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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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 :ایران هسته ای بیش از یک
و
ز
مبارزه با سرطان ژن ــان خسته و دلزده ا ت آخوندی
ایرانی
بازی حکوم
پستان و...
ه
و زیان های
دهه موش و گرب ســارت ها
ب و تحمل خ
طرح توفیق
درد مضاعف
و غر
این
راوان ،خواهان آنند که شوده شود...
زنان ایرانی
ف
ی جدیدی گ
ابد و افق ها
ی
بگوید نمیتوان پاســخ قطعی صندوق بین املللی
محمد نوریزاد
یافت .ولی ندانســتن این پول :کانادا می
پاســخ ،بدگمانــی در
....تا چهار ســال پیش خود را
مورد نوریزاد را توجیه تواند در مقابل
وقف ولی فقیه کــرده بود و
نمیکند .او متهورانه در ضربه ناشی از رشد
اکنون به عنوان منتقد صریح
زیر ســلطه نظام خشن ضعیفکشورهای
او در داخل کشــور ســخن
میگوید .او ترجیــح داده در
ولی فقیــه ،خامنهای و نوظهوراستقامت
افشــا
و
نقد
را
عواملــش
ادامه
وطــن بماند و به نقد خود
کند...

•6170NDG:
Sherbrooke W.
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پاک کردن داغ ننگ!
روز جهانی تالش برای
لغو مجازات اعدام

Strategic Advice & Execution

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ
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4

جتد
ید رابطه با بریتانیا؛ تغی
یر
مو
ض
ع
ته
را
ن
یا
ل
ند
ن؟
فاجعهالمپدوسا
در قوانین پناهندگی
نوبل ادبیات:
تبعیض
یایند ،فقیران بروند
آلیس مونرو:
ثرومتندان ب

8

5

9

6میلیون تقاضا برای بلی 
طهای جام جهانی برزیل!
حسین
باقرزاده

شهباز
خنعی

کـتنه
ماریا ُ

امیرسام:
امالک

>>5-6

>> 7

>> 36

>> 37
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Tel.: 514-620-5551

عفو بینامللل :ایران اعدام دوباره یک محکوم را متوقف کند

رایمثبتکنگرهآمریکابهافزایشسقف
استقراض و دسترسی دولت به بودجه...

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

•15760 boul Pierrefonds
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میکند  -و همین برای لزوم
حمایت از او کافی است .........ص7 :

دهد .برای این ســؤال که چرا رژیم
به او اجازه داده که آزادانه ســخن

Tel.: 514-485-4744
West Island:

روبروی 3

بل سنتر

صرافی  5ستاره

کدام کتابش را
بخوانیم؟

11
ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

10

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ
(514) 290-2959

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

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

فیروزهمتیان

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

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

fhemmatiyan@sutton.com

وحید خلجی

محضردارومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY
Real Estate Broker

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

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

   درکمترینزمان

       بهترینبها


عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

نینوسگیورگیزنیا

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

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

جراحدندانپزشک

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

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

حمیدصدیقکاغذچی

Ninous Givargiznia، BSc.

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

Montreal Qc. H3G 1S6

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

انتقال فوری ارز

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W

ProFusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

صرافیخضر

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

Tel.: (514) 806-0060

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

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

عباسشفیعی

)Abbas Shafiee (B. Comm.

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.

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

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

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

دارالترجمهرمسییکتا

اولین دارالترجمه رمسی در مرکز شهر مونترال
با  15سال سابقه
ترجمه رمسی کلیه اسناد و مدارک
ترجمه رمسی مدارک پزشکان مطابق
با استانداردهای  PCRCو MCC
www.yektatranslation.ca
______________________
4055 Ste-Catherine O. Suite 132

Tel: 514-439-8501

نادرخاکسار

آرزو حتویلداری یکتا

Atwater

 ص34 :













Cell.: 514-969-2492
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 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
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طرحی برتر ،برای زندگی برتر

n
o
کاندومینیومپرستیژ
i
t
c
u
r
t
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
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صرافیخضر

پاک کردن داغ ننگ!
شهباز خنعی

انتقـال ارز

@Shahbaznakhai8
gmail.com

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

استق

www.paivand.ca

_________________
سال  ،15شماره 910

 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

(514) 816-4080

فقط به 10
بهترین نرخ و هزینه <<
>> با

>> 5:

›`çœ£
Zz ine W.
¯ Ste-Cather
2178

>> 7

دقیقه زمان نیاز دارید:

5Star I.P.M.

می رقصد! >> 18

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

شهباز
خنعی

عطاهودشتیان

مدیریتمالی

O
TORONTSt.,
PH-A
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،

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

D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

____________________
صبح س
___________
5450 Cote-des-Ne

6520 St-Jacqu

iges, Suite 308

Tel.: (514) 485-6000 es

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

ص:
›®˜¯}gfZ\£›¬‹23

›`çœ£

South
Nun’s Island Shore,

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d

otmail.com

5Star
Tel.:(514) 585

¯ Zz
yf£¥5ç
®•Z

TORONTO

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

V7M 2J1

رشته مدیریت مالی

شرکت ها و اشخاص
…,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³
برای
514.567.3169
®˜á”£²›z£Í
…£ßœ£
gZ }f£¨† wZz ‹Z z
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W., Suite 301,

ine
1834 Ste-Cather

VER
VANCOUle

GREEN
V7M 2J1
1410 Lonsda
ver, BC,
INTERNATIONAL
N. Vancou 982-0909
TRADING Inc.
Tel.: (604) 982-0910
a
24Í“£24gZ®¥¿˜fd
کمتر از
@pars.c
)Fax: (604
ایران در
انتقال ارز به
xZ® Zä…gfZv£º¥œZ
Vancouver
E- Mail:

™®ÍÅœZ

 gzfروز
b®œنرخ
تضمین بهترین

ˆgfÂ†if£

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC,

Tel.: (514) 938-7277(PA 1Y7
)Fax: (514) 938-4978, RS
E- Mail: montreal@pa
rs.ca

ars.ca

Ninous
Givargizni
مستغالت

a, BSc.
مشاور امالک و

Agent Immobilier
Affilie
مونتریال و South shore
RE/MAX
در

£Åœ¯Å™fÂÅ™ iÂÀÅœ

3535 St-Charle
s,
Kirkland, Quebec Suite 304
H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotma
il.com

xZ® Z ä… gfZ v£fZ

…vZ®¥œÂ› fd ä¤·Ž 3 £
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@email:montreal
www.pa
rs.ca pars.ca

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

 کوتاه † ¬¤مو
›ç†£Åš£› z ù£
کردنv£fZ z á
,}fZ¬…£±Š
رنگ ›\fÂä… fêd fz£²

„ ,k£ªŽZ
“¿¬Ž ÍÁ‰ y
 بند و ابرو
›ç†£Åš£
®˜}£Í
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fd
›South Shore zã¼±
تهیه وام
مسکنwZz
†äÅÁ
›v£ ®¥œÂ
! Zf ç…£ gfZ
fd! x£½
_________}f£¨† z
____________
çœÂ¼±› fÂ›Z
…! fd çœêÂ‘ ä…®¨† £
Firouz
›ã¼±
wZzHemmatiyan
…äÅÁ† ! x£½ ú¾ûZãÅ
›¬ ® ç…£ fZg£… Í
Agent Immobilier
£Åœ¯Å™fÂ
! AffiliéZf ç…£ gfZ
Å™ iÂÀÅœ
groupe
Lasalle,
SuttonClodem

groupe SuttonClodem
courtier immobilier Inc.
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جتاری
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Ninous
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یحیی آبادی
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‹dÂ
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شرکت ها و
H3G 1Y7
Fax: 989-0029
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W.
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Luciene
www.khazarexchan
z ç £¤ gFree:1-866-98
حسین باقرزاده
برای منایندگی در دبی www.
Agent Immob
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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
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6520 St-Jacques
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®›ò fd
و با
سابقه .com
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! ù£¿Ž }£¼ Zf ç…£ gfZ
w£¿† fdiges,
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با General Sales
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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
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Ninous Givargiznia,

www.pars.ca
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IranAir
هشدار به
سیل پا کستان
است  ص6 :
همهجهانیان
Agent

Etiquette

سرما در افغانستان ’بیش از
هزار’ قربانی گرفتهاست
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!Amir Khadir espionné

تب «ور
زش زیبا»
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Tel.: (514) 938-7277(PARS
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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
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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£¤
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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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N. Suite 20
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ع.ا .شادپور

GREEN
L
INTERNATIONA
TRADING Inc.

7

ژازه تباتبایی
در گذشت...
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������� �
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7, Fax:
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هست

به کوشش:
میترا روشن

RONALD
KING
LaPresse
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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

تامین پیمان ارزی
 افتتاح  LCو
منایندگی در دبی
 دارنده
صادرات

)Snowdon

آینده ای

6

اگر انقالب منی شد!
حسین باقرزاده

Tel.: 1-866-486-554

gfZv£`º¥œZ

1998

در آستانه انتخابات...

¿ç¿†£‹ xÂ £

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
\®‰£Á› fÂ›Z
259B Cote-Vertu
امورyfz£`` `²
■ کلیه ›-
مهاجرت
مشاورین†¼¿úÅ
…____________áÅ˜z ä¾ÅÂ

121 E

01, 2010
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شریات ما
پول است!

تاسف آور

…jgfZ z ç £¤ g ä
‹¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£

استفاده القاعده از کودکان و زنان "عقب مانده"!

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

دکتر شریف نائینی

Metro: CDN

EXCHANGE

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
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1973
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همایون خامتی

South

Fax: 364-3649

xZ® Z ä… gfZ v£fZ
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_________________
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مشاور امالک و مستغالت
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سال  ،16شماره
GESTIO
شهریور 1389
N10_FINANCIERE EXACT
______
E

مونتریال و shore
در
مسکونی و جتاری

 تهیه وام مسکن
 ارزیابی رایگان
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(514) 846-0221

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

S EXACTE
کبک کانادا:
GESTION FINANCIERE

Lasalle, South N D G
Nun’s Island ,

Bur.: (514)364-3315

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

dd
dd
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حسین باقرزاده

یحیی آبادی
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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!
ِ

ایرانی متاهل شکست!
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Agent Immobilier
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وحدت نسل ها

حسین انصاری

Suite
1834 Ste-Catherine W.,

 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!
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N. Vancouver, BC,
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E- Mail: Vancouver

فریدون
صبوری
دیلمی
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سرهنگ:
ایران از هم
می پاشد!

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

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

دکترگلمحمدی
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 مجاهدین:
"از یـک
فاجعه انسانی
جلوگیریکنید!"

جهت

>>30

25
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یا ســ
ــــلین!  trealترابی
سیدةالنساءالعاملین
در اویـن

55000شغل

علیدوستی ص4:
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(Toll Free) 1-866-289-901
Mtl. QC. H3B 1H9
Fax: (514) 289-9022,W., # 511
1117 Ste-Catherine
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افاضات جناب d

ازدسترفتهاست!
10

since3
199

السـ ِـالمعَ لیک
ّ

 --اقتصاد کانادا6 :

حاجی بیا حال کن!...

شاهنامه ...ص23 :

26

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

کلیه پروژه هایRFID

جوالی شنیده شد:

؟!">> 5

خانه شما>> 34

I.C.P. Inc.

در کوتاهترین زمان

Trading Inc.
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انتقادات شدید
رفسنجانی از
احمدینژاد

محمدی /بهبهانی،
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289-9044
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

852

موسسه
مالی

PAIVAND: Vol. 20  no.1130  Oct. 15, 2013

اقامت برای همه!

پنجشــنبه  10اکتبــر ،روز
جهانی تــاش بــرای لغو
مجازات اعدام بود.
به نظرمــن ،ازمیان  3بالی
بزرگ دامنگیر انســان قرن
بیســت و یکم یعنی جنگ،
کشتار و آدمکشــی قانونی
یا اعــدام ،این آخری از همه
زشت تر و ناهنجارتر ودرعین
حال حذف و لغو آن عملی تر
و آسان تر است.
جنگ و کشتار برآیند خصلت
های زیاده خواهی و قساوت
انسان است و درعین حال که
می توان آنها را با تمهیدات
و ابزارهایــی محــدود کرد،
تازمانــی که انســان بتواند
کامال براین خصلت ها غلبه
کند راهی درازدرپیش است.
درمورد جنگ و کشتار ،هیچ
کس حتی عامــان آنها از
عملکرد خود دفاع نمی کنند
و آن را به نوعی -راه دستیابی
به صلح ،ادامه سیاســت با
ابزاری دیگر ،مبــارزه علیه
تروریســم ،احقاق حق و- ...
توجیه می نمایند.
درمورد اعدام ،وضع به گونه
ای دیگر است و عامالن آن
نه تنهــا قیافه حق به جانب
دارنــد و جنایت بــه ظاهر
قانونی خــود را حفظ نظم
جامعــه و جلوگیری از رواج
جرم قلمداد می کنند ،بلکه
حتی درمواردی که این کار
با پشتوانه مذهبی و شرعی
و به نام خدا انجام می شود،
آن را ثواب و فضیلت نیز به
شمارمی آورند و چیزی هم
طلبکار می شوند.
رد پای اعــدام در قوانین را
برای نخستین بار می تواندر
قانون نامه حمورابی درحدود
پنج هزار ســال پیش یافت.
درنقش برجســته ای که از
حمورابی ،پادشــاه بابل ،به
جامانده ،او دیده می شود که
درحال گرفتن لوحی مکتوب
از خدای "شمش" است.
در این قانون نامه ،حمورابی
برای نخســتین بار قوانین
مربوط به قصاص ،خون بها
و دیــه را تدوین کرد و پس
از گذشت بیش از هزارسال
این قوانین بــا تغییراتی به
یهودیت راه یافت و سپس به
و
مسیحیت
اســام
منتقل
شــد .
قا نو ن
نا مــه
حمورابی
و

آنچه که ادیــان ابراهیمی از  2008 ،2007و 2010
آن رونوشــت برداری کرده بــا تصویــب قطعنامه های
اند ،یــادگار دوران توحش و غیرالزامی خواســتار تدوین
زندگی قبیله ای بشــر است یک برنامه زمان بندی شده
و مــی تــوان پذیرفت که برای لغو مجازات اعدام شد
درزمان خود تــا حدی هم که تاکنون این کار ســامان
مفید و موثربوده زیرا جلوی نیافته است.
کشتارهای پرشمار درجنگ با وجــود این کــه بیش از
های قبیله ای ،به خاطر قتل  70درصد کشــورهای دنیا
یک فرد به دست فرد دیگر ،مجازات اعدام را لغو کرده یا
آن را اجــرا نمی
کننــد ،اما هنوز
روز جهانی تالش برای
 60درصد ازمردم
لغو مجازات اعدام
دنیادرکشورهایی
زندگی می کنند
را می گرفته و کار را با کشتن که این مجازات در آنها جاری
است.
فرد قاتل ،یا پرداخت خونبها
چین ،هنــد ،ایاالت
و دیه فیصله و ســامان می
متحــده امریــکا و
داده است .اما ،با رشد
اندونــزی  4کشــور
و پیشــرفت جوامع
پرجمعیت دنیا هستند
انســانی و تبدیــل
که اعدام درآنها
مناسبات قبیله ای
جریان دارد،
بــه جامعه هایی
ا گر چــه ،
که انسان ها در
د ر هنــد ،
آنهــا از حقوق
اندونــزی و
شهروندی  -که
شــماری از
حق حیــات مهم
ایالت های امریکا
ترین آنهاســت-
اعدام بــه ندرت
بر خو ر د ا ر نــد ،
اجــرا می شــود.
ایــن قوانین می
هرچهار کشــور
بایست از دیرباز
فوق بــه قطعنامه
متروک و منسوخ
هــای ســازمان
می شــدند که
ملــل درمورد لغو
دربســیاری از
مجازات اعدام رأی
جوامعپیشرفته
منفی داده اند.
چنین نیز شده
اند.
میهن نگونبخت ما
مجــازات
لغو
 35سال است که
اعدام پیشینه
کمی و
هــم ازنظر ّ
ای هــزار و
هم از جهت کیفی
چندصدســاله
دارای جایگاه نخست
دارد.
درمیــان کشــورهایی
درسال
در چیــن
است که مجازات اعدام
هــای  747و  759میالدی
را اجرا می کنند .ازنظر
مجازات اعدام لغو شد .ژاپن
کمی ،ظاهرا چین را به دلیل
ّ
نیز درســال  818میالدی این که شــمار اعدام هایش
مجازات اعــدام را لغو کرد و بیشتر است باید در رتبه اول
این امر تا سال  1156ادامه دانست  -چین حدود 2000
یافت.
اعدام درسال دارد و حکومت
تالش بــرای لغــو مجازات آخوندی حــدود  400اعدام
غیرانســانی اعــدام پس از  -ولی ،اگر ســرانه اعدام به
جنگ جهانی دوم و تشکیل نسبت جمعیتدرنظر گرفته
سازمان ملل متحد به صورت شود ،کشورما با فاصله زیاد
سازماندهی شــده پیگیری ازچین پیشی می گیرد و در
شد.
جایگاه نخست می ایستد.
در حــال حاضــر بیشــتر در چین به نســبت هریک
کشورهای دنیا به شمار لغو میلیون نفر جمعیت درسال
کنندگان اعدام پیوسته اند.
 1.5نفر اعدام می شوند و این
اکنون  97کشــور اعدام را از رقــم در نظام والیت مطلقه
نظام جزایــی و قانونی خود فقیه بیــش از  3برابر یعنی
حذف کرده اند 58 ،کشــور  5.7نفر است.
هنوز آن را اعمال می کنند ،بنا بر آمارهای منتشرشــده
 8کشــور آن را بــرای جرم از اعدام های ســال ،2009
های عــادی لغوکرده و تنها (مأخذ ویکی پدیا) ،حکومت
درموقعیت های ویژه مانند آخوندی به نسبت جمعیت
جنایت های جنگی آن را به  30برابر بیش از امریکا51 ،
کار می برند و  35کشور نیز برابر ویتنــام 85 ،برابر مصر،
بدون لغو قانونی حداقل  100 10برابر ژاپن و  190برابر
سال است که اجرای آن را تایلنــد اعدام کــرده و تازه
متوقف نموده اند .سازمان این درصورتی است که آمار
عفوبین الملل می گوید که منتشرشــده که ارقام آن از
درمجموع  140کشور یا منابع خود نظام گرفته شده
قانونا مجــازات اعدام را را معتبر بدانیم.
لغو کــرده اند یا به آن چندماه پیش ،سازمان عفو
اقدام نمی کنند.
بین الملل درگزارشی اعالم
مجمــع عمومــی کرد که شمار واقعی اعدام ها
ســازمان ملل
{>> ادامه در صفحه}17 :
در ســال های
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رایمثبتکنگرهآمریکابه
افزایشسقفاستقراضو
دسترسیدولتبهبودجه

کنگره آمریــکا به طرح
رهبــران دو حــزب
دموکراتوجمهوریخواه
برای تصویــب افزایش
سقف استقراض دولت و
همچنین تمدید بودجه
دولت رای داد.
طبق این طــرح ،دولت
آمریــکا اجــازه خواهد
داشت تا  ۷فوریه ۲۰۱۴
به قرضکردن پول برای
تامین نیازهای مالی خود
ادامه دهد.
این توافــق ،همچنین به
دولت این امکان را میدهد که تا ۱۵
ژانویه به منابع مالــی مورد نیاز برای
انجام پرداختهای خود دسترســی
داشته باشد.
دولــت آمریکا تــا ســاعت ۱۱:۵۹
پنجشنبهشب فرصتداشت که سقف
مجاز استقراض را افزایش دهد و اگر تا
آنزمان کنگره چنین مجوزی به کاخ
ســفید نمیداد ،آمریکا از بازپرداخت
بدهیهایش باز میماند.
این طرح با توافــق رهبران دو حزب
دموکرات و جمهوریخواه در مجلس
ســنای آمریکا برای پایــاندادن به
بنبست ایجاد شده در بودجه ایاالت
متحده و افزایش سقف استقراض مجاز
دولت به رای گذاشته شد.
بر این اساس،دولت باراک اوباما موظف
شده اســت برای جلوگیری از "سوء
استفاده" از بیمههایدولتی ،تغییراتی
در الیحه بیمههای درمانی بدهد.
بــر اســاس ایــن طــرح همچنین
کمیسیونی برگرفته از اعضای سنا و
مجلس نمایندگان تشکیل میشود تا
به یک توافق درازمدت درباره بودجه
دولت دست یابد.
این طــرح در مجلس ســنا  ۸۱رای
مثبت و  ۱۸رای منفی گرفت و ساعتی
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بعــد در مجلس
نمایندگان نیز با
 ۲۸۵رای مثبت و
 ۱۴۴رای منفی،
تصویب شد.
پیــش از ایــن
ر ا یگیــر ی ،
رئیــس مجلس
نماینــدگان که
جمهوریخــواه
و مخالــف طرح
دولــت بــود ،از
نما ینــد گا ن
خواســته است به
این طرح رای مثبت دهند.

بنبستواشنگنت

رئیسجمهوری ایاالت متحده گفت:
"باید این عــادت به مملکتداری در
حالت بحران را کنار بگذاریم".
دقایقی پس از رایگیری سنا ،باراک
اوباما ،رئیسجمهوری آمریکا ،گفت که
"هنوز کلی کار داریم؛ از جمله این که
اعتماد مردم آمریکا را دوباره به دست
بیاوریم".
آقای اوباما در روزهای گذشــته هم
بارها تاکید کرده بود تا وقتی دولت در
تعطیلی نسبی است ،بههیچوجه حاضر
بــه چانهزنی درباره بودجه و ســقف
استقراضنیست.
او پس از رای سهشنبهشب سنا ،لحنی
پیروزمندانهداشت.
مخالفت مجلس نمایندگان آمریکا که
اکثریت آندر اختیار جمهوریخواهان
است ،باعث شــد از بیش از دو هفته
پیش ،بخشی از ادارات دولتی تعطیل
شوند.
این تعطیلی ،به بیکاری حدود یکسوم
از کارکنان دولت فدرال انجامید.
{>> ادامه در صفحه}32 :

ایران هسته ای...

بحرانسازپایانبخشبحران!
شهباز نخعی
Shahbaznakhai8@gmail.
com

صورت مســئله که
درست نباشد ،یافتن
پاسخ درست اگرنه
محال حتما بسیار
دشوار خواهد بود.
 35ســال است که
ما زندگــی ،آینده،
منافع ملی ،سرمایه و حتی
موجودیــت و یکپارچگی
کشورمان را پای مسئله ای
ریخته ایــم که صورت آن
نادرست بوده و تا امروز زیان
های جبران ناپذیری به ما
زده است.
پذیــرش واقعیت مــی تواند
نخستین گام برایدرست کردن
صورت مســئله باشد .واقعیت
تلخ این اســت که ما مردمی
کینه توز و کینه پرور هستیم
که به جای ایســتادگی دربرابر
ظلم ،آن را درظاهر می پذیریم
" درکف شیرنر خونخواره ای /
غیر تسلیم و رضا کو چاره ای" و
تا به دست آوردن فرصت کینه
ظالم را دردل می پروریم.
روابــط ما با امریــکا در  5دهه
اخیر نمونه بارزی ازاین کشت و
پرورش کینه است.
ما به جای آن کــه کوتاهی و
قصور خوددردفاع و نگهداری از
دولت ملی زنده یاد دکترمحمد
مصدق را بپذیریم ،همه گناه آن
را به پــای امریکا و محمد رضا
شاه نوشتیم و کینه آنها رادردل
پرورش دادیم.
 22بهمن  1357درواقع موعد
برداشــت محصول این کینه
پرورش یافتــه بود .می توانیم
خمینی و یارانش را مســئول

در نمونه ای دیگر ،خود را محق
بدانیم که پا را از حیطه خواست
و آرزو و شعار "مرگ بر "...فراتر
بگذاریم و برای نابودی طرف
امریکاستیزینابخردانه
طرح بریزیم و دیگران را به
 35ســال گذشــته
ایرانیان خســته و دلزده از بیش از همکاری دعوت کنیم؛ اما
معرفــی و خود را ازآن
حکومت
بازی
گربه
و
موش
دهه
یک
وقتی او نیز برای مقابله به
مبرا بدانیم .اما ،با این
آخوندی و غرب و تحمل خسارت ها و یارگیری پرداخت ،درمقابل
کار باز صورت
زیان های فراوان ،خواهان آنند که این ما جبهــه گرفت و ما را به
مســئله را
طرح توفیق یابد و افق های جدیدی وضــع کنونــی دچارکرد،
دســتکاری
شود...
گشوده
فریادمان به آسمان بلند می
می کنیم و
شود .گویی تهدید کردن
راه را بریافتن
دیگران بــه نابودی آن هم
پاسخ درست
توسط یک مقام رسمی و از یک
می بندیم.
دید.
واقعیــت این اســت ما "حق مسلم" خود می دانیم تریبون عمومی نیز "حق مسلم
کــه این کینه انباشــته ما بود که چرخه کامل تولید سوخت ماست" و هاشمی رفسنجانی
که خمینی را به ســودای بهره هســته ای را به دست آوریم ،کامال حق داشــته است که در
جویی از ستیز با امریکا انداخت بــدون آن که نیــروگاه های خطبه نماز جمعــه  23آذرماه
و او تنهــا از این هوش منحرف مصرف کننده سوخت را ازپیش  - 1380درســت زمانی دولت
و زیانبار برای منافع ملی ما  -و ساخته باشــیم  -طبق قرارداد ،اصالح طلــب دم از "گفتگوی
سودمند برای تحکیم پایه های ســوخت تنها نیروگاه اتمی در تمدن ها" می زد  -بگوید:
حکومت خودش  -برخودار بود بوشهر توســط روس ها تامین «اگر روزی دنیای اسالم متقابال
به سالح هایی که اسراییل دارد
که کینه توزی پرورش یافته مارا می شود.
جهت دهد ،متمرکز کند و از آن اما احســاس نگرانی ناشــی از مجهز شود ،آن روز این راهبرد
رفتارمان را بــرای طرف "حق اســتکبار به بن بست خواهد
بهره جوید:
«هرفریادی دارید ســر امریکا مسلم" نمیدانیم .نمی پذیریم رسید ،چون استعمال یک بمب
که رفتار خود ما عامل عمده آن اتم در اســراییل ،هیچ چیز را
بکشید»!
باقی نمی گذارد ولی در دنیای
گام دوم برای درســت کردن نگرانی ها بوده است.
صورت مســئله ،پذیرفتن این از نظر ما اشــکالی نــدارد که اسالم فقط آسیب می رساند»...
(از مقاله "هاشمی رفسنجانی
واقعیت ســاده اســت که هر رییس مجلــس مان در خطبه
کـنشی واکنشی ایجاد می کند .نماز جمعه  28خرداد  1363با به روایت مداحان" ،اکبر گنجی،
ُ
نقل از رادیو زمانه).
وقتی ما مرگ کسی را خواستار صراحت بگوید« :ازنظرما اصل
می شویم ،حداقل واکنش این وجود اسراییل مایه حرف است ...اصــاح صورت مســئله برای
است که طرف نیز به هرصورتی وجود اسراییل در منطقه  -ولو توفیق درحل آن ،در گرو واقع
که بتواند بــه ما ضربه و لطمه در هزار متر مربع  -مایه بالست بینی و مسئولیت پذیری نظام
بزنــد .این واکنــش طبیعی و ایــن بدبختی هــا را درپی والیت مطلقه فقیه است .این
بیش از آن که ناشــی از بدی و دارد و باید هرچــه زودتر این درسی اســت که کودن ترین
بدخواهی طرف باشد ،محصول غده ســرطانی را  -به قول امام شــاگردان کالس سیاست نیز
مرگ خواهی کینه توزانه خود  -از پیکر منطقــه خارج کرد» ناگزیر از آموختن آن هستند.
ما است .انباشتگی این کنش (برگرفته از مقالــه "ازنابودی نمونــه ای از این ناگزیری را در
و واکنش ها با گذر زمان کالف اســراییل تا نجات ایران" ،اکبر روزهای سه شنبه و چهارشنبه،
سردرگمی را پدید می آورد که گنجی ،نقل از تارنمای "ایرانیان  15و  16اکتبــر ،در نشســت
وزارت امــور خارجه جمهوری
زندگی همه و بیش از همه خود انگلستان" 7 ،فوریه )2013
ولی اگر اســراییلی که ما می اسالمی و کشورهای موسوم به
ما را سیاه می کند.
همین نادرستی صورت مسئله خواهیم نابودش کنیم برضد ما  5+1در ژنو می توان دید.
را مــی توان در پرونده پیچیده دسیســه چینی و توطئه کند،
{>> ادامه در صفحه}16 :
هسته ای حکومت آخوندی نیز کاری ناروا کرده است!

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی
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

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

5

6

 سال  20شماره  23  1130مهر 1392

www.paivand.ca

ایران :سرکوب. .

عفوبینالملل:ایراناعدامدوباره
یکمحکومرامتوقفکند

 16اکتبــر :فیلیــپ لوتر ،مدیر
برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای
عفو بینالملل با انتشار بیانیهای
اعدام دوباره یک مرد محکوم به
مرگ در ایران ،خواســتار توقف
این اقدام شد.

جواهری
نیک آذین

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

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal, Qc, H3H 2L9

Metro: GUY

اشاره او به خبر زنده ماندن مردی
به نام «علیرضا م ».اســت که در
بجنورد پس از آنکه ۱۲دقیقه بر
چوبه دار بوده و پزشک زندان او را
مرده اعالم کرده بود در سردخانه
زنده ماند و سپس به بیمارستان
منتقل شد.
وی افزود« :چشــمانداز هولناک
اعــدام دوباره این مــرد ،بعد از
اینکه یکبار این رنج و عذاب را
تجربه کرده ،بیش از پیش نشانگر
قساوت و غیرانسانی بودن حکم
اعدام است».
وی گفت« :مقامات ایرانی باید بی
درنگ اعدام علیرضا م .را متوقف
کرده و تمامی اعدامهای دیگر را
نیز به تعویق بیندازند».
فیلیــپ لوتــر در ادامــه گفت:
«طبیعی است که مقامهای ایران
با مشــکالت جــدی اجتماعی،
امنیتی ،و اقتصــادی مربوط به
قاچاق مــواد مخدر مبارزه کنند
اما تکیه بر مجــازات اعدام برای
این مبارزه راهی نادرســت است
و با قوانیــن بینالمللی مغایرت
دارد ،مــردم میخواهند که در
برابر جرائم از آنها حفاظت شود
اما مجازات مرگ جامعه را امنتر
نمیکند».
به گــزارش رســانههای ایران،
«علیرضا م ۳۷ ».ساله به تازگی به
جرم قاچاق مواد مخدر در زندان
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مرکزی بجنورد اعدام شد اما یک
روز پس از اجرای حکم و تحویل
جسد به پزشکی قانونی ،یکی از
کارگران سردخانه پزشکی قانونی
در وی عالئم حیاتی کشف کرد.
به نوشــته روزنامه جام جم این
کارگر سردخانه «در یک لحظه
با دیدن بخاری که مقابل بینی
یکی از اجســاد در زیر نایلون به
وجود آمده بود ،دچار وحشــت
شده و متوجه میشود ،او همان
مرد اعدامی است که هنوز نفس
میکشد».
بنا بر این گزارش این مرد اعدامی
بالفاصله به بیمارستان امام علی
بجنورد منتقل شــد و پزشکان
اقدامــات الزم بــرای نجات او را
انجام دادند و شرایط جسمی وی
رو به بهبودی است.
اعضای خانواده مرد اعدامی نیز به
این روزنامه گفتهاند که «اکنون از
این اتفاق بیش از همه دو دختر
این فرد خوشحال هستند».
محمد عرفــان ،قاضــی دیوان
عدالت اداری ،اما گفته است که
چون «حکم صادر شده از سوی
دادگاه انقالب ،حکم مرگ بوده و
اصالت رای مشــخص است و در
چنین مواردی حکم بار دیگر با
بهبود مرد محکوم ،اجرا خواهد
شد».

•

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

او تنها در یک کشور اجازه ی
کار ندارد :میهن اش ایران...

1130

گلشیفتهفراهانیدراشپیگل
شماره  ۴۲ســال  ۲۰۱۳مجله ی
اشپیگل ،گزارشیدر مورد گلشیفته
ی فراهانی با عنــوان «تاپ لِس»
منتشر کرده است.
در باالی صفحه ،عکس زیبایی از
گلشــیفته در حالی که روبنده ی
افغانــی در دســت دارد دیده می
شود .اشپیگل از گلشیفته به عنوان
هنرپیشــه ای کــه در راه جهانی
شدن گام بر می دارد یاد می کند.
او تنها در یک کشور اجازه ی کار
ندارد :میهن اش ایران.

اشپیگل معتقد است هر کاری که
گلشیفته انجام می دهد می تواند
سیاسی شود :هر چه می گوید ،هر
چه بازی می کند ،با این آری ،با آن
نه ،با روسری یا بدون روسری.
تندروهای تهران حتی می توانند
انتخــاب کافه ی هتــل Amour
پاریس را برای مصاحبه با اشپیگل
تحریک کننــده بدانند .این هتل
پیش تر ها فاحشه خانه بوده است.
اشــپیگل از آزادی گلشیفته می
نویســد؛ گلشیفته ی  ۳۰ساله ای
که مشهورترین هنرپیشه کشورش
اســت و در غرب بــا فیلمی که با
لئونــاردو دی کاپریو بــازی کرده
شناخته شده است .او چهار سال
است که در تبعید ،در پاریس ،چند
خیابان دورتر از هتــــل «اَمور»
زندگی می کند.
فراهانی مشتریدائم اینجاست.
فراهانی به اشپیگل می گوید نمی
خواهد یک چهره ی سیاسی باشد.

او به اشــپیگل از بازجویی خودش
توسطدستگاه امنیتیدر تهران می
گوید؛ از پیشنهاد بازی در فیلمی
که باعث دردســر برای وزارت امور
خارجه ی امریکا شد...
گلشیفته ،بر خالف هنرپیشه های
زن آلمانی و امریکایی از حمایت از
حیوانات یا یوگا سخن نمی گوید.
او به انگلیسی ســلیس و شیوا ،با
شور و اشتیاق بســیار ،مانند یک
حامی حقوق بشر که چیزی برای
از دســت دادن ندارد ،سخن می
گوید .او اکنون تنها به لحاظ شغلی
و به عنوان بخشی از البسه فیلم در
مقابل دوربین روســری به سر می
کند .مثل فیلم «سنگ صبور» که
این روزها در سینماهای آلمان در
حال پخش است .ماجرای فیلم در
افغانستان اتفاق می افتد .اشپیگل
در ادامه ،به داستان فیلم می پردازد
و از عتیق رحیمی کارگردان فیلم و
نویسنده ی داستان که در کابل به
دنیا آمده و در پاریس زندگی می
کند می نویســد .کتاب او در سال
 ۲۰۰۸مهم تریــن جایزه ی ادبی
فرانســه یعنی جایزه ی گنکور را
ازآن خود کرده است.
اشپیگل آن گاه به سرکشی های
گلشیفته اشــاره می کند؛ به این
که در سن  ۱۶سالگی موهایش را
کوتاه می کرد و لباس پسرانه می
پوشــید تا بتواند در خیابان های
تهران دوچرخه سواری کند...
(ف م سخن)
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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.

نوبلصلحبرایسازمانمنع
استفادهازتسلیحاتشیمیایی

کمیته نروژی جایزه نوبل صلح روز جمعه ( ۱۱اکتبر ۱۹ /مهر)
اعالم کرد که جایزه نوبل صلح به دلیل تالشهای گســترده
در زمینه از بین بردن ســاحهای شیمیایی به سازمان منع
استفاده از تسلیحات شیمیایی اهدا میشود .این سازمان یک
نهاد غیردولتی است که از  ۱۶سال پیش مسئولیت نظارت بر
کنوانسیونهای بینالمللی در رابطه با تسلیحات شیمیایی را
برعهده دارد و تاکنون  ۵۷هزار تُن ســاح شیمیایی را نابود
کرده است.

اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند
بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را
به ما ایمیل کنید:

info@paivand.ca

■ 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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ایران...

پائیزیها

محمدنوریزاد

نعمت آزرم

شعـروترانه...

نسیم سرد و نمنمهای باران
سرود برگ ریزان رو به پایان
غروب و باغ خاموش و مهآلود
درختان قامت اندوه عریان
شب پائیزی و اندوه میهن
به پشت پنجره بادی به شیون
چراغ خانۀ همسایه خاموش
چراغ چشم من تا صبح روشن
شب پائیز و شمع ماه خفته
ستارهدر غبار مِه نهفته
به گلدان اتاق کوچک من
گل شب بوی تنهائی شکفته...
خراسانا خزان آمد دگر بار
خزان هرساله بادت بهتر از پار
چو با باد خزان آواره شد برگ،
ازین آواره ات یاد آر یاد آر
خراسانا خزان هایت نمونه ست
حریق خیمه ای زربفت گونه ست
دلم می خواست میدیدم که امسال
خزان احمد آبادت چگونه ست

فوقالعاده شجاع
یا وابسته؟!

حسین باقرزاده

هوا ابر و غروب تنگ وپائیز
نگاه آسمان از اشگ لبریز
فروغ آذرخش از دور گهگاه
به روی سن لوران باران یکریز
غروبی شسته از باران و خاموش
درختان برگها افشان از آغوش
تمام کوچههای باغ خلوت
سکوتی پاک چون عشقی فراموش

نوریزاد تا چهار سال پیش خود را وقف
ولی فقیه کــرده بود و اکنون به عنوان
منتقد صریح او در داخل کشور سخن
میگوید .او ترجیح داده در وطن بماند
و به نقد خود ادامه دهد .برای این سؤال
که چرا رژیم به او اجازه داده که آزادانه
ســخن بگوید نمیتوان پاسخ قطعی
یافت .ولی ندانستن این پاسخ ،بدگمانی
در مورد نوریزاد را توجیه نمیکند .او
متهورانه در زیر سلطه نظام خشن ولی
فقیه ،خامنهای و عواملش را نقد و افشا
میکند  -و همین برای لزوم حمایت از او
کافی است...

محمــد نــوریزاد
پدیــدهای بینظیــر
است .نویســندهای
توانا ،فیلمسازی ماهر،
روزنامهنگاری با تجربه
و سخنوری بلیغ است.
در نظام جمهوری اسالمی و در حمایت
از آن ســالها کار و کوشش کرده و آثار
زیادی پدیدآورده اســت .تا چند سال پیش در کیهان
شریعتمداری قلم میزده است ،یعنی که در جناحی از
حکومت قرار داشت که ذوب والیت شده بودند و بر هر
آن کس که والیت مطلقه علی خامنهای را به چالش تجلیدرآوردن معارف خفیه شیعه هستید  .معارفی
میکشید میغریدند .ولی انتخابات سال  88و حوادث که میبایست یک به یک به صحنه آورده میشدند و
پس از آن همچون پتکی او را گویی از خوابی طوالنی امکان جوالن مییافتند» .سپس از شیفتگی خود به
گفتارها و کردارهای خامنهای به تفصیل یاد میکند
بیدار کرد.
او نگاهی تازه به خود و نظام سیاسی حاکم انداخت و تا نشان دهد که تا چه حد در والیت ذوب شده بود و
چیزهادید  -چیزهایی کهدر طول سی سال پیش از آن همه چیز را از زاویه تنگ دید «آقا جان» خود میدیده
ظاهرا ندیده بود ۳۰ .سال را در خدمت نظامی گذرانده است.
پس از این مقدمه نسبتا طوالنی
بود که از دیــد او مقدس بود و الهی،
و مخالفانش ضد خدا و خلق .اکنون این پدیده در جمهوری او به «حضور» گسترده خامنهای
«در مواقف چند و چون نظام»
انبوه مردم را میدید که با آرامش رأی
خود را میطلبیدند و پاســخ آن را با اسالمی بیسابقه است .اشاره میکند که «ما را به درک
و لمس یک مدینه فاضله این
گلوله میگرفتند ،و اکنون میدید که
بزرگ فرمانده این تعرض وحشیانه به انبوه مردم کسی زمانی بشــارت میداد» ،و اکنون که پلیدیهای نظام
جز «موالی» او علی خامنهای نیست .چشمان او اکنون به صورت عریان یکی پس از دیگری در برابر چشمان
او ظاهر شده سرنخ آنها را در بیت رهبری مییافت.
باز شده بود.
اعتراض او از نقد احمدینژاد شروع شد و زود به و این جا است که او به تفصیل به شرح این پلیدیها و
از جمله سرکوب خونین اعتراضات سال  ۸۸میپردازد
نقد خامنهای کشید.
اولین نامه سرگشاده خود به خامنهای را در شهریور  ۸۸و ســؤاالتی را در برابر خامنهای قرار میدهد همراه با
نوشــت و همان نامه بهانه دستگیری و زندان رفتن او پاســخ ضمنی یا صریح آنها که سرچشمه همه این
پلیدیها به بیت رهبری ره پیدا میکند ودر عین حال
برای اولین بار در جمهوری اسالمی شد.
اودر این نامه به سابقه خود اشاره میکند که «من شاید با کاربرد ضمیر «ما» مجموعهای را مقصر میداند که
بیش از هر نویسنده و فیلمسازی ،در سالهای رهبری این نظام را در این مدت بر پا داشتهاند و خود او را نیز
شما ،در جانبداری از شما مطلب نوشته ام و فیلمهای
مستند ساخته ام  .و آنچنان غلیظ و ناگشودنی با شما
و جایگاه شــما گره خورده بودم که احساس میکردم
 :یاوری امام زمان ،نســبت موکد و انفکاک ناپذیری با
یاوری شخص شما دارد  .احساس میکردم شما تمثیل
و نماینده ای از همه غربتهای تشیع محضید  .احساس
و باورم به این بود که شما ،تنها فرصت تشیع برای به

Maison de Voyages

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

Voyages Lexus

•
•

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

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

فرنازمعتمدی

Montréal, Québec H3B 3C6

فتوشاپ

•
•

شامل میشود .نامه به تشخیص قوه قضاییه منصوب
علی خامنهای از مصادیــق توهین به رهبری بود و او
در اوایل سال  ۸۹به سه سال و نیم زندان محکوم شد.
محکومیت زندان و تجربــه آن او را از ادامه کاری که
شروع کرده بود باز نداشت .او با نوشتن یک سلسله نامه
سرگشاده به خامنهای (که تاکنون به  ۲۹نامه رسیده
است) سبک ( )genreجدیدی در ادبیات سیاسی ایران
ایجاد کرد و از طریق این نامهها صریحترین و بیپردهترین
انتقادات را متوجه شخص خامنهای ،روحانیت حاکم و
سایر افراد و نهادهای پر قدرت نظام (از فرماندهان سپاه
گرفته تا صدا و سیمای جمهوری اسالمی و رانتخواران
ریز و درشت حکومتی) کرده است .زبان او محترمانه اما
صریــح و در عین حال آمیخته به طنزی تلخ و پنهان
است که گاه در پیشنهادهای او به خامنهای و مراجع
شــیعه و دیگران برای جبران ستمهای گذشته آنان
به مردم و اصالح امور دیده میشــود و گاه در ترسیم
ابعاد جنایتهایی
{>> ادامه در صفحه}12 :
کــه به نــام خدا

آژانس مسافرتی

چه پائیزی چه آشوبی چه بادی
چه رقصان رنگهای تلخ و شادی:
کمالی رفته نا مرز زوالی
حریق خرمنی در گرد بادی

•
•
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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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ایران و انگلیس...
جتدید رابطه با بریتانیا؛
فروش و نصب سیستم های تغییرموضعتهرانیالندن؟


  پ
کانا کیج کلیه
کانال های
ل ها
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.

ماهواره ای

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

 ۲۵مهر :در حاشیه نشست ایران و
 ۱+۵در ژنو ،ایران و بریتانیا توافق
کردند که با معرفی کاردار غیرمقیم،
روابط قطع شده تهران -لندن را از
سرگیرند .گو اینکه تعیین کاردار
غیرمقیم به معنای نداشتن شتاب
برای برقــراری روابط عادی تلقی
میشود ،ولی همین مقدار توافق
خود گامی برای تجدید رابطه به
شمار میرود.
از آنجا که رابطه ایران و بریتانیا در
پی یورش به سفارت این کشور و
اقامتگاه کارمنــدان آن در آذر ۹۰
قطع شــده بود ،پرسش این است
که آیا این تجدید مناسبات در اثر
تغییر موضع لندن صورت پذیرفته
یا تغییر موضع تهران؟
چنانچه پاســخ این باشد که هیچ
تغییری در مواضع پیشین لندن
به وجود نیامــده و یا هر تغییری
در کاهش تحریمها قرار است در
چارچوب مذاکرات هستهای اتخاذ
گردد ،پرســش دیگر این اســت
که آیا تجدیــد رابطه با بریتانیا را
میتوان نرمش قهرمانه (به تعبیر
علی خامنهای)دانست؟
اگــر نه چه فرقی بیــن بریتانیا و
امریکاست؟
سیاست خارجی تعامل سازنده

تجدیــد رابطه با لندن را میتوان
نخستین ثمره سیاست تنشزدایی
دولت روحانی دانست که در دو ماه
نخست نتیجهداده است.
معنای دیگر این سخن این است
که دولت روحانی اعتراف کرده که
سیاســت خارجی دولت پیشین

8

دولت جدیــد به تعویق انداخته و
منتظر بود تا نتیجــه انتخابات را
بداند .بنابراین بــا روی کار آمدن
دولتی که سیاست تعامل سازنده
با جهان را شعار سیاست خارجی
خود قرار داده ،زمینه برقراری رابطه
تهران -لندن فراهم شد .به ویژه اگر
از یاد نبریم که مجموعه کشورهای
غربــی ســیگنالهایی را دریافت
میکنند که تهران از سرســختی
در برنامه هستهای دست کشیده و
حاضر به نوعی «نرمش» است.

(احمدینژاد) سیاستی تنشزا بوده
است.
قطع رابطه کانادا ،مراکش ،سنگال
با تهران ،اخــراج چندین و چند
دیپلمــات ایرانی در کشــورهای
متعدد و تنشهــای لفظی بین
تهران و بسیاری از کشورهای جهان
حتی کشورهای مسلمان و عربی،
دیگر نتایج سیاســت تنشآفرین جتدید رابطه با “انگلیس خبیث”
دولت احمدینژاد بود که در عمل آری
به انزوای شدید جمهوری اسالمی سیاست خارجی جمهوری اسالمی
منتهی شد؛ انزوایی که اگر بر قوت آغشته به مواضع دوگانه و یادآور
خود باقــی بماند دولت روحانی را مثل معروف یک بام دو هواست.
هم فلج خواهد کرد.
بازخوانی زمینههای قطع رابطه با
بریتانیا و مقایسه آن با قطع رابطه
با امریکا ،بازگو کننده این استاندارد
اشتیاق تهران به جتدید رابطه
مقامات بریتانیایی پس از تصمیم دوگانــه در سیاســت خارجــی
به قطع رابطه با تهران و اخراج کلیه جمهوری اسالمی است.
کادر دیپلماتیک ایران از بریتانیا ،دولت “خبیث” :بنا به ادعا و اعالم
هرگز کتمان نکردند که به دنبال رسمی جمهوری اسالمی ،دولت
اتخاذ چنیــن تصمیمی نبودند و بریتانیا «نقشــی در خور توجه»
منافــع خود را در گشــوده بودن در اعتراضــات  ۸۸داشــت .رهبر
سفارت خود در تهران میدیدند.
جمهوری اســامی در نخستین
اما ،آنچه مهم مینماید این است نماز جمعه پــس از انتخابات۸۸ ،
که تصمیم به تجدید رابطه با لندن این کشور را «خبیثترین»دشمن
نه فقط در دولت روحانی بلکه در توصیف کرد که جای «شــیطان
اواخر دولت احمدینژاد اتخاذ شده بزرگ» را گرفته است.
بود .علیاکبر صالحی ،وزیر خارجه در نتیجــه این بیانات تند ،فردای
پیشــین ایران ،طی مصاحبهای همان روز دو دیپلمات انگلیســی
با ســایت مشــرق نیوز مورخ  ۱۰اخراج و  ۹تن از اعضای ســفارت
فرورین  ۹۲اعالم کرد که «ما بارها بریتانیا دســتگیر شــدند و موج
به انگلیس گفتهایم که کاردارشان تبلیغاتی گســتردهای علیه لندن
میتواند بیاید و کارهایش را شروع بــه راه افتاد .این در شــرایط بود
کند».
که تعلل هفتههای اول اوباما (که
به این ترتیب ،دانســته میشود مراســاتی را با علی خامنهای در
لندن تصمیم به برقراری رابطه با
{>> ادامه در صفحه}30 :
تهــران را تا پس از روی کار آمدن

 ۴۳میلیوناروپاییقادر
بهتهیهموادغذاییکافی
نیستند
صلیب سرخ با استناد به تازهترین پژوهشها اعالم کرد که
در پی بحران اقتصادی ،فقر در اغلب کشورهای اروپا شدت
یافته .بنابر این گزارش  ۴۳میلیون شهروند اروپایی قادر به
تامین مواد غذایی مورد نیازشان نیستند .سیاست صرفهجویی بسیاری از کشورهای اروپایی
عامل افزایش فقر ارزیابی میشود .در این گزارش در عین حال آمده که افزایش گرسنگی و فقر
فقط به کشورهایی بحرانزده چون مانند یونان ،ایتالیا و اسپانیا محدود نمیشود.

داروخـانه

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

·I

مونتریالÎIn
داداش¼¶زادهwÂ pMI·:
لوئیزºToÄ
دکترIÏ
داروساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :صبح

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

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

عصر

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

 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

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

کلیسا:
H Ä §H· ¨T I J
نشانی¶
£kt
/

Grace Ministry

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

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

1345 Rue Lapointe

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Tel.: 514-261-6886

.

L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431
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I¹Ã¶ ÂUoÎIv¶ uºHrA

پناهنده و جهان...

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

MINA TRAVEL
pH ·Ho¿U

$1200

»Â•¤H

Tax Included

ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﺕ ﺩﺍﺭ ﺑﻠﻴﻂ

) ( With 0% Interest Rate

تبعیض در قوانین پناهندگی

ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﻴﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ثروتمندانبیایند،فقیرانبروند

ﻛﻤﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻨﺴﻮﻟﻰ ﻭ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ

 ١۵۵تــن از پناهجویــان حادثه از روسهــای پولــدار ،قزاقها و هم یک نگاه به فاجعه المپدروسا
المپدوســا جان به دربردهاند ،اما چینیهایی که مترجــم و دالل خود گویای همه چیز است.
هنوز نجات نیافتهاند ،چون تازه گیر هم همــراه آوردهاند و قرارداد هم
ماموران قانون ایتالیا افتادهاند که دستشان است.
فروش ویزا
بیش
ساعتی
چند
میتوانند آنها را به جرم مهاجرت اکثر این افراد
اروپا درهای خــود را به روی
غیر قانونی تا پنجهزار یورو جریمه نیست که به اینجا آمدهاند ،با این پناهجویانفقیرمیبندد:
کنند .غرق کشــتی پناهندگان حال می خواهند از این اداره اجازه به گزارش ســازمان کمک به
در نزدیکی جزیره المپدوســای اقامت بگیرند .ایــن اجازه اقامت پناهندگان سازمان ملل از آغاز
ایتالیا اروپا را تکان داد ،اما قوانین یعنی :بلیت ســفر به اروپا  .چون سال  ٢٠١١دست کم دو هزار
پناهندگی همچنان سخت باقی جمهوری لتونی داخل اروپاســت تن از پناهجویــان در دریای
ماند.
و مطابق قوانین شنگن مسافرت مدیترانه غرق شدهاند.
این بار اول نیست که کشتی حامل داخل قاره نیاز به ویزا ندارد.
در مقابل خارجیهای ثروتمند با
خیال راحت وارد اروپا میشوند .به
پناهجویان غرق می شــود .اخبار مدل جمهوری لتونی
تکاندهنده بسیاری در این زمینه اینجا برای گرفتن اجازه اقامت فقط گفته کارل کوپ ،مسئول اروپایی
تاکنون از اســترالیا گرفته تا اروپا باید پول داشت .هر که اینجا خانه سازمانامدادیپناهجویان“،آنهایی
شنیدهایم و قطعاً باز هم خواهیم یا ملکــی به قیمت حداقل هفتاد که واقعا به پناه نیاز دارند پشت در
شنید ،چون ریشــه مشکل حل هزار یورو در روستاها (حدود صد بسته میمانند،در عوض پولدارها با
نشده باقی مانده است.
و چهل هزار یورو در خود شــهر) خیال راحت وارد میشوند”.
هر چــه حوادثی از این دســت بخرد ،اجــازه اقامت پنج ســاله این شکل از فروش ویزا که به مدل
تکاندهندهتر باشند انتظار افکار میگیرد و چون این کشــور جزو لتونی معروف شده سر مشق چند
عمومی برا ی یافتن راه حلی برای اتحادیه اروپا محسوب می شود با کشــور از لحاظ اقتصادی ضعیف
آنها بیشتر است ،اما سیاستمداران آن اجــازه اقامت میتوانند به  ٢۶اروپا هم قرار گرفته است:
در ایــن زمینههــا احساســاتی کشور اروپایی عضو پیمان شنگن
نمیشــوند .گاهی اینجا و آنجا با سفر کنند.
اسپانیا
پناهجویان
به
را
ها
ه
خان
خانه،
خریداران
همدردی میکنند ،اما اکثر
روز هشتم اکتبر،
اسپانیا از
 No.840  May 15, 2008در
قانون7
www.paivand.ca
PAYVAND:
Vol.
14 
حاضر یا قادر نیستند از سیاست سرعت اجاره میدهند و خودشان جدیدی به اجرا گذاشته شده است
سفت و ســخت پناهندگی خود به فرانسه ،اتریش یا آلمان میروند .کــه بر اســاس آن خارجیانی که
موسسه مالی
کوتاهبیایند.
تاکنون از این راه  ۶٠٠میلیون یورو دست کم نیم میلیون یورو مالک
مشکالت مالی کشورهای اروپایی وارد بخش اقتصاد امالک جمهوری در این کشور بخرند ،اجازه اقامت
ل ،بیشتر نمود
و تعــداد رو به افزایش پناهجویان لتونی شده است.
میگیرند .بنــگاهداران امور ملکی
��تمدار جوان
پیدا کردن راه حلی در این مورد را این برنامه را دولــت لتونی برای امید دارنــد به اینکه از این طریق
 ارسال سریع ارز به ایران برعکسا در نظرداشت
مشکل کرده است .علی رغم پارهای نجــات اقتصــاد خودش از ســه سیصد هزار مشتری تازه پیدا کنند.
 تبدیل ارزهای معتبراباتی او ،تالش
تفاوتهــا در قوانین کشــورهای ســال پیش شــروع کرده و حاال
یچ عنوان یک
پناهندهپذیــر ،در یک اصل همه کشــورهایی مانند یونان ،اسپانیا یونان
نشان ندهند.مشترک هســتند و آن این که تا و مجارســتان نیز که با مشکالت در یونان از تابســتان امســال به
دها را رد کرده و
Sharif
حداقل
 Exchangeکه
حد امکان جلوی موج پناهجویان مالی شدید روبهروهستند به همین سرمایهگذاران خارجی
عمیقاً به وجود
Cote-Vertuدر259B
گرفته شود.
خرید
سیاست روی آوردهاند تا پول جمع دویست و پنجاه هزار یورو
با ثبات معتقد
St-Laurent,
H4N
گذاری
QCسرمایه
کشور
1C8این
به گزارش اشپیگل ،هر روز هشت کنند .به این ترتیب در واقع ویزای ملک در
Cote vertu, Bus 121 E
دهند.
صبح جلوی در اداره مهاجرت شهر شنگن را به پولدارهادر سراسر جها کنند اقامت پنج ســاله می
Tél.: (514) 22-6408
پایتخت جمهــوری
قوی ریگا،
فروشند.
برخوردیلتونی ن می
دارنــدگان این برگههــای اقامت
منتقدانه!
اسرائیل با
Tél.: (514) 561-6408
کشند
می
صف
پولدار
های
ی
خارج
سیاست
برنامه
این
قانونی
لحاظ
از
هاست
ی
اروپای
غیر
مخصوص
که
Fax: (514) 22-6409
تا وارد اداره شــوند و کارهایشان سختگیرانه پناهندگی و مهاجرت قانوناً فقط نــود روز میتوانند در
ی اوباما یکرا معمای
درست کنند :اینان متشکلاند اروپا را دور میزند .از لحاظ اخالقی کشورهای دیگر اروپا اقامت کنند،
ل را برجسته می کند
m
صفحه}24 :
fexchange.co
{>>hari
ادامه.sدرww

شـــریف
ارز

ست تان
ش��ما با
رخورد

خاطر
جمل��ه
ر رابطه
سرائیل
و ایجاد
نشین،
ه است.
ا چراغ
هد که
ش��ود،
وس��ت
بود ،اما

رکوس
یک بی
ی سی

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

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

Tel.: (514) 846-0019

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
WINTER SESSION : DEC. 2, 2013 - MARCH 21, 2014
)(8:00 am - 2:00 pm

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

برای ترم زمستانی نامنویسی می کند:

کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
BASIC ENGLISH

w

میناصاحلی

REGISTRATION: NOVEMBER 13 & 14

Monday to Friday 8:30 am - 12:30 pm

FRENCH for the work-place
Monday to Friday 8:30 am - 12:30 pm
********************

Real Estate Broker

)(originals only

BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS

CANADIAN CITIZENSHIP CARD
or
VALID PERMANENT RESIDENT CARD
or
)CONFIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE (IMM 5688 or IMM 5292
or
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA) (plus a study permit

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

YOU MUST ALSO BRING
ONE SMALL PHOTO
VALID QUEBEC MEDICARE CARD or VALID QUEBEC DRIVER’S LICENSE
PASSPORT
STUDENTS UNDER THE AGE OF 18 MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.

N.B.
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نوبل ادبیات...
آلیسمونرو:

www.skylawn.net

آژانس
کدام
هواپیمایی
کتابشرا اسکای الن

بخوانیم؟
کانادا را برد.
•

اگر اهل کتاب و مطالعه باشــید
احتماال شنیدهاید که آلیس مونرو-
خانم نویســنده کانادایی -امسال
برنده جایزه نوبل ادبیات شده.
مبــارک همــه کتابخوانهــا و
کاناداییها.
از حــاال بــه بعــد احتمــاال در
کتابفروشیهای کانادا میز بزرگی
را جداگانــه به آثــار او اختصاص
میدهند و توجهات حســابی به
کتابهای او جلب میشود.
مونرو در آثارش به جزئیات زیادی
از زندگی کاناداییها و همینطور
فضاهای غیرشهری در این
کشــور پرداختــه و با این
حساب ،خواندن کتابهای
او هم از لحاظ ادبی و هم از
لحاظ شناخت بیشتر کانادا
و مردمش اهمیت دارد.
اگــر تا به حــال چیزی از
نوشــتههای آلیس مونرو
نخواندهاید اما اهل خواندن
کتاب به انگلیسی هستید،
پیشنهاد میکنیم این پنج
کتاب را بخوانید.
•
Dance of the Happy Shades

مناطق جنوب غربــی آنتاریو رخ
میدهد ،یعنی همــان جایی که
مونرو زمانی ساکنش بود.
•

The Lives of Girls and
Women

این مجموعه داســتان در ســال
 ۱۹۷۱چــاپ شــد و جایــزه
کتابفروشهای کانادا را برد.
از رویش ســریال هم ساختند که
در دهه  ۱۹۹۰پخش شد .قهرمان
این داســتانها یک دختر است و
خیلیها این داستانهای کوتاه را

The Love of a Good
Woman

این کتاب را منتقدها به شــدت
پسندیدند .این هم مجموعهای از
داســتانهای کوتاه است و جایزه
حلقه منتقدان را برد.
•

Dear Life

این مجموعه داســتان در ســال
 ۲۰۱۲چاپ شــد و ظاهرا آلیس
مونرو بعد از آن دیگر کتابی چاپ
نکرده و گفته که شایددیگر چیزی
ننویسد.
این کتاب هم جایزه تریلیوم را برد
و فضای داســتانهایش هم
زندگی آدمهای معمولی در
فضای غیرشهری کانادا است.
اگر هم اهل کتابخواندن به
انگلیسینیستید،خیالتان
راحت.

نوع جدیدی از رمان خواندهاند.

•

Who Do You Think You
Are

این اولین مجموعه داستان های
کوتاه مونرو اســت که در ســال این کتاب در سال  ۱۹۷۸منتشر
 ۱۹۶۸منتشر شده و جایزه گاورنر شد و ماجرایش حول مناسبات یک
جنرال کانادا را هم برده.
زن و دخترخواندهاش میگذرد.
ماجرایداستانها بیشتردر فضای این کتاب هم جایزه گاورنر جنرال

برخی از آثار آلیس مونرو به
فارسی هم ترجمه شدهاند:
• مجموعه داستان «فرار» با
ترجم ه مژدهدقیقی،
• «رؤیای مادرم» با ترجم ه ترانه
علیدوستی،
• «دستمایهها» با ترجم ه مرضیه
ستوده
• و «دورنمــای کاســل راک» با
ترجم ه زهرا نیچین.

صندوقبینالمللیپول:کانادامیتوانددر
مقابلضربهناشیازرشدضعیفکشورهای
نوظهوراستقامتکند
 21مهر ،ایرانتو :با اینکه صندوق
بین المللی پول در نسخه بازبینی
شــده گزارش خود "چشم انداز
اقتصاد جهانی" که ســه شــنبه
منتشر شد رشــد اقتصادی کانادا
برای امسال و سال آینده را "پایین"
پیش بینی کرده ،معتقد است که
کانادا خواهد توانستدر مقابل افت
شدید رشد در کشورهای نوظهور
پایداری نماید.
کشــورهای نوظهور در سالهای
اخیر بیشترین ســهم را در رشد

اقتصاد جهانی داشته اند اما در این
نسخه از "چشم انداز" پیش بینی
شده تغییر قابل توجهی در میزان
رشــد این کشــورها روی خواهد
داد و کشــورهایی ماننــد چین،
مکزیک ،هندوســتان و روسیه با
افت چشمگیری در رشد اقتصادی
اشان مواجه خواهند شد.
صندوق در تخمین خود از رشــد
اقتصادی تمامی کشورهای نوظهور
هم تجدید نظر کرده و با کاهشی
 ۰،۵درصدی ،آن را به  ۴،۵درصد
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رسانده است.
ایــن افــت به نوبه خــود باعث
تضعیف اقتصاد جهانی هم خواهد
شــد .صندوق پیــش بینی کرده
اقتصاد جهانی در سال جاری ۲،۹
درصد و در ســال  ۲۰۱۴میالدی
 ۳،۶درصد رشد خواهد کرد که در
مقابل پیش بینی سابق صندوق که
در جوالی ارائه شــده و به ترتیب
 ۳،۱درصــد و  ۳،۸درصــد بــود
کاهشی مشهود را نشان می دهد.
در مورد ایاالت متحده ،صندوق

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

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 :
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در برنامه های مهاجرت ف ت نظر قرار گرفته اس
ت.
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رایط فعل
استانی و منطقه ای ،نیو برانزویک در برنامــه ما برای باز ســازی در حال ی ارزیابی خواهند شد.
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موثر تقاضاهــا بتوانیم بطور شود.
داده اس دولــت نیو برانزویک
ی موجود را
ت.
بررسی قرار دهیم .در این مورد در طول مکــ
ث،
هی
چ
مت
قا
ض
ی
زمینه
این توقــ
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معتقد است که مشکل بودجه این
کشور تاثیر اندکی بر اقتصاد جهانی
خواهد نهاد ،اما اگر این کشور نتواند
سقف قرضه دولتی را افزایش دهد
اقتصاد جهانی مــورد تهدید واقع
شد.
اقتصــاد کانادا رویهــم رفته به
استحکام شرکای تجاری اش می
باشد .صندوق پیش بینی کرده که
کانادا در ســال جاری  ۱،۶درصد
و در ســال آینده  ۲،۲درصد رشد
خواهد نمــود .هر دو تخمین ۰،۱
درصد کمتر از پیش بینی پیشین
صندوق در نســخه جــوالی این
گزارش می باشد.
پس از بحران اقتصادی اخیر رشد
کشورهای نوظهور با فشار افزاینده

ای که بــر قیمت مواد اولیه ایجاد
کردند به عامل کمکی مهمی برای
اقتصاد کانادا تبدیل شدند .کاهش
تقاضا در این کشورها فرار کانادا از
تله رشد اندک اقتصادی که کشور
در یکی دو سال اخیر دچار آن شده
را مشکل خواهد کرد.
اقتصاد کانــادا که برای تقویتش
بیش از پیش بر صادرات متکی شده
است ،استحکامی به اندازه همسایه
جنوبی اش خواهدداشت.
صندوق بین المللی پولدر مقایسه
با گزارش جوالی خود پیرامون رشد
اقتصادی ایــاالت متحده به علت
کاهشدر هزینه های عمومیدولت
این بار  ۰،۱درصد از رقم تخمینی
خود کاسته و آنرا  ۱،۶درصد ارزیابی

کرده است .صندوق می گوید این
رشد در ســال آینده تا  ۲،۶درصد
افزایش پیدا خواهد نمود.
صندوق تاکیــد می کند که کار
زیادی وجود ندارد که کانادا بتواند
برای تســریع رشد اقتصاد جهانی
انجــام دهــد ،اما الزم اســت که
سیاستگذاران بر سیاستهای جاری
در حمایت از رشــد اقتصادی در
کوتاه مدت ادامهدهند.
در عین حال صندوق تذکر میدهد
که ســطح بســیار باالی بدهی
خانوارها ممکن است تاثیر منفی
شــوک های اقتصادی احتمالی را
تقویت کند و در این مورد به اعالن
خطر می پردازد.
•
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کبک و کانادا...
تغییراتجدیددربرنامهکارگرانموقتخارجی
ایرانتو :برنامــه بکارگیری
کارگران موقت خارجی ،کار
استخدام کارگران از خارج
از کشور را برای کارفرمایان
تسهیل می کند ،به نحوی
که کارگــران بدون نیاز به
درخواست برای اقامت می
توانند با ویزای کاری وارد
کانادا شوند.
دولت کانــادا جدیدا
ســختگیری هــای
جدیدی اعمال کرده که
مطمئن شود که کارفرمایان سطح زبان با توجه به سمت شغلی
قبل از اقدام به استخدام کارگر از طرف کارفرما تعریف می شود.
خارجی واقعا هیچ متقاضی ای اگر کارفرما نیاز به شخصی بادانش
را از داخــل کانادا پیدا نکرده زبانی غیر از انگلیســی و فرانسه
داشته باشد ،مقررات خاصی را در
اند.
در تاریخ ســی و یکم ماه ژوئیه ،جهت تایید اتخاذ می کنند.
سازمان منابع انسانی و مهارتهای کارفرمایان برای اینکه ثابت کنند
کانادا قوانین جدیدی را اعالم کرد که نیاز خــود را از داخــل کانادا
که از تاریخ اول آگوســت به اجرا نتوانسته اند پیدا کنند ،باید شغل
مورد نظر را در وبسایت های تایید
درآمد.
یکی از مهمترین مــدارک ،اخذ شده معرفی و آگهی کنند.
تاییدیه پیشنهاد کاری از سازمان این آگهی های استخدام که پیش
از ایــن می بایســتی در  ۲هفته
منابع انسانی می باشد.
پیش از ایــن کار فرمایان هزینه انجام می پذیرفت حال به  ۴هفته
ای بابت دریافت این تاییدیه نمی گســترش یافته  ،و می بایستی
پرداختنــد ،از این ماه کارفرمایان  ۳ماه قبل از درخواســت تاییدیه
بایستی مبلغ  ۲۷۵دالر بابت هر صورت پذیرد.
تقاضــا پرداخت کنند .این هزینه آگهی های استخدام باید به صورت
در صورت رد شدن تقاضا غیر قابل های مختلفی انجام شود.
در صورتی که شــغل درخواست
برگشت می باشد.
توانایی دانش زبان نقش مهمی را شدهدر مهارت باال قرار گرفته باشد
باید حقوق نیز در آن ذکر شود.
در تقاضانامه بازی می کند.

کارفرمایانی که
بهدنبال کارگران
با مهــارت کم
هســتند ،حتما
باید بومیان ،افراد
معلول ،مهاجران
جدیــد را قبل
از اســتخدام
کارگران خارجی
مــد نظــر قرار
دهند.
سواالت جدیدی
نیــز بــه فــرم
تقاضانامه افزوده شده .کارفرمایان
باید توضیحــات خاصی مبنی بر
اینکه آیا تالش خاصیدر استخدام
کردن داخلی اتخاذ کرده اند یا نه
 ،ارائه نمایند.
این برنامه ثابــت کرده که برنامه
مفیدی برای کارگــران خارجی
اســت که در بدو ورود کار دارند،
در صورتی که برنامه اسکیل ورکر
فدرال نشان می دهد که مهاجران
جدید مدت زمان طوالنی را بدون
کار سپری می کنند.
به نقل از وزیــر کار کانادا ،در این
برنامه تمام سعی خود را کردیم که
لطمه ای به کارگر داخلی نگذارد و
کارفرمایان باید بدانند که کارگران
داخلی همیشهدر الویت قراردارند.
تغییراتی که در باال ذکر شــد ،در
زمینه هزینــه ،دانش زبان و زمان
آگهی شغل شامل مشاغل مرتبط
به کشاورزی نمی شود.

•

گزارشهزینههایپسافتادگیکانادادر
ریاضیاتو
علوم

 19مهــر ،ایرانتــو :یافتــه های
تحقیقــات ســازمان توســعه و
همکاریهای اقتصادی ()OECD
که طی گزارشــی منتشــر شد،
نشان می دهد که معدل کانادایی
ها در "حساب" بسیار پایین تر از
میانگین  ۲۴کشــور این سازمان
است.
همچنیندر گزارشدیگری کهدر
همان روز انتشار داده شده هزینه
های ناشی از نرخ ترک تحصیل باال
در ریاضیات و علوم  ،برای اقتصاد
کانادا چشــمگیر ارزیابی گردیده
است.
 OECDنتایج اولین سنجش خود
را پیرامون مهارتهای بزرگساالن
( ۱۶تا  ۶۵ســاله) در "خواندن و
نوشتن"" ،حساب" و "توانایی حل
مشــکل" در  ۲۴کشور و از جمله
کانادا انجام داده بود را ســه شنبه
گذشــته در اختیار رســانه های
گروهی قرار داد.
نتیجه حاصل از ســنجش انجام
شده بین  ۲۶هزار کانادایی نشان

مــی دهــد
کــه کانادایی
هــا در زمینــه
و
"خواندن و نوشتن"
"توانایی حل مشکل" معد ل
خوبی کســب کرده اند و توانایی
های آنها هم ســطح یــا باالتر از
میانگین کشورهای عضو می باشد.
اما در زمینه "حساب و ریاضیات "
نتیجه معکوس بوده و معدل کمتر
از میانگین کانادا این کشور را در
رده سیزدهم از  ۲۱کشور ارزیابی
شده  ،قرار می دهد.
از سوی دیگر گزارشی که توسط
گــروه  Let's Talk Scienceو با
همکاری شرکت داروسازی آمژن
کانادا تهیه شده با این تذکر که در
حالیکه هفتاد درصد مشاغل مهم
در کانــادا به نحوی با تخصص در
یکی از رشته های علوم ،تکنولوژی،
مهندســی و ریاضیات()STEM
مربوطند ،کمتــر از پنجاه در صد
از دانــش آموزان دبیرســتانی در
کشور از یکی از این رشته ها فارغ
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ﻣﺎﺭﻳﺎ ﮐﺗﻧﻪ

ﻋﺿﻭ ﺷﻭﺭﺍی ﻣﺷﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
ﺛﺑﺕ ﺷﺩﻩ ﻧﺯﺩ ﺩﻭﻟﺕ ﮐﺑﮏ

Maria Cottone
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

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
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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

احتمالم
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کو
ـد
یی
وخ
نز (.۸
(۸۱.۵
یشوید .وشــی وارد بازار کار  -۲دانشــگاه نیپی  ۹۰درصد) درصد)
التحصیل می شــوند ،هشدار
م
س
ین
گ
(۸۹.۶
-۱۰
دان
شگ
در
اه
ص
ب
را
د)
می دهــد .این امر برای اقتصاد
ک
م
( ۸۰.۹درصد)
جله مکلینز با بررس
ی
او
(ع
ض
ــ
اع
دد
م
قاب
-۳
ل
دان
ن
شــگاه م 
ک
کانادایی ها هزینه سنگینی را به دانشجویان
ام هر دانشــگاه،
 ۲۰۰۲تماموقتی کهدر سال
گیــل ( ۸۶.۳درصد
آ
ن
در
دس
ص
ــ
د)
ته
بار آورده است.
از
دان
ش
جویان
ور
یکی از مهمترین یافته های قبول در دانشــگاههای کان
ود
ادا
ی
سـ
-۴
ـا
ل
دان
شـ
ـگ
۲۰۰۲
اه
اســت که
وسترن انتار
شــدهاند به ن
یو ( ۸۶تــا ســال
تایج جالبی درصد)
ایــن گزارش تحدید شــدید رسیده است.
 ۲۰۰۹فار غالتحصیل
شدهاند).
-۵
دان
شگ
قدرت انتخاب شــغل و حتی هما 
نطور که میبینید بهترین درصد) اه مکمســتر (۸۳.۶
فرصتهــای آموزشــی برای
وضعی
ت
•
را در میان دانشگاهها
ی
-۶
دان
شگ
جوانــان می باشــد .بنی
اه
ت
ورنتو ( ۸۲.۱درصد)
اشــمیت از گــروه Let's
 Talk Scienceمی گوید حتی
در بعضی از فرصتهای شــغلی
مانند هنر آشــپزی ،آرایشگری و
یا آموزش کــودکان ،که پیش از
این تلقی بر آن بود که با STEM
فدراسيون جهانی فوتبال
ارتباطــی ندارند هم تاثیر این امر
(فیفا) اعــام کرد بيش از
دیده می شود.
شــش ميليون نفر از ۲۰۳
این گزارش متذکر می شــود با
کشــورجهان ،برای اولين
وجود اینکه بیشتر استانها آموزش
مرحله از فروش بليطهای
ریاضیات را تا گرید دهم اجباری
مسابقات جام جهانی ۲۰۱۴
کرده اند اما فارغ التحصیالنی که
برزيل ثبت نــام کردهاند.
مــدرک گرید یازدهــم را ندارند
شــمار متقاضيان بليط دو
عمــا از ورود به نیمی از رشــته
برابر کل بليطهايی است
هــا در کالجها محروم گردیده اند
که برای مسابقات در نظر
و کســانی که فاقد مدرک گرید
گرفته شده و فيفا ناچار به
دوازهم می باشند ممکن است از
قرعهکشی بين متقاضيان
چهل تا هفتاد و پنج درصد برنامه
است ۷۰ .درصد متقاضيان از برزيل و تماشاگران آمريکايی ،آرژانتينی و آلمانی از نظر تعداد
های آموزشــی دانشگاهها حذف
متقاضيان در رتبههای بعد قرار دارند.
گردند.
به گفته اشمیت به همین دلیل
است که هر سال دهها هزار از فارغ
التحصیالن دبیرستانها به مدارس کننــد .هر مالیــات دهنده بطور عمومی پرداخت می کند ،واقعیتی آمــوزش مجدد فــارغ التحصیل
باز می گردند تا دوره های آموزشی متوسط سالیانه  ۱۲۶۰۰دالر برای که نشــان می دهد شاید هر سال شدگان گردد.
خود در علوم و ریاضیات را تکمیل آموزش دانش آموزان در مدارس صدها میلیــون دالر فقط صرف
•

6میلیونتقاضابرایبلیطهایجامجهانیبرزیل
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اکتبر:سرطان...

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

اکتبرماهمبارزهبا
سرطانپستانو
رنجمضاعفزنان
ایرانی

ماه اکتبر ،ماه مبارزه جهانی با
سرطان پستان است.

کمپینهای اطالع رســانی درباره
سرطان پستان تشکیل میشود و
اســتفاده از روبانهای صورتی که
نماد اطالع رسانی درباره سرطان
پستان هستند فراگیر میشود و
در ایــران اما این کمپینها کمتر
تشکیل میشــوند و اطالعرسانی
درباره این بیماری فراگیر با موانع
عرفی و فرهنگی روبهروست.
ی است که پژوهشکده
این در حال 
سرطان پستان جهاد دانشگاهی
ایران اعــام کرده که ســرطان
پستان ،شایعترین و دومین عامل
مرگ و میر در میان زنان اســت و
طبق آمار ،شایع ترین علت مرگ
زنان ایرانی در محدوده سنی ۳۵
تا  ۵۵سالگی همین بیماری است.
آمارها نشــان میدهنــد که ۲۵
درصد زنان تا  ۸۰ســالگی به این
سرطان مبتال میشوند.
عالوه بر وجود چنین مشکالتی در

محمد نوری زاد...
در نظام جمهوری اســامی
بر مــردم رفته اســت .او با
اســتفاده از فنآوریهــای
رسانهای و ارتباطی سخنان
و فیلمهای خود را بیواهمه
در وسیعترین سطح ممکن
پخش میکند و خوانندگان
فراوانی برای پایگاه اینترنتی
خود ودر شبکههای اجتماعی
به دست آورده است
عــاوه بر ایــن ،او صفحات
پایگاه خود را سخاوتمندانه
در اختیــار خوانندگان خود
میگذارد و نظــرات آنان را
شــامل هر گونــه انتقاد به
علــی خامنــهای ،روح الله
خمینــی ،روحانیت حاکم،
اسالم ،مقدســان اسالمی و
خدا و پیامبر و امامان هم که
باشــد بدون حک و اصالح و
تنها با حــذف الفاظ رکیک
و دشــنامهای زننده منتشر
میکند .او بــه این انتقادات
آمیخته به دشنامهای زننده
(حتــی در مورد شــخص
خودش) معمــوال به صورت
محترمانهای پاسخ میدهد و
در عین حال نویسنده را به
کاربرد استدالل و منطق به
جای دشنام فرا میخواند.
در پایــگاه اینترنتــی او گاه
متونی حــاوی صریحترین
اظهارات ضــد مذهبی ،ضد
اسالمی ،ضد شــیعی ،ضد
روحانیت و ضــد جمهوری
اســامی به چشم میخورد
که خطاب به نوریزاد نوشته
شده است.
ایــن پدیــده در جمهوری
اســامی بیســابقه است.
پخــش و نشــر ایــن گونه

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

راه اطالع
رسانی و پیشگیری از این بیماری ،وزارت بهداشــت ایران در دوران
اکنون مشــکالت دیگری هم به وزارت مرضیه وحید دستجردی،
مشکالت بیماران مبتال به سرطان قول داده بود که داروی هرسپتین
پستان در ایران افزوده شده است .رایــگان در اختیار بیمــاران قرار
هفته گذشته ،رئیس انجمن علمی بگیرد ،اما به گفته رئیس انجمن
جراحان عمومی ایران،
جراحــان عمومی
اعالم کــرده که هزینه سرطانپستان ،ایــران ،قرارهــای
یکدورهدرمان سرطان
زیادی گذاشــته
ســینه با دارویی به نام شایعترین و
شــده ولی هنوز
هرسپتین ۲۰۰میلیون دومین عامل خبری از حمایت
نیست.
تومان اســت ،در حالی
که تا ســال گذشــته مرگ و میر
با این اخبار به نظر
این هزینه  ۵۰میلیون در میان زنان میرســد که زنان
ایرانــی با توجه به
تومان بود.
است
تحریمها و شرایط
دکتر بهــزاد رحمانی
دشــوار تهیه دارو
چهارشنبه گذشته ،در
حاشیه هشــتمین کنگره انجمن در صــورت مواجهه بــا بیماری،
علمی جراحان عمومی ایران تاکید مشــکالت پیچیــدهای دارند که
ن عالوه بیش از هر زمان دیگری آنها را در
کرد کــه درمان ســرطا 
عوارض جانبی ،حواشــی دیگری معرض خطر قرار میدهد.
•
هم دارد که تحریمها از جمله آن
حواشی است.

اکنــون به زندگــی خود در
بیرون زندان مشــغول است
و ظاهــرا کســی مزاحم او
نمیشود.
این تشکیک در باره نوریزاد
تنها در محافل و شبکههای
اجتماعی خارج کشور مطرح
نشده است .حتی بسیاری از
کســانی که پای نوشتههای
او نظــر میگذارنــد او را به
وابستگی به نظام و یا ایفای
نقش عامل پرووکاتور در بین
اپوزیســیون متهم میکنند
و صداقــت او را زیر ســؤال
میبرند.
این گونه بدگمانیها البته در
فرهنگ سیاســی ما مسئله
تازهای نیست .کمتر کسیدر
اپوزیسیون هست که از طرف
کس دیگری به همکاری با
یا عامل رژیــم بودن متهم
نشده باشد.در واقع ،گسترش
و تبلیغ ایــن فرهنگ یکی
از ابزارهای شــناخته شده
حکومت برای ایجاد و ابقای
تفرقه و بدگمانی نســبت به
یکدیگــر در بین مخالفان
جمهوری اسالمی است.
از ســوی دیگر ،پذیرش این
فرهنگ نیز وسیلهای مناسب
برای توجیه تنبلی و کمکاری
است.
وقتی آدمی دیگران را کم و
بیش عامل رژیم بداند ،قاعدتا
نباید به آنان از نظر سیاسی
نزدیک شــود و یا به نوعی
همــکاری و اتحــاد عمل با
آنان دست بزند  -و این البته
بزرگترین آرزوی رژیم حاکم
است.
در این جا نیز کمتر کســی

LAWYER

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

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

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

>> ادامه از صفحه7 :

اظهــارات در فضای مجازی
در خارج کشــور که از گزند
محتسبان جمهوری اسالمی
در امان اســت ،کامال عادی
است ،ولی نشر آنها در یک
پایگاه اینترنتی نام و نشاندار
و تحت مســئولیت یک فرد
مشخص در داخل کشور از
مقولهدیگری است.
کســی که خود بیپــروا از
حاکمان جمهوری اسالمی
انتقــاد میکنــد و در عین
حــال اجازه پخــش چنین
نوشتههایی را نیز در پایگاه
اینترنتی خود میدهد یا باید
انســان فوقالعاده شجاعی
باشــد یا وابسته (پنهانی) به
قدرت ،و به اصطالح حدش
به شارع بخورد.
و ایــن دومی در واقع چیزی
است که بسیاری نوریزاد را
به آن منسوب میکنند.
برای اینان تصورپذیر نیست
که در جمهوری اســامی،
رژیمی که هزار هزار منتقدان
و مخالفان خــود را در طول
سالیان دراز به زندان کشانده
و یا شــکنجه و اعدام کرده
است ،کســی بتواند چنین
فــارغ البال هم خــود علیه
حکومتگران بنویسد و رسوا
کند و هم نوشــتههای ضد
دینی دیگران را نشر دهد.
برای اینان این سؤال مطرح
بوده است که چرا ابزار بیان
نــوریزاد را از او نمیگیرند
و خــود او را به زنــدان باز
نمیگردانند.
نــوریزاد البتــه مدتهای
زیادی را در چند سال اخیر
در زندان گذرانده است ولی
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میتوانــد از ســوی محمد
نوریزاد ســوگند بخورد که
او هیچ وابســتگی به رژیم
ندارد و از جایــی مأموریت
نگرفته اســت .ولــی اگر او
چنین مأموریتی داشت ،آیا
نمیتوانســت جور دیگری
عمل کند و تا این حد فساد
و ابتذال رژیم حاکم و کارنامه
ســیاه شــخص خامنهای و
اعــوان و انصــارش را برمال
نکند؟
آیــا حتما بایــد یک منتقد
حکومت به دســت عوامل
آن کشته شــود تا بتوان به
صداقت او پی برد؟
نوریزاد بارها از خطراتی که
در کمین او است سخن گفته
و ادامه داده که این خطرات از
ادامه کار او مانع نخواهد شد.
او در یکــی از نوشــتههای
اخیــرش («چــرا نقــد
میکنــم؟») میگوید «این
روزها به دوستانی برمیخورم
کــه مصرانــه و مشــفقانه
ِ
صراحــت ســخن
مــرا از
برکنارمیخواهند.
و این که :حدودی را رعایت
کنــم ،و پــرده از وجهه ی
ناجور جماعتــی پس نزنم،
و نقــش و سهمشــان را در
پدیداری مفســدهها برمال
ِ
نکنم» و پاســخ میدهد که
ِ
جهالت آذین
«ندیدن یــک
ِ
بســته ،و عبور از کنار یک
آسیب جاری ،حتماً و قطعاً
ِ
به فاجعههایی میانجامد که
این فاجعههــا با چهرههایی
ناگزیر به جان جامعه رسوخ
میکننــد و یــک بــه ِ
یک
بایستگیها را پس میرانند

و برای بلعیــدن داراییهای
مردمان دهان میگشــایند
وفرصتهای جامعــه را به
سمت خود سرازیرمیکنند و
بر سرمان آن میآورد که تا
کنون آوردهاند.
و میگویم :ما باید یکبار برای
همیشــه :مجامله و اغماض
پذیــرش مــدام کجیها
و
ِ
وکجرفتاریها را کنار بگذاریم
و اجازه ندهیم جماعتی بجای
ما تصمیم بگیرند و بجای ما
نیز امضا کننــد .معتقدم ما
هر روز و هر ســاعت و به هر
مناسبت اگر به آشکارسازی
اعوجاج خطاها
صریح و بی
ِ
وخطاکاریهــا نپردازیم ،و
نقاب از چهره ی ریاکاران و
دزدان و فریبکاران پس نزنیم،
مثل این ســی و چهارسال
گذشــته به گردونه ی ترس
و وادادگــی و بی تفاوتی فرو
میشویم ،و رفته رفته بدان
خو میگیریــم .خوگرفتن
به تــرس ،بــه وادادگی ،به
بی تفاوتی ،همان اســت که
حاکمان از ما میخواهند .بی
تردید».
این ســخنان و واکنشها از
آن ِ فردی وابســته به رژیم،
و جیرهخــوار آن ،نمیتواند
باشد .باید به صداقت نوریزاد
اعتماد کرد ،به شــجاعت او
آفرین گفت ،و پیــکار او را
که در داخل کشور و در زیر
ســلطه والیت مطلقه فقیه
پیش میبــرد ارج نهاد .او با
این عمل شجاعانه خود دیوار
ترس را در هم میشکند و به
دیگران نیــز جرأت میدهد
که کمتر تقیه کنند ودر برابر
«امام جائر» از گفتن «کلمه

Fax: 514-303-6522

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

و جان بر کف به نقد صریح
و بیپرده خود از خامنهای و
عوامل او ادامه دهد .این که
چرا رژیم به او اجازه داده که
آزادانه سخن بگوید و دهان
او را نمیبندد سؤال به جایی
است ،و نمیتوان پاسخ قطعی
برای آن یافت.
ولی ندانســتن این پاســخ
نمیتواند بدگمانی در مورد
نــوریزاد را توجیــه کند.
مســلم این است که محمد
نوریزاد بــا تهوری کمنظیر
و در زیر سلطه نظام خشن
و جنایتبــار والیــت فقیه،
خامنهای و عواملش را بدون
رعایت کمترین مالحظهای
نقد و افشا میکند  -و همین
برای لزوم حمایت از او کافی
است.

حق» ابا نداشــته باشند .او
همچنین برای ابراز مخالفت
بــا سیاســتهای رژیم در
کاربرد تبعیض و ســرکوب
علیه اقلیتها و دگراندیشان،
از ابتکارهای عملی بر خالف
هنجارهــای فرهنگــی و
مذهبی حاکمدر جامعه ابایی
نداشته ،و از جمله با بوسیدن
نمادین کف پــای کودکی
بهایی و پوزش از ستمی که
بر خاندان او و دیگر بهاییان
در جمهوری اســامی رفته
یک تابوی بــزرگ فرهنگی
و اجتماعــی را نیــز در هم
شکسته است .او به صراحت
بر تعهد خود بهدموکراسی بر
اساس رأی آزاد مردم تأکید
میکند و هیچ سلطه دیگری
را بر جامعه نمیپذیرد.
محمد نوریزاد از هنگامی که
___________
تا چهار سال پیش هم و غم
خود را وقف ولی فقیه کرده برای دیدن نقدهای نوریزاد
بــود و تمامی خود و هنرش و نظــرات خوانندگانش به
را در اختیــار علی خامنهای پایــگاه اینترنتــی او http://
قرار داده بود تــا اکنون که  nurizad.infoمراجعه کنید.
بــه عنــوان ُرک گوتریــن
•
منتقد خستگی ناپذیر علی
خامنهای و روحانیت حاکم
در داخــل کشــور ســخن
میگوید راه درازی را پیموده
 2بـار
است .کســان زیادی بودهاند
با
که پس از سالها همکاری
درروز
رژیم از آن بریدهاند و منتقد
و مخالف آن شدهاند .برخی
به دلیل این نقدها به زندان مونتریال-اوتاوا
افتادهاند و بسیاری دیگر
راه اوتاوا-مونتریال
خــارج را پیش گرفتند تا از
گزند مأموران رژیم در امان
 15دالر هر طرف،
بمانند .نــوریزاد نیز گرچه
هرنفر
تلفنرزرو:
طعم زندان را چشیده است،
ترجیــح داده در وطن بماند (613) 265-5899

اوتــاوا
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جمهوریاسالمی...

قانون «ازدواج»
دخترخوانده
با پدرخوانده

www.paivand.ca

سوءاستفاد هجنسی
ازکودکانتحت
عنوانازدواج
حسین باقرزاده

 1اکتبر :خبــر مربوط به تصویب
جــواز ازدواج فرزندخوانــده بــا
سرپرست در مجلس اسالمی ایران
بسیاری را شــگفتزده کرده و به
بحثهای زیادی در شــبکههای
اجتماعی ایران دامن زده است.
برای بسیاری قابل فهم نیست که
چگونهدردوران معاصر کسانی پیدا
میشوند که بر اساس درک خود از
اسالم و یا به استناد فتوای فقیهان
به یکی از نمونههای فاحش سوء
استفاده جنسی از کودکان تحت
عنوان «ازدواج» رأی میدهند و به
آن لباس قانون میپوشانند.
این خبر بــرای این دســته از
مردمان تکاندهنده بوده است.
ولی کســانی که با ماهیت نهاد
ازدواج در فقه آشنایند و فرهنگ
حاکم بر اندیشــه فقیهــان را
میشناســند از تصویــب چنین
قانونی مبتنی بر فتوای این فقیهان
شگفتزدهنشدهاند.
در واقع ،صدور احکامی از این قبیل
کامال با اندیشههای فقهی در مورد
نهاد ازدواج همخوانی دارد و عمق
انحطاط و فساد نهفته در این نهاد
را ،بر اســاس آن چــه که در فقه
اسالمی آمده و در ایران قانون شده
و رسمیت یافته است ،به نمایش
میگذارد.
من چندی پیش ،در نوشــتهای
تحت عنوان «صیغه ،امتداد منطقی
نهاد ازدواج در ایران» به این نکته
اشــاره کردم کــه «ازدواج از دید
سنت/فقه/قانون بر خالف مفهوم
لغوی و متعارف آن به معنای پیوند
زناشویی یك «زوج» نیست.
این جــا دو انســان [خودمختار]
نیســتند كه به هم میپیوندند و
یك زوج را تشكیل میدهند .زن
و مــرد دو نقش كامال متفاوت در
این به هم پیوستن [شرعی مبتنی
بر فقه] ایفا میكنند .مرد جنسیت
زن را به مالكیت خود در میآورد و
زن جنسیت خود را به مرد واگذار
میكند .این رابطه كامال یك طرفه
است».
این رابطه را میتــوان در عبارات
مربوط به «عقد ازدواج» آنگونه که
فقیهان مقرر کردهاند و بر آن لباس
قداست پوشــیدهاند دید .در این
عبارات (که معموال به زبان عربی
ایراد میشود) به زن این نقش داده
شــده که (تن ،نفس) خود را در
برابر مابهازایی مادی در اختیار مرد
بگذارد و نقش مرد آن است که این
عرضه را بپذیرد.
کاربرد هر عبارت دیگری که این
رابطه یــک طرفه را نقض کند (و
مثال دو طرف به عنوان دو انسان
مختار تعهد مشــابهی نسبت به
هم ابراز کنند) از دید فقه پذیرفته
نیست و مشروعیت ازدواج را سلب
میکند.
عالوه بر این ،در بســیاری از این

ازدواجها شرکت آگاهانه یا رضایت
«زن» الزم نیســت و دیگرانــی
میتوانند او را به «عقد» مردی در
آورند.
بسیاری از حقوق نابرابر زن و مرد
در قالب ازدواج از همین رابطه یک
طرفه ناشی میشود.
مثال نقــش مرد در عقــد ازدواج
مفهوم بــاز بودن را در خود دارد و
نقش زن مفهوم بسته بودن .یعنی
زن به وفاداریجنسی در برابر مرد
ی مرد
متعهد میشود ،ولی از سو 
ی بر وفاداری جنســی
هیچ تعهد 
وجود نــدارد .زن تنها با یك مرد
رابطه جنسی برقرار میكند ،ولی

منایش عمق احنطاط و فساد
نهفته در نهاد ازدواج در فقه
اسالمی!..
مرد میتواند با زنان متعدد رابطه
داشــته باشــد (جواز چند زنی و
صیغه) .در وقع ،نامیدن این رابطه
به عنــوان «ازدواج» یك نامگذاری
غلط است .این رابطه بر خالف آن
چه كه ازمفهوم متعارف ازدواج بر
میآید ،یك رابطه از دو طرف بسته
نیست.
عالوه بر این ،قیمومیت مرد بر زن،
در موارد زیادی ،از حق اشتغال و
انتخاب مسکن و خروج از خانه و
سفر گرفته تا حضانت و سرپرستی
فرزند از همین اصل ناشی میشود
کــه زن خــود را در اختیار مرد
گذاشته است و مالکیتی بر بدن و
جنسیت خود ندارد؛ او باید همیشه
از مرد تمکین کند ،هر حرکت و
اقدام او که تمتع مرد از او را محدود
کند باید با اجازه مرد باشــد ،و هر
کودکی که ثمره این ازدواج باشد
در درجه اول به مرد و در فقدان او
به پدر مرد «تعلق» دارد.
تعلق کودک به مرد این قدر در فقه
مفهوم مادی و ملکیت دارد که زن
میتواند بابت شیر دادن به او از مرد
پول بگیرد.
«تعلق» فرزند به پدر (و جد پدری)
در فقه مفهومی عمیقا ملکیدارد و
دست پدر را در رفتار و سوء رفتار
با او (تا حد کشتن) تا حد زیادی
باز میگذارد.
پدر میتواند فرزند را به کار بگمارد
و محصول کار او را بردارد ،او را به
جنگ یا مأموریتهای خطرناک
دیگر بفرســتد ،و در صورت سوء
اســتفاده از کودک یا بد رفتاری
نسبت به او از مجازاتهای معمول
در امان باشد .برای نمونه ،به موجب
قانون مجازات اسالمی ،پدری اگر
فرزند خود را بکشــد از مجازات
یک قاتل معمولــی (قصاص) در
امان خواهد بود .این امر دقیقا بر
خالف عرف جهانی و اصول انسانی
است که اقتضا میکند بد رفتاری
نسبت به افراد ضعیف و آسیبپذیر
از ســوی کســانی که سرپرستی
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آنان را به عهده دارند مجازاتهای
سنگینتری را در پی داشته باشد.
قتل یک کودک بیدفاع به وسیله
مردی که باید پناهگاه و حامی او
باشد به مراتب از یک قتل معمولی
فجیعتر و ضد انســانیتر است و
مجازات سنگینتری را میطلبد،
ولی در قوانین مبتنی بر فقه ،این
جنایت مجازات خفیفتری را به
دنبال میآورد .پدر ،مالک کودک
است و میتواند با او حتی به عنوان
یــک کاالی قابل فروش نیز رفتار
کند.
در این جــا دو مقولــه «ازدواج»
و «مالکیــت پدر بــر فرزند» در
فقه در هــم میآمیزند و یکی از
شــرمآورترین و فاجعهبارتریــن
مجموعه احکام ضد انســانی را از
زبان فقیهان جــاری میکند (و
متشــرعان حاکم آن را به عنوان
قانــون بر جامعه ایــران تحمیل
میدارند) .در مفهوم ازدواج از دید
فقیهان ،زنی که قرار اســت خود
را بــه مرد واگذارد و مرد از او بهره
جنسی بگیرد الزم نیست که عاقل
و بالغ و مختار باشــد ،و بلکه مرد
میتواند با کودک هــم «ازدواج»
کند.
راه این کار هم ساده است:
کودک بــه پدر تعلــق دارد ،و او
میتواند فرزند خود را به عقد مرد
درآورد و مهر او را بگیرد و تصرف
کند (به زبان سادهتر ،او را بفروشد).
در این جا نهاد ازدواج مورد تقدیس
فقیهان به ســطح ســوء استفاده
جنسی از کودکان کاهش مییابد
و ماهیــت واقعی آن را روشــنتر
میکند .فقیهان برای این که نشان
دهند ازدواجدر این جا همان هدف
اصلی مورد نظــر آنان یعنی حق
بهرهگیری جنسی از «زن» برای
مرد را دنبال میکند از تصریح آن
ابایی ندارند .مثال آیت الله خمینی
صریحا (و بیپــرده) میگوید :با
همسر نمى توان تا پيش از رسيدن
به نُه ســالگى نزديكى كــرد ...ا ّما
ديگــر انواع كامجويــى همچون
لمــس بــا شــهوت و در آغوش
ِ
گرفتن و تفخيذ ،ح ّتى با كودكان
شيرخواره ،اشكالى ندارد( .تحریر
الوسیله ،ص  ،241موضوع شماره
)12.6
این اظهارات نشان میدهد که از
دید فقیهان حاکم در ایران ،ازدواج
بر خالف مفهوم لغوی و متعارف
آن به معنای پیوند زناشــویی یك
«زوج» نیســت ،و بلکه وسیلهای
است برای این که زنان و دختران
برای بهرهبرداری جنســی به طور
انحصاری در اختیــار مردان قرار
گیرد  -و واژگان و عباراتی که برای
اجــرای آن مقرر و تجویز کردهاند
دقیقا همیــن منظــور را دنبال
میکند .عالوه بر این فقیهان از این
نیز ابایی ندارند که شــرمآورترین
موارد ســوء اســتفاده جنسی از
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بنام خداوند بخشنده مهربان

اطالعیه
دفتر پیش خوان  110امور كنسولی رمسی

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 :روزهای دوشنبه ،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
جهت هماهنگی و گرفتن وقت قبلی،
با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:
 )514( 366-1509و )514( 364-5075
خامن بستانی
1-888-308-0136
تلفن رایگان از سرتاسر كانادا :

این دفتر به صورت رسمی كلیه امور كنسولی هموطنان را در سرتاسر كانادا انجام میدهد

www.iran-servicepoint-canada.tk

کودکان حتی در سن شیرخوارگی
را تحت همین عنوان ازدواج مجاز
بشمارند و حتی پدران را تشویق
کنند که دختران خود را پیش از
بلوغ در اختیــار مردان قرار دهند
(از جملــه ،از امام صــادق روایت
میکنند که یک نشــانه سعادت
مرد ،آن اســت که دخترش پیش
از قاعدگی به خانه ی شوهر رود).
فقیهــان حاکم بر ایــران البته به
بیان نظــری این مفاهیم و احکام
اکتفا نمیکننــد و بلکه خود نیز
غالبا مجری آن هستند .محمدی
ریشهری که سالیان درازی حاکم
شرع جمهوری اسالمی بود و سدها
نفر را به نام اســام به کام مرگ
فرستاد خود از اجرای سنت حسنه
سوء استفاده جنســی از کودک
تحت عنــوان «ازدواج» در کتاب
خاطرات خود یاد میکند که فقیه
عالیقدر دیگری نیز او را در این راه
مساعدت کرده است:
«در مدت اقامتــم در نجف  ...در
حجره آقای متقــی با حاج اصغر
آقا مشغول خوردن صبحانه بودیم
که ســخن از ازدواج به میان آمد.
اصغرآقــا گفت :آقای مشــکینی
دختری دارد ،ولی کوچک اســت
می خواهی برایت درست کنم؟ ...او
در آن هنگام تقریبا نه ســاله بود،
قرار شــد به طور خصوصی صیغه
عقد اجرا شــود ،اما جشن ازدواج
تا آمادگی یافتن وی به تاخیر افتد
و بدین ترتیــب مقدمات ازدواجم
سامان یافت ...مدت اقامتمدر نجف
حدود سیزده ماه شد .من هم ...به
مشهد رفتم .پس از گذشت مدت
کوتاهــی  ...موضوع اجرای صیغه
عقد مطرح شد ... .عقد ازدواج ما ...
توسط آقای مشکینی ...اجرا شد...
قریب یکســال و نیم بدین منوال
گذشــت ...با اینکه قرار بود جشن
ازدواج ما چند ســال بعد باشــد،
پیشــنهاد کردم که هر چه زودتر
انجام شود تا بتوانیم زندگی مستقل
تشــکیل دهیم .آقای مشکینی
ابتدا با این پیشــنهاد موافق نبود.
دلیل مخالفتش هم کوچک بودن

همسرم از نظر ســنی بود ،چون
در آن هنگام یازده ســال بیشتر
نداشت ،اما من موضوع را با جدیت
پیگیری می کردم که همسر من
است و شرعا حق دارم او را به خانه
خود ببرم ... .سرانجام با اصرار من
ایشان راضی شد و جشن ازدواج ما
در سال  1347برگزار شد».
اکنــون موضــوع جــواز ازدواج
فرزندخوانــده بــا سرپرســت را
(که عمــا به معنــای «ازدواج»
دخترخوانده با پدرخوانده اســت)
باید در همین قالب دید:
ابزاری دیگر برای تســهیل سوء
استفاده از آسیبپذیرتریندختران
جامعه تحت عنوان «ازدواج» برای
مردانی که آنــان را به «فرزندی»
بگیرند.
ســخن گفتــن از «ازدواج» آنان
هم چــون ازدواج با دختران نابالغ
افســانهای بیــش نیســت .این
دختران کمترین قدرت و اختیاری
در این «ازدواج» نخواهند داشت.
ایــن واقعیت از مضمــون گفتار
کســانی که برای توجیــه آن به
تالش برخاســتهاند نیز مشــهود
است .مقننان آن را به اجازه دادگاه
موکول کردهاند تا دادگاه بر اساس
«مصلحت» او تصمیم بگیرد .یعنی
که «انتخاب» دختر برای تن دادن
به این «ازدواج» مطرح نیســت،
«مصلحت» او تعیین کننده است
که آن هم از دست او خارج است.
تمام قضیه بر سر یک دختر نابالغ
است که در مورد آینده خود حق
انتخاب ندارد و اکنون میخواهند
او را برای عمــری در اختیار یک
مــرد قــرار دهند .پس مســئله
چیزی جز ســوء استفاده جنسی
از کودکی بیپناه و بیدفاع تحت
عنــوان ازدواج نیســت .قانون از
مصلحت دختر ســخن میگوید
و نه انتخاب او .یعنی که مقننان
میدانند که مسئله سوء استفاده
جنســی از یک دختر نابالغ است
و نــه ازدواج مختارانه دو فرد آزاد.
در ذهن این مقننــان و فقیهانی
که احکام آن را صادر کردهاند ،او
فرزندخوانده اســت پس به کسی

«تعلق» دارد که او را بزرگ کرده
است ،او دختر است و میتوان او را
در هر سنی تحت عنوان «ازدواج»
در اختیار مردی قرار داد ،مردی که
او را بزرگ کرده بیش از هر کس
دیگری سزاوار تمتع از او است ،او
صغیر اســت و دادگاه مصلحت او
را تشــخیص خواهد داد .بیچاره
کودکی که تحت سرپرستی چنین
افرادی قرار گیرد.
ازدواج :مفهومی کــه در عرف به
معنای پیوستن آزادانه و اختیاری
دو انسان در یک زندگی مشترک
با توافق یکدیگر است ،در فرهنگ
فقیهان به صورت وسیلهای برای
تمتع جنســی مــردان از زنان و
دختران در رابطهای یک طرفه در
آمده است و برای توجیه انواع سوء
استفادههای جنســی از دختران
خردسال نیز به کار گرفته میشود.
این مفهوم از ازدواج در صیغه عقد
بــه صورتی که از ســوی فقیهان
تنظیم و مشــروع شناخته شده
گنجانده شده است .عقد اسالمی،
به صورت رایج آن به معنای تقلیل
موقعیت زن به حد یک وســیله
تمتع جنســی برای مرد و جواز
آزادی جنسی مرد است ،و کمترین
باری از احساسات لطیف و عاشقانه
یا تعهدات انسانی متقابل دو طرف
ازدواج در خــود نــدارد .فقیهان
با مشروع شــناختن انحصاری و
تقدیس این نوع از ازدواج ،مؤمنان
را بــه کاربرد کلمــات و عبارات
توهینآمیز صیغه عقد واداشتهاند و
بقای این نهاد منحط و فسادآلود
را تضمین کردهاند .برای تنظیم
رابطهای عاطفــی در قالب ازدواج
و جلوگیری از ســوء استفادههای
جنسی از کودکان تحت این عنوان
باید تعریفی انسانی از این نهاد به
دســت داد و تعبیراتی متناسب
در آییــن آن به کار گرفت .باید با
انسانی کردن ازدواج راههای فروش
دختران نابالغ و سوء استفادههای
جنسی از کودکان را که تحت نام
ازدواج در ایــران صورت میگیرد
کامال قطع کرد.

•
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خواندنی. .

خودفریبی بدتر از
فریب حکومت
(جمعه  19مهر)

یکی از عادات بد سیاسی ما ایرانیان
خودفریبی ست.
ایــن خودفریبی معموال با خوش
باوری همراه اســت.
این عــادت مختص
مردم عادی نیســت؛
فعاالن سیاسی ایرانی
نیز به این درد گرفتار
هستند.
مثالی می زنم.
ســال  ۱۳۵۷یکی دو
ماه بعد از انقالب ،برای
خیلی ها آشکار بود که
حکومت اسالمی با شیوه ای که در
پیش گرفته ره به ترکستان می برد.
با این حال به جای بیان حقایق و
مقابله با آن چــه در پیش رو بود
اغلب فعاالن سیاسی و فرهنگی با
گفتن ان شاءالله گربه است چشم
بر واقعیت ها بستند و شد آن چه
نباید می شــد .این خودفریبی تا
لحظه ی دریافت ضربات مرگبار
ادامه داشت.
آخرین گروه که با ضربه ی هولناک
حکومــت از وضعیت خودفریبی
خارج شــد ،حزب توده ی ایران
بود .ضربات وارد شــده بر حزب،
رویای شیرین مترقی بودن خط
امام نسبت به لیبرال ها را تبدیل
به کابوسی هولناک کرد.
مثالی از امروز می زمن:

تصور می کنیم.
یک مثال دیگر:

روشــن و واضح است که روحانی
دکتر واقعــی نیســت و مدرک
معتبری نمی توانســته اســت از
انگلســتان دریافت کند .شواهد و
قرائن این مطلب نیز هر روز بیشتر
می شود .با این حال موضوع را به
روی خودمــان نمی
آوریم و بــا گفتن ان
شاءالله گربه است از
کنار این مساله نیز به
آسانی می گذریم.
نتیجــه ی همه ی
این ها خوش باوری
سیاسی ست.
البته ما مردم نیاز به
چیزهای خوشــحال
کنندهداریم .نیاز به امید و امیدواری
داریم .تلخی ها آن قدر زیاد است
که چیزهای کوچک نیز ما
را شاد می سازد .حق ما
مردم است که به خاطر
چیزهای کوچک هم
که شده خوشحال
شــویم .امــا فرق
است میان چیزهای
کوچــک واقعــی با
پندارهای وهمی و تخیلی.
ما اغلب در اثــر پندارهای
خود خوشحال می شویم و نه
واقعیت ها.
نتیجه ی این خوش باوری ،افتادن
از آن ســوی بــام و یاس مفرط و
دشمنی بی حساب و کتاب است.
در دشــمنی هم با توهم برخورد
می کنیــم و آن قدر راه افراط می
پیماییم تا دچار بی حسی شویم.
چرخه ی معیوب دوســتی کاذب
افراطی و دشمنی کاذب افراطی به
همین صورت ادامه پیدا می کند.
ساده ترین کار ،برخورد با واقعیت و
پذیرش آن است .باید هر آن چه را
که حقیقتدارد ببینیم و بپذیریم،
حتی اگر تلخ باشد .با این دیدن و
پذیرفتن است که می توان دنبال
راه حل گشت ّ
وال هم چنان سراب
را آب می پنداریم.
----------

شهری ست یا که
جنگل پول و جتارت است
آه نیویورک! یک سروده
محمدصدیق:مونتریال
شهریست یا که جنگل پول و تجارت است
بیدار همیشه در تالش و کوشش تا نهایت است
در یای آرزو و بازار سود و ثروت است
هر کس ز هر کجای جهان به آن چشم دوخته
یا در کف اش متاعی است خریده و یا فروخته
هر کوچه اش بروی سوداگران باز و گشوده است
صد ها هزار رویداد در این شهر بوده است
اما که رویدادهای دیگری بجز سوداگری و سود
نشر هزارها کتاب و پژوهش و داستان و جستجو
صد ها هزار نمایش و هنر و ورزش وبحث و گفتگو
صد ها هزار جنبش و هزارها اعتراض و تضاد و جنگ
صد ها هزار برده زیر شکنجه با بی حرمتی و ننگ
این شهر را سر آمد دنیا نموده است
صد ها هزار بیگناه در تجاوز سودا گران شهر
با فقر در بستر تنگدستی و مرگ خفته اند
شهریست زنده شهره دنیای نوین ما
چون این چنین سر آمدی بپایه آن با اعتبار نیست
بازار سهم فروشی اش مرکز و قلب تجارت است
انگیزه ی شکست و یا ثبوت و صالبت است.

www.paivand.ca

به عبارتــی ،تمام اجزای حکومت
اسالمی در دشــمنی با امریکا و
اسرائیل تعریف می شود .این که
دولتمردی مانند حسن روحانی یا
از او شــناخته شده تر و پر قدرت
تر هاشمی رفســنجانی سعی بر
کاستن این دشمنی و تبدیل آن
به مخالفــت دارند ،ذاتی حکومت
اسالمی نیســت؛ جست و جوی
راه حلی اســت برای برون رفت از
بحران های اجتماعی و اقتصادی
که بخشی از آن ها ناشی از تحریم
ها و پافشاری بر مواضع اتمی است.
در واقع آن چه روحانی و هاشمی
و خاتمی مایل به انجام آن هستند
برای طوالنی تر کردن عمر نظام
اســت و نه برای جلب رضایت و
همدلی مردم.
برای آقای خامنه ای اما اســاس،
دشمنی با امریکا و اسرائیل است.
بــرای او بحــران هــای
اقتصــادی و اجتماعی
معنــا نــدارد و مردم
موظف انددشواری
های ناشی از این
بحران ها را به هر
صورت که هســت
تحملکنند.
میانه روها امــا می دانند
که حکومت اسالمی با وجود
بحران های رو به فزونی امکان
حیــات در دراز مدت نخواهد
داشت و ضروری ست دریچه های
اطمینان برای خروج فشارهای غیر
قابل تحمل از طریق ایجاد ارتباط
منطقی با امریکا و غرب و افزایش
آزادی ها باز شود؛ امری که خامنه
ای به آن معتقد نیســت و همان
طور که گفته اســت تا زنده است
اجازه وقوع به آن نمی دهد.
آیا می توان انتظارداشت که خامنه
ای در اثر برخــورد با واقعیت ها
دست از لجاجت و دشمنی با غرب
بردارد؟
مشــهور اســت که خامنه ای در
مقایســه با روحانیون تنــدرو از
قبیل جنتی و مصباح از وســعت
نظر بیشتری برخوردار است ولی
حقیقت این است که این وسعت
نظر نه از قدرت معنوی خامنه ای
که از ضعف او در مقابل روحانیون
تندرو نشات می گیرد.
به عبارتــی خامنــه ای با وجود
داشتن جایگاه شخص اول کشور،
در دستان مریدان خود اسیر است
و آن ها با فشــارهای مستقیم و
غیرمستقیم مانع از تصمیم گیری
عاقالنه ی او می شوند.

دو کلمه حرف حساب
بانتانیاهو

(دوشنبه  15مهر)

آقای نتانیاهو،
نخست وزیر
اسرائیل ،البد
تعجب کرده
انــد از ایــن
که ســخنان
حما یــت
گونه شان از
جوانانایرانی،
باعث واکنش
عکس شد ،و به غیر از شماتت های
شفاهی و کتبی ،شاهد کاریکاتورها
و لطیفه ها و متلــک های ریز و
درشت در باره ی ایشان بودیم.
این که جوانان ایرانی اگر آزاد بودند،
جین می پوشــیدند و موسیقی
غربی گوش می دادند،
{>> ادامه در صفحه}25 :

دکتربهمن فصیح پور

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

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

با کمک طب سوزنی

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

_____________________
Tel : (514) 267-3454

•
•
•
•

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

بهروز
آقاباباخانی

مشاور رمسی وام مسکن

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

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

شیراز
رستوران

ب کوبیده،
چلوکبا
با گوجه

یا قیمه
رمه سبزی
ق

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

نان سنگک

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

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

Tel.: 514-894-8372
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(برا ی تیک اوت)

همه ی مــا می دانیم که تصمیم
گیرنده ی اول و آخر در کشــور
شخص آیت الله خامنه ای است.
می دانیم که تصمیم گیری های
کالن با او ســت .مــی دانیم که
انتخاب حسن روحانی با خواست
و موافقت او صــورت گرفته .می
دانیم که رابطه بــا امریکا بر قرار
نمی شود مگر این که او خواهان
چنین رابطه ای باشــد .می دانیم
که او هولوکاســت را افسانه می
داند .می دانیم که او خواهان محو
اسرائیل است .می دانیم که نظر او
واقعا به
نظر احمدی نژاد نزدیک تر خامنه ای ،روحانی،
بوده است.
با این حال به محض لبخند زدن رابطه با امریکا
ظریف به امریکا ،غش و ضعف می (چهارشنبه  17مهر)
رویم .به محض گفت و گوی تلفنی باید پذیرفت که حکومت اسالمی
روحانی با اوباما ،برقراری رابطه با بدون دشمنی با امریکا و اسرائیل
امریــکا را در حــدود اختیارات او معناندارد؛
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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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ق
ح
ی
ق
ی
چ
س
ش
ن
یاز ی ما ت؟...
انسان ها نیازهای
مختلفیدارند.
بعضی به پول احتیاج
دارند،
بعضی به سالمتی،
بعضی به آرامش،
بعضی به استراحت
و ...
راستی نیاز شما
چیست؟
امروز می خواهیم در
مورد نیاز حقیقی ای
که شاید شما داشته
باشید صحبت کنیم.
نیاز هر کس با شخص
دیگر فرق می کند.
ما از زمینه های مختلف
با مشکالت مختلف
می آییم،
و نیازهای ما یکی
نیست...



ک

شی
ش جالل عادل

مریم و مرتا

  اگر احتیاج به دعا دارید،


FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

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

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

)(Metro: Mont Royal

کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال

در آشپزخانه می دید و مریم
مرتا نیاز خود را
زد پاهای مسیح می یافت.
نیاز خود را در ن
خیلی مشغول خدمت هستی
امروز شاید شما
می خوری که خدمتت چه
از چند شخص بخشد.
و تمام مدت غصه
امروز می خواهیم به نی
چه نتیجه ای خواهد رسید.
م:
کن
ره
در کتاب مقدس اشا
خواهد شد و به
می کنی و مشغول هستی.
مانند مرتا فقط کار
ی و پشتکار خوبی داری ولی
جلئون
آدم تنبلی نیست
از
ت
اش
د
اج
تی
اح
که
ود
لجئون دیوزده ای ب
ش کردی که مسیح در خانه
یک چیز را فرامو
ی یابد .بعضی هستند که از
زن سامری
دیوهایش رهای
ت و از او استفاده نمی کنی.
ی
ها
اه
دگ
دی
از
را
وز
وس
ی
ر
مر
ت
و
شاید داستان زن سا
ید ضربه می خورند و شب
از تمام فرصت استفاده می
مروز می خواهم ارواح پل
مریم برعکس مرتا،
ختلف مطالعه کرده اید .ولی ا
خاطر گناهی که در قلبش
م
زن فکر ندارند.انسان به
سیح آن نصیب نیکو را ببرد.
یاز این زن صحبت کنم .این
کند تا از م
یطان شده و شیطان در قلب
ن
رد
مو
در
است اسیر ش
نم آن روز مریم راضی تر و
ش در لحظه ای که با مسیح
من فکر می ک
ش را قرار داده تا آنها را عذاب
یاز
ن
که
رد
ک
می
نکشد و انسانها دیوهای
به خواب رفت تا مرتا .شما
ده این است که دیگر زحمت
خوشحال تر
ی مختلف وجود دارند :دیو
ش
رو
روب
دهند .دیوها
وز سر چاه نیاید و آب بکشد.
ادت ،دیو طمع و غیره .مسیح چطور؟
مر
نی
ی
رما
گ
در
شهوت ،دیو حس
اجی که برای خود می بینید
ند هر دیوزده ای را آزاد کند.
تی
اح
وز
مر
ا
ید
شا
می توا
سامری خنده دار باشد .او در
زن
ن
ای
ند
مان
ما نیاز خود را خیلی چیزها
و پرقدرت ترین شخص قرار
امروز شاید ش
ن
ری
دت
من
روت
ث
ابر
بر
که از هر کسی بهتر نیازتان
یزی می خواست؟ آیا برای
بدانید و فکر کنید
چ
چه
و
ود
ب
ته
رف
گ
ی نیاز حقیقی شما را فقط
را می دانید ،ول
ت.
س
نی
دار
ده
خن
ما
نیقودیموس
ش
نه اطرافیان ،نه پدر و نه مادر
نیز در برابر این شاه شاهان
در شب به سراغ مسیح خداوند می داند.
ما
ت
وقا
ی
ا
هان
ی
اه
پن
گ
فقط خود خداوند که خالق
گاه می نیقودیموس در
می آوریم که اگر با دید باز ن
و نه دوستان بلکه
او این بود که در این پیری
را
ی
های
یاز
آمد و تمام غصه
ن
دل شما آگاه است می تواند
ده دار تر از این زن سامری
شما است و از
ملکوت خدا شود یا نه؟ این
خن
ی
خیل
م،
ردی
چیست(اشعیاء 15:29؛ اول
آیا می تواند وارد
ک
انسانی با آن روبرو بگوید که نیاز شما
هر
ود.
که
نم
ت
ی
اس
م
موضوع مهمی
به حضور او برو و به او بگو:
اساسی خود فرار می کرد و
پادشاهان .)39:8
دانید به کجا می روید؟ آیا
یاز
ن
از
زن
ن
ی
ای
است .آیا شما م
ی من و حقیقی من که خود
را آشکار سازد .هر دفعه که
خداوندا نیاز اصل
طمینان دارید؟ این موضوعی
آن
ت
اس
خو
ی
نم
از ابدیت خود ا
گاه نیستم چیست؟ او آماده
بر روی نیاز اصلی او گذاشت
من هم از آن آ
ال با آن روبرو خواهید شد.
مسیح دست
ح
ان دهد و تو را شفا و نجات و
است که به هر
ی را به میان آورد .بعضی از
فرمولی بود که او را به است تا به تو نش
او موضوع دیگر
نیقودیموس به فکر یک
ببخشد و تو را برکت دهد.
هستیم .نمی خواهیم آبرو و
شریعت یا یک قانون یا یک
ی
زاد
آ
ما نیز اینچنین
ی همه انسانها عیسی مسیح
بهشت ببرد .یک
رود و از شاخه ای به شاخه
در حقیقت نیاز کل
جرا کند و به آسمان برود ،اما
حیثیتمان بر باد
حکم که بتواند ا
که بر صلیب فدا شد و روز
فراموش می کنیم که خدا از
ش خود نمی توانی به است .مسیحی
ای می پریم و
مسیح به او فرمود با تا
رخاست و خدای خدایان و
سوم از مردگان ب
ها یک چیز الزم است و آن
ت.
س
گاه
آ
همه چیز دل ما
آسمان بروی .تن
د .مسیحی که همه قدرت
شاه شاهان می باش
اینکه از سر نو مولود شوی.
زمین به او داده شده است.
یم عیسی مسیح نکرده در آسمان و بر
اگر زندگی خود را تسل
تمام نیاز های ما در او به بی
مسیحی که
زن با مرض خونریزی
ته ای ،امروز عیسی مسیح
خوب ای و تولد تازه نیاف
ت نمی دهد .او نیازی تبدیل می شود.
را
ود
خ
زن نیاز به شفا داشت و نیاز
تو یک سری قوانین و شریع
این
ور عیسی مسیح آمد ،به
ی.
ض
ح
رد
به
گ
ود
ی
می دانست .وقت
ی گوید می باید از سر نو مول
خدا شما را برکت دهد.
م
بود که این مرض دیرینه او
تنها آرزوی او این
او را عذاب می داد شفا یابد.
که

هر شنبه

Montreal

بیماری ای است که داری.
امروز شاید نیاز تو
ادهنده اعظم و طبیب اعظم
عیسی مسیح شف
رد تا تو را لمس کند و شفا
اینجا حضور دا



Mary Anne
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www.ilsmontreal.org
the Iranian Literary Society
)of Montreal (Canada
Société littéraire iranienne
)de Montréal (Canada

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

www.addhi.org

تلفن)514( 626-5520 :

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

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

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

Tel: 514-341-5194

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

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

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA
(514) 274-8117

----------

همبستگیبازرگانی

اجنمن ادبی مونتریال

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

 دکتر محمود مقدم
ساعت  6تا  8بعدازظهر

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

صورتی،رنگسرطان
پستاناست!

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.

سخنران:

 یکشنبه 3ماه نوامبر 2013

(514) 651-7955

تلویزیونهفتگی

مدرنیسم

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

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

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

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

حس
تقدیم هب روان ـشاد دکتر ین تدین

کافـــه لیت

اوتـــاوا

IBNG

8043 St-Hubert

ارزش های
فرهنگی

ایرانیکاازآنهمهماست

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

بنیاد سخن آزاد

5347 Cote-des-Niege

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

فرهنگسرایسینا

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

را فراموش نکنیم!

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

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

دانشنامهایرانیکا

www.cafelitt.ca

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

خورشید خانوم

168

iranpink.com
سایت ایران پینک

 دانشگاه کنکوردیا

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

514-651-7955
Hans Hofmann's painting 'The Gate', 1959

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

iranleftalliance@gmail.com

بحران ساز پایان بخش بحران!...

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

فشــار تحریم های بی ســابقه و
نابســامانی در همه امور کشــور
دولت "اعتدال گرا"ی شیخ حسن
روحانی را واداشــته تا چهره ای
سلـــف خود نشــان
متفاوت از َ
دهد و با "نرمش قهرمانانه"ای که
کامال بوی تســلیم و سازش از آن
استشــمام می شود تن به گفتگو
درباره فعالیت هسته ای خود دهد.
عباس عراقچی ،معــاون وزارت
امور خارجه که سرپرستی هیئت
گفتگوکننده در ژنــو را به عهده
دارد ،روز سه شنبه اعالم کرد که
بستهپیشنهادیجمهوریاسالمی
به  5+1شامل هدف ،گام اول و گام
پایانی است .به گفته او« :در جلسه
روز سه شنبه تصمیم براین شد که
جزییات محرمانه بماند».
طــرح حکومت آخونــدی برای
حل و فصل پرونده هســته ای ،با
تبلیغاتی وسیع برای آماده سازی
افکار عمومی پشتیبانی می شود.
از جمله ،خبرگــزاری "ایرنا" ،که
ارگان رسانه ای دولت شیخ حسن

>> ادامه از صفحه5 :

روحانی اســت ،در مدح مذاکرات
ژنو می نویســد« :در حقیقت در
مذاکرات اخیر ژنــو ،ایران و گروه
 5+1نقشه ای را طراحی خواهند
کرد که درآن ابتدا تا انتهای مسیر
برای طرفین چراغانی و روشــن
است».
طرف های دیگــر گفتگو چندان
دراین خوشــبینی افراطی سهیم
نیستن .د
از جمله ،یک روز پیش از مذاکرات،
جان کری وزیرامورخارجه امریکا
می گوید« :درعیــن حال که ما
درصدد یــک راه حل صلح آمیز
برای برنامه اتمی ایران هســتیم،
حرف ها باید با عمل تراز شــوند
و من قاطعانــه براین اعتقادم که
توافق نکردن بهتر از یک توافق بد
و نامطلوب است».
در همــان روز ،روزنامــه معتبر
"واشــنگتن پســت" تصریح می
کند که« :تعطیل سانتریفوژهای
پیشرفته و نیروگاه اراک بایستیدر
هر توافقی گنجانده شود».

وزیرامورخارجه ،آقای ظریف طرح
پیشنهادی خود به  5+1را "پایانی
بر یک بحران غیرضروری ،آغازی
برای افق های جدید" نامیده است.
نام دهان پرکن و فریبنده ای است
و همه ایرانیان خســته و دلزده از
بیش از یکدهه موش و گربه بازی
حکومت آخوندی و غرب و تحمل
خســارت ها و زیان های فراوان،
خواهان آنند که این طرح توفیق
یابد و افق های جدیدی گشــوده
شود.
اما ،برای آن که باز صورت مسئله
نادرست نباشد و راه به وادی دروغ
و ترفند و فریب نبرد ،پاســخ این
پرسش ضروری است که حکومتی
که به شــهادت پیشینه و کارنامه
اش ،ذات و سرشــت آن بحران زا،
بحران زیســت و بحران ساز است
و بدون بحران نمی تواند به حیات
خود ادامه دهد ،حتی اگر ازســر
ناچاری به راستی هم بخواهد ،می
تواند پایان بخش بحران باشد؟!

•

17

 سال  20شماره  23  1130مهر 1392

ُ
ادب ایران
من
فرهنگ و ِ
دوستداران َ
ِ
اجن ِ
«امیرکبیر»
خن آقای دکتر «یزدان والی نژاد»
به ُس ِ
یکشنبه  ۲۸مهر ماه  ۲۵۷۲ایرانی
()۱۳۹۲

سخن هفته
نشست های فرهنگی و ادبی در دانشگاه کنکوردیا ،مونترآل ،کانادا
هر یکشنبه  ۴تا  ۶پس از نیمروز
dustdaran.farhang.va.adab.iran@gmail.com
www.facebook.com/profile.
php?id=100003223719822&sk=wall
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معرفی کتاب

-----------«چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد؟»

روز یکشنبه  20اکتبر

آقای بهروز عارفی ،مترجم کتاب «چگونه
سرزمین اسرائیل اختراع شد » ،کتاب را
معرفی خواهند کرد و درباره ی آن با شما
به گفتگو خواهند نشست.
ساعت  ۶بعدازظهر

M E KI C

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

یوسفتیزهوش،قهرمانپیشکسوت
پینگپنگایراندرکافهخاطرات
هفتــه ای که گذشــت (جمعه
 30ســپتامبر از ســاعت  6و نیم
بعدازظهر)در محل کتابخانه وست
مونت ،کافه خاطــرات مونتریال،
در حضور جمــع بزرگی ،میزبان
یوسف تیز هوش ،ورزشکار و فعال
اجتماعی پیشکسوت ،از قدیمی
ترین چهره هــای جامعه ایرانیان
مونتریال بود.
یوسف تیزهوش همراه با نمایش
اســاید از خاطرات دوران جوانی
و افتخارآفرینی های ورزشــی در
رشته پینگ پونگ سخن گفت.
وی مربی تیم ملی ایران (با دو بار
شرکتدر قهرمانیدنیا) ،سرپرست
کمیته فنــی داوران تنیس روی
میز در المپیک آســیایی 1974
در ایــران ،همچنیــن خبرنگار
روزنامه کیهان ورزشیدر مسابقات
قهرمانی دنیا در هندوستان بوده
است.
آقای تیزهوش بــه علت کوتاهی
وقت نتوانســت بطور جامع بقیه
خاطرات خود را در مورد فعالیت
های اجتماعی و فرهنگی بخصوص

در کانون ایرانیان استان کبک بیان
کنــد؛ از جمله آن که مدت بیش
از  8ســال بدون دریافت پاداشی،
به دلیل عشــق وافری که
به ایران و ایرانیان داشته و
دارد ،در کنار دوستان دیگر
در «کانون» ایرانیان بسیاری
فعالیت هــای خدماتی و
یاری رسانی به ایرانیان تازه
وارد به مونتریال را انجام می
داده است.
وی بویژه در برگزاری جشن
هــای فرهنگــی و تالش
بزرگداشت میراث فرهنگی
ایرانیان مونتریال بسیار فعال
بود .از جمله اولین جشــن
مهرگان را در «کانون» در ســال
 1989با حضور نزدیک به 1000
نفر در محل دانشــگاه مک گیل
برگزار نمود .و همچنین از برگزاری
جشــن های ســده ،یلدا ،جشن
روز ملی کبک  24ژوئن ،جشــن
میالد کانادا (یکم جوالی) و ...و...
با همیاریدوستانش از جمله خانم
تهمینه قاسملودر پارک الفونتن و

پارک الشین و غیره
می توان یاد کرد.
یوســف تیزهوش
افزون بــر فعالیت
هــای اجتماعــی،
تکنیســین
رادیولوژی ( 28سال
پیشینه کار) در بیمارستان سن
ژوستین بود.
وی از ســال  2005تاکنــون
جزء هیات مشــاورین و اداری
بیمارســتان های وابســته به
کودکان نیز انجــام وظیفه می
کند.
در پایان مراسم ،لوح بسیار نفیسی
از طرف دوســتان آقای تیزهوش
و دوستداران فرهنگ و میراث
ایرانی در مونتریــال ،از جانب
پاک کردن داغ ننگ! >> ...ادامه از صفحه4 :
خانم تهمینه قاسملو به ایشان
اهدا شد( .عکس)
________
می تواند دوبرابر تعداد اعالم شده دلیل سیاست های قوه قضاییه و
عکس های باال گوشــه ای از
باشــد .وجود چنین آماری ،برای مسایل بین المللی و حقوق بشری،
نشســت دوســتانه و پررونق
هرکس که شناسنامه ایرانی دارد ،اعدام مجرمان در مالء عام تجویز
مایه ســرافکندگی و شرمساری نمی شود ...اگر در گذشته اعدامی
در مالء عام صورت می گرفت ،به
است.
ازجهت کیفی ،وضــع از این هم دلیل وجود شرایط استثنایی بود،
فاجعه بارتر اســت زیرا حکومت ولی با توجه به تصویربرداری این
جنایت پیشه آخوندی اعدام را نه گونه مراسم و پخش آن در رسانه
فقط به عنوان یک مجازات ،بلکه های دنیا ،دیدگاه قوه قضاییه این
به مثابه ابزاری برای پراکندن رعب اســت که دیگر اعدام در مالء عام
و وحشت درجامعه به کارمی برد .صورت نگیرد».
سنگسار ،اعدام در مالء عام ،آویزان بدتریــن آســیبی که اعــدام در
کــردن محکومان از جرثقیل و به چهارچوب قصاص به جامعه می
ویژه حضور کــودکان و نوجوانان زند این اســت که مردم عادی و
در مراسم اعدام نمونه هایی از این غالبا ناآگاه را با تحریک حس کینه
توحش غیرانسانی و جنایتکارانه توزی ،انتقامجویی یا طمع آنان در
است که آسیب های جدی فراوان جنایات خود شــریک می کند و
چشم پوشی و گذشت و بخشش
برجامعه تحمیل می کند.
تجربه نشــان داده اســت که اگر را در نهاد آنان می کشد.
موج مخالفت با اعمال جنایتکارانه کوتاه سخن ،مجــازات وحشیانه
حکومت آخوندی جدی و فراگیر اعدام ،که یادگار شومدوران توحش
باشــد ،می تواند حکومــت را به و زندگی قبیله ای بشــر اســت،
عقب نشینی وادارد .توقف حکم بر وجدان بیدارهر انســان آگاهی
سنگسار سکینه محمدی آشتیانی سنگینی می کند و به جاست که
و تعویــق اخیر اجرای حکم  6تن با همگانی و فراگیر کردن اعتراض
از محکومان به اعدام اهل ســنت ها به مبارزه با آن برخاست تا این
درپی اعتصاب غذای آنان و تحصن جنایت و آدم کشی به ظاهر قانونی
خانواده هایشان ،نمونه هایی ازاین ازعرصه زندگی انسان قرن بیست و
عقب نشینی هاست.
یکم رخت بربندد و داغ ننگ آن از
بــه گــزارش  30خــرداد  1392پیشانی بشریت پاک شود!
تارنمای "انتخــاب"« :رییس کل •
دادگستری استان قزوین گفت :به

زهیحـیاتنکوانم
_________
پائیز 2013
______________

به پاس بیش از سه دهه خدمات

در زمینه هاى فرهنگى ،ورزشى و اجتماعى به آقای

یوسفتیزهوش
تقدیم می شود

_________________
جامعه ایرانی مونترال -كبک
__________________________________
September, 2013,
Montreal, Quebec, Canada

شب  30سپتامبر را نشان میدهد.
________
کافه خاطرات

چــار چوب «کافه خاطــرات» بر
مبنای گفتگو اســت .این گفتگو
در فضایی غیر رسمی و صمیمی
برگزار میگــردد که در آن مهمان
برنامه ،که یکــی اعضای جامعه
ایرانی مونترال است ،خاطرات خود

رادر زمینه های تاریخی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی بصورت گفتگو
با مجری برنامه ارائه میدهد و در
پایان به ســئو االت شرکت کنند
گان پاسخ خواهد داد.
در بخشــی از معرفــی «کافــه
خاطرات» می خوانیم:
جوامع بشری هموارهدر جستجوی
ابزاری برای شــنا خت و تعریف
هویت خود میباشند که خاطرات
مشــترک اعضاء آنها یکی از این
ابزار ها است .با توجه به روابط دو
جانبه خاطــرات فردی و جمعی،
تبادل بین آنها یکــی از راه های
بوجود آوردن خاطرات مشترک و
نگهداری از آن است.
خاطرات مشترکدر تبیین و تداوم

هویت نقش اساســی دارند و این
نقــش در جوامع پویا و بخصوص
مهاجــر از اهمیــت بســزایی بر
خورداراست و میتواند شکاف بین
نسل ها را پر کند و ضامن هویتی
مداوم و پویا باشد.
به این ترتیب هدف اصلی «کافه
خاطرات» ایجاد فضایی است برای
تبادل خاطرات فردی و مشترک
جامعه ایرانی مو نترال کهدر نهایت
منجر به تبیین و تقویت هویت ان
گردد.
بــا آرزوی موفقیت بــرای آقای
یوسف تیزهوش عزیزو کلیه دست
اندرکاران کافه خاطــرات ،بویژه
مهدی غفوری عزیز .تا دیدار بعد.
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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

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

1620 Sherbrooke O,
)(Corner : GUY

Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

صرافیخضر

سالن آرایش VIVA

انتقـال ارز

با مدیریت جدید

در خدمت هموطنان عزیز در


کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان

به مدیریت یحیی هاشمی پور
انتقال فوری ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز
 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده برای شرکت ها و موسسات جتاری

دوشنبه و سه شنبه
special price
برای تمامی خدمات

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

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

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

قب
تصمیم
 23سال سابقه خالصاهن ما بی ردیغ رد خدمت شماست ؛ ل از ره ی با ما مشورت کنید.

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

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

downtown Montreal

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

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

 پزشک خانواده











 زمانی


مهسـا







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

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

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

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

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


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









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

Implant






















 
























 
















 













Root Canal 






_____________________________
Zoom 2 ACP























قبول کلیه
1834 Ste Catherine W. Suite 200



















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










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





















هفته






























































 

























 Lumineers Veneer

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

Montreal, Qc H3H 1M1

NOTAIRE-NOTARY
New

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

www.clinique-arya.com

محضردار و مشاورحقوقی

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

:پزشکان متخصص

گوش و حلق، روانپزشک،جراح ارتوپدی
متخصص، جراح عمومی، قلب،و بینی
،انکولوژیست،جهازهاضمه،زنان
،جراح کلیه و مجاری ادرار
...بیماری های عفونی و
 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow
 MALADIES INFECTIEUSES
Dr. A.-F. Doss

:پزشکان خانواده

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
Dr. DAVID PATTERSON
Dr. ZIAD SUBAI
Dr.
FARIDA TURQUI
__________________
 PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER:
Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE:
Dr. Ata Ansari
 NUTRITRITIONISTE:
Ayla Coussa
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514)733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com











1253
Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

Echo’s
Vintage

Guy Collectables from around the world

:خدمات ما شامل

 وام،خرید و فروش: امالک
 خرید و فروش شرکت ها
 اجاره امالک تجاری
 ثبت شرکت ها
 تهیه وصیت نامه
 تهیه دعوت نامه برای ویزا
 تهیه وکالت نامه ها
 تاییدامضا
و بسیاری دیگر
________________
VAHID KHALAJI

Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria
Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444










Receive

10% off

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

604.980.8011 | 1.800.663.6004
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آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

   بیش از  17سال سابقه

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

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


   تور ویژه در شهرهای مهم ایران
   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...

و بسیاری دیگر

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

Cell: 514 834 2166

کمپانی بیمهالگانس
Assurance
Insurance

Elegance

خنستین شرکت بیمه ایرانی

اتومبیلتاکسیموتورمسکونی/جتاری
CAR
HOUSE

برترین سرویس کمترین بها


با اقساط ماهیانه

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

TAXI

MOTO

COMMERCIAL
_________________

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

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

آموزش سنتور
---------------

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178
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

لحظههای شیرین با

سفرۀعقدشیرین
______________

طراحیواجرایسفرههایعقدشام..
در رنگ ها و اندازه های متنوع

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

 خرید و فروش،همراه با شما در انتخاب

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

Immo-Plus

MASOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

مسعودهاشمی

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

Cell.: 514-298-4567

مجتمعبزرگتجاریگلستاندرقلبکبک

Commercial Units for sales or lease
301 Montée du Comté,
Les Coteaux, QC, J7X 0B1
(HWY 20, Exit 12)
Ready on 1 March 2014
 Base " 73'x100' in two story commercial building.

1st floor : 7 Units with height of 14',
size ranges from 500SF to 1000 SF

2nd floor: 6 Unit with height of 9',
size 900SF, with elevator
Price start from $155,000
>> very suitable for
professional business.

مجتمع بزرگ جتاری در قلب کبک

اوکازیون عالی برای فروش و اجاره

 نوروز آینده:آماده حتویل

Bahram Razmpoosh
b.razmpoosh@ibrq.net
iBRQ Engineering
312-A6 M. du Comté,
Les Coteaux, QC,
Canada, J7X 1A8
Tel : 438.288.3477 / C :
514.929.4477

با تسهیالت ویژه و عالی
برای هموطنان گرامی

بهرام رزم پوش

در خدمت شما
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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

kebab de ville
رستوران

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

باکیفیتبرتربهقیمتمناسب
در محیطی آرام و زیبا...

صب(حانهخوشمزه
7صبح تا ظهر)

on
m 7am-12no
breakfast fro
oon
n
2
-1
am
nday 8
Saturday-Su

کیترینگ
کباب دو ویل
در خدمت
میهمانیهای
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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خواندنی...

ترشروییآسیاوخوشروییآمریــکا
بهگردشگرانایرانی

با ویزای توریســتی به این کشور مــاه قبــل از آن و در زمان دولت
وارد میشــوند و سپس "گدایی" احمدینژاد اتخاذ شده بود و دلیل
میکنند.
اصلــی آن نیز درخواســت دولت
پول رایج عمان ،ریــال ،در میان اســترالیا از اندونزی بوده اســت.
کشــورهای منطقه ارزش باالیی استرالیا از اندونزی خواسته بود تا
دارد و کســانی که در آن کشــور مسیر ورود پناهجویان غیرقانونی به
"گدایی" کردهاند توانستهاند با پول این کشور را سختتر کند.
فراوانی به ایران بازگردند.
دولت مالزی نیز از تاریخ اول اکتبر
یک ریال عمــان برابر با دو و نیم ویزای سهماهه برای اتباع ایرانی را
دالر آمریکاست.
که در هنــگام ورود به خاک این
به گــزارش این روزنامه لغو ویزای کشور صادر میشود ،به ویزای دو
عمان برای ایرانیان تنها محدود به هفتهای تغییرداد.
ویزای توریستی نبوده و صدور سایر درســت در همیــن تاریخ یعنی
انواع ویزا نیز برای ایرانیان سختتر اول اکتبر ،دولــت مصر نیز اعالم
از گذشته شده است.
کرد که روابط گردشگری خود با
ایران را به دالیل امنیتی به حالت
تعلیق در مــیآورد .این خبر
عمان :اتباع ایرانی با
در حالی اعالم شد که اولین
گروه گردشگران ایرانی پس
ویزای توریستی در این
از انقالب  ،۱۳۵۷فروردین ماه
کشور «گدایی» میکنند! امسال به مصر سفر کردند.
روابط ایران و مصر در دوران
محمد مرســی بعد از  ۳۳ســال
لغو روادید به دلیل قاچاق
نشانههایی از بهبود پیدا کرده بود.
یک مــاه پس از عمــان نوبت به دولت ایران حتی شرایط مصر برای
اندونزی رسید .در شهریورماه بود ورود گردشگران ایرانی را پذیرفته
که دولت اندونــزی اعالم کرد به بــود از جمله اینکه گردشــگران
دلیل قاچاق روزافزون مواد مخدر ایرانی اجازه ورود به قاهره را ندارند.
به این کشور توســط اتباع ایرانی با وجود این ،پس از سقوط دولت
صدور ویزا برای ایرانیان را متوقف محمد مرســی گویا دوباره روابط
تهران-قاهره به ســردی گراییده
کرده است.
البته گویا تصمیم به این کار چند است.

تبعیض در قوانین پناهندگی...

>> ادامه از صفحه9 :

اما چون کسی به کسی نیست و
نظارتی صورت نمیگیرد ،بیش
از این هم میتوانند اقامت کنند .به گزارش دی ســایت در روز
هفتم اکتبــر ،بعــد از حادثه
المپدوسا از آلمان خواسته شد
پرتغال
پرتغال از اکتبر ســال  ٢٠١٢به نشانه همبستگی عدهای از
ویزاهایــی بــه خارجیهــای پناهجویان مستقر در ایتالیا را
خاص میدهد که مردم به آنها بپذیرد تا بارایتالیا سبک شود.
“ویزاهای طالیــی” میگویند .این درخواســت را سخنگوی
شرط اعطای این ویزاها خرید دولــت آلمــان رد کــرد .او
حداقل نیم میلیون یورو ملک گفت آلمان مطابق وســعت و
جمعیتش به حد کافی پناهجو
در این کشور است.
پذیرفته است .سخنگوی وزارت
کشــور نیز این در خواست را
مجارستان
مجارستان که رژیم راستگرایش نپذیرفت .بــه گفته وی آلمان
چشــم دیــدن خارجیهــا در سال گذشته تقریبا  ۶۵هزار
در”سرزمین قیمتی” خودشان پناهجو پذیرفته ،در حالی که
را ندارد ،در ازای خرید حداقل ایتالیا تنها به  ١۵هزار نفر اجازه
دویست و پنجاه هزار یورو اوراق اقامت داده است.
قرضه اجازه اقامت اعطا میکند.
عالوه بر این چهل هزار یوروی جرم کمک به پناهجویان در
ناقابــل هم عــوارض اجباری ایتالیا
باید به شــرکتهای شــریک از مشــکالت اداری و حقوقی
دولت پرداخت که حسابهای پذیرش پناهجویان که بگذریم،
مشــکوک در جزایر کایمن و اخیراً مشــکل تــازهای هم به
قبرسدارند.
مشکالت قبلی اضافه شده است:
دولتهایی که خود در پذیرش
اختالف کشورهای اروپا در
پذیرشسهمیهایپناهجویان

پناهجویان ســخت میگیرند،
مانع کمکهای بشردوســتانه
میشوند .این نکته کام ً
ال تازگی
دارد و ســبب حیرت مدافعان
حقوق بشر شده است:
بهنوشتهزوددویچهسایتونگدر
ایتالیا ملوانان یا خدمه کشتیها،
حتی کشــتیهای ماهیگیری
در صورتی که پناهجویان غرق
شده را نجات بدهند ،در مظان
اتهام همدســتی با قاچاقچیان
قرار خواهند گرفت .این اتهام به
خاطر یک کار انساندوستانه به
نظر ابلهانه میرسد ،امادر ایتالیا
یک ماده قانونی است.
قوانین مربوط بــه پناهجویان
از زمان دولت راســتگرایان در
سال  ٢٠٠٢شــدید شد و در
زمان دولــت چپگرایان هم از
شدت سختی آنها کاسته نشد.
در حال حاضــر منتقدان این
قوانین در ایتالیا میکوشند آنها
را تغییر بدهند ،اما دستشان
به جایی نمیرسد چون دولت
مسئولیت را به گردن اتحادیه
اروپا میاندازد.
بر اساس آخرین گزارشها بیش

جایزه ساخارف برای
مالله یوسف زی
اتحادیه اروپا جایزه "ساخاروف سال ۲۰۱۳
برای آزادی اندیشه" را به مالله یوسف زی
اعطا کرد .مالله یوســف زی ،دختر  ۱۶ساله
پاکســتانی ،در منطقه "سوات" برای حق
تحصیل زنان مبارزه میکرد .طالبان در این
منطقه از تحصیل زنان جلوگیری میکند .وی
سال گذشته هدف گلوله طالبان قرارگرفت و از
ناحیه سر زخمی شد که برای درمان به بریتانیا
انتقال یافت .او پس از آن ،به چهرهای جهانی
در راه ارتقای حقوق زن تبدیل شد.

هادی خرسندی

زیارتنامۀ حضرت کذب!
---------------------در ستایش دروغ!
----------------

اخیرا عربستان سعودی نیز  ۶۰زائر ایرانی را بهدلیل جعلی
بــودن ویزای آنها به ایران برگرداند .پــس از این رویداد
وزارت امــور خارجه ایران اعالم کرد که زائران ایرانی برای
رفتن به عربستان تنها باید از طریق سازمان حج و زیارت
برای ویزا درخواست کنند.
نگاه دیگرگونه آمریکا

روزنامه بهار در گزارشی که روز چهارشنبه  ۱۷مهر منتشر
کرده ،نوشته است که پس از سفر هیأت ایرانی به آمریکا
و تماس تلفنی اوباما با روحانی ،ســفارتخانههای آمریکا
شرایط صدور ویزا برای ایرانیان را راحتتر کردهاند.
از جمله تسهیالتی که این روزنامه به آنها اشاره کرده ،حذف
بررسی سوابق فرددرخواستکننده است.
این روزنامه همچنین از افزایش تعداد کسانی خبر داده که
موفق میشوند ویزای آمریکا را دریافت کنند.
روزنامه بهار درباره کشورهای اروپایی متذکر شده که این
کشــورها ویزای ورود برای ایرانیان را که قبال حداقل یک
ماهه بود به اجازه اقامتدوهفتهای کاهشدادهاند اما صدور
ویزا را راحتتر کرده و به تعداد بیشتری روادید دادهاند.

از ســیصد نفر در حادثه
غرق کشتی در نزدیکی
المپدوسا کشته شدهاند.
این تاکنون بزرگترین حادثه از
این نوع در دریای مدیترانه بوده
است .تعداد کل پناهجویان غرق
شــده در این دریا در  ٢۵سال
گذشته را بین هفده تا بیست
هزار نفر تخمین میزنند.
به گفته سیسیل کینگ Cecile
 Kyengeوزیر مهاجرت ایتالیا
که خود زاده کشــور آفریقایی
کنگو اســت و بــا پناهجویان
همدردی نشان میدهد“ ،این
وضع نمیتواند ادامه یابد .آنچه
اتفاق افتاده دیگــر نباید روی
بدهد”.
او میگویــد قوانین مهاجرتی
نباید جزایی باشند و قانون فعلی
باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
قانون مهاجرت که به نام دو تن
از رهبران راســتگرای افراطی
ایتالیا بوســی – فینی Bossi-
 Fini-Gesetzنامیــده شــده،
بسیار ســختگیرانه است و بر
اســاس آن به راحتی میتوان
پناهجویان را اخراج کرد.
این قانــون که ســال ٢٠٠٢
تصویب شــد ،توســط دولت

•

برلوســکونی در ســال ٢٠٠٨
باز هم شــدیدتر شــد و ورود
غیرقانونی جرم شناخته شد.
از زمــان اجــرای ایــن قانون
پناهجویان بســیاری به عنوان
مجرم دستگیر شدهاند .به نظر
فولویو واسالو FulvioVassallo
که در دانشــگاه پالرمو قوانین
مربوط به خارجیان را تدریس
میکند ،ایــن اقدامات نه تنها
نقض ماده  ١۴منشــورعمومی
حقوق بشر است که پناهجویی
را حــق میداند ،بلکــه زیر پا
گذاشــتن قوانین شنگن هم
هست.
بــه عقیــده ناظران تــرس از
کمک به پناهجویان به فاجعه
المپدوسا ابعاد تازهای داده است.
به گزارش شــهردار المپدوسا
“ســه قایق ماهیگیری که در
نزدیکی کشــتی در حال غرق
شــدن پناهجویان بودهاند به
کمک آن نرفتهاند و گذاشتهاند
که غرق شود”.
به عقیده شــهردار “آنها کمک
نکردهاند چون میترســیدهاند
مطابــق قوانیــن جدیــد به
اتهــام همدســتی
بــا پناهجویــان و

السالم علیک حضرت کذب
ُ
صاحب سازمان و نهضت و حزب
ای دروغ ای نهاد تاریخی
ای شکوه کتیبه میخی
تو بزرگ قرون و اعصاری
سرزمین مرا نگهداری
خشکسالی و دشمن از آغاز
ضرر خویش کرده اند ابراز
تو ولی پای تا به سر سودی
عالمی عابد و تو معبودی
داریوش کبیر انگاری
پرت بوده ز مملکت داری
تو کالم الملوک دنیائی
پرزیدنتمصلحتهائی
به حقیقت که مایه فخری
«راستی» قطره و تو استخری
تو گزارش نویس ایامی
طرح پیوسته تحت اقدامی
متن برنامه سیاسی ،تو
پارلمان و دمو-کراسی ،تو
برتر از ما ّده های قانونی
جرم را تاید و برف و صابونی
ای دروغ ای جریدۀ عالم
اولین سردبیر تو آدم
در جهان برترین رسانه توئی
صاحب هرچه چاپخانه توئی
ماهواره به اعتبار شما
پر درآورده و پریده هوا
تو جهان را نگاه و تفسیری
همگان را صدا و تصویری
تو نبودی اگر ،رساله نبود
خبر و عکس و سرمقاله نبود
خفقان ،میگرفت دنیا را
«راست» ،میخورد کلۀ ما را
بی وجود تو الل میشد پاپ
سطری از گفته اش نمیشد چاپ
وان سیاستمدار خوش برخورد
نصف شب از گرسنگی میمرد
که مفرح نمای ذاتی تو
صاحب کل معجزاتی تو
گاه شکل عصای موسائی
گاه مثل صلیب عیسائی
پایۀ هرچه دین و مذهب ،تو
خانه کعبه را مکعب ،تو
آیه و سوره و حدیث توئی
فلسفه باف خشک و خیس توئی
بی نیاز از تو سرزمینی نیست
بی تو پیغمبری به دینی نیست
همه جا وجه رایجی سرکار
عین باب الحوائجی سرکار
تعزیه خوان کربالئی تو
به امام ّزمان خدائی تو
--------------------

خداوند این کشور را از دشمن ،از
خشکسالی ،از دروغ محفوظ بدار!

چهار کشور آســیایی به اضافه
مصر صدور روادیــد برای اتباع
ایرانی را مشکلتر کردهاند.
اما کشورهای اروپایی و آمریکا
ظاهرا سختگیریهای پیشین
در صدور روادید برای ایرانیان را
کمتر کردهاند.
گرجســتان ،عمــان ،اندونزی،
مالــزی و مصر پنج کشــوری
هستند که شرایط دریافت ویزا
برای ایرانیان را سختتر کردهاند.
آغازگر این حرکت گرجســتان
بود .در تیرماه امسال یعنی روزهای
پایانی دولت محمود احمدینژاد،
دولت گرجســتان اعالم کرد که
قراردادی را که ســه ســال پیش
بین این کشور و ایران بسته شده
و بر اساس آن اتباع دو کشور برای
سفر نیاز به ویزا نداشتند ،به صورت
یکجانبه لغو کرده است.
دولت گرجستان اعالم کرد بهدلیل
نگرانی از استفاده ایران از این کشور
به منظور دور زدن تحریمها ،اقدام
به لغو یکطرفه قرارداد عدم نیاز به
صدور ویزا کرده است.
اواخــر مرداد ماه یعنی در روزهای
آغازین کار دولت حســن روحانی
وزارت خارجه عمان صدور ویزای
توریســتی برای اتبــاع ایران را
متوقف کرد .ایــن اقدام  ۱۵روز
پیش از سفر ســلطان قابوس،
پادشــاه عمان ،به ایران صورت
گرفت .وی اولین مهمان خارجی
حسن روحانی بود.
روزنامه شــرق در همــان تاریخ
گزارشی منتشر کرد ودر آن نوشت
که پیگیریهای این روزنامه برای
اعالم موضع رســمی دولت عمان
در قبال این تصمیم بینتیجه بوده
است.
اما این روزنامه از ســوی "برخی
منابع خبری نزدیک به سفارتخانه
عمان" نوشت کهدلیل این تصمیم
این اســت که برخی اتباع ایرانی
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همدردی

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت
گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت
همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم
کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت

جناب آقای حسین شب افروز

دوست و همکار
ارجمند و دیرین مان

دوست عزیز و برادر گرامی
(صرافی شریف)

شادروان پهلوان کیهان عسگریان
چهره مهربان وآشنای جامعه ی
ایرانیان مونتریال را
در ایران به گونه ای شوک آور و ناگهانی
از دست دادیم.
این ضایعه اسفناک را به
خانواده های محترم عسگریان و ونکی
و کلیه وابستگان سوگوار

با نهایت تاثر و تاسف در گذشت مادر عزیزتان
در ایران را به جنابعالی و سایر باز ماندگان
آن مرحومه تسلیت عرض نموده،
رحمت برای مرحومه و صبر و آرامش برای شما
و کلیه بستگان وی از درگاه خداوند مسئلت داریم.
روحش شاد و یادش گرامی باد.

صمیمانه تسلیت می گوییم و برای دل دردمند فردفرد
شما عزیزان صبر و آرامش آرزو می کنیم.

کلیسای مشارکت مسیحیان
فارسی زبان مونتریال

محمود رضائیان ،خلیل شهروئی ،امیر یحیی پور،
مهدی محمودی ،ابی درویشعلی ،علی اجزاچی
و خانواده های وابسته

همــدردی

از وبالگ :ف .م .سخن...

دوست دیرین و ارجمند ،جناب آقای شب افروز
سرکار خامن شریف محسنی ،خانواده های محترم سوگوار

در بطن خــود حقیقتی را نهفته
دارد؛ ولی اوال این حقیقت با جمله
بندی غلطی بیان شده است و ثانیا
این حقیقت توســط نماینده ی
کشوری بیان شده است که خود
به اِعمال ظلم علیه فلسطینی ها
شهره است.

در اندوه از دست رفتن مادر و عزیز 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

قاچاقچیــان دســتگیر
شوند”.
اظهــارات این شــهردار و نظرات
وزیر مهاجرت اما با مخالفت شدید
راســتگرایان روبهرو شــده است.
آنهــا از لفاظیهای نژادپرســتانه
هم در امان نماندهاند .وزیر کشور
طرحهای اصالحی وزیر مهاجرت
را “سادهلوحانه” خوانده است.
او تاکید می کند بر اینکه کنترل
مرزها شــدیدتر و به ویــژه اداره
مرزبانی اتحادیه اروپا تقویت شود تا
جلوی ورود پناهجویان از راه دریا و
هوا گرفته شود.
سیســتم مرزبانی اتحادیــه اروپا
( )Frontexســال  ٢٠٠۴شــکل
قانونی گرفت تا مرزهای زمینی،
دریایــی و هوایی اروپــا به طور
مشترک توسط کشورهای اتحادیه
اروپا کنترل شود.
نخســت وزیر ایتالیا نیز هر چند
هم حزب وزیر مهاجرت اســت،
اما به نظرات اصالحی وی به نفع
پناهجویــان روی خوش نشــان

نمیدهد .چون این اصالحات در
وضع فعلــی که دولت از ائتالف با
احزاب راستگرا تشکیل شده است
قابل اجرا نیســتند .بــه نظر وی
تقصیر متوجه دولت لیبی اســت
چون قایقهای پناهجویان از آنجا
به ایتالیا میآیند.
ســیلویو برلوســکونی با قذافی
قراردادی بســته بــود که نیروی
دریایــی لیبی جلــوی قایقهای
پناهجویان را بگیرد و پناهجویان
را در کمپهایــی در خــود لیبی
نگهــدارد .از آن پــس تعــداد
پناهجویان در ایتالیا کاهش یافت،
ولی بعد از ســقوط قذافی ،لیبی
دیگردر موقعیتی نیست که جلوی
موج پناهجویان را بگیرد.
یک ماهیگیر جزیره المپدوسا در
مصاحبه بــا تلویزیون یورونیوز به
رفتار مشکوک گارد ساحلی ایتالیا
اشاره میکند که قایقهای در حال
غرق شــدن را به حــال خود رها
میکنند.
یک ماهیگیر به نــام مارچلو نیزا
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ملت ایران ملت مغروری ست.

کــه صبــح روز وقــوع حادثه با
قایق ماهیگیــریاش قصد نجات
پناهجویان غرق شــده را داشته
نیز همین اتهامــات را به ماموران
ایتالیایی وارد میکند.
به گفتــه وی ،از زمانــی که او با
بیســیم اعالم خطر کرده است
 ۴۵دقیقه طول کشیده تا ماموران
فاصله کوتاه پانصد متری بین بندر
و محل حادثه را طی کنند.
تازه بعد از اینکه این ماهیگیر ۴٧
تن از پناهجویان را نجات میدهد،
به او دیگر اجازه نمیدهند دوباره با
قایقاش به محل حادثه برود و عده
دیگری را نجات بدهد .ماموران این
اظهارت وی را رد کردهاند.
 ١۵۵تــن از پناهجویــان حادثه
المپدوســا جان به دربردهاند ،اما
هنوز نجات نیافتهاند ،چون تازه گیر
ماموران قانون ایتالیا افتادهاند که
میتوانند آنها را به جرم مهاجرت
غیر قانونی تا پنجهزار یورو جریمه
کنند.
•

علت این غرور معلوم نیست ولی
وجود دارد و نســبت به گفته ها
و شنیده ها بسیار حساس است.
آقای نتانیاهــو باید این را متوجه
باشند که ملت ایران ،هم باهوش
اســت ،و هم ســاده لوح نیست
بنابراین با بیان دو سه افتخار تاریخ
باستان نمی توان مشکالتی را که
کشور اسرائیل برای جامعه جهانی
به وجود آورده است کتمان کرد.
تلخ ترین واقعیت هم مسلح بودن
اســرائیل به بمب اتمــی و اجازه
نداشتن بازرسان بین المللی برای
بازدید از تاسیسات اتمی اسرائیل

>> ادامه از صفحه14 :

است.
البته هیچ کدام این ها دلیل نمی
شود که حکومت اسالمی بخواهد
به سالح اتمی دســت پیدا کند.
ســاح اتمی در دست حکومت
اســامی ،تیغ تیز در دست زنگی
مست است که نه تنها برای ایرانیان
بلکه برای مردم کشورهای جهان
نیز خطرناک خواهد بود.
امــا بیان این واقعیت ها توســط
آقای نتانیاهو ،چون خو ِد کشــو ِر
اســرائیل سابقه ی خوبی ندارد بر
روی جوانــان ایرانی تاثیر عکس
می گــذارد و آن ها را با زبان طنز
علیه آقای نتانیاهو می شــوراند.
جوانان ایرانی همان ها هستند که
در راهپیمایی های سال  ۸۸شعار
میدادند «نه غزه ،نه لبنان ،جان ام
فدای ایران» ،ولی به رغم این شعار،
حتی برای یک لحظه ،ظلم علیه
هیچ ملتی را بر نمی تابند ،گیرم
آن ملت به طور ذاتی دشمن مردم

ایران و ایرانیان باشد.
آقای نتانیاهو باید بدانند که مساله
مردم ایران و اســرائیل مساله دو
دو تا چهار تا نیســت که بتوان با
پیدا کردن مشترکات ،راه را برای
همکاری باز کرد .مردم ایران برغم
تمام فشارها ،پیوسته مراقب اند که
از چه کسی ،به چه اندازه ای و به
چه قیمتی کمک بخواهند.
همین امر برای امریکا هم صادق
است .اگر امریکا بخواهد -به فرض
محال  -برای آزاد کردن مردم ایران
از چنگال استبداد مذهبی به ایران
حمله ی نظامی کند ،مردم ایران
آن را نمی پذیرند .اگر سوال بشود
چرا ،پاســخ آن در یک مقاله و دو
مقاله نمی گنجــد ولی حقیقتی
ست که وجود دارد و آقای نتانیاهو
و سران کشورهای غربی باید به این
حقیقت توجه کنند.
از وبالگ ف .م .سخن
•

آموزش سنتور
---------------

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178
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سالمت...

 ۱۰کار روزمره که عمر شما را کوتاه می کنند
از دالیل این مسأله ،کمبود وقت
ناشی از سفر درون شهری برای
خواب و یا ورزش است.

 .7اضطراب

همه ما دوســت داریم که سالم
و شــاداب زندگی کنیم و عمری
طوالنی تر داشــته باشیم .با این
وجود ،در زندگی مــدرن امروز
کارهای روزمره زیادی هستند که
انجام میدهیم اما مطلع نیستیم
که ما را با ســرعت بیشتری به
مرگ نزدیک می کنند.
به گزارش از وب سایت Business
 Insiderده فعالیت روزمره که می
توانند به مرور زمان شما را بیمار
کنند تا حدی که عوارض آن ها
به زندگی شما پایان دهند ،شامل
موارد زیر است:


خیره شدن به صفحه تلویزیون
و یا گشــتن در اینترنت به مدت
بیش از چهار ساعت در روز خطر
سکته قلبی و مغزی را تا میزان
 113درصد افزایش می دهد!
مقاله دیگری در مجله  BMJبیان
می کند اگر زمان خیره شدن به
صفحه تلویزیون یا کامپیوتر را در
روز به کمتر از دو ساعت تقلیل
دهید ،می توانیــد امید خود را
به زندگی تا یک ســال و نیم باال
ببرید.


خبری بد برای کارمندان ادارات.
نشستن برای ســاعات طوالنی
شما را می کشد حتی اگر مرتب
ورزش می کنید!
براساس پژوهشــی که در سال
 2012در مجلــه علمــی BMJ
منتشر شد ،کسانی که توانسته
بودند زمان نشستن در طول روز
را به کمتر از  3ســاعت برسانند،
طول عمر را تا  2ســال افزایش
داده بودند.


مصرف دارو بــرای بیماری های
شایعی چون بی خوابی و اضطراب
می توانند عمر انســان را کوتاه
کنند .طی یک تحقیق به مدت
 12ســال که نتایج آن در مجله
روانپزشــکی کانادا منتشر شد،
افرادی که از چنیــن داروهایی
اســتفاده نمی کنند تا  5درصد
بیش از دیگران زندگی می کنند.


 .1نشسنت

 .2زیاد خوابیدن

کم خوابی برای بدن بسیار مضر
اســت و موجب افزایش وزن می
شــود .اما پرخوابی نیز به همان
میزان خطرناک است.
یک گزارش مربوط به مطالعات
خواب نشــان می دهــد افرادی
که در طول شبانه روز بیش از 9
ســاعت می خوابند تا  41درصد
بیشــتر از افرادی که بین  7تا 8
ســاعت می خوابند ،در معرض
بیماری های قلبی هستند.

 .3خیره شدن به صفحه
تلویزیون یا کامپیوتر

پژوهــش اخیر منتشرشــده در
مجله کالج آمریکایی کاردیولوژی
(پزشکی قلب) نشان می دهد که

 .4استفاده از دارو برای
بیماری هایی که خطرناک
نیستند

 .5فقدان شوخ طبعی

طبق گزارش گــروه تحقیقاتی
 ،Mayo Clinicخنده تأثیر مثبت
و بلندمدتی بر سالمتیدارد .خنده
به سیستم ایمنی بدن کمک می
کند ،اضطراب را کاهش می دهد،
و احساساتی خوب را برمی انگیزد.
خنده همچنین باعث ســوختن
کالری های بیشتر می شود.

 .6ماندن در ترافیک یا
مسیرهایطوالنی

ماندن در راه نه تنها وقت زیادی
از روز شــما را اشــغال می کند،
بلکه مــی تواند به همین راحتی
جان شما را نیز بگیرد .در نشست
ساالنه انجمن جغرافیدانان آمریکا
اعالم شد کسانی که روزانه بیش
از  30دقیقــه در راه هســتند،
زودتر از دیگران می میرند .یکی

پژوهش منتشر شــده در مجله
Proceedings of the National
 Academy of Scienceنشــان
میدهد اضطراب نه تنها سیستم
ایمنی بدن را تضعیف می کند،
بلکه حتــی  DNAفرد را تحت
تأثیر قرار می دهــد! افرادی که
دچار اضطراب مزمن هســتند،
"تلومر" هــای کوتاه تــری در
کروموزم خود دارند.
تلومر منطقه انتهایی یک کروموزم
است که از سالمت  DNAو اتصال
آن به  DNAبعــدی محافظت
می کند .اتصال  DNAها باعث
می شود که ژن ما به مرور زمان
تضعیفنشود.

 .8ارتباط زناشویی

داشــتن ارتباط زناشــویی بطور
منظمنهتنهاباعثتخلیهاضطراب
می شود ،بلکه کالری زیادی را در
بدن می سوزاند و حتی می تواند
باعث طول عمر شود .مطالعه ای
در دانشگاه دوک نشان می دهد
زنانی که از زندگی زناشویی خود
رضایت دارند تا  8ســال بیش از
دیگران زندگی می کنند.

 .9سوء تغذیه

خــوردن غذاهای آماده و مصرف
زیاد گوشت قرمز ،در کنار کمبود
اســتفاده از میوه ها و سبزیجات
می تواند برای ســامت بســیار
خطرساز باشد .بر اساس گزارش
مجلــه Internal Medicine
مصرف گوشــت قرمز به بیماری
قلبی  -عروقی و مرگ ناشــی از
سرطان منجر می شود.


 .10غیراجتماعی بودن

به گزارش نواندیش آخرین مورد
غیر اجتماعی بودن است.
انزوا و تنهایی می تواند تأثیراتی
مشابه اضطراب بر روی بدن شما
بگذارد .مجله McArthur Study
 of Successful Agingاذعــان
می دارد افرادی که خود را برای
اعضاء خانواده و دوستانشان مفید
میدانند بیش از کسانی کهدارای
چنین احساسی نیستند ،عمر می
کنند.
(منبع:نواندیش)
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 ۱۵بهانه برای ورزش نکردن


 .3من بچه دارم!

این بهانه شاید کمی سطحی به
نظر برسد اما نکته اینجاست که
کودکان شما گناهی ندارند و این
بهانه خوبــی برای ورزش کردن
نیست.
زمانی که شما در حال استراحت
یا خواندن مجله در خانه هستید
آنها ترجیــح میدهند که یک
ســاعت را بــا دوســتان خود
«قایم باشک» بازی کنند،پس
زمانهایی وجود دارند که شما
میتوانید عالوه برداشتن کودک
خود ،ورزش کنید.

.4من هیچ نتیجهای منیگیرم

گر صبر کنی ز غوره حلواسازی!
بدن شــما برای جریان عادی و
دایمی نیاز به زمان دارد و شما
باید صبر کافیداشته باشید و به
آن زمان اختصاص دهید.




 .10من خیلی پیر هستم

آیا شــما مســنتر از دونده هندی
هستید که با داشتن بیش از 100
سال ســن همچنان دونده ماراتن
باقیمانده است؟ اگر نه ،پس دست
از این بهانه بردارید.
اجــازه بدهید به شــما بگوییم که
ورزش کردن خود باعثمیشود که
احساس جوانی بیشتری کنید.

.11من خیلی چاق هستم

با گفتن ایــن بهانه آیــا فراموش
کردهاید که ورزش کردن منجر به
سوزاندن چربی،کاهش وزن ،شکل
گرفتن عضالت میشود؟
این چه بهانهای است که «من خیلی
چاق هستم»؟
اگر واقعا به دلیل چاق بودن خجالت
میکشید که بیرون بروید و این بهانه
را میآورید .لطفادیگر بهانه نیاورید.
ســالن ورزش و دیگــر مکانهای
ورزشی ،مکانی است که افراد چاق
برای الغر شــدن به آنجا میروند،
بنابراین ،شما تنها کسی نیستید که
چاق هستید و می خواهید ورزش
کنید.


پزشکان توصیه میکنند که برای
اینکه زندگی شــما تضمین شود و
احساس سالمت داشته باشید هر اگر شما به طور انفرادی کار میکنید
روز ورزش کنید.
به شما ورزشگاههای منحصر به فرد
اما چه دالیــل و بهانههایی وجود را توصیه میکنیم ،اگر شــما یک
دارد که ما را از ورزش کردن روزانه دانشآموز هستید ،ورزشگاه دارای
منع میکند و در حقیقت بهانههای تخفیف دانشــجویی را پیشــنهاد .12ورزش من را گرسنه میکند
ما بــرای ورزش کردن چه میتواند میکنیم.
کامال درســت اســت مگــر اینکه
باشد؟

بخواهیــد بالفاصلــه از همبرگر و
مخلوط شــیر و بستنی را بالفاصله
گاهی ممکن اســت برای «ورزش .6من انگیزهای پیدا منیکنم
نکردن» بهانههایی داشته باشیم که شما حتی یک انگیزه هم برای خود بعد از تمرین بخورید.
ممکن اســت برخی از آنها عمدی پیدا نمیکنیــد؛ اما با ورزشکردن در واقع ،اگر شــما میخواهید وزن
باشد و شاید هم نباشد؛ امکان دارد شــما زمانی که منحنیهای قلمی خود را ازدست بدهید باید وعدههای
که برخی از بهانههای ما برای ورزش شدن بدن خود را دریافت میکنید غذایی را حذف کنید تا سریعتر وزن
نکردن واقعی باشند و شاید هم غیر میتوانیــد دلگــرم
شما کم شود.
از آن باشد.
شــوید و تحت

تاثیر تنها دلیلی که
برای آگاهی دربــاره بهانههایی که قرار بگیریــد و این
.13من منیتوامن
افراد برای «ورزش نکردن» میسازند خود ،انگیزه بزرگی را شما را عقب نگه رفیق (پا) پیدا کنم
و بهانههایــی که به نوک زبان خود در شما ایجاد میکند.
ایــن حقیقــت که
خود
دارد
ی
م
میآورند ،این مقاله را بخوانید.
زمانی که شما ورزش
شــما همچنــان در
افزایــش وزن و دور کمر به شــما میکنید بــه دلیل «شما»هستید .جستجوی یک رفیق
هشــدار میدهد .شــما خودتان اینکه جوانتر به نظر
هســتید و به تنهایی
میدانید که هر گونه تاخیر در قدم میرســید ،احساس
نمیتواند ورزش کنید
نهادن روی تردمیل برای سالمتی شادی بیشتری میکنید پس این به معنی آن است که شما روش آنها
شما هزینهآور است و سالمتی شما هــم میتواند انگیــزه خوبی برای را تمرین میکنید و همچنان منتظر
را در معرض خطر قرار میدهد.
ورزش کردن باشد.
گروه آنها هستید.
به رغم همه این موضوعات ،شــما 
دنیــا منتظر هیچکــس نمیماند!
همچنان برای ورزش نکردن بهانه  .7ورزش کردن صدمه میرساند ســریعتر آن را درک کنید و بهتر
تراشیمیکنید.
مربیان باشــگاه بــرای یک دلیل است که برای خود باشید.
این مقاله برخــی از بهانههای رایج استخدام میشــوند؛ فقط به دلیل 
من چگونه ورزش
مردم برای اینکه بدن آنها از فعالیت اینکه کمر ،پاها و صورت شما صدمه .14من منیدا 
فیزیکی کافی برخوردار نبوده است نبیند آنها حضوردارند.
کنم
را در فهرستی لیست کرده است که در مــورد بدن خــود (درد و البته مربیــان در ســالن ورزش و در
ما به  15مورد آن میپردازیم.
صدمات) میتوانید بــا مربی خود صورتیکه بخواهیددر خانه به تنهایی

صحبتکنید.
ورزش کنید ،فیلمهایی که در این

زمینهدر یوتیوب وجوددارند به شما
 .1من وقت ندارم
میتواند کمک کند تا چگونه ورزش
اگر شما وقت داشــته باشید آن را .8من شروع میکنم؛ اما رهایش
کنید.
به نشــاط و سرخوشی اختصاص میکنم
میدهیــد یا بــه تماشــای فیلم این موضوع ،عــدم کنترل ذهن و 
میپردازیــد ،یا تمام طــول روز را نیروی اراده شــما را نشان میدهد.15 .من بیش از حد خستهام
در مبلمــان خانه خود لم داده و به پیشــنهاد میکنیم شــما در ابتدا خسته بودن یک بهانه برای ورزش
آرامش میگذرانید.
تمرین تمرکز و اندیشه (مدیتیشن) کردن نیســت بلکه خستگی برای
ما مطمئن هستیم که شما میتوانید کنید چرا که به شما کمک میکند بیشــتر ورزش کردن یک عالمت
روزانــه حداقل نیم ســاعت را به تا کنترل و نیروی اراده خود را قویتر است.
بهبودی بدن خود اختصاص دهید .بسازید و بر این مشکل غلبه کنید .خســتگی بنیه و قــدرت عضالنی


ضعیف را نشان میدهد.
ورزش روزانه به شما کمک میکند
 .2ورزش کردن خسته کننده است .9من از دوشنبه شروع میکنم!
ورزش کردن لزومــا به معنی این شما معموال این بهانه را بیش از آخر تا استقامت و قدرت عضالنی را در
نیست که شما به «جیم» (باشگاه) هفته و در طول هفته بکار میبرید .شــما بهتر کند و شما را شاد و سر
بروید و هر روز و هر هفته به روش با این بهانه جلسات تمرین خود را به حال کند.
تنهــا دلیلی که شــما را عقب نگه
تعویقمیاندازید.
قدیمیدمبل بلند کنید.
ورزش کردن هر نوع تالش فیزیکی از زمانی که شــما بــه این تصمیم میدارد خود «شما» هستید.
است که سالمت و تناسب اندام شما فکر میکنید،شما سوار بر کشتی اگر شما از جای خود برخیزید و به
سالمت میشوید و تا زمانی که هفته ســمت ورزش بروید مطمئنا نتایج
را بهبود میبخشد.
پیــادهروی تنــد در پــارک ،بازی ورزش کردن آغاز شــود ،به انگیزه بسیار با ارزش و پراهمیتی خواهید
گرفت.
اســکواش ،یوگا ،رفتن به جنگل ،خوردن غذا گرایش پیدا میکنید.

ایروبیک آبی ،حرکات موزون حداقل آیا واقعا از آغاز روز دوشــنبه (آغاز
نیم ســاعت در اتاق خود ،بعنوان هفتــه) ورزش کــردن را شــروع
میکنید؟
ورزش محسوب میشود.
.5عضویت در باشگاه گران است
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كودكي برعهده افراد اس��ت از آنان ،افرادي قوي و با مسئوليت ساخته ميشود
انتخابمراقبت
حقعلمی
اندكههای
ش
رسيده 
است با رو
خاصیت
طبیعــی
صــورت
بــه
این یکــی کاری اســت که
عقلي به درجهاي
فيزيكي و
جسماني،
هم از لحاظ
آنها
مسئوليت
اين
پذيرش
براي
را
الزم
آمادگي
افراد
كالنشهرها
برخي
در
اما
دارند
ضدالتهابــی دارد و جلوی ماندن از پوست خشک و خشکی پوست
معمــوال از انجامش هراس
ندارند.
بزرگ
مدت ویروسها در بینی آشنا شویم.
ی
طوالن
داریم .همیشه قرار است بیرون
معم��والً در ازدواجهايي كه بين س��نين  20تا  24س��ال ص��ورت ميگيرد
بتوانیمبهبهبعدخوبی از
کــه
آن
برای
داشــته
توجه
گیرد.
ی
م
را
گلو
و
برویم یا نامزدمان را ببینیم یا
 95درصد احساس��ات و  5درصد منطق غلبه دارد و از س��ن  25سالگي
کنیم ،قبل از
مراقبت
مان
پوست
کنسروی
های
که
باشید
پ
ســو
در جلسه مهم شرکت کنیم و
احساس��ات به تدريج كاسته شده و منطق رش��د ميكند و در اين سن ايدهآل
دركو عوامل
خوبيعلت
درباره
تشكيلچیز
مفهوم هر
خانگی
های
خاصیت
طالقسوپ
به همین خاطر از خوردن سیر
بایدرا به
خانواده
بوده و آنها
كمتر
اصالجدايي و
امكان
ميكنند.
خشک شدن پوست و بروز پوست
ندارند.
را
و پذیرفتن تبعات بوی بدش
افراد به طور
خورد و
خشکمي
در برخي شهرها هنوز سنت و آداب گذشته به چشم
شویم.
آگاه
واقعا
طفره میرویم .امــا االن

فاميلي ازدواج ميكنند ،خانوادهها هنوز در حالت گسترده بسر ميبرند و طبيعي
غذایی
چارهای ندارید جز اینکه
تان
ن
بد
از
ســموم
برخی
و
بریزید
باشید!
پروبیوتیک
پنج:
است كه آنها شرايط يك ازدواج مناسب را داشته باشند.

 5راه برای فرار از آنفلوانزا

رفتاري و اخالق نيكو را الزمه سالمت جامعه معرفي كردند
صولكردند
رفي

شق ماندگار
اني تاريخ اسالم
م



دو :عرق بریزید

خارج شود.
بخشــی از فرآیند ســمزدایی از
بدن انسان از طریق پوست انجام
میگیرد و عرقریختندر این راستا
اهمیت زیادی دارد .عرقریختندر
حالت انفعال (حالتی مشابه سونا)
باعث میشود سموم از بافتهای
زیرینتر پوست نیز خارج شوند.
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Vol.ش��خصي و فردي
يك امر
ش��ناختي
مذهبي
ميشود بنابراين در درجه اول خود فرد و بعد خانوادهاش تصميمگيرنده هستند
زيرا ازدواج عهد و پيماني است كه ميان دو نفر با تفاهم بسته ميشود و در همه
فرهنگها اين مس��ئله وجود دارد كه بع��د از گذراندن مراحل بلوغ فرد توانايي
تشكيل زندگي و آغاز يك ازدواج ايدهآل را دارد .همچنين شروع و تشكيل يك
زندگي بس��تگي به فرهنگ و ش��رايط زندگي زوج دارد و اين كه آداب ،سنن و
شرايط ازدواج به لحاظ فرهنگي در آن شهر ،منطقه يا كشور چگونه است.
هنگامي كه دختران به سن  12سالگي و پسران
کیسهمناطق
برخي ازشهرها يا
حمام یا
استفادهدرکنید.
به سن  14سال ميرسند احساس ميكنند از تمام لحاظ كامل هستند و طرز
نکنید.
استفاده
زبر
لیف خشک و
تفكر و عقايد خانواده طوري است كه تمايل به ازدواج فرزندانشان دارند بنابراين
• به ديدگاه و عقايد آنها ازدواج در س��ن كم هيچ مش��كلي را رقم نخواهد زد اما
مراقبت
نیاز به
پوست خشک
بيشتر است .به طور مثال افراد در سن 25سال در
كالنشهرها
مشكالت در
 )۳برخي
زندگي امروز شرايط يك ازدواج ايدهآل را كمكم و
صنعتي
وضعيت
مالیم،
کردن
كالنشهرها وتمیز
کامــل دارد.
دليل كامل شدن رشد عقلي و بلوغ ازدواج ايدهآلي
كسب ميكنند
ماســاژتدريج
به
استفاده وازبهکرم
منظم و
را انجام ميدهند و باعث ميشوند با انتخاب آگاهانه و درست آمار طالق كاهش
ب کننــده و مرطوبکننده
چر 
پيدا كند .طي تحقيقاتي كه در س��ال گذشته صورت گرفته بود 70درصد آمار
کننده،
ب

مرطو
کرم
است.
الزم طالق مربوط به گروه سني  20تا  27سال بوده است.
پوستكه در برخي مناطق صورت ميگيرد و افراد در
خارجیس��نتي
سطحازدواجهاي
آب برخي
مقدار اما
كنند .هنگامي كه دختران به خانه شوهر ميروند
درازدواج
اقدام به
نتیجهمينرم
پائيندهد،
ی
سنينم 
را افزایش
هس��تند و هيچ آسيبي را ايجاد نميكنند اما بين فرهنگ شهر،
كامل
فرد
و يك
مرطوب به نظر میآید.
روستا و كالنشهر تفاوت بسياري به لحاظ فرهنگي ،تربيتي و آدابي وجود دارد
•
زيرا در ش��هرها و روس��تاهاي كوچك بر مبناي تربيت و مسئوليتي كه از دوره
مرطوب
آب
با
را
خود
پوست
)۷
های
ن

صابو
از
شستشو
برای
)۴
كودكي برعهده افراد اس��ت از آنان ،افرادي قوي و با مسئوليت ساخته ميشود
انتخاباز
الیهحقنازک
یک
ســپس
طبیعی
مالیــم با
اندكه
رسيده
کنید،درجهاي
اســتفاده و عقلي به
جسماني ،فيزيكي
PHلحاظ
هم از
آنها
مسئوليت
اين
پذيرش
براي
را
الزم
آمادگي
افراد
كالنشهرها
برخي
در
اما
کنید.دارند
هیچوقت صابونهایی را یک مرطوبکننده روی پوست
بزرگ ندارند.
تبلیغاتی اســت و برای خود بمالید تا از اثر هوا به پوست
که صرفا
معم��والً در ازدواجهايي كه بين س��نين  20تا  24س��ال ص��ورت ميگيرد
پوستبعدرا
خشکی
و
کند
جلوگیری
کار
ه

ب
نیســت،
مناسب
پوست
 95درصد احساس��ات و  5درصد منطق غلبه دارد و از س��ن  25سالگي به
کند.
نرم
را
آن
دوباره
و
ببرد
بین
از
نبرید.احساس��ات به تدريج كاسته شده و منطق رش��د ميكند و در اين سن ايدهآل
• امكان جدايي و طالق كمتر بوده و آنها •
مفهوم تشكيل خانواده را به خوبي درك
كنند.
شستن پوست ،با کرم ازمرطوبکننده ها استفاده کنید
مي از
 )۵بعد
طور
به
افراد
و
خورد
مي
چشم
به
گذشته
آداب
و
سنت
هنوز
شهرها
برخي
بچه آندررا چرب کنیــد .قبل از کسانی که پوست خشک دارند،
فاميلي ازدواج ميكنند ،خانوادهها هنوز در حالت گسترده بسر ميبرند و طبيعي
صورت
شــب
خواب،
باشند.و شــب از مرطوب
صبــح
بایدداشته
مناسب را
پوستازدواج
شرايط يك
استهركه آنها

13شماچهمیکند؟!
پاییـز باپوست

13

مثال غذای ایتالیایی -درست کنید
و آن را پر از سیر کنید .سیر حاوی
ترکیب آلیسین است که خاصیت
ضد ویروسیدارد و میتواند جلوی
سرماخوردگی و آنفلوانزا را بگیرد.
(اگر واقعا با بوی سیر مشکل دارید
قرص سیر بخورید).

دكتر مصطفي اقليما
استاد دانشگاه و مددكار اجتماعي

ســونا رفتن غیر از اینکــه آدم را سه :خوب بخوابید
ریلکس کند ،مزیت مهم دیگری همه خــواب را دوســت دارند اما
هم دارد:
اینکه کمــی دیرتر از حد معمول
حسابی
بخار باعث
عرق بیدار شــوید یا کمی زودتر از حد
شرح
شود دو
جدول با
اینکهیک

احتمــاال دیدهاید که روی بعضی
ماستها کلمه پروبیوتیک نوشته
شــده .معنی این کلمــه« ،برای
زندگی» اســت و علتش هم این
اســت که پروبيوتيكها به تحريك
رشد باكتریهای مفيد روده و يا به
كاهش بيماریزایی ميكروبهای
مضر كمك میکنند .با این حساب،
پروبیوتیکها میتوانند سیستم
ایمنی بدن را تقویت کنند.
امیدواریــم حــاال حاالها مریض
نشوید.

یک جدول با دو •
شرح

اما حاال چه باید کرد؟

راه های مراقبت از پوست خشک
شما
•

خود را با کرم مخصوص ماســاژ
دهید .دراطراف چشم که خطوط
ریــز زیــادی دارد و خیلی زود
چروک میشود ،مقدار بیشتری
ت کننده بمالید.
از این کرم تقوی 

 )۱برای شستشوی پوست خشک •
از آب تصفیه نشده استفاده نکنید )۶ .از مصرف صابــونهایی که
هرگز با آب داغ پوســت خود را شــدیدا قلیایی هستند و یا مواد
نشویید.
ک کننــدهای که دارای مقادیر
پا 
زیادی مــواد خشــککننده و
•
 )۲برای حفظ شــادابی و تازگی قلیایی هستند ،خودداری کنید.
پوست صورت خود از آب معدنی •

کنندهها اســتفاده کنند .شبها
بعد از تمیز کردن پوست صورت
و نیــم ســاعت قبــل از خواب
مرطوبکننــده را به آرامی روی
پوست خود بمالید و به مدت پنج
دقیقه یک پارچه نرم و مرطوب
روی صــورت خــود بیندازید تا
جذب آن سریعتر باشد .بهتر است
از مرطوب کنندهای استفاده کنید
که حاوی مواد مغذی است.
منبع  :زیبا شو دات کام

5104
هوشمند
تراتژي
صفحهويژه
عادي____________________ >>حل درجدول
جدول
جدول ويژه
جدول عادي
34
وعادی
جدولهای ____________________ ویژه
ي خانه از ذراتگردوغبار
5104

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

افقي:
7
6
5
4
3
2
1
ساله با
خواهنديك
همراه– گياهي
هش��تم
غلت خوردن و چرخيدن در رختخوابهاي گرم
داشت.
-1حرف به
را
1
آش��پزيهاو وسرشار از
خوراكي و
هاي آن در فاصله زماني مناسب شستوشو
بالشتك
كه ملحفه
�اره ميشود،مصرفو نرمي
درياتوزي��ع عمده 2
داده و آهن
قبل آنها را ازويتامين C
گردوغبار را به دنبال خواهد داش��ت .براي به
نش��ده–اند،
كشور
در
بندري
–
برزگر
–
ارزش
ي از الياف و -2با
گردوغبارها بايد هر هفته اقدام به شس��تن
اي��ن
عواقب
رس��اندن
حداق��ل
3
ان در ارتباطسوئد ملحفهها و بالش��تكها كرد .تكان دادن شديد اين وسايل به كاهش موقت
 -3مربي شاهزاده – نوبت نمايش فيلم 4
پاسخي صددرصد نخواهد داد و به اين منظور
ركتي در هوا گردوغبار منجر ميش��ود اما
ر جريان هوا– شورهزار
5
ملحفههاي تختخ��واب و رختخوابها در زمان
بايد به شس��تن و تعوي��ض
شلواري محكم
پارچهكرد.
قديمي –بسنده
في بيشتري -4پولمناسب
6
– بيحركت – رود
روسيهپارچه و دستمالهايي با الياف مناسب در پاكسازي سطوح
استفاده از
7
مهمنور كم
مدرسه –
كتف – از
جنس بعضي از دستمال ها بهگونهاي است كه
است.
دروسبسيار
گردوغبار
د ميتوانيد با -5از
ارجمندي،
جذبتر –
خورده –بهگرامي
نمي 8
انجامد بلكه آنها را در فضا پخش ميكند ،در
گردوغبار
انرژي ،پيروز -6سمنه تنها
عزت
دستمالهاي يكبار مصرف و مرطوب قدرت
صورتي كه بعضي از پارچهها و 9
بندپايان
جانوراني از
ب مي ش��وند -7بازگشت
بعضي از پارچهها نيز قدرت جذب گردوغبار بااليي
دارند.ردهالبته
جذب–بااليي
10
ت معموالً پر– تكه كالم
واكس تأثي��ر فزايندهاي بر جاي ميگذارند
خودستااس��تفاده از روغن و
دارند كه با
س��طوح– آش
فلز چه��ره
مع��روف
ه در كمد باز -8ب��رد
حالت 11
تركخوردگي باقي ميماند .به همين دليل
انتها –روي
اما در
 12با جنس الياف مرغوب براي پاك كردن
ي ميگذارد.عدس بهره گرفتن از دستمال و پارچهاي
ه��اي
حائزجاذبه
بسيار – از
عدال��ت
�اف و پرزها -9،فري��اد
است.
اهميت
سطوح
گردشگري اس��تان خراسان جنوبي – 13
كف بسياري از خانه و اتاقها با فرش ها كه بزرگترين مخازن گردوغبار
در قفس��هها،
ي داخل كمدآموزگارهس��تند پوشيده شده است .اين14منبع عظيم الياف و جاذب گردوغبارمانند
ارت��ش،
م��ردود –
 15همي��ن موضوع براي مبتاليان به آلرژي
س��پاهيانمي–كند و
بزرگ عمل
اس��فنج
ل بسيار مؤثر -10يك
گردوغبار درمشهورنگراني جدي را بهوجود خواهد آورد.
ران��دن
پس��رانه –
ن��ام
داشته باشند -11مقي��م
س��راميك و ش��يوههايي از اين دست به
نصب كف
صورت
در–اين
پوش ،اجير
ي كوچك م
لقبهم
طرفي
قامتمي–شود.
توصيه
كاسهازسر –
افرادقد و
اينخوش
درزاحم جاي فرش تنها راهحلي است كه به-9
همه
شامل
–
دين
ستون
–
جراحت
-12
مردانخانه و جاروبرقي كش��يدن ،ذرات
هم ميشود و ت��كان دادن فرش ،در مواقع تميز كردن
مد و قفسههاميشود – امر از
كارهايي
كه–بايد در
گردوغبار را
چنيناش��اره به
انجاممادر –
مهربانتر از
س��اختفواق
بودندر هوا معلق خواهد -10
دختران
بيشترياز رانامبههاي
دقتبوكس –
 -13واحد
وجود ،باز هم توصيه ميشود كفپوش
كار برد
اما –با اين دور
تأمل
سيس��تمهايكار بي و يا سراميك را جايگزين فرشها كنيد.
 -11ناپيدا ،ناپديد – گرديدن و چرخيدن
يكي از
بسازي هواي -14س��ر نام��ه –
ميالديشود كه از نفوذ گردوغبار به
باعث مي
ش��يرينيها
مبلمان خانه
پوشاندن
پارچهماه
هايبا –
مبلمانفرماندهي
بافت – مركز
از فيلترهايسنتي تبريز
چرم
جنس
مبلمان از
زمان
جلوگيري شود .البته اگر
بدبو –
حيوان
خريد،زه��ر –
تبت��ي –
-12درگاو
مركز
–
است
بيكاري
از
كنايه
وزرساني اين -15نيز –
نخواهد داشت اما با اين وجود در زير
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بيمارستاني
روحانيت ايران
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افقي 15 14 13 12 :در نهضت 1
11 10 9
8
-1حرف هش��تم – گياهي يك ساله بادر تهران – از سورهها
1
مصرف خوراكي و آش��پزي و سرشار از -7خودرو ايراني – ديكتاتور انگليس –
ويتامين  Cو آهن – دريا
درخت 2انگور
كشور
در
بندري
 -2با ارزش – برزگر –
هواپيم��ا – هنر فرنگي – كاش��ف
-8
3
سوئد
گردش خون
4 -9
 -3مربي شاهزاده – نوبت نمايش فيلم
جالي فلز – گلي زيبا – بيغيرت
– شورهزار
5 -10نيمه قامت – شعله – محدودهاي
 -4پول قديمي – پارچه شلواري محكمشامل6چند شهر
– بيحركت – رود روسيه
 -11سنگ تراش – رنجور – هنوز آدم
 -5كتف – از دروس مدرسه – نور كمنشده!7
 -6سم خورده – گراميتر – ارجمندي8 -12،تيز – جوهر مازو – گشاده – پاره
عزت
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و
9
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گردشگري اس��تان خراسان جنوبي – 13
زيباترين آثار باستاني گيالن كه برجي
آموزگار
ارتفاع  12متر است – منقار كوتاه
به 14
 -10م��ردود – ارت��ش ،س��پاهيان –
عمودي:
15
-1اثر جان آردن
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اجيرقصر خورن��ق – همان زيرا
افقي -11 :مقي��م – ن��ام پس��رانه – ران��دن -2معم��ار
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س��ريانيگاو– نام
مركزاينترنتي
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 15 14 13 12 11 10 9 8در نهضت روحانيت ايران – بيمارستاني
در تهران – از سورهها
 -7خودرو ايراني – ديكتاتور انگليس –
درخت انگور
 -8هواپيم��ا – هنر فرنگي – كاش��ف
گردش خون
 -9جالي فلز – گلي زيبا – بيغيرت
 -10نيمه قامت – شعله – محدودهاي
شامل چند شهر
 -11سنگ تراش – رنجور – هنوز آدم
نشده!
 -12تيز – جوهر مازو – گشاده – پاره
و قطعه
 -13شهري در استان آذربايجان شرقي
– امر به نوشتن – انتقال روح
 -14شهري در استان فارس – پردهدار
– پائين آمدن
 -15عزي��ز ع��رب – از مهمتري��ن و
زيباترين آثار باستاني گيالن كه برجي
به ارتفاع  12متر است – منقار كوتاه
عمودي:
-1اثر جان آردن
 -2معم��ار قصر خورن��ق – همان زيرا
Sep 2013
افقيPart:
B
24.چهرهپرداز
است –
-1برگ برنده – شهري در استان تهران
در ح��د فاصل بزرگ��راه تهران س��اوه و  -3پس غذا – ديفتري – فرمانروا
 -4علف خوردن حيوانات – از وس��ايل
بزرگراه تهران قم – فنجان قهوه
نقليه عمومي – عناد – برگ
 -2آسمان غرنبه – شكافنده – فساد
 -3خ��ودداري – فيلمي ب��ا هنرنمايي  -5كش��ور نيش��كر – دريغ��ا – مارك
معروفي بر رايانه همراه
مصطفي زماني – وحشت
 -4نيم صداي كالغ – صفحه اينترنتي –  -6ماه س��رياني – نام پس��رانه – كشور
عزيزمان
پاينده و قائم به ذات – طرف
 -5مساوي – سند عقد معامله يا نكاح –  -7ق��وچ – پادش��اه كياني – ش��عري
از بزرگترين شركتهاي فناوري اطالعات آهنگي��ن ك��ه در مراس��م س��وگواري
ك��ه تقريباً در تمامي كش��ورها فعاليت ميخوانند
 -8ه��ر ش��صت ثاني��ه – عالم��ت –
ميكند
 -6يكي از مهمترين ابزارهاي پيامرساني دندانهاي نيش
 -9گلزن سابق پرسپوليس –
برتري داشتن – زندان
حل جدول ويژه شماره 5103
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کپژشوهشــگران آمریکایی به کلید از مــرگ به ت سالمندانشناساییشد

گامی بزرگ در کشف داروی آلزایمر

پژوهشگران بريتانيايی میگويند
که با توليد يک ماده شيميايی در
مسير درمان بيماری آلزايمر گام
بزرگی برداشته شده است.
آزمايش اين ترکيب شيميايی بر
روی موشهای آزمايشگاهی نشان
داده کــه اين ترکيب جديد مرگ
سلولهای مغز را متوقف میکند.
بــه نوشــته روزنامــه بريتانيايی
«اينديپندنت» هر چند تا کشف و
توليد يکدارو و يا قرص ساده برای
درمان بيماری آلزايمر راه درازی در
پيش است ولی اين پژوهش مهم و
بیسابقه راه را برای درمان موثرتر
اين بيماری خواهد گشود.
ايــن مــاده شــيميايی از طريق
جلوگيری از ارسال پيامهای غلط
در مغز افرادی که به اين بيماری
مبتال هســتند باعث میشــود
که ميزان تخريــب و ميرايی در
ياختههای مغز کاهش يابد .بيماری
آلزايمر در مغز انسان در حقيقت
تحت تاثير مرگ تدريجی بخشی
از ســلولهای مغز و تداوم ارســال
يک چنين پيامهای غلطی توسعه
میيابد که در نتيجــه آن توليد
پروتئين الزم بــرای بازتوليد اين
سلولها متوقف میشود.
اين ماده شيميايی روی موشهای
آزمايشگاهیمبتالبهبيماریمغزی
«پريون» بيماری که بيشــترين
شباهت را با آلزايمر دارد ،آزمايش
شده است .پژوهشگران بريتانيايی
معتقدند که اين ماده شــيميايی
میتواند روی مغز انســانهايی که
به آلزايمر و يا پارکينســون مبتال
هستند تاثير مشابهیداشته باشد.
ايــن پژوهــش توســط بخش
سمشناســی دانشــگاه لستر در
انگســتان انجــام شــده و نتايج
آن در روزهــای اخير در نشــريه
«کاربردیسازی علم در پزشکی»
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Science
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 )Medicineمنتشر شده است.
اين ماده شــيميايی با جلوگيری
از توقف روند توليد پروتئين الزم
برای توليد سلولهای مغز میتواند
از مرگ تدريجی بخشهای مغز که
به آلزايمر منجر میشود جلوگيری
کندالبتهدرآزمايشهایانجامشده
روی موشها مشخص شده است
که تجويز ايندارو میتواند عوارض
جانبی مثــل کاهــش وزن و يا
بيماری قند را به همراهداشته باشد
که نتيجه آسيبی است که اين ماده
شيميايی به لوزالمعده وارد میکند.
با اين همه مسئوالن اين پژوهش
معتقدند کهدر ادامه تحقيقات خود
میتوانند ترکيب ماده شيميايی
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حقیقات پز
ف رمز عارضه ک
شــکی کهولت سن
م حافظگی در اخت
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واق
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ف
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ند
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ش
ر،
س
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مقالــهای که در نشـ
یکند.
ـر
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سال
عل
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دا
ن
یک
با
ی
از
از
ای
پز
نژ
دست دادن نورون
نها عامل تولید ی
شکی کاربردی منتشر
شده است نوع پروتئین به نام  bAp48ک ها همراه نیست".
گ
فت
ه
ا
ند
مرتب کــه عارضه ک محافظگ
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ی
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یزا
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ت
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ش
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یه آلزایمر ت دارد
و
م
مک
م
ن
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ت
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ح
ن
قی
ه
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مانند مغز موش،
اســت بتوان آن
ی که روی مو 
ش
ک محافظگ چــه را که معموال گرفت نشــان داد کـ ها انجام باعــث تق
وی
ت
حاف
ظـ
ـه
و
در
مان
ـه مو 
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شهای ک محافظگی
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ا
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انب
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ار
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در ایــ
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ی بگذارد ،به
ن مقالــه آمده اســ
تولید پروتئین خ
ت
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ا
ین
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که
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ان
آزمای 
درآنها کاه
شهای
سان به مراتب
آزمایشگ انجام شده روی موش با وجود جوانی،دچ ش یافته بود ،پیچید
هتر از مغز موش است.
ار
اه
نقصان
ی نشان دا
حافظه دکتر سایمو
ده است که شدند.
کاهش س
بریتانیای ن ریدلی ،عضو انجمن
ــطح نوعی پروتئین
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ی
ت
در
ح
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قی
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ت
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آ
ا
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مغز م 
یمر ،گفته
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گر
وی
چه
رو
ن
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برا
جه
باشد.
این تحقیقات
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ای
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ی
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در
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و حتی روشــی برای
شها از عوارض مخ
حافظه بهتری پیدا
ک
نن
حاف
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تلف مغزی قرار بگیرند
افزایش ظه
که هم شام
شــود هر سالمندان منجر پرف
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س
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ور
وار
اری
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ک
اف
کا
زای
ند
ش
ل،
از
س
ن
ن
ویس
چند در حال حاض
ندگان و هم مراحل
ر ،مقاله ،گفته است
چنین
که
"ای
اولیه ابتالی به آلزایمر
ن
واق
عی
ت
دستاوردی مستلزم ادا
مه
است".
که
ت
وان
ست
ه
ای
م
تح
رو
قیقات در مورد انسان
ند نقصان حافظ و
اس
ی
اف
ت.
زو
ده
م
اس
رتب
ــ
ط
ت
با
اف
کـ
ـه جداکردن
زایش سن در م
در آزمایشــی
وشها را عوامل ابتال
محدودتر ،گروه مع
ی
کو
به
س
آل
ک
زای
نی
مر
م،
از
د
ع
ست
تحقیقـ
وار
او
ض
رد
ـات مرکز پزشــکی
ی بسیار طبیعی ن
دل
اش
ــ
گر
م
ی
ک
از
نن
که
ده
ول
اس
ت
و
ت".
دانشــگاه کل
درک
نحوه
مبیا به بررســی مغز
بر
وز
و
به
پی
گف
ش
ته
رو
و
ی
ی،
ن
هر
تی
ی
هشت ن
جه ت
ک از آنها،
سـ فر بین ســنین  ۲۲تا  ۸۸کم نشان مید حقیقاتدست هم
چ
نا
ن
چال
ش
ی
مه
م
است.
ـال پرداخت .ای
هد که این پروتئین،
(ب
کرده بودند اع ن افراد وصیت عامل
ی
ب
سی
ار
مه
م
در
تق
وی
ی بی سی 7 ،شهریور)
ت حافظه
ضای بدن آنان
پس اســت و ک م
حافظگــی مرتبط با

مورد نظر را به شکلی تغيير
دهند که آســيب آن برای
ساير اعضای بدن به حداقل
کاهش يابد.
جامعه علمی و پزشکی از
کشف اين ماده شيميايی
استقبال کرده و میگويد که اين
پژوهش میتواند پايه و اســاس
تحقيقات جديدی برای کشــف
راههای موثر برای درمان بيماری
آلزايمر باشــد هر چند هنوز هيچ
تضمينی وجود ندارد که بتوان يک
چنيــن داروی موثری را در آينده
نزديک کشف کرد.

پژوهش :کاهش احتمال
ابتال به آلزامير با
بازنشستگیديرهنگام

اخیرا رویترز ،گزارشــی در مورد
کاهش احتمال ابتال به آلزایمر با
بازنشستگیدیرهنگام منتشر کرد.
بــر اســاس نتايج تحقيقــات و
نظرسنجی کهدر مورد نيم ميليون
بازنشسته ساکن کشورهای اروپايی
انجام شــده است شــاغالنی که
ديرتر بازنشسته میشوند نسبت به
افرادی کهدر  ۶۰سالگی بازنشسته
میشوند با احتمال کمتر ابتال به
بيماریهای دوران کهنسالی ،مثل
آلزايمر ،روبهرو خواهند بود.

بــه
گزارش خبرگــزاری رويترز،
پژوهشــگران در تحقيقات خود
پروندههــای پزشــکی و دفترچه
بيمه درمانی بيــش از  ۴۰۰هزار
نفر از افراد بازنشســت ه در فرانسه
را بررســی کرده و متوجه شدهاند
که هر ســال ادامه کار و اشتغال
پس از سن معمولی بازنشستگی
که  ۶۰سالگی است احتمال ابتال
به بيماریهای دوران کهنسالی را
کاهش میدهد.

ا
يــن
تحقيقات توسط موسسه
دولتی پژوهشهای اجتماعی
در فرانسه انجام شده است .مدير
اين تحقيقات میگويد« :اطالعاتی
که ما جمعآوری کردهايم نشــان
میدهد که ادامه اشتغال افراد پس
از اين سن به شکل قابل مالحظهای
احتمال ابتال به بيماریهای دوران
کهنسالی را کاهش میدهد».

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال
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ی درمانسرطان پوست
د برا

روشی جدی

راه حمله به ســلول
ی امید مانع ،ســر
ثابه پنجره ای به سو
ی را از کار می اندازد،
که از ترکیب به م
کم به های سرطان
به نظر می رســد
کرده اســت که دست
هم همراه با Yervoy
یاد
ها و
نســل جدیدی از داروها با مولد بتالیان به ســرطان پوســت ،هم تن ــده اند و دانشمندان
ش
ســان ،مبارزه با م
ان
صت زندگی بیشتر می دهد و آزمایش که اثــر درمانی قوی
ایمنی در بدن آسان تر شده و فر
گ نمی امیدوارند
ســرطان پوست
ن را سریعا تسلیم مر
سرطان پوست تا حدود
ند سال پیش با آنا
چ
آن علیه ینده ،تا پنجاه در صد
مبتالیانی که تا بودند،درآینده کند.
سازنده ده ســال آ
رو
که
مرگی سریع روب
داروی جدید Yervoy
س درمان را باال برند.
تر
شان
یع
سر
ن
واز
ما
ج
در
ی
ور،
درسال  ۲۰۱۱میالد
ای نه چندان د
حاضر غیر از شــرکت
اش
ل
و امید بیشــتر بــه ادامه حیات ن را گرفت ،حاصل پیشــرفتی در حــا ی Bristol-Myers
آ
از
ت.
یان بر ،مؤثر ،شاخص و برجسته داروســ که  Yervoyراساخته،
خواهندداش طاندر کنفرانسی م
شنده ترین Squibb
سر
داروئــی  Merckنیز
درعرصۀ مبارزه با ک
متخصصان
ت
کهدر اروپاداشتند ازدامنه وسیع وع سرطان پیشــرفتۀ پوست شــرک تولیــد داروی رقیب
ل
ن
تر درمان بیمــاران یاد کرده اند .شناخته شــده که برعمر برخی مشــغو چنین شرکت داروئی
ده است .است ،هم
ودی ،استادیار موسسه
افزو
در ســوئیس نیز روی
استفن ه رایــاالت متحده ،ازمبتالیان تاده سال ی ،نسل Roch-s
ود
صوص سرطان پوست،
د
دانا-فاربــر اوردها وپژوهش به گفتۀ اســتفن ه سیستم داروی مخ
ست
افزایش
طانه د
رم کاراستVOA .
محتا ی و آزمایشگاهی اخیر بعدی داروهای ن های موسوم سرگ
•
های عمل
ایمنی ،که پروتئی
را عالی و
بــه  PD1و PDL1و

 ۶راه برای ایمن نگه داشتن اطالعات رایانه

همه زندگی تان در
یک صفحه روشن
و درخشــان روی
میز کارتان
است .اسناد،
شمار ههای
حســا ب ،
دفعــه بعــد
شــکالت کــه موقــع خرید
پســور دها،
مو
میوهخوا رد انتقاد دوستان الغر
م
یخورند میزان گردش خون فیش هــا ،
رتان
ق
رار گرفتید میتوانید
در مغزشــان افزایش مییابد و اطالعات مالی
بگویید پ
کرده .زشــکتان این را توص
یه
حاف
ظه
و
مه
ار
یشان و … همه آنها

ت
ها
ی فکر 
به همین راحتی.
ب
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ود
پی
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م

ی
بــه صــورت
نتایــ
کند.
می ج یک تحقیق جدید ن
شـ
ـا
ن
•
دیجیتــال در
دهد شکال
ت حتی برای حافظه
حاال
چه
ن
وع
شک
کامپیوترتــان
الت
ی
خوب اســ
ب
خوریم؟
نیســت .ت ،اما ایــن همه ماجرا
حواستان باشد که هر شکالتی ذخیره شدهاند.
خو
دلیل برای ردن شکالت به این ۳
خوب نیست .بهتر است شکالت تنها مشکل این
بد
ن
ش
ما
منفعت دارد.
•
تلخ مصرف کنید ،یعنی تلخترین اطالعــات مهم
شک
الت
ی
که می توانید بخورید .و محرمانــه در
 )۱سالمت قلب
بر اسا
برای بچ هها هــم میتوانید به کامپیوترتان این
(پنج بار در
س نتایج تحقیقی که
 ۲۰۱۲انجام شــده و در سال الغرتر از ک هفته یا بیشتر) عموما
جای شــکال 
تهای همیشگی است که بفهمید
سانی ه
در journal
J
ستند که شکالت چیزی مثل این کیتکت دارک را چطور میتوانید
نم

ی
خ
ورن
 BMمنتشر شده ،م
د.
صر
ف
ر
وزا
بگ
نه
یر
ید
که
از
شـ
همین حاال به شکالت امنیــت آنهــا را
چرا؟ چون
ـکالت احتمال حملـ
همچنین سکته مغزی ـه قلبی و و این یعن شکالت کلی فیبر دارد تلخ عادت کنند.
حفظ کنید.
ی به ط
رادر بیماران
قلب
ی ور طبیعی اشتها میتوانیــد نوشــیدنی شــکالتی اینجا به  ۶راه برای
را
ک
اه
ی پرریسک کاهش م 
ش م  ده
یدهد.
د.
پ
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رســت کنید که امن نگه داشــتن
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ن
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ست
ت
ور
ت
به
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وا
ه
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قع
ی
ش خیلی ساده است :همه اطالعاتی که
 )۲الغرکننده!
که جلوی خودتــا
ی ن را میگیرید و شیر داغ  -یا سرد را با پودر شکالت برایتان مهم اســت
ب
احتمــاال شــما ه
یخیال
هلههولهای چاق م شــکالت را کم ش م شوید ،احتماال کالری و شیری 
نکنندهای طبیعی  -مثل اشاره میکنیم:
تری
کننده به حساب
وارد بدنتان خواهید کرد .عسل  -ح
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ی
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لو
ط
•
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ن ورید .البته اشتباه میک
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ح
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د .سعی کنید میزان t
تایــج یک
تحقیق کــه در مجله  )۳بهبود حافظه
پودر
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ت
ای
ن
نو
edicine
 )۱از رمز عبور
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دن
ی هم باال
چاپ  Archives of Internal Mاین یکی اخیرا کش
با
ف
ش
شد
ده.
که
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ن
مث
وش
ل
ته
شک
ال
استفادهکنید.
ت تلخ به نظر
که شده نشان میدهد که افرادی journal BMJ
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• رمــز عبــور را روی
کامپیوترتــان فعــال
کنید.
به این طریق ،وقتی
بخواهیــد لحظاتی
کامپیوترتــان را
ترک کنیــد ،برای
دسترســی دوباره
ZONYCHO
به آن ،میبایســت
داروی درمان طبیعی
دوبــاره رمز عبور را
ناخن های قارچی،
وارد کنید.
شده
زرد رنگ وخراب
این کمک میکند
مخلوطی از روغن های
از اطالعاتــی کــه
روی کامپیوترتــان
اساسی ،با  96درصد
( 5جلد)
است دربرابر کسان
آمار درمانی درمدت
دیگری که نباید به
به قیمت
 10سال مطالعه
آنهادسترسیداشته
رنکردنی:
ZACHE
باو
باشــند ،محافظت
داروی طبیعی پای ورزشکار
شود.
ً
مرتبا رمز عبورتان
(قارچ الی انگشتان پا و پاشنه های ترک خورده)
را تغییــر دهید ،نه
مخلوطی از روغن های اساسی حل شدهدر کره کاریته
فقط رمز وارد شدن
فروش
ARTHODEX
و دسترســی بــه
همه روزه
مسکندردهایعضالنیومفصلیدارویطبیعی
کامپیوتر ،بلکه رمز
در تپش دیجیتال
وارد شدن به هرکدام
مخلوطی از چند روغن اساسی حل شدهدر کره کاریته
6162 Sherbrooke W.
از حسابهای آنالین
محل فروش در مونتریال:
514-223-3336
تان.
تپشدیجیتال:
اگر بــه طور اتفاقی
همچنین برای دریافت کتاب ها
6162 Sherbrooke W.
یــک نفــر رمــز
از طریق اینترنت به سایت
MONTRÉAL QC H4B 1L8
عبورتــان را ببیند،
for mail ordering:
زیر مراجعه کنید:
Tel.: 514-223-3336
میتواند دسترسی
www.allnaturalremedies.net
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t

 )۲یک مرورگر اینترنت متفاوت
انتخابکنید.

امروزه برای انتخاب مرورگر اینترنت
گزینههــای مختلفــی پیش روی
شماست.
َمک مرورگر سافاری را در خود دارد،
ویندوز اینترنت اکسپلورر را و گوگل
مرورگر کروم ،موزیال ،فایرفاکس را
دارد و این لیســت همینطور ادامه
پیدا میکند.
اســتفاده از یــک مرورگر متفاوت
برای یک هدف متفاوت ایده بدی
برای محافظت از اطالعاتتان نیست.
ممکن است به تماشای ویدئو عالقه
داشته باشید ،این کار را مث ً
ال با کروم
انجام دهید .شــاید دوست داشته
باشید کتابهای آنالین را مطالعه
کنید ،این کار را با ســافاری انجام
دهید .برای وبگردیهای روزمرهتان
هم از فایرفاکس استفاده کنید.
همانطــور که میبینید اســمی از
اینترنت اکسپلورر در مثالهایمان
نیاوردیم.
این کار عمدی بــود زیرا اینترنت
اکسپلورر برای امنیت کامپیوترتان
تاحدی تهدید محسوب میشود .اگر
ویروسی از طریق اینترنت اکسپلورر
وارد کامپیوترتان شود ،ممکن است
تخریب عمومی برای کل سیستم
تان به همراه داشته باشد.
بــا اســتفاده از ســایر مرورگرها،
اطالعاتتــان را امنتر نگه خواهید
داشت.
t

 )۳نرمافزار آنتیویروس نصب
کنید.

ایــن کار را باید بــه محض خرید
کامپیوترتان انجامدهید .سعی کنید
ایمنتریــن نرمافــزار آنتیویروس
موجود را تهیه کــرده و آن را روی
سیستم تان نصب کنید.
نرمافزار آنتیویــروس را باید بهروز
نگه دارید .وقتی جدیدترین نسخه
نرمافزار را داشــته باشید ،بهترین
محافظــت از حافظــه کامپیوتر و
ایمیلتــان انجام خواهــد گرفت.
ویروسها راحتتر به این دو جا وارد
میشوند.

جلد پنجم

پروفسورپرویزقدیریان

Professor Parviz Ghadirian
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نامحــدودی بــه کامپیوتــر یــا
حسابهای آنالین شماداشته باشد.
با تغییر مرتب و مداوم از این خطر
جلوگیریمیکنید.
از یک رمز عبور برای دو حســاب
مجزا استفاده نکنید.

پروفسورپرویزقدیریان

t

 )۴یک فایروال نصب کنید.

این یک اقدام طبیعی بعد از نصب
نرمافزار آنتیویروس است .فایروال
به عنوان یک سد عمل میکند تا هر
نیروی مخرب (باالخص ویروسها)

را از کامپیوترتــان دور کند .وقتی
ویروسی وارد کامپیوترتان میشود،
فایــروال از انتشــار آن جلوگیری
کرده و نمیگذارد صدمهای به دیگر
بخشهای سیستم وارد کند.
مهم تر از همه اینکه یک فایروال همه
محتوایی که وقتی انالین هستید ،از
شبکه وارد کامپیوتر شما میشوند را
فیلتر میکنند .به هر اطالعاتی که
فایــروال آن را مخرب فرض کند،
اجازه ورود داده نمیشود .همچنین
محتوای ایمیلهایی که به شماداده
میشود را نیز بالک میکند.
t

 )۵مرتبًا از اطالعات تان نسخه
پشتیبانتهیهکنید.

اگــر اطالعــات مهمــی را روی
کامپیوترتان ذخیــره میکنید ،به
طور مرتب از آن پشتیبان بگیرید.
بســیاری از سیســتمهای عامل،
برنامههای داخلی برای پشتیبانی
اطالعات دارند که از اطالعاتتان به
طور روزانه پشتیبان میگیرند.
t

 )۶آماده باشید.

شــاید عملیترین ایــن راهکارها،
آمادهســازی خودتان بــرای یک
تخریب شبکهای یا حمله ویروسی
باشد.
لیســتی از خدمــات پشــتیبان،
متخصصیــن فنــاوری اطالعات و
برنامههای ریــکاوری اطالعات در
دســت داشته باشــید تا اگر اتفاق
بدی افتاد از آنها استفاده کنید .این
اطالعــات را روی کامپیوتر ذخیره
نکنید--چون در واقع اورژانسی به
آنها نیاز پیدا خواهید کرد.
اگر اتفاقی افتاد ،اقداماتی را که برای
درســت کردن آن انجام دادهاید و
اینکه موثر بودهانــد یا نه به خاطر
داشته باشید و یادداشت کنید.
این اســناد در صورت بــروز دوباره
مشکلیدیگر کمکتان خواهد کرد.
اگر اتفاق بدی بــرای کامپیوترتان
افتادنترسید.
متخصصین کامپیوتر به همین درد
میخورند و میتوانند مشکلتان را
حل کنند.
و تا زمانی که نسخه پشتیبان از همه
اطالعاتتان داشته باشید ،جای هیچ
نگرانی وجود ندارد.
اینکه بدانید چطــور اطالعاتتان را
امن نگه دارید اولین قدم در امنیت
تکنولوژی و یک راهکار شــبکهای
کوچک است .اگر اطالعاتی برایتان
مهم اســت ،مطمئناً نمیخواهید
کســی از آن مطلع شــود و به آن
دسترســی داشته باشــد .پس از
نکات این مقالــه برای محافظت از
اطالعاتتان استفاده کنید!
________
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برای سال تحصیلی
جدید در رشته «خس و
خاشاک شناسی» دانشجو می

پذیرد.
برخی واحدهای ارائه شــده برای این ترم
عبارتند از:
-1دروغگویی به زبان ساده  2واحد
-2آمار و احتماالت تخیلی  3واحد
-3فیزیک هسته هاله نور  3واحد
-4اصول اختالس سنگین  3واحد
-5مبانی فکری چاوز  2واحد
-6تاریخ تفصیلی نابودی ایران  2واحد
-7ادبیات تطبیقی محمودیه  2واحد
-8اندیشه مشایی  1و  2مجموعا  4واحد
-9ریدماسیون ریشه ای  4واحد
و ....
ک بخره فروشنده
یارو میره سمع شو داریم از هزار
ه جور
میگه :هم ک میلیون تومنی.
تومنی تا ی
هزارتومنی اش
طرف می پرسه:
ی کنه؟
چطوری کار م ه :این اصال کار
گ
فروشنده می ـردم با دیدنش
میکنه! فقط مـ
ن
ر حرف می زنن!..
بلندت

محسوب می شده!

رسم رفاقـــت اینه که با رفیـــق
پیرشى نه اینکه وسط راه از رفیق
سیر شى!

به یکی میگن برو خبر مرگ پدر
همســایه رو بده .طــرف میره در
میزنه میگه بابات خونه است؟
پسر مرده میگه نه شب می یاد.
طرفم میگه حاال بشین تا بیاد

ظالم باشــی بهت میگن حیوون!
مظلوم باشی میگن حیوونی!

اعتراف میکنم زمان مدرسه دبیرم
بهم گفت :از کالس برو بیرون ،تو
با کارات به ساحت مقدس کالس
توهینمیکنی.
منم هرهرهر خندیدم و با اعتماد به
نفس گفتم :شما انقدر بی سوادی
به ساعت میگی ساحت!

بابام  :میخوام این ترم معدلت ۱۸
بشه !
من  :باشه ! من این ترم معدلم ۲۰
میشه !
بابام  :شوخی میکنی؟!
من  :خودت ســر شــوخی رو باز
کردی!

سعی کنین خودتون باشین و اگه
اینی که االن هســتین خودتونه،
سعی کنین خودتون نباشین !

به هر حال بررسی که می کنم می
بینم تنها کسی که به من نخ داد،
قرقره بود!

یعنی با این شانســی که من دارم
اگه دختر به دنیا میومدم؛ تو جهل
عربستانی ها به دنیا میومدم زنده
به گورم میکردن!

من اگه دیرتر از اون ســاعتى که
میخوام بیدار بشــم اعصابم ُخرد
میشهدوباره میگیرم میخوابم


تو جاده پليس جلو
يه ماشين رو مي گيره و
ميگه چون از صبح
اولين كسي هستي كه
كمربند ايمني بست
ي برنده  100هزار تومن
پول شــدي .حاال
مي خواي باهاش چيكار
كني؟ مرد مي گه :م
ي رم گواهينامه مي گيرم!
زنش سريع مي گه:
جناب سروان اين وقتي
اكس مي زنه پرت و
پال مي گه! بچه شون از
اون پشت مي گه :ب
ابا نگفتم با ماشين دزدي
قاچاق نكنيم؟! يه
صدا از صندوق عقب مي
ياد :از مرز رد شديم؟!!
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

وست آیلند

ﭼﻮﻥ ً
ﺍﺻﻼ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺷﻮﺧﻲ
ﻧﺪﺍﺷﺘـم!

بعضی وقتا بد نیست لب باالییت
رو با لب پایینت آشنا کنی
ودهن گرامیتو ببندی
قابل توجه بعضی ها!

به بعضیا باید گفت  :کم پیدایی
الحمدالله !!

این که بعضــی وقتا با خودم تو
خونه حرف میزنم خیلى عجیب
نیست

طرف می ره خواســتگاری واسه ولى اینکه گاهى وسطاش میخندم
زیاده رویه دیگه نه ؟
پسرش .پدر عروس می گه:

آقازادهدانشگام میرن؟
طرف می گه :مسافر گیرش بیاد
این روزا فقط میشــه به عزرائیل
چرا که نه!
اعتماد کرد؛ چون حداقلش اینکه

قصد و نیتش مشخصه !
من اگه همین االنم زلزله بیاد
با باقیمونده غذایی که الی دکمه 
های کیبوردم هست میتونم یه ماه در یخچال رو باز کردم ،یه پشه در
حالی کهداشت فحش میداد ازش
زیر آوار زنده بمونم !
خارج شد !

امروز صبح که از خواب بیدار شدم 
اولین سوالی که برام پیش اومد این ما زیاران چشم یاریداشتیم ،یاران
هم متقابال از ما چشم یاری داشتن
بود که من کجام !؟
یــه کم که دقت کــردم فهمیدم ما منتظر اونا  ،اونا منتظر ما!

مامانم اتاقمو تمیز کرده!
ﭼﺸﻢ ﯾﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ

ﻣﺎ ﺯ ﯾﺎﺭﺍﻥ ِ
این همه پولی کــه دادم روزنامه ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻗﺮص ضد ﺗﻮﻫـﻢ
خریدم تا کار پیدا کنم اگه جمع ﺩﺍﺩ ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﺍﻻﻥ ﺑﻬﺘﺮﯾﻢ!!
کرده بــودم االن بــرج العربی رو 
آیا میدانســتید تعداد زوج یا فرد
خریده بودم !
بودن آدمهای کره ی زمین به من

بستگیداره؟!
فرق بین مردای قدیم و جدید:

قدیمترها لحن مردها:
گستاخی مکن زن!! طعام را بیاور یه پیژامــه دارم اینقدر راحته که
وقتی تنم میکنم هر  ۵دقیقه یبار
امــا اکنون:
عسلم امشب ظرفا نوبت منه یا تو؟! نگاه میکنم ببینم پامه یا نه!


یه ضرب المثل چینی همداشم که
یارو ﻣﻲ ﺯﻧﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﺵ داداشش
افتاد شکست متاسفاته!
داداشش ﻣﻴﮕﻪ  :ﺍﺯ ﻋﻤﺪ ﺯﺩﻱ؟

ﻣﻴﮕﻪ  :ﺁﺭﻩ
داداشــش ﻣﻴﮕﻪ :حساب کنید قیافه دخترای دوران
شــا نس حافظ و سعدی چه جوری بوده
آوردی ،کــه خال کنج لب یار «آپشــن»

دانشگاه
احمدی نژاد
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کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

جتدید رابطه با بریتانیا...

دور اول ریاست جمهوریاش آغاز
کرده بود) در حمایت از اعتراضات
ایرانیان ،بهانهای به دست مقامات
رژیم نداده بود تا آمریکا را به دست
داشتندر اعتراضات متهم کنند.
برای بار دیگر علی خامنهای پس از
 ۹ماه تعللدر محکوم کردن حمله
به سفارت بریتانیا وقتی خواست
در جمالتی کوتاه ،رفتار طرفداران
خود را نکوهش کند ،این کشور را
«خبیث» توصیف کرده و گفت:
«در قضیه اخیر اشغال آن سفارت
خبیث [بریتانیا] ،احساسات جوانان
درســت بود ولی رفتنشــان [به
داخل سفارتخانه]درست نبود».
حتریم بانک مرکزی ایران:

خشم منتهی به یورش به سفارت
بریتانیــا در تهــران در آذر  ۹۰به
دنبال آن بروز کرد که به پیشنهاد
این کشــور ،اتحادیه اروپا تحریم
بانک مرکزی ایــران را از تصویب
گذراند.
به رغم پیشتازی امریکا در اعمال
بســیاری از تحریمها بــر ایران،
تحریــم بانک مرکزی ایــران (به
عنوان مهلکترین ضربه به اقتصاد
ایران) نه به تصمیم واشنگتن که به
تصمیم لندن و اجماع اتحادیه اروپا
اتخاذ شد.
مخالفت لندن با حکومت سوریه:

بریتانیا یکی از سرســختانهترین
مواضع را علیه رژیم بشــار اســد
(متحــد اســتراتژیک جمهوری
اسالمی) اتخاذ کرده است.
این موضع آشــکار تا آنجاســت
که ویلیــام هیگ ،وزیــر خارجه
این کشــور رســماً اعالم داشت
که ائتالف ملی مخالفان ســوریه
را «تنها» نماینده مشــروع ملت
سوریه میداند و دولت متبوعش
کمکهای بیشتری به آنان تحویل
خواهددهد.

مواضع انتقادی در نقض حقوق بشر
در ایران:

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

>> ادامه از صفحه8 :

تصمیم به برقراری رابطه سیاسی
بین تهران و لندن در حالی اتخاذ
میشــود که لندن همواره یکی از
منتقدان نقض آشکار حقوق بشر
در جمهوری اســامی بوده است.
صراحت لنــدن دراین خصوص تا
آنجا بود که سایمون ُگس ،سفیر
وقــت این کشــور در تهران طی
یادداشتی در سایت رسمی سفارت
به انتقاد از وضع وخیم حقوق بشر
در ایران پرداخت.
ســفیر بریتانیا در ایران با انتشار
یادداشتی به مناسبت روز جهانی
حقوق بشــر ،اتهام اصلی نسرین
ســتوده را “در واقع دفاع شجاعانه
و آشــکار کردن بیعدالتیهایی”
دانست که “حکومت ایران ترجیح
میدهد ،پنهان بمانند”.
در واقع انتشــار این یادداشت بود
که خشم مجلســیها را به همراه
داشت و اعضای کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی ،خواستار
اخراج ســفیر بریتانیــا و کاهش
مناسبات سیاســی با این کشور
شــدند .در حقیقت همین اعالم
موضع مجلس بــود که تظاهرات
«خودجوش جمعی ازدانشجویان»
در برابر ســفارت بریتانیا و سپس
یورش به ساختمان آن را به همراه
داشت.
گفتوگو با “شیطان بزرگ” نه

بــه فاصله یک هفتــه از مکالمه
تلفنی حســن روحانی و اوباما و
همچنیندیدار محمدجواد ظریف
با همتای امریکایش در نیویورک،
علی خامنهای طــی بیاناتی این
اقدامات دولت روحانی را «نابجا»
توصیف کــرد .وی گفت« :برخی
از آنچه در ســفر نیویورک پیش
آمد به نظر مــا بجا نبود» .وی در
همین سخنرانی امریکا را «غیرقابل
اعتماد و خودبرتربین و عهدشکن»
توصیف کرد.
این جمله کوتــاه رهبر جمهوری

اســامی ،کافی بــود که موجی
از حمله و هجمه علیه سیاســت
خارجــی دولت یازدهــم را پس
از ســفر به نیویــورک دامن بزند.
کیهان با تیتری بزرگ وجود «خط
ســازش» در درون دولت را افشا
کرد ،سخنان محرمانه ظریف در
کمیسیون امنیت ملی مجلس به
صورتی تحریف شده به بیرون درز
کرد .جــواد الریجانی گفتوگوی
روحانــی – اوبامــا را توطئــه
صهیونیستهادانست و…
نتیجه

تجدید رابطه با بریتانیــا ولو در
حد تعیین کاردار غیرمقیم ،نشان
از آن دارد کــه دولــت روحانــی
سیاستی عملگرایانه رادر سیاست
خارجی خود اتخاذ کرده است .این
سیاست عملگرایانه را میتوان به
خوبــی در دیدار ظریف با همتای
بریتانیایــیاش و اینک در تعیین
کاردار از سوی دو کشور مشاهده
کرد.
اما ،جای بســی شگفتی است که
وقتی همین سیاست عملگرایانه
موجب دیدار ظریــف با همتای
امریکاییاش و یا مکالمه روحانی
با اوباما شد ،چنان رهبر جمهوری
اسالمی را آشفته کرد که با توبیخ
علنی کارگزاران خود ،تماسهای
یاد شــده با طــرف امریکایی را
«نابجا» توصیف کرد.
حال باید منتظــر ماند و دید که
دولــت روحانی چگونه میخواهد
در عین خصومــتورزی تهران و
امریکا با یکدیگر انبوه مشکالتی را
که پیش پای خود دارد حل کند.
با این توصیف ،باید پرسید که چرا
علی خامنهای حاضر به نرمش در
برابر بریتانیا هســت ولی در برابر
امریکا خیر؟
•
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

جشن
هالوبین

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

ویکرد دولت جدید
گشت ارشاد و ر

انجمن زنان ایرانی
در مونترال دومین
جشن هالوبین خود
را برگزار می کند
زمان  5 :شنبه 31
اکتبر
از ساعت  19تا 23

آزاده دواچی

گشت های ارشــاد و برخوردهای
خشن با زنان به بهانه ی مبارزه با
بدحجابی یكی از بحث انگیزترین
مســائل در حوزه ی زنــان بوده
است .حضور این گشت ها و نحوه
ی برخــورد با آنها حتی تجربه ی
بســیاری از فعاالن زنــان بوده و
موجبات اعتراض آنهــا را فراهم
كرده است.
نرگس محمــدی در نامه ی اخیر
خود می پرســد كجای پوشش او
ایراد داشته است كه باید اینگونه با
او برخورد شود ؟
او در نامــه اش از این برخوردهای
خشن انتقاد می كند .اما آن چیزی
كه برخــورد با حجــاب اجباری
را بغرنج تر كرده اســت استفاده
از نیروهای نظامــی برای كنترل
پوشــش زنان اســت .گذشته از
شــیوه ی برخورد با زنان به بهانه
ی حفظ حجاب اجباری ،مسئله
ی اصلی ،كنترل كردن بدن زنان و
اعمال خشونت علیه آنها برای نگاه
داشتن اخالقیات جامعه است و تا
زمانی كه بافت سنتی و مذهبیدر
كنار قانون از این كنترل تن برای
حفظ اخالقیات جامعه اســتفاده
كند این معضل به قوت خود باقی
خواهد ماند .در بســیاری از موارد
به خصوص در حــوزه ی ورزش
زنان ،حجاب اجباری زنان ایرانی به
امری دست و پا گیر تبدیل شده
است و شانس حضور زنان را برای
گرفتن عنوان قهرمانی تحت تاثیر
قرار داده اســت .گرچه بسیاری از
زنان ورزشكار ایرانی با وجود همین
اجبار توانســته اند در سطوح بین
المللی ورزشی بدرخشند ،اما گاهی
مانند تیم ملی كاراته زنان به دلیل
همین پوشــش از شانس قهرمان
شدن محروم شده اند.
به عبارت دیگر در طول چند سال
گذشته عدم برخورد دستگاه های
قانونی و در حقیقت حمایت دولت
از اســتفاده از خشونت علیه زنان

مکان:

Studio de Rouen, 3935 rue
de Rouen #109, H1W 1N4
Metro Pie IX

عالقمندان میتوانند برای کسب اطالعت
بیشتر به ایمیل زیر مراجعه نمایند:

iwamontreal@gmail.com

برای اعمال قدرت بیشتر در سطح
جامعه ،مسئله ی پوشش اجباری
را وارد شرایط پیچیده تری كرده
كه نیاز به بررســی و تبیین چند
جانبه است.
در این میان به نظر می رســد كه
اعمال این نوع برخوردها عموما با
تشویق و همراهی گروه های تندرو
مذهبیدردرون سیستم حکومتی
همراه اســت ،به خصوص كه به
كرات نوع پوشش تعریف شده ی
مطابق اصــول مذهبی از تریبون
های مختلف تبلیغ می شــود و
حتی در بعضی مــوارد زنانی كه
این نوع پوشش ایده آل را رعایت
نكننــد از جانب همین نیروها به
شدت مورد حمله قرار گرفته اند.
با این حــال نیروهــای افراطی
مذهبی تمایــل دارند تا با كنترل
سیســتماتیك زنان در ســطوح
مختلف اجتماع ،به نوعی جلوی
حضور مســتقل و پررنگ آنها را
در عرصه عمومی بگیرند و هرچه
بیشتر بر ســیطره ی قدرت خود
بیفزایند تــا آنجایی كه در بعضی
موارد این كنترل به شدت رنگ و
بوی سیاسی به خود می گیرد.
همین تاكید بر پوشش و حضور
مداوم گشــت های ارشاد ،گاهی
به عنوان حربه ای برای تبلیغات
سیاسی استفاده شده است.
برای مثال همه به خاطر داریم كه
در اولین دوره ی ریاست جمهوی
آقــای احمدی نــژاد در تبلیغات

انتخاباتــی از برخــورد پلیس با
بدحجابان انتقاد شد اما به محض
رســیدن به ریاســت جمهوری
برخوردهــای نیروهای انتظامی با
زنان با شــدت بیشتری گسترش
یافت .دولت نهــم و دهم در تمام
طول مسئولیت خود به نوعی از این
خشونت استقبال كرد و به قدرت
گرفتن ایدئولــوژی های مذهبی
علیه زنان كمك فراوانی كرد.
در طول همین دوره بود كه صحنه
هایی از درگیــری ها ی روزمره با
زناندر خیابانها منتشر شد و سوال
اساسی را در ذهن بسیاری مطرح
كرد كه واقعا چر زنان باید متحمل
این چنین برخوردهایی باشند؟
انگار هرچه حضــور زنان در بافت
سیاسی اجتماعی پر رنگ تر شد
محدودیت های پوششی افزایش
یافت .
با این حــال یكی از شــعارهای
انتخاباتی آقــای روحانی در واقع
تاكید بر بــاز گرداندن منزلت به
زنان بوده اســت ،ایشان در نطق
های انتخاباتی شان گفتند:
«اگر بار مســئولیت بر دوش من
افتاد ،کرامــت را به دانشــگاه و
دانشجو بازخواهم گرداند و منزلت
را به زنان بــاز خواهم گرداند .من
به کمک پلیس کاری خواهم کرد
که امنیت واقعی باشد و دختران
مــا در خیابان احســاس امنیت
کنند و نخواهم گذاشت مأموری
بینام و نشان از کسی سئوال کند.

عکاسی ...

فنگویندگی

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

توسط :رضا هومن

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

514-833-8684

اوتــاوا

 2بـاردرروز

مونتریال -اوتاوا
اوتاوا -مونتریال
 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:
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(613) 265-5899

ای گفته اند
كــه نیروی
انتظامی از ســر اكراه وارد شــده
است .اگر مسول نیروهای انتظامی
خود اذعان مــی كند كه تمایلی
به دخالــت ندارد و با اكــراه وارد
می شــود .پس كدام سازمان و یا
مرجع قانونی بر استفاده از نیروهای
نظامی برای حفظ حجاب تاكید
دارد؟ چرا عــده ای بدون آن كه
قانون برای آنها تعیین كند مسئله
ی بدن زنان را به یك آبروی ملی و
یا یك نرم و معیار اخالقی در جامعه
تبدیل می كنند و برای نگهداشتن
همین اخالق حاضرند دســت به
هر خشونتی علیه زنان کشورشان
بزنند؟
شاید بتوان گفت شكافی در عقاید
و آراء نســبت به حجاب زنان در
حامعــه ی ایران وجــود دارد كه
نشــأت گرفته از دید افراطی و یا
معتــدل قدرت سیاســی به این
مسئله است .دسته ای از صاحبان
قدرت و ثروت ،خشونت علیه زنان
را از طرق مختلف تبلیغ می كنند
اما دسته دیگر شامل كسانی است
كه با توجه به پتانسیل های باالی
زناندر جامعه ،مشاركت فعال زنان
و مــردان در جامعه را باور دارند و
بر ایــن عقیده اند كــه از طریق
اعمال زور و قدرت و برخوردهای
خشونت آمیز نمی توان اخالقیات
جامعــه را بر قرار كــرد  .در طول
هشــت سال گذشــته یك دست
شدن انواع ساختارهای حكومتی

http://jamnews.ir/detail/
News/235783
http://www.dw.de

>> ادامه از صفحه37 :

مطلب تمرکز خواهد کرد.
•

دختران خود حافظ حجاب و عفاف
هستند».
در واقــع آقای روحانــی به طور
مشــخص و صریح بر تمایز میان
حجاب و عفاف تاكید كرده اند به
طوری كه ایشــان عفاف را برتر از
حجاب دانســتند و حتی در چند
روز گذشته از برخورد خشن پلیس
با زنان انتقاد كرده اند.
به نظر می رسد كه اظهارات آقای
روحانی مــی تواند حداقل زمینه
و فضا را برای به چالش كشــیدن
برخورد پلیسی و امنیتی با پوشش
زنان ،مهیا كند .به گمان من این
گونه اظهارات قادر اســت تا افراد
مســئول در این زمینه را خطاب
قرار دهد و به مســئله ی برخورد
پلیس با پوشش و حجاب زنان با
دید مسئوالنه تری نگاه كند.
گرچه كه تعریف عفاف و حجاب
از لحــاظ مفهومی تمایز چندانی
ندارنــد و هر دو به نوعی صحه بر
كنترل حق طبیعی افراد بر رفتار و
تن خود است اما نكته ی مثبت در
این سخنان خطاب قرار دادن زنان
و مردان بــه طور برابر برای حفظ
عفاف و نفی اســتفاده از خشونت
علیه زنان است.
اما پرسش اینجاست كه چه قدر
نقش رئیس جمهــور در زدودن
خشونت علیه زنان می تواند موثر
باشد؟
در یكی از خبرها نوشته شده بود
كه آقای احمدی مقدمدر مصاحبه

و دولت با نیروهــای اصول گرا و
تند رو  ،قدرت تمامــاَ افراطی را
بر نظام روابط و اخالقیات جامعه
چیره گردانده بود  ،این نوع اظهار
نظرها گرچه هنوز نسبت به زنان
آنچنان تغییر شگرفی نكرده اند اما
می تواند با توازن قدرت با نیروهای
افرطــی و بســط آن بــه حذف
رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان
یاری رساند .گر چه آن چیزی كه
اهمیت دارد تاكید بر حق و اختیار
اتتخاب حجاب است با این وجود
اما هر حركتی از درون ســاختار
قدرت و مسئوالن اجرایی كه بتواند
از تسلط و اقتدار بالمنازع نیروهای
افراطی بکاهد را می توان سودمند
ارزیابی كرد .اظهارات آقای روحانی
همانند بعضی از مسئوالن كه بعضاَ
به این نوع برخوردها انتقاد كرده
اند ،نیازمند بررســی و موشكافی
است ،و البته خو د نشان دهنده ی
این امر است كه برخورد خشونت
آمیز با زنــان در حوزه ی حجاب
و پوشــش نه زاییده عرف و قانون
جامعه ،بلكه به دلیل رشد یافتن
نیروهای افرطی و ایدئولوژی های
مذهبی علیه زنان است كه تماماَ
سعی دارند با فشار به زنان ،كنترل
بدن آنها و همینطور اشاعه و اعمال
خشــونت در جامعه به نوعی به
افزایش و تثبیت هرچه قدرت خود
دست یابند).مدرسه فمینیستی(
پانوشت ها:

اگر میخواهید پرتره هایی که میگیرید
از خود سوژه ها زیبا و جذاب تر باشند
باید حتما این نکته ی کلیدی و مهم
زیر را در هنگام عکســبرداری رعایت
کنید:
از سوژه با لنز ثابت و از فاصله ی نسبتا
دور عکسبرداری کنید تا اعواج تصویر
(دفورمه شدن صورت سوژه) بر روی
صورت شخص به کمترین حالت خود
برسد.
عنایتداشته باشید که هزینه ی خرید
برخی لنزهای حرفه ای ،از پیشرفته
تریندوربینها هم گرانتر میباشند! اگر
هزینه و قصد خریــد لنزهای فوق را
ندارید ولی مایل هستید که پرتره های
شخصی زیبایی از خود و خانواده تان
داشته باشید ،به استودیویی مراجعه
کنید که بهترین و حرفه ای ترین نوع
لنزها را در اختیار دارد و با لنز نرمال
عکاسینمیکند.
مثال استودیو فوتوبوک!
جهت اطالع شــما عزیزان ،لنزهای
ســری  ،Lحرفه ای تریــن لنزهای

ســاخت کمپانی «کنن» میباشند.
مشــخصه ی بارز این لنزها ،یک نوار
باریک قرمز رنگی است که بر روی این
سری از لنزها مشاهده میشود.
هزینه ی خرید این نوع لنزها ،معموال
دوبرابر لنزهای مشابه است.
هر کدام از این لنزها از چندین عدسی
پشت سر هم تشکیل شــده اند که
بهترین تصاویر را به ثبت برسانند.
در ســاخت این عدسی ها دقت فوق
العاده ای منظور میشود .مثال در زمان
قالب ریزی کریســتال مــذاب برای
ساخت عدســی های حرفه ای آن،
زمان سرد شدن عدسی را طوری در
دستگاههای خاصی تنظیم میکنند
که چندین روز و حتی هفته به طول
بینجامد .در صورتی که عدســی به
سرعت سرد شود ،در ساختار فیزیکی
آن ،حبابهای میکروســکوپی بسیار
ریزی شــکل میگیرد و تاثیر بدی بر
کیفیت تصویر خواهدداشت.
برخی لنزهای درجه دو و سه ،باعث
میشوند که اعواج تصویر زیاد شده و
افراد ،زشت تر از چیزی که هستند به
نظر برســند .پس یک عکاس ماهر و

مجرب ،برای خلق بهترین تصاویر ،به
ّ
تجهیــزات حرفه ای و درجه یک هم
نیاز دارد .به همین دلیل است که کار
برخی عکاسان از محبوبیت بیشتری
برخوردار است.
برخی لنزها ،مجهز به «استابیالیزر» یا
همان «لرزه گیر» نیز میباشند تا لرزه
های دست عکاس را کمتر در تصویر
ثبت کنند.
ترجیحــا هر چه عدد کنــار  ،Fعدد
کوچکتری باشــد ،نشانه ی آن است
که دیافراگم بیشتر باز شده و دوربین
قادر خواهد بود که در نورهای خیلی
ضعیف نیز عکس بگیرد.
برخی اوقات لنزهــای دو کاره ای را
میبینیم که مثال هم نســبتا «واید»
بوده و هم «تله زوم» .مثال:
لنز  300-28میلیمتر5.6 - 3.5 F ،
کانن.
طبق فتوای علمای عکاس« ،احتیاط
واجب» آن است که همیشه چند لنز
مختلف را در کیف دوربین خود حمل
نموده تادر مواقع مختلف بتوانید با آنها
شــاهکارهای بی نظیری را خلق و به
منصه ظهور برسانید!

•

لنزهای دیگری نیــز وجود دارند که
میتــوان به صورت دســتی و قبل از
گرفتن عکس ،بخشی از لنز را به باال
و پایین و یا چپ و راست خم کرد تا
پدیده ی کروی شدن تصویر و تغییر
شکل ظاهری سوژه را جبران نماید.
به این لنزها  TILT SHIFTمیگویند
که کاربردشان معموال در معماری و
ایجاد پرسپکتیو واقعی سازه ها و بناها
میباشد.
لنزهای دوربین تان پرشمار باد!

برای یادگیری بیشتر و تمرین عملی
مباحث مطرح شــده ،در جلســات
مجانی و صلواتی -آموزش عکاســیاستودیو فوتوبوک شرکت فرمایید.
برای اطالع ،لینک استودیو فوتوبوک را
در فیسبوک الیک کنید تا به موقعدر
جریان این کالسها قرار بگیرید:
عکاس مهاجر ،استودیو فوتوبوک:
www.facebook.com/
studiophotobook1

(514) 984-8944
•
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الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

ازنازی بپرس!...
حکایت:

..

یادتان باشد.
زندگی پیشکشی
شبی از شبها ،شاگردی در حال عبادت
ه یادتان باشد که
همیش
خوب زیستن ،لبخند
و تضرع و گریه و زاری بود.
ت برای شادمانی و
اس
رد اســت و مثبت
در همین حال مدتی گذشــت ،تا آنکه
هر ف
زیباتریــن آرایش ی .زندگی کوتاه تر از
با
اســتاد خود را ،باالی سرش دید ،که
شی کلید خوشبخت
اندی
طر مسائل بی ارزش
تعجب و حیرت؛ او را ،نظاره می کند!
ست که خود را بخا
آن ا
ابراز
استاد پرســید  :برای چه این همه
دچار استرس کنید.
ن لذت ببرید ،کمتر
ناراحتی و گریه و زاری می کنی؟
ه لحظه های عمرتا
از هم
ذیرید و مادامی که
گذشت
و
شاگرد گفت  :برای طلب بخشش
ت کنید و بیشتر بپ
قضاو
سانید همانگونه که
خداوند از گناهانم ،و برخورداری از لطف
ی آســیب نمی ر
به کس
د و اهمیت ندهید
خداوند!
ت دارید زندگی کنی
دوس
ونه فکر می کنند و
استاد گفت  :سوالی می پرسم  ،پاسخ ده؟
گران درباره شما چگ
که دی
شاگرد گفت  :با کمال میل؛ استاد.
چه می گویند.
اســتاد گفت  :اگر مرغی را ،پروش دهی ،
پرورش آن چیست؟
هدف تو از
ِ
ف
ق
ط
شاگرد گفت :خوب معلوم است استاد؛ برای
صبح کهنازگاه تو...
خ
وا
.
شوم
آنکه از گوشت و تخم مرغ آن بهره مند
ب
بیدار شد
ت
ار
رو سرش فقط سه
مو
م
ون
ده
بو
اســتاد گفت :اگر آن مرغ ،برایت گریه و زاری
د ،با خودش
اینکه امروز موهامو بب گفت" :هییم! مثل
کند ،آیا از تصمیم خود ،منصرف خواهی شد؟
اف
م
بهتره! "و موهاشو
بافت و
ر
وز
خ
وب
ی
دا
ش
ت!
شاگردگفت :خوب راستش نه!...نمی توانم هدف
فــردای اون ر
وز
که
بی
دار
دیگری از پــرورش آن مرغ ،برای خود ،تصور
ش
ــ
د دو تار مو رو
سرش مون
ده
ب
ود
"
هی
یی
م!
ا
کنم!
مروز فرق وسط باز
استاد گفت :حال اگر این مرغ  ،برایت تخم طال میکنم" ایــن کار
رو
ک
رد
و
ر
وز
خ
یل
ی خوبی
داشت
دهد چه؟ آیا باز هم او را ،خواهی کشت ،تا از پس
فر
بود دای اون روز تنها ی
ک
ت
ار
مو
رو
آن بهره مند گردی؟!
سر
ش
"ا
رو وکی امروزدم اسبی
می
بن
د
م"
ه
می
ن
شاگرد گفت  :نه هرگز اســتاد ،مطمئنا آن
کار
کرد و خ
روز بع یلی بهش میومد !
د
تخمها ،برایم مهمتر و با ارزش تر  ،خواهند
که
بیدار شــد هی
ن
بو
د!
چ مویی رو سرش
ف
ری
بود!
اد زد ،ایول! امروز
درد سر مو درست
کردن ندارم!
استاد گفت :

پس تو نیز؛ برای خداوند ،چنین باش!
همیشه تالش کن ،تا با ارزش تر از جسم ،
گوشت  ،پوست و استخوانت؛ گردی.
تالش کن تا آنقدر برای انسانها ،هستی و کائنات
خداوند ،مفید و با ارزش شوی
ِ
ِ
رحمت او را،
لیاقت توجه ،لطــف و
تا مقام و
بدست آوری .
خداوند از تو گریه و زاری نمی خواهد!
او ،از تو حرکت ،رشد ،تعالی ،و با ارزش شدن را
می خواهد و می پذیرد،
نه ابرا ِز ناراحتی و گریه و زاری را!.....

همه چیز به ن

گ
اه تو بر می گرده !

رای مثبت کنگره آمریکا به...

>> ادامه از صفحه5 :

و در نتیجه ،میزان استقراض الزم
دولتی برای تامین کسری بودجه را
هم معین میکند و تصویبنشدن
الیحه بودجه ،به معنی آن اســت
که دولــت آمریکا دیر یا زود برای
پرداخت بهره و اصل اوراق قرضه
دولتی با مشکل مواجه خواهد شد.
در عیــن حال ،بر اســاس قوانین
ایاالت متحده ،کنگره باید هر سال
سقف مجموعه بدهیهای دولتی
را نیز تعیین کند تا به این ترتیب،
امکان استقراض دولت برای تامین
کســری بودجه ساالنه فراهم آید.
این مصوبه به قانون "تعیین سقف
بدهی دولت" شهرت دارد و عمال،
اجرای قانون بودجه مصوبه کنگره
را امکانپذیر میکند.
قــرار اســت روز پنجشــنبه ۱۷
اکتبر ،خزانــهداری آمریکا مبلغ
 ۱۲۰میلیــارد دالر بــرای تامین
هزینههای دولتی استقراض کند و
تصویبنشدن سقف بودجه ،عمال
مانع از آن میشد که دولت بتواند
پرداختهایی را که برعهده دارد ،از
جمله بازپرداخت اصلی بدهیهای
قبلی را انجام دهد.
با وجــود این ،برخــی از ناظران
توافق امروز را نوعی راهحل موقتی
شمردهاند و هشدار دادهاند که در
ابتدای سال جدید میالدی ،بحران
بودجه دوبــاره دامنگیر اقتصاد
آمریکا خواهد شد.

جمهوریخواهــان کنگره که در
نظرسنجیها از مردم آمریکا بابت
ایــن تعطیلی دولت و بنبســت
پیشآمده سرزنش شــدهاند ،روز
چهارشنبه اذعان کردند که در این
باره شکست خوردهاند.
جــان بینــر ،رئیــس مجلــس
نمایندگان ،در این باره گفت" :ما
خوب جنگیدیم ولی نبردیم".
بــه نظــر میرســد انتقادهای
رد میــان
دنحزبــی
رو
جمهوریخواهان هم باال بگیرد.
لینــزی گراهــام ،ســناتور
جمهوریخواه ،گفته است" :ایندو
هفته گذشته،دو هفته خیلی بدی
برای حزب جمهوریخواه بود".
جان مککیــن ،ســناتور بانفوذ
جمهوریخــواه ،گفته اســت که
ایســتادگی مجلــس نمایندگان
در مقابــل دولــت" ،یکــی از
خجالتبارترین دورههایی بوده که
من در سالهایی که در سنا بودهام،
دیدهام".
در ســال  ۱۹۹۵و در دولــت
بیل کلینتون هــم بین دو حزب
دموکرات و جمهوریخواه درباره
بودجــه اختالفنظر جدی پیش
آمد و به تعطیلی دولت منجر شد.
آن تعطیلی به حزب جمهوریخواه
نزد افکار عمومی آمریکا ضربه زد.

اکثریت جمهوریخــواه مجلس
نمایندگان آمریکا ،تصویب بودجه
جدید دولت را بــه تعویق اجرای
اصالحات بیمههای درمانی باراک
اوباما مشروط کرده بود.
کاخ سفید با خودداری از پذیرش
این شــرط گفته بود تا زمانی که
کنگــره بودجه موقــت دولت را
تصویب نکند ،با جمهوریخواهان
بر سر بودجه مذاکره نخواهد کرد.
بخش دیگری از اختالف نظر مالی
ایجاد شــده میان دولت و کنگره
آمریکا ،بر سر ســطح استقراض
دولت ایاالت متحده بود.
باراک اوباما در تالش بود که سقف
مجاز برای استقراض وزارت دارایی
را افزایش دهد کــه این موضوع
با مخالفــت جمهوریخواهان در
مجلس نمایندگان روبهرو شد.
سیاســتمداران ،فعــاالن مالی و
اقتصاددانان مختلفی هشدار داده
بودند کــه اگر با افزایش ســقف
استقراض که کاخ سفید خواسته
اســت موافقــت نشــود ،عواقب
سنگینی برای اقتصاد جهانی دارد.
برآورد شــده است تعطیلی
دولــت در  ۱۶روز گذشــته،
 ۲۴میلیــارد دالر به اقتصاد
آمریکا لطمه زده است و رشد
اقتصادی فصل پاییز را به شکل
قابلتوجهی کاهش خواهد داد.
قانون بودجه حاوی مجوز وضع و
اخذ مالیات و هزینهکردن آن است سرزنش برای جمهوریخواهان

•

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!

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال

به ما Facebook.com/
بپیوندید! paivand.montreal

UNION MONDIALE
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یکاری در ایران
قه ب

ابعا ِد بی ساب
بیــکاری در ایــران ابعــا ِد
حیــرتآوری به خود گرفته
است.
ســال اخیر،
در یک صــد
ِ
هیچــگاه همچــون امروز،
بیکاری در چنیــن ابعادی
سابقه نداشته است.
میلیونها تن از مردم ایران
بیکارند و هــر روز صدها و
ارتش
هر ماه هــزاران تن به ِ
چندین میلیونــی بیکاران
افــزوده میگــردد .اقتصاد
سرمایه داری ایران در چنان
رکودی فرورفته که نرخ رشد
منفی تولی ِد ناخالصداخلی به ۵درصد زیر
صفر سقوط کرده است.
تعدادی از کارخانههــا و دیگر واحدهای
تولیدی و خدماتی تعطیل و تعداد زیادی
ِ
ظرفیت تولیدشان به کمتر از نصف
از آنها
کاهش یافته اســت .تعطیلی  ٨٠درصد
صنعتی
واحدهای تولیدی شــهرکهای
ِ
شــهرکرد ،بیکاری هزاران کارگر را در پی
داشــته اســت .نزدیک به نیمی از ٣۵٠
هزار کارگر شــاغل در واحدهای سازنده
ِ
صنعت
قطعات خودرو و یک سوم کارگران
سال اخیر به
طول دو ،سه ِ
ریختهگری در ِ
خیل بیکاران پیوستهاند.
ِ
اخراج ســازیها روزمره ادامــه دارد که
اخــراج  ١۵٠٠کارگــر
جدیدتریــن آن
ِ
صدراســت .همزمــان با تشــدی ِد رکو ِد
اقتصادی ،دولت به ویژه پس از تحریمهای
کالن
بحران مالی و
بین الملی با
ِ
کسری ِ
ِ
بودجه روبرو شــده است .نتیجتا تعدادی
از پروژههای عمرانــی متوقف و در طول
کارگران
دو ســال اخیر ،یک میلیــون از
ِ
شاغل در این پروژهها کار خود را از دست
سرشماری مرک ِز آمار
دادهاند .نتایج آخرین
ِ
حاکی ست که  ٧۶٨هزار تحصیلکردهی
ِ
اکثریت آنها را زنان
دانشگاهی بیکارند که
رغم اینکه بیشترین
تشکیل میدهند .به ِ
تعداد دانشجویان را در یک دهه گذشته
زنان تشــکیل می دادند و قاعدتا میباید
چندین میلیون از آنها وارد بازار کار شده
باشند ،اما گزارشها حاکیست کهدر نیمه
دوم دههی هشتاد ،نزدیک به یک میلیون
زنان شاغل کاسته
از مجموع  ۴میلیونی ِ
شده است.
ِ
همهسالهصدهاهزاردانشآموز،
تحصیالت
دبیرستانی خود را به پایان میرسانند و به
بازار کار سرازیر میشوند ،اما اکثریت بسیار
بزرگ آنها نیز نمیتوانند کاری پیدا کنند و
به اردوی میلیونی بیکاران میپیوندند.
با ایــن تصویر از ابعاد بیــکاری در ایران،
ســئوال این اســت که چنــد میلیون از
کارگران و زحمتکشان در ایران بیکارند؟
ِ
ِ
آمارگیری
موسســات
مقامــات دولتی و
ِ
رژیم ارقام بسیار متفاوت و متناقصی ارائه
انعکاس ابعاد
میدهند که هیچیک نیــز
ِ
واقعی بیکاری در ایران نیست.
در کشوری که شــارالتانهای اسالمگرا،
زمام امور کشور را در دست دارند و دروغ
و فریب جزء جداییناپذیر حرفه آنهاست،
رئیس جمهورش تا همین چند ماه پیش
ادعای اشــتغال ساالنه هشــت صدهزار
و حتی بیش از یک میلیون را داشــت و
وعده مــیداد که تا پایان دوره ریاســت
جمهوریاش بیکاری را ریشهکن خواهد
ساخت .اما مرکز آمار رژیم ،نرخ بیکاری را
در ســال  ١٢ /٢ ،٩١درصد و نزدیک به ٣
میلیون اعالم نمود .رقمی که همواره تکرار
میشــود و هر آنچه که بر تعداد بیکاران
افزوده گردد ،از سه میلیون تجاوز نخواهد
کرد.
بر طبق دادههای مرکز آمار ،باالترین نرخ
بین  ٢٠تا
بیکاری با  ٢٨درصد به
جوانان ِ
ِ
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دمکراسیشورایی
ازتارنمایتلویزیون
دمکراسیشوراییدیدنکنید
تلویزیون دمکراسی شورایی

استان
 ٢۴ســال تعلق دارد و از این بابت
ِ
لُرســتان با  ۵٩درصد ،گیالن  ۵۴درصد،
ایالم  ۴۶درصد ،در صدر قرار دارند .انتشار
رسمی شــاغلین و بیکاران در دوران
آمار
ِ
هشت ساله زمامداری احمدی نژاد نشان
سال  ٨۴تعداد شاغلین ٢٠
میدهد که در ِ
میلیون و  ۶١٨هزار نفر بوده است.
این رقم در سال  ٩١به  ٢١میلیون وصد
 ۶٠٠هزار نفر رسیده است .یعنی حتی بر
طبق آمار رسمی ،در طول هشت سال در
ِ
ِ
جمعیت فعال
حالی که چندین میلیون به
افزوده شده است ،به طور متوسط ساالنه
حدود  ۵٠هزار بر تعداد شاغلین افزایش
یافته است .در واقعیت اما افزایشی در کار
نبوده و تعداد شــاغلین بسیار کمتر از آن
چیزیست که مرکز آمار اعالم میکند .چرا
که در آخرین سال دوره ریاستجمهوری
خاتمی برای دستکاری در آمار اشتغال و
بیکاری  ،مبنای یک ساعت کار در هفته
به عنوان شاغل در محاسبات آماری قرار
گرفت که شــامل محصلین ،دانشجویان،
زنان خانهدارکه به شوهر خود
ســربازان و ِ
یک ســاعت کمک کردهاند نیز گردید ،تا
بدینطریق تعداد شاغالن افزایش یابد.
طبق همین آمار رسمی ،تعداد بیکاران
بر ِ
نیز در طول  ٨سال تقریبا ثابت مانده است
در حالی که در ســال  ٨۴تعداد بیکاران
٢میلیون و  ۶٧۴هزار نفر اعالم میشود در
ســال  ٩١این رقم  ٣میلیون و  ٩۴۴هزار
نفر است یعنی در این فاصل ِه هشت ساله
گویــا در هر ســال  ٣٣٧۵٠نفر بر تعداد
بیکاران افزوده شده است .این ارقام آشکارا
نشــان میدهد که مرکز آمار جمهوری
اسالمی نیز در ارائه آمار کذب ،دست کمی
ِ
از احمدینژاد و دیگر سران و
مقامات رژیم
ندارند.
ِ
وخامت اوضاع
روحانی برای نشــان دادن
کردن دروغ پردازیهای
اقتصادی و افشــا ِ
احمــدی نژاد اعالم کرد که آمار ســاالنه
اشــتغال در دوره زمامداری وی  ١۴هزار
نفر بوده اســت .با این وجود ،او باز هم در
مورد تعداد بیکاران بــه  ٣میلیون مرکز
آمار اســتناد کرد .در حالــی که از مدتها
پیش حتی برخــی از نمایندگان مجلس
نرخ بیکاری را در ایران  ٣٠درصد و تعداد
بیکاران را در حدود  ٨میلیون اعالم کرده
بودند ،خبرگزاریدولتی مهر ،اخیرا با اشاره
به آمار و ارقام متناقضی که ارائه میشود
نوشت:
"کارشناسان اقتصادی میگویند هر یک
درصد رشــد اقتصادی برابــر با صد هزار
فرصت شــغلی در کشور است .بنابراین با
یک حساب ساده میتوان گفت در فاصله
سالهای  ٩٠تا پایان  ٩١دستکم  ٨۶٠هزار
شغل در کشور از بین رفته است"
استناد این خبرگزاری به کاهش شدید نرخ
رشد در طول دو سال گذشته است.
سرانجام ،در تازه ترین اظهارنظرها بر سر
جمعیت بیکاران در ایــران ،وزیر اقتصاد
روحانی اعالم کرد که به زودی بازا ِر کار با
هشت میلیون نیروی متقاضی کار مواجه
خواهد شد .واقعیت اما این است که بازار

کار ،الاقل از دو ،ســه سال پیش با هشت
میلیون نیــروی متقاضی کار مواجه بوده
اســت .تعداد بیکاران اکنــون باید رقمی
بسیار بیش از هشت میلیون باشد.
کافیست اشاره شود که جمعیت کنونی
ایران به  ٧٧ /۵میلیون رسیده است .مرکز
آمار ،جمعیت غیر فعال را ٣۵ /۵میلیون
اعــام نموده که البتــه در جزئیات آن از
جملــه  ١۶میلیون زنان خانــهدار و ١٣
میلیون دانش آموز که طبق آخرین آمار
 ١٢میلیون میباشد ،ارقام غیر واقعی بسیار
است.
اما اگر همین آمار رسمی را بر  ٢١میلیون
رقم آنهم غیر واقعی شاغلین بیافزائیم و از
کل جمعیت کشور کم کنیم ،بیست و یک
میلیون باقی میماند .حال اگر ده میلیون
از این رقم باقی مانده را تحت عنوان موارد
دیگر حذف کنیم ،باز هم تعداد بیکاران در
ایران از ده میلیون بیشتر خواهد بود.
با این حساب ،کشور ایران فقط از نظر تورم
نیست که باالترین مقام را در جهان به خود
اختصاص داده ،بله از نظر درصد بیکاری
نیز سرآمد متام کشورهای جهان خواهد
بود.

ابعاد بسیار گسترده بیکاری در ایران ،چنان
فجایــع و مصائبی برای تودههای کارگر و
زحمتکش به بار آورده است که نمونه آن
را نمیتوان در طول یک صد سال گذشته
سراغ گرفت .بیکاری فقط فقر و گرسنگی
میلیونهــا کارگر و زحمتکــش را به بار
نیاورده است ،بلکه زندگی عموم توده های
زحمتکش مردم ایران را تباه کرده است.
بیکاری گســترده است که
در نتیجه این
ِ
میلیونها تن از مردم ایران در دام اعتیاد
گرفتار آمدهاند و ایران مقام نخست را در
سراسر جهان از نظر معتادان به مواد مخدر
به خود اختصاص داده است.
در نتیجه بیکاری و فقر و گرسنگیســت
که تن فروشــی در مقیاس بیسابقه ای
رشــد کرده است .همین بیکاری و فقر و
گرسنگیست که صدها هزار کودک کم
سن و ســال را به کودکان کار و خیابانی
تبدیل کرده اســت .همین بیکاری ســر
منشا و باعث رشد انواع و اقسام بزهکاری و
ناهنجاریهای اجتماعی شده است .جوانان
کشــور که عموما متعلق به خانوادههای
زحمتکشاند و نمیتوانند کاری پیدا کنند
بیآینده میشوند و زندگیشان از همان
آغاز تباه میشود.
مسبب این اوضاع فاجعهبار جامعه کیست؟

طبقه سرمایهدار حاکم بر ایران ،نمایندگان
سیاســی آنها و پادوان جیره خوارشــان
همواره کوشیده و می کوشند سر منشاء
و علت این همه بیکاری ،فقر ،گرسنگی،
انحطاط مــادی و معنــوی را در جامعه
ِ
تبلیغات کر کننده
ایران پنهان سازند .به
آنها در همین روزها که توجه شود ،علت
تمام بدبختیهــای تودههای زحمتکش
مردم ایران ،تحریمها و نجاتبخش آنها از
این اوضا ِع فالکت بار ،دولت امریکا عنوان
میشود.
واقعیت اما این اســت که نــه تحریمها

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

علت وضعیت فاجعهبار موجود
در ایران اســت ونه قدرتهای
امپریالیســت از جمله امریکا
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:
نجات بخش مردم ایران از این
http://tvshora.com
عامل
اوضــاع .تحریمهــا فقط
Email: shora.tv@gmail.com
تشــدید کننده آن چیزی بوده
است که بیش از تحریمها وجود
آزادســازی قیمتها و ِ
حذف یارانهها بود.
داشته است.
اگر جامعه ایران در تمام دوران اســتقرار اجرای این سیاست در شرایطی که اقتصاد
جمهوری اســامی با بیکاری گســترده در یک بحران رکود تورمی مزمن بسر می
روبرو بوده و این بیکاری پیوسته افزایش برد ،نه فقط با موج تورم افســار گسیخته
یافته اســت ،سرمنشــاء ِ
وعلت آن نظام جدید وضعیت مادی و معیشتی کارگران
ســرمایهداری حاکم ایران اســت .نظا ِم و زحمتکشان را وخیمتر کرد ،بلکه منجر
گسیختگی اقتصادی ،تشدید
طبقاتی ســرمایهداری حتی در شرایطی به یک ازهم
ِ
کــه مرحله رونق خود را مــی گذراند به رکود و تعطیلی برخی موسسات تولیدی
موج جدیدی از اخراج سازیها گردید.
یک ارتش ذخیره نیــروی کار نیاز دارد .و ِ
بنابرایــن بیکاری جزء الیتجــزای نظام هنوز تحریمهای بین المللی به مرحله اجرا
سرمایهداریست .اما بحرانهای اقتصادی درنیامده بود که نتایج ویرانگر سیاســت
نیز جــزء الیتجــزای دیگری از شــیوه نئولیبــرال دولت و تاثیر آن بر شــرایط
سرمایهداریست.در دوران بحرانهاست زندگی کارگران آشکار گردید.
که بسیاری از کارگران بیکار میشوند و به لذادر حالی که بحران اقتصادی بهدرجهی
ِ
ارتش بیکاران میپیوندند و بیکاری بیسابقهای عمق و وسعت گرفته بود ،نرخ
صفوف ِ
به یک پدیده چشمگی ِر این نظام تبدیل رشد اقتصادی شدیدا افت کرد و نرخ تورم
اقتصاددانان به حدود  ۴٠درصد رســید .تحریم های
میگردد .در ایران نــه فقط
ِ
نظم موجود ،بلکه حتــا برخی مقامات و اقتصادی نیز به مرحله اجرا درآمد و بحران
سران رژیم به
ســران رژیم معترفند که نظم اقتصادی به مرحلهای رسید که حتی ِ
ِ
وخامت اوضاع اعتراف کردند .اما همانگونه
طول تمام ســالهای استقرار
موجود ،در ِ
جمهوری اسالمی در ایران ،در چنگال یک که پیش از این گفته شــد ،تالش کردند
ِ
ِ
وضعیــت وخیم موجود را تحریمها
علت
بحران رکود تورمی گرفتار بوده و هیچگاه
معرفی کنند و بر سر منشاء و علت واقعی
نتوانسته بر این بحران غلبه کند.
کالن دولت از نفت ،بهویژه در آن سرپوش بگذارند.
درآمد بسیار
ِ
ســال گذشته ،استمرار بحران
دوران احمدی نژاد نیز کمترین تاثیری بر تجربه ٣۵
ِ
ِ
عواقب این بحران که
حل این بحران نداشته است .طبیعیست رکود تورمی موجود و ِ
ِ
که وقتی بحرانهای نظم ســرمایهداری بیکاری چندین میلیونی یکی از نمونههای
بحران ساختاری تبدیل میشوند برجسته آن است ،به وضوح نشان میدهد
به یک
ِ
و زمانی که ایــن بحرانها چنان مزمن و که راهی برای حل این بحران در چارچوب
ادامهدار میشــوند که سرمایهداری هرگز سرمایهداری ایران نیست.
روی رونق را به خــود نبیند ،نظیر آنچه اگر حتی تمام تحریمهــای موجود ملغا
که ســرمایهداری ایران با آن روبرو است ،گردند و جمهوری اسالمی دوباره همچون
نه فقط رشدی در اشتغال پدید نمیآید ،دوران احمدی نژاد به درآمد نفتی  ١٠٠تا
بلکه بالعکس مــدام بر تعــداد بیکاران  ١۴٠میلیارددالر ساالنهدست یابد ،بحران
افــزوده میگردد .حال ا گر این بحران در اقتصادی الینحل باقی خواهد ماند و اندکی
کشــوری همچون ایران باشد که ساالنه هم افزایش در نرخ رشد و اشتغال ،تغییری
 ٨٠٠هزار تا یک میلیــون نیروی جوان در اوضاع پدید نخواهد آورد.
وارد بازار کار شوند ،آنگاه بیکاری ابعادی این بحران تنها میتواند به شیوهای رادیکال
طریق
به خود خواهد گرفت که ما اکنون شاهد و انقالبی ،توســط طبقه کارگر ،از
ِ
ِ
اقتصادی موجود
مناســبات
آن هســتیم .اینکه چرا طبقه سرمایهدار دگرگونی در
ِ
حاکم و نمایندگان سیاسی آن نتوانستند حل گردد .این تغییردر مناسبات اقتصادی،
این بحــران اقتصــادی را الاقل تعدیل نمیتواند بدون تغییردر مناسبات طبقاتی
کنند تا بیکاری چنین ابعاد حیرت آور و موجود ُرخدهد .این نیز ممکن نیست ،مگر
طریق انقالبی که طبقه سرمایهدار را از
بیسابقهای به خود نگیرد ،به دو عامل باز از
ِ
میگردد که یکی در ویژگیهای ساختار اریکه قدرت سیاســی به زیر کشد و این
اقتصادی ســرمایه داری ایران اســت و قدرت را در دست کارگران و زحمتکشان
ِ
حکومت
دیگری تضادهائیست که روبنای سیاسی قرار دهد .این قدرت چیزی جز
جامعه ایــران به ویژه دولــت مذهبی با
شورائی کارگران و زحمتکشان نخواهد بود.
ِ
ســاختار اقتصادی جامعه پیدا میکند .تا وقتی که این تغییر ُرخ ندهد ،تودههای
کل ســاختار اقتصادی و سیاسی
زحمتکش مردم ایران نمیتوانند از ّشــر
نتیجتا ِ
ِ
روبرو
دائمی
بســت
ن
ب
و
بحرانها
جامعه با
عواقب وخیم
و
بیکاری
موجود،
نظم
فجایع
ِ
ِ
بوده که یکی از
انقالب
عواقب آن بیکاری بسیار آن نجات یابند .راه نجات فقط یک
ِ
ِ
گسترده اســت .اما عامل دیگری که در اجتماعیست.
ِ
وخامت
دورهدوم زمامداری احمدی نژاد بر
نشریه کار شماره ۶۵۴
نئولیبرال
اوضاع افزود ،اجرای سیاســت
•
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حملونقل قابلتوجهخامنها خدمات امور کنسولی
فال قهوه
کســری
و ورق

 Tel.: 514-996-9692اوتــاوا
 2بـاردرروز

Fax: 514-500-1188

 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

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

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

برای کار در رستوران کارتیه پرس

گـچبری

توسط :رضا هومن

Email: infokasra @yahoo.ca

Tel.: 514-419-8872

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

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

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

پذیرش با تعیین وقت قبلی

Dressmaker | Tailor

به چند نفر ویترس و کمک آشپز

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...

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

استخـــدام

فنگویندگی

مدیر و مسئول :حسین فرجی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

خد
است ید!
کن

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

azfeb51up atimanafi@gmail.com

خدماتمالیاتی

نی
ایرا ام

Sharif

)(514

Nikpourpdsep12

azoct0113UP

ارز $
EXCHANGE

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

678-6451

514-983-4828

شریف

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

توسط شادی

________________

(613) 265-5899

تدریس خصوصی

ایرانی
ب
خرید!

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

مونتریال-اوتاوا
اوتاوا-مونتریال

نیازمندیهای

34

Tel.: 514-488-4556

Nick Le Tailleur: 5500 Queen-Mary

دارالترجمهرمسییکتــا

Azaug15

ازجون2013

آرزو حتویلداری یکتا

The crown Moulding
Depot:

 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
Leading
manufacturer
کبک ،انتاریو و ایران،
of plaster
4055 Ste-Catherine W.,
مترجم رسمیدادگستری
>> ختفیف
mouldings and
Suite 132
 ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک مطابق با
ویژه برای
columns
فروش رستوران
T: 514-439-8501
استانداردهای مورد قبول دانشگاه ها و
ها
بری
گچ
از
ای
گنجینه
دانشجویان
C: 514-730-7462
ارگان های
AMR Financial Security
رستوران ایرانی در قلب
وستون های زیبا پیش
با ارائه
Metro: Atwater
دولتی کبک و کانادا
ساخته ،با کیفیتی برتر
 ، NDGبا  12سال سابقه،
For Life Inc.
کارت
)(Exit: Alexis Nihon
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با
و به بهای مناسب
گنجایش
ثابت،
مشتری
Dynamic
financial services firm,
 West Island Office:
دانشجویی
پاتــوقعموجمال
MCC
 PCRCو
اردهای
استاند
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برآورد و
رایگان
تلفن
مسافرت
علت
به
،
نفر
70
hiring
Tel./Fax: 514-624-7581
تنظیمدعوتنامه رسمی

به یک آشپز
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اطالعاتبیشتر:
بفروش می رسد:
• No Financial experience needed
و چند ویترس جهت کار
1-855-597-1112
/high school diploma
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Tel.: 514-243-1291
در مرکز شهر مونتریال
رمسی
مترجم
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 Tel.: 438-989-3421
Have to speak one of officials languages.
فـورا نیازمند است.
سروران
ایرانی
Visit: www.bestfinancialsecurity.com/
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
تخدام
carrier.html
ترجمهوتأییدترجمه
Tel.: 514-933-8866
اس
عضوجامعه مترجمین کبک
azmay2013hoomanfree

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخدام
پاتــوق

استخــــدام

مترو :گای کنکوردیا

!!Send us your resume today

CONDO

azmayshiraz

کلبــه
عموجان

Fax: 514-666-9198

استخدام

endoct15P

گلفروشی
وحید

FOR SALE

کنید!

نگهداریاز
عزیزانشما

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

مترجم رمسی
نغمه

محمودایزدی
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء

رسمی اسناد و مدارک،
کاندو در «نانزآیلند»:
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
دو خوابه ،یک حمام
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.







¯


514-889-8765

®
2
bedrooms
,1bath




¯
nsarvaran@hotmail.


°

®
room, in door parking,

́³


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























































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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com

معلول،
سالمند،
افراد
ز
ا
±
آشپز
کمک
نفر
یک
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ای

سلیقه
هر
  برای













گرامی
ایرانیان
درخدمت
swimming
pool,


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





















نیازمندیم:
فورا
باتجربه
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شما
منزل
در
بیمار
و
 

 


Tel.: (514) 692-0476

Catherine Dawe.

استخدام
 



 


مترجم رمسی

رضانوشادجمال

مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه



مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه



Tel.: 514-575-7080
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Tel.:
514-484-8072

514-983-1726










شهریاربخشی
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246-3308
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910-2215
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514-933-0-933
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رسمی،
دعوتنــــامه
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د
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ترجمـــه
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PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL
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ا


د
facebook:Tapesh
digital



514-624-5609

رمسی
مترجم
خری



































£





¨


















µ










since

مونتریال
ایرانیان
جامعه
وفرهنگی
هنری
>>فعالیت


های
514-889-3243

ید!
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یکتا
خاطرهحتویلداری
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rochanazaug13

عکاسیرز

Uazjune2011
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copoli Hosseinaz aug15
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رسمی
مترجمان
جامعه
عضو
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و
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ترجمه
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کلیه مدارک و
رسمی






























دکاری













 






 








ترجمه
به
مربوط
خدمات
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)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH



(514) 675-0694


 5301 Queen Mary
Montreal,
H3X
1T9






























 







514-488-7121
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) 369-3474(FISH




 



(438) 390-0694
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5780
Sherbrooke
W., Tel.:
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نبش










با پیوند همکاری کنید







عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،
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نویسندگان ،مترجمان ،روزنامه نویسان جوان و
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غیرفوری
و
فوری
دائمی
اقامت
کارت
،
pc
car
و
زنی
سیتی
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تازه وارد ،حتی شما ...اگر دستی به قلم دارید،


°

بخشنده مهربان 
́³نام

خداوند
  به

التحصیلی
خانوادگی)،
 عکس پرتره (فردی و

®









فارغ
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رستوران 
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به
 تبدیل نوار موزیک







نویسی،
گزارش
در
دارید،
ذوق
مندید،
عالقه
اگر
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¶ تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها






ترجمه و ...با ما -داوطلبانه -همکاری کنید.



514-485-2929
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توجه :لطفا از پیش برای گزینش سوژه ها با ما
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هماهنگیکنید:







 







azsept'11





















 





مرکزاسالمی
ایرانیان



ندارد.
مندرج
های
آگهی
توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای



























































Tel.:
514-996-9692
 حل جدولهای ویژه و عادی :از صفحه 27

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی









5780 Sherbrooke
 در مونتریال
ایـران
 به
210 St-Jacques
)(Lachine










 





























514825-3170
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س��ال يكبار و در آغاز
ربالگري انجام دهد.
انجم��ن تيروئيد امريكا
��انهها يا عوامل خطر،
ت مربوطه خواهند بود.
زنان باالي  60س��ال
دهد و پركاري تيروئيد
زنان و اف��راد باالي 60
رار ميدهد .البته سابقه
بتال به هر دو اختالل را

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

مجری
مراسم
عقد
ایرانی

UNION
عمل جراحي

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

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

MONDIALE

ديگري ب��راي كاهش عالئمي از قبيل لرزش و
تپش قلب تجويز شود.
يك��ي ديگ��ر از گزينهه��اي درمان��ي ،ي��د
راديواكتيو است كه به اين وسيله غده تيروئيد
طي دوره  6تا  18هفتهاي از بين خواهد رفت.
خاطر نشان ميشود هنگامي كه غده تيروئيد از
بين ميرود يا به وسيله عمل جراحي برداشته
شود ،بيشتر بيماران شروع به مصرف هورمون
تيروئيد به صورت قرص خواهند كرد.

جانور كيس��هدار درختي
استراليا
 -3پرچم -بع��د از قهر!-
دريا -ريسمان
 -4جايگاه -با چين آيد-
تاريخنگار
 -5درن��ده -چليپا -واحد
نظام�������ي -از آن وارد
ميشويم
 -6نه���ن��گ -بيم��اري
چيني -نوعي زيرانداز
 -7ق��دم -رود م��رزي-
گريه بلند
 -8عري��ان -كش��وري در
ق��اره آفريق��ا -فريضه ماه
رمضان -ماه سرد
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W., Tel.

ارز

كاري تيروئيد بيماري
يك اختالل خودايمني
در ب��دن حمالتي عليه
يش��ود و در نتيجه به
يش��ود و مانع از توليد
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¥


¸






«
¹

















































§

















 

شریف

از بين بردن غ��ده تيروئيد ،عارضه پركاري
تيروئي��د را درمان ميكند .از اينرو در صورتي
كه داروهاي ضد تيروئيد تأثيري برجاي نگذارند
يا اينكه گواتر بزرگي وجود داشته باشد و حتي
در ص��ورت وجود ندول ،انجام عمل جراحي به
بيماران توصيه خواهد شد.
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5780 Sherbrooke
W.,
Tel.:
)369-3474(FISH
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1863 Ste-Catherine W.
Tel.: 514-937-5192
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www.paivand.ca

آموزش موسیقی

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

تار،سه تار و متبک

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

College,University
High-Shool

azsep152X

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2010P

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

با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002
@gmail.com
sep13fulyr

514-467-4772

rapide

zaeriakbar@yahoo.com

روبروی 3

بل سنتر

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:

1-514-953-8013

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

شیرینی
سـرو

آموزشگیتار

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

رضارضـائی

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

از 8صبح تا 8شب

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

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

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

ساختمان

كاندومینومنزدیك
مترو انگرینیو ن
از اول نوامبر
محلی آرام و فضای بسیار
زیبا،آشپزخانهمدرن
اوپن با كلیه وسایل شامل
ماكروفر،گازبرقی،
یخچال ،هود و كابینت
مدرن؛ جكوزی ،الكر،
الندری و
خشككنشخصی
>>  ٨٠٠دالر درماه

514-661-6233
toendofdec13P

استخدام

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

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشک

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

•
•
•
•
•

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

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

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

ست؟

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

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

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

دیش و ساتالیت

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

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

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

دندانسازی(کلینیک)

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

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

حمل و نقل

مونتریال 442-8056 ........................................
المپیک935-3300...........................................

شماره
شما در این لیست نی

azjuly15alinak

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

ساختمان و دکور داخلی

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...

514-961-0442

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

ترجمه

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

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

داروخانه

تدریس رقص

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

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

تدریس خصوصی

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

info@paivand.ca

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

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

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

•
•

خیاطی (آلتریشن)

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.

خشکشویی

تاکـسی

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

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

3 1/2

نیـازمنـدی هـای پیوند

azjuly15Up zagros

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

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

?mai1&15Upaypal

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

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

ازدواج

Handymanservicebm@gmail.com

AKHAVAN FOOD

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

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

Tel.: 514-573-8388

azjuly13free

tillnov1Pd

azoct1

Tel.: 514-739-4888

514-812-5662

514-623-7075

514-996-9692

5200 De La Savane

آموزش سنتور

ساختمان

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

aznov15free

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

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

نیازمنــدیها

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

>> petit ou grand

azsep15

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

||Bazar Du Tapis



Expert en rénovation

514-662-3878

استخدام آمـــوزش
اخوانوستآیلند زبانفرانسه

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

قالیشوییبازارفرش

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

کلیه امور ساختمانی

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

کاندولوکس

MMUNITY

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

azmay13U

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

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

AKHAVAN
FOOD

خانمیآمادهبرای
انجامکارهایمنزل
شمانظافتوغیره
تلفناطالعات:
Tel.: 514-616-7035

(آرش کشوری)

PARTICIPATE in our
CO

استخدام

جویای کار

>> کلیه مقاطع:

Tel.: 438-402-4068

دانشجویدکترایدانشگاه
 ،McGillفارغ التحصیل رشته
آموزش زبان انگلیسی ()TEFL
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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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MARIA khanoum
Immigration changes of
dependants immigrating
with their parents
Citizenship and Immigration Canada has
proposed regulatory
changes to the Immigration and Refugee Protection Regulations that
would reduce the age of
dependants from 21 and
under to 18 and under.
The changes would also
eliminate the exemption
for older dependents in
full-time studies. The
exception for children
who are 19 and over but
financially dependent
on their parents due to a
physical or mental condition would be retained.
These revisions reflect a
broader policy emphasis
on creating an efficient
and effective immigration system that focuses
on the economic benefits
of immigration.

Statistics demonstrate
that older dependent children (19-21)
have lower economic
outcomes than those
who arrive in Canada
at a younger age. Older
immigrants also have a
more challenging time
fully integrating into the
Canadian labour market,
especially when not
selected based on their
own merits (e.g. adult
dependent children).
The proposed definition
is also in line with most
provincial, federal and
international standards
on age of dependence.
These changes will still
meet the immigration
objective of family
reunification by admitting dependent children,
while prioritizing those
most likely to integrate
socially and econom-

ically. Older
children would
still have access to other
Canadian immigration
programs, emphasizing
their economic potential and duration of
their contribution to the
economy.
These new rules will not
apply to those who make
permanent residence applications prior to January 1, 2014. Transitional
provisions are proposed
for certain groups of
applicants already in the
application process.
To make it simpler, the
age of dependants is
now 18 years of age and
under instead of 21 and
under, unless the dependant has a physical or
mental condition or is a
student attending college
or university. This will
take in effect January 1,
2014.

Holistic Health
What would you do to maintain good
health, or to regain back your health,
are you suffering from arthritis,
rheumatism, osteoporosis, diabetes,
heart disease, high blood pressure,
cholesterol, do you feel bloated after
eating certain foods, do you suffer
from pre-menopausal symptoms, hot
flashes, night sweats, do you retain
water, do you feel fatigued from the
moment you wake up in the morning,
lacking energy throughout the day,
are you suffering from insomnia, or
trouble falling asleep. Whatever your
health issues are, they are reversible
without prescribed medication, it is all
feasible with nutrition, know what to
eat, and when to eat it, living through
whole foods. The human body is
amazing and thirsty to heal; we’ve all
abused our bodies at one point or another. Whether it is through nutrition,
smoking, alcohol, breathing in fumes
in the air, even the toxic chemicals
we use to clean our homes. The key
to regain good health and maintain
it is detoxing our bodies. Ones you
have achieved detoxification, you will
regain your health back and all your
health issues will disappear, it is a
long term process, it is not a quick fix,
the way prescription drugs are, I have
said it before and will say it again,
prescription drugs will only hide the
symptom, hide the pain, but will not
heal. Now who would not want to
heal from their health problems in a
holistic and natural way?
If you are interested in regaining good
health, make an appointment with me,
through Iridology, and the analyzing
of your eye, I will be able to see your

genetic blue prints, how to prevent
future health issues, and how to regain
good health. Iridology is as ancient as
the Roman times, and it is making a
comeback, it is a non evasive picture
of your Iris and sclera, and from the
pictures taken with a special Iridology
camera it will not only show me the
genetic blueprints, it will also show
me your present health condition.
Call me, make an appointment, 514656-8178 you will not be disappointed, I guarantee you this much, my
consultation lasts 1 hour to 1 hour and
a half. After taking pictures of your
Iris and Sclera, we sit and look at the
eye together, showing you the different meaning every opening has in your
Iris and/or any significant signs your
sclera may show.
If you have a facebook account, you
may visit my facebook page NUTRITION AND WELL BEING WITH
MARIA COTTONE and LIKE the
page to get my weekly updates on
health, you will also find an abundance of information regarding health,
my own health issues and my fight
with cancer, and why I decided to
study Naturopath & Iridology.
In the meantime, keep safe, stay
healthy, and make sure laughter is in
your everyday life. Keep smiling, the
world will smile back.
______________
Maria Cottone
Certified Immigration Consultant
Naturopath/Iridologist / Facebook
Page: Nutrition and Well Being with
Maria Cottone
mariacottone@hotmail.com
www.mariacottone.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

...بازارامالک:کبکوکانادا

آمار خرید و فروش امالک در کالن شهر
*۲۰۱۳مونترالسپتامبر

) قیمتsingle family( واحــدی
میانگین تقریبا نســبت به سال
ی ماند و
 گذشــته بدون تغییر باق
امالک مســکونی چنــد واحدی
 درصد کاهش در۱ ) نیــزplex(
قیمت میانگین نسبت به سپتامبر
. به ثبت رساندند۲۰۱۲
،۲۰۱۳  ســپتامبر۳۰ در تاریخ
 ملک مسکونی بر۲۹۷۹۰ تعداد
روی سیستم ســازمان مشاورین
)centris.ca( امــاک مونتــرال
درصد۱۲ وجودداشت که نمایانگر
افزایش نسبت به تاریخ مشابه در
.سال گذشته بود
در کالن شــهر مونتــرال تعداد
۱۶ ی
 کاندومینیومهــای فروشــ
 در جزیره.درصد افزایش داشــت
 درصد۱۱  ایــن افزایش،مونترال
north گزارش شــد اما در الوال و
 تعداد کاندومینیومهای در,shore
۳۰ معرض فروش نسبت به تاریخ
 درصد افزایش۳۳ ،۲۰۱۲ سپتامبر
.نشان داد
شاد و سربلند باشید
•

__________________
*برگرفتــه از ســایت ســازمان
مشاورین امالک مونترال بزرگ
www.gmreb.qc.ca

فــروش در آنها افزایش
.داشت
این دو منطقــه در ماه
آگوســت امســال نیز
افزایش تعداد معامالت
نســبت به ماه آگوست
 بــه ثبت۲۰۱۲ ســال
.رسانده بودند
،Paul Cardinal بنا به نظر آقــای
مدیر بخش تجزیه و تحلیل بازار
امالک در فدراســیون سازمانهای
امالک مشــاورین امالک استان
 این عدد و ارقام در نگاه اول،کبک
چشمگیر به نظر میرسند اما باید
توجه داشــت که خرید و فروش
 بهدلیل،۲۰۱۲ امالک در سپتامبر
اعمال قوانین سختگیرانه اخذ وام
،مسکن توسط دولت فدرال کانادا
از کاهش قابل مالحظه برخوردار
.بود
علیرغم افزایــش در تعداد خرید
 شرایط،و فروش کاندومینیوم ها
بــازار این ملک در ماه ســپتامبر
 تقریبا آرام بود؛ بدین معنی۲۰۱۳
که قیمت میانگین آنها نسبت به
۳ سپتامبر سال گذشته به میزان
.درصد کاهش داشت
بــرای خانههای مســکونی تک

Nouveau
iPhone 4 / iPhone 5 / Samsung Galaxy
accessoires

 کارت تلفن، کتاب،کاست و کامپکت دیسک

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336
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Clé à mémoire

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

بر اساس آمار و اطالعات سازمان
،مشــاورین امالک مونترال بزرگ
 معاملــه ملک در۲۳۹۳ تعــداد
Montreal کالن شــهر مونترال
 در مــاهMetropolitan Area
 به ثبت رسید که۲۰۱۳ سپتامبر
۸ نسبت به سپتامبر سال گذشته
.درصد افزایش داشته است
نوبــه خود بیانگر
این افزایش به
ٔ
دومین ماه افزایش در تعداد خرید
و فروش امالک مســکونی در این
.کالن شهر میباشد
 در،(بر اساس آمار همین سازمان
ماه آگوست امسال تعداد معامالت
امالک نسبت به ماه آگوست سال
 درصد افزایش۳ گذشته
.)نشان دا ده بو د
هر س ه نوع ملک مسکونی
در کالن شــهر مونترال
افزایش خریــد و فروش
داشتند که این امر برای
اولین مرتبه بعــد از ماه
 به وقوع۲۰۱۲ می سال
.پیوسته است
 امالک چند واحدی،در این میان
) بیشترین افزایش خرید وplex(
) نســبت به ماه+%۱۸( فروش را
.داشتند۲۰۱۲ سپتامبر
درصد افزایش۱۳کاندومینیومها با
،در تعداد معامالت در همین مدت
دومین ماه متوالی افزایش تعداد
معامالت را به ثبت رساندند و در
آخر نیز خانههای مســکونی تک
) بعد ازsingle family( واحــدی
کاهش در ماه ژوئیه و ثبات در ماه
 درصد افزایش۴  مقدار،آگوســت
در تعداد معامالت نســبت به ماه
.سپتامبر سال گذشته داشتند
 جزیره مونترال،از لحاظ جغرافیایی
 و منطقــهIsland of Montreal
۲۷  و۱۲  به ترتیب باsouth shore
،درصد افزایش در تعداد معامالت
تنها مناطقی بودنــد که خرید و

تپـشدیجیتال

www.tapeshmontreal.com
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بخش ششم:

همبستگیبازرگانیایرانیان

انواع لنز

حدیــث داریم که عــکاس که به
عکاس میرسه ،لنزدوربینشو زمین
میذاره!
با ایــن مقدمه به ســراغ مبحث
انتخاب لنز برای دوربین رفلکس
میرویم.
حتما مســتحضر هستید که هر
لنزی را بهر کاری ساخته اند و یک
لنز جوابگوی همه ی نیازهای یک
عکاس خوش سلیقه نیست.
بــه زبــان خیلی ســاده
و مختصــر ،مهمتریــن
شــاخصهایی که در لنزها،
متفاوت میباشند عبارتند از:
فاصله ی کانونی و همچنین
عدددیافراگم(مقداربیشینه
ی باز شدن دیافراگم) .پس
در زمــان خرید یک لنز جدید ،با
چند شماره ســر و کار داریم که
اطالعات نســبتا کاملی در مورد
دامنه و وسعت زاویه ی دید لنز به
ما میدهند.
فاصله ی کانونی همان مقدار متغیر
یا ثابت زاویه یدید آن لنز است که
معموال با دو یا یک عدد به نمایش
گذاشته میشود که نشان دهنده
ی بیشینه و کمینه ی قدرت زوم
آن لنز میباشــد .معموال در زمان
خرید دوربین های رفلکس عادی،
حداقل یک لنز «نرمال» با آن به
فروش میرسد.
این لنز معموال  18 -55میلیمتر
بوده که دامنه ی باز و بسته شدن
دیافراگــم آن هم بین  3.5تا 5.6
میباشد( .میتواند کمتر و یا بیشتر
هم باشد) عدد دیافراگم را معموال
با حرف  Fنمایش میدهند.

( 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  IBNGرســتوران  Eggsfruttiواقــع در  6710خیابان
بــه آدرس  www.IBNG.caویــا بــا حضور در  Saint Jacquesتشکیل میشود ،با اعضاء این گروه
جلســات هفتگی  IBNGکه بطور مرتب روزهای آشنا شده و نیازهای خود را تامین نمائید.
چهارشنبه هر هفته از ســاعت  8الی  9صبح در
این لنز بــرای مصــارف خانگی
و عکســهای عــادی از
طبیعــت ،جوابگــوی
نیازهای معمولی شــما
خواهد بود.
در صورتی که قصددارید
که از منظره ی بســیار
وسیعی و یا تعداد بسیار
زیادی از دوستانتان عکسبرداری
کنید ،و کل ســوژه هــا در کادر
عکس خود بگنجانید ،یا ساختمانی
را بلندتر از آن چه که هســت به
تصویر بکشید ،به یک لنز «واید» یا
«سوپر واید» احتیاج دارید.
این لنزها رادر زبان شیرین پارسی،
«لنز زاویه باز» می شناسند.
بنابراین ،باید عدد کوچکتر فاصله
ی کانونــی شــما از  18میلیمتر
هم کمتر باشد .مـثال لنز 8 - 15
میلیمتر بــا دیافراگم  ،F4یکی از
لنزهای واید معــروف بوده که به
«فیش آی» یا «چشم ماهی» نیز
موسوم است.
ویژگی استفاده از لنزهای واید این
اســت که تصاویر را گرد و کروی
میکنن .د
بنابراین ،عموما بــا این لنز نمی
توان پرتره های افراد را از نزدیک
به تصویر کشید چون صورت افراد
را بســیار تغییر داده و دچار اعواج
میکند .مگر این که به دنبال ایجاد
یک افکت خاص تصویری و یا اغراق
در نشــان دادن برخی ویژگیهای
معماری در یک بنا باشیم .پس اگه
از جونت سیر شدی ،از مردم با لنز
واید ،عکس و پرتره بگیر!

6

•
این اعداد و ارقام به چه معنی
هستند؟

فاصلــه ی کانونی ،بیانگر زاویه ی
دید لنز شما میباشد .به بیاندیگر،
هر چــه عدد فاصلــه ی کانونی،
کوچکتر باشد ،لنز «واید» تر بوده
و تصویــر بزرگتــر و کاملتری از
سوژه و منظره به ما خواهد داد .در
مثال فوق ایــن عدد 18 ،بوده که
یک لنز نرمال محسوب میگردد.
عدد بزرگتر در شاخص فاصله ی
کانونی ،نشاندهنده ی قدرت زوم
کردن آن لنز میباشد.
پس هر چه عدد بزرگتری باشد،
قابلیت «زوم» بیشــتری داشته و
قادر خواهد بود که تصاویر فاصله
های دورتر را درشت تر نشان داده
و عکسبرداری نماید.
عدد  55در مثــال فوق ،یک زوم
نسبتا ضعیف محسوب میگردد و
بزرگنمایی فوق العــاده ای ندارد.

•

لنز «تله فوتو» (با فاصله ی کانونی
ثابت) و «تلــه زوم» (با فاصله ی
کانونی متغیر) یا همان لنز «زاویه
بسته» در فارســی ،به زبان ساده
دارای عملکردی شــبیه دوربین
شــکاری بوده و میتــوان با آنها
تصاویر بزرگی از فواصل دور تهیه
کرد.
•

لنز تله فوتو عموما بســیار بزرگ
بوده و از آن عموما برای عکاســی
در جاهایی اســتفاده میشود که
امکان نزدیک شدن به سوژه وجود

ندارد .با این لنزها میتوان تا «فیها
خالدون» پرنــدگان و یا حیوانات
درنده عکســبرداری کرد! مثال:
 400میلیمتر ثابت با عدددیافراگم
ثابت .5.6
لنزهای تلــه زوم دارای فاصله ی
کانونی متغیر بــوده و میتوان از
آن در فضاهای شهری و طبیعت
و تهیه ی عکســهای خبرنگاری
استفاده کرد .مثال لنز 70 -300
میلمتر. F 4.5 - 5.6
طبیعتــا کادر این لنزها کوچکتر
بــوده و غالبا نمیتوان از ســوژه
هــای بزرگ و از فاصله ی نزدیک
عکسبرداری کرد .استفاده ی آن
هــم اغلب در فضای باز اســت و
عمومادر فضاهای سربسته ،کاربرد
آنچنانی ندارد.
•

لنز ماکرو ،چنانکه از نام آن نیز بر
می آید ،برای عکسبرداری از سوژه
های بســیار ریز بوده که لنزهای
دیگر قادر به انجام آن نمیباشند.
ویژگی دیگر لنزهــای ماکرو این
اســت که میتوان با آنها به سوژه
های کوچک ،بسیار نزدیک شد و
از چند سانتی متری سوژه عکس
تهیه کــرد .از لنزهای ماکرو برای
عکاسی از جواهرات ،حشرات ریز،
و سایر چیزهای کوچک استفاده
میشود.
جالب اســت بدانید که برخی از
لنزها ،فاصله ی کانونی ثابتیداشته
و برای ریز و درشت کردن سوژه در
زمان عکاسی و چرخاندن لنز زوم،
خود عــکاس باید آن قدر عقب و
جلو برود تا بهترین کادر بندی را از
سوژه انجامدهد .عکاسی با لنزهای
ثابت ،کمی مشــکل تــر بوده و
عکاس باید تحرک بیشتریداشته
باشد .دائما باید فاصله ی خود را با
سوژه ،کم و زیاد کند اما در عوض،
کیفیت تصاویر ایجاد شده بسیار
باالتر از لنزهای زوم دار میباشند.
معموال عکاســان حرفــه ای در
استودیو و فضای باز ،برای گرفتن
پرتره و عکسهای ســر و صورت
مانکن های زیبا و حوریان بهشتی،
از لنزهای «ثابت» یا اصطالحا «لنز
پرتره» استفاده میکنند!
مثال لنز  50میلیمتر ثابت با
عدد دیافراگم 1.8 Fثابت.
ویژگی دیگر لنزهای ثابت،
میزان نسبتا زیاد باز شدن
دیافراگم آنهاست که باعث
بوجود آمدن عمق میدان
کمترمیگردند.
در نتیجه ،ســوژه بســیار
واضح دیده شده ولی زمینه
ی تصویــر« ،فلو» و مبهم
خواهد بود .چنین تکنیک
ساده ای باعث جلب توجه
بیننده به سوژه ی مورد نظر
عکاس شده و بر روی همان
{>> ادامه در صفحه}31 :

در سومین جلســه ماه سپتامبر

 ،IBNGآقای علــی نظام خواه
پرزنتــه ای در خصوص "تفکر
انتقادی" ارائــه دادند که در آن
پس از اشــاره به پیشینه تفکر
انتقادی ،تعریف و تشــریح انواع
انتقــاد ،روش های انتقاد موثر را
در گروههای  6گانه مرور نمودند
که خالصه ای از آن به شرح ذیل
می باشد:
• پيشينه

روش پرسش و پاسخ سقــراطي
در  2500سال پیش بهتـــرين
راهبرد آموزش تفكر انتقـــادي
مي باشــد ،كه در آن ســقراط
نياز به تفكر را بـــراي روشـني
و استـــحكام منطق به طـــور
مشخص نـشان مي دهد .روش
ســقراط به وســيله افالطون و
ارسطو دنبال شد.
این تفکر بطور اساســی با «رنه
دکارت» فیلسوف فرانسوی گره
خــورد آنگاه کــه در همه چیز
خودش شک کرد .سپس به این
نتیجه رســید که من شک می
کنم پس هســتم! او به اندیشه
تحلیلی جان تــازهای میدهد.
اندیشه انتقادی تحلیلی او بنای
فکر قــرون وســطایی را ویران
میکند و با کانت فیلسوف نقاد
آلمانی بــه اوج خود رســید و
نحله کانت تحت عنوان «تفکر
انتقادی» مطرح شــد و به سایر
علوم انسانی رسوخ پیدا کرد.

به طور کلی ،تفکر انتقادی ایجاد
و پرورش یک فاصله احساســی
و عقالنی بین خودتان و ایده ها
و نظرات اســت (چه این نظرات
متعلق بــه خودتان باشــد چه
دیگــران) تا بتوانیــد حقیقت،
اعتبار ،و معقول بودن مسئله ای
را بهتر ارزیابی کنید.
به بیان ساده تر «انتقاد» ،يعني
نقد کردن.
«نقد کردن» نيز به معناي بررسي
اليه هاي پنهان و نامرئي است که
از چشمان بسياري پنهان است.
بنابراين انتقاد از يک فرد باعث
آشکار شــدن يک اليه تاريک و
مبهم از رفتار شخص مورد نظر
خواهد شد و او را با نقاط ضعف
و کاستي هاي خود روبرو خواهد
کرد.
انواع مختلف انتقاد
•
انتقاد دو نوع دارد:
سازنده و مخرب.
انتقاد مخرب

هدف انتقــاد مخــرب ،خراب
کردن و آســیب زدن به اعتماد
به نفس افراد و بازداشتن آنها از
انجام کارهایشان و لطمه زدن به
شخصیت آنها است.
یکی از بهترین نمونه های انتقاد
مخرب این اســت که رئیستان
به شما بگوید" :چطور توانستی
چنین اشتباه احمقانه ای را انجام
دهی؟ آن موقع به چی فکر می
کردی؟ اص ً
ال من نمی دانم چرا تو
را استخدام کردم".
البتــه چنین رئیســی فکر می
• تعريف
بســياري از ما هنگامي که واژه کند با این طریــق حرف زدن،
«انتقاد» را مي شنويم ،به اشتباه کارمندش را تحریک خواهد کرد
آن را ،خــرده گرفتن و اشــکال بهتر کار کند ،اما کارمند از چنین
تراشي از ديگران ،معنا مي کنيم .رئیسی متنفر شده و کار را ترک
در اين حالت اگر شخصي مورد خواهد کرد.
انتقاد قرار گيرد ،آن را به عنوان ایــن به ایــن دلیل اســت که
حمله به خود تلقــي کرده و در انتقادش خیلی کلــی و منفی
مقابل آن ايستادگي خواهد کرد .بوده و به کارمند نفهمانده است

که چطــور فعالیت و کارکردش
را اصالح کند ،فقط او را محکوم
کرده است.
انتقاد سازنده

حال که جنبــه ی منفی انتقاد
را بررسی کردیم ،ببینیم انتقاد
چطور مــی تواند باعث اصالح و
پیشرفت شخص شود.
مثال قبلی از انتقــاد مخرب را
در نظــر بگیرید .به جای گفتن،
"چطور توانستی چنین اشتباه
احمقانــه ای  ...یک رئیس دانا و
کار کشته می تواند بگوید:
"از گزارش شما ممنونم .می دانم
تالش زیادی برای تهیه آن کرده
اید .اما داشتم فکر می کردم اگر
کمی آن را خالصــه تر کرده و
چند نمودار هم به آن اضافه می
کردید بهتر می شد .اگر بتوانی
این تغییرات را در آن بدهی و باز
به من نشان دهی واقعاً متشکر
خواهم شد".

•
تکنیک های انتقاد موثر

 )1انتقــاد در زمان و مکان
مناسب
 )2انتقاد به طور خصوصي
 )3انتقــاد ماليم و پرهيز از
افراط در انتقاد
 )4انتقــاد جزئي و دقيق نه
كلي و مبهم
 )5انتقــاد از روش کار نه از
خود شخص
 )6بيان انتقاد به طور فشرده
 )7انتقاد مبتني بر واقعيت
هاي عيني
 )8انتقاد در حيطه اختيارات
و وظايف شخص مخاطب
 )9انتقاد در قالب «پيشنهاد»
 )10پرهيز از کنايه در انتقاد
 )11انتقاد با طرح اشتباهات
خود
 )12پرهيز از موضع رياست
در انتقاد
•
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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

VINE TOMATOES

ORANGES

AVOCADOS

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

PRÊT À MANGER

PECHES
$2.18 kg

RED APPLES

AVOCATS

CORIANDER

POMMES ROUGES
$1.74 kg

ENGLISH CUCUMBERS

CORIANDRE

CONCOMBRES ANGLAIS

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

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

LB.

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

AKHAVAN CHICK PEAS

POIS CHICHES AKHAVAN
750 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

BULGHUR SALAD

SALADE BOULGOUR
16 oz.

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

COUSCOUS SALAD

SALADE DE COUSCOUS
425 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

FIVE ROSES FLOUR

FARINE
20 kg

EA.
CH.

SUNICH
POMEGRANATE JUICE

JUS DE POMMES GRENADES SUNICH
1L

EA.
CH.

AKHAVAN BULGHUR

BOULGOUR AKHAVAN
Fine, medium or large /
Fin, moyen ou large
750 g

EA.
CH.
FROMAGE FETA DORIC
700 g

COUSCOUS AKHAVAN
Fine, Medium, Large /
Fin, moyen ou large
750 g

CORTAS GREEN or
BLACK OLIVES

OLIVES VERTES ou NOIRES CORTAS
3L

EA.
CH.

CORTAS EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

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

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

EA.
CH.

ZAATAR AKHAVAN
DE THYM VERT SÉCHÉ
350 g

AKHAVAN RED SUMAC

SUMAC ROUGE AKHAVAN
250 g

EA.
CH.

EA.
CH.

HUILE D’OLIVES EXTRA VIERGE
3L

AKHAVAN ZAATAR
DRIED GREEN THYME

EA.
CH.

EA.
CH.

AKHAVAN COUSCOUS

JUS DE LIMES 1 & 1
300 ml

EA.
CH.

DORIC FETA CHEESE

EA.
CH.

1 & 1 LIME JUICE

PARI BASMATI RICE

RIZ BASMATI PARI
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

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

NOOSHEEN COOKIES

Coconut or Walnut

BISCUITS NOOSHEEN

Aux noix de coco ou grenoble
500 g

...سوسیس و،مرغ
،گوسفند
،انواعگوشتکوساله
MEATS
• VIANDES
GRAIN FED
CHICKEN LEGS

EA.
CH.

ABBASZADEH SAFFRON

SAFRON ABBASZADEH
1g

AILES DE POULET
$6.58 kg

Halal

Halal
Halal

LB.

BOEUF HACHÉ
$6.58 kg

CÔTELETTES D’AGNEAU MARINÉS
$19.78 kg

Halal
Halal

CORTAS PLAIN HALVA

LB.

GROUND BEEF

MARINATED LAMB CHOPS

EA.
CH.

Halal
Halal

LB.

LB.

MARINATED QUAIL

HALVA NATURE CORTAS
2 lbs. / 907 g

EA.
CH.

CHICKEN WINGS

CUISSES DE POULET DE GRAIN
$3.93 kg

CAILLES MARINÉES

Halal

Halal

MAZOLA CORN or
CANOLA OIL

MARINATED CHICKEN
DRUMSTICKS

HUILE DE MAÏS ou CANOLA
2.8 L

EA.
CH.

PILONS DE POULET MARINÉS
$4.38 kg

Halal
Halal
Halal

Halal

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

EA.
CH.

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

EA.
CH.

PRÊT À MANGER

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

ST-CHARLES

ANDY BOY ROMAINE
LETTUCE HEARTS

COEURS DE LAITUE ROMAINE ANDY BOY
3 per pkg / 3 par paquet

LB.

LB.

READY TO EAT

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

PEACHES

TOMATES SUR VIGNES
$2.18 kg

EA.
CH.

READY TO EAT

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

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

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

READY TO EAT

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

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

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

BLVD.
PIERREFONDS
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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

نغمه سروران





Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

لحظههای شیرین با
سفرۀعقدشیرین

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،


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
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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

بهمدیریت:
بیژن احمدی

کاست و کامپکت دیسک،

GUY

کتاب ،کارت تلفن

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

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

کل
ه ،پاچه ،زبان
موجود است

چای قلمی و باروتی
گالبی محصول
هندوستانرسید

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

|
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Tel.: 514-937-5192

