانيت و
گیل
مک
دانشگاه
دالر ارزان تــر صدراعظمآلمان ،خانه از پای بست
بانکمرکزی عامل عمده رشد
پاکدامنی:
کرد
سقوط
فرزند
که
"مادر"ی
ویران است
نمی شود
در بــاره رشد بخشمسکن
افسانه يا
ندارد
اقتصادی
واقعيت؟
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حسین
باقرزاده

مجید
محمدی

کلینیکمدیکالآلفامدیک
1253 Guy (514) 933- 8383
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www.ParsPlumbing.ca
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ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

روبروی 3

بل سنتر

صرافی  5ستاره

Pars Plumbing INC

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

>> 36

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

(514) 290-2959

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

محضردارومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY
Ninous Givargiznia، BSc.

فیروزهمتیان

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

Real Estate Broker

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

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

fhemmatiyan@sutton.com

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

   درکمترینزمان

       بهترینبها


جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

گوگوشدراوتاوا

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

نینوسگیورگیزنیا

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

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

_________________________ 544 Beaubien E.
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308 Tel.:514-277-1157
Metro: Beaubien
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
Thurs. & Fri.

TICKETS: TAPESH DIGITAL & TICKETMASTER

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

انتقـال ارز

Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

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

GUY

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

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

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

Mobile: 514.567.3169
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

مریم خالقی

TapeshMontreal.com

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

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

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:
Tel.:514-844-4492

انتقالفوری

1449 St. Catherine W

حمیدصدیقکاغذچی

وحید خلجی

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

صرافیخضر

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

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Tel.: (514) 806-0060

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

ProFusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

عباسشفیعی

)Abbas Shafiee (B. Comm.

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

امیرسام:
امالک

نـامردمان!»...
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ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

>>5-6

>> 7

>> 4

6

شهباز
خنعی

Strategic Advice & Execution

ستوده
رابهتربشناسیم...

رداگن نامسلمان و نجاست روبی از اسالم
س شم

11

Tel.: 514-620-5551

وکیل
زندانی که به شش
سال حبس محکوم
شده ب
ود روز  ۱۸سپتامبر ب
دون اطالع قبلی و
بدون هیچ حکمی
از زندن آزاد شد:

7

8

•15760 boul Pierrefonds

514-223-3336

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

دارالترجمهرمسییکتا

اولین دارالترجمه رمسی در مرکز شهر مونترال
با  15سال سابقه
ترجمه رمسی کلیه اسناد و مدارک
ترجمه رمسی مدارک پزشکان مطابق
با استانداردهای  PCRCو MCC
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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 سال تجربه در طراحی و اجرای و مدیریت30 نزدیک به

انواع پروژه های ساختمانی

www.lambdaconstruction.com

، مسکونی، صنعتی،جتاری
 مجموعه های ورزش،اداری

Lambda General Contractors Inc.
4700 de la Savane, Suite 211
Montreal, Quebec H4P 1T7

 کمترین هزینه، کوتاه ترین زمان،برترین کیفیت

Tel. : (514) 343-4666

2013 TOYOTA
YARIS HATCHBACK
five doors

www.alixtoyota.com
Tél.: 514.376.9191

STARTING AT

16 315

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

$

transport, preparation included.

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

2013 TOYOTA RAV4
STARTING AT

25 525

$

transport, preparation
and tax for A/C included.

%
0

وام با نرخ بهره

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Financing

Contact
Contact
AlexAlex
for for
additional
additional
rebates.
rebates.

for certain
cars only

2
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طرحی برتر ،برای زندگی برتر
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در قلب مرکز شهر مونتریال cons begun
has
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

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

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

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

Info@permont.ca

514 738 0002

514 738 0006

5473 Ave Royalemount, Suite 214, Mont-Royal

3

4
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صرافیخضر

روحانيتوپاکدامنی:
افسانه يا واقعيت؟

انتقـال ارز

مجيد محمدی

۱

ابراهيم رئيسی دادستان ويژه
روحانيت می گويد" :به عنوان
کسی که بيش از  ۳۰سال در
کار قضايی هستم ،بايد بگويم
پاکترين مجموعه در کشــور
مجموع ه روحانيت اســت".
(ايرنا  ۱۹شهريور  )۱۳۹۲اين
سخن نه تنها سخن يک قاضی
بلکه ســخن مقامات روحانی
کشور و ديگر روحانيون است.
آيا اين سخن از واقع حکايت
می کند؟
آيا می توان اين ســخن را به
آزمون گذاشــت و درستی و
نادرستی آن را سنجيد؟

۲

گزارههای سنجش ناپذير

قب
تصمیم
مش
کن
 23سال سابقه خالصاهن ما بی ردیغ رد خدمت شماست ؛ ل از ره ی با ما ورت ید.

به مدیریت یحیی هاشمی پور
 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری

انتقالفوری

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

ارز به ایران و برعکس

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

و با تضمین بهترین نرخ روز

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

GUY

20

...
با شما
سال

QUÉBEC: 1608-2008

400e anniversaire

سال  ،15شماره 852
25م��رداد1387

852

استق

www.paivand.ca

_________________
سال  ،15شماره 910

موسسه
مالی

 10م��رداد 1388
______
_

____________________
_
ارز به ایران و برعکس
 gارسال
تبدیلارزهایمعتبر
__________
g
__________

910
_____

 Aoûtپاسیفیـک
01, 2009
گـروه

ارز

01, 2009

اخذ ویزا و مهاجرت،
صرافی ،کلیه امو ر
>>
طرحهای RFID
مشاوره و مهندسی
کشورها و

___________
Sharif Exchange

■ صرافی:

انتقال ارز به ایران و کلیه

خامن معصومه علی

مهاجرتی و اخذ ویزا :توسط
■ کلیه امور
کاناداییمشاورینمهاجرت
عضورمسیاجنمن
فنی و مهندسی

259B Cote-Vertu

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
PERSIAN Community
in Canada: Vol.
15,

Newspaper for

PAYVAND: Biweekly

عتصابغذادرمونتریال
ا

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

جهنم کهریزک :ما
■ در
گردیم ،میجنگیم!
برمی

–Dollard

 چه نیاز به دمشن؟!

>> 29

>> 21

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

دکترانصاری
----

کبک/کانادا9:>> :

ع.ا .شادپور

Inc.

 ص7 :

در مونتریال

جابجایی ارز با سیستم ما

فقط به 10
بهترین نرخ و هزینه <<
>> با

5Star I.P.M.

می رقصد! >> 18

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

(514) 816-4080

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

Ninous Givargiznia,

BSc.
Affilie

Agent Immobilier

RE/MAX

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
Office:
Res.

Cell. (514) 816-4080

خدمات حسابداری،

South

نینوسگیورگیزنیا

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

Shore,

فیروز همتیان

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier

Cell: (514)827-6Affilié
364
Bur.: (514) 364-3315

جراح دندانپزشک

6520 St-Jacqu

EXCHANGE

01, 2010

D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

تامین پیمان ارزی
 افتتاح  LCو
منایندگی در دبی
 دارنده
صادرات

iges, Suite 308

l'Allier

Metro: Luciene

Tel.: (514) 806-0060کنفرانسهای

TORONTO

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

)

جمهوری اسالم

“ç·Å¹Ži£¤

1834 Ste-Catherine W.,
Suite

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

›`çœ£
¯ Zz

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

(514) 816-4080

مایی
گردهتانی های
خوزس
مونتریال!

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

Cell: 514-827-6364
Bur.: (514)364-3315
Fax: 364-3649
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TORONTO

7368 YONGE
St.,
Toronto, Ont. H3J PH-A
8H9
Tel.: (905) 762-0700
Fax: (905) 762-0800
Toronto@pars.ca
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ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz
›Levesquezw. ù£
z v£ ®¥œÂ› fd
از
#2500 fz£²› ,}fZ¬…£±Š
انجمن حسابداران CGA
Montreal, Qc.,
مدخلهای
2K4
ویکیپدیای }f£¨† zکاندیدای ‹¬›\£
! ›çœÂ¼±
„ H3B
,k£ªŽZ

…-2345 ®¥Á…£
(514) 846-0221 ã zb®œ ,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å
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Agent Immobilie nia, BSc.
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RE/MAX

Cell
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› xZ®z \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²ساعت zو…£با†´¿ã ®¥Á… ãÅ
I.P.M. Inc. 2178
`Z ä… \ZdfZz z \Zfd£
Ste-Catherine W.
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
D.D.S.
سیروسxZ® Z ä… gfZ v£fZ
1006, De
}ZX äº…£
ارز بصورت
989-2229,
عمده…£
La Montagne,
5Star
z ç…d
Fax: 989-0029
ã¼±› wZz
Givargiznia
‚¬œfZdو
  xZ®Á†y£½²œZdتبدیل
I.P.M.
Toll
انتقالç™¬À
D.M.D.
Free:1-866-989-22
£¿œSte-Cather
Suite 201,
)Tél.:(514
Inc.fd 2178
جتاری
…¬Å Z¯¹Å
Ninous
Montréal,
29
یحیی آبادی
989-2229,
‹dÂ
ilier Affilie
Email: info@khazarexcha
موسساتäœ£‹Qc
شرکت ها و
H3G 1Y7
Fax: 989-0029
Toll
ine 1973
vZ®¥œÂ›y£½²œZd
W.
nge.com
Luciene
www.khazarexchan
z ç £¤ gFree:1-866-98
حسین باقرزاده
برای منایندگی در دبی www.
Agent Immob
…ä
امیرسام:
)ge.com9-2229 Tel.:(514
>>6
l'Allier
›:të›ZjgfZfz£²
Email:
X
 دارنده
›vZ®¥œÂ
khazarexcha
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹ info@khazarexchange.com
›RE/MA}f£¨† z çœÂ¼±
طوالنی در امور ارزی
…7: >> fd ä¤·Ž 3 £
nge
®¥Á…£…5450 Cote-des-Ne 1998
امالک23 >>...
6520 St-Jacques
ã
 Lucieneای
®›ò fd
و با
سابقه .com
(514) 846-0221
†(514) 485-6000 \fÂä… fêd v£fZ z á ¬¤
Suite 308
l'Allier
! ù£¿Ž }£¼ Zf ç…£ gfZ
w£¿† fdiges,
5774 Sherbrooke Tel.:
)(ç¿ffZ¬…£±Š
®œ ,£Åœd
(514)m£ºœ
£› â¥±Å
731-1443
کبک/کاناداW. :
£… gfZ ç £¨…£‰
äÀ ¯zbTel.:
Tel.: (514) 483-5370
1405 ÍÁ‰
Metro: CDN
}£Í˜®Ž
De Maisonneuve (ç¿ffZ¬…£±Š
˜¾£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ
½! x£
“¿¬ÍÁ‰ yکشکول
:¬ fZd g£Åœ x£›g
O Tel.: (514) 844-4492
“) ç·Å¹Ži£¤
شادپورäºÅ–d 10 ä… Øº•ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò
…ã¼±› wZz äÅÁ† çœêÂ‘ ä…®¨† £
در…b®œ ã ®`` ` `¥Á… £
ع.اMoney.
دکترانصاری
Tel.: (514) 806-0060
order fz¬ f£¤¥“Z
fd
>> 11:
†¨}f£پیرz x£¼›Z £… ...
fÂ›Z
)Tel.: (514
18سال سابقه درخشان
806-0060
›¬ ® fZg£… Í
پزشکی28 >> ...
>> 30
40
با General Sales
General
سراسرکانادا
Head Office
1834 Ste-Catherine W.,
ú¾ûZãÅ… ç…£
Agent
درخدمت هموطنان
جابجایی ارز با سیستم ما
(514) 694-08 91 Sales Agent
Suite 301, Tel.: (514) 933-3337
Office:
Montreal:
جهت
مونتریال ،تورنتو ،ونکوور
(514) 694-42 69
Fax
درمتام نقاط دنیا 1006 Montagne, Suite 200 MONTR،
(514) 696-51080&TRAVEL
Montreal, Qc,
Res.
 EALدارید:
304
H3G 1Y7 1006
مناینده شرکت های
 10 TORONTدقیقه زمان نیاز
(514) 816-4
DE LA MONTAGNE
rles, Suite5B9
O
فقط به
Cell
1006 DE LA MONTAG
,
هوایی معتبر جهان
Tel:
VANCOU
MONTREAL
H9H
7368 YONGE
2178
514-938-7
3535 St-Cha
Ste-Cathe
,
VER
Qc.,
St.,
Quebec
277
com
H3G
PH-A
d,
FLYANY

\£Åš£› z }fZ¬…£±Š

Fax: (604) 982-0910
E- Mail: Vancouver
@pars.ca

Ninous Givargiznia,

www.pars.ca

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

a

™®ÍÅœZ

ا
 Rزیادنب
��������ری

سال ،14
شماره 844
25
خ��رداد 1387

�

IranAir
هشدار به
سیل پا کستان
است  ص6 :
همهجهانیان
Agent

Etiquette

سرما در افغانستان ’بیش از
هزار’ قربانی گرفتهاست

10

!Amir Khadir espionné

تب «ور
زش زیبا»

…dZ®`` ` `Á

®yf£¥5ç•Z

هالکویی® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ
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

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

مونتریال
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 ص21 :

ده"؛ به
از خانوا
مردان
"حمایت به کام
زنان،
نام

تصويب ازدواج مجدد:

BSc.صAgent Immobilier :
Affilie
RE/MAX

Fraud Squad

301, Tel.: (514) 933-3337

برنامه های

بازگشتبهعصرجاهليت!
 ص29 :

@pars.ca

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ

منی بخشیم و ف

کمیته یادمان کشتار

دکترانصاری
پزشكی :ص22:

علیدوستی ص20:
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انقالب فرهنگی
هنوز اجنام
نشده است! 10

›`çœ£
¯ Zz

زندانیان سیاسی دهه 60

و  11سپتامبر 2010

مک کین‘:خطر ایران’...

فشار
راه
ایران به
و چه است که در وهل��ه اول این ش��یوه های
جمه��و ر از ب اعطای امتیاز،
ایران فع
افزود
وادار کنند
مختلف خواهند
و این کشور
آ مری��کا
مخالفت آنان را الیتهای مورد
������������� ف خشهای مناقش��ه
جهانی بی��ش از را در صحنه
ا
عالی��ت اتم��ی خود برانگیز در
کنار بگذارد و
GREEN
ی��ن بردارد.
دس��ت
مقابل ،ا����
پیش به انزوا
متیازاتی ا
INTERNATIONAL
���������� �خواهند راند.
قتصادی ف
TRADING
دریافت کند و
شارهای آمریکا و اروپا به ایران ����������
رهبران اروپا نیز
ش��دن روابطشبس��وی عادی
را ب��ا رئیس همراهی خود
که عمدتاً
با غرب
��� ����� �
Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ® Zä…gfZv£º¥œZ
دارد���� �� ������ ����� ������ �� �
������ �� �
سیاست������
������اتخاذ���� ���
جمهور �آمریکا در رفته ،از انزوا خارج شود .پیش تاکنون مشجنبه اقتصادی
برای� ����������� �� ������� ��� ������ �
��کالتی �����
gzf b®œ ã ®¥Á… ãÅ¿´† £… z
ایران اعالم واحدی در قبال (به مقاله زید
������� �
کش��ور
������
آبادی در
5
�� �� ����� ��� ��������
این ��� � ����� � � ��� ���� � � ���� ����� �
آنجا � ����
ایجاد کرده ،تا���� � � �
اصلی کرده اند.
ازرگانان�����
صفحه ب�������
کنید).
مراجعه�������
خواس��ت در �������
������ ��� ������ ��� ���� ������� �
چلو���� �� ���
ایرانی در ������که��������� ���
آمریکا و
کباب ک
که متحدانش
وهل��ه دوم،
����� �� ������ ���� �������است که
بانکها
این
�������� ������است
�����
�����اگ��ر
������ ���������� ��� ��� ������
استفاده از ���� ���� ��� ���������� �����
����������� �����
������ � � � �
وبیده (با
����� ���� �������� �
����� امتیازها را نپذیرد و ایران این کش برای دادوس��تد با دیگر 24
��� ایران غنی
���������������������:
هر ���� ��������� �����
�����������سازی
�������� ������ ������ � � � � � � � � �
بر
گوجه اضافی)
اورانیوم
��ورهای
را
����
���������������,
Suite
308
خود
پرس
که
سیاست
����� ��� ����� � ����� ���� �
�������������� ����� �������������������9550
می��� �
��������� ������ ������ � �� ������������
����� ا مبنی بر
�������
تواند به
سختی
جه��ان ب��ا موانع
������ ������
��������
ادامه � � � � � � � �
��� ������� �
����������������������� �������
غنی � � �سازی
مواجهند و ک �������� � ���� ���������������������
دالر !!
�� ������ �� ������� ����� ������ ������ ��������� �� ��������� ورانی��وم و
مسابقات
دیگ��ر فع
شتیهای l
ایرانی با پرچ��م
فوتبال جام
‘جام
ncia
الیتهای دریاها رفت و غیر ایرانی
در
ملتهای اروپا
Fina
(یورو
crook
آمد می کنند.
could

راموش منی کنیم!

کانادا:گروهتروریستی
پلیس
حملیدراتاوا،مشغول
ساخنتمبببودند

«آمریکا نباید
\£Åš£› z }fZ¬…£±Š

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

ی:بزرگترین جالدجهان

VANCOUVER

Cote vertu, Bus

 ص8 :
5Star I.P.M. Inc.
2178 Ste-Catherin
e W.
Tel.:(514) 585
…-2345 ®¥Á…£
ندارد!ٌ ص12 :
ان:پدرم سنگ قبر
(514) 846-0221 ã zb®œ ,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å
خاور
£… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
¯ äÀ
“(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤
:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d
•10 ä… Øº

ص25
E- Mail:
 Vancouver

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC,
Tel.: (604) 982-0909V7M 2J1

H4N 1C8

St-Laurent, QC

-26-

4

فعالیت
جورج
اتمی را
1117
������������ �������
���� �
�����سالح ح
Newspaper
اتم��ی ایران
خواهند
بدهد ،متوقف
ساسیت
�������� ������ � � � � � ��������بوش ،در آخرین
کند� ����������� .
�������
داشت و متحداً �����������
Biweekly
��������برانگیز
سیاستی که
������� ������
س��فر پیش
آمریکا و اروپا ������ ��دهد،
بسویی
اتمی ادامه
������������ �
������ � �
���
����������� ������
�������� ������ � � � � � � � � � � ���� رسمی خود
PAYVAND:
��� �آمریکا
خواهند
������� جم
علیه ���� ��
���
به اروپا
�������و اروپا
�����رفت
�������� ������ � � � � � � � � � �����
�������� ������ ����� � ���������������� ������ � � � � ��������� ������ ������
���
������������ ������
���� � چه از
���������� که ایران را
�����������������������
فشار هشدار داده
اند که بر
ه��وری اس��المی
�������� ������ � � � � ����� به عنوان
������� طریق
�������� �������� ���� ���� � ��� ���������� ���� ������ ��������� ������ � ������
اعمال
�����������������������������
�������������� ������ در پیش ��������������� خود بر
�������� �����گرفت��ه اند
رئیس از

…¬w£¨œZ d¯›f£˜xz
کانادایی‹¬›____________ \£
Tel.: (514) 289-9011,
عضو رمسی
اجنمن ____________ z
Tel.:
(514) 289-9022,
)Fax:(514
________
(514)289-9011,
289-9022, (Toll
(514) 289-9044
)(514)Free
289-9022,
Fax:
)1117(514
(514) 289-9044
Ste-Catherine
1-866-289-9011
289-9022,
W.,

عراق را تنها بگذارد!»

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
مردم)Fax: (604
982-0910

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

1973

Tél.:(514) 989-2229,1Y7
زیر  50هزار' رسید
Toll Free:1-866-9
1589-2229
Fax:ص:
 989-0029
آمریکایی در عراق 'به
Email: info@khazare
سربازان
xchange.com
 xchange.comشمار
www.khazare

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

مستان
 Tel.: (514) 731-1443سرتگروه
کن
 8اکتبر
همای:
سپتامبر
و
یلی17:
ساالرعق

D.D.S.

-25-
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Tel.: (514) www.
806-0060
paivan
��������� ������
������18
Westminister
N. Suite 20
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ع.ا .شادپور

GREEN
L
INTERNATIONA
TRADING Inc.

7

ژازه تباتبایی
در گذشت...

����������� �
















������� �
��
���������

7, Fax:

gfZv£`º¥œZ

هست

به کوشش:
میترا روشن

RONALD
KING
LaPresse

10

6

موسیقیپاپ...
بهزادقیامی ص27 :

ص5:

شاهنامه ...ص23 :

eiges, Suite 308
†¨ˆç†f£فیـک
ßÅ¹Å£
Í˜®Žپـاسی
گـروه

ایران در کمتر از 24
بهائی« :تنها جرم آنها
انتقال ارز
انتقال ارز بهتضمین بهترینزنان
نرخ روزمساملتآمیز مراسم
ساعت و با
ارائه کلیه خدمات
اجرای
 مشاوره مالی و
1006, De La Montagne,
بود!»  ص29:
و واردات به ایران
خود
سرویس های صادرات
Suite 201,
 Qc H3Gدینی
Montréal,
و

____________________
صبح س
___________
5450 Cote-des-Ne

Tel.: (514) 485-6000 es

ßŽ¯§œZ¬œd aZ®‰

1998

در آستانه انتخابات...

Tel.: 1-866-486-554

®´‹ }f£¨`` † Í˜®Ž

آینده ای

6

اگر انقالب منی شد!
حسین باقرزاده

(Metro:
Qc H3W 3C3
Tel.:
������ ����� ������ ���� �������������� � ����
)������ (514
�������� 486-5547
Suite 250, Montreal,
5253, Boul. Decarie,

Tél.: (514) 223-6408
)1117 Ste-Catherine # 511(Toll Free
Mtl. QC.1-866-289-901
1
W., # 511 Mtl. H3B 1H9
QC. H3B 1H9 Peel
Tél.: (514) 561-6408
www.ic-paci
PAIVAND: Biweekly fic.com
www.SharifExchan
Newspaper for
ge.ca
PERSIAN Community
in Canada: Vol.
16, No. 968, Sep.

شرکتجتاریخضر

دکتر شریف نائینی

Metro: CDN

968
Shar
_____if

مشاور مالی و مالیاتی

Inc.
groupe SuttonClodem
agrée
courtier immobilier
boul.
9515 Lasalle
2M9
Lasalle Qc. H8R
sutton.com
fhemmatiyan@m
www.sutton.co

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd

Agent

General Sales

ایران را

گفتگو با رونالد کینگ

ما همیشه
بازنده
نیستیم!

d

¼ç Zd£œ£˜ z ç £
5450 Cote-des-N
Suite 201, Montréal,
Metro: CDN
(514) 731-1443
Luciene
1006, De La Montagne,
Fax: 989-0029 www.
IC. Tel.:
Pacific
مهاجرت
Trading Inc.
khazarexchange
I.C.P.
کلیه امو ر
xZ®` Z }£®ÁŽ
Tél.:(514) 989-2229,
Inc.l'Allier
.com
989-2229
˜ç›£`` ` `¿† Zd£œ£
صرافی و انتقال ارز }£®ÁŽ -
Toll Free:1-866- xchange.com
… äبصورت عمده
ç›£¿† gZ gfZ v£`º¥œZبرعکس ،تبدیل ارزها`x£›g ã ®†y£
___________
Email: info@khazare
کشورها و…®“¼` †Â˜ fd Ô
انتقال ارز به اغلب
کارمزد` ،با نرخ بهتر
˜z ,£fÂ²
■
® £
موسسات ،بدون
مدی(بهبهانی)}fZ™ä £›®،
Sharif Exchange
برای zشرکت ها و
fÂ›Zمح›Ý ®‘ gZ \®‰£Á
خامنfdعلی
†äÅšzZç³³ª
مهاجرتی:توسط
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امورyfz£`` `²
■ کلیه ›-
مهاجرت
مشاورین†¼¿úÅ
…____________áÅ˜z ä¾ÅÂ
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شرکت ها و مشاغل
اظهارنامه مالیاتی اشخاص،
تهیه و تنظیم
تنظیم Business Plan
بصورت کامپیوتری،
وام تجاری از بانک ها
ثبت شرکت و اخذ
Tel.: (514) 486-5547
تاسیس و
)5253, Decarie, Suite Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514
484-1657
250, Montreal, Qc
H3W 3C3 (Metro:
)Snowdon

Lasalle, South

D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

تبدیل ارز

همایون خامتی

مشاور امالک و مستغالت

Fax: 364-3649

شــریف

موسسه مالی

_________________
968

مونتریال و shore
در
مسکونی و جتاری

 تهیه وام مسکن
 ارزیابی رایگان

Firouz Hemmatiyan
Affilié
Agent Immobilier
Cell: 514-827-6364
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†¬¤
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Tel.: (514) 485-6000
†¨b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£
6520 St-Jacques W.
Tel.: (514) 483-5370
5774 Sherbrooke
…£
O Tel.: (514) 844-4492
fz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z
1405 De Maisonneuve
Money order

سال  ،16شماره
GESTIO
شهریور 1389
N10_FINANCIERE EXACT
______
E

Nun’s Island, NDG
____________
_________
groupe SuttonClodem
courtier immobilier Inc.
agrée
9515 Lasalle
boul.
Lasalle Qc. H8R
fhemmatiyan@ 2M9
www.sutton.co sutton.com
m
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اکنون
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شریات ما
پول است!

تاسف آور

…jgfZ z ç £¤ g ä
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استفاده القاعده از کودکان و زنان "عقب مانده"!

دکترگلمحمدی
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Planire
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انفجارهای انتحاری:

¿ç¿†£‹ xÂ £

Lasalle, South N D G
Nun’s Island ,

Bur.: (514)364-3315

xZ® Z ä… gfZ v£fZ

(514) 846-0221

بهزادقیامیص25:

S EXACTE
کبک کانادا:
GESTION FINANCIERE

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

›®˜¯‹¬›}gfZ\£

ã¼±› wZz Tel.: (514) 585-2345

محم������ود احمدینژاد
رئیسجمه��وری ای��ران در
یک سخنرانی شدید اللحن
برض��د مخالف��ان داخلی
خ���ود،

موسیقیپاپ...

ص5:
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www.pars.ca
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اع��الم كرد ،غرب فقطدر زمینه اعمال
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
ب��ه گ��زارش خبرگزاریه��ای ایران ،داخل اطالعاتی مسائله هستهای متهم كردند ،به شدت
احمدین��ژاد كه در جم��ع تظاهرات به دشمنان ایران انتقاد كرد و گفت”:متاسفانه عدهای در
كنندگان  22بهمن س��خن میگفت،
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
وی گفت” :مخالفاندرداخل اطالعاتی را بهدشمنان هستند كه “متاسفانه” پیشدشمن میروند ودشمن
ای��ران دادهاند ”.رییس جمه��ور ایران گفته كه به را تشویق میكنند .وی تاكید كرد كه آنها اطالعاتی
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
آمری��كا و متحدانش در تالش هس��تند درباره حض��ور یافتند .به رغم هوای س��رد و مه آلود تهران،
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.
گرد آمدند .راهپیمایان نوشتههایی را كه برروی آنها
احمدین��ژاد در می��دان آزادی در مركز تهران ش��عار”مرگ بر آمریكا” نوشته شده بود ،نیز با خود
ادامه خبر در صفحه 4
همچنین در سخنرانی شدیداللحنی در آستانه حمل میكردند.
پارلمان��ی
ا نتخا ب��ا ت

I.P.M. Inc.
دنیا5Star ،
rine W.
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3535 St-Charles, H9H 5B9
Kirkland, Quebec
@hotmail.com
ninousgivargiznia
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دقیقه زمان نیاز دارید:

O
TORONTSt.,
PH-A

s.ca

E- Mail: montreal@par
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Suite 304

Office:
Fax
Res.
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IC.IC.
Pacific
Trading
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Pacific
Trading
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��������������������� � � � � �

dd
dd

قصاص و..
حسین باقرزاده

یحیی آبادی

828 d

را خنوا
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ایرانی متاهل شکست!

ص4 :

�������� ����������
�������
���������������
�������������������������� �

d

___________ zb®œ
5
)Tel.:(514
:¬ fZd g£Åœ x£›g
5Star I.P.M. Inc.
با بهترین نرخ
Tel.: (514) 585-234 1(514) 846-0221
¯ و äÀهزینه
(514) 846-022
EAL
,
® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTR
1006 DE LA MONTAGNE
, Qc., H3G 1Y7
Zd£`œ£˜ ®``Z® fd MONTREAL
)S
IranAir
Tel.: (514) 938-7277(PAR
£¼` ®›ò z
Fax: (514) 938-4978,

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

شهباز
خنعی

عطاهودشتیان

مدیریتمالی

Suite
1834 Ste-Catherine W.,

Agent Immobilier
RE/MAX
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وحدت نسل ها

حسین انصاری

دکترانصاری
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ـوند و
شما
"
دست های پلید اینمطلب حمله تند احمدینژاد به مخالفان دولت در سالگرد انقالب
خط قرمز
ن
تفــرقه"!
نید!
ِ

جهت
جابجایی ارزW.
سیستم ما
با ine
درمتام
Ste-Cather
2178نقاط
فقط
†¿w£به 10
£… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
دقیقه …£
زمان نیاز
_____ fd £› â¥±Å
دارید:
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…-2345 ã ®¥Á
585
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Tel.: (514) 806-0060

a, BSc.
Ninous Givargizni
Affilie

شاهرخ مشکین قلم

درمتام نقاط دنیا،

\£Åš£› z }fZ¬…£±Š

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

فریدون
صبوری
دیلمی

تولد پیوند

صرافی ® 5
yf£¥5ç•Z
ستاره

VANCOUVER

آن بیقرار:

دنیا برای
او گریه
کرد…

M.P. Pierrefon
ds

پزشکی24: >> ...

d

301, Tel.: (514) 933-3337

با یاد زنده

DR. BERNA
RD
PATRY:

صرافی  5ستاره
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دکترگلمحمدی
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 مجاهدین:
"از یـک
فاجعه انسانی
جلوگیریکنید!"

جهت

>>30

شاهنامه ...ص23 :

شعر...

آقایان

���������� �

d

>> املپیک
 :2008طبق یک
آمار
غیررمسی ،والیبال ساحلی،
رکورد بیشترین
متاشاگر را در میان

9

3

سرهنگ:
ایران از هم
می پاشد!

 3میلیون بیننده در
الس وگاس 85 ،شهر
درتور جهانی و اینک
 160هزار صندلی
سولداوت در 8برنامه
در بل سنتر از 15
آگوست،سلیندیون،
پرفــروشترین
خواننـده زن در
تاریـخ ،اینک در
مونتریال!

55000شغل

علیدوستی ص4:

PERSIAN Community

Newspaper for

Mon
یا ســ
ــــلین!  trealترابی
سیدةالنساءالعاملین
در اویـن

ازدسترفتهاست!

حاجی بیا حال کن!...

)(514
(514) 289-9022,
1
Tel.: (514) 289-9011,
(Toll Free) 1-866-289-901
Mtl. QC. H3B 1H9
Fax: (514) 289-9022,W., # 511
1117 Ste-Catherine

PAYVAND: Biweekly

افاضات جناب d

 --اقتصاد کانادا6 :

10

since3
199

السـ ِـالمعَ لیک
ّ

3

چگونهمدرکدان
شگاهیجعلكنیم؟
“ما همه ب
هائی ایرانی هس
تیم”! 4

هم�گام با صدها هزار
>> همراه و از  8۰ش�هر جهان،
ایرانی در بیش
س�اکن کان�ادا نی�ز در
ایرانی�ان
مونترال و ونکوور
شهرهای تورنتو،
ژوئی�ه در حرک�ت
روز ش�نبه  25از حقوق بش�ر در
جهان�ی حمایت
ایران شرکت کردند.
گوش�ه ای از راهپیمایی
>> عکس شرکت نزدیک به 1۰۰۰
مونتریال با
را نشان می دهد.
نفر

افتخاری نیست! >> 9

امیرسام:

تبدیل ارزهای رایج

جوالی شنیده شد:

؟!">> 5

خانه شما>> 34

I.C.P. Inc.

در کوتاهترین زمان

کلیه پروژه هایRFID

26

in Canada: Vol.

انتقادات شدید
رفسنجانی از
احمدینژاد

محمدی /بهبهانی،

Trading Inc.

Peel

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

مایکل فلپس با
رکوردشکنی قهرمانی و
در
 200متر م
مردان
را مدال ششم خود در اختلطانفرادی
کسب کرد .او بیش از ملپیک پکن
ماه
نیم
ژوئیه خود را کاهش ثانیه رکورد
داد

____________
مشاوره و اجرای ____________
مشاوره و مهندسی____________ :
Tel.: (514) 289-9011,
________
■
)Fax: (514) 289-9022, (514) 289-9022, (514
289-9044
(Toll Free) 1-866-289-901
1117 Ste-Catherine
1
W., # 511 Mtl.
QC. H3B 1H9
www.ic-pacific.com

St-Laurent, QC
H4N 1C8
Cote vertu, Bus
121 E

No. 910, Août

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
ها از سرمایه
باعث انصراف شرکت
صندوق بینگذاری در ایران شده است.
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
بر ایران ،آمده اس��ت“ :تشدید
فشارهای بین المللی
تاثیر نامطلوبی بر فعالیت
گذاشته است ”.ادامه اقتصادی این کش��ور
در ص3:

PAYVAND: Vol.
15  No.910

شــریف

کارم «تمام» شده
ایستاد مطمئن ش�دم
هنگام شرکت در برنامه
ماش�ین پلیس که
هم درس�ت به
...
شود؟! >> ص8 :
و دیگر گیر افتادم! آن با خودم گفتم :چه
تلویزیونی  !VOAو
زنده

مهندسیننفت

15, 2008
15, No. 852, Aout

MF -------

چهلم جانباختگان 30

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

باخت ،حذف ،انصراف
نتایج
بدست آمده ایران
در ادامه
بازی های املپیک...

-------- I
حتریمهابه
اقتصادایران
صدمهزدهاست
صندوق بین المللی پول
(آی ام اف) در گزارش��ی

دی،جمهوریایرانی!
الل،آزا

دردرگیری های

املپیک
 :29ادامه كابوس
ناكامی
كاروان ورزشی ایران
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اقامت برای همه!

گزارهی "روحانيت پاک ترين
مجموعه در کشــور است" از
يــک جهت از جنــس "خدا
وجود دارد" يا "رســتاخيز در
پيش اســت" يا "امام زمان
ظهور خواهد کرد" است .تنها
راهــی که برای بــاور به اين
گزارهها وجود دارد اعتماد بی
قيد و شرط به گوينده است و
ال غير .کسی که بخواهد خود
از مسيرهای عادی و تجربی
(نه شهودی و الهامی) به اين
گزارهها برســد هيچ راهی در
اختيار نــدارد .اما تفاوتی هم
ميان گزارههای حاکی از واقع
اجتماعی و گزارههای حاکی از
واقع دينی وجود دارد و آن اين
است که در صورت در اختيار
داشتن اطالعاتی چند می توان
به صحت و ســقم گزاره های
حاکی از واقع اجتماعی حکم
کرددر حالی کهدستهیديگر
اصوال قابل ارزيابی با شواهد و
آمارها و قرائن نيستند .نه می
توان وجود خــدا و امام زمان
و بهشــت و دوزخ را با تجربه
و مشــاهده اثبات کــرد و نه
می توان عدم آنها را با تجربه
و مشــاهده اثبات کرد؛ نه با
فلسفه و متافيزيک و نه با علم
تجربی راهی برای اين اثباتها
وجود دارد.
براهين ذکر شده برای اثبات
وجود خدا يا رستاخيز نيز همه
دوری هستند به اين معنا که
وجود خدا يا رستاخيز را فرض
می گيرنــد و بعد آن را از دل
استدالل بيرون می کشند.
هميــن موضــوع در مــورد
گزارهی مربوط به پاک بودن
روحانيت به چشم می خورد.
نخســت پاک بودن اين قشر
مفروض گرفته می شود و بعد
حتی بدون تالشی برای اثبات
اصل مدعا مطرح می شود .از
روزی که روحانيون شيعه در
ايران در مســند قدرت قرار
گرفتهاند نيازی به استدالل در
باب مدعيات خود نمی بينند
و تصور می کنند صرف سخن
گفتن در مقــام قدرت کافی
است.

 .تعداد روحانيوندر سراسر
کشور تا بتوان ميزان جرم
در ميان آنها را با ديگر اقشار
مقايسه کرد؛
 .ميــزان و نــوع جرائمی
که روحانيون بر اســاس
آنها محکوم شــده اند؛ هيچ
اطالعی در مورد پروندههای
دادگاه ويــژهی روحانيــت يا
دادگاههای عمومی و انقالب
با متهم روحانی منتشر نشده
است :تعداد آنها ،نوع جرائم،
محکوميتها،سيرپروندهها؛
 .شکاياتی که از روحانيون
در دادگاههای عمومی به
ثبت رسيده است؛ اطالعی در
مورد اين شکايات عرضه نمی
شود و جايی در قوهی قضاييه
نيز وجود ندارد که افراد بتوانند
به پروندهها دسترسی داشته
باشند؛
 .دارايــی و درآمدهــای
روحانيــون و فرزنــدان و
خويشاوندان آنها (قبل و بعد
از رســيدن به قــدرت) برای
بررسی ميزان سوءاستفادهی
آنها از قدرت؛ و
 .ميــزان و ســير تحول
دارايی شرکتها و بنيادها
و نيز مالکيت آنها در ايران.

۳
۴
۵

در مورد هر يک از پنج مقولهی
فوق مشــاهدات و اطالعاتی
پراکنده وجود دارد اما اين که
بتوان به نحو علمی روحانيون
را از حيث ميزان جرم با ديگر
اقشار مقايسه کرد منوط است
به در دست داشتن اطالعات
فوق که روحانيت و حکومت
از انتشــار آنهــا جلوگيری
کرده است يا در مواردی اين
اطالعات اصــوال جمع آوری
نمی شود.
فقدان عوامل بازدارنده

بدون داشتن اطالعات کافی
نيز شايد بتوان در باب کمتر
يا بيشــتر بــودن جرائم يک
قشــر اجتماعــی حکم کرد
اگر عواملی برای بازدارندگی
آن قشــر تعريف شــده و در
عمل به جريان افتاده باشند
يا ساختارها چنين اقتضايی
داشته باشند .به عنوان مثال
زنــان در ايران نمی توانند در
جرائم يقه ســفيدها يا رانت
خواریها مســتقيما در گير
باشند چون آنها اصوال سهم
قابل توجهی از مشاغل بانکی و
بيمهای ،بازار سهام ،خصوصی
ســازی و واردات و صادرات را
در اختيار ندارند و در مشاغل
عالی رتبــهی دولتی حضور
چندانی ندارند .يا به اقليتهای
يهودی و بهايی و سنی نمی
توان نسبتیدر فسادهای رايج
در ايــران داد چون حکومت
آنها را از بازار سرمايه و کسب
و کار در مقياسهــای بزرگ
حذف کرده است.
همچنيــن اگر رســانهها در
کشــور آزاد بودند می شــد
داوری کــرد که چه گروهها و
اقشاری بيشتر در گزارشهای
حداکثر ،منی دانيم
برای ارزيابی گزارهی فوق در مربوط به فساد يا جرائم ديگر
مورد روحانيت به پنج دسته ذکر شدهاند.
آيــا در برابــر روحانيــت
اطالعات نياز داريم:
دولتی/حکومتی و مقامات

حکومت دينی چنين عوامل
بازدارندهای وجود دارد؟
مشخص اســت که اين طور
نيســت بلکه برعکــس اين
شرايط حاکم است .روحانيون
حاکم به همهی منابع قدرت
و ثــروت و درامد در کشــور
دسترســی دارند و اطالعات
اندکی در بــاب منابع آنها و
چگونگی کسب آنها منتشر
شده است.
همچنيــن هيچ ســازمان و
نهــادی در درون ســازمان
روحانيت برای پيشــگيری يا
نظارت بر جرائــم روحانيون
وجود نــدارد .دادگاه ويژهی
روحانيت به عنوان دستگاهی
که مســتقيما زير نظر رهبر
عمل می کند بيشــتر برای
تصفيهی روحانيت و حکومت
از روحانيون معترض است تا
برخورد با جرائم مالی و فساد
روحانيون.
خوردن نبات امام زمان

هنگامی که روحانيون و ديگر
دينداران به عالم سياســت و
اقتصاد وارد می شــوند کوله
بار دينی خــود را زمين نمی
گذارنــد .آنها عقايــدی را با
خود به همــراه می آورند که
در دنيای سياســت و اقتصاد
ســم مهلک هســتند .اينها
از اين جهت ســم مهلکاند
کــه افراد را فراتــر از انتقاد و
وارســی قرار داده و تحقيق
ناپذير می کننــد .افرادی که
فراتر از انتقاد و تحقيق ناپذير
هستند در حوزهی سياست
و اقتصاد غی شــفاف و غير
پاسخگو می شوند و ادعا می
کنند که فقط بــه خداوند و
مقدسان پاســخ خواهند داد.
آنهــا مدعی می شــوند که
موظف به انجام تکليف هستند
و نه راضی کردن مردم .بدين
ترتيب هر باليــی که آنها بر
ســر مردم بياورنــد در واقع
دارند بــا انجام تکليف به آنها
خدمت می کنند .اين نحوهی
نگرش مرزهای ميان خدمت
و خيانت را در يک بررســی
عقالنی بر می دارند.
کسی که اعتقاد دارد نبات امام
زمان را خورده و توجه خاصی
به وی شده از موضع خداوند با
ديگران برخورد خواهد کرد .او
خود را صاحب معرفتی خواهد
دانست که بقيه از آن محروم
هستند .تصور کنيد شخصيت
داستان زير به چه راحتی حکم
قتل مخالفان خود يا مصادرهی
اموال مخالفــان يا در اختيار
گرفتن اموال عمومی را خواهد
داد" :پــدرم مرحوم آيت الله
آميرزا عبدالعلی تهرانی گاهی
به مغازه يک عالم اهل معنا،
به نام سيدعبدالکريم کفاش
در انتهــای بازار آهنگرها می
رفتند که به سيدعبدالکريم
پينــه دوز معروف بــود .اين
ســيد با اينکه روحانی بود و
اهل علم ،از طريق پينه دوزی
و کفــش دوختــن در مغازۀ
کوچــک خويش امرار معاش
می کردند...
{>> ادامه در صفحه}32 :
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دیدار دوجانبه ظریف وکری
برداشت مثبت از نشست ایران و۵+۱؛

وزرای خارجــه ایــران و  ۱۶اکتبر در ژنو برگزار
و آمریــکا در حاشــیه میشود.
نشســت وزیران خارجه خانم اشــتون گفت ۱۲
کشــورهای  ۵+۱درباره ماه ،زمان مناسبی برای
برنامه هستهای ایران ،با حــل و فصــل پرونده
یکدیگر مالقات دوجانبه هستهای ایران است.
مختصــری داشــتهاند .محمد جواد ظریف و جان
کشورهای غربی و ایران ،کری پس از این نشست
این نشســت را مثبت و تایید کردند که دیداری
دو جانبه بــا یکدیگر در
موثر خواندهاند.
کاترین اشــتون ،رئیس حاشیه نشستداشتهاند.
سیاست خارجی اتحادیه این دیــدار در نیویورک،
اروپا ،این نشست را مثبت نخستین دیدار همتایان
ایرانی و آمریکایی در این
خواند.
او پس از این جلسه گفت سطح درباره ایران پس از
دیدار بعدی روزهای  ۱۵قطع رابطه در بیش از سه
دهه پیش بوده
است.
بهنامآفریدگارعشق
جــان کــری
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
هــم پــس از
زندگی را با مهر
ایــن نشســت
مجری مراسم زیبای
گفــت مالقات
ســا ز ند ها ی
بوده اســت .او
و کانادائی
گفت" :همه ما
خوشحال بودیم
س
فرۀ عقد که آقای ظریف
ع
روس
به جلسه آمد و
اظهاراتی کرد که
لیلیصمیمی
هم لحــن و هم
(با مجوز رمسی از ایالت کبک)
نــگاه آن خیلی
با گذشــته فرق
514-825-3170
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میکرد".
جان کری درباره محتوای
صحبتش با محمدجواد
ظریــف گفــت" :توافق
کردیم که ایــن فرآیند
را ادامــه دهیــم تا برای
یافتن راهی ملموس برای
پاســخدادن به سواالت
گروه  ۵+۱در مورد برنامه
اتمی ایران پیدا شود".
محمد جــواد ظریف هم
این مالقات را «بســیار
سازنده» خواند .او گفت:
"ما بنــا داریــم جامعه
بینالمللــی را مطمئن
کنیم که برنامه هستهای
ایران صلحآمیز است".
او گفــت تحریمهــا
غیرسازندهاند و از جمله
تحریمهــای یکجانبه
آمریکا باید در کوتاهترین
زمان برچیده شود.
پس از این جلسه ویلیام
هیگ ،وزیر امور خارجه
بریتانیا ،هــم گفت که
لحن مقامات ایرانی تغییر
زیادی کرده است و این
جلسه "شروع خوبی" بود
اما به گفته او "هنوز خیلی
زود اســت که آن را یک
پیشرفت بزرگ بخوانیم".
{>> ادامه در صفحه}11 :

به خالف بیشــتر برنامه های
حکومت آخوندی که کند و
الک پشت وار است
و ســرانجام هم به
نتیجه ای نمی رسد،
"نرمش قهرمانانه"
در زمانــی کمتر از
 10روز بــا حضور
شیخ حسن روحانی
در مجمع عمومی
سازمان ملل سبز شد ،رویید،
شــکوفه کرد ،گل داد و به بار
نشست.
این عبارت بی معنا و متناقض
چنــان انبوهــی از تعبیــر و
تفسیرهای بی معنا و متناقض
تر تولید کرد که بی گمان اگر
یک مســابقه بین المللی یاوه
گویی برگزار می شد مقام اول
آن  -مانند تلفــات تصادفات
جــاده ای ،نرخ تورم ،شــمار
معتــادان و - ...نصیب میهن
بخت برگشته ما می شد.
برای آگاهــی از ثمر "نرمش
قهرمانانه" باید شکیبایی پیشه
کرد و دستکم منتظر نتیجه
کنفرانس ژنو  - 2که قرار است
تکلیف بشار اســد جنایتکار
درآن روشن شــود  -ماند .از
این که بگذریــم ،مهم ترین
دستاوردی که می توان برای
سفر رییس جمهوری حکومت
آخوندی به نیویورک برشمرد
شکستن تابوی مذاکره با امریکا
بود.
او همانطور که از موضع رییس
جمهــوری پیشــین درباره
هولوکاست عقب نشینی کرد و
موضعی کامال معکوسدرپیش
گرفت ،مسئله برقراری رابطه با
امریکا که چندسال پیش مقام
معظم رهبری هواداران آن را
"بی غیرت و ناآشــنا با الفبای

سیاســت" خوانده بود را نیز
عمال نفی کرد و عمال نشــان
داد که چگونه خودکرده های
بی تدبیر می توانند "بی غیرتی
و نا آشــنایی با الفبای
سیاست" را مانند جام
زهر به مقام با عظمتی
مانند رهبــر حکیم و
فرزانه انقالب بنوشانند.
برای کسانی که از سهل
الوصول بــودن و به بار
نشستن سریع "نرمش
قهرمانانــه" به وجــد آمده و
ذوق زده شده اند ،دستیابی به
نتیجــه ای ملموس یعنی لغو
یا دستکم کاهش تحریم های
فلج کننده نیازمند شکیبایی و
بردباری بسیار است.
از یــاد نباید برد کــه پس از
گذشت  22سال از جنگ اول
خلیج فارس و بیش از  10سال
از اشــغال نظامی عراق توسط
امریکا ،هنوز برخــی از موارد
تحریم های عراق لغو نشده اند.
بنابراین ،خوشــباوری و ساده
اندیشی محض است که تصور
شــود با اعالم آمادگی شــیخ
حســن روحانی برای مذاکره
و تاکید بر داشتن "اختیارات
کامل" ،طرف هــای مربوطه
ذوق زده می شوند و تحریم ها
را لغو می کنند.
اتفاقا کامال برعکس ،به همان
اندازه ای که حکومت آخوندی
براثر تنگنای تحریم ها شتاب
دارد تــا بــا ترفنــد "نرمش
قهرمانانــه" امریــکا و دیگر
کشــورهای غربی را به لغو یا
کاهش تحریــم ها وادارد ،نفع
و کســب امتیاز طرف مقابل
در وقت کشــی یا دست باال
لغو مرحله ای و قطره چکانی
تحریم هاست و دراین کار ابدا
شتاب نخواهدداشت.
این نداشتن شتاب و تمایل به

وقت کشــی را به
نشــریه "فارین
خوبی می توان در
پالیســی" ازاین
«نرمش
بخشی از سخنرانی
هم فراتر رفت و
بــاراک اوبامــا قهرمانانه!» در تیتــر نقد بر
درمجمع عمومی
ســخنرانی اوباما
سازمان ملل یافت که
نوشت:
می گوید:
«اوبامــا خطاب به
جهــان :اخبار بد.
«حرف هــای رژیم
امپراتوری امریکا
تهرانبایدباعملتأیید
مرده است»!
شود».
همین نشریه در
اوباما بــه خوبی می
بخشــی از مقاله
داند که اثبات حرف با
خود نوشت:
عمل ازسوی حکومت
«آیا عقب نشینی
آخونــدی  -اگــر نه
امریکا از به دوش
غیرممکن  ،-چه کار
کشیدن بار رهبری
زمانبر ودشواری است
جهــان ،پیامــی
و باایــن گفته درواقع
نیســت که دولت
سنگ بزرگی جلوی
اوباما ازهمان آغاز
حریف می اندازد.
اعالم کرده بود؟».
لــوران فابیــوس،
باتوجــه به آرایش
وزیرخارجه فرانســه
نیروهای سیاسی
همیــن حــرف را با
در امریــکا ،نفوذ
وضــوح وشــفافیت
البــی یهودیان و
بیشتر می زند:
اکثریت جمهوری
«رژیــم تهــران می
رد
خواهــان
تواند بگوید ما در باره
مجلسنمایندگان،
راهکاری در ســوریه
تردیدی نیســت
توافق کردیم تا شما
که حتی به فرض
دربــاره تســلیحات
داشتن صداقت و
هسته ای کوتاه بیایید.
حسن نیت ،دست
نه ،ایــن دو موضوع
بــاراک اوبامــا در
متفاوتهستند».
اجرای نرمش ،حتی
عیار نرمش درسخنان
باراک اوباما درمجمع عمومی از دست شیخ حسن روحانی
ســازمان ملل ،اگرچه چندان نیز بســته تر است و به زودی
باال نبود و نشــان می داد که باید برای تبیین مواضعش سر
او بــه رغم خصلــت تزلزل و تاسبنشیند.
عدم قاطعیت خــود ،در این کوتاه ســخن ،نشست مجمع
مورد خــاص از برتری کارت عمومی سازمان ملل ،به رغم
هایش آگاهــی دارد ،اما مورد امیدهایی که به آن بسته شده
پسند سیاستمداران و به ویژه بود ،با سامان دادن به پرونده
نشریاتامریکاییقرارنگرفت .هسته ای و به ویژه بخش مورد
نشــریه معتبــر و پرنفــوذ عالقه حکومت آخوندی که لغو
"واشنگتن پســت" با لحنی یا کاهش نخوردهقابل مالحظه
تحریم های کمرشــکن است
سرزنش آمیز نوشت:
«سخنرانی رییس جمهوری فاصله بســیار دارد و نخورده
اوبامــا درمجمع عمومی ،یک نباید شکر کرد!
سخنرانی ضعیف بود».
•

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

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

Minoo Eslami

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

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

Tel.: 514-777-3604

5263، boul Cavendish،

Montreal، Quebec، H4V 2R6،
Email: loyale.accounting@gmail.com
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آنگالمرکلصدراعظمآلمان،
"مادر"ی که فرزند ندارد

ایران :سرکوب. .

«آنچهاین
نامردمان!»...
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

ماده  10توافقنامه حقوق مدنی و
سیاسی ،که در ماه مارس 1976
به تصویب رسیده ،تصریح می کند
که با زندانی باید با رعایت شأن و
حرمت انسانی رفتار شود.
در همین توافقنامه آمده است که به رسمیت شناخته شده اند .این
زندان باید برای اصالح و بازسازی اســتانداردها شــامل برخورداری
از بهداشــت فردی ،لباس و جای
فرد باشد و نه تنبیه و مجازات.
اســتانداردهای حداقلی سازمان خواب ،خــوراک ،تمریــن های
ملل برای زندان از ســال  1955ورزشی و خدمات درمانی هستند.
وضعیــت زندان هــای حکومت
آخوندی تأسف بار و وخیم تر از آن
است که بتوان با گفتار و نوشتار و
انتقاددر آن تغییر محسوسی پدید
خرید و فروش طالجات،
آورد و درواقع از مشکلی ساختاری
جواهرات و انجام کلیه
رنجور است که منشأ آن را باید در
تعمیرات،
ماهیت نظــام والیت مطلقه فقیه
فروش صنایع دستی ایران
جســتجوکرد .نظامــی که با هر
هنجار متعارفی سر ناسازگاری و
حتیدشمنیدارد و ماندگاری خود
را در گرو حذف و نابودی حریف،
رقیب ،مخالف و معاند خویش می
بیند .بااین حال ،نگفتن و ننوشتن
و پرهیز از تکرار مکررات نیز چاره
درد نیست زیرا این نظام اهریمنی
را در ادامه جنایت هایش جری تر
2087 rue Guy
و بی پرواتر می کند.
Montreal, Qc, H3H 2L9
هفته گذشته  20زندانی سیاسی
Metro: GUY

جواهری
نیک آذین

514-939-2700
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بنــد  350زندان اویــن نامه ای
درمــورد خطیر بــودن وضعیت
سالمت شماری از زندانیان سیاسی
بیمار به رییس این زندان نوشتند.
به گــزارش  26شــهریور 1392
تارنمای "ایران پیک":
« 20زندانــی سیاســی محبوس
در بند  350زنــدان اوین ،هفته
ی گذشــته درنامه ای به رییس
این زندان با شــرح مختصری از
افراد بیمار محبوس در این زندان
که با کارشــکنی های مسئوالن
ازپی گیری درمــان خود محروم
شده اند ،نوشــته اند :مدتی است
درامور معالجه افراد بیمار بند 350
کارشکنی صورت گرفته و می گیرد
که منجر به وخامت حال برخی از
بیماران این بند و عدم رسیدگی
به آنها شــده که می تواند عواقب
خطرناکی درپی داشــته باشد و
پیگیری هانیز تاکنون نتیجه ای
نداشته است».
{>> ادامه در صفحه}31 :

آنگال مرکل صدراعظم آلمان
برای سومین بار پیاپی در این
مقام ابقا شد.
مرکل پس از هلموت کهل ،دومین
صدراعظمی اســت که سه دوره
حکومت بــر آلمان را در دســت
میگیــرد .او که خــود فرزندی
نــدارد "مادر
ملت" خوانده
میشود.
در طول تاریخ
بعد از جنگ
جهانی دوم،
آنگال مرکل
هشــتمین
صدراعظم و
تنهــا رئیس
دولت زن این
کشور است.
نخســتین
دولت فدرال
آلمــان پس
از جنــگ
جهانی دوم
به صــدارت
کنراد آدناور
در سال  ۱۹۴۹تشکیل شد .آدناور
تا سال  ۱۹۶۲در مقام صدراعظمی
آلمان باقی ماند.
در  ۶۴سال گذشته ،طوالنیترین
دوران صدراعظمــی بــه هلموت
کهل تعلق داشت .او از سال ۱۹۸۲
تا ســال  ۱۹۹۸به مدت  ۱۶سال
کشــور آلمان را رهبری کرد و ۵
کابینه تشــکیل داد .آنگال مرکل
صدراعظم فعلی آلمان هنگامی که
در آلمان شرقی به حزب دموکرات
مسیحی پیوست ،از پشتیبانی بی
دریغ هلموت کهل برخوردار شد.
دالیل محبوبیت آنگال مرکل

پس از هلموت کهل ،خانم مرکل
تنها صدراعظم آلمان اســت که
برای ســومینبار پیاپی از سوی
مردم آلمان انتخاب میشود.
"ژاکلیــن بویســن" ،نویســنده
زندگینامه آنگال مرکل ،صدراعظم
آلمــان را "باهــوش و پرتالش"
معرفی میکند و معتقد است که
خانم مرکل رشــوهپذیر نیست و
همین موضــوع باعث محبوبیت
باالی او شده است.
امــا از نظر دیگــران ویژگیهای
متعــدد دیگری هم هســت که
احتــرام آلمانیها را نســبت به
صدراعظم بر میانگیزد.
در چارچــوب پژوهــش بنیــاد
«راینگلد» در کلن ،روانشناسان
در آســتانه انتخابــات جدیــد
حساسیتهای آلمانیها را مورد
ن
پژوهــش قــرار دادند تا روشــ 
کنند که مهمترین خواسته آنها
چیست .این پژوهش نشان داد که
مردم آلمان پــس از بحران مالی
اتحادیه اروپا ،بیش از هرچیز طالب
"تداوم و پایداری سیاسی" ،نظم و
آرامش هستند.
توماس کیرشمایر از بنیاد راینگلد
میگویــد« :اینهــا دقیقا همان
چیزهایی اســت کــه آلمانیها
معتقدنددر مرکل وجوددارد .برای
آنها مرکل مثل صخرهای در برابر
توفان است».
ویژگیهای برجسته صدراعظم

ژاکلین بویسن نویسنده بیوگرافی
خانــم مــرکل ،در مصاحبــه با
دویچهوله میگوید« :برای مرکل،
همیشــه واقعیت حق تقدم دارد.

او خودخواه نیست و آدم در مورد
او به این باور میرسد که به خاطر
نفس قدرت در قدرت نمانده است.
وقتی در آغاز هر دوره میگوید که
میخواهم به کشورم خدمت کنم،
آدم حرف او را باور میکند».
خانم مرکلدر ایندوره از انتخابات
نسبت به دوره
قبــل هشــت
درصد بر آرای
حــزب خــود
"اتحاد احزاب
د مو کــر ا ت
مســیحی و
سو ســیا ل
مســیحی " ،
افــزود .آیــا
ایــن بهخاطر
آن اســت که
آلمانیها مرکل
گ برنده
را بــر 
خو د شــا ن
ا ر ز یا بــی
میکنند؟
نو یســند ه
بیوگرافی مرکل
معتقد است که در خارج از آلمان
خیلیها مایل هســتند موضوع را
چنین ببینند ،زیرا او تجسم سنت،
وقتشناســی و عملگرایی است.
عالوه بر این او قابل اعتماد است.
توماس کیرشــمایر بر گفتههای
بیوگرافینویــس مرکل میافزاید:
«بسیاری از آلمانیها برای آرامش
ویژهی مرکل در اتخاذ تصمیمات
مهم اهمیت قائل هستند».

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!
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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
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مرکل و پسراندن مشکالت؟

امــا منتقدان خانم مــرکل دقیقا
نوع برخورد او در تصمیمگیریها
را نقطه ضعــف او میدانند .مثال
"توماس اوپرمان" رئیس فراکسیون
پارلمانی حزب سوسیال دموکرات
آلمــان ،صدراعظم را بــه فرار از
مشکالت متهم میکند .او میگوید
که مرکل حتی در ماجرای شنود
آمریکائیهــا وزیرکشــور خــود
هانسپتر فریدریش را جلو انداخت
و خود هفتههــا بعد موضعگیری
کرد.
از دید آقــای اپرمن ،مــرکل در
عینحال دارای قــدرت تخیل و
آیندهنگری چندانی هم نیســت
و هرگــز توضیــح نمیدهد که
تصمیماتش باید به کجا بیانجامد.
همیننکته،کهمنتقدانآنرامنفی
نشــانمیدهند ،از دید نویسنده
بیوگرافی مرکل وجه مثبت رفتار
اوست .او توضیح میدهد«:مرکل
کامال غیرایدئولوژیک اســت و به
سنتهایکهنه حزب خود متعهد
نیســت .او در نهایــت از همین
آزادی بــا تصویب کمــک مالی
والدین ،حذف ســربازی اجباری
و خداحافظی با انرژی اتمی برای
مدرنیزهکردن حزب خود استفاده
کرد».
منتقدان صدراعظمدر احزابدیگر
مثل حزب سوســیال دموکرات و
حزب ســبزها ،حتی با تذکرهای
تندوتیز خود نتوانســتند اعتماد
بــه صدراعظم را متزلــزل کنند.
بهعنوان نمونه خانم کالودیا روت،
رئیسحزب سبزها ،مرکل را متهم
میکند که مبــارزات انتخاباتی را
بهگونهای پیشبــرده که بتواند تا
جای ممکن موضوعات حساس و
استراتژیکمسکوتبمانند.
{>> ادامه در صفحه}16 :
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم:

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

•

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

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

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville
St-Laurent, 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)
-----------------
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روحانیدرنیویورک...
شعـروترانه...

میخ هالو

گفت فصل بهار ایران است
همه جا شور و شوق یاران است
بوی آزادی و دموکراسی
در همه کشور عطر افشان است
کفش پوشیده ساک میبندد
آن سیاسی که توی زندان است
خشکسالیاقتصادیرفت
دورهی رونق فراوان است
دیگر این جاده انحرافی نیست
راد مردی به پشت فرمان است
دیو رفته فرشته آمده است
مژده یاران که مرد میدان است
او کلید تمام مشکل هاست
مرد دریاست ،مرغ طوفان است
گفتمش بحث باد و طوفان نیست
فصل سرما نه وقت ایمان است
این همه دلخوش از کلید مباش
خانه از پای بست ویران است

شعر هالو فرو رود چون میخ
در زوایای مبهم تاریخ!

ـــــــــــــ
تبار دروغيد
....زيرا که از ِ
رضا مقصدی

از بامدا ِد تازه ،سخن گفتيد؟
باور نمیکنند -
دلبستگانخندهیخورشيد.
ِ

سياهی خوفانگيز.
در صبحتان،
ِ
ِ
تالوت تاريکی.
در ظهرتان،
تباهی بيدادست.
در شامتان،
ِ
خورشيد را ستاره ،صدا کردهست.
زيبايی شناو ِر ُگل را گلوی ماه.
سپيدی فريادست.
اين سينه را
ِ

گفت هها و ن

حسین باقرزاده

 24ســپتامبر :خبر مربوط به
شرکت حســن روحانی رییس
جمهور جدید اســامی ایران
در مجمع عمومی سازمان ملل
بازتــاب زیادی در رســانههای
فارســیزبان و بینالمللی داشته
است.
بسیاری انتظار داشتند که حضور او در
این مراســم فرصتی برای شکستن یخ
روابط ایران و آمریکا ایجاد کند ،و از این
رو برای سخنرانیهای او و باراک اوباما
اهمیت خاصی قایل بودند .این انتظارها
اگر چه نه کامال ولی تا حدی برآورده شد.
روحانی همراه با وزیر خارجه خود محمد
جواد ظریف و جمعیدیگر از حکومتیان
با مقدمات و تبلیغات رســانهای وسیع
به نیویورک رفت تا پس از هشت سال
پیاپی چهره دیگری از ایران جمهوری
اسالمی به نمایش بگذارد .و اوباما که از
سیاست آشتیجویانه خود با جمهوری
اسالمی در پنج سال حکومتش نتیجه
مثبتی نگرفته بود برای شنیدن (و احیانا
دیدن) حسن روحانی و برخورد جدید
رژیم ایران با مناقشات بینالمللی خود
را آماده کرده بود .ســر انجام ،دو تن به
فاصله چند ســاعت در روز اول مجمع
عمومی پشــت تریبون رفتند و نظرات
خود را بیان کردند (ولی «دیدار اتفاقی»
در حاشــیه مجمع بین آنــان صورت
نگرفت)  -و این خطابهها دور جدیدی
از مناسبات بین ایران و آمریکا را رقم زد.
اوباما دومین رییس کشوری بود (پس
از رییس جمهور برزیل) که ســخنان
خــود را ایراد میکرد .اظهــارات او در
باره ایران و جمهوری اســامی پیش از
آن که سخنان روحانی را بشنود طبعا
نمیتوانست حاوی واکنشــی در برابر
ســخنان او باشــد .در عین حال ،او با
توجه به اظهارات و مواضع روحانی که

نی در سازمان ملل
ههای اوباما و روحا
اگفت

قبال مطرح شــده لحن دوستانهای در
برابر او و حکومــت ایران گرفت .غالب
سخنان او کلی و تکراری بود.
او از بی اعتمادی عمیق تاریخی
بین دو کشــور سخن گفت؛ از
دخالتهای آمریکا در ایران و
نقش آن در سرنگونی مصدق
از یک ســو ،و گروگانگیری
آمریکاییان و کشــتن سربازان و
غیرنظامیان آمریکایی و تهدید به نابودی
اسرائیل از سوی دیگر؛ از این که او علنا
و از طریــق نامه به خامنهای و اخیرا به
روحانی ،اعالم کرده که آمریکا ترجیح
می دهد که نگرانیهایش در مورد برنامه
اتمی ایران را به صورت صلح آمیز برطرف
کند ،و در عین حال مصمم اســت که
جلوی دست یابی ایران به سالح اتمی
را بگیرد؛ از این که حق مردم ایران برای
دســت یابی به انرژی اتمی صلح آمیز
را به رســمیت می شناسد ،و متقاب ً
ال از
دولت ایران میخواهد که به مسئولیت
های خوددر قبال معاهده منع گسترش
سالح های اتمی و قطعنامه های سازمان
ملل عمل کند.
ولی اوباما به موارد دیگری نیز اشاره کرد
که بیشــتر به مذاق رهبران جمهوری
اســامی خوشآیند بود .برای مثال ،او
از فتوای خامنهای علیه سالح اتمی نام
برد و از این گفته اخیر روحانی یاد کرد
که جمهوری اسالمی هرگز در پی تولید
سالح اتمی نخواهد بود .او همچنین به
کاربرد سالح شــیمیایی علیه ایران در
جریان جنگ ایران و عراق اشاره کرد و
تلویحاً از نقش «مثبتی» که رژیم ایران
میتواند در حل بحران سوریه ایفا کند

•
•

وقت جمهوری اسالمی در سال ۲۰۰۳
در باره پرونده اتمی ایران نیز این ظن را
تقویت میکرد.
{>> ادامه در صفحه}17 :

فرنازمعتمدی

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

فتوشاپ

•
•

ا

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½

•
•

۱

Maison de Voyages
½
½

Voyages Lexus

یاد کــرد .ولی دو نکته ،یکی گفته و
دیگری ناگفته در سخنرانی اوباما بود
که برای رژیــم ایران بیش از هر چیز
اهمیتداشت.
 نکته اول که در ســخنان اوباماصریحاً آمد این بود که «ما به دنبال
تغییر حکومت در ایران نیســتیم».
مســئله تغییر رژیم همــواره یکی از
نگرانیهای رژیم اســامی بوده است.
در سال  ۲۰۰۱حکومت جورج بوش
(دوم) پس از حمله تروریســتی ۱۱
سپتامبر نیویورک به افغانستان حمله
کــرد و حکومت طالبان را ســرنگون
ساخت .ســپس ،بوش در سخنرانی
ساالنه خود در کنگره آمریکا از «محور
اهریمنی» عراق و ایران و کره شمالی
یاد کــرد و نظامهای حاکــم بر این
کشــورها را خطر بزرگی برای امنیت
جهانیشناخت.
ین ســخنرانی در واقع مقدمه حمله
نظامی بــه عراق در ســال  ۲۰۰۳و
ســرنگونی حکومت صدام حسین در
آن کشــور بود .ایــن حرکت ،همراه
با این واقعیت کــه حکومت بوش از
رژیم ایــران در ردیف صدام یاد کرده
بود ،برای حاکمان ایران (و بسیاری از
تحلیلگران) به این معنا بود که ایران
هدف بعدی جنگجویان آمریکایی قرار
گرفته است .طرح «خاورمیانه بزرگ»
که از سوی گروهی از نومحافظهکاران
آمریکایی تهیه شده بود و حضور و نفوذ
عده زیادی از ایــن نومحافظهکاران در
حکومت بوش نیز بــه این گمانه دامن
میزد .عالوه بر این ،بیاعتنایی بوش به
پیام آشتیجویانه محمد خاتمی رییس

آژانس مسافرتی

½

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 <<

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

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

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

نازگل فالح طوسی

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

_________________________

Nazgol Fallah Toussi،

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

Tel.: (514) 697-0225
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www.paivand.ca

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

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

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

خدمات و سرویس پس از فروش

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی
مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

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

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
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ایران :اقتصاد...
تاثیر نوسان بهای ارز و طال بر بازار و دولت
با کاهش بهای ارز و
طال کسانی که در این
حوزه سرمایهگذاری
کردهانــد ،زیــان
میبیننــد .ادامهی
این رونــد دولت را
نیز با مشکل کمبود
منابع روبرو میکند.
رئیس بانک مرکزی
چنــدی پیش دالر
 ۳۲۰۰تومانــی را
منطقیخواند.
روزهای پایانی شهریور ماه بهای هر
دالر آمریکا به زیر سه هزار تومان و
قیمت سکه طال به زیر یک میلیون
تومان رسید.
کارشناســان علــت اصلــی این
وضعیت را خوشبینی به سیاست
خارجــی دولت یازدهــم ارزیابی
میکنند که تنشزدایی در روابط
بینالمللی را وعده داده است.
"قیمت واقعی هر دالر آمریکا
چقدر است و ســیر نزولی
قیمتها تا کجا ادامه خواهد
داشت؟"
این پرسشــی است که این روزها
در ایــران زیاد مطرح میشــود و
کارشناسان نیز برای آن پاسخهای
متفاوتیدارند.
ثبات مصنوعی بهای دالر

صرافان بازار تهران روز شنبه 21
سپتامبر هر دالر آمریکا را ۲۸۹۰
تومــان میفروختند که کمترین
قیمت در یک سال گذشته بود.
اول مهر ماه بهــای دالر با اندکی
افزایش به  ۲۹۳۰تومان رسید.
سقوط قیمت ارزهای مهم خارجی
با اعالم پیروزی حسن روحانی در
انتخابات  ۲۴خرداد آغاز شد.
پیش از انتخابات بهای هر دالر به
 ۳۴۰۰تومان رسیده بود.
در دهه هشتاد خورشیدی ،به ویژه
دردوران ریاست جمهوری محمود
احمدینژاد درآمدهای نفتی ایران
به شــدت افزایش یافت و دولت
برای تسهیل واردات قیمت دالر را
به شکل مصنوعی ثابت نگهداشت.
بــا شــدت گرفتــن تحریمهای

تومان رسیده است ،نرخ
بیراهی نیست».
«تثبیت قیمت بین
 ۳۰۰۰تا ۳۲۰۰
تومان»

بینالمللی علیه جمهوری اسالمی
درآمــد ارزی دولت رو به کاهش
گذاشت و از ســال  ۱۳۹۰انتقال
منابــع حاصل از فــروش نفت به
داخل نیــز هر روز با مشــکالت
بیشتری روبرو میشد.
تطبیق قیمت ارز با واقعیت

عباس شــاکری ،اســتاد کرسی
اقتصــاد کالن دانشــگاه عالمه
طباطباییمیگوید:
«یک بررسی ساده نشان میدهد
که از سال  ۱۳۳۸تا  ۵۷نرخ ارز ۷۰
ریال بود ،با این نرخ و با محاســبه
نرخ تورم داخل و خــارج به نرخ
 ۱۸۰۰تومان در برابری ریال و دالر
میرسیم».
خبرگزاری ایسنا اول مهرماه از قول
شاکری نوشت:
«پایینآمدن قیمتدالردر روزهای
اخیر این احتمال را پدید آورده که
نرخ بازار به نرخی که دولت تعیین
کرده است نزدیک شود و در واقع
یک تکنرخی غیربرنامهریزیشده
برای کشور به وجود میآید».
بهای دالر مبادلهای در حال حاضر
 ۲۴۷۰تومان تعیین شده است.
بــا این همه رئیــس جدید بانک
مرکــزی با نظر شــاکری مخالف
است و میگوید ،افزایش قیمت ارز
در یک سال گذشته منطقی بوده.
ولیالله ســیف اوایل شهریور ماه
اعالم کرد:
«هر سال باید به نحوی اقدام شود
که قیمت ارز خود را با واقعیتها
تطبیق دهد ،اینکه هم اکنون نرخ
ارز در بــازار آزاد به  ۳هزار و ۲۰۰

سعید لیالز کارشناس
مسائل اقتصادی۳۱ ،
شهریور به پایگاه خبر
خرداد گفت:
«پیــش بینــی در
خصوص قیمت دالر خیلی سخت
است اما آنچه عاقالنه است اینكه
دالر بــه زیر ۳هزار تومان نخواهد
رسید و قیمت نهایی بین سه هزار
تا سه هزارو دویست تومان تثبیت
خواهد شد».
بــا کاهــش شــدید ارزش ریال
بسیاری از شهروندان برای حفظ
داراییهایی خود بــه خرید ارز و
ســکه رو آوردند .میــزان ارزهای
خانگی تا  ۲۰میلیارد دالر برآورد
میشود.
لیالز فروشــندگان اصلی ارز در
روزهای گذشته را "سرمایهگذاران
غیرحرفــهای" میخواند که برای
حفــظ ارزش داراییهای خود از
ریال بــه دالر روی آورده بودند و
اکنون که روند را کاهشی میبینند،
اقــدام به فــروش دالرهایشــان
کردهاند .او میافزاید "البته بهبود و
احیای درآمدهای نفتی و مذاكرات
اخیر رییس جمهــور نیز در این
كاهش قیمت بیتاثیر نبوده است.
لذا شاید بتوان این كاهش قیمت را
روانیدانست".
علی طیبنیا ،وزیر اقتصاد و دارایی
چندی پیــش وعده داد که دولت
یازدهم نوسانهای شــدید ارز را
کاهــش دهد .او تاکیــد کرد که
سیاست یکســان سازی بهای ارز
نیز "همگام با کنترل تورم در یک
فرآیند تدریجی" اجرا خواهد شد.
با توجه به سخنان رئیس کل بانک
مرکزی ودیگر مسئوالن اقتصادی،
به نظر میرســد دولت یازدهم از
سقوط بهای دالر به زیر سه هزار
تومان استقبال نمیکند.

«خروجصدهامیلیارددالرسرمایهازایران»
محمدرضا خباز نماینده مجلس
شورای اسالمی از خروج حدود «خروج سرمايه های ايرانيان
 ۶۰۰میلیــارد دالر از ســرمایه "بزرگترين ضربهای بود كه
ایرانیان در  ۸ســال اخیر خبر دولت قبل به كشور زد!»
داده اســت .او گفته خروج این
مقدار سرمایه از ایران بزرگترين
ضربــهای بود كه دولــت قبل به از ایــن گفتوگو به لــزوم حذف
ردیفهای غیرشــفاف در بودجه
كشور زد.
محمدرضا خباز نماینده مجلس اشاره کرده و ادامه داده:
شــورای اســامی در گفتوگو با «برخی ردیفها در بودجه وجود
"خبرگزاری خانه ملت" از خروج دارد که  ۳۰تــا  ۴۰درصد از کل
حدود  ۶۰۰میلیارد دالر سرمایه بودجــه را بــه خــود اختصاص
ایرانیان از کشــور طی  ۸ســال میدهند که این ردیفها به صورت
غیرشفاف اســت و در مرحله اول
گذشته خبر داده است.
این نماینده مجلــس برگرداندن میبایســت ایــن ردیفها حذف
۱۰درصــد از این ثروت خارج شوند».
شــده را برابر با "یک بودجه در همین زمینه محمدرضا خباز به
نفتی در کشور" عنوان کرده روزنامه "ایران" گفته خروج سرمايه
های ايرانيان "بزرگترين ضربهای
است.
عضو هیات تطبیق مصوبات دولت بود كه دولت قبل به كشور زد".
با قانون همچنین گفته جذب این در ایــن گفتوگــو کــه روز ۲۸
منابع زمینه را برای اشتغالزایی در شــهریور در این روزنامه منتشر
شده ،این نماینده ادامه داده است:
کشور فراهم میکند.
محمدرضا خباز در بخش دیگری «سرمايههايیكهمیتوانستسبب

•

ی
توســعه كشور شود به دليل ب 
ثباتی قوانين و مديريت به خارج
از كشــور رفت و اين امر رشــد
اقتصادی كشــور را منفی ۵ / ۵
درصد و بيــكاری بيش از ۳ / ۵
ميليون نفر را ايجاد كرد».
به گزارش رسانههای داخل ایران،
مقصد اصلی ســرمایههای خارج
شده از ایران در سالهای گذشته
کشــورهای حوزه خلیج فارس و
ترکیه بوده است .بنا بر آماری که
رســانههای داخل ایران منتشــر
کردهانــد تنها در  ۶مــاه ابتدایی
سال  ۱۳۹۲ایرانیان بیش از ۴۰۰
شرکتدر ترکیه به ثبت رساندهاند.
نوســانات قیمــت ارز ،کاهــش
رشــد اقتصادی و عــدم امنیت
ســرمایهگذاران از جمله مواردی
است که در رســانههای ایران به
عنــوان عوامل "فرار ســرمایه" از
ایران طی ســالهای اخیر عنوان
شده است.
________________
•
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از روی جلد
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نســرین ســتوده لنگــرودی،
زاده  ،۱۳۴۲حقوقــدان ،وکیــل
دادگستری و فعال اجتماعی است.
او عضو کانون مدافعان حقوق بشر،
کمپین یک میلیــون امضا برای
تغییر قوانیــن تبعیض آمیز
علیه زنان ،و انجمن حمایت
از کــودکان بــوده و وکالت
پروندههای بسیاری از فعاالن
حقوق بشــر ،فعاالن حقوق
زنان ،کودکان قربانیِ کودک
آزاری و کــودکان در معرض
اعدام را برعهده داشتهاست.
ستوده در سال  ۲۰۰۸برنده
جایزه حقوق بشر «سازمان
حقوق بشر بینالملل» شد
نسرین ستوده از  ۱۳شهریور
 ۱۳۸۹تا  ۲۷شهریور ۱۳۹۲
به اتهــام «اقدام علیه امنیت
ملی» ،در بازداشتگاه اوین به
سر برد.
وی وکالت فعاالن اجتماعی
و فعــاالن سیاســی مانند
شیرین عبادی ،حشمتالله
طبرزدی ،عیسی سحرخیز،
محمــد صدیــق کبودوند،
امید معماریان و نیز فعاالن
جنبش زنان ایران مانند رویا
طلوعــی ،فرناز ســیفی ،منصوره
شــجاعی ،طلعت تقینیا ،پروین
اردالن ،نوشین احمدی خراسانی،
خدیجه مقدم ،علی اکبر خســرو
شاهی ،مریم حسین خواه ،جلوه
جواهری ،ناهید کشــاورز ،هومن
فخار ،راحله عسگری زاده ،نسیم
خســروی ،محبوبه حسین زاده،
امیر یعقوبعلی ،دالرام علی ،مارال
فرخی ،ناهید جعفری و سمیه فرید
را بر عهده گرفته است.
وی همچنین وکالت برخی کشته
شدگان و اعدام شدگان پیامدهای
انتخابات ریاســت جمهوری دهم
ایــران را بر عهده داشتهاســت از
جمله :احمد نجاتی کارگر و آرش
رحمانیپور.
در سال  ۲۰۰۸کمیته بینالمللی
حقوق بشــر ایتالیا که سازمانی
غیردولتی در زمینه حقوق بشــر
است ،نخســتین جایزه خود را به
نسرین ستوده اهدا کرد.
انجمن آمریکایی قلــم (پن) روز
چهارشــنبه  ۲۴فروردیــن (۱۳
آوریل) اعالم کرد که جایزه آزادی
قلم باربارا گلداسمیت سال ۲۰۱۱
خود را به نســرین ستوده ،وکیل،

¶Áo«{jo¬ » ÂUoÎIv¶ RI¶ki nj Án»A¼º nj »ozÃQ Ï»HoU I¹Ã

نسرین ستوده وکیل زندانی
که به شش سال حبس محکوم
شده بود روز  ۱۸سپتامبر بدون
اطالع قبلی و بدون هیچ
حکمی از زندن آزاد شد...

فعال حقوق بشر و روزنامه نویس
ایرانی اختصاصدادهاست.
در آبان  ۱۳۹۱اعالم شــد جایزه
آزادی افکار ســاخاروف از طرف
پارلمان اروپا به نســرین ستوده و
جعفر پناهی اهدا شد ]۲[.اعضای
هیئــت پارلمانی اروپا نیز تصمیم
گرفتنــد در طی ســفر از پیش
برنامهریزیشدهشــان به تهران،
ضمن دیدار با ســتوده و پناهی،
دعوتنامه رســمی پارلمان اروپا از
آنها در ارتباط بــا دریافت جایزه
ساخاروف را بهدست آنها برسانند.
اما ســفر هیئت اروپایی مذکور به
دلیل عدم پذیرش شــرط آنها
مبنی بردیدار با نامبردگان به ایران
لغو شد.
هیالری کلینتون وزیر امور خارجه
آمریکا با انتشــار بیانیهای ،ضمن
اعالم تبریک به نســرین ستوده و
جعفر پناهی برای دریافت جایزه
ســاخاروف ،از عدم امکان حضور
آنها در مراسم اهدای جوایز ابزار
تاسف کرده بود.
در تاریخ  ۱۳شهریور  ۱۳۸۹نسرین
ستوده به اتهام اقدام علیه امنیت
ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت

داروخـانه

شده و به زندان اوین منتقل شد.
او پیش از بازداشت ،بارها بهخاطر
فعالیتهــای حقوقــیاش مورد
تهدید قــرار گرفته بود .گروههای
فشــار از وی خواسته بودند که از
وکالت شــیرین عبادی دست
بردارد .ستوده اوایل مهرماه ۸۹
دســت اقدام اعتصاب غذا در
زندان کرد.
واتســاو هاول رئیسجمهور
پیشــین جمهــوری چک و
فعال حقوق بشر ،در همایش
بینالمللی «فوروم  »۲۰۰۰که
در اکتبر  ۲۰۱۰در پراگ برگزار
شد ،ضمن پشتیبانی از نسرین
ستوده ،خواستار آزادی فوری
او از زندان شد.
شــیرین عبادی بــه همراه ۸
مدافع حقوق بشــر در نامهای
خواستار آزادی نسرین ستوده
شدند.
او در ســال  ۱۳۸۹در
دادگاه بــدوی به  ۱۱ســال
حبــس تعزیری و  ۲۰ســال
محرومیــت از وکالــت و ۲۰
سال ممنوعالخروجی از کشور
محکوم شد.
نسرین ستوده یک بار در سال
 ۱۳۸۹در زندان دست به اعتصاب
غذا زده بود .پس از آن گروهی از
فعالین مدنی و برخی از موکلین او
با انتشار نامهای خواستار شکستن
اعتصاب غذای او شدند.
در  ۴آبان  ۱۳۸۹نســرین ستوده
پس از  ۲۸روز اعتصاب غذا بعد از
مالقات با یکی از اعضای خانوادهاش
اعتصاب خود را شکست.
وی از روز چهارشنبه  ۲۶مهر ماه
ســال  ۱۳۹۱دســت به اعتصاب
غذای نامحــدود زد که تا  ۴۹روز
ادامه یافت.

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

»Â•¤H

Tax Included

ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﺕ ﺩﺍﺭ ﺑﻠﻴﻂ

) ( With 0% Interest Rate
ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﻴﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﻛﻤﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻨﺴﻮﻟﻰ ﻭ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻰ

ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺑﻠﻴﻂ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ CIP

ﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻛﺎﺭﺍﺋﻴﺐ ﻭ ﻛﺮﻭﺯﻫﺎﻯ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ

ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ

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

Adult Education
Evening Classes

در طی محاکمات نسرین ستوده،
در کانــون وکال وی در حالی که
دست بند به دست داشت ،دستان
خــود را بر گردن شــوهرش رضا
خنــدان انداخــت ،از این صحنه
عکسی گرفته شــد که به عنوان
یکی از عکسهای ســال ۲۰۱۱
ثبت گردید.
نسرین ستودهدر تاریخ  ۲۷شهریور
 ۱۳۹۲به همــراه ده نفر دیگر از
جمله مهسا امرآبادی روزنامه نگار
از زندان اوین آزاد شد

Lester B. Pearson School Board
PACC Adult Education Centre
8310 George, LaSalle
Available classes

Basic English: Beginner,
Intermediate and Advanced levels.

•

Math and Physical Science
(Individualized).

جلساتمشارکت

Secondary IV and V French as
a Second Language.

مسیحیان
فارسیزبان

·¶zIn¨S ¶vÃdÃI
Classes start on September 17, 2013.
$60.00 Registration fee ONLY.
!Spaces are still available

 یکشنبه ها

Please call:

از  2بعدازظهر

(514) 798-5588

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

for more information

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

Grace Ministry

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

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

pH ·Ho¿U

$1200

عکس سال

مونتریالÎIn
داداش¼¶زادهwÂ pMI·:
لوئیزºToÄ
دکترIÏ
داروساز

MINA TRAVEL

1345 Rue Lapointe

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Tel.: 514-261-6886

.

visit our website at

www.pearsonskills.com
http://paccadult.lbpsb.qc.ca/

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

www.skylawn.net

خوشبینیبانککانادا
دربــارهرشداقتصادی
ایرانتو :استفن پولوز رییس بانک
کانادا ،بانک مرکزی این کشــور،
همزمان با رد نگرانی های موجود
در بــاره حباب در بازار مســکن،
تصویر روشن تری از آینده اقتصاد
کانادا ارائه می دهد.
او گفت که کانــادا اکنون در راه
بازگشت به مســیر اصلی و مدار
رشد طبیعی بوده و بانک مرکزی
آماده می شود تا در سیاست شش
ساله نرخ پایین بهره بازنگری کند.
پولوزدردومین سخنرانی عمومی
خود پس از جانشینی مارک کارنی
در ماه جــون به  ۶۰۰عضو هیات
تجارت ونکوور گفــت "ما اکنون
به نقطه چرخش از بهبود اعتماد
به گسترش ظرفیتها نزدیک می
شــویم" .او مدعی شد که قطعه
های کلیدی یــک اقتصاد عادی
تــر و پایدارتر در حــال اتصال به
یکدیگرند.
اغلب اقتصاددانــان انتظار ندارند
که بانک کانادا در نرخ اصلی بهره
اش" ،بهره شبانه" ،که از سپتامبر
 ۲۰۱۰تــا کنون در ســطح یک
درصد ثابت نگاه داشــته شده تا
اواخر ســال  ۲۰۱۴یا حتی سال
 ۲۰۱۵تجدید نظر کند.
پولوز در این مورد می گوید بانک
مرکــزی باالخره با افزایش تورم و
رسیدن آن به نرخ هدف این بانک،
یعنی  ۲درصد ،نــرخ بهره را باال
خواهد برد.
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"ما می توانیم انتظار داشته باشیم
که نرخ بهره کوتاه مدت طبعا به
باالی نرخ تورم کشیده شود".
اما تنها اشاره او درباره زمان تغییر
نرخ بهره این بود که بهره ها وقتی
باال می روند که بتوان فعالیتهای
اقتصادی را به شکل بسیار قویتری
حمایــت کرد بــدون اینکه تورم
افزایش یابد.
البته این اشــاره نگرانی او درباره
رکود بازار کار مستتر است .از این
اظهار نظر نتیجه گیری شده است
کــه بانک مرکــزی احتماال برای
مدتی نرخ بهره را در همین سطح
حفظ خواهد کرد.
او در مصاحبــه مطبوعاتی اش
تاکید می کند که چهارده ماه پس
از آنکه شرایط اعطای وام مسکن
در جوالی سال گذشته سخت تر
شد به نظر میرسد بازارهای اصلی
مستغالت کانادا اکنون از سالمت
برخوردارســت" .برداشت ما این
است که بازارها در مقابل تغییرات
اعمال شده در مقررات اعطای وام
مسکن به نحوی واکنش نشانداده
که یک فرود آرام طراحی شــده
برای این بازارهــا در حال تحقق
است".
در حالی که نرخ بهره وام مسکن
اخیرا و به آهستگیدر حال افزایش
است،دیگر نرخ های بهره همچنان
در ســطح بسیار اندکی ثابت نگاه
داشته شده اند.

او در ایــن مورد مــی گوید " اگر
شمادر موقعیتی باشید که بتوانید
خانه ای بخرید ،البته شما این کار
را خواهید کرد .اما پیشــنهاد من
این اســت که مردم با حسابگری
بیشتری دست به اقدام بزنند".
او تاکیــد می کنــد که مصرف
کنندگاندر مقابل احتمال افزایش
هزینــه بازپرداخت وام مســکن
در یــک بازه زمانی  ۳تا  ۵ســاله
اندیشناک شده اند.
"من نمی دانــم که رقم این بهره
ها چقدر خواهد بود ،اما شما حتما
می خواهید مطمئن باشــید که
توانایی تحمل افزایش هزینه های
بازپرداخت وام ها را دارید".
او مــی گوید کــه کاناداییها در
فضای پس از رکود سالهای ۲۰۰۸
و  ۲۰۰۹و نرخهــای پایین بهره
بســیار قرض گرفته اند ،اما پیش
بینی می کند کــه در دراز مدت
نرخ رشد درآمد مصرف کنندگان
از هزینه های وامهایشــان پیشی
خواهد گرفت.
پولوز همچنین تاکید می کند که
" من معتقد نیستم که حبابی در
بازار مســکن وجود دارد" .او در
سخنرانی اش به نکته دیگری هم
اشاره کرد و گفت خوش بین است
که تقاضا در خارج کانادا ،بخصوص
ایاالت متحــده ،اعتماد در بخش
تجارت و صنعت را افزایش داده و
تمایل شرکتها به گسترش فعالیت
و سرمایه گذاری را افزایش دهد.
•

مهاجرتعاملعمدهرشدبخشمسکن
 29شــهریور ،ایرانتو:
با هر گزارشــی که از
تداوم تقویتدر بخش
مسکن ارائه می شود،
این سوال هم همراه با
آن تکرار می گردد:
چگونــه بخــش
مسکنتوانستهاین
روند را حفظ کند؟
اکنون نشــنال بانک
فینانشــال( )NBF
معتقد اســت که به
پاســخی قانع کننده
درصد می باشــد و در
دست یافته :مهاجرت!
ادامــه آرســنیو تاکید
ماتیو آرســنیو اقتصاددان
دارد که این رشد تماما
ارشــد  NBFدر گزارشی
مرهون مهاجران است:
که پنج شنبه منتشر شد
بدون ورود آنان به کشور،
تاکید می کند که سطح باال
و غیرمعمــول مهاجــرت در رده جمعیت کانادا در این رده سنی ،که
سنی  ۲۰تا  ۴۴سال به نرخ باالی برای بازار مسکن حیاتی محسوب
تشــکیل خانوار در کشور منجر می شود ،کاهش می یافت.
شده و این خانوارهای جدید همان او نوشته است که " دالیلی وجود
کسانی هســتند که تقاضا برای دارد که اســتعداد بازار کار کانادا،
طی رکود جهانی اخیر این کشور
مسکن را به باال می رانند.
او ذکر می کند که در سال  ۲۰۱۲را به عنوان مقصدی برای مهاجران
رشد جمعیت در کانادا  ۱،۱درصد تبدیل کرد .در ســال  ۲۰۱۲نرخ
بوده اســت؛ در حالی که این نرخ اشتغال افرادی که خارج از کشور
بــرای مجموع دیگر کشــورهای متولد شــده اند یکی از باالترین
توســعه یافته جهان منفی  ۰،۳نرخها در جهان بود".

آرســنیو تاکیــد
می کنــد که نرخ
تشکیلخانوارنقطه
کلیدی تفاوت بین
بازار مسکن کانادا
و حباب مســکن
ایاالت متحده است
کــه باالخــره هم
منفجر شد.
او می نویسد" :در
مقایسه با سالهای
 ۲۰۰۱تــا ۲۰۰۶
که حباب مسکن
در ایــاالت متحده
شکل گرفت ،تشکیل خانوار جدید
در کانادا ســه برابر است .در پنج
ســال آینده هم این نرخ دو برابر
ایاالت متحده خواهد بود .بااینکه
پیش بینی نرخ رشد رده سنی ۲۰
تا  ۴۴سال در پنج سال آینده هنوز
اعالم نشده است ،به نظر می رسد
که این نرخ همچنــان در مداری
باالتر از دیگر کشورهای پیشرفته
سیر کند .ما انتظار داریم که این
پدیده ضربه ناشی از افزایش نرخ
بهره وام مســکن بر بازار مسکن
کانادا را بگیرد".

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 :

•

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

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

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

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

یامسین

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

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

شادی

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135

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

shadim.sky@gmail.com
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www.paivand.ca

ﻣﺎﺭﻳﺎ ﮐﺗﻧﻪ

کبک و کانادا...
حمیدقاسمی،زندانیایرانی
کانادایی از اوین آزاد شد
رســانه های کانادا از آنتونال مگا،
همسر آقای قاسمی شال نقل کرده
اند که این جــوان ایرانی کانادایی
متهم به جاسوســی و محکوم به
اعدام در طــی یک تماس تلفنی
روز  ٢٣سپتامبر از آزادی همسرش
خبر داده است.
حمید قاسمی شال در سال ٢٠٠٨
به هنگام بازگشــت به ایران برای
دیدار از مادرش بازداشــت شــد.
او در نوامبر ســال  ٢٠٠٩به اتهام
جاسوسی به اعدام محکوم شد .بنا
به گزارش های رسیده برادر او پس
از ابتالی به ســرطان در بازداشت
مقامــات جمهوری اســامی در
زنداندرگذشت.
حمید قاسمی شال  ٤٤ساله است
و گروه های مدافع حقوق بشــر و
مقامــات دولت کانــادا طی چند
سال گذشته برای لغو حکم اعدام
و آزادی او از زنــدان رایزنی کرده
بودند .قاسمی به مدت  ٥سال در
بازداشت مقامات ایرانی بود.
به نظر می رسد آزادی غیرمترقبه
این مرد ایرانی کانادایی که همزمان
با خبر عفو  ٨٠زندانی توسط علی
خامنه ای ،رهبر ایران و سفر حسن
روحانی ،رئیس جمهــوری ایران
برای شــرکت در اجالس مجمع
عمومی ســازمان ملل متحد در
نیویورک مرتبط باشد.
بنا به گزارش رســانه های کانادا
و همسر کانادایی حمید قاسمی

شال ،وی در دوران بازداشت
در ایــران به نــدرت اجازه
مرخصی داشته و تماس
هــای پراکنــده ای با
همسرش برقرار می
کرده اســت .بر پایه
همین اخبار ،این مرد ایرانی
کانادایی بارها مورد بازجویی،
شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته
بوده است.
آنتونال مگا ،همســر آقای قاسمی
شــال کانادایی تبــار و تحلیلگر
سیستم های بازرگانی است .او به
روزنامه تورنتو اســتار گفته است
پس از بازداشــت حمید ،وضعیت
سالمتی اش رو به وخامت گذاشته،
شــغل خود و در نهایــت امید به
آینده را از دست داده بوده است.
دولت فــدرال کانادا آزادی حمید
قاســمی شــال در تهران را قدم
نمادیــن مثبتی از جانــب ایران
خوانده است.
جان بــرد ،وزیر امور خارجه کانادا
روز سه شنبه به خبرنگاران گفت
«تردیدی نیست که ما از این که
او می تواند به آغوش خوانده اش
بازگردد ،خشــنودیم .خواست ما
این است که او را ترغیب کنیم تا
پیش از آن که شرایط تغییر کند
در اسرع وقت به کانادا بازگردد».
وزیر امــور خارجه دولت محافظه
کار کانادا هشــدار داده هنوز برای
بهبود مناســبات اتاوا و تهران راه

دانشــگاه مکگیل یکی از جاهایی
است که دانشجویان ایرانی زیادی
دارد و خیلیها هــم اصال به امید
تحصیل در این دانشــگاه به کانادا
میآیند.
مکگیل هموارهدر سطح بینالمللی
رتبه خوبی داشته و خالصه دانشگاه
معتبری به حساب میآید .امسال
اما ظاهرا جایگاه این دانشگاه سقوط
کرده است.
رتبهبندیدانشگاههای برتر جهاندر
سال  ۲۰۱۳میالدی نشان میدهد
مکگیل اکنون در رتبه  ۲۱دنیا قرار
دارد و این در حالی است که در دو
سال گذشته در رتبههای هیجدهم
و هفدهم قرار داشت .در عین حال،
اولین بار است که دانشگاه کانادایی
دیگری در این فهرست از دانشگاه
مکگیل جلو زده است.

در رتبهبندی امسال ،دانشگاه تورنتو
در رده هفدهم قرار گرفته است ،در
حالی که پارسال در جایگاه نوزدهم
و سال قبل ترش هم در جایگاه ۲۳
بود.
دیوید نیلر رییس دانشگاه تورنتو در
خصوص موفقیت ایندانشگاه گفته:
«در شــرایطی که تامین هزینهها
به کار بسیار دشــواری بدل شده،
خوشــحالیم که در جمع بیســت
دانشگاه برتردنیا جا گرفتهایم».
در ایــن میان ،خیلیهــا معتقدند
چند پله جابهجا شــدن دانشگاهها
در رتبهبندی دانشــگاهها اهمیت
چندانی ندارد .اما عدهای دیگر هم
آن را نشانه اعتبار و کیفیت جهانی
میدانند و معتقدند دانشــگاهها و
موسسات آموزش عالی باید چنین
رتبهبندیهایــی را بســیار جدی

دانشگاهمکگیلسقوطکرد!
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Maria Cottone

ﻋﺿﻭ ﺷﻭﺭﺍی ﻣﺷﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
ﺛﺑﺕ ﺷﺩﻩ ﻧﺯﺩ ﺩﻭﻟﺕ ﮐﺑﮏ

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

ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺩﻋﻭﺗﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺣﺿﻭﺭی
ﺗﻣﺩﻳﺩ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻗﺎﻣﺕ
ﺗﻣﺩﻳﺩ ﻭﻳﺯﺍی ﻣﻭﻗﺕ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﺑﻌﻳﺕ ﻭ ﻏﻳﺭﻩ

Consultations,
Invitation Letters,
Renewal of P.R Cards,
Renewal of Temporary
& Resident Visa
Citizenship Applications

ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
طوالنی در پیش است .وی
تاکید کرده اســت «ما
خواهان پیشرفت معنادار
در زمینه وضعیت حقوق
بشــر در ایران هســتیم.
پیشینه حقوق بشر ایران وخامت
بار است و مسئله مهم این است .ما
همچنین از ایران می خواهیم تا از
حمایت از تروریسم دست بردارد».
سازمان عفو بین الملل آزادی آقای
قاســمی شــال را نماد «ضرورت
تغییر بنیادین در سیاســت های
مرتبط با حقوق بشــر در ایران»
خوانده است.
سعید ملک پور و حسیندرخشان
نیز از جمله دو ایرانی مقیم کانادا
هســتند که در ایران زندانی شده
انــد .ســعید ملک پور بــه اتهام
«طراحی و مدیریــت تارنماهای
غیراخالقی» ابتدا به اعدام و سپس
به حبس ابد محکوم شــده است.
حسین درخشــان ،وبالگ نویس
مقیم کانادا نیز پس از بازگشــت
به ایران دستگیر و زندان طوالنی
محکوم شدVOA .

منابع :روزنامه تورنتو استار ،خبرگزاری
رسمی کانادا ،تلویزیون دولتی کانادا
•

Immigrate to
Canada

ﻓﺩﺭﺍﻝ ،ﮐﺑﮏ ،ﺍﺳﺗﺎﻧﯽ
ﺷﺎﻣﻝ:
ﺗﺧﺻﺻﯽ
ﮐﺎﺭﺁﻓﺭﻳﻧﯽ
ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭی
ﮐﻔﺎﻟﺕ ﻫﻣﺳﺭ ﻳﺎ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ
ﺗﺟﺭﺑﻪ ﮐﺑﮏ ﻳﺎ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﺋﯽ

Federal, Quebec
Or the Provincial
Nominee Programs
Including: Investor,
Spousal or Parental
Sponsorships, Skilled
Workers, Canadian or
Quebec Experience
Class Program.

================================

ﺑﺎ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻠﯽ
ﻣﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﻳﺭﻳﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ
ﺑﻪ ﺷﻳﺭﻳﻧﯽ ﺻﺣﺑﺕ ﻣﻳﮑﻧﻡ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﻣﺎﺱ  ۱۲ﺗﺎ ۱۸

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

www.mariacottone.com

with appointment
only

ﺗﻣﺎﺱ ﺑﺎ ﺧﻁ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻭ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔﺭﺩ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﺍﻳﺭﺍﻧﻳﺎﻥ
ﺍﺯ ﺗﻬﺭﺍﻥ ﺑﺩﻭﻥ ﭘﻳﺵ ﺷﻣﺎﺭﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻬﺭﺳﺗﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻳﺵ ﺷﻣﺎﺭﻩ )(۰۲۱
 (۰۲۱) ۹۷۱ - ۱۸۷۴ﺩﺍﺧﻠﯽ ۳۷۴۷
ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﻳﺭﺍﻥ :ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ  ۲۱ﺗﺎ ۲۴

980 St. Antoine west suite 308 Montreal, Quebec H3C 1A8
)Tel: 514-656-8178 (Down Town) or 514-326-8103 (St. Leonard
ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺑﻭی ﺑﻳﻣﺎﺭی ﺳﺭﻁﺎﻧﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻭﺩ ﺑﺭﮐﺕ ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺩﺍﺷﺕ ﻣﻳﮕﺫﺭﺩ ﻭ ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﺭﺍﻧﻪ
ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﺎﻣﻠﻡ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻭ ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ
ﺩﻟﻡ ،ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻟﺫﺕ ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﮐﻣﮏ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺭ ﺩﺭﺩﻣﻧﺩﺍﻥ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﻟﻁﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﻥ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ

Facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone

دیدار دوجانبه ظریف و کری..

>> ادامه از صفحه5 :

خبرنگار بیبیسی فارسی ،از محل
آژانس انرژی اتمی گزارش میدهد
که ایران یادداشت تندی در انتقاد
از عملکرد این آژانس و مدیرکل آن
منتشر کرده و این باعث شده است
جو در وین ،کمی از امیدواریهای
قبلی فاصله بگیرد.
پیشتر گروه  ۵+۱از ایران خواسته
تا تولید و ذخیره اورانیوم  ۲۰درصد
را متوقف و تاسیسات غنی سازی
فردو را تعطیل کنــد و در عوض
تحریمهای اقتصــادی علیه ایران
سبکتر شوند.
جان کری روز پنجشنبه چهارم مهر
پیش از این دیدار گفته بود منتظر
یــک "مالقات خوب" اســت اما
درباره اینکه ایران باید چه واکنشی
نشان دهد که حاکی از عزم جدی
این کشور در باره برنامه هستهای
خود باشد اظهار نظر نکرد.
کارشناســان معتقدند اظهارات
مقامات آمریکایی نشان میدهد که
دولت آقای اوباما به رویکرد متفاوت
حسن روحانی رییس جمهور ایران
واکنش محتاطانهای نشان داده و
قصد ندارند به ایــران امتیاز دهد
مگر آنکه این کشور اقدامی واقعی
انجامدهد که نشانگر تغییر رویهدر
برنامه هستهایش باشد.

طبق تصاویری که از محل مذاکرات
بگیرند.
 ۵+۱و پیش از آغاز جلسه رسیده،
به همین جهت بوده که خیلیها تیغ هیئت ایرانی و هیئت آمریکایی در
تند انتقاداتشان را متوجه دانشگاه گوشه میز و کنار یکدیگر نشسته
مکگیل کردهاند.
بودند.
دکتر ســوزان فورتیه رییس این
دانشگاه در واکنش به این انتقادات 'نشستمقدماتی'
در گفتگو با نشریه مونتریال گازت جی کارنــی ،ســخنگوی وزارت
گفته که یکی از عوامل نگرانکننده امور خارجــه آمریکا ،پیش از این
از نظر او ،افزایش نسبتدانشجویان نشست گفته بود این یک جلسه
به استادان در این دانشگاه است.
مقدماتی است و قرار نیست فقط
او گفتــه« :میخواهیــم در قالب همین جلســه ،پیشرفت
فارغالتحصیالن این دانشــگاه هم قابلتوجهی حاصل شود.
اطالعات کافی و هم خالقیت الزم آمریکا گفته بود این جلسه گامی
را داشته باشند و این جز از طریق برای محکزدن جدیت ایران در در
تعامــل موثر و پویا با اســتادان به تعامل با آمریکا و غرب است.
دست نمیآید.
ساعاتی پیش از آغاز این مذاکرات،
وقتی نســبت تعداد دانشــجو به مقامات آمریکایی گفتند جان کری
استاد افزایش مییابد ،یعنی در راه وزیر خارجه آمریــکا با وانگ یی
نادرستیافتادهایم».
همتای چینی خوددیدار و موافقت
با ایــن وجود ،رتبهبنــدی جهانی او را جلب کرده تا خواستار واکنش
دانشگاهها ()QSدر مجموع وضعیت مثبت ایران به پیشــنهاد  ۵+۱در
خوب کانادا را نشان میدهد.
مورد برنامه هستهای شوند.
 ۲۶دانشــگاه کانادایــی در ایــن به گفته مقامــات آمریکایی "هم
فهرست قرار دارند و این یعنی سه آمریکا هم چین از ایران میخواهند
دانشگاه بیشتر از سال گذشته.
که بــا  ۵+۱همــکاری کند و به
پنج دانشگاه برتر کانادا بر اساس این پیشنهادی که در مقابل آنها قرار
فهرست عبارتند از:
دارد واکنش مثبتی نشان دهد".
دانشگاه تورنتو (رتبه  ۱۷دنیا)
در همیــن حال کســری ناجی،
دانشگاه مکگیل (رتبه  ۲۱دنیا)
دانشگاه بریتیشکلمبیا (رتبه ۴۹
دنیا)
آگهی :یک بار ،کم
دانشگاه مونتریال (رتبه  ۹۲دنیا)
دانشگاه آلبرتا (رتبه  ۹۶دنیا)
•
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به نظر این تحلیلگران در حالیکه
آقای روحانی در پی آن اســت که
تحریمهای فلجکننده علیه ایران
لغو یا ســبکتر شوند ،جان کری
سعی کرده تا پیش از دیدار با آقای
ظریف حمایــت جامعه جهانی را
جلب کند تا از موضعی محکمتر
گفتوگو کند و فشــار را بر ایران
 علیرغم دیپلماسی مثبت آقایروحانی  -حفظ کند.
دیدار محمد جواد ظریف با جان
کری ،بلندپایهترین دیدار مقامات
ایران و آمریکا در شــش ســال
گذشته است.
یک روز پیش رییس جمهور ایران
به رسانههای آمریکایی گفته بود
"هرچه زودتر به این توافق برسیم،
برای همه بهتر است .اگر بشود سه
ماهه به این نتیجه رسید که این
ترجیح ایران است .اما شش ماه هم
خوب است .بههرحال حرف همین
چند ماه آینده است؛ نه چند سال".
آقای روحانی به روزنامه آمریکایی
واشنگتنپســت گفت" :تنها راه
گامبرداشتن به ســمت حل این
پرونده این است که زمانبندی به
مذاکرات اضافه شود و مذاکرات هم
کوتاه باشد".

•

است؛ چهار بار ،زیادی!

 2بار در ماه کافی است!

یکم و 15ماه

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

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

تلفن مستقیم درج آگهی در پیوند514-996-9692 :
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ایران:هستهای...

روحانی:هیچدستپاکیبرایداشتن
سالحناپاکهستهایوجودندارد

ســن روحانی رئیس جمهوری
ایران روز پنجشنبه چهارم مهرماه
در اجالس خلع ســا ح هستهای
در مجمع عمومی ســازمان ملل
سخنرانی کرد و خواستار امحای
سالحهای اتمی شد.
روحانــی که غربیهــا از روش
او به عنــوان «تهاجم دلربایانه»
یاد میکنند ،در این نشســت
خواستار امحای کامل سالحهای
هســتهای در جهان و توقف
تهدید کشورها به حمله اتمی
شد.
رئیــس جمهــوری ایــران
همچنین خواستار آن شد که
اسرائیل سالحهای اتمی خود را
کنار بگذارد.
وی گفــت« :حــوادث هولناک
هیروشیما و ناکازاکی عزم ما را در
جلوگیری از تکرار چنان ویرانی و
کشتاری که زبان از بیان آن قاصر
است ،مصممتر ساخت».
رئیــس جمهوری ایــران وجود
هزاران ســاح هســتهای در
زرادخانههــای کشــورها را
«بزرگترین تهدید علیه صلح»
برشــمرد و گفت «اقدامات
انجــام شــده بــرای خارج
ساختن سالحهای هستهای
از حالــت آمادهبــاش و پرتاب ،یا
کاهش تعداد این گونه ســاحها
نباید جایگزین امحای کامل آنها
قلمداد شود».
وی هرگونه استفاده از سالحهای
هســتهای را نقض منشــور ملل
متحد و جنایت علیه بشر دانست
و گفت« :هرگونه استفاده از سالح
هستهای ،نقض منشور ملل متحد
و جنایت علیه بشــریت اســت.
آن دســته از راهبردهای نظامی
و امنیتی کــه چنین کاربردهایی
را توجیــه میکننــد ،غیرقابــل
پذیرشاند».
به گزارش ایرنا ،رئیس جمهوری
ایران در عین حال خواستار توقف
تهدید کشورهای غیر هستهای با
استفاده از ســاحهای اتمی ،شد
و تصریح کرد« :نوسازی اینگونه
سالحها هم ،اثر تالش برای امحای
کامل آنها را خنثی میکند و باید
متوقف شود .به همین دالیل ،تنها
راه رفع تهدید این سالحها ،امحای
کامل آنهاست».
شماری از کشورهای دارای اتمی
از جملــه آمریکا در عین اینکه از
زرداخانههای اتمی خود کاستهاند
آنها را مدرن کردهاند.
روحانی که به عنوان رئیس جنبش

عدم تعهد نیز ســخن میگفت از

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law

هستهای ،منطقه جنوب شرق آسیا
و اســناد مربوطه به آن ،مبادرت
کنند».
رئیس جمهوری ایــران در ادامه
مشخصا به اسرائیل اشاره کرد
و خواستار برچیدن سالحهای
هستهای این کشور شد.
روحانی گفت« :حدود چهار
دهه تــاش بینالمللی برای
ایجاد منطقه عاری از سالح
قراردادها


هســتهای در خاورمیانه،
 Contract Law
متاسفانه با ناکامی مواجه
  امورخانواده
 Family Law
شده است .اتخاذ گامهای
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
عملی عاجل برای ایجاد چنین
 Commercial Lease
منطقهای ضروری است.
  جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise Law
اســرائیل به عنوان تنها
 فرانچایز
 Immigration Law
غیر عضو پیمان منع اشاعه
) Rental Board (Régie du logement
هســتهای در این منطقه ،باید
  مهاجرت
 Representation before: Québec
بدون هیچ گونــه تاخیری به این
  دعاوی استیجاری
معاهده بپیوندد تا همه فعالیتهای
Court, Superior Court
هســتهای در منطقــه ،تحــت
کبک،
دادگاه
وکیل


_______________
پادمانهایجامعآژانسبینالمللی
630 Sherbrooke W. Suite 800
و دادگاه «سوپریور»
انرژی اتمی نیز قرار گیرد».
)(Corner: University St.
اسرائیل تاکنون به طور رسمی
Montreal, QC H3A 1E4
از اعــام نکرده کــه دارای
Tel.:
ســا ح هســتهای است اما
________________________________________________
Fax: 514-303-6522
باور عمومی این اســت که
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
www.ak-law.ca
اسرائیلدارایدهها کالهک
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
email: info@ak-law.ca
اتمی است .با این حال اهود
اولمرت نخستوزیر وقت اسرائیل
در سال  ۲۰۰۶در گفتوگو با یک
شبکه آلمانی تلویحا گفت که این
کشور دارای سالح هستهای است.
اقدامی که با انتقاد سیاستمداران
اسرائیلی مواجه شد.
رئیس جمهوری ایــران در ادامه
گفتکهدولتهایغیرمتعهدعضو
پیمان منع اشاعه هستهای مصرانه
خواستار برگزاری فوری کنفرانس
با صفحه کلید را ابداع کرد.
تلفن های لمسی جدید بلک
ایجاد منطقه عاری از ســاحهای
با وجــود ارائه تلفن های
بری نتوانستند با آی فونهای
هستهای و دیگر سالحهای کشتار
جدیدهوشمندباتکنولوژی
اپل و یا با سایر محصوالتی
جمعی در خاورمیانه ،با مشارکت
فینگرتاچ در مــاه ژانویه،
که از سیســتم اندروید
همه کشورهای این منطقه هستند
شرکت بلک بری نتوانست
استفاده میکنند به رقابت
تا از هرگونه پیامد ناخواستهای در
با آی فونهای هوشمند اپل
بپردازد
این زمینه ،پیشگیری گردد.
یا با محصوالت شرکتهایی
کارخانه کانادایی سازنده تلفن
حسن روحانی در بخش دیگری از
که از سیستم عامل اندروید
های هوشــمند بلک بری ،که
سخنان خود سه پیشنهاد مطرح
استفاده می کنند به رقابت
اخیــراً از نظر مالــی و در بازار
کرد« :اول ،آغاز هر چه ســریعتر
بپــردازد .از ایــن رو ،در
رقابت با مشــکالت عمده ای
مذاکرات در کنفرانس خلع سالح
بازارهــای بورس جهان از
روبرو شده است ،اعالم موافقت
در خصوص کنوانســیون جامع
ارزش ســهام این شرکت
کرد تا این شــرکت را به مبلغ
ســاحهای هســتهای به منظور
 ۴میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر به بری اســتقبال چندانی نکردند ،مرتباً کاسته شده است.
ً
منع در اختیار داشتن و مالکیت،
بزرگترین سهامدار خود بفروشد .این شرکت اخیرا اعالم کرد که پریم واســتا ،میلیاردر کانادایی،
توســعه ،تولید ،به دست آوردن،
شرکت بلک بری روز  23سپتامبر احتماالً در ســه ماهه سوم سال رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
آزمایش ،انباشت ،انتقال ،استفاده
با صــدور بیانیــه ای اعالم کرد جــاری یک میــارد دالر زیان شــرکت فیرفکس ،که در حال
یا تهدید به استفاده از سالحهای
حاضر با داشتن  ۱۰درصد سهام،
توافقنامه ای را با کنسرسیومی خواهد کرد.
هســتهای و فراهم کردن زمینه
تحت هدایت شرکت «فیرفکس بهدنبال این خبر ،بلک بری اعالم بزگترین سهامدار این شرکت به
امحای کامل آنها».
فاینانشیال هلدینگ» (بزرگترین کرد به منظور جلوگیری از زیان شــمار می رود ،گفت :ما اعتقاد
وی افــزود« :دوم ،تعیین روز ۲۶
سهامدار شرکت) به امضاء رسانده بیشتر ،در نظر دارد که  ۴۵۰۰داریم که این معامله و استراتژی
ســپتامبر هر سال
و در نظر دارد هر ســهم خود را نفر از کارمندان خود ،یعنی  ۴۰جدید شــرکت فصل جدید و
بــه عنــوان روز
به مبلغ  ۹دالر به این شــرکت درصد نیروی کار خود را اخراج جالبی را برای شرکت بلک بری،
بینالمللی امحای
مشتریان و کارمندان این شرکت
کند.
بفروشد.
کامل ســاحهای
پس از آنکــه بازارهای جهانی از شــرکت بلک بــری تقریباً  ۱۰خواهد گشود.
هســتهای .در این
تلفن های هوشمند جدید بلک سال پیش تلفن های هوشمند
•
راســتا من از همه
کشورها و جامعه
آژانس هنوز صلحآمیز بودن برنامه
مدنی ،دانشگاهها برگزاری یک کنفرانس بینالمللی بیسوادی و بیماریها» شد.
و مراکــز علمی و در ســطح مقامــات عالیرتبه در رئیس جمهوری ایــران در پایان اتمیاش را تایید نکرده است.
رسانههای جمعی  ۵ســال آینده ،به منظور ارزیابی گفــت« :بیایید جهانــی عاری از روحانی در نیویورک گفته است
میخواهم دســت پیشرفتهای حاصله در خصوص سالح هستهای را برای نسلهای که مناقشه هستهای ایران وضعیت
آینده به یادگار بگذاریم .این حق باخت-باخت است و او میخواهد
به دست هم دهند خلع سالح هستهای شد.
تا ایــن آرمان واال روحانی با بیان اینکه «هیچ دست آنها و مســئولیت ماست .بیایید در سه تا شش ماه آینده این مسئله
پاکی ،برای در اختیار داشتن این نشــان دهیم که مــا ملل متحد حل شود.
تحقق یابد».
رئیــس جمهوری ســاحهای ناپاک وجــود ندارد» هستیم :مللی متحددر راه صلح».
______________________
در پیشنهاد سوم خواستار اختصاص منابع مالی این ایران عضو پیمان منع گســترش
خود خواستار سوم ،سالحها به «توسعه و امحای فقر ،ســاحهای هستهای اســت اما
•

AVOCAT

LAWYER

514-303-2977

کشورهایی
کــه داوطلبانه ســاحهای اتمی
خود را کنار گذاشــتهاند قدردانی
کرد و گفت« :همچنین میخواهم
به نقش اساســی مناطق عاری از
سالحهای هستهای ،در روند خلع
سالح هســت های و صلح و امنیت
بینالمللــی اذعان کنــم .بدین
جهت ،الزم میدانم از نقش تعیین
کننده کشــورهای غیرهستهای،
بهویژه کشــورهای عضو جنبش
غیرمتعهدهــا که بخــش عمده
اعضــای این مناطق را ،تشــکیل
میدهند ،تمجید کنم».
روحانی تصریح کــرد« :از طرف
جنبــش غیرمتعهدهــا ،از همه
کشورهای هســتهای میخواهم
تــا پروتکلهــای الحاقی به همه
معاهــدات مربوط بــه ایجاد این
مناطــق را تصویب کرده ،هرگونه
تحفظ یا اعالمیههای تفسیری که
با هدف و منظــور آنها در تعارض
باشد ،ملغی ســاخته و وضعیت
ی این مناطق را ،محترم
غیرهستها 
شمارند .در همین راستا ،مصرانه
از دولتهای هستهای میخواهم
نسبت به امضای هر چه سریعتر
و بدون تحفظ پروتکل مربوط به
معاهده منطقه عاری از سالحهای
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کانادا...

ابرازبدبینیعمیقکانادا
نسبت به حکومت ایران

«کانادا به دلیل تداوم فعالیت های هسته ای ایران ،کمک مالی اش
به تروریستها و وضع اسف بار حقوق بشر ،نسبت به تعهد تهران
به اصالحات عمیق ًا بدبین است»

با وجــود اقدامات اخیر حســن
روحانی ،رئیس جمهــوری ایران
برای اعتماد ســازی ،جلب حسن
نیت و نیــز آزادی چندین زندانی
سیاســی و اعالم این کــه ایران
قصد ندارد ســاح اتمی بســازد،
کانادا نســبت به عملکرد مقامات
جمهوری اسالمی و حکومت تهران
عمیقا ابزار بدبینی کرده است.
در حالی که معــاون مطبوعاتی
جان برد ،وزیر امور خارجه دولت
محافظه کار کانادا ،گفته اســت
آزادی نسرین ستوده ،وکیل مدافع
حقوق بشــر و چند تــن دیگر از
زندانیان سیاسی خبر خوشی بود،
اما کانادا خواهان مشاهده اعمال
اصالحــات عمیــق در جمهوری
اسالمی است .
ریک روت ،معاون مطبوعاتی وزیر
امور خارجه دولت فــدرال کانادا

گفته اســت« :در شــرایطی که
حکومت ایران فعالیت های هسته
ای خــود را بی وقفــه ادامه می
دهد و برای شبکه های تروریستی
منطقــه از جمله حکومت اســد
کمک مالــی فراهم مــی کند و
کماکان به وضعیت اسف بار حقوق
بشــر بی توجه است ،ما نسبت به
تعهد حکومت ایران به اصالحات
عمیقاًبدبینهستیم».
این مقام وزارت امور خارجه کانادا
گفته اســت تعدادی از زندانیان
سیاسی آزاد شــده اند ،اما هزاران
زندانــی دیگر هنوز پشــت میله
های زندان هــای حکومت ایران
اسیر هستند و حکومت تهران در
نهایت «بــا اعمالش مورد قضاوت
قرار خواهد گرفت ،نه با ژست های
نمادین و اعمال پوچ و توخالی که
تا به حال شاهد بوده ایم».

www.paivand.ca

بنام خداوند بخشنده مهربان

«ژست های منادین و
اعمال پوچ و توخالی؟!»
حســن روحانی ،رئیس جمهوری
ایران در آستانه سفر به نیویورک و
شرکت در اجالس مجمع عمومی
ســازمان ملل متحد در مصاحبه
ای با شبکه «ان بی سی» آمریکا
تصریــح کرد کــه ایــران در پی
دستیابی به سالح اتمی نیست.
رئیس جمهوری ایران همچنین
روز پنجشنبه 19سپتامبر مقاله ای
برای روزنامه آمریکایی واشنگتن
پست نوشــت که در این روزنامه
منتشر شد .روحانی در این مقاله
بر موضع دولت خود برای احیای
مناسبات حکومت تهران با جامعه
بین الملل ،رعایت تعامل و برقراری
گفتگوی سازنده تاکید ورزید.
دولت محافظه کار بر ســر قدرت
در اتاوا که از حامیان سرســخت
اسرائیل و دولت بنیامین نتانیاهو
اســت ،دولت جمهوری اسالمی
ایران را به دلیل موارد گســترده
نقض حقوق بشر ،پیگیری فعالیت
های اتمی و نیز حمایت از تروریسم
به باد انتقاد شدید می گیرد.
کانادا سال گذشته کلیه مناسبات
دیپلماتیک خــود را با ایران قطع
کرد .اتــاوا با خارج کــردن همه
دیپلمات هــای خــود از تهران،
ســفارت کانادا در ایران را تعطیل
کرد و در نهایــت دیپلمات های
ایرانی مقیم کانادا را در اقدامی بی
سابقه از کشــور اخراج و سفارت
جمهوری اسالمی ایران در اتاوا را
تعطیل کرد.

دلیلیقانعکنندهبرایقطعرابطهمطرحنشد
مدت یک سال است کهدولت فدرال
محافظه کار کانادا به دالیل سطحی
و خود ســاخته بدون مطرح کردن
سندی روشن و قانع کننده اقدام به
قطع رابطه سیاسی و مسدود کردن
سفارتخانه های کانادا و ایران را کرده
است.
مهمتریــن دلیلی کــه دولت برای
منطقی کــردن این عمل یکجانبه
عنوان میکند عــدم امنیت جانی
برای اتباع دیپلماتیک خود در ایران
بوده است .شاید تهاجم عده ای بنام
دانشجو به سفارت بریتانیا در نوامبر
2011در تهران بتواند توجیهی برای
این قطع رابطه باشد .اما این دلیل
بعید است موجب اصلی باشد.
چه رابط سیاسی انگلستان و کانادا
در ایران به دلیل ســوابق تاریخی
و اهمیت بین المللی اساســا قابل
مقایسه نیســت .حتی دولت کانادا

لذا از دوستان و خوانندگان ای نامه
دعوت میکنم اگر در اثر این قطع
رابطه زندگی بر آنها سخت تر شده
و یا تجربیاتی در رفع مشــکالت
خوددارند بوسیله ارتباطات جمعی
انــرا مطرح کنند تا شــاید برای
دیگران مفید واقع گردد.
بقول آن اصطــاح که میگوید
«جنگل را بهدلیل وجوددرختان
نمی توان دید!» کمی هم به داد
ایرانیان مقیم کانادا بیاندیشند
و ســعی کننــد با تشــکل و
یکپارچگی خواسته های خود را
بدون ترس و واهمه از مقامات
کانادا طلب کنند.
به امیــد آن روز که دولت محافظه
کار کانادا عوض شود و سیاست بین
المللی کانادا در سطح جهانی بهبود
یابد.

•

کبک :منشور ارزش ها

«مهم است که کبک ریشه و اصلیت خود را حفظ کن د »!

شایستهالهامی
مونتریال

جدائی طلبان کبک از کانادا بعد از

رفراندوم اکتبر  ۱۹۹۵بسیار ناراحت
شــدند چون تحمل این شکست
بخاطــر آن رای کم برای آنها غیر
قابل تحمل بود .ژاک پاریزو بالفاصله

اجنام كلیه امور كنسولی
كلیه امور مربوط به :

گذرنامه و برگ عبور  سجالت و احوال شخصی
 امور دانشجویی
 امور مشمولین و معافیت ها  امور اجتماعی
 )VISA( روادید
تأیید اسناد و اوراق جتاری  تأیید اوراق عدم سوء پیشینه
ازدواج شرعی و رمسی جمهوری اسالمی ایران و كانادا
( ) CIVIL
طالق شرعی و رمسی و غیابی در صورت نبودن یكی از طرفین
تصدیق امضاء با مجوز رمسی كانادا و ایران

--------------این دفتر پنج روز در هفته:
روزهایدوشنبه ،سه شنبه ،چهار شنبه ،پنجشنبه
و شنبه از ساعت  11 : 00صبح لغایت  5 : 00بعد ازظهر
در آدرس موقت خود در مركز اسالمی ایرانیان واقع در
210 st Jacques Lachine QC H8R 1E2
مشغول به كار خواهد شد.
توجه :تاریخ شروع به كار  2013 / 10 / 01خواهد بود

---------جهت هماهنگی و گرفتن وقت قبلی،
با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:
 )514( 366-1509و )514( 364-5075
خامن بستانی
تلفن رایگان از سرتاسر كانادا
18883080136

این دفتر به صورت رسمی كلیه امور كنسولی هموطنان را در سرتاسر كانادا انجام میدهد
---------------------وب سایت:

www.iran-servicepoint-canada.tk

o V Pulls

قطع رابطه سیاسی و مسدود کردن سفارختانه های کانادا و ایران

حامد حائری مونترال

اطالعیه
دفتر پیش خوان  110امور كنسولی رمسی

(منابع :روزنامه نشنال پست ،گلوب اند
میل و شبکه آمریکایی«ان بی سی»)

از میان نامه های رسیده...
هم هیچوقت عمدا یا سهوا چنین
دستاویزی را مطرح نکرده است.
بهر حــال و بهر دلیلــی اصولی یا
تصنعی واضح اســت که این قطع
رابطه مشــکالت بســیاری برای
ایرانیان مهاجر در کانادا فراهم کرده
اســت .صرف نظر از تهیه مدارک
کنسولی و شناسنامه ای می توان
تهیه مدرک برای مهاجرین سالمند
که منابع مالی شان در ایران است و
یا شهریه دانشجویانی که از سازمان
های دولتی تغذیه میشود را از موارد
مواجه با موانع و مشکالت ذکر کرد.
در طــول این مدت مــا چندان از
مشکالت آندسته از ایرانیان عزیزی
که در اثر این عمل برایشــان تولید
شده خبردقیقی نداریم.
آیا این بی خبری نشــاندهنده این
است که این موضوع چندان باعث
گرفتاری مردم نشده است یا برعکس
سازمانی یا مکانی برای رسیدگی به
این مشکل ایرانیان نیست.
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در تلویزیون علــت آن را بخاطر ۲
مســاله ذکر کرد (پول و گروه های
اتنیک)!
فردای آن روز بخاطر تفکر راسیستی
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پولش
 Auto Vدر
نه
مد استفاده میکنند و
هنره و نه اســتعداد و خالقیت گروه دوم از
به بازار ،ر همان شب اول عرصه
م
نا
بع
م
حد
ود
ز
یر
زم
ینی
کورد فروش ویدئوگیم ها خاص
کشورشون! ی
ــی الزم داره! هنــر ای
که تا پیــش
مغزت اســتفاده بکنی نه که از روزی به عنی ممکنه ما هم یک
از این با  ۴۸۰میلیون
و
چنی
ن
آن
س
چن
ط
ح
ان
ی
ب
رس
یم
دالر در اخت
که
یار بازی «کال آو دوتی» خالق و باهوش باشــی که نه تنها ایده هام
ون
م
یل
یا
رد
ها
د
الر
س
ــود
ایده هات را
از صفر به مرحله عمل دهی به ارمغان بیاره؟!
•

مجبور شد از پستش استعفا بدهد.
ی در این مــدت جدائی طلبان
ولــ 
کبک از پا ننشســتند و در  ۱۸ماه
گذشته با حیل مختلف با جنبش
دانشــجویان همراهی کردند و حتا
خانم ماروا بــا این جنبش تا آنجا
پیش رفت که او هم قابلمه بدست
گرفت.
از یک ســال پیش که خوشبختانه
با دولت اقلیت روی کار آمد میشود
گفت چندان کار مثبتی انجام نداده
است و غیر از دو دستگی مردم در
کبک و بیشــتر در مونترال ،اگر ما
ایرانیان فکر کنیم این الیحه جدیدی
که او میخواهد به تصویب برساند
بخاطر مردم است اشتباه میکنیم؛
چرا که مــاروآ با این کار میخواهد

بقول خودشان گروه های اتنیک را
به مهاجرت دوبــاره وادارد و بعد باز
یک رفراندم دیگر و آن موقع براحتی
ی خواهد بود.
این کار عمل 
در فیس بوک میخواندم که از طرف
خانم ماروا نقل میشود:
"مهم است که کبک ریشه و اصلیت
خود را حفــظ کند" و روی عکس،
سرخپوستی نوشته بود "حرف شما
را تصدیق میکنم در این صورت به
اروپا برگردید!".
به باور من تمام این نقشــهها برای
شکستن و جداکردن ما مردم بدست
خود ماست و ما برای رسیدن به آن
هدف به آنها کمک خواهیم کرد اگر
آن را باور کنیم.
فردا هم برای رسیدن به هدف دیگر

عده دیگر را قربانی خواهند کرد آیا
اینها خواهند توانست مثال سال نو
ی را کنار بگذارند؟
مسیح 
از برتولد برشت نقل میکنند :
اول سراغ کمونیستها رفتند
و من چون کمونیست نبودم چیزی
نگفتم
دوم به سراغ سوسیالیستها رفتند
من سوسیالیست نبودم
بعد سراغ سندیکالیستها رفتند
من سندیکالیست نبودم
همینطور به سراغ یهودیها رفتند
که من یهودی نبودم
وقت 
ی به سراغ من آمدند
هیچکس نمانده بود که بمن کمک
کند!
•
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خواندنی...

موسسه معتبر تامسون رویترز در
آستانه اعالم برندگان جایزه نوبل
در رشــتههای مختلف ،بر اساس
میزان ارجاع به مقاالت منتشــر
شده ،فهرستی از برندگان احتمالی
سال  ۲۰۱۳را منتشر کرده که در
میان آنها نام پروفسور محمدهاشم
پســران برای نوبل اقتصاد دیده
میشود.
آکادمــی نوبل ســوئد از پانزدهم
مهرماه نام کســانی را که در چند
دهه گذشته باالتریندستاوردهای
علمی را رشــته هــای فیزیک،
شــیمی ،فیزیولوژی و پزشــکی،
اقتصاد ،ادبیات و صلح داشــتهاند
بعنــوان برندگان امســال اعالم
خواهد کرد.
موسسه تامسون رویترز ( ISIسابق)
از سال  ۲۰۰۲برندگان احتمالی را
پیش بینی میکند و تاکنون نام
 ۲۷برنده نوبل را بدرســتی پیش
بینی کرده اســت ،که شامل ۱۵
جایزه از  ۴۴جایزهای بوده که در
رشتههای اقتصاد ،فیزیک ،شیمی،
فیزیولوژی و پزشکی در دهه اخیر
اعطا شده است.
موفقیتی که تامســون رویترز در
پیشبینــی نام برندگان داشــته
باعث شده تا این فهرست اعتباری
هرچه بیشــتر پیدا کنــد .دیوید
پندلبری تحلیلگری که مسئول
ی است میگوید ما
این پیش بین 
به دانشمندانی توجه میکنیم که
در نشــریههای علمی هزاران بار
به یافتههای آنها ارجاع داده شده
اســت" :این موضــوع محدود به
مقاالت منتشر شــده در سالهای
اخیر نیست بلکه کارهایی که در

www.paivand.ca

دکتربهمن فصیح پور

پروفسورهاشمپسران
درمیانبرندگاناحتمالی
نوبل۲۰۱۳
 ۲۰تا  ۳۰گذشته انجام شده
اند مدنظر قــرار میگیرند،
کارهایی کــه در طول زمان
از آزمونهای مختلف سربلند
بیرون آمدهاند و تاثیر عمیقی
بردستاوردهای آتی گذاشتهاند".
"ما می خواهیم دانشمندانی را که
از آنها بسیار نقل قول شده گرامی
بداریم ،آنهادر کالس برندگان نوبل
هستند هرچند بسیاری از آنها
ممکن اســت هیچگاه
برنده نوبل نشوند اما
ما حداقل میتوانیم
دستاوردهای آنها را
برجستهکنیم".
گــوردون مکومبــر
مدیر تحقیقــات علمی
و دانشــگاهی تامســون رویترز
میگوید " :با تحلیل میزان ارجاع
بــه مقــاالت در طول ســالهای
متمادی ،ما میتوانیم محققان یا
نهادهای پژوهشی را که بیشترین
تاثیر را بر حوزههای مربوطه داشته
اند شناسایی کنیم کهدر نتیجه ،به
احتمال زیاد توجه کمیته نوبل را به
آنها جلب میکنیم".
به گفته آقای مکومبر این تحلیل بر
مبنای بررسی جامع تحقیقات افراد
و تاثیر آنها صورت میگیرد و پیش
بینیها ممکن استدر سال جاری
یا در سالهای آتی محقق شود.
در میان کســانی که تامســون
رویترز پیش بینی کرده امســال
یــا ســالهای آینده بــه احتمال
زیاد برنده نوبل خواهند شــد نام
پروفسور محمدهاشم پسران استاد
بازنشسته اقتصاددانشگاه کمبریج
و رئیس کرســی اقتصاد دانشگاه
کالیفرنیای جنوبیدیده می شود.
پروفسور پســران از سال ۱۹۹۵
به بررســی چندوجهی داده های
اقتصادی عالقه پیدا کرده است.
او در ســال  ۲۰۰۳مقالــه ای در

  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)

نشــریه اکونومتریک منتشر کرد
که تاکنون بیــش از  ۱۲۵۰بار به
آن ارجاع داده شــده که این ۷۶
برابر متوسط ارجاع برای مقالهای
اســت که در ده سال گذشته در
زمینه اقتصاد منتشر شده است .او
در سال  ۲۰۰۷مقاله ای دیگر در
نشریه اکونومتری کاربردی منتشر
کرد که به گفته تامپسون رویترز
"محور و اساس" تحقیقات رو به
رشــد در این حــوزه قلمداد
میشود.
پروفســور پسران تحقیق
خود را چنین توضیح می
دهد" :بانکهــای مرکزی،
اقتصاددانان ،شــرکتها و
دولتها بــرای یافتن الگوهای
اقتصادی به گذشته نگاه میکنند
و بر اساس آن برای آینده تصمیم
میگیرند .بدون پیشبینی آینده
و اینکه چــه چیزهایی در پیش
روست تصمیمگیری بسیار دشوار
است .این موضوع بخصوص برای
بانکهای مرکــزی در تمام دنیا
اهمیت دارد؛ مثال تعیین نرخ بهره
تاثیر شــدیدی بر تصمیمگیری
دارد مثــا برای خریــد خانه یا
سرمایهگذاریهای بزرگ شرکتها.
"در سطح فردی وقتی میخواهید
به ســر کار بروید بر اساس پیش
بینی وضع هوا با خود چتر همراه
میبرید .بنایرایــن یکی از اهداف
اولیه "مدلســازی اقتصــادی در
سری زمانی" درک روابط متقابل
و پیچیده متغیرهایی اســت که
میتواند به پیش بینی اقتصادی و
تصمیمگیری بهتر منجر شود".
دکتر پسران همواره پیشنهاداتی
برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران
ارائه داده است از جمله اینکه این
روزها ایران چگونه باید از شرایط
تحریم عبور کند.
•

اخیراً شــاهد رشد بی سابقه ای
بوده است.
این مجلــه وانگ ژیانلین ،مالک
«گــروه واندا والیان» و ســازنده
پروژه های امالک و مســتغالتی
همچون هتل ،سالن نمایش فیلم،
و فروشــگاه هــای خرید بزرگ
را بــا  ٢٢میلیــارد دالر دارایی،
ثروتمندترین فرد چین خوانده
است.
بر پایه این گزارش ،ثروت بیش از
نیمی از یکهزار ثروتمند چینیدر
طی سال گذشته افزایش یافت.

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

_____________________
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

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)

بنا به گزارش یک نشریه مستقر
در پکن ،تعداد میلیاردرهای چین
از بیــش از  ٣٠٠نفر فراتر رفته
است.
در گــزارش نشــریه «گزارش
هــورون» در مــورد فهرســت
ثروتمندان چین در سال ٢٠١٣
آمده اســت که چین هم اکنون
 ٣١٥میلیارد دارد و این اولین بار
است که تعداد میلیاردهای کشور
از  ٣٠٠نفر فراتر رفته است.
روپرت هوگورف ،ناشر این نشریه
به صدای آمریکا گفته است که
این تعداد واقعاً قابل توجه است

Integrative Clinic Dr. Bita - WESTMOUNT
iLife Health Care Center – WEST ISLAND
Alfa Care Health Center - LAVAL
Centre Medical Mira - BROSSARD

یا قیمه
رمه سبزی
ق

چین کمونیست  ۳۱۵میلیاردر دارد!
چون چین شاهد رکود اقتصادی
بوده است.
وی یادآوری کرده اســت «همه
شواهد و قرائن حاکی از آن است
که وضعیت اقتصاد ســال آینده
بار دیگر رو بــه بهبودی خواهد
گذاشــت و انتظار می رود تعداد
میلیاردهــای کشــور از این نیز
بیشتر شود».
در گزارش این نشریه خاطرنشان
شده اســت که صنعت امالک و
مستغالت مهمترین و بزرگترین
منبع کسب ثروت در چین بوده
است .قیمت امالک و مستغالت
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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!
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خدا شما را دوست دارد و می خواـهد هک

شـم
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بوسیله ارتباطروحانیبااوهبسعادتو یان ل ردید...

سه برکت پیمان نو
•
 )1حیات (آیه )6

2

ما قبل از ایمان آوردن به مسیح،
از لحاظ روحانی مرده بودیم و رابطه ای با
خدا نداشتیم .به گفته پولس «از حیات خدا
محروم بودیم» و به عنوان غیر یهودیان «از
پیمــان هایی که بر وعده های خدا متکی
بود ،بی بهره بودیم ولی خدا را شــکر «به
وسیله مسیح اجازه داریم که در یک روح
یعنی روح القدس به حضــور خدای پدر
بیاییم».
ما می توانیم به طور مستقیم او را بشناسیم
و خدا خدای ما شده و ما قوم او می شویم:
«...ما خانه خدا هستیم چنانکه خدا فرموده
است .من در ایشــان ساکن خواهم بود و
در میان آنها بســر خواهم برد .من خدای
زنده ایشان خواهم بود و آنان قوم من» خدا
دیگر در آن معبد ســاکن نیست ،بلکه در
ما زندگی می کند ،همه ایمانداران معبدی
روحانی را تشکیل می دهند:
«در اتحاد با اوست که تمام عمارت به هم
متصل می گــردد و رفته رفته در خداوند

به صورت یک معبد مقدس درمی آید.
شما نیز در اتحاد با او و همراه دیگران
به صورت مکانی بنا خواهید شــد که
خدا بوســیله روح خود در آن زندگی
می کند».

•
 )2آزادی (آیه )17

مســیح ما را از اعمالی که خودمان برای
رســیدن به نجات انجام می دادیم ،نجات
داده است.
او همچنین ما را از لعنت شریعت و ترس از
مرگ آزاد ساخته است .مخصوصا در رابطه
با این پیمان ،ما را از مجازات و محکومیت
گناه ،و قدرت و بندگی گناه آزاد کرده است.
خدا نه فقط گناهان ما را بخشــیده است،
بلکه آنها را فراموش می کند و دیگر به یاد
نخواهد آورد .این چیزی است که برای ما
بسیار دشوار است.

•
 )3تغییر (آیه )18

مسیح می فرماید:
«آنچه که آدمی را نجس می سازد ،چیزی
است که از وجود صادر می شود چون افکار
بد از دل بیرون می آید» به همین
دلیل الزم اســت که روح القدس
ما را از درون عــوض کند .آنگاه
مراحل و جریان تغییر و تقدیس
شروع می شود و خدا قوانین خود
را در افکار ما قرار می دهد و آن را
بر دل های ما می نویسد.

•

مرگ مسیح پیمان را ُمهر
کرد
ولی پیش از اینکه ما بتوانیم همه
این برکات را به دســت بیاوریم،
الزم بود که چیزی اتفاق بیفتد.
در زبان یونانی کلمه پیمان یک
معنی دیگر هــم دارد ،این لغت
برای «وصیــت نامه» به کار برده
می شود.

هر شنبه

بنابر این نویســنده رساله عبرانیان به این
موضوع اشاره می کند و می فرماید« :برای
اینکه یک وصیت نامه اعتبار داشته باشد،
باید ثابت شود که وصیت کننده مرده است
زیرا وصیت نامه بعد از مرگ معتبر است و تا
زمانی که وصیت کننده زنده است اعتباری
ندارد و به این علت اســت که پیمان اول
بدون ریختن خون نتوانست اعتبار داشته
باشــد» .مسیح بوســیله مرگش بر روی
صلیب این پیمان تازه را تائید کرد ،چنانکه
ش جالل عادل
خودش می فرماید:
کشی
«این است خون من که اجرای پیمان تازه
را تائید می کند و بــرای آمرزش گناهان
بسیاری ریخته می شود».
«به این جهت او واســطه یک پیمان تازه
است تا کسانی که از طرف خدا خوانده شده
اند ،برکات جاودانی را که خدا وعده فرموده •
 )3به شکل پسر خدا مبدل بشویم.
است،دریافت کنند».
در این پیمان تازه خدا از درون بوسیله روح
القدس ما را عوض می کند تا شبیه مسیح
•
شویم چون «خدا ما را برگزید تا به شکل
حال چه باید کرد؟
پسر او درآییم».
بنابر این تقدیس شدن جزو این نقشه است
 )1دعوت خدا را بپذیریم.
تا همانطور که خدا مقدس اســت ،ما هم
خدای زنده هنــوز هم می خواهد با ما در مقدس بشویم.
تماس باشد .ما باید از طریق توبه و ایمان «ای عزیزان ،این وعده ها به ما داده شــده
به مسیح ،آمرزش گناهان را دریافت کنیم است ،پس ما چقدر باید خود را از هر چیزی
و رابطه ای زنده با خدا برقرار نمایی تا او را که جســم و جان ما را آلوده ساخته است،
بشناسیم.
پــاک کنیم و با خدا تــرس خود را کامال
•
مقدس سازیم».
 )2در برکات خدا شادی کنیم.
در نتیجه خدا را برای وعده هایش و وفاداری
«در حقیقت خدمتی که به مســیح عطا او نسبت به ما شکر می کنیم.
شد ،از خدمت الویان به مراتب بهتر است ،خدا کند که بوســیله کمک روح القدس
همانطوری کــه پیمانی که او میان خدا و وفادار بمانیم و به دیگران نشان بدهیم که
انسان ایجاد کرده ،بهتر است زیرا این پیمان ما قوم خاص او هستیم.
بر وعده های بهتری استوار است» .خدا را
بــرای این میراث و این برکات شــکر می
کنیم ،خصوصا برای نکته مهم در وعده او
که می فرماید« :او خدای ماست و ما قوم
او هستیم».



هر یکشنبه

از ساعت 4بعدازظهر در قلب مونتریال
405 Marie-Anne E

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

Mont Royal
Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

)(Metro: Mont Royal

کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال

 اگر احتیاج به دعا دارید،

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal



>> بخش 2
پایانی

Mary Anne

15
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در شهــر
مدرسه دهخدا

514-619-4648

M EK IC

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

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

مدرسه فرزانگان

کتابخانهنیما

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

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

5206 DECARIE #3

اجنمنایرانیانوستآیلند

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

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

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

(514) 299-1787

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

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

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

Tel: 514-341-5194

514-651-7955

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

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

زمان تغییر
و زبان تغییر

(514) 274-8117

----------

نزد نیمایوشج
و میرزاده عشقی

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

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

اوتـــاوا

سخنران مهمان:

 دکتر کاظم ودیعی
 یکشنبه  6ماه اکتبر 2013

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

IBNG

8043 St-Hubert

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

بنیاد سخن آزاد

5347 Cote-des-Niege

ایرانیکاازآنهمهماست

167

فرهنگسرایسینا

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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

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

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

را فراموش نکنیم!

www.cafelitt.ca

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

خورشید خانوم

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

کافـــه لیت

www.addhi.org

تلفن)514( 626-5520 :

دانشنامهایرانیکا

www.ilsmontreal.org

همبستگیبازرگانی

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

اجنمن ادبی مونتریال

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

(514) 651-7955

ساعت  5تا  7بعدازظهر

 دانشگاه کنکوردیا

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

514-651-7955

صورتی،رنگ
سرطانپستان
است!

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

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

www.

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش برنامه دوشنبه ها،
ساعت ۱۰صبح به وقت شرق آمریکا)
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را از ما دریغ ندارید.

iranpink.com
سایت ایران پینک

iranleftalliance@gmail.com

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا

ـسرا
ک
با
�

در مونتریال تهیه کتاب در زاگرس و تپش دیجیتال

Maison De Kebab

La

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی
>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی ،سرویس و بها

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

514

933-0-933

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

آنگال مرکل صدر اعظم آملان... ،
اما نگاه شــهروندان آلمانی چنین
نبود .بر پایه پژوهــش تازه ،آنها
با حضــور آنگال مــرکل در صدر
کشورشان احساس خوشیدارند.
"مادر ملت"ی که فرزند ندارد

تومــاس کیرشمایــر ،از بنیــاد
راینگلد ،معتقد است که بسیاری
از آلمانیها آنــگال مرکل را "مادر
ملت" میشناسند و این بیدلیل
نیست .او میگوید« :آنگال مرکل
شــخصیت مادرانــهای دارد .او
دستهای نگهبانش را بر سر کشور
گرفته است».
خانم مــرکل در حالی از ســوی
حزب خود لقب "مادر" گرفته که
خود صاحب فرزندی نیست .البته
در آغاز "مادر" خواندن صدراعظم
چندان دوستانه نبود .مخالفان او

>> ادامه از صفحه6 :

میخواستند با این لقب ،که ریشه
در شرق آلمان دارد ،به گذشتهی
او طعنه بزنند ،اما همین لقب به
تدریج بازتابی مثبــت یافت ،زیرا
به گفته نویسنده بیوگرافی خانم
مرکل ،انتخابکننــدگان و مردم
آلمان اعتماد دارند که او برای آنان
تالش میکند.
در جستوجوی موتلف جدید

اکنون آنگال مرکل برای ســومین
دوره سرگرم کارهای روزانه کشور
و جستوجوی موتلف بعدی خود
برای تشــکیل دولت سوم است.
نویسنده بیوگرافی صدراعظم که او
را بهتر از هرکسی میشناسد ،روی
ائتالف او با سبزها حساب نمیکند،
اما در عینحــال میگوید« :او در
همه این ســالها موفق شده ما را

غافلگیرکند».
دولت آلمان ،تا پیش از انتخابات
آخر هفته گذشته ،از ائتالف احزاب
دموکرات مســیحی ،سوســیال
مسیحی و "دموکرات آزاد" تشکیل
شــده بود .در این انتخابات ،حزب
دموکرات آزاد ،که به حزب لیبرال
هم معروف است ،موفق به کسب
حداقــل  ۵درصــد آرای انتخاب
کنندگان نشد و در نتیجه از قدرت
حذف شد.
اکنون ،یا بایــد "ائتالف بزرگ" از
حــزب مرکل و حزب سوســیال
دموکــرات تشــکیل شــود ،یا
صدراعظم باید همکاری سبزها را
برای تشــکیل کابینه جدید خود
بپذیرد.
___________

•
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آغازبیستوششمینسالتحصیلی
مدرسه دهخدا ۲۰۱۴-۲۰۱۳

دوستان و هموطنان فارسی زبان
از طرف اداره آموزش و پروش استان کبک به ما اطالع دادند بدلیل تاخیر در امور ساختمانی مدرسه
دهخدا مدرسه ما تا آخر ماه اکتبر ۲۰۱۳در اختیار ما نمی باشد.
ما با تالشهای بسیار موفق شدیم مکان دیگری را بنام مدرسه «اونوره مرسیه» در منطقه «وردان» را در
اختیار شما عزیزان قرار دهیم

آدرس و محل جدید

محل موقتی مدرسه دهخدا
Ecole Honore Mercier (Verdun) 1935 Blv. Demarchias
Metro: Green line >>Deux stations de métro près de l’école: Jolicoeur et Monk.

info: 514-827-6364
www.dehkhodaschool.com

کنسرت گروه پاپ راک «شن»

نمایشگاه«خوابخورشید»خسروبرهمندیدرمکیک

روز  ۵اکتبر  ۲۰۱۳ساعت  8شب

مکیک با افتخار شما را برای دیدن
نمایشــگاه کارهای تــازه و دیدنی
خسرو برهمندیدعوت می کند
خسرو برهمندی ،با تابلوهایی تازه و
متفاوت که در دو سال اخیر کار شده
اند ،نمایشگاهی دیدنی از ۴اکتبر تا
 ۱دسامبر در گالری مکیک خواهد
داشت.
نمایشگاه «خواب خورشید » ،حدود
 ۴۰تابلو آبستره با تجلیاتی فیگوراتیو
اســت که نگاه به جهانی دیگر دارد.
جهــان درونــی نقــاش .تجربه ی
شخصی هنرمند که بر قلم مو نشسته

اســت و نتیجه ی آن خالقیت زیبا،
غایی و کم نظیری ست که به چشم
می آید.
در آثار این نمایشگاه ،انگشت بر نگاه
گذاشته شــده است .نقاش خواسته
اســت به چشــم ما نیز آن « جایی
دیگر» نه چندان نزدیک ،نه چندان
دور ،رویایی و راستین را بنشاند .او ما
را به ارتباطی تنگاتنگ و دوستانه با
دنیایی غریب و تازه،دنیایی کهدر آن
حیوانات همیشگی ،نجوایدائمدارند
و دنیایی که در آن خورشید را خواب

باقرزاده :گفتهها و ناگفتههای روحانی...
گرچه عواقب خونین حمله آمریکا
به عراق که به بهای جان چندین
هزار سرباز آمریکایی و بریتانیایی
(و دهها و شاید صدها هزار شهروند
عراقی) تمام شــد اشتهای آمریکا
برای حمله به ایران و تغییر رژیم
آن را کور کرد ،این ترس همچنان
در خودآگاه سران حکومت ایران
باقی ماند .آگاهی بر تأثیر تلفات
باالی نیروهای اشغالگر بر انصراف
از حمله به ایــران ،در واقع ،یکی
از انگیزههای رژیم ایــران بر وارد
کردن ضربه به نیروهای آمریکایی
و بریتانیایی در عراق و افغانستان
بــود ،و رژیم نقش عمدهای در آن
بــازی کرد .در عیــن حال ،رژیم
ایران همواره به دنبال این بود که
بــرای ادامه حیات خود تضمینی
به دست آورد و مطمئن شود که
غرب و به خصوص آمریکا نقشهای
برای تغییر رژیم چــه به صورت
حملــه نظامی به ایــران و چه از
طریق توطئههای کودتایی و مانند
آن ندارند .سابقه آمریکا و بریتانیا
در سازماندهی کودتای  ۲۸مرداد
 ۱۳۳۲علیه حکومت مصدق نیز
به این تــرس دامن میزد .حتی
گفته شــد که یکی از انگیزههای

رژیم ایران برای دستیابی به سالح
هســتهای قدرت بازدارندگی آن
است و از کره شــمالی به عنوان
نمونهای یاد میشــد که چون به
سالح هستهای مجهز شده است
مــورد تهدید نظامی غــرب قرار
نمیگیــرد .در هر صورت ،تأکید
صریح آقای اوباما مبنی براین که
«ما به دنبــال تغییر حکومت در
ایران نیســتیم» از سخنانی است
که مقامات ایران ســخت مشتاق
شنیدن آن بودهاند.
 نکته دوم که در بیانات اوبامامطلقا از آن یاد نشــد و به این
دلیل طنین مطلوبی برای مقامات
جمهوری اســامی داشت تأکید
بر روی میز بــودن گزینه نظامی
در مناقشه هســتهای رژیم ایران
با غرب اســت .آقای اوباما که از
آغاز ریاســت جمهــوری خود بر
جســتجوی راه حل سیاسی این
مسئله تأکیدداشته ،برای اطمینان
دادن به منتقــدان داخلی خود و
حکومت اســراییل که بیش از هر
کشــور دیگری از «ایــران اتمی»
احساس خطر میکند ،همواره از
گزینه نظامی به عنوان «آخرین راه
حل» یاد کرده است .از این رو ،او

۲

فرامی گیرد ،دعوت می کند.
نقاش می گوید «:خالی صفحه سفید
برابــرم را آرام آرام پــر می کنم .هر
ضربه ی قلم مو انعکاســی ست از
نگاه من .من احواالتم را می کشــم
و احواالتم ،هنرم را شکل می دهند.
دیدن این نمایشگاه بجز لذت ،هیجان
و شیفتگی چیزی در بر ندارد !
زمان :جمعه  ۴اکتبر
ساعت  ۶تا  ۹شب

>> ادامه از صفحه7 :
«بر روی میز بودن گزینه نظامی»
را همواره به صورت یک ترجیعبند
در نظرات و مواضع خود در این باره
به کار گرفته است .در سخنرانی
او در ســازمان ملل ،اما ،هیچگونه
تعبیری از این قبیلدیده نشد .این
شاید برای اولین بار باشد که رییس
جمهور آمریکا در یک سخنرانی یا
اظهار نظر رســمی در باره برنامه
هستهای ایران سخن میگوید و از
گزینه نظامی یاد نمیکند  -اقدامی
کــه از دید مقامــات ایران پنهان
نمیماند و بیتردید مورد استقبال
آنان قرار میگیرد.
آقای روحانی در سخنان خود در
ســازمان ملل با اشاره به اظهارات
اوباما ،که گفــت آنها را به دقت
دنبال کرده است ،واکنش مثبتی
نشان داد .سخنرانی آقای روحانی
البته باز هم بیش از آن که حاوی
مواضــع جمهوری اســامی در
زمینههای مورد مناقشه (سوریه،
پرونده هســتهای و مانند اینها)
باشــد عمدتا به وعــظ و خطابه
اختصاص یافته بود  -نسخهدیگری
ازسخنرانیهایبیربطاحمدینژاد
در سازمان ملل منتها با لفاظیهای
ماهرانهتر و زبان و منطقی قویتر.

به سرپرستی کاوه هاشمی
در تئاتردانشگاه مونترال

www.musishen.com
shen@musishen.com
le Centre d'Essai de l'universite de Montreal
2332, Boulevard Edouard-Montpetit, 6e etage

تهیه بلیط تپشدیجیتال 6162 :خیابان شربروک
(223-3336 )514
www.tapeshmontreal.com

او برای دنیا نسخه اخالق و صلح و
آزادی و دموکراسی و نفی خشونت
و رفع تبعیض و حاکمیت صندوق
رأی میپیچید ،بدون توجه به این
که از کشوری میآید که خشونت
از خصوصیات ماهوی آن اســت
(جمهوری اعــدام) ،تبعیضهای
شــدید جنســیتی و عقیدتی در
قانون اساســی آن نهادینه شده،
دروغ و ریــا شــاخصههای عمده
فرهنگ حاکم است« ،دموکراسی
دینی» آن نفی صریح دموکراسی
اســت ،صلح و آزادی در آن کشور
حکــم کیمیــا را دارد و برآمدن
شخص او به عنوان رییس جمهور
(کــه او از آن «متواضعانه» تحت
عنوان تبلور اراده ملت یاد میکرد
و آن را به رخ جهانیان میکشید)
دقیقا معلــول کاربرد تبعیض در
حق انتخاب شدن و سند محکمی
بر عدم حاکمیت صندوق رأی در
ایران است .او همچنین از «جنایت
هایی که در ســه دهه گذشــته
صورت گرفته» یاد کرد ،از «تسلیح
صــدام حســین به ســاح های
شیمیایی و حمایت طالبان» ،ولی
فراموش کــرد از جنایتهایی نام
ببرد که به دست حکومت اسالمی
علیه مردم آن در همین سه دهه
صورت گرفته است ،از جمله قتل
عام هزاران زندانی سیاسی در سال
 ،۱۳۶۷که او یکی از متهمان اصلی
آن را به وزارت دادگستری برگزیده
است.

بتوانند بافتههای او را رشته کنند.
در آن صورت بازی ممکن است به
صفحه نخست باز گردد و تحوالت
سیر دیگری را دنبال خواهد کرد.
در این جا بد نیســت برای حسن
ختام یکی از جمالت پایانی آقای
روحانی خطاب بــه جهانیان را با
تغییرات کوچکی خطاب به خود
ایشان در این جا بیاوریم:
«امروز[...مردم]شما...رابهبرداشتن
گامی فراپیش میخوانند؛ ِ
دعوت ...
علیه خشــونت و افراطیگری .ما
باید بپذیریم و بتوانیم در [ ...ایران]
افقی را بگشاییم که درآن به جای
جنگ ،صلح ،به جای خشــونت،
مدارا ،به جای خونریزی ،پیشرفت،
به جای تبعیض ،عدالت ،به جای
فقر ،برخورداری و به جای استبداد،
آزادی در سراسر [ایران] بهتر دیده
شود».

ظ غیر
از این اظهارات منافقانه و واع 
متعظ بودن او که بگذریم ،و بخش
قابل توجهی که به دلسوزیهای
دایه مهربانتر از مــادر برای مردم
فلسطین اختصاص داشت ،آقای
روحانی در پایان به سخنان اوباما
اشــاره کرد و اظهار امید که «در
صورت عزم سیاسی رهبران آمریکا
و خودداری از دنبال کردن منافع
گروههای فشــار جنــگ طلب،
میتوان به چارچوبی برای مدیریت
اختالفات رسید .در این چارچوب
موضع برابر ،احترام متقابل و اصول
مسلم شناخته شــده بینالمللی
باید مبنا باشــد» .او سپس برای
این که درک خود را از یک جامعه
دموکراتیک و چند قطبی نشــان
دهد اضافه کرد که «البته در این
زمینه انتظار ما از واشنگتن شنیدن
صدای واحد است»! این اظهارات
در هر صــورت آشــتیجویانه و
مثبت ارزیابی شده است .اکنون «به گفته [ ...حافظ] شــاعر بلند
قرار اســت وزیران خارجه آمریکا آوازه ایران.... :
و جمهــوری اســامی در قالب واعظان کاین جلوه در محراب
گفتگوهای ایران با  ۵+۱با یکدیگر و منبر میکنند،
دیدار کننــد و این دیدار میتواند چون به خلوت میروند آن کار
دیگرمیکنند.
مقدمهای برای دیدارهای بعدی و
مذاکرات مستقیم بیندو کشوردر مشکلی دارم ز دانشمند
این سطح یا باالتر باشد .البته نباید مجلسبازپرس،
توبه فرمایان چرا خود توبه
فراموش کرد که قدرتهای دیگر و
کمترمیکنند؟
برتریدر ساختار حاکم وجوددارند
که ممکن است از روند تحوالت به
_______________
نحوی که روحانی آنها را هدایت
و
میکند راضی نباشند و بخواهند
•

18

 سال  20شماره  9  1128مهر 1392

PAIVAND: Vol. 20  no.1128  Oct. 01, 2013

www.paivand.ca

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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پاتوقعموجمال
یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

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

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

unitedtours@bellnet.ca

1620 Sherbrooke O,
)(Corner : GUY

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

Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

>> فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان
و بهداشت خانواده :جلد دوم

جلد دوم

و بهداشت خانواده :جلد اول

Volume 1

پروفسورپرویزقدیریان

به قیمت

و بهداشت خانواده

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

Professor Parviz Ghadirian

Volume 3

فرهنگ تغذیه سامل
و بهداشت خانواده

و بهداشت خانواده :جلد چهارم

و بهداشت خانواده :جلد سوم

فرهنگ تغذیه سامل

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

و بهداشت خانواده

جلد اول

فرهنگ تغذیه سامل
و بهداشت خانواده

جلد سوم

پروفسورپرویزقدیریان

پروفسورپرویزقدیریان

جلد چهارم

پروفسورپرویزقدیریانProfessor Parviz
Ghadirian

Professor Parviz Ghadirian

پروفسورپرویزقدیریان

فروش

Volume 5

و بهداشت خانواده :جلد پنجم

514-223-3336

همچنین برای دریافت کتاب ها
از طریق اینترنت به سایت

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

فرهنگ تغذیه سامل
و بهداشت خانواده

جلد پنجم

پروفسورپرویزقدیریان

6162 Sherbrooke W.

Professor Parviz Ghadirian

زیر مراجعه کنید:

فرهنگ تغذیه سامل

همه روزه
در تپش دیجیتال

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

با جتربه طوالنی

پروفسورپرویزقدیریان

فرهنگ تغذیه سامل

 75دالر 4
Volume 4

متخصص در امور تعمیرات و

فرهنگ تغذیه سامل

پروفسورپرویزقدیریان

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
سرویساتومبیل

Professor Parviz Ghadirian

رنکردنی:
باو

رضا جیرودی

پروفسورپرویزقدیریان

( 5جلد)

فرهنگ تغذیه سامل

Volume 2

فرهنگ تغذیه سامل

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

فرهنگ تغذیه سامل

با مدیریت

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

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

______________________

<<Auto RJ

360 rue Victoria

Lachine، Qc، H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

پروفسورپرویزقدیریان

for mail ordering:
www.allnaturalremedies.net

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایـران در مونتریال

U N I O N MONDIALE
Tel.: 514-937-5192
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جراح دندانپزشک
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آریا
دندانپزشکی
کلینیک
جراح دندانپزشک
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دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

 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

:پزشکان متخصص

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

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

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

1834 Ste-Catherine
W., Suite 200
وحید خلجی

www.clinique-arya.com

محضردار و مشاورحقوقی
: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










Montreal, Qc. H3H 2K5

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

در کلیه سطوح

Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

Guy

 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)

www.circumcisionmontreal.com











1253
Rue Guy

آموزش سنتور

New

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
__________________

Tel.: (514) 933-8383

Montreal, Qc H3H 1M1

NOTAIRE-NOTARY

 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

 ردیف، مقدماتی،ابتدایی
_________________

صابر جلیل زاده
:تلفن

514-585-6178

Guy Concordia
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آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

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...


با عرض خوشامدگویی به تازه واردین محترم

گروهالگــانس

برای نخستین بار در کانادا افتخار دارد تا

برنامه های فاینانس و لیزینگ ویژه تازه واردین

جهت خرید خودرو ،را از طریق بانک های مختلف
به شما عزیزان ارائه کند
برای دریافت اطالعات بیشتر با نشانی
اینترنتی زیر با ما تما س بگیرید
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Cell: 514 834 2166

و بسیاری دیگر

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

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

Tel.: 514-482-4500
www.eleganceleasing.com
sale@eleganceleasing.com
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید
مشاوره و ارزیابی رایگان

مسعودهاشمی

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

Immo-Plus

MASOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

با مدیریت جدید

در خدمت هموطنان عزیز در


کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان

دوشنبه و سه شنبه
special price
برای تمامی خدمات

downtown Montreal

هر4

شنبه:

سوپر
ا
س
پ
کوتاه کرد شال:
 +سش ن مو
وار

خامنها
رای
ب آقایان
و

>> مکان ویژه برای خامن های باحجاب

متخصص آرایش عروس
www.eveandm.com

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

Tel.: (514) 481-6765

خدمات آرایشـی LASER SPA

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

INSTITUT LEA

 %10ختفیف دانشجویی
www.vivasalon.ca
_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

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

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

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

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

مخصوص خامن ها و آقایان

سالن آرایش VIVA

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

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

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

massagetherap
member: M~RMy
Q
receipt avaliable

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

Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622
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مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

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

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

نادرخاکسار

Real Estate Broker
Ramier Realty

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

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

Cell.: 514-969-2492

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ها
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز،
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی

اوکازیون
عـالی

>> برآورد رایگان

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

مژده مژده گشایش یافت!

kebab de ville
رستوران

انواع کباب های خوشمزه ،خورش ها
و ساندویچ کباب و...

باکیفیتبرتربهقیمتمناسب
در محیطی آرام و زیبا...

کیترینگ کباب دو ویل در
خدمت میهمانی های شما

با ظرفیتی بالغ بر  40نفر،
آمادۀ پذیرایی از شما هموطنان با
انواع غذاهای ایرانی هستیم.
با مدیریت الکس سلیمانی

4801 Rue de Verdun
Verdun, QC H4G 1N2

Tel.: 514-766-6111
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ایران :سرکوب عقاید...

«جناس
ساح ت روبی از
ت
انسانیت!

نجسشمردگاننامسلمانو
نجاست روبی از اسالم
محمــد
نوری زاد،
فیلم ســاز
و نویسنده
معترض،در
فراخوانــی
که روز پنجشــنبه  ۲۸شهریور بر
وبسایت خود منتشر کرده از «همه
مردمــان ایران و جهــان و بویژه از
مسلمانان ایران و جهان ،و مستقیماً
از شــیعیان ایران و جهان» دعوت
کرده است که با او در آنچه در این
فراخوان«نجاســت روبی از ساحت
انســانیتی که در ایران اسالمی به
حاشیه رفته و بر چهره اش غباری
از آسیب های بی خردی نشسته»
توصیف گردیده ،همراه شوند.
او در این فراخوان مراجعی را که به
نوشته او «با برداشت های نابخردانه
از قرآن و اســام و ســیره بزرگان
دینی» بوداییان و کمونیســت ها و
بهاییان و خدانشناسان را «نجس»
دانســته و به نوشــته او «با همین
فتوای سخیف و ناجوانمردانه جمعی
از هموطنــان مــا را از حقوق ملم
شهروندی محروم کرده اند»در صدر
فرومایگان قرار داده است و گرفتاری
واقعــی مردم ایــران را منحصر به
حکومت به نوشــته او «جماعتی
تمام خواه که هیچ قاعده و قانونی را
برنمی تابند» ندانسته و آن را نتیجه
«برداشت های ناصحیح و نابخردانه»
جمعی از مراجع تقلید از اســام و
رواج و گسترش آن «بی خردی ها»
دانسته است.
او از مخاطبانش خواســته اســت
در پاســخ به فراخوان او به خانه ی
بهاییان و خدانشناسان بروند و با آنان
دیده بوسی کنند و از خوردنی های
آنان بخورند و فردای آن روز گزارشی
از دیدار خود را منتشر کنند.
حکم بر جناست کافران و بویژه
بهاییان در فتواهای مراجع و مقام

The world ACCORDING to ALI-ASGHAR

ز نگــاه علی اصغر ...
ستایش و سپاس خداوندی را
که طاعتش موجب آرامش
وجود و به شــکرگذارانش
مزید
نعمت.
هرنفســی که فــرو میرود
نشــان حیات و چون برآید
نشــان ذات پروردگاراست،
پس درهرنفســی دو نعمت
موجوداســت وبرهرنفســی
شکری واجب.
ازدست و زبان که برآید
کزعهدۀ شکرش بدرآید
با ســام به شما خوانندگان
روزنامۀ پیوند وهمچنین شما
مردم سلحشور و همیشه در
صحنه ایران؛
از آشتی کنان دولت محترم
جمهوری اسالمی ایران با
شیطان بزرگ آمریکا.

التماس بخدا شجاعت است،
اگر برآورده شود عزت وگرنه
حکمت است .ا ّما التماس به
کشورهای غرب شرمندگی
است ،اگر برآورده شود منت
وگرنه ذلت است.
باالخره بعدازسی سال واندیدولت
حجت االسالم والمسلمین شیخ
حسننورانیرئیسجمهورمحبوب
و صد درصد مردمی ایران اسالمی
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های روحانی

تقریبا در همه رساله های فقیهان
شیعه تعداد نجاســات یازده مورد
ذکر شده که یکی از موارد آن کافر
بودن است .کافر به کسی اطالق می
شــود که منکر خدا باشد ،یا برای
خدا شــریک قائل باشد .همچنین
نپذیرفتن رسالت حضرت محمد و
حتی انکار ضروریاتدینی مانند نماز
و روزه زمینه کفر است .با این حال
پیروان برخی از فرقه های اسالمی
نیز از نظر بسیاری از فقیهان شیعه
کافر شمرده می شوند .مانند غالة،
خوارج ،ناصبیون .برخی فرقه های
تصوف نیز در ایران بر اساس این رده
بندی جزو کافرانند.
برخی از فقها کافر اهل کتاب را جزو
نجاســات نمی دانند .اما از نظر آنها
کمونیســت ها ،بودایی ها ،بی دین
ها و بهایی ها کافر و نجس شمرده
می شــوند .در مورد احکام کافر و
نجاست آن استفتاء هایی از آیت الله
خامنه ای منتشر شده است که در
آن بودایی ها و کمونیست ها و بی
دین ها را نجس شمرده است .او در
این فتواها که مدت ها پیش انجام
گرفته و در آستانه آغاز کار ریاست
جمهوری یازدهم ،بار دیگر در سایت
امینتی تسنیم منتشر شده درباره
بهاییان چنین نظر داده است:
فتواهای آیت اهلل خامنه ای در
باره بهاییان
ســوال:

از آنجا که در شهرســتان فیروزآباد
استان فارس تعداد کمی از بهائیان
به شغل مغازهداری مشغول شده اند
و مردم روزانه با آنها معاشرت (می
کنند) و به داد و ستد می پردازند لذا
از محضر جنابعالی استدعا می رود به
سواالت زیر پاسخ نمائید.
 -۱آیا بهائیان مسلمان هستند و یا
کافر و نجس ؟
 -۲حکم سالم و دست دادن با آنها

چگونه است؟
 -۳حکم خرید از مغازه آنها و فروش
چیزی به آنها چگونه است ؟
 -۴آیا بر سر سفره ایشان می توان
حاضر شد و از غذای این فرقه ضاله
خورد؟
جواب:

جمیع افراد فرقه ضاله بهائی محکوم
به کفر و نجاســت هستند و از غذا
و ســایر چیزهایی که بــا رطوبت
مســری در تماس با آنها بوده است
باید اجتناب کرد و بر مومنین واجب
اســت که با حیله و فسادگری این
فرقه گمراه مقابله کنند .

بهایی ستیزی در حکومت اسالمی
و فتواهای مراجع تقلید

مبارزه مفتیان و مراجع مسلمان و
شیعه با بهائیان در ایران سابقه ای
طوالنی دارد و در مواردی بشــدت
خشن بوده است .خانه های بهائیان
در ایران بارها دســتخوش غارت و
حریق شده و خود آنان مورد ضرب
و شتم و سوءقصدهای جانی و منع
از کار و نفی بلد قرار گرفته اند.
پــس از روی کار آمدن جمهوری
اسالمی ،خشــونت بارترین رفتارها
با بهاییان توسط روحانیت حاکم و
نیروهای تحــت فرمان آنان صورت
گرفت .بهاییان ایران از سال ۱۳۶۲
رســما از حقوق شهروندی محروم
شدند .بهاییان نمی توانند در ادارات
دولتی کار کنند و فرزندان آنان حق
ورود به دانشــگاه ندارند .و داشتن
هرگونه ارتباط شخصی و اجتماعی
با آنان برای مسلمانان حرام است و
موجب ناپاکی آنان شمرده می شود.
بهاییان بارها با اتهــام هایی چون
جاسوسی و تبلیغ علیه اسالم یا به
ســود بهائیت زندانی و اعدام شده
اند .پس از کشتن تقریبا اکثر اعضای
ســه محفل روحانــی اداره کننده
امور بهاییان در حکومت جمهوری
اسالمی ،حکومت به مجمعی به نام

دست یافت که راه گذشته
غلط بوده و باید با شیطان
از در دوســتی درآمد .به

«و کوهستان ندا داد»

رمانجدیدیازخالدحسینیمنتشرشد
ده ســال پــس از انتشــار رمان
«بادبادکبــاز» ،خالد حســینی
سومین رمان خود را منتشر کرد.
این رمان با نام شــاعرانه «و کوهها
طنینانــداز شــدند» (And the
 )Mountains Echoedتوســط
انتشارات پنگوئن وارد بازار عرضه
کتاب در برخی نقاط دنیا از جمله
کانادا شده است.
خالد حسینی یکی از نویسندههای
آثار پرفروش در یک دهه اخیر بوده
و در این مدت مجموعا  ۳۸میلیون
نسخه از رمان اول و دوم او (یعنی
بادبادکباز و هزار خورشید تابان)
در سراسر دنیا فروش رفته است.
داســتان «و کوههــا طنینانداز
شدند» در ســال  ۱۹۵۲میالدی
در دهکدهای در افغانستان شروع
میشــود و تقریبا از همان ابتدا به
شدت احساسات خواننده را درگیر
میکند .عبدالله که خواهرش پری

را بسیار دوســت دارد ،او
را از دست میدهد .پری
به یک خانواده ثروتمند و
بیفرزند واگذار میشود و
حتی بعدها از افغانستان به
پاریس میرود .اما عبدالله
هیــچگاه او را فرامــوش
نمیکند و البته خانوادهاش
درگیر ماجراهای مختلفی
میشــوند و خودش هم ســر از
کالیفرنیادر میآورد.
برخی از نشریات بالفاصله بعد از
انتشــار این کتاب از آن استقبال
کرده و نوشتهاند «خالد حسینی به
حرف منتقدان گوش داده است».
اشاره آنها به ایرادی است که بر هر
دو رمان قبلی خالد حسینی وارد
بود :داستان هر دو رمان گیرا بود
اما پایانبندی آنها از نظر منتقدان
ضعیف بود .ظاهرا در رمان ســوم،
خالد حسینی سعی داشته که این

مشکل را برطرف
کنــد و موفق هم
شده است.
روزنامه گاردین در
معرفی رمــان «و
کوهها طنینانداز
شدند» به نوآوری
خالــد حســینی
در تقویت ســنت
رماننویســی در افغانستان اشاره
کرده و نوشــته است« :افغانستان
سنت رماننویسی چندانی ندارد.
بیشتر رمانهایی که از گذشته به
فارسی نوشته شدهاند در اوایل قرن
بیستم و در ایران منتشر شدهاند.
اگر هم رماننویســان پشتو وجود
داشته باشند اثری از آنها در سطح
جهانی نیســت .اما خالد حسینی
(نویسندهآمریکایی-افغان)توانست
به این سنت جان ببخشد».

یاران ایران اجازه داد که به کار اداره
جامعه ســیصد هزار نفری بهاییان
ایــران بپردازد .از ســال  ۱۳۸۷هر
هفت عضو این مجمع دستگیر و به
زندان هــای طوالنی مدت محکوم
شده اند.
در اعتقــاد به کافــر و نجس بودن
بهاییان ســیدعلی خامنه ای تنها
نیست.
این عقیده درمیــان مراجع معتبر
شیعه عمومیتدارد.
آیت الله هایی چون :نوری همدانی،
بهجت ،مــکارم شــیرازی ،فاضل
لنکرانی ،تبریزی ،صافی گلپایگانی ،و
سیستانی از جمله مراجعی هستند
که به نجس بودن بهاییان فتوا داده
اند

به آن انحالل خود را اعالم کرد ،اما
اعضا و هــواداران آن در میان مقام
های مذهبی و غیرمذهبی به نفوذ و
فعالیت ادامه میدهند.

از دیدارش با یک خانواده بهایی در
تیرماه  ۱۳۹۲خبر داده است.
او نوشته اســت که در آن روز برای
دیدار یک خانواده کوچک بهایی به
خانه ای رفته بــود که در آن تنها
یک مــادر بزرگ و یک پســربچه
چهارساله زندگی می کنند .مادر و
پدر و عموی آرتین کوچک هر سه
زندانی اند .جرم آنان تدریس دروس
دانشگاهی به جوانان بهایی محروم
از حق تحصیل اســت .پدر بزرگ
خانــواده در اوایل انقــاب به جرم
بهایی بودن اعدام شده است.
آقای نوری زاد در وب سایتش می
نویسد به رغم کسانی که بهاییان را
نجس میدانند ازدست آن پسربچه
آب و میوه خورده است .و در برابر او
زانو زده و پای او را به خاطر ظلمی
که بر او رفته بوســیده و از او طلب
بخشش کرده است.
بنا به فتوای مراجع ،خوردن غذا از
دســت بهاییان و لمس کردن آنان
برای مسلمانان حرام و موجب ناپاک
شدن آنان می شودVOA .

و مخالفان غیردولتی

مهــم ترین گروه مخالــف بهائیان
اجنمن حجتیه بود کهدر سال۱۳۳۲
و پس از واقعه  ۲۸مرداد به رهبری
محمــود حلبی و با هــدف دفاع از
اسالم در برابر بهائیت و فراهم کردن
زمینه ظهور امام عصر تاسیس شد.
این انجمن در سال  ۱۳۶۲به دلیل
حمله تهدید آمیز روح الله خمینی

امورخارجــه دولت مهربان جناب
دکترحســن نورانی گفته است،
مالقات با آمریکاییان دردستورکار
ما نیست ؛ وفع ً
ال زمان مناسب

اعتراض علیه نقض حقوق بهاییان

انتشار اخیر فتواهای علی خامنه ای
با اعتراض گســترده جامعه جهانی
روبرو شده است .کمیسیون آزادی
مذاهب جهان فتواهای آقای خامنه
ای را بشــدت مورد انتقاد قرار داد و
از رهبران جهان خواســتار محکوم
کردن آنها شــد .دولــت و کنگره
آمریکا و کشورهای اروپایی نیز بارها
خواستار آزادی بهاییان زندانی شده
اند.
نسرین ستوده  ،وکیل و مدافع حقوق
بشر اندکی پیش از آزادی از زندان
در نامه ای به آقای روحانی خواستار
حمایت رئیس جمهوری از حقوق
شهروندی بهاییان ودیگر اقلیت های
مذهبی شده بود .حمایت از حقوق
شهروندی اقلیت های مذهبی یکی
از وعده های انتخاباتی آقای روحانی
بوده است.

بوسه بر پای کودک بهایی

همین خاطر یار قدیمی و بسیار
محمد
وفادار یعنی جناب دکتر ّ
جو ظریف که سمت وزیرخارجه
دولت حسن روحانی بزرگواررا
دارا میباشــد ،درحال حاضربه
همراه هیئت دولت در شــهر
نیویــورک درحال ســازش و
مالقاتهای دوســتانه و برادرانه
با شــیطان بزرگ و پیروانش
میباشــند .همین چند لحظه
پیش ازکانال  BBCسخنرانی
دکترحاج شــیخ حسن نورانی
را گوش میدادم ،که با قاطعیت
به آمریکا و اسرائیل قول داد که
ما سالح هســته ای نخواهیم
ســاخت ودر آینده نیز چنین
تصمیمی هم نخواهیم گرفت ،زیرا
از روسیه آنقدر موشک زمین به هوا
 ،و هوا به زمیــن  ،دریا به دریا  ،و
دریــا به زمین خریده ایم که برای
خراب کردن خاورمیانه کافی است!
ا ّما ازآنجا که مردی بسیارمتفکر و
بسیار روحانی میباشد ؛ با سیاست
انگلیسی خودش ،از دست دادن با
حسین اوباما فع ً
ال خودداری کرد.
دربی بی سی فارسی میخواندم که
خانم مرضیه افخم سخنگوی وزیر

برایدیدارحسنوحسیننمیباشد.
خانم افخم گمان میکند که مردم
مسلمان ایران بالنسبت گوسفند
میباشند و مابقی مردم جهان نیز
ابله هســتند ،که باور کنند هیچ
مالقاتی با دولتمــردان آمریکائی
نداشتید! و نخواهید داشت .
و بــاز در کانــال  CBSمیدیدم،
مالقات حاج حسن روحانی بزرگ با
فرانسوا االند ،رئیس جمهور فرانسه
را .آخه مگرمیشه با خود شیطان

•

آقای نوری زاد در وب ســایت خود

مالقات نکنی وبا پیروانش مالقات
کنی! همین بابا بود که در فرانسه
حجاب را بروی مسلمانان ممنوع
کرد؛ همین بابا بــود که تا دیروز
حزب اللــه و حکومت
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ح
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به
ایــن نتیجــه
رســید که باید
با شــیطان بزرگ
آمریکا،ابرقــدرت
جهان سازش کند و
کنار بیاید.
رئیس جمهورمحبوب
و بســیار بســیار روحانی ایران،
خیلی مایل میباشد که مردم ستم
کشــیده و دربند ظلم ماندۀ ایران
اسالمی را نجات دهد .این کلیددار
درهای خوشــبختی ،یعنی حاج
شیخ حسن دولت قبلی را دولتی
بد اخالق ،ت ُندرو ،واهل بگیروبه بند
مردم ایــران میداند .دولت جدید
و به ظهوررســیدۀ حسن روحانی
بزرگوار؛ تمام گرفتاری و بدبختیها
را( ،مثل گرانی  /تحریم اقتصادی/
فساد مالی /اعدامها  /و غضب کردن
دنیا با ایران  /پرشدن زندانها  /مرگ
زهرا کاظمی  /درگیرهای خیابانی
 /انداختن دانشجوها ازطبقه چندم
به پائین  /کشتاروحشــیانۀ مردم
سوریه  /بد گفتن پشت اسرائیل/
سرجنگ داشــتن با همۀ جهان)
ازعمل کرد غلــط دولت احمدی
نژاد میداند.
درنتیجه  ،روحانی بزگواربه این مهم
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ایران را تروریســت
می پنداشت ،و یکی
از کشــورهائی مــی
بود که مرتب جهان
را بــرای حملــه به
خاک ایــران دعوت
میکرد .چی شــد که
یک شــبه شیطان
عابد شد و توبه کرد
و دست در دستهای
حجــت االســام
والمسلمین آیت الله
روحانی گذاشــت!؟
روحانی کسی میباشد
که روحش هر لحظــه با خداوند
درارتباط است .وکسی که روحش
هرلحظه با بــاری تعالی درتماس
اســت هرگــز دروغ نمیگوید و از
ریاکاری دوری میکند و با شیطان
دست دوستی نمی دهد.
اینجاست که میفرماید :پس شما
ای مردم ایران زمین و شــما ای
مردان با ایمان خدا ؛ هرگزدولتی
را که خدا برآن غضب کرده (مانند
آمریــکا و پیروانش) را بدوســتی

نگیرید که آنها ازعالم آخرت بکلّی
م ٌایوسند وبه قرآنی که شما به آن
یقین دارید ،آن کافران بی عقیده
میباشند.
و باز می فرماید :ای مســلمانان با
تقوا و با ایمــان ،وای مردان
خدا که ســالها جنگیده و
مبارزه کرده اید ودرراه خدا
شهید داده اید؛ مبادا هرگز
با کافران که دشــمن خدا
و شما میباشــند طرح دوستی با
آنها ببندید ،زیرا مملکت به مشابه
خانه ای است که ملّت خانوادۀ آن
را تشکیل میدهد .دارائی و آبروی
آن خانه شما مردم مسلمان و ملّت
جانبازایران میباشــید .مسلمانان
واقعی کسانی میباشند که به هرچه
غیراز آزادی و مساوات است پشت
پا زننــد و همگان را با همۀ مال و
مقام ومنزلتشان یکسان بدانند.
در نزد خداوند بس منفور است که
سی سال بگوئید آمریکا و اسرائیل
دشمن خدا و خلق میباشند و خود
باورنداشتهباشی!
پس شــما ای اهل ایمان گول آن
دســته و گروهی که به حکم (تن
آســانی و تن پروری وسازشکاری
و عافیت طلبــی و اصالح طلبی)
اقتدارکــرده اند را نخورید،که آنها
از منطقــۀ وظیفــه و افتخارخود
فرار کرده اند؛ و این ها هســتند
که دردو جهان جز مذلت و ننگ
خاری ،بهره ای نخواهند برد .این
دولتهای غربی که با دین و مردم
مسلمان ایران وجهان برسرجنگ

•

وسست
میباشند دولتهایی خاءن ُ
عقیده میباشــند .به عرش زمین
وآسمان ســوگند که مردان حق
تعالی هرگز درپیکاربا جنایتکاران
ودشمناندین ،کوچکترین ُسستی
وضعف نشان ندهند وازتکنولوژی
پیش افتاده دشمن بیم و هراس به
خود راه ندهند .پس ای کسانی که
بزبان ایمــان آورده اید چرا چیزی
بزبان میگوئید کــه درمقام عمل
خالف آن میکنید ،بترسید ازاین
عمل که سخنی بگوئید وخالف آن
کنید که بسیارخدا را بخشم آورد.
ای مسلمانان و ای مردم غیور ایران
خاموش نمانید که دنیای خاموش
شده به مانند گورستانی می ماند
که هیاهوی زندگی آن شنیده نمی
شود.
خبربسیاراست ؛ ا ّما تا صدای این
سردبیرخراســانی بلند نشده ،که
آقاجان مگر قرارنبود از هزار کلمه
بیشترنشود؛ سخن را سانسورکنم
و بیش از این وقت مبارک شما را
تلف نکنم.درپایان شما خوانندگان
عزیزرا به ایزد متعال می سپارم .
سال ها دولت ایران طلب یاری از
خدا می کرد
وآنچه خود داشــت ز بیگانه تمنا
میکرد!
اصغرمحمدی و
علی
طرف
از
ّ
جمعی ازمسلمانان و پیروان
راه حق  .مونترال  24سپتامبر.
حق نگهدار
•
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همدردی

رسید مژده هک ایام غم نخواهد ماند...

دوست دیرین و ارجمند،
جناب آقای علیرضااسکویی زاده،
خانواده های گرامی سوگوار

با قلبی اندوهگین ،از خبر درگذشت مادر عزیزتان
شادروان بانو فروغ احمدزاده (اسکویی زاده)
در ایران مطلع شدیم.
برای آن مرحوم شادی روح و برای تمامی وابستگان
صبر و سالمتی آرزو می کنیم.
تسلیت ما را بپذیرید.

باخبرشدیم
دوست و همکار ارجمند و دیرین مان
آقای علی رضا اسکویی زاده
مادر دلبند خود را،
مرحومه بانو فروغ احمدزاده (اسکویی زاده)
در ایران از دست داده است.

رضا امیری و دانا امیری ،اکبر خجسته،
علی خجسته ،مریم خجسته ،ناصر باجگیران و
کتی باجگیران ،نادر باجگیران،
محمد پازوکی ،محسن طالبیان

علیرضایعزیز،

کالمی نمی یابیم که ژرفای اندوه تان را تسال دهد...
با شما صمیمانه در اندوه
از دست رفتن مادر گرامی تان شریکیم
و برای دل بی قرارتان،
آرامش آرزو می کنیم.

همــدردی

ناصر باجگیران ،محمود رضائیان،
منصور مرادیان ،حمیدرضا محرابی،
حمید صنعت پیشه ،بهرام لطفی،
ایرج شومالی ،محمدرضا گلچین،
فرید تبرزینی

دوست دیرین و ارجمند ،آقای علیرضا اسکویی ز اده
در اندوه از دست رفتن مادر دلبندتان خود را شریک می دانیم
و برای فرد فرد بازماندگان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.
__________________

محمد رحیمیان و همه دوستان شما
در پیوند مونتریال و ونکوور

گ
س
ا
سپا ز ری

از تمام دوستانی که با تشریف مایی
و شرکت خود
در مراسم یادبود

شادروان دکتر حسین تدین
یا به هر وسیله دیگر،
ابراز محبت و همدردی نموده اند
بینهایتسپاسگزاریم.

اگر در تشکر خصوصی و حضوری تاخیر شد،
پوزش می طلبیم.

______________________
همسرُ :رزی ملک
فرزندان :مانا ،زهرا ،لیال

25

26

 سال  20شماره  9  1128مهر 1392

www.paivand.ca

 ۱۰دلیل و توصیه
برایانتخابرژیم
خواریی
گیاهخوار
گیاه

در چند دههی
گذشته مصرف گوشت و مرغ که
باعث بســیاری از امراض اســت،
به شــدت افزایش یافته .نه تنها
بزرگســاالن ،بلکه کــودکان نیز
بخشــی از این «انقالب تغذیه»
هستند و عوارض ناشی از آن را نیز
میبینند .بزرگترین اثر این گرایش،
چاقی و عوارض ناشی از آن است.
بــرای جلوگیری از ایــن فاجعه،
پیشنهاد میشود که شما هم مثل
بسیاری افراد دیگر به گیاهان روی
آورید.
در اینجــا  ۱۰دلیل برای شــما
خواهیــم آورد که چــرا توصیه
میکنیم گیاهخوار شوید.
•
 )۱باعث افزایش عمرتان میشود

برخی تحقیقات نشان داده است
کســانی که گیاهخوار هستند به
طور متوســط  ۷ســال بیشتر از
کسانی که گوشت مصرف میکنند
عمرمیکنند.
همچنین این تحقیقات نشــان
میدهــد ترکیبات موجــود در
گیاهان از بروز بسیاری از امراض
جلوگیری میکنــد در حالی که
مصرف گوشــت به این بیماریها
کمک خواهد کرد.
•
 )۲سالمتیتان را تضمین میکند

گیاهخــواری باعث ســامتی و
تناسب اندامتان میشود .تحقیقات
در نقاط مختلف جهان نشان داده
اســت که کســانی که گیاهخوار
هستند همواره ســامت بدن و
تناسب اندام دارند ،زیرا چربی های
اضافهای کــه در غذاهای دریایی
و گوشــت وجود دارد ،در گیاهان
وجود ندارد.
•
 )۳از قلبتان محافظت میکند

غذاهای گیاهی از بروز بسیاری از

بیماریهــای
قلبیجلوگیری
میکنــد ،زیرا
مقــدار ناچیزی
چربیهای اشباع
و کلسترول دارد.
رمقابــل
د
و
منبــع غنی از
آنتیاکسیدانها
اســت کــه از
بروز بیماریهای
قلبــی جلوگیــری
میکند.
•
 )۴از سرطان جلوگیری
میکند

افرادی کــه از گیاهان
به عنــوان غذای اصلی
شان استفاده میکنند،
بدنشان قدرت بیشتری در مقابله
با سلولهای توموری دارند.
ولی در مقابل ،کسانی که گوشت
بیشــتر مصرف میکنند ،ممکن
است مستعد بعضی از سرطانها
باشند.
•
 )۵مسوم را از بدن دفع میکند

گوشــت ،حاوی مقــداری زیادی
ســموم موجود در حشرات است
و غذاهای دریایی شامل ترکیبات
آهندار سمی زیادی است که به
صورت سم وارد بدن شده و امکان
سرطان را افزایش میدهد.
در مقابــل،گیاهان حــاوی مواد
سمزدای طبیعی هستند که بدن
را در برابر بســیاری از این سموم
محافظتمیکند.
•
 )۶از بیماریهای همهگیر خالص
میشوید

وقتــی بــه گیاهخــواری روی
میآوریــد ،بــه طور خــودکار از
بعضی بیماریهای همهگیر (مانند
آنفلوآنــزای مرغــی و خوکی) در
امان خواهید بود .وقتی گوشــت
این حیوانات را مصرف نمیکنید،
حداقلدر برابر چنین بیماریهایی
مصون خواهید بود.
•

 -۷خانم ها یائسگی راحتی خواهند
داشت
تحقیقات نشــان داده است زنانی
که گیاهخوار بودهاند عالئم یائسگی
خفیفتری نســبت بــه دیگران
داشتهاند.
زیــرا دانههــا ،حبوبات ،ســویا و

دیگــر گیاهــان منبع غنــی از
فیتواستروژنها هستند که نوسان
هورمونهــا را متعــادل میکند،
که باعث کاهــش عالئم دردناک
یائسگیمیشود.
خانمهایی که گیاهخــوار بودهاند،
در دوران یائســگی کمتــر دچار
گرمازدگی ،نوسانات خلقی ،افزایش
وزن ،خســتگی ،افســردگی و یا
کاهش میل جنسی شدهاند.
•
 )۷استخوانهای قوی تر

افرادی که گوشت مصرف میکنند
به علت مصرف بیشــتر پروتئین،
استخوانهایشکنندهتریخواهند
داشت.
این مقدار اضافی پروتئین جلوی
جذب و انباشت کلسیم را گرفته و
باعث پوکی استخوان میشود.
در مقابل ،گیاهخواران از گیاهان و
حبوبات مصرف میکنند که منبع
غنی از کلسیم است و در بدن به
راحتی انباشت میشود .در نتیجه
خانمهای گیاهخــوار کمتر دچار
شکستگی اســتخوان نسبت به
دیگران میشوند.

•
)۸در هزینهتان صرفهجویی
میشود!

پرورش دام کار پرهزینهای است.
به همین دلیل قیمت گوشــت و
غذاهای دریایی نیز باال اســت .در
نتیجه برای خرید گوشت و ماهی
باید پول زیــادی هزینه کنید .به
عبارت دیگر اگر گیاهخوار شــوید
پول بیشــتری میتوانید پسانداز
کنید!
•
 )۱۰خوشمزه و رنگارنگ است

غذاهای گیاهی ،برخالف غذاهای
گوشــتی که معموالً قرمز است،
رنــگ و لعــاب متنوعــی دارند.
غذاهای گیاهی حاوی مقدار زیادی
ترکیبات شیمیایی رنگی هستند
که رنگهــای متنوعی به گیاهان
میدهد و شما را در برابر بسیاری
از بیماریها مصون میکند.
البته به یاد داشته باشید که ترک
رژیم غذایی گوشتی کار مشکلی
است و شما باید در طول زمان به
گیاهخواری روی آورید.
•
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 ۱۰مزیت فوق العاده برتر ورزش شنا
زمانی که شــما به شــنا میروید
بدنتــان را در یک محیط جدید و
غیر معمول قرار میدهید.
شما بدنتان را با یک چالش جدید
مواجه میکنید و مزایای بهداشتی
و ســامتی جدیدی برای بدست
خواهید آورد.
در ادامهی این نوشــته  ۱۰مزیت
شنا را با هم می خوانیم:
•
 .۱شنا کردن ،فشار را از روی
ستون فقراتتان بر میدارد.

این اتفاق تقریباً مشــابه تجربهی
جاذبهی صفر است .بنابراین شنا
کردن برای اســتخوانهای شما
خوب است و مفاصلتان را سالم نگاه
میدارد.
•
 .۲شنا ،اکثر عضالت بدن شما را
به حرکت میاندازد،

اما شــما به ندرت احســاس فشار
بیش از حد یا کشــیدگی عضالت
میکنید .شــما میتوانید هر دوره،
از تکنیکهای مختلف شنا استفاده
کنید تــا انواع عضــات بدنتان را
پــرورش داده و بــه عضالت دیگر
استراحتدهید.
•
 .۳شنا یک مترین کاردیوی
عالیست.

قلبتــان را آمــوزش و راه صحیح
تنفس را به شــما یاد خواهد داد و
به استقامت بدن و قلبتان میافزاید.
•
 .۴شنا میتواند با ایروبیک در آب
نیز ترکیب شود

تا به شــما کمک کنــد راحتتر
چربیهای اطرف باسن و ران خود
را بسوزانید.

•
 .۵شنا به شما کمک میکند تا به
خوبی به بدن خود شکل دهید.

پوســت و عضالت شــما را ماساژ
میدهد و از بوجود آمدن چربیهای
ناخواستهجلوگیریمیکند.
•
 .۶شنا ،از نظر آسیبپذیری یکی
از کم خطرترین ورزشهاست

و نسبت به بدنسازی یا ورزشهای
قدرتــی خیلی امنتر اســت .این
ورزش از مفاصل شــما محافظت
کرده تا کمتردچار صدمات مفصلی
بشوید .البته شما برای اینکه خودتان
را تمرین دهید به یک محیط امن
احتیاجدارید و برای اینکه به بهترین
نتیجه برســید نیز ،بــه یک مربی
خوب.

•
 .۷شنا کردن ،نتایج سالمتی
بسیار خوبی برایتان دارد،

در حالی که ورزشــی با فشــار کم
است .همهی آدمها میتوانند شنا
کنند ،حتی کســانی کــه توانایی
ورزش بصورت مؤثر و ســنگین را
ندارند .بعنوان مثال ،برای خانمهایی
که باردار هستند یک ورزش عالی
و ایمن است .با این حال احتیاج
دارند تا پیش از اینکه در استخر
شیرجه بزنند با پزشک خود در

اینباره مشورت نمایند.

•
 .۸شنا ،انرژی مثبت شما را
افزایش میدهد

و استرس را از روح و جسمتان دور
خواهد کــرد .آب ،در اینکه خلق و
خوی شــما را کنترل کند معجزه
میکند!

•
 .۹شنا همچنین کمک میکند تا
فشار خونتان را کنترل کنید.

میتواند قلب شما را سالم نگاه دارد.

•
 .۱۰همچنین شنا باعث خواهد
شد تا دستگاه تنفسیتان نیز سالم
مباند.

اگر در آب و هوای خشک و خنک
زندگــی میکنیــد ،در اکثر مواقع
در خانه یــا در محل کار تان هوای
خشکتنفسمیکنید.تنفسهوای
تازه و مرطوب در محیط استخر یا
دریا میتوانددستگاه تنفسی شما را
سالم نگاه دارد.
•

 7اثرشگفتانگیز
آب بر روی بدن
•
افزایش انرژی بدن

شما در بسیاری از مواقع بدون اینکه
کاری انجام داده باشــید احســاس
خستگی می کنید؛ علت این خستگی
ممکن اســت کمبود آب بدن باشد.
آب باعث انتقال اکسیژن و سایر مواد
غذایی به سلول های بدن می شود و
کمبود آن باعث اختالل در رسیدن
این مواد به ســلول ها می شود .اگر
بدن شما به اندازه کافی پر آب باشد،
قلب شــما نیز مجبور نیســت برای
رساندن خون به نقاط مختلف بدن ،با
شدت بیشتری کار کند.
•
حفظ تناسب اندام

اگر به دنبال کاهش وزن هســتید،
بدانید که آب باعث افزایش متابولیسم
بــدن می شــود و باعث می شــود
احساس ســیر بودن به شما دست
دهد .بنابراین ســعی کنید به جای
نوشیدن نوشــیدنی های پر کالری،
آب بنوشید .همچنین چنانچه شما
یک لیوان آب یخ بنوشید بدن شما
بایستی این آب را گرم کند ،در نتیجه
مقداری از این گرمای مورد نیاز را از
سوزاندن چربی ها به دست می آورد.
•
کاهش استرس

 ۸۵درصد بافت مغز را آب تشــکیل
می دهد .به هنگام تشــنگی ،بدن و

مغز ،برای انجام فعالیت های خود
با فشار و استرس مواجه می شوند.
برای کاهش سطح استرس ،همیشه
به هنگام کار یک لیوان آب بر روی
میز خود داشته باشید و یا به هنگام
ورزش ،یــک بطــری آب به همراه
داشته باشید تا با استرس کمتری به
فعالیتبپردازید.

•
جلوگیری از گرفتگی عضالت

پوست را فراهم می کند.

•
بهبود کارکرد دستگاه گوارش

نوشــیدن آب باعث می شــود که
عضالت کمتر دچار گرفتگی شــوند
و اکسیژن رسانی کافی و پاک سازی
ســموم از آنها راحت تر انجام شود.
همچنین آب بعنوان یک روان کننده
در مفصل ها عمل می کند .هنگامی
که بدن شما آب کافی داشته باشد،
می توانید با قدرت بیشتر و با مدت
زمان بیشتری کارهای بدنی را انجام
دهید.

•
کاهش خطر ابتال به سنگ های کلیه
و مثانه

خطوط ریز و شــیارهای پوست به
هنگام کمبود آب ،بیشتر و عمیق تر
می شوند .نوشیدن آب باعث چاق تر
شدن ســلول های پوستی و کاهش
چین و چروک و جوان کردن پوست
می شود .همچنین آب باعث بهبود
بخشیدن به جریان خون در پوست
می شود و پوست را از وجود ناخالصی
ها پاک می کند و امکان تغذیه بهتر

•

•
تغذیه پوست

آب نیز هماننــد فیبرها باعث بهبود
کارکرد دستگاه گوارش می شود.
آب باعث تسهیل حرکت محتویات
دستگاه گوارشدر طول مسیر آن می
شود .همچنین جذب بعضی از مواد
معدنی از دســتگاه گوارش با کمک
مولکول های آب انجام پذیر است.

با کاهش نوشیدن آب ،خطر ابتال به
ســنگ های مجرای ادراری افزایش
می یابد .آب باعث رقیق کردن نمک
ها و مواد معدنی موجود در ادرار می
شود و مانع از تشکیل کریستال های
سنگ های مجرای ادراری می شود.
سنگ های کلیه و مثانه در ادرار رقیق
نمی توانند شــکل بگیرند ،بنابراین
خطر ابتال به این عارضه های دردناک
کاهش می یابد.
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 .۶در حد اعتدال بخورید
صبحانه ،رنج
هم تااز نارضايتي
«مردساالر»
نميشود و
هــرنيكي ياد
از آن به
احســاس
زمانــی که
ناهار و
دارید
زيردستانشما نیاز
بخورید.الزم و
همه اعصار
در
ايراني
خانواده
در
اقتدار
تنها
نه
بنابراين
بردن��د.
ميگرســنگی کردیــد چیزی شام را به درستی
ضروري و مورد تأييد بوده و هس��ت كه ديگر اعضاي اين خانواده هم در
صورت با
جايگاهایــن
بخورید ،در
كردند .همچنین میتوانید یک باردر هفته
تالش مي
حفظ اين
مناســب،
مقداری
خوردن
تانرادسر
ی
غذای
ی
ه
وعد
هر
از
پس
در پيدا و پنه��ان دگرگونيهايي كه زندگي عص��ر جديد آن
پ��س
كردهخواهد
تحميلرفع
گرســنگهایتان
احترامپیش
هفتهی
کنید.
اس��ت همنیز
غذایرفيع
جاي��گاه
میلاين
بايد به
ب��ه خانواده
نکنید دردرخانواده و هم
اثربخشي آن هم
گذاش��ت
شــد.كهاگر چنین
خواهدو در
متبلور کنید
جامعههریزی
رویتــاندررا برنام
مسئوليتهاي مهم
پذيرش و
مردان
بپذيريم كه
خواهید
اغلبحد
بیش از
بود.نهایت
انجامبخورید.
اعتدال
توانايي حد
ي
و سنگين را در زندگي مشترك دارا هستند.
آنهاهای
هوس
این حالت نه تنها به
خورد یا اینکــه به تنقالت در
پ��س به اي��ن توانايي احترام بگذاري��م و آن را ناديده نگيريم و از
آن راآورد.
خواهید
ه��مروی
بلکه از
ناديده بگيرند ،اما خود
ميكند،
اید،درصد
دادهكه
مثبتكنيم
پاسخ قبول
اي��ن را هم
نخواهيم
وظايفش��انخود
مــورد عالقهی
غذایی
كم��ي از مردان نيز بنا به داليلي در مواد
•
ها و انجام
تصميمگيري
الري؟
دارند ،پس زنان
همسرانشان
همراهي ديگران ازجمله
مساعدت و
نياز به
نشدهاید.
محروم هم
که گرسنه
 .۴زمانی
نیستید،در اينگون��ه مواقع با درايت•و تدبير به همس��ران خود كمك
ميتوانن��د
وظايف
و
حقوق
يا
شود
واقع
خدشه
مورد
آنها
اقتدار
كه
اين
بدون
 .۷بیرون از خانه کمتر غذا
كنند ،هله هوله خنورید
آنها ناديده گرفته شود.
دیروقت
كه تا
آن که
هنگامی
زمانی که رژیم غذایی میگیرید تا اگر میخواهید بدون رژیم غذایی
بخوریدفرصت داد و از نظر فكري
بیداربايد به آنه��ا
ش��رايط
در اين
ضمن
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 ۷روش آسان
برای کاهش
وزن بدون
رژیم غذایی

ر
شده
ا

وزن کم کنید ،ممکن است لزوماً
موفق نشوید.
راههایی هست تا بدون یک رژیم
الغری وزن کم کنید.
برخی مواقع شما سعی میکنید تا
با گرسنگی دادن به خودتان وزن
کم کنید ،در صورتی که در نهایت
برعکس جواب خواهد داد.
سعی کنید تا وزن خود را از راههای
دیگر که بهتر هم هستند کم کنید.
در این نوشته میتوانید با  ۷راه در
این زمینه آشنا شوید.
•
 .۱برای مترینات ورزشی منظم،
ریزیکنید
جدول با دو شرح
برنامهیک
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وزن کم کنید ،نیاز دارید تا بصورت
منظم ورزش کنید .شــما باید به
برنامهی ورزشــی خود بچسبید
و بــرای آن فــداکاری کنید .اگر
بصورت منظم تمرینداشته باشید،
اندام متناسبی خواهید ساخت.

•
 .۲همیشه فست فود و تنقالت
خنورید

اینکــه تنقالت و غذاهــای بدون
خاصیت را از خــورد و خوراکتان
حذف کنید ،به این معنا نیست که
شما رژیم گرفتهاید .در این صورت
شما بصورت منظم غذاهای سالم
میخورید و از کالریهای اضافهی
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بمانید
عصرخستهکنندهای برخی مواقع سعی میکنید وزنتان
اینکهكرد.
ياريیاشان
ممکن
باشید،
گذاشته
سر
پشت
منظم
بصورت
اما
کنید
کنترل
را
را از اين نكته هم غافل نشويم كه شايد نوع تربيت پدران و مادران ما در
ی خود را
كرده مكه
گونه ازنمايان
هلهخود را اين
کمیسوء
امروز اثر
نسلهاي
گذشته،کنید
تمایل پیدا
است
خورید که
خانه غذا
بیــرون
نیست.ناتواني را در ما
ديگران اين
يا
دانيم
مي
خود
امور
برخي
انجام
از
نات��وان
اص ً
بخورید.
هوله
ال سالم
به درست يا غلط تشخيص ميدهند ،در حاليكه بايد در هر زمان
که
تنقالتی
دور
که
کنید
ســعی
فرصتو در
بپزید
سبک
غذاهای
خانه،
در
يادگيري مهارتهاي اجتماعي و كس��ب اعتمادبهنفس را از فرزندانمان
عهدهبکشید،
فرداراازخط
ندارند
دريغغذایی
ارزش
نگهداری کنید و وعدههای
یخچال
خود برآيند.
وظايف خطير
نكنيم تا
ً
مواقعیماکه
مخصوصا در
مادي ومحل
خود به
تأمي��نخانه با
غذایــی را از
نيازهاي
گرســنه گذش��ته در
امروز بيش از
ازطرف��ي زنان
آگاهيها و
کارتانبه همين
مش��اركت دارند،
امورامااقتصادي
انجام
خانوادهیکنید
احســاس م
نیســتید
اینصورت
خاطرغیر
ببریــد .در
تصميمگيري
است ،پس
بيش از
هاي آنها
توانايي
گذش��ته ش��دهحتماً
بخورید.
چیزی
دارید
دوست
هايیک
همبرگر یا
روزتاندربه یک
خواهد به
توان آن را
دیگر مي
كنند كه
مش��اركت
کنید،خود
همس��ران
هوستانبهراپاي
اگرخانواده پا
قطعاً
کنترل
شد.
ختم
فستميفود
فال نيك گرفت .اما نبايد اين مس��ئله باعث ش��ود جايگاه زن و مرد در
م��وردکرد.
پیدا ياخواهد
کاهش
وزنتان
همدليکهو این
صورتی
باشید در
مطمئن
موجب
بلكه باي��د
ترديد قرار گيرد
معاوضه
خان��واده
راههــا را پی بگیرید ،بــدون وارد
• همراهي همسران شود.
شدن به یک رژیم الغری سخت و
 .۵نیمه شبها غذا خنورید
اگر میخواهید وزن کم کنید ،باید طاقت فرسا وزنتان کم خواهد شد.
یکغذایی را
مفهوم وعدههــای
•
درکدو شرح
جدول با

زن و مرد هر يك به جاي
no.1128 Oct. 01, 2013
خودPAIVAND: Vol. 20 
واژه عوامپس��ند و البته س��خيف «زن ذليلي» ابداع ما ايرانيهاس��ت
كه معموالً آن را به مرداني نس��بت ميدهيم كه معتقديم بلهقربان گوي
همس��ران خود هس��تند ،آن هم در هر زمينهاي و بيكم و كاست .اينكه
اساس��اً چرا اين افراد بخشي از مسئوليتها و وظايف و حقوق خود را به
همسرانشان واگذار ميكنند يا ناخواسته از آنها ستانده ميشود مسئلهاي
است قابل تأمل.
در اينكه مردان در خانوادههاي ايراني هميش��ه و در طول تاريخ نقش
متمايزي ايفا كردهاند نس��بت به م��ردان در خانوادههاي غيرايراني و در
جوامع مختلف ش��اخصهاي اس��ت كه جامعهشناس��ان بر آن اتفاق نظر
دارن��د .به اين معني كه مفهوم «مردس��االري» در خانوادههاي ايراني نه
تنها منفي نبوده بلكه مثبت هم بوده اس��ت ،چرا كه ويژگي مردساالري
ايراني اقتدار او بوده كه هم مورد قبول خانواده و هم جامعه بوده اس��ت،
اقتداري كه در جوامع ديگر «تحكم» را جايگزين خود ميكرده است كه
از آن به نيكي ياد نميشود و زيردستان «مردساالر» هم از نارضايتي رنج
ی الزم
اعصار
ميبردن��د .بنابراين نه تنها اقتدار در خانواده ايراني در
توان وبا
همهرا م
پارکینســون
ضروري و مورد تأييد بوده و هس��ت كه ديگر اعضاي اين خانواده هم در
مقایسه دســت خط افراد
حفظ اين جايگاه تالش ميكردند.
سالم
بیمار و
داد.را
تشخیصآن
عص��ر جديد
زندگي
پ��س در پيدا و پنه��ان دگرگونيهايي كه
شناسایی
محققانرفيع احترام
گفتهجاي��گاه
به به اين
ب��ه خانوادهها تحميل كرده اس��ت هم بايد
خواهد
در جامعه
تغییر در
گذاش��ت كه اثربخشي آن هم در خانواده و هم
دست خط
تواند
متبلورمی
مسئوليتهاي مهم
بود .بپذيريم كه اغلب مردان توانايي پذيرش و
زودهنگام
انجامتشخیص
منجر به
و سنگين را در زندگي مشترك دارا هستند.
این بیماری در افراد شود.
پ��س به اي��ن توانايي احترام بگذاري��م و آن را ناديده نگيريم و از آنها
درصددر
شــده
قبولانجام
مطالعــات
كنيم كه
ه��م نخواهيم آن را ناديده بگيرند ،اما اي��ن را هم
دهد
انجامنشان می
هایها واخیر
سال
وظايفش��ان
گيري
كم��ي از مردان نيز بنا به داليلي در تصميم
پسبهزنان
هــای دارند،
همسرانشان
فرد
منحصر
نياز به مساعدت و همراهي ديگران ازجملهتفاوت
دستكمك
همس��ران خود
ميتوانن��د در اينگون��ه مواقع با درايت ووتدبير به
خط
متمایزی بین
وظايف
و
حقوق
يا
شود
كنند ،بدون اين كه اقتدار آنها مورد خدشه واقع
بیماران مبتال بــه بیماری
آنها ناديده گرفته شود.
افراد
دیگرفكري
پارکینســون وواز نظر
ضمن آن كه در اين ش��رايط بايد به آنه��ا فرصت داد
سالم وجود دارد.
ياريشان كرد.
افراد
از
نفر
40
تربيتبر روی
بررسی
دریافتند
پدران و مادران ما در
این نوع
تشخیصكه شايد
کهغافل نشويم
نكته هم
محققان از اين
كرده وكه خود را
سوء خود را اين
امروز اثر
بیمارینسلهاي گذشته،
محققان
نمايانگرفت
گونهانجام
بزرگسال
مراحل
پارکینســون ،در
دسترا در ما
قبولیناتواني
ديگران اين
دانيم يا
رویاز انجام
نات��وان
یافتند.
نتایج قابل
خود ميبه
امورافراد
برخيخط
دســت
اولیــه از
به درست يا غلط تشخيص ميدهند ،در حاليكه بايد در هر زمان فرصت
اولیه
مراحل
در
یا
و
سالم
افراد
این
است
امکانپذیر
يادگيري مهارتهاي اجتماعي و كس��ب اعتمادبهنفس را از فرزندانمان
بودند.
وظايف این
اروپایی
به گزارش
بیماریبرآيند.
خطير خود
محققانعهده
ایسنا ،تا فردا از
دريغ نكنيم
بیماری
مراحل
اظهار کردند:
بيش از گذش��ته در تأمي��ن نيازهاي مادي و
اولیهامروز
زنان ما
ازطرف��ي
انجام امور اقتصادي خانواده مش��اركت دارند ،به همين خاطر آگاهيها و
تواناييهاي آنها بيش از گذش��ته ش��ده است ،پس در تصميمگيريهاي
بپیــوندید:به
پیوند،كنند كه ميتوان آن را
مش��اركت مي
بلندخود
همس��ران
بهبهپاي
خانواده پا
ایمیل
لیست
شما هم
فال نيك گرفت .اما نبايد اين مس��ئله باعث ش��ود جايگاه زن و مرد در
>> اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند
خان��واده معاوضه يا م��ورد ترديد قرار گيرد بلكه باي��د موجب همدلي و
همراهي همسران شود.
بصورت منظم آگاه شوید،

بنویسیدتابیماری
پارکینسونتشخیص
داده شود!

نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
info@paivand.ca
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دارای ودو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
حل کرده
ایران
روزنامهمداد
جدولها را با
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول
ویژه ويژه
جدولهای ____________________ جدول
جدول عادي
عادي____________________
وعادی

زيرك��ي – 4از5
زرنگ��ي3 ،
 -7رش��وه – 2 1

افقي:
افقي15 14 13 12:
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
مركبات كه محصولي معجزهآس��ا و
 – 1جانوري آبزي از رده خارپوستان
 – 1جانوري آبزي از رده خارپوستان
1
1
پرويتامين است
با بدني چرمگون – پائين بازو
با بدني چرمگون – پائين بازو
جم��ع امي��ن – جيح��ون –
-8
 -2گريز پاي زيبا چش��م – قسمت
 -2گريز پاي زيبا چش��م – قسمت
2
2
اسفنجي
مركزي اتم – ظرفي براي پذيرايي
مركزي اتم – ظرفي براي پذيرايي
3
تفصيلغربال 3سيمي – شهري در استان
 -3جوش چركي – شرح و -9
 -3جوش چركي – شرح و تفصيل
لرس��تان –4كوه��ي در كهگيلوي��ه و
4
– گوهرها
– گوهرها
بويراحمد
–
كعب��ه
خان��ه
داري
پ��رده
-4
 -4پ��ردهداري خان��ه كعب��ه –
5
5
 -10واژهاي ب��راي بيزاري – موزيك
س��بك جامه و آراي��ش – رفيق و
س��بك جامه و آراي��ش – رفيق و
6
نظامي –6نوعي شنا
متفقالرأي
متفقالرأي
جش��نواره بينالملل��ي فيل��م
7 -11
7
 -5حرف فاصل��ه – بيهوده – يك
 -5حرف فاصل��ه – بيهوده – يك
– پژوه��ش – كش��وري در آفريقا –
آشام از آب – شكوهگوي جداييها
آشام از آب – شكوهگوي جداييها
8
همانند و8شبيه
–
(س)
فاطم��ه
حضرت
لق��ب
-6
–
 -6لق��ب حضرت فاطم��ه (س)
ك��م – صداي برگ خش��ك –
9 -12
9
رنگ زغال – مخفف امير
رنگ زغال – مخفف امير
چاي
كشور
 -7سخنان بيمارگونه – همسايگي 10
 -7سخنان بيمارگونه – همسايگي 10
 -13ن��ام مردانه – از اعداد ترتيبي –
– دشنامگو
– دشنامگو
11
11
دخترانه
نام
 -8ب��ا معن��وي ميانهاي ن��دارد! –
 -8ب��ا معن��وي ميانهاي ن��دارد! –
نوع��ي زردآل��و – آرتيس��ت –
-14
12
12
پاداش نيكي يا ب��دي – آفريدگار،
پاداش نيكي يا ب��دي – آفريدگار،
چروك پارچه
13
13
خالق
خالق
 -15خوب��رو – اثري از لويي ش��ارل
 -9نظير – اعالميه – پخش كردن
دوموسه فرانسوي
آلفرد 14
 -9نظير – اعالميه – پخش كردن 14
خبر
خبر
عمودي:
15
 -10بله نج��ار! – هدف تير – جد 15
جدمتأهل – رهبر ملي اندونزي
 -10بله نج��ار! – هدف تير –-1
پيامبر اكرم (ص)
پيامبر اكرم (ص)
 -2در حمام پيدا ميش��ود – نعمت
 Partافقي:
ب��اردار – غ��زال – س��گ
شدني – -9ذره
Skill:غ��زال –Bس��گ
 -11ابر رقيق – بازگش��ت – ماشين  -9ذره ب��اردار –
24. Sep
ماشين
 2013رقيق –
 -11ابر
باالترين نقطه
بازگش��ت – نازل
 -1دوره درازم��دت كاه��ش
دم��اينشده! -3جاي پايفضانورد
فضانورد
س��واركار – پائين كوه –
كه –درهنوز قاچ
خاكبرداري
خاكبرداري – هنوز قاچ نشده!
گس��ترش
 -10پول ژاپن – شهري در افغانستان آب و ه��واي زمي��ن
دستوري  -10پول ژاپن – شهري در افغانستان
مق��وي – نت
خش��كبار
نوع��ي
-12
نت
–
مق��وي
 -12نوع��ي خش��كبار
يخسارهاي قارهاي،
هراس
ناگهاني –
يخسارهاي قطبي  -4پرتابه –
– ناگهاني – هراس
شخصي
ضماير
ورزشي – از
هوله
–
چهارم
چهارم – هوله
 -11روز آخر هفت��ه – دلير ،جنگاور و يخس��ارهاي آلپي تأثيرگذار است –
روز آخر هفت��ه – دلير ،جنگاور
پيوسته– – -11
گوشمالي
ايراندر اس��تان اصفه��ان
ش��هري
-13
 -13ش��هري در اس��تان اصفه��ان –
سنتي
نظامي
سازمان
– آتش مازني
مازنيدوباره
آتشآخر –
بس��تگان  -5چهره – –پايان،
غيرنقدي – آشكار
خريد غيرنقدي – آشكار
خريدپاراوان – از
 -2گاو تبتي –
آرامش يافته –
ايالترها
مقطع از– رنج
ميان – -12
–
يافته
آرامش
شده،
رها
 -14نام گاگارين – تحريم – گهواره  -12از رنج
شده،طلب
جدايي
-6
 -14نام گاگارين – تحريم – گهواره
مادري
خوش!جمع فارسي – آغاز
خوابي��ده – در جن��گ اسپانيا – يارحرف
حرف جمع فارسي – آغاز
 -3داي��ر –بچه
بچه
پولكمك
واحد –
مستحبي
 -15بيپرواي��ي ،بيباك��ي – كت��اب  -13واحد پول خودمان – زمزمهكننده ميگيرند  -15بيپرواي��ي ،بيباك��ي – -7
كنندهزمزمهكننده
خودمان –
نمازهاي-13
كت��اب
صدوق– خود – سره
– گل دندان
– گل دندان
معروف شيخ صدوق
شيخايزدي
معروففروغ
 -4از حبوب��ات –
فروبس��ته
 -14س��خن
 -8آباد – لب از
دعايي– كه به درگاه
مادربزرگ –
عمودي:
عمودي:
 -14مادربزرگ – دعايي كه به درگاه شخص
پارچ سفالي خدا كنند – شاعر قصيدهسراي عهد
مسافرت اداري
رنگها –
–1
 – 1از رنگها – مسافرت اداري
هفت سين –
نيستلروياز– گل
خدا كنند – شاعر قصيدهسراي عهد  -5نام
قاجاريهس��يمان قديمي –
س��ركشجد– قوم عاد –
خائن – نفس -9
 -2حواري خائن – نفس س��ركش – قاجاريه
ماهي
-2نوعي
سياستمدار –
حواري
كمبوجيه
دروغين
برادر
 -15نوعي حشره – الهه
 -15نوعي حشره – الهه
برايغش
نابايو بي
چيزيا شگفتي
بيان– درد
 -6پزشك –واژه
واژهاي براي بيان درد يا شگفتي
 -10پاسخ مخالفتآميز –
–
زن
درخ��ور
–
قلع��ه
-3
 -3قلع��ه – درخ��ور زن –
5102
شماره
حل جدول ويژه شماره 5102
حل جدول عادی شماره 5102
كوچك
عادی– نام
جدول– اجزا
حل فراوان
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 -7 15 14 13 12 11 10 9 8رش��وه – زرنگ��ي ،زيرك��ي – از
مركبات كه محصولي معجزهآس��ا و
پرويتامين است
 -8جم��ع امي��ن – جيح��ون –
اسفنجي
 -9غربال سيمي – شهري در استان
لرس��تان – كوه��ي در كهگيلوي��ه و
بويراحمد
 -10واژهاي ب��راي بيزاري – موزيك
نظامي – نوعي شنا
 -11جش��نواره بينالملل��ي فيل��م
– پژوه��ش – كش��وري در آفريقا –
همانند و شبيه
 -12ك��م – صداي برگ خش��ك –
كشور چاي
 -13ن��ام مردانه – از اعداد ترتيبي –
نام دخترانه
 -14نوع��ي زردآل��و – آرتيس��ت –
چروك پارچه
 -15خوب��رو – اثري از لويي ش��ارل
آلفرد دوموسه فرانسوي
عمودي:
 -1متأهل – رهبر ملي اندونزي
 -2در حمام پيدا ميش��ود – نعمت
افقي:
 -1دوره درازم��دت كاه��ش دم��اي نازل شدني – باالترين نقطه
آب و ه��واي زمي��ن كه در گس��ترش  -3جاي پاي س��واركار – پائين كوه –
يخسارهاي قارهاي ،يخسارهاي قطبي دستوري
و يخس��ارهاي آلپي تأثيرگذار است –  -4پرتابه ورزشي – از ضماير شخصي
پيوسته – گوشمالي
سازمان نظامي سنتي ايران
 -2گاو تبتي – پاراوان – از بس��تگان  -5چهره – پايان ،آخر – دوباره
 -6ميان – مقطع – ايالت جداييطلب
مادري
 -3داي��ر – خوابي��ده – در جن��گ اسپانيا – يار خوش!
 -7نمازهاي مستحبي – كمك كننده
ميگيرند
 -4از حبوب��ات – فروغ ايزدي – خود – سره
 -8آباد – لب از س��خن فروبس��ته –
شخص
 -5نام نيستلروي – گل هفت سين – پارچ سفالي
 -9جد قوم عاد – س��يمان قديمي –
سياستمدار – نوعي ماهي
برادر دروغين كمبوجيه
 -6پزشك – ناب و بيغش – چيز
 -10پاسخ مخالفتآميز –
حل جدول ويژه شماره 5102
فراوان – اجزا – نام كوچك
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1گري��س دنيگ هنرپيش��ه
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پزشکی...

«ازشکرمثلسمپرهیزکنید!»

مقام هــای بلندپایه
بهداشت عمومی در
هلند لقب ترسناکی
بــه شــکر داده اند:
"خطرنــاک تریــن
اعتیــادآور زمانــه"
و خواســتار وضــع
مقرراتی بر فروش و
مصرف شکر شده اند.
پــال ون در ولپــن
سرپرســت سازمان
خدمات بهداشــت
عمومــی شــهر
آمستردام خواستار
اعمــال مالیــات و
همچنین اخطارهایی
مثل برچســب سیگارها بر
نوشیدنی های شکردار است.
دکتر ریچارد جانسون استاد
پزشکی در دانشگاه کلورادو
آمریکا کهدر مورد تاثیر شکر
بر بدن انسان تحقیق کرده
است در مصاحبه ای با کانال
پنج رادیو بی بی سی گفت:
"شکر یک سم نیست ،به آن
معنی سمی نیست ،مشکل
زیاده روی در مصرف شکر
است ،مشکل این است که
بیشــتر مردم بیش از آنکه
باید شکر مصرف می کنند و
همینجاست که اصل مشکل
نهفته است".
مایکل بلومبرگ شــهردار
نیویورک سعی کرده است
نوشابه های فوق العاده بزرگ
را در این شهر ممنوع کند
اما تالش های او با شکست
مواجه شده.
دکتــر جانســون در مورد
احتمال موفقیت این طرح
در آمســتردام مــی گوید:
"فکر می کنم بلــه ،اوایل
قرن نوزدهم در انگلستان بر
شکر مالیات بسته می شد و

خیلی هم بر میزان مصرف خطر ابتال به دیابت و چاقی
آن موثر بــود .بعد در طول مفرط در اثر مصرف اینها را
قرن به تدریج مالیات شکر منعکسکند".
کاهش داده شــد و باالخره "فکر می کنم مشکل اصلی
روز  ۲۳آوریل  ۱۸۷۴ویلیام مربــوط به مصرف شــکر
گلدستون نخست وزیر وقت ،به مصرف نوشــیدنی های
مالیات شکر را کامال لغو کرد .شــکردار مربوط می شود،
و بعد از آن مصرف شکر به چوندر یک نوبت و با سرعت
شدت افزایش یافت یعنی  ۵زیاد مقدار خیلــی زیادی
برابر شــد که تا حدودی به شکر وارد بدنتان می شود.
بنابرایــن
خاطر لغو مالیات بود.
مــن فکر
بنابراین من فکر
می "خطرناک
می کنم
کنم بستن مالیات
می تواند آثار مفیدی ترین اعتیادآور آمــوزش
خــو ب
بر میــزان مصرف
زمانه"
ا ســت ،
شکرداشته باشد".
بر چسب
در یــک دهه اخیر
تالش هایی بــه خصوص زدن بر نوشــابه ها و بستن
در مدارس صــورت گرفته مالیات بر شکر مفید است.
اســت تا از مصرف خوراکی من طرفــدار چنین اقدامی
های شکردار در میان دانش هستم".
اکنون بسیاری از کارشناسان
آموزان کاسته شود.
دکتر جانســون می گوید :امیدوارنــد هلنــدی ها با
"آموزش نقش اساسی دارد .پیشــگامی در ایــن زمینه
من فکر می کنم نوشابه ها و الگویی برایدیگران شوند.
امثال آن باید برچسب هایی
•
بخورند که شواهد کامال قانع
کننده موجوددایر بر تشدید

شــواهد جدید حاکی از آن
اســت که تغییرات ســبک
زندگــی ممکــن اســت
ساعت زیستی را به عقب
بازگردانــد ،و پیری را در
سطح سلولی برطرف کند.
به گزارش «الیوساینس»
پژوهشــگران در یــک
بررســی مقدماتی نشان
دادند کــه در مردانی که
در طول چند ســال رژیم
غذایی بهتــری دارند ،در
حــد متوســطی ورزش
میکنند ،ســبک زندگی
کمتر استرسزایی دارند،
طول «تلومر»هایشــان
افزایش پیدا میکند.
تلومرهــا کالهکهایــی
هستند که انتهای کروموزومها
را میپوشــانند و مانــع از
تخریبشدن آنها میشوند.
تلومرها با هر بار تقسیم شدن
سلول کوتاهتر میشوند.
هنگامی طول آنها تا حد معینی
کوتاه شود ،سلول ممکن است
بمیرد یا تقســیمش متوقف
شود.
در ایــن بررســی از  10مرد
خواســته شــد تا یک رژیم
غذایــی گیاهــی بخورند ،در
حد متوسطی ورزش کنند و
فعالیتهای کاهنده استرس
مانند مراقبه و یــوگا را انجام
دهند.
این افراد در جلســات گروهی
هفتگــی به عنوان شــیوهای
برای تقویت حمایت اجتماعی
شــرکت میکردند .یک گروه
شامل  25مرد دیگر که از آنان
خواسته نشده بود هیچ تغییری
در سبک زندگیشان بدهند،
به عنوان گروه شــاهد عمل
میکردند.
این پژوهشگران طول تلومرها
را در ســلولهای سفید خون
این افراد در شــروع بررســی
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و بار دیگر در پنج ســال بعد
اندازهگیری کردند.
بــر اســاس یافتههــای این
تحقیق که در جورنال "لنست
انکولوژی" منتشر شده است،
در گروهــی کــه تغییــرات
ســبک زندگی را انجام داده
بودند ،طــول تلومرها به طور
قابلتوجهــی ،تا میانگین 10
درصد افزایــش یافته بود ،اما
در گروه شاهد طول تلومرها به
طور میانگین  3درصد کاهش
یافت.
تلومرهــا اغلب بــه نوکهای
پالســتیکی انتهای بندهای
کفش تشبیه شدهاند که مانع از
ریش ریش شدن آنها میشوند.
اخیرا کشف شــده است که
تلومرها ممکن است بلند هم
بشوند ،و پیری سلولها را به
تاخیربیندازند.
دکتــر دین اورنیش ،اســتاد
پزشــکی بالینی در دانشگاه
کالیفرنیا در سانفرانسیسکو و
سرپرست این بررسی میگوید:
"شــماری از تحقیقات نشان
دادهاند که همچنانکه تلومرها
کوتاهتر میشوند ،خطر مرگ
زودرس افزایــش مییابد -و

احتمال دچار شــدن به اغلب
بیماریهای مزمن از بیماری
قلبی و سرطان گرفته تا حتی
زوال عقل باال میرود".
"بنابراین همچنانکه تلومرهای
ما کوتاهتر میشــوند ،به یک
معنا ،زندگیهای ما هم کوتاهتر
میشوند".
کشف کارکرد تلومر در پیری
سلولی ،و آنزیمی که تلومرها
را میســازد جایــزه نوبــل
پزشکی ســال  2009را برای
سه دانشمند از جمله الیزابت
بلکبرن به ارمغــان آورد که
او هم از دانشگاه کالیفرنیا در
لوسآنجلس اســت و در این
بررســی جدید هم کار کرده
است.
به گفتــه این پژوهشــگران
دقیقا معلوم نیست که چگونه
تغییرات سبک زندگی بر طول
تلومرها تاثیر میگذارند .طول
تلومرها بوسیله سازوکارهای
متعددی کنترل میشوند ،از
جمله فعالیت آنزیم سازنده آن
یعنی "تلومــراز" .تصور بر این
است که فعالیت بیشتر تلومراز
باعــث افزایش طــول تلومر
میشــود .اما این پژوهشگران

در این بررسی افزایشی در
فعالیت این آنزیم نیافتند ،و
سایر سازوکارهای احتمالی
را آزمایش نکردند.
همه مردان در این بررسی
دچار ســرطان پروستات
کمخطر تشــخیص داده
شدند ،و تصمیم گرفتند که
تحت درمانهای معمول
با جراحی یــا پرتودرمانی
قرار نگیرنــد .اما به گفته
پژوهشــگران این بررسی
بــرای شناســایی اثرات
تغییرات ســبک زندگی بر
سرطان پروستات این مردان
طراحی نشده بود .به گفته آنها
احتمــال دارد که این یافتهها
درباره تغییرات سبک زندگی
را بتوان به سایر گروههای افراد
هم تعمیمداد.
ایــن نتایج روندی آشــکار را
نشــان میداد :هر چــه این
افراد تغییــرات مثبتتری در
سبکهای زندگیشان ایجاد
میکردند ،طول تلومرهایشان
بیشتر افزایش مییافت.
به گفته این پژوهشگران شمار
افراد شــرکت کننده در این
بررسی کوچکتر از آن بود که
بتواند رابطه ســببی را اثبات
کند .اما به گفته آنها علیرغم
انــدازه کوچک این بررســی،
تفاوت میان دو گروه بســیار
قابلتوجه بود.
اورنیــش میگویــد کــه
کارآزماییهــای بزرگتر مورد
نیاز است تا مشخص کند آیا
تغییرات سبک زندگی میتواند
به طور قابلتوجهی خطر مردن
زودهنگام افراد را کاهش دهد
یا نه.

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر ار  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
  نقل و انتقال سریع ارز

به اقصی نقاط جهان
  تضمین بهترین نرخ روز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

با بیش از  30سال پیشینه
در ارائه خدمات ارزی

بهمدیریت:
بیژن احمدی

ساعات کار :همه روزه 11 :تا 19
____________________________________
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc
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مونتریال :از خودمان...

مدیریتزندگی...
 ۳روش تنفس عمیقبرای کاهشاضطراب
تمریــن تنفس عمیق سیســتم
عصبی پاراســمپاتیک مــا را که
مسئول فعالیتهای بدن در زمان
استراحت است ،تحریک میکند.
این سیستم عصبی دقیقاً متضاد
با سیســتم عصبی سمپاتیک ما
عمل میکند که فعالیتهایی که
با واکنش جنگ و گریز در ارتباط
است را تحریک میکند.
از تمامی عملکردهــای خودکار
بدن --عملکردهای قلبی-عروقی،
گوارش ،هورمونی ،غددی ،ایمنی--
فقط تنفس است که میتواند به
سادگی به صورت اختیاری کنترل
شود.
با تغییر اختیاری سرعت ،عمق و
الگوی تنفس ،میتوانیم پیامهایی
که از دستگاه تنفسی بدن به مغز
فرستاده میشود را تغییر دهیم.
به این ترتیب ،تکنیکهای تنفس
دری بــه روی شــبکه ارتباطی
خودکار بــاز میکند که از طریق
آن میتوانیــم با تغییــر الگوی
تنفسیمان با زبان بدن ،پیامهای
خاصی به مغز بفرستیم ،زبانی که
مغز آن را میفهمد و به آن پاسخ
میدهد .پیامهای دستگاه تنفسی
تاثیراتی سریع و قوی بر روی مراکز
اصلی مغزدارند که با فکر ،احساس
و رفتاردرگیر هستند.
تکنیکهای مختلفی برای کاهش
اســترس و اضطراب وجــود دارد
که در اینجا به ســه مــورد از این
رویکردها اشاره میکنیم:

•

و قتــی

• تنفس
مقاومت

تنفس مقاومت
درســت همان چیزی است که از
نامش پیداست:
تنفســی که در برابــر جریان هوا
مقاومت ایجاد میکند.
مقاومت را میتوان با جمع کردن
لبها ،گذاشتن نوک زبان دربرابر
قسمت داخلی دندانهای باالیی،
خشخش کردن از دندانهای گره
خورده ،سفت کردن عضالت گلو،
کمی بستن دهانه حنجره ،باریک
کردن فضاری بین تارهای صوتی یا
استفاده از یک شیئ خارجی مثل
نفس کشــیدن از داخل یک نی،
ایجاد کرد.
شــاید همه اینها کمــی برایتان
پیچیــده بــه نظر برســد .نفس
کشــیدن باید کاری راحت باشد،
درست است؟
کمی برایتان راحتترش میکنیم:

طبــق نظــر کارشناســان نفس
کشیدن از بینی به مراتب نسبت
• تنفس منسجم
تنفس منسجم ،نفس کشیدن با به نفس کشیدن از دهان مقاومت
ســرعت  ۵نفس در دقیقه است بیشتری تولید میکند.
که متوســط محدوده ســرعت
تنفس رزونانس میباشــد .برای • حرکت تنفس
اینــکار میتوانید بــرای دم تا  ۵حرکت تنفس زمانی است که نفس
بشــمارید و برای بــازدم نیز تا  ۵از ذهنتان فراتر میرود .این تمرین
بشمارید .سرعت  ۵دقیقهای ،تنوع را میتوان با یک ماساژ داخلی بدن
ضربان قلب ( ،)HRVکه سنجش مقایسه کرد .فرســتادن نفستان
درستی عملکرد سیستم عصبی به جایــی دور و اطراف بدنتان (به
پاراسمپاتیک است ،را به ماکسیمم شرط آنکه گم نشود) به شما کمک
میرساند .تغییر سرعت و الگوی میکند تمرکزتان را روی تمرین
تنفــس HRV ،را تغییر میدهد حفظ کنید نــه روی کارهایی که

ZONYCHO

>> فرهنگ تغذیه سالم و
بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان
و بهداشت خانواده

و بهداشت خانواده :جلد دوم

( 5جلد)

فرهنگ تغذیه سامل

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health
Volume 2

فرهنگ تغذیه سامل

پروفسورپرویزقدیریان

به قیمت

جلد دوم

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health
Volume 1

فرهنگ تغذیه سامل
و بهداشت خانواده

جلد اول

پروفسورپرویزقدیریان

Professor Parviz Ghadirian

پروفسورپرویزقدیریان

Professor Parviz Ghadirian

و بهداشت خانواده :جلد چهارم

پروفسورپرویزقدیریان

 75دالر

فرهنگ تغذیه سامل

رنکردنی:
باو

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health
Volume 4

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health
Volume 3

فرهنگ تغذیه سامل
و بهداشت خانواده

4
جلد چهارم

پروفسورپرویزقدیریانProfessor Parviz
Ghadirian

Professor Parviz Ghadirian

فرهنگ تغذیه سامل
و بهداشت خانواده

جلد سوم

پروفسورپرویزقدیریان

فروش

همه روزه
در تپش دیجیتال

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health
Volume 5

6162 Sherbrooke W.

514-223-3336

Professor Parviz Ghadirian

همچنین برای دریافت کتاب ها
از طریق اینترنت به سایت

زیر مراجعه کنید:

فرهنگ تغذیه سامل

Tel.: 514-223-3336

•

و بهداشت خانواده :جلد پنجم

MONTRÉAL QC H4B 1L8

اینتکنیکتوسطراهبینمسیحی
ارتودکس روسی در حول و حوش
قرن یازدهم ابداع شده است .این
راهبین تکنیک حرکت تنفس را به
جنگجویان روسی مقدس آموزش
میدادند تا از آنها دربرابر آســیب
محافظت کرده و بــه آنها قدرت
بدهند که دربرابر مهاجمین پیروز
شوند.
__________________

نازنین مــی گوید" :این
باعــث خوشــحالی و
احساس غرور و موفقیت
برای تــک تــک افراد
گــروه و من بود .ما برای
رسیدن به این هدف به
مدت یک ســال با گروه
تمرینات مختلف انجام
داده بودیم ...افرادی که
یک ســال پیش هرگز
تصور نمــی کردند که
روزی بتوانند این راهپیمایی را
با موفقیت انجامدهند.
البته این خوشحالی و موفقیت
برای من به عنوان یک مربی و
یک تراپیست به مراتب بیشتر
از افراد گروه بود".
-----این روز ها در مجامع مختلف
صحبت از رشته جدیدی بنام
کینزیولوژی شنیده می شود
که بالفاصله برای شنونده این
سوال مطرح می شود که این
لغت یعنی چه؟
از نازنیــن توضیح کوچکی
در مــورد رشــته اش،
«کینزیولوژی»خواستیم:
 «معنــی لغت کینزیولوژییعنی حرکت شناسی و کسی
که این حرفه را انتخاب کرده
و تحصیالت الزمــه را انجام
داده به نام کینزیولوگ خوانده
می شود.
کینزیولوگ حداقل سه سال
برای گرفتن مدرک لیسانس
در رشته علم حرکت شناسی
تحصیل کرده کــه البته در
صورت تمایل تا درجه دکترا
پیــش خواهــد رفــت و در
نهایت متخصص علم حرکات
شناسی خواهد شد.
باید گفت که یک کینزیولوگ
با توسل به یک سری حرکت
مختلف ورزشی که بر اساس
علــم حرکت شناســی پایه

_______________
Kinesiology
The word comes from
the Greek word kinein, to
move.
Kinesiology, also known
as human kinetics, is the
scientific study of human
movement.
Kinesiology addresses
physiological, mechanical, and psychological
mechanisms. Applications
of kinesiology to human
health include: biome;chanics and orthopedics
;strength and conditioning
sport psychology; methods of rehabilitation, such
as physical and occupational therapy; and sport
and exercise.
()Wikipedia

فرهنگ تغذیه سامل
و بهداشت خانواده

جلد پنجم

پروفسورپرویزقدیریان

6162 Sherbrooke W.

تاریخچه حرکت تنفس بسیار جالب
است.

فرهنگ تغذیه سامل

تپشدیجیتال:

•

این چرخه را  ۱۰مرتبه تکرار کنید.
------

و بهداشت خانواده :جلد اول

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

•

هربار که نفس را بیرون میدهید،
آن را بــه پایین ســتونفقراتتان
حرکتدهید.

و بهداشت خانواده :جلد سوم

ARTHODEX

هربار که نفس را داخل میکشید،
آن را به باالی سرتان ببرید.

پروفسورپرویزقدیریان

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

•

فرهنگ تغذیه سامل

ZACHE

•

وقتی نفستان را بیرون میدهید،
تجســم کنید که آن را به پایین
ستونفقراتتان ،یعنی کف لگنتان
هدایتمیکنید.

پروفسورپرویزقدیریان

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

نفس را داخل میکشید ،تجسم
کنید که نفستان را به باالی سرتان
حرکت میدهید.

!Bouge-Toi

همین حلظه اضطراب تان را با
تنفس عمیق کم کنید!

که این موجب تغییر در سیستم
عصبی بدن خواهد شد.
هرچه  HRVباالتر باشد بهتر است
زیرا  HRVباال باعث میشــود
سیستمقلبی-عروقیسالمتر
و سیستم واکنش استرس
قویتری داشــته باشــیم.
تنفس با سرعتی که نزدیک
به ســرعت رزونانس ایدآل
(حدود  ۵نفس در دقیقه)
باشد HRV ،را ده برابر
باال میبرد.

باید انجــام دهید زیرا تا
 ۵شمردن ممکن است
برایتان خســتهکننده
شود.
در زیــر بــه
چرخــهای که
متخصصین ارائه
دادهاند اشــاره
میکنیم:

یکشنبه  22سپتامبر امسال
 23اُمیــن ماراتون مونتریال
(بخشــی از ماراتون جهانی
«راک انــد رول») با حضور
بی سابقه بیش از 32هزار نفر
انجام شد.
ماراتن مونترال یک فعالیت
ورزشی است که به مدت ۵۳
ســال متوالی سالی یکبار در
مونترال انجام می شود و هر
ساله تعداد پرشماری در این
مسابقه شرکت می کنند.
بر خالف آنچه بســیاری می
انگارند ،برای شرکت در این
فعالیت ورزشی هیچ
نوع محدودیت سنی
وجــود نــدارد و هر
کســی در هر شرایط
جســمی مــی تواند
شرکت نماید .افراد به
تناســب قدرت بدنی
و آمادگــی خود ،می
توانند فاصلــه ای را
بین یک تا چهل و دو
کیلومتــر انتخاب کرده و در
آن بدوند یا راهپیمایی نمایند.
معمــوال هر کدام شــرکت
کنندگان به دالیل خاصی در
این برنامه شرکت می کنند؛
مثال یک نفر برای سنجیدن
قدرت بدنی خــود ،دیگری
برای پشتیبانی ازدوستان ،و یا
جهت باالبردن اعتماد به نفس
خود و یا حتــی صرفا برای
تفنن و تفریح در این مسابقه
شرکت می کند.
ناگفته نماند که برنامه ریزی
و اجرای این راهپیمایی بزرگ
نیاز به یک سازماندهی بسیار
گســترده و حســاب شده و
تعداد زیادی نیروی انسانی که
همگی بطورداوطلبانه شرکت
میکننددارد.
شــرکت کننــدگان باید دو
روز قبل از مسابقه به بخش
اداری برگزاری جهت دریافت
لباس و شماره ای که به سینه
دوندگان چســبیده و دارای
دســتگاه ثبت کننده زمان
(تایمر) می باشــد ،مراجعه
کنند .
در روز مســابقه گــروه های
دونده بــا توجه به فاصله ای
که می دوند از نقاط مختلف
تعیین شده در شهر مونترال
حرکت کرده و در خط پایان
همگــی در یک محل تالقی
میکنن .د
امســال نازنین غالمی ،یکی
از دختــران جــوان و فعال
جامعه ی ایرانیان مونتریال،
به عنوان یــک کینزیولوگ
 ،kinesiologueبرای اولین بار
همراه با یک گروه پانزده نفره،
شامل افراد سنین باال و وزن
های فوق سنگین ،یک مسیر
ده کیلومتــری را طی کرد و
همگی توانستند به خط پایان
برسند.

گذاری شده در سه جهت
مختلف عمل می کند:
پیشــگیری ،درمان و
عملکردورزشی.
در مرحلــه پیــش گیری،
هــدف یــک کینزیولوگ
پیشگیری از ناهنجاری های
متابولیک مثل بیماری های
قند ،فشار خون باال و چاقی
می باشد.
رد مرحلــه درمــان،
کینزیولوگ مسئول ورزش
دادن به بیمارانی که بعد از
دچار شدن به امراض قلبی،
ریوی ،شکستگی های
مختلــف ،صدمــات
عضلــه ای و حتــا
ســرطانی به پزشک
مراجعــه مــی کنند
کــه در مرحلــه این
متخصص با بکار بردن
ورزش هــای مختلف
تــاش می کنــد تا
ضمن تسکین درد با
ترمیم محلهای آسیبدیده
بیمار را به زندگی روزمره
برگرداند.
بایــد در نظر داشــت که
یــک فیزیوتــراپ و یک
کینزیولوگدو فرد مختلف
بــوده ولی میتوانند جهت
بهبــود بیمار تشــریک
مســاعی و همکاری های
الزم را بعمل آورند .
و باال خره در مرحله سوم
یعنیعملکردکههمانکارایی
باشد متخصص (کینزیولوگ)
می تواند یک برنامه ورزشی
ساده را برای گروهی به اجرا
بگذارد و یا یک برنامه گسترده
و مخصوص جهت آماده سازی
ورزش کاران در حد مسابقات
را برنامه ریزی نماید .
از نازنیــن غالمی ســخت
کوش سپاســگزاری میکنیم
و در برنامــه های آتی برایش
آرزوی پیروزی وموفقیت های
روزافزون داریم.

پروفسورپرویزقدیریان

for mail ordering:
www.allnaturalremedies.net

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

نزد ایرانیان است و بس!

www.paivand.ca
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بوده دمش گرم!

دوسـ
تـای واقـعـی پشت سر هم
حـرف نـمیـزنـن؛ جمع میشن
با هـــم پشت سر بـقیه حرف
میـزنن!
( از کتاب اصول زن بودن – جلد
 – ۸پـاورقی صفحه ) ۲۰۱۳

به
سال
متی
ما
دری که اگـه ۱۰۰
تـا
پــ
ـریز خالی هم باشه؛ برای
وصل کردن جاروبرقی  ،گوشیه
تو رو از شارژ در میاره!

اینه که وقتی گرســنت میشه
نمیتونیدرس بخونی
وقتی هم که سیر میشی نمیتونی
درس بخونی
ولی مشکل ا
صلی
تر
اینه که حد
یا
وسط نداره ،گرسنه ای یا سیر!

نمیدونم چه رمزیه المصـــب؛
بعضیا میگــن “عزیــزم” انگار
فحــشدادن!
ولــی بعضیــا بــه آدم میگن
“دیوونـــه” انگار دنیـا رو به آدم
دادن!
یعنی
ﻣﻮﻧﺪﻡ
ﭼﯽ ﺑﮕﻢ |:

یه ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺩﺍﺭﻡ  ..ﻫـﯽ ﺯﻧﮓ
ﻣﯽ ﺯﻧﻪ ﻣﻦ ﻓﺤﺸﺶ ﻣﯽ ﺩﻡ…
ﺳﺮﯼ ِ ﺁﺧﺮ ﮐﻪ ﻓﺤﺸﺶ ﺩﺍﺩﻡ ،
ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺯﺩه :ﮐﺎﺭﯼ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ
ﺩﯾﮕﻪ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻧﻤﺎﺍ!


در لبنان ناراضیند

در واقع آنها در تمام کشــور
هایی که مسلمان نیستند راضی
اند ودر تمام کشور های مسلمان
ناراضی!!
و آنهــا چه کســی را برای عدم
رضایت خود مقصر می دانند؟
اسالم؟ نه
رهبرانشان؟ نه
خودشان؟ نه
آنها کشــور هایی را که در آنجا
راضیند مقصــر می دانند و می
خواهند آن کشــور ها را تغییر
داده شبیه کشور ی بکنند کهدر
آنجا ناراضی بودند...

آیا میدانید چه کســی اولین بار 
ماست رو کشف کرد
باز کردن سر حرف
آیا میدانید چه کسی اولین بار آن گاهـــی اوقــات از بــاز کردن
را با خیار قاطی کرد
گاوصنـدوق بانــک هــم سخت
آیا میدانید چه کسی به آن گردو تره |:
و نعنا را افزود

المصب خیلی حال میده ،هرکی یکی از مشکالت دوران تحصیل

چه ساده؛ موجز و دقیق!
هیچ فکر کردین؟!
خیلی از مسلمین در این مناطق
ناراضیند...

آنها در غزه ناراضیند
در مصر ناراضیند
در لیبی ناراضیند
در مراکش ناراضیند
در ایران ناراضیند
در عراق ناراضیند
در یمن ناراضیند
در پاکستان ناراضیند
در افغانستان ناراضیند
در سوریه ناراضیند

پس کجا راضیند؟

در استرالیا راضیند
در کانادا راضیند
در انگلیس راضیند
در ایتالیا راضیند
در فرانسه راضیند
در آلمان راضیند
در سوئد راضیند
در نروژ راضیند
در دانمارک راضیند
در آمریکا راضیند
در هلند راضیند

س
و
پ
اسپ ر

ش
ی
ا
ل
های

 

همه روزه در
اخوان وست آیلند

صلوات بفرست آقا!

5 RULES TO REMEMBER IN LIFE:
BONUS:
Condoms don’t guarantee
safe sex. A friend of mine
was wearing one, when he
was shot by the woman’s
husband!!...

استغفراهلل!

ایمیل از طرف خدا!
فکر کنید من اصال وجود ندارم!
بروید مثل آدم زندگی تان را بکنید
و این قدر داستان و شعر درست نکنید!
اگرخودتان من را درست کرده اید
که کاسبی کنید و سر همدیگر را کاله
بگذارید!
چرا پای من را وسط می کشید؟!
اگر من چنین خدایی هستم،
چرا موســی را بفرستم بگویم شنبه را
تعطیلکند!
و عیسی را بفرستم بگویم یک شنبه را!
و محمد را بفرستم بگویم جمعه را ؟!
چرا کاری کنم که عیسوی شرابش را
در کلیسا بنوشد!
و مســلمان به جای شــراب شــاق
بخورد؟!
اگر همهدین ها می گویند من این قدر
مهربانهستم،
چرا بیشتر تلفات تاریخ و جنگ ها در
تاریخ با نام دین و انجام تکلیف دینی
و هدایت مردم و بردن مردم به بهشت

they will remember you
when they’re in trouble
again.
. Many people are alive
only because it’s illegal
to shoot them.
. Alcohol does not solve
any problems, but then
neither does milk.

4
5

1

. Money cannot buy
happiness, but it’s more
comfortable to cry in a
Corvette than on a bicycle.
. Forgive your enemy,
but remember the asshole’s name.
. If you help someone
when they’re in trouble,

صورت گرفته؟!
چرا این همه آدم کج و معوج به اســم
من روی زمین خدایی می کنند؟!
و کلید بهشت می فروشند
و یــا دنیا را برای مخلوقــات من (؟!)
جهنم کرده اند؟!
اگر من خدایی هســتم که به عبادت
محتاج باشد!
خدایی که قسم بخورد جهنمش را از
نافرمانان پر می کند!
خدایی کــه فقط محبان علــی را به
بهشت راه بدهد!
و بقیه پیامبرانش بشوند زرشک!
خدایی که می گوید زمین آزمایشگاه
است و آدم ها موش آزمایشگاهی!
و تمام آنچه را که در زمین حرام کرده
در بهشت وعده می دهد!
اون من نیستم ،اصال من نیستم!
بروید مغزتان را بکار ببرید و بیخود بی
عرضگی هایتان را به اسم این که من
چیزی می دانم که شــما نمی دانید،
نگذارید!
اگر نمی توانیــد از پس گردن کلفت
هایتان بر بیائید ،چرا پای من را وسط
می کشید؟

ع
ا
ل
ی

2
3

نخیر ؛ قرار نیســت من در آن دنیا
حساب الت و لوت های دنیا را برسم!
اگر عرضهدارید خودتان از خجالتشان
در بیائید و الکی خودتان را بچه مثبت
های بی عرضه بهشت معرفی نکنید!
یعنی چی دســت روی دســت می
گذارید و منتظران فالن و بهمان می
شوید!
همه شــماها چند میلیاردی ســلول
خاکستری در آن مغزهایتان دارید؛
بکارش ببرید و بجای تسبیح و استخاره
انداختن ،از این سلول ها استفاده کنید
تا فاسد نشود!
اگر در قدرت طلبی و فریبکاری روی
مزرعه حیوانات را هم سفید کرده اید
و به همه دنیا گنــد زده اید؛ چرا می
قـدر من است؟!
گوئید قضا و َ
یعنــی من به انــدازه مدیر گوگل هم
حکمت ندارم؛ یکدم ودستگاهدرست
و حسابی راه بندازم که هم کارمندش
راضی باشد؛ هم مصرف کننده اش؟!
شــما یک بار در این گوگلSign In ،
کنید تا دو هفته بس است؛ الزم نیست
روزی چند بار جلویش خم و راســت
بشوید!

وست آیلند


فقط یه ایرانی میتونه  1000دالر
بده میز ناهار خوری بخره ولی در
آخر روز زمین غذا میل کنه!

بعضیا هم هستن اینقد ماهن که
میخوای هی نگاشون کنی
چیه؟! چرا زل زدی به من؟!

اگه میدونستی چقد برام مهمی
کاله ایمنی میذاشــتی ســرت
میرفتیبیرون!
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کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

تدریس خصوصی پیانو
برای همه سنین

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

استاد شیدا قرچه داغی

Tel :514-484-8748

sheida.g@hotmail.com

چقدرقهوهشناسید!

یک اعتراف:
من قهوه خیلی دوست داریم اما انواع آن
را درست نمیشناسم .در کافیشاپ یا
ی را میگیرم
همان قهوه همیشگ 
یا همینجور تصادفی چیزی را انتخاب
میکنم.
این اصال خوب نیست.
البته طبق گفتهی یک کافهچی ،حدود
 ۹۰درصد آدمها  -دستکم در ایران -
تفاوت همه قهوهها را دقیق نمیدانند.
اگر شما هم میدانید که اسپرسو
خیلی تلخ است ،اما فرق موکا و الته
را نمیدانید این طرح آموزنده را با
دقت مطالعه کنید ،دفعه دیگر که به
استارباکس می روید ،با دانش سفارش
بدهید!
ــــــــــــــــــــــــ
و هزار خواهش و تمنا کنید تا سرویس
هایش مثل ساعت کار کند!
استغفرالهتوبه!
فتنه خامن مونتریالی
ــــــــــــــ

ف
قط در ام القری!

ز
ن رو به خدا کرد و
ما نصف مردها با گفت :چرا باید دیه
شد؟
خداوند مهربانانه ف
تو را بكشند ،به رمود :عزیز من ! اگر
شوه
رت شصت میلیون
م
ی رسد ،ولی اگر او را
بکشند تو صاحب
ص
د و بیست میلیو
ن می شوی !!! زن
خندید و گفت :خدا
یا حکمتت را شکر!!

شما هم
به لیست بلند
ایمیلپیوند،
بپیوندید:
اگر می خواهید از انتشار
اینترنتیپیوند
بصورت منظم آگاه شوید،
نشانی ایمیل خود را
به ما ایمیل کنید:

@info
paivand.ca
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
>> Email: elahem@sympatico.ca
Tel.:514-619-4648

اسالمسیاسی،جنسیتوجنسگونگی
(نگاهی کوتاه به آخرین کتاب شهـال شفیق)
 ۰۶سپتامبر ۲۰۱۳

اسد سیف

اسالمگرایی به عنوان جنبشی
سیاســی در جهان معاصر چه
هدفی را دنبال می کند؟
آیا می خواهد با بسیج مسلمانان
بر محور اصول و احکام اسالمی
دنیایی نو بنیان نهد و یا اینکه
بازتابی است در برابر مدرنیته؟
شــهال شــفیق ،نویســنده و
جامعهشناس ســاکن فرانسه می
کوشد در آخرین اثر خویش" ،اسالم
سیاسی ،جنسیت و جنسگونگی"
پاسخی برای این پرسش بیابد.
او در هر یــک از چهار فصل کتاب
مــی کوشــد ابتــدا دیدگاههای
اسالمشناسان غیر ایرانی را بررسی
کرده ،پــس از آن با تکیه بر تجربه
ایران ،نظر خویش بیان دارد .به نظر
او مســائل زنان در رابطه با جنبش
کنونی اسالمدر جهان معاصر ،آنگاه
که بحثهای نظری پیش می آید،
در حاشیه قرار گرفته و
می گیرد.
پــس از بــه قــدرت
رســیدن جمهــوری
اســامی در ایران ،در
تقابل سنت و مدرنیته،
جامعه در عمل و نظر
دچار تضادی شد که
دامنــه آن از مرزهای
کشــور فراتــر رفت.
اســامگرایی توسعه
یافت و زمینهای برای
تفکر در جهانی شدن آن پدید آورد.
در بحثهای موجود اگرچه همیشه
صحبتهایــی از موقعیــت زن در
جوامع اسالمی پیش آمده و می آید،
ولی در مســائل نظری این موضوع
در حاشیه قرار می گیرد و مناسبات
جنسیتی در آن راه نمی یابد.
شهال شفیق چگونگی این موضوع را
در کتاب خویش مورد بررسی قرار
داده است .او می کوشد تا ویژگیهای
ضددمکراتیک اسالمیســتها را با
تکیه بر موضع "ضدامپریالیستی"
آنها و "لیبرالیســم" موجود نشان
دهد و چگونگی آن رادر مدرنسازی
جوامع اسالمی بازنماید.
کشورهای اسالمی با ظاهری مدرن،
از یک ســو از ابزار و دستاوردهای

فنی جهان مدرن بهــره می برد و
از آن در توسعه ایدئولوژی خویش
استفاده می کنند ،و از سوی دیگر
از همین ابزاردر مقابله با گفتوگوی
فرهنگهــا و تمدنها ســود می
جویند .نویسنده به درستی تأکید
دارد کــه در تمامی این عرصههای
اجتماعی نباید مناسبات قدرت را
نادیده گرفت.
برای نمونه؛ جمهوری اسالمی می
کوشــد تمامی تناقضاتی را که از
همان آغاز با خود به همراه داشت،
با تکیه بر قدرت سیاسی حل کند.
حاکمیت با استفاده از مدرنیزاسیون،
ســعی در حذف مدرنیت سیاسی
داشــت و آزادیهــای فــردی و
اجتماعی را نادیده گرفته ،سرکوب
نمود.
در همیــن رابطه شــهال شــفیق
"مدرنیت مثلهشــده" را طرح می
کند .به این معنا که در این مدرنیت
جایی برای دمکراسی در نظر گرفته
نشده است و اص ً
ال مخالف آن است.
نویســنده سعی
دارد بــا تکیه بر
تجربــه ایــران،
از ورای مســأله
جنسیت به بحث و
بررسی این موضوع
در بُعــدی جهانی
بپردازد .می کوشد
ماهیت نظامی را
بر خواننده آشکار
کند که با ویژگی
توتالیتری خویش
ســعی در پنهان داشتن تناقضات
دارد و بــا ســرپوش گذاشــتن بر
تفاوتها موضوع هویت جنســی را
نیز همچون هویت دینی ،به دیندار
و بیدین تقلیل دهد .او این موضوع
را تنهادر یک بُعد نمی بیند ،جامعه،
سیاست ،فرهنگ ،و دین را در این
رابطه در بســتری ملموس و قابل
استناد بررسی می کند.
مذهب
ما در ایدئولــوژی هم چون
ِ
سیاسی با امر ُقدسی سروکار داریم،
چنانچه سیاستدر پناهدین به امر
قدســی راه می یابد و جنسیت در
همین رابطه تفسیر می گردد.
اینجاست که مادر و همسر و زن و
پوشش نمادهایی می شوند آغشته
به تقدس .جمهوری اسالمی با توجه

شهباز« :آنچه این نامردمان...!»...
امضــاء کنندگان نامــه ،نام های
زندانیان سیاسی نیازمند درمان را
چنین ذکر کرده اند:
مصطفی دانشجو ،رضا انتصاری،
حمید رضــا مــرادی ،ابوالفضل
قدیانــی ،رضا شــهابی ،علیرضا
رجایی ،عبداللــه مومنی ،محمد
ســیف زاده ،محســن محققی،
محمد رضا مقیسه ،محمد داوری،
یعقــوب ملکی ،محمــود باقری،
جــواد طوماری ،محمــود دولت
آبــادی ،مهدی خدایــی ،علیرضا
بهشتی ،منصورتقی پور ،نادرسامی،
عبدالرضا قنبری ،اسد الله اسدی،
اصغر محمودیان ،محمد صالحی،
عباس نبوی ،شمس الدین مهدی
زاده و داوود اسدی .دربخشی دیگر
از نامه نوشته شده:
«لطفا مشخص کنید این تخلفات

بر این ام ِر مقدس است که سرکوب
را آغاز کرد و در این راه ســرانجام
براثر تبلیغاتی شبانهروزی ،این امر
مقدسگشــته بر بخشــی از مردم
تلقین شد و آنان به مجریان بیاراده
فرامین و احکام دینی تبدیل شدند.
فمینیســم اســامی نیز دستاورد
چنین دورانی اســت ،مفهومی که
بسیارانی را به خود مشغول داشته تا
در متون دینی بکاوند و
دریابند که مث ً
ال بر سر
گذاشــتن روسری به
را تحکیم بخشــیده،
عنوان حجاب و اجب
حفظ کند .نویسنده
اســت یا نه ،و یا الزمه
در ایــن راســتا می
رعایت حجاب به چه
کوشــد تحــوالت
اندازه می باشد.
اجتماعی ســه دهه
شهال شفیق از آنچه
گذشــته ایــران را از
که خود در این عرصه
دیده و یا تجربه کرده ،اسنادی می زاویه جنسیتی بررســی کند تا از
ســازد برای فهم بهتر جامعه .نگاه این راه عمق درگیریهای سیاسی
انتقادآمیز او بر مفاهیم و مســائل ،اجتماعی جامعه را ریشهیابی کند.
وی را در رسیدن به نتایج و تحلیل به نظر او اســام حاکم بر ایران با
موضوع کمک می کنــد .او تأکید "مثله" کردن مدرنیت می کوشد تا
می کند که؛ "آشکار شدن سرشت با هدف "بازگشت به اصل و تجدید
سیاســی حجاب اســامی ،تأثیر حیات اســام" ،به مقابله با "غرب
تکاندهندهای در ذهن من داشت جهانخوار" و "امپریالیســم غرب"
که منشــاء به پرســش کشیدن ،برخیزد .در این میان البته در آغاز،
پژوهش و اندیشــیدن در این باره نیروهای چپ و بخــش مهمی از
گردید .این موضــوع او را به آنجا روشنفکران غیرمذهبی ،دمکراسی
می رساند که؛ "حجاب اسالمی که را بیمقدار جلوه داده ،عم ً
ال زمینه
نخستین هدفش
پوشــاندن زنان از ...نتیجه اما فاجعه بود!
نگاه مردان است،
همچون آیینهای،
مهمتریــن رویارویــی اجتماعــی عینی پیوند نیروهای غیردینی را با
سیاسی در ایران را طی قرن بیستم اسالمگرایان هموار کردند.
جمهوری اسالمی با اجباری کردن
بازتاب می دهد".
تجربه ایران در ایــن میان ،اگرچه حجابدر واقع به آن تقدس بخشید
تلخ ،اما موردیست بسیار غنی برای و از این طریق "خشونت و تبعیض
جنسی را با ایدئولوژی" اسالم درهم
پژوهش.
در بهمن سال  57مردم رژیم شاه را آمیخت .زنان حزبالهی وابسته به
که دنیای مدرن را بدون فکر مدرن ،اقشــار فقیر به نیروی سرکوبگر در
یعنی بدون دمکراسی و آزادیهای این عرصه بدل شــدند تا این "امر
سیاســی و اجتماعی می خواست ،قدسی" را حاکم گردانند.
برانداختند و حاکمیــت رژیمی را رژیم با تکیه بر نیروی امت ،به قصد
پذیرفتند که بازگشت به سنت را می ایجاد "جامعهای ســالم و اسالمی"
طلبید .خمینی با بسیج روستائیان و و در دفاع از اســام ،به ســرکوب
رژیمایدئولوژیکی مخالفان همت گماشت و با کشتن
تهیدستانشهریِ ،
را بنیان نهاد که قوانین حکومتی آن آنان ،جامعه را از وجود "مفســدان
فیاالرض" پاک کرد.
ریشه در احکام اسالمی داشت.
جمهوری اسالمی با تلفیق سیاست ملــت که بــه امــت فروغلتید ،و
با مذهب ،کوشید مناسبات سنت و فردیتها سرکوب شد " ،در مدینه
مدرنیته را در سازماندهی اجتماعی اســامی دیگــر مرزی میــان امر
سیاســی جامعه به کار گیرد تا از شخصی و امر اجتماعی" باقی نماند،
این طریق قدرت سیاســی خویش "چنانچه میان مردم و حاکمیت.

میان فــرد و جامعه
نیــز تمایــزی در
شما را به جلسه آینده اجنمن
کار نیســت" .همــه
باهم پاســدار اسالم
دعوت میکنیم:
هســتند .نتیجه اما
______________
فاجعه بود؛ نابرابرهای
La Charte des valeurs
اجتماعی گســترش
québécoises
یافت ،فســاد فراگیر
قانون منع استفاده از نشان مذهبی در سر
شــد ،و مردم متوهم
ســرخورده شدند .بر
کار برای کارکنان سرویس های اجتماعی
چنین بستری بود که
توسط دولت پالین مروا به سود یا ضرر
بخشی از حاکمیت با
زنان است؟»
عنوان "اصالحطلب"
______________
وارد عرصــه شــد.
اصالحطلبــان اما از
زمان :یکشنبه  6اکتبر 2013
همــان آغاز در چنبر
 11صبح تا  2بعدازظهر
تناقضــات گرفتــار
به همه شما خوشامد می گوییم.
آمدند.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
Tel.: 514-619-4648
خالصــه اینکــه؛
حکومت اسالمگرایان
آیینــهای در برابر ما قرار می گیرد،
خود را نماینده خدا بر
روی زمین می داند که "وظیفهاش ما را به دوباره نگریستن و اندیشیدن
هدایت امتدر مسیر ساختن جامعه به آن دعوت می کند .پرسشهای
ایدهآل اسالمی است ...و این نیازمند او از ســالهای سپریشده برای ما
آن اســت که پیکر امت همواره از نیز پرسش می شوند و این خود بر
عناصر فاســد پاک شود .در نتیجه ،ارزش آن می افزاید.
نه تنهــا مخالفان سیاســی ،بلکه دردورانیکهتحقیقاتاسالمشناسی
کل جامعه نیز که بایــد خود را بر در جهان تابع نظــرات کارتلهای
اساس الگوی تحمیلی اسالمگرایان نفتی و صادرکنندگان اسلحه است و
ِ
واقعیت واقعاً موجود تحقیق در این
شکل دهد ،هدف سرکوب قرار می
گیرند" .و این ممکن نمی شود ،جز عرصه در حاشــیه قرار دارد ،کتاب
از راه وحشــت و ترور که این البته شهال شفیق اثریســت متفاوت و
ماهیت چنین رژیمهایی اســت .به خواندنی.
قول هانا آرنت؛ "اگر قانونیت جوهر "اســام سیاســی ،جنســیت و
نظامهای غیراســتبدادی اســت و جنسگونگی" بخشی از پایاننامه
بیقانونیجوهرنظامهایاستبدادی ،دکترای شهال شــفیق است که به
جوهر نظامهای توتالیتر ارعاب و ترور دریافــت "جایزه لوموند" نیز موفق
است" ،چیزی که سه دهه در ایران شده است .این اثر را رضا ناصحی به
فارسی برگردانده و انتشارات خاوران
حاکم است.
شهال شــفیق در "اسالم سیاسی ،در پاریس منتشر کرده است.
(شهرزادنیوز)
جنسیت و جنسگونگی" بحثهای
زیادی را پیش می کشد که سراسر
•
گذشته ماست .این گذشته همچون

نیازمند درمــان زندان های دیگر
را نیز به عنوان مشت نمونه خروار
نقل می کنم.
تارنمای بی بی سی فارسیدرتاریخ
 14دیمــاه  ،1391در مطلبی با
عنوان "زندانیان سیاســی ایران
در تنگنای امکانات پزشکی" می
نویسد:
« ...فعاالن مدنی و سیاســی که
اندکی بعــداز آخریــن انتخابات
ریاست جمهوری زندانی شده اند،
برای رسیدگی پزشکی و دریافت
خدماتدرمانیدر تنگنا قرارگرفته
اند».
همسر فیض الله عرب سرخی به
بی بی ســی می گوید که دریکی
از آخریــن مالقات هایش متوجه
شده است که او درروزهای گذشته
عالئمی شبیه سکته مغزی داشته
است:
«همبندانش گفتند که مدت ها

بیان عقیده در وبالگ شــخصی
دســتگیر شــد و در  24ساعت
نخســت بازداشــت چنان بالیی
برســرش آوردند که با شکستن
شیشه عینک و بریدن رگ دست
به خودکشی زد.
در سه سال گذشته ،او هدف کینه
توزی سبعانه والیتمداران بوده و
براثر شکنجه های جسمی و روحی
سالمت خود را ازدست داده است.
خبرگزاری "هرانــا" ،درتاریخ اول
شــهریور  1392دربــاره اش می
نویسد:
«محمدرضا پورشجری کهدرزندان
از بیماری های گوناگون و مشکالت
قلبی رنــج می برد ،بــا باالرفتن
قندخون و مخالفت مســئوالن با
اعزامش به بیمارستان روبروست».
میترا پورشجری ،دختر این وبالگ
نویــس به گزارشــگر "هرانا" می
گوید >>{ :ادامه در صفحه}36 :

>> ادامه از صفحه6 :

که با جان زندانیان ارتباط دارد چرا
صورت گرفته و اگر افرادی بهدالیل
سیاسی بنا دارند معالجه زندانیان
سیاسی را با مشکالت عدیده ای
مواجه سازند آن را روشن کنید».
امــا ،نه ســهل انگاری یــا تعمد
جنایتکارانه و بازی کردن با سالمت
و زندگی زندانیان سیاسی بیمار -
که بیشتر بیماری هایشان نیز ناشی
از شکنجه های جسمی و روحی
خــود زندان اســت  ،-منحصر به
زندان اوین و بند  350آن است ،و
نه همه اهریمن صفتی و ستمگری
که درحق زندانیان رواداشــته می
شود محدود به جلوگیری از درمان
بیماران است.
به عنوان توضیح یک نمونه از این
اهریمن صفتی ها که زیرچشــم
زندانبانان مراقب و کارکشته به طور

روزمره انجام می شود را شرح داده
و سپس به ذکر سه نمونه از رفتار با
زندانیان سیاسی بیمار زندان های
دیگر می پردازم:
مهدی محمودیان ،زندانی سیاسی
عضو جبهــه مشــارکت درنامه
ای خطــاب به ســیدعلی خامنه
ای درباره زنــدان مخوف رجایی
شهرکرج می نویسد:
«در این زندان هرکسی که کمی
زیباییدرچهرهداشته باشد و احیانا
زور در بازو نداشــته باشد یا پول
خوبی درحســابش نباشد که باج
بدهد ،به زور درسالن های مختلف
و هرشب دریک اتاق گردانده می
شود و هر "مفعولی" صاحبی دارد
و ازاین بابت پولی به دســت می
آورد».
سه نمونه زندانیان سیاسی بیمار

جلسه اجنمن زنان

سردرد خیلی شدید داشت و درد
تا گردن و نخاع ادامه داشته است.
به دلیل همین درد ،درطول یک
شــب اورا چهاربار به بهداری برده
اند ولی برای کاهش درد فقط به او
مسکن تزریق شده است».
نمونهدیگر:
« ...مســعود باســتانی ،روزنامه
نگار اصالح طلــب زندانی ،دچار
سردردهای مفرط شــده و با آن
که خانواده اش گفته اند که او در
زندان دچار بیماری خونی شــده
است ،مسئوالن زندان رجایی شهر
برای کمک به درمــان او اقدامی
نکرده اند».
نمونه سوم ،محمدرضا پورشجری
(ســیامک مهر) نویسنده وبالگ
"گزارش به خاک ایران" است که
درست سه سال پیش 29 ،شهریور
 ،1389با یــورش دژخیمان ولی
مطلقه فقیه به خانه اش ،به اتهام
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موسیقی..

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

ازنازی بپرس!...

جملههایزیباوتاثیرگذار

• اگر هر روز راهت را عوض كنی،
هرگــز به مقصد اصلــی نخواهی
رسید.
• كســانی كه نمی توانند فرصت
كافی برای تفریــح بیابند ،دیر یا
زود وقت خود را صرف معالجه می
كنند.
• صاحب اراده ،فقط پیش مرگ
زانو می زند ،و آن هم در تمام عمر،
بیش از یك مرتبه نیست.
• وقتی شــخصی گمان كرد كه
دیگر احتیاجی به پیشرفت ندارد،
باید تابوت خود را آماده كند.
• كســانی كه در انتظــار زمان
نشسته اند ،آن را از دست خواهند
داد.
• كســی كه در آفتــاب زحمت
كشــیده ،حــق دارد در ســایه
استراحت كند.
• بهتر است دوباره سئوال كنی ،تا
اینكه یكبار راه را اشتباه بروی.
• هــرگاه مشــكلی را مطرح می

كنید ،بــرای رفع آن هم راه حلی
پیشنهادكنید.
• كیفیت جامع یعنیدرست انجام
دادن همه كارها در همان بار اول.
• آنقدر شكست خوردن را تجربه
كنیــد تــا راه شكســت دادن را
بیاموزید.
• اگــر خود را بــرای آینده آماده
نسازید ،بزودی متوجه خواهید شد
كه متعلق به گذشته هستید.
• خانه ات را برای ترساندن موش،
آتش مزن.
• خودتــان را به زحمت نیندازید
كه از معاصران یا پیشینیان بهتر
شوید ،سعی كنید از خودتان بهتر
شوید .اینجا ،كار تمام نشده است،
حتی آغاز پایان هم نیســت ،اما
شاید پایان آغاز باشد.
• تنهــا راهــی كه به شكســت
میانجامد ،تالش نكردن است.
• دربــاره درخــت ،بر اســاس
میوهاش قضاوت كنید ،نه بر اساس

برگهایش.
• از لجاجت بپرهیزید كه آغازش
جهل و پایانش پشیمانی است.
• انســان هیچ وقت بیشتر از آن
موقــع خود را گــول نمیزند كه
خیال میكند دیگران را فریب داده
است.
• كسی كه دوبار از روی یك سنگ
بلغزد ،شایسته اســت كه هر دو
پایشبشكند.
• هركه با بدان نشیند ،اگر طبیعت
ایشــان را هم نگیرد ،به طریقت
ایشان متهم گردد.
• كسی كه به امید شانس نشسته
باشد ،سالها قبل مرده است.
• اگر جلوی اشــتباهات خود را
نگیرید ،آنها جلوی شما را خواهند
گرفت.
• اینكه ما گمان میكنیم بعضی
چیزها محال است ،بیشتر برای آن
اســت كه برای خود عذری آورده
باشیم.

امید ...
اعتماد  ...ایمان
...

ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ...

ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫـﻴﺪ.
ﻫـﻤﺎﻥ
ﻥ ﺁن را ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪاﺭﻧﺪ،
اﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮا
ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎﺏ اﺳﺖ
ﻧﮕﻪ ﺩاﺷﺘﻦ ﻫـﻤﻪ ﻧﻴﺴﺖ!
ﺯﻧﺪﮔﻲ ،ﺭاﺿﻲ

روحانيت و پاکدامنی:
بين علما مشــهور بــود که وجود
مقدس مــوال صاحــب الزمان به
ايشان توجه خاصهای دارند وگاهی
بــه حجره او هم ســر مــیزنند.
روزی امــام عصر قطعه نباتی را به
ســيدعبدالکريم کفاش مرحمت
کرده بودند که ايشان هم مقداری
از آن قطعه نبات را به پدرم ،ميرزا
عبدالعلی مرحمت کردند .پدرم به
منزل آمدند و مقداری از آن نبات
مرحمتی امام عصر را در دهان من
نهادند ...اين علومی که نصيب شد و
عناياتی که به من رسيد ،ريشه همه
اش ،از آن نبات مرحمتی امام عصر
است...هنوز حالوت آن نبات در کام
من اســت و من فکر نم 
ی کنم که
خدا بدن مرا به آتش بسوزاند؛ چرا
که در آن ،تبرکی از امام زمان وجود
دارد( ".خاطره ای از هاشمی نژاد،
بخشی از کتاب مجموعه خاطرات

هر شــب که به رخت
خــواب میرویم ،هیچ
اطمینانی نداریم که ف
خیزیم ،با این حا ــردا صبح زنده برمی
ل ساع
می کنیم «.این ی ُ ت را برای فردا کوک
می
عنی ا د»
ـ
کودک یکســاله ای
را تصور کنید ،زمانی
که
شــما او را به هوا پ
رتاب می کنید ،او می
خ
ندد ،چرا که می داند
که شما او را خواهید
گ
رف
ت.
«ای
ن یعنی اعتماد»
ـ
ر
وز
ی

،
تمام روستایی
برای بارش باران د ها تصمیم گرفتند ،تا
عا ک
نند ،در روزی که برای
دعا همگی دور هم
جم
ع
شد
ند،تنها یک پسر
ب
چه با خود چتری داش
ت«.این یعنی ایمان»

>> ادامه از صفحه32 :
"حاجآقا مجتبی" ،شبســتان ۱۹
خــرداد  )۱۳۹۲ديگر چه کســی
جرات می کنــد نظريات فقهی و
کالمی اين فرد يا احکام صادره از
سوی وی را که درهر صورت بدنش
در آتش نمی سوزد زير سوال ببرد؟
اين فــرد که اعتقاد دارد در جهنم
نخواهد ســوخت به هر کاری قادر
است.
قرائن و شواهد
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اگر شواهد و اطالعات کافیدر وقوع
جرم و فســاد در دسترس نباشد،
عوامل بازدارنده نيز وجود نداشته
باشند و امکان توجيه جرم و گريز از
آن نيز فراهم ،آنگاه برای وارسی می
توان به ســراغ قرائن و شواهد غير
مســتقيم رفت .قرائن زير مدعای
پاک ترين قشر بودن روحانيت را به
جد مورد ترديد قرار می دهند:

۱

 .ســطح زندگی روحانيون در
ســالهای قبل از انقــاب از
متوسط جامعه پايين تر يا حداکثر
در حد متوسط جامعه بود اما امروز
سطح زندگی آنها باالتر از متوسط
جامعه اســت .روحانيــون امروز
عمدهی منابع کشــور را در اختيار
دارند .همهی قرائــن اين نکته را
تاييد می کنند .اين تحول چگونه
صورت گرفته است؟
 .روحانيــون ديگــر از طريق
خمس و زکات يا روضه خوانی و
اوقاف امورات خود را نمی گذرانند.
منابع دولتی و عمومی اســت که
زندگی آنها و مخارج موسسات آنها
را تامين می کند .هزينههای زندگی
روحانيون و هزينههای موسسات
پژوهشی و آموزشــی آنها آن قدر
زياد اســت که بخش خصوصی با
ماليات دينی قادر به تامين درصد

۲

32

برای آشنائی و است
و زیبای موسیق فاده از دنیای عظیم
یک
السیک ،بهترین راه
اینســت که در
سال ساز زد .راه کودکی و جوانی چند
دو
موسیقی کالسی م :با دقت و مرتبا به
ک
کسانی که عالق گوش داد .لذا برای
ه
کجا شروع کنند دارند و نمی دانند از
را
راهگشا در روزن هنمائی های کوتاه و
امه
پی
ون
د
ارائه می دهم.
خواننده گرامی چ
نان
چه سوال و کمک
بیشــتری الزم
 DIALOGUEت دارید لطفا با آدرس
ماس بگیرید:

(نوشته بوریس سیرول نیک)
 ،Bonris Cyrulnikپزشــک
متخصص روان و اعصاب بیشــتر
اوقات زندگی خود را به تحقیق در
باره  La Resilienceگذرانده است.
om
l.c
ai
tm
ho
که
«مقاومت» قابلیت کسی است
@Sheida.g
پــس از تحمل زجر و مشــقات
بســیار دوباره بر پا می خیزد و به
زندگی ادامه می دهد.
یا به عبارت دیگر دوباره متولد می
شــود .در این راه موسیقی کمک را از زبــان او بشــنود .در حالی
بزرگی است چنانچه «تصویرسازی که بعــدا آوازی «یدیش»  Yiddishدیکتاتورهای جهان همیشــه جاز
عصبی»  neruo - imagerieنشان مانند ( Es Brenntدارد می سوزد!) را قدغــن کرده انــد .دیکتاتورها -
داستان های هولناک آن زمان را به چه مذهبی چه سیاســی -همیشه
داده است.
هنرمنــدان را مورد غضب و حمله
موسیقی قدرت بســزایی بر روی گوش همه ی جهانیان رسانید.
بیولوژی دارد .وقتی به موســیقی جالب اســت که موســیقی بطور قرار داده اند .چرا که هنرمندان در
گوش می دهیم ،قسمت راست مغز معجزه آســا درد و رنج را به زیبایی حــال و هــوای آزادی حرکت می
کنند ،که کنترل آن خارج از اقتدار
تبدیل می کند.
تولید انرژی می کمند.
هنگامی که موســیقی می نوازیم Ghetto ،هــا «گتوها» (محله های دیکتاتورهاست.
قســمت چپ مغز (منطقه زبان) مخصوص یهــودی هــا) از لحاظ در نتیجــه آنان را زندانی می کنند
حجم بیشــتری پیدا می کند .این فرهنگی بسیار غنی بودند .کتاب ،یــا می خرنــد 80 .درصــد مردم
بخش مغز در موسیقی دانان حرفه موسیقی ،بحث و گفتگوهای فلسفی بطور طبیعی در جســتجوی ثبات
ای  4برابر بزرگتــر و ضخیم تر از میان ساکنین آن رواج فراوانداشت .و امنیت هســتند ،در صورتی که
سایرین است .بدین ترتیب موسیقی لذا به باور من ،فقر باعث بی فرهنگی هنرمندان از آن می گریزند .آزادی
مغز را شــکل می دهد .نقش دیگر نیســت ،بلکه از بین بردن فرهنگ طلبی ایشان باعث نگرانی و دردسر
آن تعالی بخشیدن به وقایع است .باعث خشــونت و وحشی گری در دیکتاتورهاست .هنر همیشه یاغی
است و از همرنگ شدن و همگانی
چنانچه تاثیر آن را بوسیله آوازهای جامعه می شود.
شدن می گریزد.
پرمعنــی می توان مشــاهده کرد .دیگر در مورد جاز  jazzبگویم.
موسیقی وسیله ی پرقدرتی است هنگام گوشدادن به تلونیوس مانک رشد انســانی در شناسایی نسبت
بــرای تعلیم و تربیــت ،در ارتباط  Thelonious Monkمن احساس هاست .بچه همه چیز را خوب یا بد،
سیاه یا سفید می بینند .سیستم ها
برقــرار کردن بین افــراد .چنانچه سالمت جسم می کنم!
آوازهای کودکانه (البته با محتوای احساس میکنم به کل جهان تعلق توتالیتر از این نوع خصوصیت فکری
درست) در کودکستان ها و مدارس دارم .فکر می کنم دلیل آن احساس استفاده می کنند .تا طرز تفکر مردم
شدید آزادی باشــد .جاز نمایانگر را به تفکر بچه گونه تبدیل نمایند.
شاهد آن است.
با موســیقی می توان درد و رنج را احساســات اقلیت ستمدیده است .به گفته میشــل فوکــو Michel
بیان کرد؛ در جایــی که ابراز آن با سیاه پوستان بوسیله این موسیقی به  Foucaultسیستم هایی که انتقاد
کلمات غیــر قابل تحمل اســت .دنیا نشان میدهند که قادر هستند نمی پذیرند ،الجرم به انحطاط میل
هنگامی که پریمو لــه وی  Primoخارج از اســارت و برده گی ،زیبایی می کنند.
(ترجمه :شیدا قره چه داغی )
 Leviاز زندان نازی جان سالم بدر خلق کنند .در موســیقی آنها روح
برد و برگشت ،هیچکس حاضر نبود تجدید ارزش هی انســانی و آشتی
شرح اتفاقات وحشتناک آن دوران احساس می شود.
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به ما Facebook.com/
بپیوندید! paivand.montreal
اندکی از آن نيز نيست .بودجههای
عمومی نيــز محدوديــت دارند.
دسترســی آنها به "قــدرت بدون
شفافيت" اين دسترسی را سوال بر
انگيز می سازد.
 .پيش از انقالب  ۵۷کســانی
که با روحانيون ارتباط داشتند
يا جوانــان مذهبی بودند که نمی
تواستند کمکی به روحانيت کنند
يــا بازاريانی بودند که بخشــی از
مخارج زندگی آنهــا را تامين می
کردند .اوقــاف و کمکهای مالی
حکومت پهلوی نيز زندگی بخشی
از روحانيونــی را کــه با حکومت
مشکلی نداشتند تامين می کرد.
اما پس از انقالب همهی کســانی
که با روحانيت در ارتباط بوده اند از
امتياز بهره برداری از منابع عمومی
برخوردار شدهاند .روحانيونی که در
گذران معيشت خود دچار مشکل
باشــد (مثل بقيهی مردم) قدرت
چنين جذبی را ندارد.

۳

جرائم فقرا ،جرائم يقه سفيدها

برای يافتن مجرمان روحانی نبايد
به ســراغ ميزان ضــرب و جرح يا
چاقوکشی در خيابان يا زورگيری
رفت .اينها جرائم فقرا و طبقات کم
درآمد است .بخش ديگری از جرائم
فقرا و طبقهی متوســط نيز نقض
معيارهای سبک زندگی روحانيت
در ايران اســت کــه روحانيون و
اعضای خانــواده و نزديکان آنها بر
ديگر اقشار جامعه تحميل کردهاند
و طبعا آنها را دربر نمی گيرد.
روحانيون مجرم دو دســته
هستند:
رانت خواران و بهره برندگان
از امتيــازات حکومت يعنی
مرتکبان جرائم يقه سفيدها مثل
تقلب و زد و بندهای سياستمداران
و صاحبان تجارت و کسب و کار ،و

)۱

3:01 PM

2/21/13

۲

) جانيــان عليه بشــريت با
صدور فتوای قتل مخالفان و
ناهمرنگ هــا ،صدور حکم تازيانه،
قطــع اعضای بدن و سنگســار ،و
ســازماندهی دســتههای اراذل و
اوباش .يک فقير بــرای زورگيری
 ۷۰هــزار تومانی بر ســر دار می
رود امــا يک روحانی بــرای از آن
خود کردن يک کارخانه يا شرکت
چند ده ميلياردی يا مشارکت در
ترور مخالفان نه تنها مجازات نمی
شود بلکه با تقرب به مرکز قدرت
به عضويت شورای نگهبان يا مجمع
تشخيص مصلحت يا هيئت دولت
در مــی آيد .آقای رئيســی برای
تبيين مدعای خود کافی اســت
به روحانيونی که در مقام قضاوت
رشــوه گرفته و در دادگاه انتظامی
قضات محکوم شــدهاند اشاره می
کردند.
1
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برما رفت و آنچه بر

 پس از سال ها دوندگی و جست و جو ،پس از سالها در به دری بر درب این زندان و آن زندان حاال تنها
تکه کاغذی مانده است؛ در دستان مادری داغدار،
پدری غمگین ،هم سری سوگوار و فرزندی بی قرار و
در انتظار .از همه نشانه ها تنها نشانی ی گوری باقی
مانده است و تاریخی برای گرفتن ساک زندانیان جان
فشان.
به خواری کشاندن دیگران
احمد موسوی به کار گرفته بود ،با خواری
از  ۲۷تیرمــاه  ۶۷کــه تمام به شکست خود اعتراف
جمهوری اسالمی قطعنامه می کرد .اگر چه از مدت ها
 ۵۹۸ســازمان ملــل را پیش پذیرش قطعنامه برای
پذیرفت تا شامگاه  ۲۹تیر آگاهان قابــل پیش بینی
که خمینی برای نوشیدن بود ،اما با توجه به تبلیغات
جام زهر بر صفحه تلویریون گســترده ی جمهــوری
ظاهر شــد و پس از آن از  ۳اسالمی و مقاله های روزنامه
مرداد  ۶۷که عملیات "فروغ های کثیراالنتشار که توسط
جاویدان" سازمان مجاهدین نویسندگان مزدوری چون
خلق با کمک نیروی هوایی مهدی نصیری مدیر مسئول
ارتش عراقدر مرزهای غرب وقت کیهان نوشته می شد،
کشــور آغــاز و در روزهای این اقدام برای طرفداران و
پنجم و ششــم مــرداد با دســت اندرکاران نظام ،به
عملیــات "مرصاد" ارتش و ویژه پاسداران وبسیجیان،
سپاه پاســداران جمهوری ضربه ای تکان دهنده بود،
اســامی با شکست مواجه چنان تــکان دهنده که ما
شد  ،روزها و شبهایی سپری تخریب روحیه ی نگهبانان
شــدند که اوضاع در زندان زندان را به روشنی مشاهده
های کشور هر لحظه آبستن می کردیم.
حوادث غیر مترقبه بود .در همراه با پذیرش قطعنامه،
لحظه لحظه های این روزها تحــرکات گســترده ای از
فضای زندان در تب و تابی طــرف ســازمان مجادین
بی قرارانه می ســوخت و خلــق و نیروهــای عراقی
ما زندانیان همه در شــور و صورت گرفت و ســرانجام
التهاب بسر می بردیم .چشم در فضای نا متعادل زندان
ها و اندیشه ها به آینده ی خبر عملیات فروغ جاویدان
مبهم دوخته شــده بودند .به گوش رسید .در روزنامه
در چنین شرایطی بود که ها و تلویزیون اخبار ضد و
چند روز قبــل از پذیرش نقیضی پخش می شد .ما
قطعنامه ی شــماره  ۵۹۸زندانیان بند در راهروها به
تعــداد زیــادی از زندانیان صدای اخبــار رادیو گوش
مجاهــد را که احکام زندان می ســپردیم کــه از اتاق
ابد و بیســت سال داشتند نگهبانی پخش می شــد.
به زیر هشــت فرا خواندند اخبار روزهای اول پیشروی
و لغو احکامشــان را به آنها سازمان مجاهدین خلق را
ابالغ کردند .احکام ابد به ده اعالم میکرد .با شنیدن اخبار
سال و احکام بیست سال به لحظه به لحظه بر التهاب و
هشت سال تقلیل پیدا کرد .شور ما زندانیان افزوده می
موج شادی و امید همه ی شد .زندگی روزمره ی بند
بند را فرا گرفته بود .باورمان تا حدودی مختل شده بود.
نمی شد که بعد از این همه همهدر انتظار شنیدن اخبار
درگیری و بعد از نزدیک به تازه بودیم .از یعد از ظهر روز
دو سال اعتصاب لباس فرم چهارم مرداد خبرها رنگ و
زندان ،که هنوز ادامه داشت ،بوی دیگری گرفت.
ناگهان احکام تعداد زیادی از از روز پنــج مردادمــاه
زندانیان شکسته شود .همه مسئوالن نظامی جمهوری
ی شواهد نشان می داد که اســامی خبر شکســت
اوضاع به نفع زندانیان است .سازمان مجاهدین خلق و
نگاهها و گوشها هر خبری را پیروزی عملیات "مرصاد"
مشتاقانه دنبال می کردند .را اعالم کردنــد .تبلیغات
صفحه هــای روزنامه ها و گسترده شروع شد .تعدادی
اخبار تلویزیون کنجکاوانه از دستگیر شدگان از جمله
پی گرفته می شدند .هر روز سعید شاهسوندی از اعضای
که می گذشت نگهبانان با کمیته ی مرکزی سازمان
روحیه ای از دست رفته تر مجاهدین خلق ،در مقابل
با زندانیان روبرو می شدند .دوربیــن تلویزیــون ظاهر
سر انجام روز  ۲۷تیرماه فرا شــدند .کم کــم نگرانی و
رســید .جمهوری اسالمی سکوت جای شور و التهاب
آتش بــس را پذیرفت و دو اولیــه را گرفت .گذر روزها
روز بعد خمینی بر صفحه الزم بود تا شــرایط عادی
ی تلویزیون ظاهر شــد و بار دیگر بر بند حاکم شود.
جام زهر را سر کشید .همان در بنــد هنوز مســئله ی
شــب رفیق عبدالله که از لباس متحدالشکل و دیگر
محکومان انقالب فرهنگی کمبودها حل نشده بودند
اردیبهشت ماه سال  ۱۳۵۹ونگهبانان گاهی ،جهت حل
بود و در مــرداد ماه همان مســائل وعده ی انتقال به
سال دادگاهی شــده و به زنــدان الکان را می دادند،
پانزده ســال زندان محکوم زندانی کــه در زمان رژیم
شده بود ،به بخشی از آرزوی گذشــته طراحی و اینک
خود دســت یافت .او بعد از آماده ی بهره برداری شده
نوشــیدن جام زهر توسط بود.
خمینیدستانش را بر گردن صبح روز  ۸مردادماه ،فرزان
من و رفیقــی دیگر حلقه ببری را از راهروی شماره ۲
کرد و شــادمانی خود را از فراخواندنــد و از بند بیرون
دریوزگی و خواری خمینی بردند .همسر فرزان و دختر
به نمایش گذاشت.
کوچکش در بند زنان بودند.
اینک نماد حکومتی که در دخترش در سال  ۱۳۶۶در
طول ده سال موجودیتش زندان متولد شده بود .فرزان
تمام تالش خــود را جهت در آخریــن مالقات داخلی

حا ضر
نشــده بــود لبــاس
متحدالشــکل زندان را بر
تن کند .ما ابتدا فکر کردیم
فرزان را به خاطر پیوستن
به "اعتصاب لباس فرم" از
بند بیرون بــرده اند .اما او
نه تنها آن غروب که دیگر
هرگز به بند باز نگشت.
شــامگاه روز  ۸مردادماه،
ساعت نه شب نگهبان بند،
رمضان کشــاورز ،معروف
به ریش قرمــز ،در حالی
که فهرســتی از اسامی ی
زندانیان در دســتش بود،
وارد راهــروی شــماره ۱
شــد و اعالم کرد :کسانی
که اسامیشــان خوانده می
شــود ،وسایل خود را جمع
کنند:علی باقری ،اسماعیل
سنجریان ،حسن فرقانیان،
حجــت هوشــمند ،هادی
کیازاده ،مظاهر آزاد ،مسعود
ببری ،ســعید ببری ،ایرج
ببری ،محمــود اصغرزاده،
مصطفــی عابدیــن ،فرید
هندیجانی ،فرهاد سلیمانی
و آرامائیسداربیانس .اسامی
ی خوانــده شــده همه از
محکومان شهرستان بندر
انزلی بودند .همان شب رضا
شــهربانی را از اتاق شماره
 ،۱۰صابر پورنصیر و محمد
رضــا احمــدزاده را که در
راهروی شماره  ۲زندانی و
از محکومان شهرستان انزلی
بودند ،از بند خارج کردند.
اصغر وخشــوری را هم از
بند شماره  ۲مردان بیرون
بردند .در مجموع هفده نفر
از محکومان شهرستان انزلی
وسایل خود را جمع کردند.
از طرف زندانیان باقی مانده
در راهروی شــماره  ۱یک
گونــی کتــاب و مجله به
آنها هدیه داده شــد .همه
با شــادمانی یکدیگر را در
آغوش گرفتیم .هدایایی بین
ما که می ماندیم و آنها که
می رفتند رد و بدل شد .با
این امیــد که هر چه زودتر
یکدیگر را ببینیم ،دستان
هم را به گرمی فشــردیم.
همه فکر می کردیم که آنها
را جهت استفاده از شرایط
بهتر به زندان الکان منتقل
می کنند .نیم ساعت بعد از
رفتن اولین گروه زندانیان،
ریــش قرمز با فهرســت
دیگری وارد بند شد و اعالم
کرد :اسامی فوق نیز وسایل
خود را جمع کنند :شهباز
شهبازی(پدر)،علیشهبازی
(پســر) ،علی قربــان نژاد،
حسین خداپرست ،محمد
صفری ،قاسم ناطقی ،محمد
رضایی ،محمد نجاتی و …
از راهروی شــماره  ،۱علی
شــعبانی ،موســی قوامی،
مهــدی محجــوب و … از
راهروی شماره  ۳و تعدادی
نیز از اتاق شــماره  ۱۰٫این
بار همه ی اسامی ی خوانده
شــده از محکومان زندان
لنگرود و رودســر بودند .در
مجموع شــانزده نفر از بند
خارج شدند .با گروه دوم نیز
همانند گروه اول روبوســی
کردیم .مقداری کتاب هم
تحویل گروهدوم شد .شهباز
شــهبازی زندانی ی پیر با
لگن خاصره ی شکســته،
روی برانکارد ،از یند بیرون
برده شد .با انتقال دو گروه
از زندانیان ،بند تا حدودی
خلوت شــد .صبــح روز ۹
مردادماه زندانیان باقی مانده
در راهروی شــماره  ۳را به
راهروی شــماره  ۱منتقل
کردند .تــا اینجا همه چیز
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دمکراسیشورایی
ازتارنمایتلویزیون
دمکراسیشوراییدیدنکنید
تلویزیون دمکراسی شورایی

عادی به نظر می رســید و
همه ی شواهد خبر از انتقال
زندانیان به زندانی دیگر می
داد .ساعت یازده صبح روز
 ۹مردادماه حسین طراوت
همراه بــا ســه زندانی ی
دیگر از بند بیرون برده شد.
آنها پــس از اینکه به خاطر
خواندن نماز جماعت مورد
ضرب و شتم قرار گرفتند،
به بند باز گردانده شدند .از
هنگام ظهر محکومان زندان
رشت و شهرستانهایدیگر را
فرا خواندند :عبداله لیچائی،
محمد اقبالی ،محمد پاک
سرشــت ،رضــا و رشــید
متقی طلب ،خالق کوهی،
حسین طراوت ،نقی زاهدی،
حس نظام منــد ،ابراهیم
طالبی ،خسرو دانش ،احمد
محتشــمی ،نادر سهرابی،
محمد غالمــی ،فخرالدین
کوچکــی ،بهــروز رجائی،
موســی محبوبی ،حسین
حقانی ،غالم نصرتی ،حسین
نگهبــان . ،این زندانیان فرا
خوانده شدند بدون اینکه به
آنها دستور داده شود وسایل
خود را جمع کنند .هیچ یک
از آنها دیگر باز نگشتند .روز
۱۰مردادماه نگهبانان از ما
زندانیان باقیمانده خواستند
وسایل و ساکهای زندانیان
بیرون رفته را جمع کنیم،
اســامی ی صاحبان ساکها
را روی ســاکها بنویسیم و
وســایل را بیرون بگذاریم.
روزهای بعد نیز زندانیانی،
یک نفره یا دو نفره ،بیرون
برده شدند ،بی آنکه چیزی
با خود ببرنــد .ایرج فدائی،
حســن و منصور عباسی از
جمله زندانیانی بودند که از
بند بیرون برده شدند.
بند از زندانیان خالی شــده
بود .وضعیت غیر عادی شده
بود .به باقی مانده ی زندانیان
راهروی شماه  ۲اعالم کردند
تا دو مــاه مالقات نخواهند
داشــت .با قطــع مالقات
زندانیانی که در " اعتصاب
لباس متحدالشکل" شرکت
نداشتند ،بند قرنطینه شد
تا هیچ خبــری از داخل به
بیــرون و از بیرون به داخل
درز نکند.
در ادامه ،جواد مشــعوف را
از بنــد بیرون بردند .او پس
از چند ساعت بازجویی به
بند بازگشت .سئوال هایی
که از او شده بود همه نوعی
تفتیش عقاید بود :نظرتدر
مورد جنگ ایــران و عراق
چیســت؟ نظرت در مورد
ســازمان مجاهدین خلق
چیست؟ در مورد جمهوری
اســامی چــه فکــر می
کنی؟ حمله اخیر سازمان
مجاهدین خلق را محکوم
می کنی یا نه؟ و ســئوال
هایی از این دست .جواد از
محکومان زندان رودســر و

از هــواداران راه کارگر بود.
او تنها زندانی ای بود که از
بند بیرون رفت و بار دیگر به
بند بازگشت .نحوه ی طرح
سئوالها و ضبط صدای جواد
هنگام پاسخ گویی ،شرایط
غیر طبیعی را بیشتر نشان
می داد .لحظه به لحظه به
حالت تهاجمــی نگهبانان
بنــد افزوده می شــد و ما
زندانیان باقی مانده نیز مثل
ســابق در مقابل نگهبانان
واکنش نشــان می دادیم.
روز  ۱۴مرداد جواد مشعوف
و فرشــید سلطانی را از بند
بیــرون بردند .ایــن دو نفر
آخرین زندانیانی بودند که
از بند خارج شــدند و دیگر
باز نگشتند .از مجموع ۱۲۰
نفری که در بند شــماره ۱
زندان نیروی دریایی رشت
بودیم حدود نود و شش نفر
از بند بیرون برده شدند .از
راهروی شــماره  ،۱دو نفر
باقی مانده بودند ،از راهروی
شــماره  ،۳سه نفر و از اتاق
شماره  ۱۰عمومی ،چهار نفر
باقی مانــده بودند .از جمع
نود نفر زندانیان "اعتصاب
لباس فــرم" زنــدان ،تنها
نه نفر باقی مانــده بودیم؛
بی آنکه بــه بازجویی رفته
باشــیم .از راهروی شماره
 ۲نیز حــدود پانزده زندانی
بر جای مانده بودند؛ پانزده
زندانی نیز بیرون برده شده
بودنــد .در بیــن زندانیان
راهروی  ۲کــه بیرون برده
شــده بودند ،زندانی تواب،
جاسوس و زندانیان منفعل
هم حضور داشتند؛ از جمله
هادی فوالدی که تواب بود
و از درون بنــد برای رئیس
زندان گزارش می نوشــت.
از میــان زندانیــان اعدام
شده ،جواد مشعوف ،موسی
قوامی و مهدی محجوب از
رفقای کارگــران انقالبی (
راه کارگر) ،عبداله لیچائی،
فرهاد سلیمانی و آرامائیس
داربیانس از رفقای سازمان
چریک های فدایی ی خلق
(اقلیــت) و بقیه از هواداران
ســازمان مجاهدین خلق
بودند؛ تعــدادی از هواداران
دیگر تشــکل های مذهبی
از جمله آرمان مستضعفین
هم در بین اعدام شده گان
وجود داشــتند .شــهبازی
مسن ترین زندانی ی بند نیز
از زندانیان سیاسی ی سابق
بود .از بند شماره  ۲مردان
حدود شصت -هفتاد زندانی
به دار آویخته شدند و از بند
زنان حدود شانزده زندانی؛ از
جمله حوری رمضانی ،لیال
دلیری ،ملیحه خوش سلیقه
و شهین سامی.
به دلیــل وجود تــواب ها
و جاســوس هــا در جمع
زندانیانی کــه از بند خارج
شده بودند ،هنوز عمق فاجعه
به خوبی احساس نمی شد.
در آغاز تخلیــه ی زندان از

زندانیان ،پاره ای از مسئوالن
نظام در سخنرانی های خود
در مورد انتقام از زندانیان داد
ســخن می دادند؛ از جمله
موســوی اردبیلــی رئیس
دیوان عالی کشور در اولین
نماز جمعه ی بعد از عملیات
مرصاد خواهان اعدام همه
ی زندانیان سر موضع شده
بود .روزهای بعد منتظری
در واکنش به سخن رانی ی
اردبیلی از مسئوالن زندان ها
خواسته بود از اقدامات انتقام
جویانه پرهیز کنند .با این
همه هنوز هیچ گونه نشانه
ای مبنی بر اعدام زندانیان
موجود نبــود .نگهبانان گاه
گاه در مقابل خواست ها و
اعتراض های ما می گفتند:
شکر کنید که همین غذای
کم را هــم داریــد و زنده
هســتید .کاری نکنید که
شما را هم پیش دوستانتان
بفرستیم .سخنان آنها از قتل
عامی بــزرگ خبر می داد؛
اما ما هنوز نمی خواستیم
عمق فاجعه را درک کنیم.
پس از بیرون بردن زندانیان
از بند ،ســاک ها و وسایلی
را کــه در راهروی اصلی ی
بند انباشــته بودند ،از بند
خارج کردند .بعد از گذشت
یک ماه نگهبــان بند از ما
خواســت راهــروی اصلی
ی بنــد را خالی کنیم و به
اتاقهای خود برویم .پس از
دو ســاعت نقل و انتقال در
بند ،از اتاق ها بیرون آمدیم.
کنج کاوانه دنبال روزنه ای
بودیم تا علت دو ساعت نگه
داشته شدن در سلول ها را
دریابیم .همه ی پنجره های
اتاق عمومی ی شماره  ۱۰با
پتویی مشکی پوشانده شده
بودند .شــب آن روز دور از
چشم نگهبانان توانستیم از
درز پتوها به تماشــای اتاق
شــماره  ۱۰بنشینیم .اتاق
انباشته از وسایل و ساکهای
زندانیان بود .تصور این که
بچه ها را اعدام کرده باشند
همه ی مــا را دچار خفقان
کرده بود .بغض گلویمان را
چنگ مــی زد .مگر ممکن
است چنین اتفاقی بیفتد؟
نظام شاهنشــاهی نه نفراز
زندانیان مبارز ،رفیق بیژن
جزنــی و همرزمانش را که
دوران محکومیت خود را می
گذراندند ،با ادعای اقدام به
فرار از زندان اعدام کرده بود؛
اما هرگز نتوانسته بود خود
را از زیر فشار افکار عمومی
رها کنــد .حال چگونه می
توانستیم باور کنیم مبارزان
رادر سطحی چنین گسترده
به مسلخ برده باشند .یعنی
ممکــن اســت از یک بند
صد و بیســت نفری ،نود و
شــش زندانی اعدام شوند؟
نــه! چنین فاجعــه ای در
تصور هم نمی گنجد .نمی
توانستیم یا نمی خواستیم
باور کنیم.

فریاد رســای کارگران و تمامی انسان های
زحمتکش ،شریف و ستم دیده ای است که
برای آزادی و سوسیالیسم پیکار می کنند.
از این پس برنامههای تلویزیون دمکراســی
شــورایی بر روی اینترنت در دسترستان
خواهد بود.
از تارنمای تلویزیون دمکراسی شورایی در
شبکه جهانی اینترنت دیدن کنید و آدرس
آنرا در اختیار دیگران نیز بگذارید .شماره
تلفن برای تماس :
 ۰۰۴۵۳۶۹۸۷۲۸۱و ۰۰۴۵۳۶۹۱۲۱۸۷
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:

http://tvshora.com

Email: shora.tv@gmail.com
چه طور ممکــن بود دیگر
هرگز نتوانیــم عزیزان مان
را ببینیم؟ رفقایــی را که
شــادی ها و دردهایمان را
با آنها تقسیم کرده بودیم؛
رفقایی را که استوار در کنار
ما ایســتاده بودند .ما هفت
سال در زندان های مختلف،
بندها و سلول های مختلف،
در عمومی و انفــرادی ،در
کنار هم زندگی کرده بودیم،
رنج کشیده بودیم ،خندیده
بودیم ،شــاق بــر گرده و
پایمان نشسته بود و اینک
یک باره همه بدون این که
امکان گریز داشــته باشند،
بدون این که بتوانند از خود
دفاع کنند ،بــدون این که
حتی بتوانند فریادی از گلو
بر کشــند ،دور از همه ی
معیارهای انسانی به قربانگاه
فرستاده شده بودند؛ آن هم
به جرمی ناکرده .کدام عقل
ســلیم می توانست چنین
جنایتــی را بپذیرد .چنین
جنایتی حتی در خیال هم
نمی گنجید .اما هر روز که
میگذشت شواهد عریان ما
را بیش تر مجبور می کرد
واقعیــت تلــخ را بپذیریم.
هر جند که هنــوز دلمان
می خواست خود را فریب
بدهیم؛ اما واقعیت دردناک
سمج تر از آرزوهایمان سر
سفره مان می نشست.
ســاک های زندانیان اعدام
شده هم چنان وبال گردن
مســئوالن زنــدان بودند؛
نماد جنایت هولناک رژیم
جمهوری ی اسالمی؛ نماد
فریادهــای خفته در گلوی
زندانیان به خــاک افتاده.
ساک ها همچنان از بندی به
بندی دیگر منتقل میشدند
و در اتاقی تلنبار .اســامی
ی پاره ای از زندانیان جان
باخته هنوز بر روی ساکها
دیده می شدند .نگاه به نام
آن ها ،به معنــای آخرین
وداع من با یاران جان باخته
ام بــود .روزهایی بعد تنها
توانستم آتش و دودی راکه
از مراســم ســوزانده شدن
ساک ها در پشت دیوار بند
بر می خاست تماشا کنم؛ با
بغضیدر گلو.
پائیــز آن ســال همه ی
خانــواده ی زندانیان را به
درب زنــدان فراخواندنــد.
همه ملتهب و سراســیمه

بودند .همه دنبال روزنه ای
بودند تا بدانند چه بر ســر
برادران ،خواهران ،همسران
و عزیزانشان آمده است .بعد
از چند ماه اینک مسئوالن
زندان خانــواده ها را جمع
کرده بودند تــا خیر اعدام
فرزندان شــان را به آن ها
بدهند .نفس ها در سینه ها
حبس است و کسی را یارای
بر زبان آوردن کالمی نیست.
همهدر فضایی التهاب آور به
دهان عبدالهی رئیس زندان
چشم دوخته اند تا بشنوند
که دیگر هرگز قادر به دیدار
با عزیزان شان نیستند.
ابتدا ،اســامی چند زندانی
خوانده می شود و از خانواده
های آن ها خواسته می شود
در یک طــرف قرار بگیرند.
بغض گلوی همه ی خانواده
ها را می فشــارد .نگاه های
خانواده هایی که اســامی
زندانی شان خوانده شده در
نگاه بقیه ی خانواده ها گره
می خــورد .هیچ کس نمی
داند اسامی خوانده شده از
قربانیان قتــل عام زندانیان
هستند یا از بازماندگان.
لحظه به لحظــه بر التهاب
جمع افزوده می شود .هنوز
نتیجه ی ماجرا روشن نشده
است .کم کم گونه ها گرم
می شــود و قطرات اشک
جــاری .صــدای عبدالهی
خانواده هــا را به خود می
آورد.
اســامی ی تعــداد دیگری
خوانده می شود و از خانواده
ها درخواســت می شــود
جلوتر بروند .به هر خانواده
یادداشتی تحویل داده می
شود .در یادداشت ها تاریخ
تحویل ساک های زندانیان
جان باخته نوشــته شــده
است .بغض ها می ترکند و
فاجعه مرگ بر سر خانواده
ها آوار می شود.
پس از ســال ها دوندگی و
جست و جو ،پس از سال ها
در به دری بر درب زندان ها
حاال تنها تکه کاغذی مانده
اســت؛ در دســتان مادری
داغدار ،پدری غمگین ،هم
سری سوگوار و فرزندی بی
قرار .از همه نشــانه ها تنها
نشانی ی گوری باقی مانده
است.
•
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حملونقل

آموزش سنتور

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

در کلیه سطوح

نیازمندیهای

قابلتوجهخامنها خدمات امور کنسولی
فال قهوه
کســری
و ورق

سرویس حمل و نقل
حرفه ای :شهری
و سراسر کانادا
بهترینسرویس،
کمترینبها
 ارزیابی رایگان

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده

توسط شادی

________________

514-585-6178

678-6451

514-983-4828

tilMar'10P

)(514

Nikpourpdsep12

azoct0113UP

پیـانو

تدریس خصوصی

ایرانی
ب
خرید!

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

مدرسهفارسیزبان

فرزانگانمونتریال

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
www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

استخدام

Tel.: 514-641-1703
Tel.: 514-803-1845
azfeb51up atimanafi@gmail.com

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

استخـــدام

به چند نفر ویترس و کمک آشپز
برای کار در رستوران کارتیه پرس

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

بصـورت متام وقت و نیمه وقت
فورا نیازمندیم.
Quartier-Perse: 4241 Décarie
(514) 488-6367

پذیرش با تعیین وقت قبلی

Email: infokasra @yahoo.ca

Tel.: 514-419-8872

استخـــدامفـوری
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

دارالترجمهرمسییکتــا

Azaug15

توسط :رضا هومن

ساعات کار  :روزهای دوشنبه تا جمعه
صبح ها از ساعت  10تا  1بعدازظهر
عصرها از ساعت  16تا 18
شنبه ها از ساعت  11تا  1بعد از ظهر

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

AZaug1

azjune01UP

مدیر و مسئول :حسین فرجی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

بصـورت متام وقت
فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-892-5433

Tel.: 514-996-1620

فنگویندگی

خدماتمالیاتی

به یک کارمنددوزبانه
برای انجام امور دفتری

آموزشختصصیپیانو
سلفژ ،ارف ،کیبورد،
آهنگسازی با کامپیوتر
علیرضا فخاریان
با 15سال سابقه
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ازجون2013

جویایکار

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

آرزو حتویلداری یکتا

خانـمی آماده برای
انـجام کارهای منزل
شما نظافت و غیره
تلفناطالعات:

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

514-833-8684
Tel.: (514) 775-6508
مترجم رسمی ،عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک ،انتاریو و ایران،
4055 Ste-Catherine W.,
مترجم رسمیدادگستری
>> ختفیف
Suite 132
 ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک مطابق با
(438) 985-5752
ویژه برای
T: 514-439-8501
استانداردهای مورد قبول دانشگاه ها و
دانشجویان
C: 514-730-7462
ارگان های
AMR Financial Security
ایرانی
با ارائه
Metro: Atwater
دولتی کبک و کانادا
تخدام
For Life Inc.
اس
کارت
)(Exit: Alexis Nihon
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با
کنید!
Dynamic
financial services firm,
 West Island Office:
دانشجویی
پاتــوقعموجمال
MCC
 PCRCو
اردهای
استاند
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آشپزی
امور
انـجام
hiring
Tel./Fax: 514-624-7581
تنظیمدعوتنامه رسمی

به یک آشپز
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• No Financial experience needed
حرفــــهای
و چند ویترس جهت کار
/high school diploma
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فروش رستوران 
هفته
در
چند
در مرکز شهر مونتریال
رمسی
مترجم
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Have
to
speak
one of officials languages.
رستوران ایرانی در قلب
فـورا نیازمند است.
شما
منزل
در
>>
سروران
Visit: www.bestfinancialsecurity.com/
سابقه،
سال
12
،
NDG
با
سالی)
(خانم
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
carrier.html
مشتری ثابت ،گنجایش
ترجمهوتأییدترجمه
Tel.: 514-933-8866
عضوجامعه مترجمین کبک
(514) 754-4592
رسمی اسناد و مدارک،
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
 70نفر  ،به علت مسافرت
Send
us
your
resume
!!today
مترو :گای کنکوردیا
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
کاندو در «نانزآیلند»:
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
رسد:
می
بفروش
Fax:
514-666-9198
سازمان های
و
ادارات
تائید
تضمین
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
تدریسخصوصی
دو خوابه ،یک حمام
azmay2013hoomanfree

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخدام
پاتــوق

استخــــدام

گرجی از می 15

آشپـزی

CONDO

FOR SALE

استخدام

گلفروشی
وحید

نگهداریاز
عزیزانشما

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

مترجم رمسی
نغمه

زبانانگلیسی

تأییدامضاء
دستشویی ،با پارکینگ و
محل:مرکزشهرمونترال
استخرداخلی،
نزدیکمترومک-گیل
باشرایط عالی:
Location:
Downtown Montreal
Price: 288500.00
near Pl. des Arts
CONDO:
Call, text or e-mail for an




appointment






Nun's
island.
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514-889-8765

®
2
bedrooms
,1bath




¯
nsarvaran@hotmail.


°

®
room, in door parking,

́³
























































به چند نفر ویترس
• نیمه وقت و تمام وقت •

مردی مجرب ،همراه،
برای کار در کلبه عموجان
شادترین دی جی
زیباترین ،تازه ترین،









همزبان (با اتومبیل)
نیازمندیم.

نظیر!
بی
بهترین،




شهــر:

رستورانکبابسرا













زیر
تلفن
شماره
با
لطفا



آماده نگهداری ومراقبت

اوکازیونی
  برای هر





  به یک نفر ویترس باتجربه و




(تیمور)
الکاپون
DJ
































تماسبگیرید:
ای
بودجه
هر
  برای
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نفر
یک
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سلیقه
هر
  برای














گرامی
ایرانیان
درخدمت
swimming
pool,
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نیازمندیم:
فورا
باتجربه

ª








¶





¢







¢

£
















¢






©




شما
منزل
در
بیمار
و
 

 


Tel.: (514) 692-0476

Catherine Dawe.

استخدام
 



 


محمودایزدی
ایالتی و فدرال

لیسانس
توسطخانمفوق
Tel.: 514-745-0318
انگلیسی
آموزشزبان
Cell.:
514-246-8486
از پایه تا IELTS
تماس بعداز 7شب
ویکشنبهها

514-586-9393
sarafreeazaug2012
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Tel.:
514-484-8072

514-983-1726










شهریاربخشی
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رسمی،
دعوتنــــامه






کـار
جویای
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ارک
د
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توجهشرکتها
قابل
PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL
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facebook:Tapesh
digital



514-624-5609

رمسی
مترجم
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کارفرمایانایرانی
rochanazaug13

عکاسیرز
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²







copoli Hosseinaz aug15
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since

مونتریال
ایرانیان
جامعه
وفرهنگی
هنری
>>فعالیت


های
514-889-3243
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خانم 25ساله با سه سال سابقه
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1990
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یکتا
حتویلداری
خاطره

¡


کار بازرگانیدر ایران دارای
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رسمی
مترجمان
جامعه
عضو























انگلیسی،آشنابه
زبان
لیسانس
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رمسی
مترجم




ایران
و
کبک

































 












 امور اداری و بازرگانی و مکاتبات















ترجمه
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مدارک و
کلیه
رسمی
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دکاری
نبش

یّت
مدیر
در
سابقه
تجاری،












 















ترجمه
به
مربوط
خدمات





رضانوشادجمال
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معتبر
شرکت
یک
فروش













 مترجم رسمی و عضوجامعه 




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



)(514
675-0694


5301
Queen
Mary
Montreal,
H3X
1T9

















































 Mehrnaz.saeidzadeh
¯


) 369-3474(FISH




 

ترجمه رسمی کلیه
کبک
مترجمان




(438) 390-0694

®









5780
Sherbrooke
W.,
Tel.:
¯




°

کارت،
مدیکال
پاسپورتی(،تضمینی)،
عکس




®




́³


دعوتنامهو تائید ترجمه
مدارک،










@gmail.com
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±























































¯
غیرفوری
 دائمی فوری و
اقامت
کارت
،
pc
car
و
زنی
سیتی
ª
Tel.: 514-575-7080
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بخشنده مهربان 
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 عکس پرتره (فردی و
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514-488-7121

 



 


رستوران شیراز
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514-485-2929
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Uazjune2011

مرکزاسالمی
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 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها
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اشتراک پیوند












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


























































Info@paivand.ca
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ندارد.
مندرج
های
آگهی
محتوای
برابــر
توجه :پیوند مسوولیتی در
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)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH
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ارز













 85دالر در سال

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی









5780 Sherbrooke
 در مونتریال
ایـران
 به
210 St-Jacques
)(Lachine
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 -3اسب چاپار – از اصول دين
اس��الم – آش پختني قبل از
نوروز
 -4خويشاوندي – روييدن –
هنوز قاچ نشده! – فراتر از گرم
 -5همس��خن – كش��تي
مخصوص ب��راي حركت ميان
ي��خ و درياي منجمد – تاب و
توان
 -6چينهاي ريز موي س��ر –
بيهوده – هديهاي به عروس
 -7از ابزاره��اي دس��تي
كش��اورزي – ريحان دش��تي
– مقي��اس طول براب��ر 2/54
س��انتيمتر
 -8گريزان – شيوه ،طريق –
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 -9گلز
برتري
 -10آم
چاره
 -11ب
هم فش
 -12ب
– تش��
داستاي
 -13پن
آبگوش��
ايران
-14
ياريد
 -15از
چهارم

W., Tel.







گاهي اوقات ضربه زدن باعث جداس��ازي گردوغبار شده و حتي بهتر از
جاروبرقي عمل ميكند.
پاككنندهه��اي ه��وا كمك مؤثري در ح��ذف ذرات بزرگ و كوچك
گردوغبار ميكنند و به اين ترتيب ،فضا از وجود اين ذرات پاك خواهد شد.
عالوه بر اين ،عالئم آس��م و آلرژي و حتي دود و بوي حاصل از پخت و پز
غذا نيز كاهش پيدا ميكند.
تمي��ز ك��ردن خانه به منظور از بي��ن بردن گردوغب��ار تنها منوط به
مبلمان ،كمد ،قفسهها ،وسائل تزئيني و ...نيست بلكه بايد فيلتر سيستمهاي
خنككننده ،ترموستات فنها و وسايل گرمايشي و سرمايشي را از داخل به
مدت  15دقيقه و با كمك يك برس تميز كرد زيرا اين وسايل بهطور مداوم
قابليت استفاده ندارند و به صورت فصلي مورد استفاده قرار ميگيرند.
براي تميز كردن فرش ،موكتهاي پرزدار و كفپوشهايي از اين دس��ت
تنها مكش گردوغبار كافي نيس��ت ،بلكه بايد ب��راي تميز كردن عمق اين
كفپوش ضربههايي به آنها وارد شود تا گردوغبارهاي نفوذكرده به عمق آنها
خارج شده و به شيوهاي اصولي تميز شوند.
بهكارگيري روشهاي مطرح شده در پاكسازي صحيح محيط زندگي از
گردوغبار ياري ميرساند.

¶

azsept'11

azjul13free

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

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

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

مجری
مراسم
عقد
ایرانی

514825-3170

UNION
MONDIALE
1863 Ste-Catherine W.
Tel.: 514-937-5192
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www.paivand.ca

آموزش موسیقی

استخدام

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

تار،سه تار و متبک

مهدی یوسفیان ،فارغ التحصیل
رشته آهنگسازی از آکادمی
موسیقی چایکوفسکی (کی یف)

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

Tel.: 438-402-4068

College,University
High-Shool

azsep152X

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

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2010P

آموزشختصصی زبانانگلیسی فــروش
تدریسمکالمهزبان
TOEFL, IELTS, Writing
مبتدی وسائلمنزل
انگلیسیازسطح
ومکالمه زبان انگلیسی توسط

دانشجویدکترایدانشگاه
 ،McGillفارغ التحصیل رشته
آموزش زبان انگلیسی ()TEFL
با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002
@gmail.com
sep13fulyr

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

514-467-4772

Tel.: 514-620-5551

راننـدگی

«پایهیک»
آموزش رانندگی کالس1
تست جاده ،بازرسی و ترمز هوا
 +کامیون برای امتحان

>> قیمت عالی

لطفا با من ،ایرج کیانی تماس
بگیرید:

روبروی 3

بل سنتر

ساختمان

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

514-812-5662

شیرینی
سـرو

آموزشگیتار

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

1-514-953-8013

azjuly15Up zagros

)(514
)(514

آرایشـــــگاه

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

نینا 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

ارز

شریف223-6408..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال 937-5192...........................
844-4492................................. Export-FX

امالک و مسکن

همتیان ،فیروز827-6364 .......................
امیرســام 702-2309 ....................................
هاشمی ،مسعود 298-4567 .........................
اسالمی،مینو967-5743..................................
مریم خالقــی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نصر،مسعود571-6592...................................

اجنمن ها و سازمانها

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

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................

بیمه و مشاور مالی

شــیخ صالــح 366-1509 .......................

پزشک

ازدواج

Tel.: 514-739-4888

Tel.: 514-573-8388
?mai1&15Upaypal

اجـاره

كاندومینومنزدیكمترو انگرینییون
 >> 3 1/2از اول نوامبر
 محلی آرام و فضای بسیار زیبا
 آشپزخانه مدرن اوپن با كلیه
وسایل شامل ماكروفر ،گاز برقی،
یخچال ،هود و كابینت مدرن
 جكوزی الكر  الندری و
خشك كن شخصی

>>  ٨٠٠دالر درماه

Tel.: 514-661-6233
azoct1camrani

نی
ایرا دام
خ

ید!
ن

ک

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

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

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

•
•
•
•
•

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

(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

مونترال/تورونتو 887-0432...........................
فرویوو 694-7036 ..........................................
اکســپرس 889-7392 .................................

بیژن 419-1039 ...........................................
لوئیزداداشزاده288-4864............................

دیش و ساتالیت

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

دندانسازی(کلینیک)

جواهری

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

چاپ

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

انصاری ،حسن 735-0452 ............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
صدر ،سرور 777-3604 .............................
حسینخردبین242-6034...........................
عباسشفیعی806-0060..............................
مونتریال 442-8056 ........................................
المپیک935-3300...........................................

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...

ش

ماره شما در
این لیست نیست؟

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

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

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

مراکز پخش پیوند

azjuly15alinak

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

ساختمان و دکور داخلی

info@paivand.ca

514-961-0442

ریاضیات وفیزیک 827-6329 .................

ترجمه

با ما تماس بگیرید.

کار استاد علی اصغر معصومی

یو--ان ســات 571-6564 ............................

تدریس رقص

جای شما در این صفحه
خالی است!

®لوگوی پیوند®

داروخانه

تدریس خصوصی

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

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

اطلس 485-8585 .............................................
پیوند 996-9692 ...............................................

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

•
•

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

تبلیغات

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

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

خیاطی (آلتریشن)

تاکـسی

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

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

خشکشویی

تابلوسازی

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

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

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

حمل و نقل

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

5200 De La Savane

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

Handymanservicebm@gmail.com

است

نیازمنــدیها



MONTRÉAL QC H4B 1L8

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

azoct1

481-6765 ........................................ EVE
فریبا 487-0800 ..........................................
شهرزاد 489-6901 ..........................................
فاطی 772-5787 ...........................................

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

AKHAVAN FOOD

گیتاریست برگزیده کشور و فارغ
التحصیل فوق لیسانس موسیقی از
دانشگاهچایکوفسکی

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

||Bazar Du Tapis

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

قالیشوییبازارفرش

azjuly13free

tillnov1Pd

482-0705
677-8358

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

azjuly1

rapide

zaeriakbar@yahoo.com

514-623-7075

MMUNITY

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

azsep15

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

به یك خانم آرایشگر باتجربه
در آرایش مو ،بند و ابرو و
موم ،برای كار در سالنی
درمركز شهر مونترال :مترو
گیكنكوردیانیازمندیم:
٥١٤-٩٣٢-٥١٣٢
٥١٤-٦٩٣-٥١٥٢

>> petit ou grand

514-662-3878

استخدام آمـــوزش
اخوانوستآیلند زبانفرانسه

AKHAVAN
FOOD

Expert en rénovation

کلیه وسائل منزل
<< تقریبا نو <<
بعلتمسافرت
بفروش می رسد:

کاندولوکس

PARTICIPATE in our
CO

استخدام

کلیه امور ساختمانی

aznov15free

>> به چند نفر کارمند
ساده و همچنین >> چند
نفر برای کار در آشپزخانه
فورانیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت
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دندانپزشک

گان پیوند )

نیـلو)450( 812-9991...................................
مارشهآریا450-812-7369...........................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

شیرینی پزی و قنادی

کاپ کیــک439-4903 ................................
سروین 562-6453............................................

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

فـرش

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

فـال

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

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

بیبلوس523-9596...........................................
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
شیراز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

224-0-224.................................... KamNic
وحید 653-3107 .............................................

رستــوران

روانشناسی  /روانکاوی

دکتر بیتــا 999-2482 ................................

سوپر و فروشگاه

اخــوان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551............................... W. Isl.
ماهیسنلوران369-3474.............................

کامپیوتر

کارواش

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

کایروپرکتیک

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

کتابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

پیوند996-9692.................................................
بیتاجراح 438-877-6207............................

شریف

ارز

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

باایرانی
کــار
کنید!

عینک سازی

ایرانی

تخدام
اس
کنید!

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

محضر

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

مهاجرت

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

موسیقی (جشن ها)

تپش دیجیتال 223-3336 .........................
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www.paivand.ca

ارزانترین
شهرهایکانادا
جهتخریدملک
معرفیشدند

www.amirsam.ca

کبکوکانادا:بازارامالک...
قیمتگذاریامالکتوسطشهرداری
امیر سام

Property Assessment Roll

ارزشــیابی امالک ،مجموعهای از
موجــودی امالک واقع شــده در
یک منطقه شهرداری میباشد که
ی بر اســاس یک روش و در
همگ 
یک تاریخ واحد ،معین میشوند.
ی تعیین
این ارزیابــی عنصر اصل 
مالیات امالک در شــهرداریهای
استان کبک محسوب میشود که
امر به س ه منظور انجام میگیرد:
اولین و مهمترین آندر رابطه با اخذ
عوارض (مالیات) شــهرداری از
امالک میباشد.
دومین آن نیز تعیین مقدار
مالیات برای مصارف مدارس
هــر منطقه شــهرداری
میباشد و
آخرین آن هم اختصاص
دادن هزینههــا در
بین ارگانهــای مختلف
شهرداری میباشد.
بر اساس قوانین موجود
در این مورد ،ارزشــیابی
امالک توسط شهرداری بر پایه سه
اصل به اجرا در میآید:
•

 .۱مشخص نمودن تمام اطالعات
مــورد نیاز برای اهــداف مالیاتی
شهرداری و مدارس یک منطقه.
•

 .۲اطمینان یافتن از شفافیت در
مورد امور مالیات امالک در استان
کبک که بر اساس آن هر شخص
ی به این
عالقهمندی اجازهدسترس 
اطالعات را دارا میباشد.
•

 .۳قادر ســاختن مالیات دهنده
گان در مورد مقایسه امالک خود
با امالک مشــابه در یک منطقه
شهرداری.
این ارزشیابی هر س ه سال یک
بر انجام میگیرد و بر اساس
آن مقدار ملیت امالک برای
یک دوره س ه ساله مشخص
میگردد.
آخرین باری که این امر انجام شد
در سپتامبر سال  ۲۰۱۰بود که بر

اســاس
آن مالیاتهــای
ســال  ۲۰۱۲-۲۰۱۱و
 ۲۰۱۳میان گردید.
در ماه ســپتامبر امسال
ارزشیابی جدید امالک برای تعیین
مالیات ســالهای ۲۰۱۵ -۲۰۱۴
و  ۲۰۱۶منتشر شد که به زودی
توســط پست به دســت مالکین
امالک خواهد رسید.
مبنای ایــن ارزشــیابی ،قیمت
متوسط امالک یک منطقهدر سال
قبل از سال ارزشیابی میباشد.
به عنوان مثل ،در ارزیابی جدید،
مبنا ،قیمت متوسط امالک منطقه
در سال  ۲۰۱۲و به عبارت دقیق تر
در تاریخ  ۳۰ژوئن  ۲۰۱۲میباشد.
باید توجه داشــت کــه ارزیابی
شــهرداری امالک ،مبنای دقیق
ی ملک در بازار
تعیین قیمت اصل 
امالک نمیباشد ،چرا که شرایط
هر ملک با ملک دیگر تفاوت دارد
و ارزیابان شهرداری برای مشخص
نمــودن ارزش ملــک از تک تک
امــاک بازدید به عمل نمیآورند
بلکه به طور میانگین و منطقهای و
بر اساس اطالعات و دادههای اداره
ثبت اسناد کبک ،این امر را انجام
میدهند.

شهباز« :آنچه این نامردمان...!»...
« ...بهداری زنــدان ابتدا درمورد
بیماری وی یک بســته قرص ده
تایی (کلی بنگالمین) تجویز نمود،
ولــی دکتر دیگری بــه نام امین
ستاره دان پس از رویت آزمایشات
نظــرداد که از آنــرو که قندخون
پدرم بسیارباال بوده و سن وی نیز
زیاد است و همچنین از ناراحتی
حاد قلبی رنج می برد ،نمی شود
به وی انســولین تزریق کرد و این
کار بســیار خطرناک است .دکتر
نژاد بهرام و دکتر پژمان عادلی که
از پزشکان زندان هستند نیز نظر
تخصصی دکترامین ستاره دان را
تأیید کــرده و گفته اند پدرم باید
در بیمارستانی مجهز بستری شده
و بیماری قلبی و قند وی زیرنظر
پزشکان متخصص کنترل شود».
میترا پورشجری در بخش دیگری
از گفتگو با گزارشــگر "هرانا" می
گوید:
«دوشــنبه بیمارســتان بــرای
آنژیوگرافی قلب پــدر نوبت داده
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•
در جهان  -به

ممکن اســت که دو
ملک مشابه
در یــک
خیا بــا ن
دارای قیمت
شــهردای یکســان
ی از آنها به دلیل نو/
ی یک 
باشند ول 
بازسازی های انجام گرفته و شرایط
بهتر به قیمت باالتر از دیگری که
تعمیرات کمتــری در آن صورت
گرفته و یــا نیازمند به تعمیرات
ی میباشد به فروش برسد.
اساس 
صاحبان امالک باید توجه داشته
باشــند که پس از دریافت نامه از
شــهرداری در مورد ارزیابی ملک
خود ،چناچــه به هر دلیل به این
ارزشیابی اعتراض دارند میتوانند
کــه اعتــراض خــود را در مدت
ی ذکر شده در نامه مذکور ،به
زمان 
شهرداری اعالم نموده تا ملک آنها
ی مجدد قرار گیرد.
مورد بر رس 

•
درزها را بگیرید

_____________
توجــه :در صورتی کــه مایلید از
ی اطالع
ارزش شــهرداری ملکــ 
حاصل نمایید ،می توانید آدرس
ملک را به

•
پنجره بادشکن نصب کنید

amir.sam@century21.ca

ایمیل نمایید تــا اطالعات آن در
اسرع وقت به شما ارسال گردد.
•

شاد و سربلند باشید

>> ادامه از صفحه31 :

بود که زندان با اعالم این که مأمور
برای اعــزام ندارد ،از انتقال وی به
بیمارســتان طفره رفت .اکنون
دقیقا ســه ماه اســت که درامر
بستری شدن پدرم دربیمارستان
هربار مشــکلی پیش می آید .یا
وی را دیر به بیمارستان می برند
و پذیرش تمام می شود و یا زندان
به بهانه نداشتن مأمور،در روزی که
خانواده وقت می گیرد ،از اعزام وی
شانه خالی می کند .اکنون نیز که
سه تن از پزشکان بهداری زندان
دستور بستری شدن اورژانس او را
داده اند ،بازهم پدرم ازدرمان های
مناسب محروم است».
غالمحسین اســماعیلی ،رییس
سازمان زندان ها ،با عذری بدتراز
گنــاه کمبودهــا و کوتاهی های
سازمان زیرنظر خود را توجیه می
کند:
«این کشور ازلحاظ جمعیت زندانی
در فهرســت  10کشــور نخست
جهان است و بیش از  250زندان
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خانهتانرابرایپاییزوزمستانآمادهکنید
یک بار آن را سرویس کنید.

•
تهویه هوایتان را جمع کنید

اگر تهویه هوای پنجره خانهتان از
جا درمیآید ،قبل از انجام این کار
آن را از برق بکشــید .بعد از اینکه
درش آوردید ،تمیزش کنید و بعد
آن را پوشــانده یا درون بستهاش
بگذارید.

تابستان تمام شد و وقت آن است
که در مونتریــال خانهتان را برای
هوای سرد و غیرقابل پیشبینیدر خاکســتر و چوبهای سوخته را
پاییز و زمستان آماده کنید.
خودتان از روی شــومینه بردارید
اینجــا چند پیشــنهاد به شــما ولی تمیز کردن دودکش را به یک
میدهیم تا محیــط خانهتان در کاربلد بسپارید و از او بخواهید تا
طول ماههای ســرد آتی دلچسب بعد از تمیز کردن ،عایق آن را چک
باشد .این پیشنهادها را به نقل از کند تا خوب بســته شده و نشتی
ریدرزدایجست کانادا بخوانید.
هوا نداشته باشد.
•
شومینه و دودکش را متیز کنید

•
راه لوله را باز کنید

پســماندها و اضافــات را از راه
فاضالب و لوله آب بگیرید تا راه آن
را نبندد .اگر جایی زندگی میکنید
که آب ســرد دارد شــیرهای آب
خارج از خانه را ببندید و خشک
کنید تا یخ نزند.

•
سیستم گرمایشی را چک کنید

درز درهــا و پنجرههــا را خوب
بگیرید .با این کار هم انرژی هدر
نمــیرود هم پول بــرقوگازتان
کمتر میشود.
اگــر پنجرههای خانهتــان قابل
عوضکــردن اســت االن وقتش
است که آن را از جایش دربیاورید،
تمیز کنید و آن را با یک پنجرهی
بادشکن (پنجره زمستانی) عوض
کنید.
•
آبگرمکن را راه بیندازید

منفذهای وســیلهی گرمایشــی هوای ســرد در راه اســت .گرد و
منزلتان را چک کنید که بســته خــاک را از درون آبگرمکن پاک
نشده باشــد و لوازم منزل ،فرش کنید و آن را آماده کنید.
یــا پردههــا روی آن را نگرفتــه
باشد .خروجی آن را گردگیری و
•
فیلترهایش را تمیز کرده و سالی

دارد که حــدود  300هزار نفر در
آنها نگهداری می شوند»!
ماده  13فصل دوم کنوانسیون ژنو
درباره مجروحان و اسیران جنگی
می گوید:
«باید درهمه حال مــورد احترام
و حمایــت قرارگیرنــد و دولت
متخاصمی که اشخاص مذکور را
دراختیــار دارد باید بدون هرگونه تپش دیجیتال :مجموعه ای نفیس
تبعیض ...با آنان محترمانه برخورد از لباس با خطاشیهای زیبا در تپش
نموده و از آنها پرســتاری نماید514-223-3336 .
هرگونه دســت درازی به حیات
و شــخص آنان از جمله شکنجه،
رها نمــودن آنان بــدون کمک
پزشکی و پرستاری با سبق تصمیم آنان درمعرض مخاطرات سرایت یا بازدارد و زندان که باید محلی برای سقوط درجه انسانیت ولی مطلقه
و نیزقــراردادن آنــان در معرض ابتال به امراض و بیماری ها اکیدا "اصالح و بازســازی" فرد باشد را فقیه و کارگزاران اهریمن صفتش
مخاطرات سرایت یا ابتال به امراض ممنوع" شــده ،چگونه یک نظام به صورت شکنجه گاهی که محل شده که مصداق واقعی این سروده
حکومتی ،که مدام هم دم از رأفت تولید انواع بیماری های خطرناک نغز زنــده یاد فریدون مشــیری
و بیماری ها اکیدا ممنوع است».
هستند:
درحالی که "مورد احترام و حمایت و عطوفت اســامی می زند ،می است درآورد؟!
قرارگرفتن" مجروح و زندانی جنگ تواند شــهروندان خود را به صرف کج باوری ،ســپردن زمام نفس به هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا
 که دشمن است و تا لحظه پیش ابراز مخالفت با نتیجه اعالم شده دست عقده های روانی ،گماشتنآنچه این نامردمان با جان انسان می کنند!
ازدستگیری قصدجان طرف مقابل انتخابات یا بیــان نظر در وبالگ فرومایگان در ســمت های بازجو،
•
را داشته -منع شده و "رها نمودن شخصی ،از دسترســی به درمان دژخیم و زندانبــان آنقدر موجب
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آموزشعکاسیبهزبانساده...
مقالــه ی این بار را بــا یک حدیث
مجعول آغاز می کنیم که می فرماید:
«بهشت زیر پای عکاسان است!»
ادامه ی تنظیمات دوربین:
وضعیت  Avیا Aperture
Value

5

حتما تا به حــال دیده اید که
عکاســان حرفــه ای ،برخی
عکسها را به گونه ای میگیرند
که سوژه ی مورد نظرشان کامال
واضح ولی اشیاء و سایر افراد زمینه ی
عکس به صورت مبهــم و «فلو» در
تصویر ظاهر شده اند.
برای ثبت چنین تصاویری دوربین را
در وضعیت  Avقرار میدهیم.
در ایــن حالت ،کنترل میــزان باز و
بســته بودن دیافراگــم و همچنین
 ISOدر دست عکاس بوده و سرعت
شاتر توسط دوربین به طور اتوماتیک
تنظیممیگردد.
عنایت داشــته باشید که هر چه که
شــاخص دیافراگم ،عدد کوچکتری
باشد ،مجرایدیافرگمدوربین ،بیشتر
باز بوده و افکت تصویری فوق ،نمایان
تر خواهد بود.
به عبارت دیگر ،با این شاخص ،میزان
«عمق میدان» را تنظیم میکنیم.
طبیعتــا در این حالت ،فقط ســوژه
هایــی در تصویر به صــورت واضح
ظاهر خواهند شد که فوکوس بر روی
آنها انجام شده باشد و بقیه ی موارد
تصویر ،به صورت مبهم ظاهر خواهند
شد.
از این تکنیک در جاهایی استفاده می
کنیم که بخواهیم یک شخص را در
میان انبوهی از اشیاء و افراد دیگر به
تصویر بکشیم و به اصطالح عکاسان،
سوژه را «ایزوله» کنیم تا توجه ببینده
فقط به روی ســوژه ی مــورد نظر
متمرکز گردد.
وضعیت  : Mمخفف Manual

متوجه میشوید که چرا اکثر
اوقات رنگ عکســهای شما
غیــر طبیعی ،خیلــی زرد،
سفید ،سیاه و ...
میباشد.
حتما به خوبی به یاددارید
که اکثر عکسهایی که از
مناظر برفی کانادا گرفته
ایــد ،برف کامال ســفید
نبوده و تقریبا خاکستری
میباشد!
دلیل آن اینســت کــه دوربین این
تنظیمات را به صورت اتوماتیک انجام
داده و اکثر اوقات تحلیل درســتی از
وضعیت و نوع نور محیطی که در آن
قرار گرفته اید ،ندارد.
بنابراین به کمک دوربین می شتابیم
و این تنظیم به صورت دســتی و با
تشخیص خودمان در دوربین اعمال
میکنی .م
به زبان خیلی ساده تر ،نوع نور محیط
را قبل از عکاسی ،برای دوربین تعریف
میکنی .م
آیکنهای ساده و بین المللی و پیش
فرضهای آن به راحتی برای همه قابل
تشخیصمیباشند:
نور خورشید،
نور موجود در سایه،
نور در هوای ابری،
نور المپ مهتابی،
نور المپ تنگستن،
نور فــاش و یا حتی دمــای نور با
شاخصدماسنجی کلوین!
البته برای بهتر شدن نتیجه ،راههای
دیگری وجود داشــته و بــه عنوان
مثال میتــوان از تنظیم Posemetre
نیز استفاده کرد تا نتیجه ی دلخواه
حاصل شود.
با انجام این تنظیم مشاهده خواهید
کرد که چقدر عکســهای شما تغییر
خواهند کرد و رنگ عکسهایتان بسیار
زیباتر و واقعی تر خواهند بود.
بقیه ی موارد ،بســته به سلیقه ،نور
سنجی و نوع کادر بندی شماست.
سعی کنید در زمــان انتخاب سوژه،
طوری کادر بنــدی کنید که توجه
بیننده از اطــراف تصویر به مرکز آن
منعطف شــود .به عنوان مثال سعی
کنید که از این کلیشــه ی معروف
استفادهکنید:
شخصی را در وسط دو ریل راه آهن
بگذارید و طوری از او عکس بگیرید که
ریلها از کنار کادر به مرکز آن (جایی
که ســوژه ایســتاده) هدایت شوند.
همین عکس را میتوان از شخصی که
در راه پله نشسته گرفت و کادر خیلی
خوبی را بست.
معموال هر عکســی را بایــد با یک
تکنیک خاصی گرفت.
مثال برای ثبت تصویر از یک جســم
متحرک و نشــان دادن حرکت آن،
باید ســعی کنیم که شیئ متحرک
را به صــورت واضح و زمینه را «فلو»
بگیریم .برای این کار کافی است که
سرعت دوربین را مثال به یک پانزدهم
ثانیه رســانده و در زمانی که ســوژه
ی متحرک از مقابلمان رد میشــود،
دوربین را در زمان عکســبرداری با
سوژه حرکت بدهیم و در همان حال
عکسبگیریم.

همانطور که از عنــوان آن بر میآید،
این وضعیتی است که کل تنظیمات
دوربیــن به دســت عکاس بــوده و
دوربین هیچ کنترل اتوماتیکی را بر
شاخصهایی که قبال ذکر کردیم اعمال
نمی کند.
اغلب عکاســان حرفه ای معموال در
این وضعیت عکسبرداری میکنند تا
بهترین نتیجه را ثبت نمایند .طبیعتا
با گذشــت زمان و کســب تجربه،
مهارتهای الزم را فرا گرفته و متوجه
تغییرات شــگرفی در عکســهایتان
خواهید بود.
از آنجایی که به ســردبیر نشریه ی
وزین پیوند قولداده ام که این سلسله
مقاالت تا حد امکان ساده و قابل فهم
باشد ،از وارد شدن به مباحث پیچیده
ی عکاســی اجتناب کرده و به ذکر
کلیات ساده و اصولی بسنده میکنیم.
انشاء الله در آینده ی نزدیک ،جلسه
ای حضوری صلواتی نیز برگزار کرده
تا همه ی این تکنیکها را با هم تمرین
کنیم! بزودی یک مسابقه ی عکاسی
جایزه دار نیز برگزار خواهیم کرد.
یکــی از تنظیمــات دوربیــن های
دیجیتال که تاثیر بسزایی در کیفیت
و رنگ عکســها دارد ،تنظیم  WBیا
White Balanceاست.
این تنظیم معموال به صورت
اتوماتیک بــر روی دوربینها
انجام میشود.
بدانید و آگاه باشید که نورسنج
مجهزترین تریندوربین ها نیز
(در عین حال که عکس رنگی
به شما تحویل میدهند) فقط
رنگهــا را به صورت ســیاه و
سفید تجزیه و تحلیل میکنند.
پس نتیجه میگیریم که تمام
دوربینهای جهان ،به بیماری
«کوررنگی» مبتال هســتند!
یعنی محدوده ی رنگ برای
خوددوربین ،طیف بین سفید،
خاکستری و سیاه میباشد .با
دانســتن ایــن حقیقت تلخ

•I•B•N•G

برای عکسبرداری از یه قطره ی آبدر
زمان چکیده شدن و پخش شدن بر
سطح آب ،سرعت دوربین را تا حدود
یک هزارم ثانیه میرسانیم.
حتما از دیدن عکسهایی که از افراد و
در زیر نور خورشید گرفته اید تعجب
کرده اید که با وجود نور کافی ،باز هم
غیر طبیعی به نظر میرسند.
دالیل آن عبارتند از:
اوال که نور شدید باعث ایجاد اخم در
صورت سوژه میگردد و دیگر این که
نور شدید و مستقیم خورشید ،بخشی
از صورت را بســیار نورانی و نیمه ی
دیگر صورت را سایه دار و تیره میکند.
برای رفع چنین نقیصه ای ،در جایی
عکسبرداری کنید که نور مستقیم به
صورت سوژه نتابد.در صورتی که هیچ
راهی برای انتقال فرد به مکان دیگری
نیست ســعی کنید از سمتی که در
سایه قرار گرفته عکاسی کنید و برای
یکنواخت شــدن تصویر از نور فالش
استفادهکنید.
اگر فالش ندارید ،میتوانید با استفاده از
یک مقوای سفید و کمک دستیارتان
(نوچه!) ،نور خوشــید را به ســمت
تاریک صورت سوژه بتابانید .از دیدن
نتیجه ی کارتان متعجب خواهید شد.
برای ثبت تصاویری متفاوت ،از دنیای
«ماکرو» هم عکسبرداری کنید.
«ماکرو» به عکسهایی گفته میشوند
که ســوژه های آن بسیار ریز بوده و
دوربین آنها را بزرگنمایی میکند .مثال
حشرات ،جواهرات ودانه های حبوبات
و ...
برای عکاسی ماکرو ،به لنز مخصوصی
به همین نام احتیــاج دارید ولی اگر
هزینه ی خریــد لنز ماکرو را ندارید،
میتوانیــد از تکنیک «لنز معکوس»
استفادهکنید.
بــه این صورت که بــا خرید و نصب
حلقه ای کوچک و ارزان قیمت ،لنز
دوربیــن را باز کــرده و آن را به طور
معکوس در جای خود قرار دهید.
خواهید دید که دوربین رفلکس شما
تبدیل به یک میکروسکوپ کوچک
شده و از قابلیتهای جدید آن شگفت
زده خواهید شد.
برای تمریــن همه ی مباحث فوق و
انجام کلیه ی تکنیکهایی که در این
مقاله ی دنباله دار عنوان میگردند ،در
جلسه ی حضوری و مجانی عکاسی،
شرکت کنید.
با مراجعه به لینک زیر و عضویت در
پیج فیســبوک استودیو فوتوبوک ،از
زمان انجام این حرکت گروهی اطالع
حاصلفرمایید:
www.facebook.com/
studiophotobook1

سایه ی عالی مستدام!
عکاس مهاجر :استودیو فوتوبوک
ادامه دارد ...
(514) 984-8944
•

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 واقع در  6710خیابــان Saint Jacques
 IBNGبه آدرس  www.IBNG.caویا با تشکیل میشود ،با اعضاء این گروه آشنا شده
حضور در جلسات هفتگی  IBNGکه بطور و نیازهای خود را تامین نمائید.
مرتب روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت
 8الــی  9صبح در رســتوران Eggsfrutti
چه شرکت بزرگ باشد یا کوچک،
بازاریابی موثر...
تعیین هدف ،بودجه ،پیام ،مکان،
در دومین جلســه ماه سپتامبر کانــال ،و زمــان اجــرای آن از
 ،IBNGآقای امیرپویان هرندی تصمیماتی هستند که هر یک بر
از شرکت  Helmfried Businessاصول ویژه و استواری بنا میشود.
 Solutionsدر مورد بازاریابی موثر بودجه تبلیغــات را باید با در نظر
گرفتن بودجه متعارف بازار ،اهداف
صحبت کردند.
شــرکت  Helmfriedدر زمینــه شرکت ،مرحله تکاملی شرکت ،و
مشــاوره مدیریــت ،تهیه طرح میزان فروش مورد نظر شــرکت
تجاری ( ،)business planمشاوره تعیین کرد.
برای حضور موثــر در بازار رقابت همچنین پیــش از برنامه ریزی
و برگزاری دوره های آموزشــی ِ برای تبلیغــات باید از اوضاع خود
در دیدگاه مشــتریها آگاه باشیم.
مدیریت فعالیتدارد.
آقای هرندی ابتدا به بیان اهمیت مشــتریهای ما پیــش از خرید
مباحث کلی مدیریت بازرگانی و مراحلی را در تصمیم گیری خود
ساختارتصمیماتبازرگانیشرکتها به شکل خود آگاه و ناخودآگاه طی
پرداختند .پس از آن به عنوان یکی میکنند و در هر مرحله از این سیر
از مهمترین تصمیمات بازرگانی تصمیم گیری که باشند یک نوع
هر شــرکت ،ارایه کوتاهی در باره خاصی از تبلیغ موثر است .به طور
نحوه تبلیغات موثــر( Effectiveخالصه میتــوان این مراحل را به
 )Advertisementصورت گرفت .ترتیب زیر بیان کرد:
تخصیص بودجه مناســب برای
تبلیغات شرکت ها همواره یکی  .1آگاهی از نام شرکت
از چالش های مدیران به حساب  .2آگاهی از ســرویس و خدمات
می آمده .برخی بــا این دید که شرکت
" موفقیــت در گرو تبلیغات زیاد  .3پیــدا کردن احســاس مثبت
است" هزینــه هنگفتی را صرف نسبت به محصوالت شرکت
تبلیــغ میکنند بــدون اینکه از  .4تصمیــم برای انتخــاب این
اصول تبلیغات موثر آگاه باشند و شرکت برای خرید
در نتیجه پاسخ مناسبی دریافت  .5انجام عمل خرید
 .6ارزیابی محصول
نمیکنن .د
از ســوی دیگر خیلــی وقتها در  .7رفتار مشتری پس از خرید
بحرانهــای مالی ،بودجه تبلیغات
جزو اولین قربانیان سیاست های شرکت کوکاکوال رادر نظر بگیرید.
صرفه جویی است که این خود به این شــرکت نیازی بــه معرفی
محصــول خود ندارد .مشــتریها
بدتر شدن اوضاع می انجامد.
تبلیغات موثر به ما می آموزد که محصــول این شــرکت را کامال
بودجه تبلیغات خــود را چگونه میشناســند .تمام تبلیغات این
به بهترین شکل خرج کنیم تا از شرکت صرف این مرحله میشود
کمترین بودجه بیشترین بازخورد که احساس خوبی رادر مشتریهای
خود با نــام کوکاکوال هم آهنگ
را دریافت کنیم.
کند .شرکتی را در نظر بگیرید که
در تبلیغات محصول یا خدمات ،تازه وارد بازار شــده .این شرکت
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پیش از هر توضیــح اضافی باید
روی نوعی از تبلیغ متمرکز شود
که فقط اســم شرکت را به گوش
مشتری آشنا سازد .شرکتهایی که
رقیبان شناخته شده زیادی دارند
و محصوالتشان دارای مشخصات
فنی زیادی است باید در جاهایی
کــه مشــتری قصد مقایســه
محصوالت برای انجام عمل خرید
را دارد روی تبلیغ مشخصات فنی
محصول خود سرمایه گزاری کنند.
حال اگر هر کدام از انواع شرکتها
در جای اشتباهی تبلیغ کند ،نه
تنها اثر مناســبی نگذاشته ،بلکه
ممکن است باعث تخریب نام خود
در ذهن مشتری نیز گردد.
جــدای از تناســب نــوع تبلیغ
و موقعیــت محصــول در ذهن
مشتری ،توالی پخش یک تبلیغ
نیز اهمیت ویژه ای دارد .در حالی
که تماشــای یک یا دو بار تبلیغ
خاص اثر خاصی بر مشتری ندارد،
مشاهده تبلیغ از بار سوم یا چهارم
بیشترین اثر را در جذب مشتری
خواهد گذاشت .با این حال نمایش
بیش از حد یــک تبلیغ ابتدا آن
را بی اثر خواهد کرد و ســپس به
تاثیر منفی خواهد انجامید .تغییر
گرافیک تبلیغ پس از رسیدن به
حد اشباع اثر مثبت آن باید تغییر
کند تا اثر مثبت خود را حفظ کند.
تمام اینها تنها بخش کوچکی از
مبانی روانشناســی ،اقتصادی ،و
مدیریتی موثر در تعیین بهترین
روش تبلیغــات برای بهره گیری
حداکثــری از بودجــه موجــود
میباشد و بی توجهی به این اصول
میتواند به هدر رفتن مقدار زیادی
پول ،وقت ،و نیروی مفید شرکت
بیانجامد.
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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

قصر کباب

)(شاتوکباب

www.chateaukabab.com
Chateau Kabab | Downtown

Chateau Kabab | West Island

100%

2140, rue Guy,
Montréal, QC H3H 2L8
Metro: Guy-Concordia

4705 Boulevard des Sources,

جنبآدونیس

Pierrefonds, QC H8Y 3C6

Tel.: 514-932-1114

Tel.: 514-421-3666

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
قیم
تمناسب

PRÊT À MANGER

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

ORANGE

BANANAS

BANANES
$1.08 kg

EA.
CH.

BARTLETT PEARS

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

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

PRÊT À MANGER

CANADIAN or ITALIAN PARSLEY

EA.
CH.

RED GRAPES

POIRES BARTLETT
$1.74 kg

REGULAR TOMATOES

RAISINS ROUGES
$3.28 kg

GARLIC

TOMATES RÉGULIÈRES
$2.18 kg

AIL
3 per pkg / 3 par paquet

LB.

EA.
CH.

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

EA.
CH.

LB.

LB.

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

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

FIVE ROSES FLOUR

FARINE
20 kg

AKHAVAN CHICK PEAS

POIS CHICHES AKHAVAN
10 lbs. / 4.54 kg

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

COUSCOUS SALAD

SALADE DE COUSCOUS
425 g

EA.
CH.

EA.
CH.

CORTAS CHOCOLATE HALVA

HALVA AU CHOCOLAT CORTAS
1 lb. / 454 g

LB.

AKHAVAN GREEN LENTILS

LENTILLES VERTES AKHAVAN
10 lbs. / 4.54 kg

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

CORTAS HUMMUS

HOMMOS CORTAS
15 oz.

EA.
CH.

EBIA HONEY
MIEL EBIA
500 g

EA.
CH.

EA.
CH.

HAFEZ DATES
DATTES HAFEZ
600 g

EA.
CH.

MAZOLA CORN OIL

HUIL DE MAÏS MAZOLA
2.84 L

RIZ PUR BASMATI TILDA
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

ELEPHANT 817 BASMATI RICE

RIZ BASMATI ÉLÉPHANT 817
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

ALMONDS ROASTED
SALTED or UNSALTED
AMANDES RÔTIES SALÉES
ou NON-SALÉES
$9.87 kg

LB.

TILDA PURE BASMATI RICE

EA.
CH.

PISTACHIOS
ROASTED, SALTED

PISTACHES RÔTIES, SALÉES
$13.18 kg

EA.
CH.

AKHAVAN
WHOLE FLAX SEED

GRAINES DE LIN ENTIÈRES
Gold or Brown / Brunes ou Dorées
750 g
EA.
CH.

AKHAVAN HULLED
MILLET
MILLET DÉCORTIQUÉ
750 g

EA.
CH.

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

KAMY TOMATO SAUCE

SAUCE AUX TOMATES KAMY
480 ml

MARINATED FILET
MIGNON

THÉ BLANC JAHAN
30 g

Halal

Halal
Halal

LB.

MARINATED
LAMB CHOPS

Halal
Halal

POMEGRANATE SAUCE

LB.

MERGUEZ SAUSAGES
SAUCISSES MERGUEZ
$8.78 kg

CÔTELETTES D’AGNEAU MARINÉES
$19.78 kg

EA.
CH.

Halal
Halal

LB.

LB.

GRAIN FED CHICKEN LEGS

SAUCE AUX POMMES GRENADES
With Pepper or Garlic / Aux poivres ou
avec ail
250 ML
EA.
CH.

$7.68 kg

FILET MIGNON MARINÉ
$19.78 kg

EA.
CH.

JAHAN WHITE TEA

KAFTA KEBAB

CUISSES DE POULET DE GRAN
$3.93 kg

Halal

BLACK DIAMOND CHEESE SLICES

TRANCHES DE FROMAGE
BLACK DIAMOND
Swiss, Mozzarella, Cheddar
500 g - 24 per pkg/ 24 par paquet
EA.
CH.

LB.

POITRINES DE POULET DE GRAIN
$10.98 kg

Halal
Halal
Halal

Halal

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

Halal

GRAIN FED CHICKEN BREASTS

LB.

SHERBROOKE

DECARIE

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

CAVENDISH

EA.
CH.

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

ST-JEAN

COUFLEUR

PRÊT À MANGER

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

ST-CHARLES

CAULIFLOWER

PERSIL CANADIEN ou ITALIEN

LB.

READY TO EAT

READY TO EAT

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

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

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

READY TO EAT

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

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

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

BLVD.
PIERREFONDS
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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



پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

سفرۀعقدشیرین

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،



Dr. Raymond Rezaie

لحظههای شیرین با

نغمه سروران



دکتر ریموند رضایی

Tel.: 450-934-7744

مترجم رمسی

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

Email:

مشاور رمسی وام مسکن

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

بهروزآقاباباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8
Fax: 514-500-1188
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

کلینیک مدیکال آلفامدیک

Tel.: (450) 676-9550

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

 Mailing Address:

info@paivand.ca www.paivand.ca

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

انــواع
کارتتلفن

Vol. 20, No. 1128, 01 Oct., 2013

7روز
هفته

بدون وقت قبلی

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

Tel.: (514) 606-5626

Tel.: (514) 933- 8383

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

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

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

www.sofrehaghd-montreal.com

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

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

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر ار  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان
  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


NDG،

Tel.: 514-481-0671

تپـشدیجیتال

www.tapeshmontreal.com

تبدیل سیستم های
ویدیوئی
کاست و کامپکت دیسک،
کتاب ،کارت تلفن

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

بهمدیریت:
بیژن احمدی
GUY

Cell.: 514-944-3279

وست آیلند

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

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

www.akhavanfood.com

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________________________
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

NDG

 انواع کباب،
جوجه کباب،
چلوکبابکوبیده
و...

غوره

مرغوب عالی رسید

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

به میزان محدود


فالوده اخ
وان رسید

بستنی اک
برمشتی،

   ن
ان لواش
 نان گاتا
ی ارمنی
 نان نازو
ک ارمنی
ن
ان خشک
با دان
ه

کتان ،سی

با
طعم های

ه دان
ه و کنجد

گونا
گون رسید

|

E
X
C
H
A
N
G
E

Tel.: 514-937-5192

