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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

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

■ کلیه امور مهاجرت و سرمایه گذاری ،ختصصی،کارآفرینی،
دانشجویی ،خویشاوندی ،تاییدرمسی مدارک ،تهیه دعوتنامه
توسط خامن علی محمدی(بهبهانی)،
مدت
■ تبدیل ارز و انتقال آن در کمترین
____________________________________________

Tel.: (514) 289-9011

(514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022
(Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W. # 511, Mtl. QC. H3B 1H9

www.ic-pacific.com

immigration@ic-pacific.com
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ایران هسته ای  :توافق ژنو :نکته های مهم و پیامدهای آن!
6Ready
or not, winter is here ...
رابری
۹ب
رشد تالیان
ارمب
آم دز در
ه ای
ب ران در
ی
ا  ۱سال
«با ک۲

14

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

•15760 boul Pierrefonds

ارگرا

در قطر ماننند 13
مناطق جنوب شرقی آنتاریو و کبک بیشتر با بارش برف نستبا سنگین
حیوا

31

ناترفتار

 ۲۵نوامبر روز جهانی مبارزه با
خشونت علیه زنان:خشونت سیاسی
و حکومتی علیه زنان در ایران

آیا مرگ خودگزین (یوتانازی)
در کبک قانونی میشود؟

مرگ خاموش در هیاهوی هستهای
مرگ هزاران انسان ،ناشی از آلودگی هوا بهویژهدر
شهرهای بزرگ کشور است که این روزهادر میان
جنجالهستهایتوجهکمتریرابهخودجلب خسرو شمیرانی (هفته) «برای همبستگی
میکند و واکنشهای زیادی را برنمیانگیزد ....الزم است که به هم نزدیک بشویم .برای
پس از تعداد سرانه اعدامها،دومین رتبه اولیدر نزدیک شدن الزم است که به هم اعتماد
جهان مربوط به آلودگی هوا ،نصیب جمهوری کنیم و برای اعتماد کردن الزم است که
اسالمی شده است!...
همدیگر را بهتر بشناسیم »...
جرعه اول :تصمیم به تغییر جهت سیاست رژیم در قبال آمریکا از مدتی
قبل از انتخابات از سوی خامنهای گرفته شده است؛ این امر یادآور
سال  ۱۳۶۷و «جام زهر»ی است که آیت اهلل خمینی سر کشید...
ابراهیم نبوی:
برمیگــردموبـه
زندان میروم!
طنزنویسمطبوعات
دومخردادی پایش را
در یک کفش کرده که
برمیگردم...

7

شهباز
خنعی

>> 5

کـتنه
ماریا ُ

11

10

د  ۶میلیون
ر
از م ا نامرد ۹۵
الری ت
د رد دالری!
میلیا

37

مقاومت میکروبها به آنتیبیوتیک باعث
عقبگرد غیرقابل تصور بشر خواهد شد...

Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

(514) 290-2959

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

فیروزهمتیان

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

   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


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

fhemmatiyan@sutton.com

Real Estate Broker

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

Côte-des-Neiges

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

نینوسگیورگیزنیا

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

1.5 from $699
Cell.: (514) 816-4080
3.5 from $819
4.5 from $1249

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

جراحدندانپزشک

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

Côte-des-Neiges
1.5 from $699

-des-Neiges

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

وحید خلجی

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

انتقال فوری ارز

انتقـال ارز

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

صرافیخضر

ProFusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

Tel.: (514) 806-0060

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

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

عباسشفیعی

)Abbas Shafiee (B. Comm.

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

28

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

بل سنتر

5Star I.P.M. Inc.

7

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

روبروی 3

صرافی  5ستاره

38

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

>> 36

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

 22دسامبر

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

امیرسام:
امالک

>> 36
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دولت فدرال بار مالیاتی شرکت ها
را به مردم انتقال می دهد...

8

Strategic Advice & Execution

مواجه شدهاند .این اولین توفان زمستانی امسال است که شرق و مرکز
کانادا و بخشهایی از آمریکا را درنوردیده است....

م 
یشود!»

ایران :محیط زیست 12

Tel.: 514-620-5551

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

Tel: 438-985-4674

_________________________ 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
Côte-des-Neiges
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

Côte-des-Neiges
1.5 from $699
3.5 from $819
4.5 from $1249

دارالترجمهرمسییکتا

1.5
$699
fromمونترال
رمسی در مرکز شهر
اولین دارالترجمه
با  15سال سابقه
3.5 from $819
مدارک
و
اسناد
کلیه
ترجمه رمسی
Tel:
438-985-4674
4.5
from
$1249
ترجمه رمسی مدارک پزشکان مطابق
با استانداردهای  PCRCو MCC

Tel:حتویلداری یکتا
 438-985-4674آرزو
4055 Ste-Catherine O. Suite 132




34
 ص:
Tel: 514-439-8501
Atwater
www.yektatranslation.ca
______________________









نادرخاکسار

Cell.: 514-969-2492

1.5........$ 819.00
3.5........$ 899.00
4.5........$ 1,449.00
www.Metcap.com

www.Metcap.com

www.Metcap.com

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

Chateau Kabab | West Island

100%

4705 Boulevard des Sources,

جنبآدونیس

Pierrefonds, QC H8Y 3C6

Tel.: 514-932-1114

Tel.: 514-421-3666

2013 TOYOTA
YARIS HATCHBACK
five doors

www.alixtoyota.com
Tél.: 514.376.9191

STARTING AT

16 315

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

$

transport, preparation included.

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

2013 TOYOTA RAV4
STARTING AT

25 525

$

transport, preparation
and tax for A/C included.

%
0

وام با نرخ بهره

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Financing

Contact
Contact
AlexAlex
for for
additional
additional
rebates.
rebates.

for certain
cars only

2
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 برای زندگی برتر،طرحی برتر
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cons begun در قلب مرکز شهر مونتریال
has
روبری بل سنتر
3  و2 ،1
اتاق خواب

جیم
دو تراس
استخر داخلی
پالگ اتومبیل برقی
همین امروز

:ساعات کار

با دفتر

فروش ما
متاس

و یا با تعیین وقت قبلی

بگیرید

STUDIO PHOTOBOOK
¥¼M¼U¼Î#q¿\¶#¼Äj¼TwH#nj#ÁnHjoLµ±ÃÎ#»#ÂwI§–#RI¶ki#¸ÄoT¿M
Áo¹À#ÁIÀ#¾¶IºoM#»#I¿Uov¹¨#,k²¼U#¸z]#,Âw»o–#´wHo¶#pH#ÁnHjoLµ±ÃÎ#»#ÂwI§–#·¯Iv¬nqM#»#·I¨j¼¨#½oUoQÁnHjnIM#·Hn»j#u§–#»#Â¬jH¼ºIi#ÁI¿v§–ÂµÄk¤#ÁI¿v§–#´Ã¶oU#»#Ro]I¿¶#½nHjH#,ÂUn¼PwIQ#u§–ÂQIa#u§–#³¼L²A#¾Ã¿U#,³¼Ã¹Ã¶¼²A#¡n»#,³¼M#Á»n#oM#u§–#NIanqÃU#,oTw¼Q#,¼¹¶#,ÁnI\U-ÂUI™Ã±LU#u§–#SiIw#»#¾Ã¿U-

:ÏIv¶H#oL¶Iwj#½I¶#·IÄIQ#IU#ˆ£Î#,ÏIÃzPwH
n¯j#100#ˆ£Î#,u§–#100#IU#,¼Äj¼TwH#nj#¾T–Iw#¦Ä#u§–#uºIFw

(514)984-8944

#¸Ÿ±U#:Â±L¤#S¤»#IM#ˆ£Î

.kÃºH¼hM#kº¼ÃQ#¾¶Iºp»n#ÂºIÄIQ#RIdŸ‚#nj#Hn#I¶#ÂwI§–#xp¼¶A#nHj#¾²ILºj#R¯I£¶

www.studiophotobook.com
www.facebook.com/studiophotobook1

LIKE our page
on facebook

6899 rue St-Hubert, 2e étage, (coin Bélanger), Montréal, H2S 2M7

3

4
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حسنروحانیباردیگرایرانیانخارج
از کشور را به بازگشت دعوت کرد

انتقـال ارز

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

به مدیریت یحیی هاشمی پور

اظهارات متناقض مسووالن

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری
1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

ارز به ایران و برعکس

GUY

و با تضمین بهترین نرخ روز

20

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

...
با شما
سال
400e anniversaire

910
_____

 Aoûtپاسیفیـک
01, 2009
گـروه

PAYVAND: Vol.
15  No.910

شــریف

ارز

چهلم جانباختگان 30

>>

صرافی ،کلیه امو ر

___________
Sharif Exchange

259B Cote-Vertu

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

.com

Newspaper for

؟!">> 5

دنیا برای
او گریه
کرد…

 چه نیاز به دمشن؟!

>> 21

کبک/کانادا9:>> :

ع.ا .شادپور

Inc.

 ص7 :

در مونتریال

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

جابجایی ارز با سیستم ما

وحدت نسل ها

درمتام نقاط دنیا،

فقط به 10
بهترین نرخ و هزینه <<
>> با

>> 5:

›`çœ£
Zz ne W.
¯ Ste-Catheri
2178

>> 7

دقیقه زمان نیاز دارید:

5Star I.P.M.

شهباز
خنعی

عطاهودشتیان

مدیریتمالی

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

(514) 816-4080

________________
_
968

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

نینوسگیورگیزنیا

Office:
Res.

3535 St-Charles,
Suite 304
Kirkland, Quebec
ninousgivargiz H9H 5B9
nia@hotmail.co

Cell. (514) 816-4080

Shore,

فیروز همتیان

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier

دکتر شریف نائینی
جراح دندانپزشک

D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

______________________
_________
صبح
5450 Cote-des-Nei

6520 St-Jacque

s

since3
199
®£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ

¥˜d

301, Tel.: (514) 933-3337

تامین پیمان ارزی
 افتتاح  LCو
منایندگی در دبی
 دارنده
صادرات

1834 Ste-Catherine W.,
Suite

VANCOUVER

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

l'Allier

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

›`çœ£
¯ Zz

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

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

Ninous Givargiznia,

7

مونتریال

Fraud Squad

امضای پدر مرا در حالی
«او
با سرطان دست به
که پدرم
بود ،جعل کرد و با
گریبان
حیلهها پولهایش را باال
انواع
کشید»!  ص12 :

Cell

(514) 816-4080

رشته مدیریت مالی

•`x£Å¥¿gz®Å

گردهمایی
ستانی های
mail.com
خوزمونتریال!

ها و اشخاص

South
Nun’s Island Shore,

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d
ßŽ¯§œZ¬œd aZ®‰

2178 Ste-Catherine

5Star I.P.M. Inc.

585 2345

TORONTO

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

xZ® Z ä… gfZ

™®ÍÅœZ

D.D.S.
Tel.:(514

پزشکی28 >> ...

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

>> 30

>> 11:

صرافی  5ستاره

1006 Montagne,
Suite 200
Montreal, Qc,
H3G 1Y7

H3J
5Star
L, Qc., H3G 1Y7
z8H9 I.P.M.
Tel.: (514) 585-2345Tel.: (905)®›ò
N. Vancouver,
Inc.
762-0700
)Tel.: (514
BC, V7M
2J1
938-7277(P
Fax: (905) 762-0800
Tel.: (604) 982-0909
)ARS
(514) 846-0221
Fax:
Fax:نرخ و هزینه <<
)(514
Toronto@pars.ca
www.p
(604) 982-0910
بهترین
ars.ca
 >> 938-4978,با

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

com

›®˜¯‹¬›}gfZ\£

مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

!WHERE

FLYANY TIME,ANY

Ninous
Givargiznia
مستغالت

مشاور امالک و
, BSc.

Agent Immobilier
Affilie
مونتریال و South shore
RE/MAX
در

جتاری
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O Tel.: (514) 844-4492
“ç·Å¹Ži£¤
شادپورäºÅ–d 10 ä… Øº•ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò
†¨}f£در…b®œ ã ®`` ` `¥Á… £
ع.اMoney.
دکترانصاری
Tel.:
order

(514) 806-0060

…vZ®¥œÂ› fd ä¤·Ž 3 £
\fÂä… fêd v£fZ z á
†¬¤
“¿¬}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y
†¨b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£
order fz¬ f£¤¥“Z
…z x£¼›Z £

لیسانس در

پارسی از صد

W.
سیروس
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GESTION
 FINANCIمالیات

مالیاتی ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z
ã¼±› wZz13
صäÅÁ†:
½! x£
حسابداریzو †âÅ¶À
هزار ! ç…£ gfZ
گذشتZf
  Lasalle,کلیه خدمات †äÅÁ

�������

¨ßÅ¹Å£ˆç†f£

w£¨œZ
Ý ®‘ gZ
�� ��������� �� ������ ������
15, 2008
‹¬›}fZ™ä £›®áÅ˜z ä¾ÅÂ… úÅ¿¼† \£
289-9044
� � � ������ �� ������� � No. 844, juin
), (514
�� ��������14,
���� �� fÂ›Z
Peel
289-9022
����� 9-9011
� � ����� ���� �����:��Vol.
������� �
��������
����������
›\®‰£Á
, (514)������1-866-28
1H9
اطمینان حاصل
in Canada
289-9011 , (Toll Free)Mtl. QC. H3B
������� ������ ���������
اروپ��ا
کند آمریکا و
„ ,k£ªŽZ
›ç†£Åš£
)Tel.: (514
Community
289-9022W.,
†# 511 ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ
�� �� �� � ������� ������
همچنان موضع واحدی این کشور
)Fax: (514
erine
PERSIAN `Ž
در براب��ر
`®˜forá”£²›z£Í
توان ساخت
Ste-Cath
���������
…����� âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³

ملتهای
اروپا
د
یدنیتر از
جام جهانی’

General Sales

25سپتامبر
ERESسابداری و
EXACTE
ثقفی :ح
__________ رایگان مهتاب
با 18سال
‹ç¿†£
¿xÂ £
دانشنامه آنالین و
›\ë¸¥±› z të›Z fz£²

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

������ �

ذاری تضمینی

 ص6 :

Suite 750

����� ������ ������� �� ������ � �

������� ���������
������� ��������
�� �
سوایی���
ر� �����

†Í˜®Ž
��������

18

…dZ®`` ` `Á
…jgfZ z ç £¤ g ä
‹¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£

NGA WE
v£`º¥œZمینی»
T
ç›£¿† gZ gfZ ® £ z
 A ST GEدر
ä… Zd£œ£˜ }£®ÁŽ
†¿``````ç›£
˜Ô¼“®… z ,£fÂ²
GESTION
FINANCIERES
EXACTE
مونتریال...
xZ®` Z }£®ÁŽ x£›g ã ®†y£`` ` †Â˜ fd
LE R
›yfz£````²8 �� ����� �����FO
������� �
†fd äÅšzZç³³ª
و10و24
…¬z d¯›f£˜xz
\®‰£Á› fÂ›Z

مس
کریس�تیانو ر تطیل سبز
مدافعان ت والن�دو
بالی جان
یمهای
هر  4س�ال
فوتب�ال یکب�ار بهترین بااس�ت .این بازیکنحریف پرتغال
نمایش در جه�ان
زدن بی�ش از  23 40ساله که
در اروپا به
می
ا
آی�د و  16تیم که پی�ش
گل در فصل
کثریت قریب
نق�ش اصل�ی
میان بهترین به اتفاق آنها در رسیدن
را در راه
منچستر
تی
هس�تند برای  3مه�ای جهان جام لیگ برتر انگ یونایتد به دو
قه
رمانان اروپا بازیلستان و لیگ
ملته�ای اروپا با هفته در جام
میپردازن�د ت�ا ه�م به رقابت باول بدست آوردن کرد ،شانس
صاحب جامی ازیکن در جهان درعنوان بهترین
است.
س�ال 2008

Qc, H9R 4S2
 South Shoreدانشگاه مونترال ()H.E.C
›ç†£Åš£
1155 Rene
®ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz
›Levesquezw. ù£
z v£ ®¥œÂ› fd
از
#2500 fz£²› ,}fZ¬…£±Š
انجمن حسابداران CGA
Montreal, Qc.,
مدخلهای
2K4
ویکیپدیای }f£¨† zکاندیدای ‹¬›\£
! ›çœÂ¼±
„ H3B
,k£ªŽZ

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

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

ˆgfÂ†if£

Agent

www.pars.ca

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

›¬ ® £Åœ¯Å™fÂÅ™ iÂÀÅœú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í
Office:
Fax
Res.

™®ÍÅœZ

ا
��������
زیادنب
! VERریم!
E IN

�� ا
�������� ����� �
یران ا
متی:
� �������� ������� � � �� ����� ���� ����� � �
�� ������بسته
پیشن �
������ ��� ����� �
��������هادی
����������
������ یکی از
اهداف اصلی
����� ����������� � �

(یورو )2008

…dZ®`` ` `Á

®yf£¥5ç•Z

Tel.: (514) 806-0060کنفرانسهای

TORONTO

�

���� ������������� �������

IranAir
هشدار به
سیل پا کستان
همهجهانیان است

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

@pars.ca

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

(514) 816-4080

«آمریکا نباید
\£Åš£› z }fZ¬…£±Š

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

می:بزرگترین جالدجهان
جمهوری اسال

Ninous Givargizn

ã¼±› wZz

تصويب ازدواج مجدد:

بازگشتبهعصرجاهليت!
 ص29 :

844

�������

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

!merde

10

!Amir Khadir espionné

تب «و
رزش زیبا»

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

عراق را تنها بگذارد!»

Metro: Luciene

ia, BSc.
Agent Immobilier
Affilie
RE/MAX

Office:
Fax
Res.

برنامه های

10

 ص21 :

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

ص25
E- Mail:
 Vancouver

›¬ ® £Åœ¯Å™fÂÅ™ iÂÀÅœú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í
Cell

منی بخشیم و

انقالب فرهنگی
هنوز اجنام
نشده است! 10

سرما در افغانستان ’بیش از
هزار’ قربانی گرفتهاست

����������� �

›`çœ£
¯ Zz

فراموش منی کنیم!

کمیته یادمان کشتار

مک کین‘:خطر ایران’...

فشار
راه
ایران به
و چه است که در وهل��ه اول این ش��یوه های
جمه��و ر از اعطای امتیاز،
ایران ف
افزود
وادار کنند
مختلف خواهند
�������������
و این کشور
آمری��کا
مخالفت آنان را عالیتهای مورد
بخشهای مناقش��ه
جهانی بی��ش از را در صحنه
ا ی��ن فعالی��ت اتم��ی خود برانگیز در
کنار بگذارد و
بردارد.
دس��ت
مقابل����،
پیش به انزوا
���������� �خواهند راند.
امتیازاتی اقتصادی
دریافت کند و
فشارهای 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 م جنبه اقتصادی
برای� ����������� �� ������� ��� ������ �
ش��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.
صفحه ������������
کنید).
مراجعه�������
خواس��ت در �������
������ ��� ������ ��� ���� ������� �
چل���� �� ���
������که��������� ���
آمریکا و
بازرگانان ایرانی در
وکباب ک
که متحدانش
وهل��ه دوم،
����� �� ������ ���� �������است که
بانکها
این
�����
�������� ������است
وبیده
اگ��ر
�����
برای
������ ���������� ��� ��� ������
استفاده از ���� ���� ��� ���������� �����
����������� �����
������ � � � �
د
(با
����� ���� �������� �
ادوس��تد با دیگر 24
��� ایران غنی
����� امتیازها را نپذیرد و بر ایران این ک
���������������������:
هر ���� ��������� �����
�����������سازی
�������� ������ ������ � � � � � � � � �
گوجه اضافی)
ش��ورهای
����
���������������,
Suite
����� خود308
اورانیوم را که
سیاست
����� ��� ����� � ����� ���� �
پرس ����� �������������������9550
می��� �
������������
��������� ������ ������ � ��
مبنی بر
��������������
�������
تواند به
سختی
جه��ان ب��ا موانع
������ ������
��������
ادامه � � � � � � � �
��� ������� �
����������������������� �������
�� ������ �� ������� ����� ������ ������ ��������� �� ���������
غنی � � �سازی
مواجهند و ک �������� � ���� ���������������������
دالر !!
مسابقات
اورانی��وم و دیگ��ر
شتیهای
ایرانی با
ف
l
پرچ��م
فوتبال جام
‘جام
عالیتهای
غیر
ملتهای اروپا
دریاها رفت و
ایرانی در k Financiad
آمد می کنند.

زندانیان سیاسی دهه 60

و  11سپتامبر 2010
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aper
���� � سالح
1117
������������ �������
�������� ������ � � � � � ��������بوش ،در آخرین جورج خواهند فعالیت اتم��ی ایران اتمی را بدهد،
ly Newsp
حساسیت
کند� ����������� .
����������� ������� متوقف�����
��������برانگیز
س��فر پیش داشت و متحداً
������� سیاستی که
ND: Biweek
������� ������
آمریکا و اروپا ������ ��دهد،
اتمی ادامه
������ � � ������������ �
���
����������� ������
�������� ������ � � � � � � � � � � ���� رسمی خود
PAYVA
��� �آمریکا
�����رفت که بسویی ج
خواهند
علیه ���� ��
���
به اروپا
�������و اروپا
�������� ������ � � � � � � � � � �����
�������� ������ ����� � ���������������� ������ � � � � ��������� ������ ������
������� ����������
���
������������ ������
ایران را
�����������������������
فشار هشدار داده
اند که بر
مه��وری اس��المی
�������� ������ � � � � ����� به عنوان
���� � چه از طریق
�������� �������� ���� ���� � ��� ���������� ���� ������ ��������� ������ � ������
اعمال
�����������������������������
�������������� ������ در پیش ��������������� خود بر
�������� �����گرفت��ه اند
رئیس از

PAIVAND: Biweekly

Tél.:(514) 989-2229,1Y7
Fax: 989-0029
زیر  50هزار' رسید
Toll Free:1-866-989
ص15 :

آمریکایی در عراق 'به
-2229
Email: info@khazarex
سربازان
change.com
 change.comشمار
www.khazarex

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

\£Åš£› z }fZ¬…£±Š

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

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent, QC

in Canada: Vol.

.com

کانادا:گروهتروریستی
پلیس
حملیدراتاوا،مشغول
ساخنتمبببودند

BSc.صAgent Immobilier :
Affilie
RE/MAX

“ç·Å¹Ži£¤

ç›£¿† gZ gfZ v£`º¥œZتبدیل ارزها بصورت
x£›g
برعکسã ®†y£`` †Â˜ fd،
انتقال ارز به اغلب
کشورها و…®“¼Ô
کارمزد` ،با نرخ بهتر
˜z ,£fÂ²
■
® £
موسسات ،بدون
حمدی(بهبهانی)}fZ™ä £›®،
برای zشرکت ها و
fÂ›Zم›Ý ®‘ gZ \®‰£Á
خامنfdعلی
†äÅšzZç³³ª
مهاجرتی:توسط
\®‰£Á› fÂ›Z
امورyfz£`` `²

Newspaper for

Etiquette

علیدوستی ص20:

������� ����������� ������
������

1006, De La Montagne,
Fax: 989-0029
Tél.:(514) 989-2229,
89-2229
Toll Free:1-866-9 hange.com
Email: info@khazarexc

…áÅ˜z ä¾ÅÂ
مهاجرت
■ کلیه  ›-اجنمن  w£¨œZ zمشاورین†¼¿úÅ
_____________
کانادایی‹¬›_____________ \£
Tel.: (514) 289-9011,
…¬d¯›f£˜xz
عضو رمسی
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,
)1117 Ste-CatherineW., # 511(Toll Free
Mtl. QC.1-866-289-9011
H3B 1H9
W., # 511
Peel
www.ic-pacific Mtl. QC. H3B 1H9

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

ges, Suite 308
مستان
 Tel.: (514) 731-1443 Metro:سرتگروه
CDN
کن
 8اکتبر
همای:
سپتامبر
و
یلی17:
ساالرعق

Tel.: (514) 485-6000

$

1973

موسیقیپاپ...
بهزادقیامی

دکترانصاری
پزشكی :ص22:

سال ،14
شماره 844
25
خ��رداد 1387

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

Suite 201, Montréal,

www.
)(514
Luciene
IC. Tel.:
Pacific
مهاجرت
Trading Inc.
khazarexchange
I.C.P.
کلیه امو ر
xZ®` Z }£®ÁŽ
Inc.l'Allier
.com
˜ç›£`` ` `¿† ä… Zd£œ£
صرافی و انتقال ارز }£®ÁŽ -
عمده

vertu, Bus 121
Tél.: (514) 223-6408 E
Tél.: (514) 561-6408

شرکتجتاریخضر

Bur.: (514) 364-3315

m

شــریف

xZ®Á†y£½²œZd

-25-
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��� ��� ��� ������ ����� ����� ������� �























�������������� ��������� .ca
aivand
Tel.: (514) www.p
806-0060
��������� ������
������18
Westminister
N. Suite 20

���������

›ù£`` ` › ‚fz£²
®z \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z }£X Ô z
xZ® Z ä… \ZdfZz z \Zfd£`LC a£`` ` ` ` ` ¥¥•Z
z
}gfZ x£`` ` ` ¿Åˆ ã`` ` ` Å›Æ†fd ç™¬À £¿œ ‚¬œfZd
}ZX äº…£ £… z ç…d 1Y7
‘\Zfd£ ®›Z fd çœêÂ
Qc H3G

Metro: CDN

www.SharifExchang

ع.ا .شادپور

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

7

ژازه تباتبایی
در گذشت...

باور نداریــم و تا زمانی که عمال
کاری انجام نشده با تردید باقی
می مانیم.
تحریم هــای کانادا بر علیه
ایران پا بر جا خواهد ماند که
عبارتند از:
اول :محدودیــت در انجام
معامالتمالی
دوم :ممنوعیــت تجارت دو

جانبه
سوم:
اجازه
ندادن
نماینــده دیپلمات ایران در
خاک کانادا (ایرانتو)

10
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eiges, Suite 308
یفیـک
ßÅ¹Å£ˆç
5450 Cote-des-N
پـاس
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گـروه
Ž
731-1443

هست

به کوشش:
میترا روشن

RONALD
KING
LaPresse
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Tel.: 1-866-486-5547,
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D.D.S.

PERSIAN Community

GESTIO

کبک کانادا :ص19:

‹¬›fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£

)Snowdon

آینده ای

6

اگر انقالب منی شد!
حسین باقرزاده

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

gfZv£`º¥œZ

1998

در آستانه انتخابات...

¿ç¿†£‹ xÂ £

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

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd

Agent

ایران را

گفتگو با رونالد کینگ

ما همیشه
بازنده
نیستیم!

…jgfZ z ç £¤ g ä
‹¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£

انفجارهای انتحاری:

استفاده القاعده از کودکان و زنان "عقب مانده"!

خط قرمز
نشریات ما
پول است!

تاسف آور

d

General Sales

d

d

دکترگلمحمدی
†ç†£Åš£› z ù£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ
›ç†£Åš£
„ ,k£ªŽZ
008
á”£²›z£Í˜®``Ž
EC: 1608-2
…e ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³
†Plan âÅ¶À
QUÉB
Business
ersair
����������� �����
���������������������
†Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ
400e anniv£ßœ£… gZ }f£¨† wZz ‹Z z
Fax: (514) 484-1657

ßŽ¯§œZ¬œd aZ®‰

___________

تبدیل ارز

همایون خامتی

Cell: (514)827-63Affilié
64

Fax: 364-3649

Cote

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

Firouz Hemmatiyan
Affilié
Agent Immobilier
Cell: 514-827-6364

ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò

موسسه مالی

سال  ،16شماره
GESTIO
شهریور 1389
N10FINANCIERE EXACTE
_______

مشاور امالک و مستغالت

•`x£Å¥¿gz®Å

…vZ®¥œÂ› fd ä¤·Ž 3 £
†¬¤
\fÂä… fêd v£fZ z á
“¿¬}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y
†¨b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£
6520 St-Jacques W.
)Tel.: (514
5774 Sherbrooke
…£
O Tel.: (514) 844-4492
fz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z
1405 De Maisonneuve
Money order

e.ca

Ste-Cather
`®2178dZ
` ` `Á… ine W.

™®ÍÅœZ

اکنون ِ

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

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

N FINANCIERES EXACTE

Lasalle, South N D G
Nun’s Island ,

Bur.: (514)364-3315

xZ® Z ä… gfZ v£fZ

16, No. 968, Sep.
01, 2010

حمله تند احمدینژاد به مخالفان دولت در سالگرد انقالب

موسیقیپاپ...

ص5:

ˆgfÂ†if£

www.pars.ca

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d

H4N 1C8

d

��������������������� � � � � �

بهزادقیامیص25:

I.P.M. Inc.
دنیا5Star ،

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

3535 St-Charles, H9H 5B9
Kirkland, Quebec hotmail.com
@ninousgivargiznia

(514) 846-0221

یحیی آبادی

›fz£²
›\ë¸¥±› z të›Z®¥œÂ
fd

Tel.: (514) 485-6000
483-5370

968
Shar
خدمات حسابداری_____if ،
EXCHANGE

مونتریال و South shore
در
مسکونی و جتاری

 تهیه وام مسکن
 ارزیابی رایگان

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

›®˜¯‹¬›}gfZ\£

مشاور مالی و مالیاتی

Nun’s Island, NDG
______________
_______
groupe SuttonClodem
courtier immobilier Inc.
agrée
9515 Lasalle
boul.
Lasalle Qc. H8R
fhemmatiyan@su 2M9
www.sutton.com tton.com

O
TORONTSt.,
PH-A

ca

E- Mail: montreal@pars.

£Åœ¯Å™fÂÅ™ iÂÀÅœ
Suite 304

ã¼±› wZz Tel.: (514) 585-2345
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5Star I.P.M. Inc.
با بهترین نرخ
Tel.: (514) 585-2345(514) 846-0221
¯ و äÀهزینه
(514) 846-0221
EAL
® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTR
1006 DE LA MONTAGNE,
Qc., H3G 1Y7
Zd£`œ£˜ ®``Z® fd MONTREAL,
)
IranAir
Tel.: (514) 938-7277(PARS
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Fax: (514) 938-4978,
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Cell

تولد پیوند

دکترانصاری
پزشکی ....:ص22:

Agent Immobilier
RE/MAX
›z çœÂ¼±› :të›Z fz£²

شاهرخ مشکین قلم

حسین انصاری

Suite
1834 Ste-Catherine W.,

Office:
Fax
Res.

9

آقایان

قصاص و..
حسین باقرزاده

IC.IC.
Pacific
Trading
Inc.
Pacific
Trading
Inc.
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ایرانی متاهل شکست!
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انید!
را خنومحم������ود احمدینژاد

25
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سال  ،14شماره 828
26بهم��ن1386

7

نامه
پ های رسیده:
یـوند و
"دست های پلید اینمطلب
تفــرقه"!

جهت
جابجایی ارزW.با eسیستم ما
درمتام
Ste-Catherin
2178نقاط
£› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰فقط
†¿w£به 10
fd
دقیقه …£زمان نیاز
دارید:
___,£Åœd m£ºœ
____________…-2345 ã ®¥Á
585
•äºÅ–d 10 ä… Øº

“(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤
Tel.: (514) 806-0060

, BSc.
Ninous Givargiznia
Affilie

می رقصد! >> 18

10

3

شما

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

®yf£¥5ç•Z
صرافی  5ستاره

\£Åš£› z }fZ¬…£±Š

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

فریدون
صبوری
دیلمی

>> 29

صرافی  5ستاره

دکترگلمحمدی

VANCOUVER

آن بیقرار:

 مجاهدین:
"از یـک
فاجعه انسانی
جلوگیریکنید!"

جهت

301, Tel.: (514) 933-3337

با یاد زنده

–Dollard

دکترانصاری
----

25

جهنم کهریزک :ما
■ در
گردیم ،میجنگیم!
برمی

M.P. Pierrefond
s

پزشکی24: >> ...

>>30

شاهنامه ...ص23 :

 alترابی
در اویـن
tre

سرهنگ:
ایران از هم
می پاشد!

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

ازدسترفتهاست!

شعر...

Mon

سیدةالنساءالعاملین

55000شغل

علیدوستی ص4:

PERSIAN Community

Newspaper for

PAYVAND: Biweekly

افاضات جناب d

3

کن!...

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

السـ ِـالمعَ لیک
ّ
یا ســــــلین!

 --اقتصاد کانادا6 :

چگونهمدرکدان
شگاهیجعلكنیم؟
“ما همه
بهائی ایرانی هس
تیم”! 4
حاجی بیا حال
>> £ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d 3

DR. BERNAR
D
PATRY:

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

RFID

اعتصابغذادرمونتریال

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

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

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

اخذ ویزا و مهاجرت،

PAYVAND: Biweekly

جوالی شنیده شد:

افتخاری نیست! >> 9

امیرسام:

in Canada: Vol.

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

Trading Inc.

26

انتقادات شدید
رفسنجانی از
احمدینژاد

I.C.P. Inc.

مهندسی طرحهای
در کوتاهترین زمان
مشاوره و
تبدیل ارزهای رایج
ایران و کلیه کشورها و
محمدی /بهبهانی،
انتقال ارز به
خامن معصومه علی
■ صرافی :مهاجرتی و اخذ ویزا :توسط
■ کلیه امور
کاناداییمشاورینمهاجرت
کلیه پروژه هایRFID
عضورمسیاجنمن
______________
اجرای فنی و مهندسی
______________
مهندسی :مشاوره و
Tel.: (514) 289-9011,
______________
■ مشاوره و __
)Fax: (514) 289-9022, (514) 289-9022, (514
289-9044
(Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine
W., # 511
www.ic-pacific Mtl. QC. H3B 1H9

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

No. 910, Août 01

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
ها از سرمایه گذاری در ایران شده است .و باعث انصراف شرکت
صندوق بین
المللی پول گفته است که
اثر تحریم های اقتصادی آمریکا و بانک های دولتی ایران در
خورده اند به
س��ازمان ملل به شدت ضربه
آنها شده نحوی که دولت مجبور به
تجدید س��اختار مالی
است.
در این گزارش
بر ایران ،آمده اس��ت“ :تشدید
فشارهای بین المللی
تاثیر
نامطلوبی
بر
فعالیت
گذاشته است ”.ادامه اقتصادی این کش��ور
در ص3:
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استق

املپیک
 :29ادامه كابوس
ناكامی
كاروان ورزشی ایران

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

 10م��رداد 1388
_______

دردرگیری های

جان بیرد وزیر امور خارجه کانادا
می گوید که کانــادا در معامله
هسته ای با ایران هنوز تردید دارد
و تحریم های کانادا را علیه ایران
باقی نگه می دارد.
وی در گفتگــوی خــود بعد از
مالقات سران شــش کشور در
ژنــو گفت که ما حرف ها و قول
های داده شــده از طرف ایران را

QUÉBEC: 1608-2008

موسسه
مالی

اما با وجود مطرح شدن تمامی
این اظهــارات ،افرادی بودند که
پــس از روی کار آمــدن دولت
حســن روحانی تصمیــم خود را
عملی کرده و به کشور بازگشتند.
ســراجالدین میردامادی ،یکی از
روزنامهنگاران اصالحطلبی است که
به خواسته خود جامه عمل پوشاند
اما بازگشت برای او چندان بدون
دردسر هم نبود.
میردامادی چنــد روز پیش اعالم
کرد که از ســوی بازپرس شعبه
دوم دادســرای اوین تفهیم اتهام
شده است .وی همچنین از آزادی
خود با قرار کفالت خبر داد و گفت
در انتظار برگزار شدن دادگاه خود
است.
در ایــن بین افــراد و چهرههای
شناخته شــده دیگری نیز برای
بازگشــت به ایران اعالم آمادگی
کردهاند کــه ابراهیم نبوی ،فعال
سیاسی ،نویسنده و طنزنویس یکی
از آنهاست.
انگیزه های بازگشت آقای نبوی را
در صفحه  8بخوانید.

عدم استقبال از مذاکرات ژنو:
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محمــد نهاوندیــان ،رئیس دفتر
نهاد ریاســت جمهوری و رئیس
شورای اطالعرسانی دولت ،پیشتر
از تشــکیل کمیتهای از ســوی
رییسجمهــوری برای بررســی
بازگشت ایرانیان خبر داده و گفته
بود «:رویکــرد ما تقویت اقداماتی

بازگشت چهرههای شناخته شده

کانــادا در کنار اسراییل و عربستان

852

_____________________
ارز به ایران و برعکس
 gارسال
تبدیلارزهایمعتبر
___________
g
_________

حسن روحانی در گزارش عملکرد
 ۱۰۰روزه خــود بار دیگر از وجود
فضای امــن برای ایرانیان خارج از
کشور در صورت بازگشت گفت.
اما نحوه برخورد با ایــن افراد در
صورت بازگشــت همچنــان در
هالهای از ابهام است.
حســن روحانی رئیس جمهوری
ایران  ۲۶نوامبر گزارشی از عملکرد
دولــت خود ارائه داد .وی بار دیگر
با اشاره به اینکه امیدوار است همه
ایرانیان خارج از کشــور به ایران
بازگردنــد ،گفت« :در ســفرهای
خارجــی ایرانیانــی را دیدم که
عشقشان به کشور حتی بیشتر از
مردم داخل است .ما واقعاً سرمایه
انسانی بســیار بزرگی در خارج از
کشــور داریم .امیدوارم همه آنها
بازگردند و کمکشان را از ما دریغ
نکننــد .اگر به غیر از کمک مالی،
کمک علمی و حمایت معنوی نیز
داشته باشند باز هم این کشور برای
خودشان است».
پیش از این نیز حسن روحانی بارها
در اظهارات مختلفی ،ایرانیان خارج
از کشور را به بازگشت دعوت کرده
بود .ایــن دعوتهای پی در پی از
سویدیگر مسووالن با واکنشهای
مختلفی نیز روبهرو شده بود.

برای ســهولت ســفر این افراد به
کشــور و همچنین مشارکت
آنها در ســرمایهگذاریهای
اقتصادی اســت و مسلما به
زودی ایــن اقدامــات انجام
میشــود .تــاش دولت این
اســت که حق ایرانیان برای
سفر به کشــور و میهن خود
کامال تحقق پیدا کند».
از سوی دیگر حسن قشقاوی،
معاون کنســولی و پارلمانی
وزارت امورخارجه هم با اعالم
اینکه کمیته بررسی بازگشت
ایرانیان متشکل از نمایندگان
چندین وزارتخانه از جمله وزارت
اطالعــات و وزارت امــور خارجه
است ،گفته بود:
«به عقیــده من ترس بســیاری
از ایرانیــان خارج از کشــور برای
بازگشــت ،یک ترس خودساخته
است و هیچ ریشهای ندارد .بخشی
از نیامدن هموطنان ما ناشــی از
القائــات اپوزیســیون در خارج از
کشور اســت .در ایران هم مطلقا
ترســی بابت ورود ایرانیان مهاجر
به کشــور وجود ندارد و در قانون
کیفری ایران هــم مطلبی تحت
عنوان ممنوعالورود نداریم».
اما اظهارات این دو مقام مسوول در
حالی مطرح شده بود کهدر همین
رابطه محسنی اژهای ،وزیر اطالعات
جمهوری اسالمی ،از مورد تعقیب
قرار گرفتن افرادی گفته بود که به
خاطر مشکالت سیاسی از کشور
خارج شدهاند.
وی در این باره افــزوده بود« :اگر
فردی جرمی مرتکب شــود و از
کشور خارج شود یا اینکه در خارج

از کشــور جرمی مرتکب شود به
محــض آنکه به داخل کشــور
بازگردد از سوی دستگاه قضایی
مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
همچنین افرادی که نقشــی در
حــوادث پــس از انتخابات ۸۸
داشــتند هم اگر به داخل کشور
بازگردند بــه محض ورود تحت
تعقیب قرار خواهند گرفت».

«ما ممنوعالورود نداریم!»

صرافیخضر

انتقالفوری
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اقامت برای همه!

 ۸کشته و ۴۵
زخمی در زمینلرزه
برازجان

زلزلــهای به بزرگــی  ۵/ ۷درجه
ریشتر عصر پنجشنبه  28نوامبر
شــهر برازجان در استان بوشهر
را لرزانــد .به گفته مقامات در این
زلزله  ۸نفر کشته و  ۴۵نفر زخمی
شــ دهاند .مردم منطقــه برای در
امان ماندن از گزند خســارات در
خیابانهاهستند.
حســن قدمی ،رئیس "ســازمان
مدیریت بحران کشور" گفته بنا بر
آخرین آمار هشت نفر در این زلزله
جان خود را از دست دادهاند.
مرکز وقوع این زمینلرزه در عمق
 ۵کیلومتری زمین و ۱۵کیلومتری
برازجان در شــمال استان بوشهر
اعالم شده است.

همچنین تا کنون  ۴۵نفر نیز در
جریان این زلزله مصدوم شدهاند.
آنطــور کــه رئیس "ســازمان
مدیریت بحران کشور" گفته است
با توجه بــه عمق پنج کیلومتری
زلزله از سطح زمین ،احتمال وقوع
خسارتهای بیشتر وجود دارد.
استاندار بوشهر از انتقال مصدومان
این زلزله به بیمارستانهای بوشهر
و گناوه خبر داده است.
اســتاندار بوشــهر همچنیــن از
پیگیری مستقیم حسن روحانی،
معاون اول او و وزیر کشور درمورد
زلزله برازجان خبر داد.
به گفته اســتاندار بوشهر ،اغلب
مصدومان و کشتهشــدگان از زیر
آوار خارج شدهاند و به نظر میرسد
که دیگر فردی زیر آوار باقی نمانده
است.
حســن قدمی ،رئیس "ســازمان
مدیریت بحران کشــور" از وصل

تلفن و برق منطقــه که به دلیل
زلزله قطع شده بود خبر داده است.
او گفته است« :برای خانوادههایی
که در خیابانها به ســر میبرند،
چادر برپا میشود».
رئیس "ســازمان مدیریت بحران
کشــور" همچنین احتمال وقوع
سونامی در این منطقه را "بسیار
کم" دانسته است.
به گــزارش خبرگــزاری "مهر"
بالفاصله پس از این زمینلرزه مردم
به خیابانها هجــوم بردند و برای
در امان ماندن از گزند خســارات
و آســیبهای زلزله همچنان در
خیابانهاهستند.
ایــن زلزله در همه نقاط اســتان
بوشــهر و حتــی در برخــی از
استانهای همجوار احساس شده
است .شــش پسلرزه نیز در این
منطقه رخ داده است.
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«ترکمانچای»هستهای...
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.
com

آلودگی هوا

'اورانیوم ضعیف شده
در هوای خوزستان
باقیمانده از حمله
آمریکا به عراق '
در پی ادامه آلودگی هوای استان خوزستان و ابتالی تعداد
بیشتری از افراد به تنگی نفس ،شهال میرگلو بیات عضو
کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس گفت" :این خاکها
به باقیمانده بمبهای شیمیایی آلوده است و همچنین
ریز گردهایی که از عراق وارد میشــود آلوده به اورانیوم
ضعیف شده باقی مانده از حمله آمریکا به عراق است".
عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس در گفت و
گویی با کلیک روزنامه قانــون با انتقاد از عملکرد صدا
و سیما برای پخش برنامهای در خصوص عدم آلودگی
هوای اهواز گفت" :اگر خیلی از مســایل به واقع مطرح
شوند میتوان عالج واقعی در مورد آن مسئله انجام داد".
در پــی دو بارندگی کمتــر از یک ماه اخیــر در اهواز،
سوسنگرد و شوش بیش از  ۱۹هزار نفر به خاطر تنگی
نفس و مشکالت تنفسی روانه بیمارستان شدند.
کریم دحیمی ،فعال حقوق بشر با تاکید بر اینکه آمریکا
در جنگ آمریکا و عراق ،در فلوجــه و بغداد از اورانیوم
خفیف شده اســتفاده کرده ،گفت" :گرد و غبار مسئله
تازهای نیست ،اما پیش از این مشکالت اینچنینی ایجاد
نمیشد ،دلیلش هم هور العظیم و دیگر مردابهایی بود
که در این محدوده وجود داشــت ،اما اکثر آنها خشک
شده است".
مقامات محیط زیست و نمایندگان مجلس ایران بارهادر
مورد ریزگردهای عراق و ورود آن به ایران سخن گفتهاند
اما غسان عاشــور چندی پیش احتمال ورود ریزگرد از
عراق به ایران را چندان درســت ندانســت و مسئله را
فرامنطقه ای خواند و گفت" :اکثرا شــنیده میشودکه
ریزگردها و گرد و غبار از عراق به ایران وارد میشود ،اما
این درست نیست .دو سال است که با افزایش بارندگی
در عراق ،ریزگردها به نحو چشمگیری کاهش یافته ،در
ضمن در منطقه مرزی بصره و مهران بادی نمیوزد که
انتقالدهنده ریزگرد باشد".
آقای عاشور با تاکید بر اینکه کلیک ریزگردها عموما از
شمال آفریقا به عربســتان و از سوریه به عراق میآید،
گفت" :این یک مسئله فرامنطقهای است و نمیتوان تنها
منطقهای و مقطعی به آن نگریست".
این نخســتین بار نیست که بحث اورانیوم ضعیف شده
در ریزگردها مطرح میشود ،سال گذشته نیز برخی از
مقامات محلی استان خوزستان نسبت به وجود اورانیوم
ضعیف شــده درکلیک ریزگردهای عراق هشدار داده
بودند ،اما علی محمد شاعری ،معاون سازمان حفاظت
محیط زیســت در مردادماه سال گذشته با تکذیب این
سخنان گفت" :بررسیهایی که تاکنون روی ریزگردها و
گرد و غباری که از کشور عراق وارد ایران میشود انجام
دادهایم وجود اورانیوم ضعیف شده را ثابت نمیکند".
شهر اهواز اخیرا برای دومین بار از سوی سازمان
بهداشت جهانی به عنوان آلودهترین شهر جهان
شناخته شــد .پس از اهواز ،سنندج ،کرمانشاه
و یاسوج هم میان  ۱۰شــهر اول آلوده دنیا جای
گرفتند.
•

ســرانجام پس از کش و قوس هــای فراوان،
"نرمش قهرمانانه" مقام معظم رهبری که خود
نتیجه "حماسه سیاسی" ای بود که شیخ حسن
روحانی را بر مسند ریاست جمهوری نشاند ،ثمر
داد و در ســحرگاه یکشنبه  24نوامبر "توافق"
بین حکومت آخوندی و  5+1امضاء شد.
شرایط این "توافق" به صورتی است که بسیاری
 ازجمله حامیان نظام والیت مطلقه فقیه  -از آنبه عنوان "ترکمانچای" هسته ای یاد می کنند.
با آن که ســیدعلی خامنه ای درپاســخ نامه پراز
دروغ شیخ حســن روحانی از "دستیابی" به آنچه
او گفته بود ابراز خرســندی کرد و به تیم مذاکره
کننده تبریک گفت ،اما روزنامه "کیهان" ولی مطلقه
فقیه که فکرونظر اورا بیان می کند ،در تیتر اول روز
دوشنبه  25نوامبر خود اعتبار "توافق" را زیر سئوال
برد و نوشــت« :امریکا قابل اعتماد نبود ،توافق ژنو
یک ساعت دوام نیاورد» .با این تیتر "کیهان" حق
مسلم مقام معظم رهبری برای دبه درآوردن و زدن
زیرقول و قرار را محفوظ نگهداشته است.
درباره مقایســه متداول "توافــق" ژنو با عهدنامه
"ترکمانچای" می توان گفت که بین ایندو شباهت
ها و تفاوت هایی وجود دارد .ازجمله شــباهت ها
این است که "ترکمانچای"  15سال پس از عهدنامه
"گلســتان" امضاء شــد و دلیل آن اصرار و صدور
فتوای جهــاد جاهالنه آخوندها  -که دانش و توان
ارزیابی درست از قدرت نظامی روسیه را نداشتند
 و بــه رغم عدم تمایل عباس میرزا به جنگ بود."توافق" ژنو نیز  10سال پس از بیانیه "سعدآباد"
امضاء شد که دو سال پس از آن با لجاجت خیره
سرانه سیدعلی خامنه ای به آن پشت پا زده و
غنی سازی اورانیوم به عنوان "حق مسلم" از
سر گرفته شد و غرب را به اعمال تحریم هایی
که اقتصاد کشور را دچار خفقان کرد واداشت.
شباهت دیگر این است که هم "ترکمانچای"
و هم "توافق" ژنو خســارت هایی سنگین و
جبران ناپذیر به ایران زدند.
در مــورد تفاوت ها ،مهم ترین تفاوت در این
است که "ترکمانچای" حاصل یک شکست
نظامــی آنهم در نیمــه اول قــرن نوزدهم
بود کــه نه حقوق بین المللی به رســمیت
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_________________
«نطنز نیم ،فردو ربع ،اراک تعطیل؟
توافق نامه ای که همه چیز را با خود
برد ...برد»!
ـــــــــــــ

شناخته می شــد و نه سازمان مللی وجود داشت
تا حاکمیت ملت ها را به رسمیت بشناسد و آن را
محترم بشمارد .درآن زمان ،تعیین مرزهای کشورها
را نیروهــای نظامی برعهده داشــتند و پیروزی یا
شکست در جنگ بود که حدود کشورها را تعیین
می کرد .گو این که پس از شکست نیروهای ایران
در جنگ گنجه ،ســپاه روس به فرماندهی ژنرال
پاســکویچ به پیشروی در خاک ایران پرداخت و تا
نزدیکی زنجان پیش رفت.
درپی این پیشــروی بود که ژنرال پاسکویچ ضرب
االجلی  5روزه تعیین کرد و گفت اگر در پایان آن
تکلیف صلح تعیین نشود به تهران خواهد تاخت.
بنابراین ،عهدنامه "ترکمانچای" در شرایطی امضاء
شد که بقای حاکمیت کشوردر معرض خطر جدی
بود و این با شرایط "توافق" ژنو تفاوت ماهوی دارد.
مگر این که پذیرفته شــود که بالیی که تحریم ها
برسر کشــور آورده اند کم از خطر پیشروی ژنرال
پاسکویچ به سوی پایتخت نبوده که در این صورت
باز بار گناه ولی مطلقه فقیه که بدون ارزیابی درست
از نیروی حریف و با خود رایی و خیره سری کشور
را به چنین مخمصه ای دچارکرد ســنگین تر می

شود .تفاوت دیگر این است که در "ترکمانچای" با
آن که آخوندها نقشی عمده داشتند ،شاه و عباس
میرزای ولیعهد مســئولیت شکست را پذیرفتند،
اما در "توافق" ژنو نه تنها کســی  -به ویژه شخص
سیدعلی خامنه ای  -زیربار مسئولیت شکست نمی

رود ،بلکه با دروغ و حقه بازی می کوشند آن را یک
پیروزی جا بزنند!
اگرچه ،این ادعای دروغین پیروزی را حتی حامیان
و هــواداران نظام که خود را مقید به پیروی از ولی
مطلقه فقیه می دانند نیز نمی پذیرند و در رد آن
صدا به اعتراض بلند می کنند.
ازجمله این معترضان گروه سیاسی "صراط" است
که درعین هواداری از ولی مطلقه فقیه ،به شرایط
تحمیلی "توافق" ژنو اعتراض می کند« :آیا می توان
نام مذاکره کنندگان ژنو رادر زمره "عباس میرزا" ها
و "امیرکبیر" ها و "مصدق" ها قرار داد یا مع االسف
می باید اسامی شان را در ذیل نام هایی چون "میرزا
آقاخان" و "وثوق الدوله" گنجانید؟!».
"بـــرد  -برد"
«صراط» با به تمسخرگرفتن شعار ُ
دستگاهدیپلماسی شیخ حسن روحانی می نویسد:
«نطنز نیم ،فردو ربع ،اراک تعطیل؟ توافق نامه ای
که همه چیز را با خود برد ...برد»!
عیار رســوایی در امضاء "توافق" ژنو آنقدر باالست
که برای پوشاندن بوی گند آن ،وزارت امورخارجه
{>> ادامه در صفحه}17 :

بهنامآفریدگارعشق

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263، boul Cavendish،

Montreal، Quebec، H4V 2R6،
Email: loyale.accounting@gmail.com
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ه مهم درباره توافق ژنو و پیامدهای آن!
کت

علیکشتگر

•
 )۱برنامه هسته ای ایران برای
اقتصاد کشور چه اهمیتی دارد؟

پروژه هســته ای ایران به باور من
از آغــاز ،ورود به یک کژراهه بوده
است.
در عصری کــه قدرت های بزرگ
صنعتی جهان بــرای نمونه ژاپن
دومین و آلمان سومین اقتصادی
های بزرگ جهان بر آن می شوند
که تولید انرژی هسته ای را کنار
بگذارند و بتدریج به سوی استفاده
از انرژی های ســالم و ســازگار با
برنامه های زیست محیطی مثل
انرژی های خورشیدی ،بادی و یا
دریایی (امواجدریا) می روند ،انرژی
هسته ای برای ایران چندان مقرون
به صرفه نیست.
ایران بادارا بودن سی و سه تریلیون
و ششصد میلیارد متر مکعب ذخایر
شناخته شــده گازی بزرگترین
دارنده ذخایر گازی جهان اســت.
هجده درصــد ذخایر گاز جهان و

یازده درصد ذخایر نفت جهان به
کشــوری که یک درصد جمعیت
جهان است تعلق دارد.
عــاوه بر ایــن ایران بــه لحاظ
جغرافیای طبیعی یکی از مناسب
ترین سرزمین ها برای استفاده از
انرژی های خورشــیدی ،بادی و
دریایی است (امواج).
آینده صنعتی جهــان و ایران نیز
به این گونه انرژی ها ی ســالم و
تمام نشدنی گره خورده است ،نه
به انرژی هســته ای که ذخایر آن
(اورانیوم) محــدود ،اما خطرات و
عواقب پرتوی آن نامحدود است.
اگر در ایران یــک حکومت ملی
برآمده از آرای آزادانه مردم برقرار
بود و صدای کارشناسان اقتصادی
و زیست محیطی شنیده می شد
چه بســا ما امروز به جای صنایع
هسته ای صاحب صنایع پیشرفته
در زمینه انرژی های خورشیدی و
غیره بودیم.
اتفاقا همین حقایق ساده به اضافه
غیرشــفاف بودن پروژه هسته ای
ایران و دخالــت نظامیان در این

پروژه موجب بی اعتمادی و نگرانی
جهانی نسبت به مقاصد جمهوری
اسالمی در استفاده از انرژی هسته
ای بوده است.
این نکته را هم ناگفته نگذارم

•
 )۲آیا درباره خطر هسته ای ایران
بزرگنمائی نشده است؟

درباره توان هســته ای ایران از هر
دو سوی جبهه موافقان و مخالفان
انرژی هسته ای ایران اغراق شده
است .در دوره هشت ساله احمدی
نژاد دولت ایران خود ر ا یک قدرت
هسته ای می خواند.
اصطالح قدرت هسته ای که بارها
توسط احمدی نژاد و سخنگویان
جمهوری اســامی در مورد ایران
به کار برده شــد در جهان مفهوم
توانایی تولید بمــب اتمی دارد و
نــه انرژی هســته ای صلح آمیز.
بخشی از اپوزیسیون ایران نیز که
مقاصد و آرزوهای سیاسی خود را
در تشدید خصومت و تنش میان
ایــران و غرب می دانســت و می
داند ،در سالهای گذشته در توان و

مقاصد نظامی برنامه هسته ای ایران
وظیفه بزرگنمایی و افشاگری برعهده
گرفته بود .این بزرگنمایی به همراه
شعارهای ضد اســرائیلی جمهوری
اسالمی در گذشته و حال به ماهرانه
ترین وجه ممکندر خدمت تبلیغات
دولت اسرائیل قرار گرفته اند .اسرائیل
در هشت سال گذشته با دمیدن در
خطر واهی توان نظامی هســته ای
ایران بیشترین بهره برداری سیاسی
و نظامی از برنامه هسته ای ایران را
کرده است.
دولت اســرائیل با تبلیغــات اغراق
آمیز در ایــن عرصه و با بهره گیری
از شعارهای ضد اسرائیلی جمهوری
اســامی بحران اصلــی خود یعنی
مساله فلسطین را در اذهان جهانی
تحت الشــعاع خطر ایران قرار داده
است.
•
بـردی برای
را
ژنو
توافق
ظریف
)۳
ُ
هر دو طرف مذاکره خوانده است.
این توافق چه اهمیتی برای دو طرف
مذاکره دارد؟

توافق هســته ای خطر درگیری در
یک جنگ جدید که هم برای آمریکا
و هم بــرای ایران فاجعه بار بود را از
میان می برد .این توافق در درازمدت
به سود نیروهای دموکراسی خواه و
به زیان گرایشهای افراطی در ایران و
منطقه تمام می شود.
پیش از هــر چیز ایــن توافق یک
پیروزی آشکار برای مردمی است که
در  ۲۴خرداد به منازعه هسته ای و
سیاست های تنش فزایانه افراطیون
نه گفتند و خواستار بهبود رابطه ایران
و غرب بوده و هستند.
عالوه بر این ،این توافق موفقیتی است
برای دولت روحانــی و دولت باراک
اوباما .اگــر اراده این دو طرف نبود،
دستیابی به این توافق غیرممکن بود.
آمریکای اوبامــای برنده صلح نوبل
خواهان جنگ نیست.
همان گونه که در مورد سوریه شاهد
آن بودیــم .اوباما می خواهد بعنوان
رئیــس جمهوری که آمریــکا را از
سیاســت های دوران جورج دبلیو
بــوش دور کــرد و در خاورمیانه به
صلح و ثبــات کمک نمود در تاریخ
بمانــد .منافع ملی آمریــکا هم در
همین است .امریکای اوباما نه فقط
خواهان حل مسالمت آمیز منازعه
هســته ای ایران و غرب به بلکه به
شدت به عادی سازی مناسبات ایران
و آمریکا عالقمنــد و در عین حال
نیازمند است.
•
 )۴آمریکا چه نیازی به عادی سازی
مناسباتش با ایران دارد؟

آمریکا در حال خارج کردن نیروهای
نظامی خود از افغانســتان اســت.
در حالی که طالبــان و القاعده در
افغانســتان و پاکســتان به شدت
ریشــه دوانده اند .آمریکا ظاهرا به
این نتیجه رسیده که دشمن اصلی
غرب و ایاالت متحده اسالم طالبانی
و القاعده اســت نه اسالم جمهوری
اسالمی .نقش و نفوذ ایراندر منطقه
خاورمیانه چه در افغانستان ،عراق،
سوریه و لبنان و چه در حوزه جنوبی
خلیج فارس غیرقابل انکار است.
آمریکایی ها امیدوارند با عادی کردن
مناســبات خود با ایــران همکاری
جمهوری اسالمی را برای ایجاد ثبات
در مناطق پیش گفته که برای منافع
حیاتی آمریــکا اهمیت دارد ،جلب
نمایند .ایران و آمریکا قطعادر منطقه
هریکدارای منافعی هستند که می
شود با همکاری متقابلدودولت این
منافع را تامین کرد .برعکس ادامه
تنش میان دو کشور به زیان منافع

درازمدت طرفین است.
عالوه بر این ،ســرمایه ها و شرکت
های بزرگ غربی به سرمایه گذاری
در خلیج فارس ،ایران و خاورمیانه با
ثبات نیاز دارند .همه آنها منافع خود
را در بهبود مناسبات ایران و آمریکا
میدانند.

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!
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•
 )۵آیا می شود به پیشرفت روند
مذاکرات و حل قطعی منازعه
هستهای و عادی شدن مناسبات
ایران و آمریکا خوشبین بود؟

خوشبین آری ،اما خوش باور خیر!
در دو ســوی روند مذاکرات ،توافق
هســته ای و عادی شدن مناسبات
ایران و آمریکا دشــمنان نیرومند و
مصممیدارد که تا به آخر برای به بن
بست کشاندن آن عزم راسخ دارند.
نتایج به دســت آمده هنوز شکننده
است و ادامه فرایند مذاکرات از هر دو
سو می تواند با چالش های جدیدی
مواجهه شود .اما بی اغراق می شود
گفت که جریاناتی کــه اراده حل و
فصل منازعه هسته ای و دستیابی به
یک توافــق پایدار دارند چه در ایران
و چــه در عرصه جهانــی از توانایی
بیشتریبرخوردارند.

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه
منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند
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-------------------
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•
 )۶مخالفان چه کسانی هستند و چه
نفعی از ادامه این منازعه و یا تشدید
آن می برند؟

منازعه هسته ای ایران و غرب که به
تحریم های اقتصادی بی سابقه علیه
ایران انجامیــد به تولد یک هیوالی
هزار دســت و پا منجر شــده که از
رهگذر این منازعــه و تحریم های
حاصله از آن تغذیه اقتصادی ،سیاسی
و نظامی می کند .یعنی منافع و ثروت
های اقتصادی و فرصت های منطقه
ای ایران را به سود خود می بلعد.
این هیوال در هشت سال گذشته با
هر شعار مرگ بر اسرائیل و آمریکای
جمهوری اسالمی و هر گامدر تشدید
تحریم های ایران قوی تر و حریص تر
شده است.
حل منازعه هســته ای ایران یعنی
مرگ این هیــوالی قدرتمند .پس
طبیعی است که این مخلوق مخوف
که حیات آن در گــرو ادامه تحریم
ها و دشــمنی ایران و آمریکا است
در مخالفت با حل منازعه هسته ای
همه قدرت خود را به کار اندازد .این
هیوالی مخوف در هر دو سوی جبهه
مذاکرات برای حفظ منافع اقتصادی
و سیاســی خود یعنی به شکست
کشاندن روند مذاکرات به شدت فعال
است .برای نشان دادن اندام های این
هیوالی بین المللــی خواننده را به
موارد زیر توجه می دهم.
>> دور زدن حتریم ها و قاچاق کاال
در ایران

{>> ادامه در صفحه}25 :
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم:

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

•

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

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

•

Distributed Free

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

طرح روی جلد :پیوند

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal, Qc, H3H 2L9

Metro: GUY

لوگــوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------
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از مرد  ۶میلیون دالری

ایرانهستهای...

شعـروترانه...

تانامرد۹۵میلیارددالری

هادی خرسندی :آمریکائیها به مرد ۶میلیون دالری که زورش هم آنقدرها
زیاد نبود می نازیدند… ما انقالب کردیم و سرانجام یک مرد ۹۵میلیاردی راست
راستکی ساختیم که قیمتش و قدرتش ۱۶هزار برابر مرد ۶میلیون دالری است.
یک زمان مرد ۶میلیون دالری گران ترین آدم دنیا بود« .قدرت فرا انسانی این
شخصیت ،خارقالعاده بود… او می توانست با دستهای مصنوعیاش دیوار را
خرد کند ،میلههای آهنی بر او کارگر نبود ،می توانست به چند متر باالتر از
سطح زمین بپرد ،و سرعت دویدن او از یک ماشین مسابقه هم بیشتر بود».
آدم کشتن برایش مثل آب خوردن بود.
آمریکائیها خیلی به این سریال تخیلیشان می نازیدند .اما برای ما ایرانیها
مرد ۶میلیون دالری ارزانقیمت بــود و زورش هم آنقدرها زیاد نبود! ضمن ًا
ما اهل خیالبافی و تخیل هم نبودیم .پس انقالب کردیم و سرانجام یک مرد
۹۵میلیاردی راست راستکی ساختیم
که قیمتش و قدرتش ۱۶هزار برابر مرد
۶میلیون دالری است.
حاال روزی نیست که مرد ۹۵میلیارد
دالری با قدرت غیر انسانیاش چندتا از
ما را نکشد یا زندانی نکند یا مجبورمان
نکند که برای خرید یک لقمه نان کلیۀ
خود را بفروشیم.

کلیهای دارم فروشی ،رهبرا
ابتیاعش کنّ ،
مرخص کن مرا
کلیهای دارم جوان و تازه سال
میفروشم شادمان و خوش به حال
قیمتش یک ماه اجاره خانهام
یا سه ماهی پول آب و دانهام
قیمتش چند اسکناس ساده است
که دم جارویتان افتاده است
قیمتش یک لنگه نعلین شما
ده گرم تریاک آقا مجتبی
قیمتش یک پاچۀ پیژامهات
نیم متر ابریشم عمامهات
جان رهبر کلیهای دارم درشت
حظ کنی وقتی بگیری توی مشت
کردهام بهر فروشش کارها
آگهی بنوشته بردیوارها
کردهام توی مطبها التماس
تا که بفروشم شوم از غم خالص
لیک میگویند فع ً
ال بیشتاب
کلیه بسیارستدر نوبت بخواب
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رهبرا ما نسل کلیهدر کفیم
مارکت اشباعست و ما توی صفیم
پس شما با آنهمه پول و پله
بنده را دریاب در این مرحله
زانهمه پولی که بفرستیدمشق
تا به آن جانی ببازی نرد عشق
زانهمه پولی که بفرستی برون
با هواپیما و ناو و کامیون
زانهمه خرجی کهداخل میکنی
نذر اوباش و اراذل میکنی
قطره ای از آنچه رویتر کرده فاش
خرج کرده صاحب این کلیه باش
تا که داری اینهمه میلیارد را
در کفات چاقو بگیر و کارد ر
رهبرا پهلوی مخلص پاره کن
محصل چاره کن
درد یک بچه ّ
کلیهام بردار تا گردی قوی
تقویت گردی ز حیث کلیوی
بعد ازین مرد «ثالثالکلیه» باش
بر مریدان خودت بهتر بشاش

جرعه اول

از مقامــات بلندپایه جمهوری
اســامی و دولت باراک اوباما،
در سطح معاونان وزارت خارجه
جریان داشــته ،و دیدارهای
حسین باقرزاده
اخیــری که در نیویــورک و
ژنو بین وزیــران خارجه ایران
 26نوامبر :توافقی که
و آمریــکا (و گفتگوی تلفنی
در ساعات پس از نیمه
روحانی با اوباما در نیویورک)
شب یکشنبه گ
صورت گرفته مسبوق به این
ذشــته بین جمهوری
اسالمی و کشورهای  ۱+۵و به خصوص سابقه بوده است.
ایاالت متحــده در ژنو صورت گرفت
بدون تردید یک اتفاق بزرگ تاریخی
_______________
هستهای ایران تماما تحت کنترل او
بود .دشمنی با آمریکا یک پایه مهم
در
رژیم
سیاست
جهت
تغییر
به
تصمیم
است .یکی ازدالیل حمایت بیدریغ
ایدئولوژیک و سیاسی رژیم حاکم بر
ایران در سی و چند سال گذشته بوده قبال آمریکا از مدتی قبل از انتخابات او از احمدینــژاد همین بود که در
است و از این رو ،شکسته شدن این از سوی خامنهای گرفته شده است؛ این اجرای این سیاســت بیش از سایر
تابو به سادگی صورت نگرفته و بدون امر یادآور سال  ۱۳۶۷و «جام زهر»ی کسانی که در رأس قوه مجریه قرار
تردید عوامل و انگیزههایی بسیار قوی است که آیت اهلل خمینی سر کشید ...داشتند منویات او را اجرا میکرد .از
این رو ،انجام گفتگوهای محرمانه
در آن مؤثر بوده اســت .این توافق
ـــــــــــــــ
بین جمهوری اسالمی و آمریکا که
که تأیید ولی فقیه علی خامنهای را
از ماه مارس گذشته آغاز شده بدون
به همراه داشت برای بسیاری یادآور
پذیرش قطعنامه  ۵۹۸شورای امنیت عــاوه بر این (و این نکته حائز اهمیت اجازه خامنهای امکان نداشته است .در
سازمان ملل برای آتش بس جنگ ایران زیادی است) ،این دیدارها پیش از شروع جریان مناظــرات تلویزیونی نامزدهای
و عراق در ســال  ۱۳۶۷از ســوی آیت کار روحانی به عنوان رییس جمهوری انتخاباتی نیز دیده شد که همه آنان به
الله خمینی است که خود از آن تحت اسالمی و حتی پیش از موفقیت او در جز جلیلی از سیاســت هستهای چند
عنوان سر کشیدن «جام زهر» یاد کرده رقابت برای احراز این مقام در انتخابات ســال اخیر که جلیلی عهدهدار آن بود
بود .ولی اگر این مقایســه را بپذیریم ،اخیر رخ داده اســت .نکته اخیر نشان انتقــاد میکردند .این انتقادها نه فقط
توافقنامه اخیر را باید تنها نوشــیدن میدهد که شکسته شدن یخ  ۳۴ساله از زبان روحانی (که شدیدتر از دیگران
روابط جمهوری اســامی بــا آمریکا ،جلیلی را نقــد میکرد) و بلکه حتی از
«جرعه اول» آن دانست.
خبر توافق جمهوری اســامی با گروه بر خالف تصور عمومــی ،نه محصول زبــان والیتی که مشــاور خامنهای در
 ۱+۵البته انعکاسی بسیار قویدر سطح مستقیم روی کار آمدن حسن روحانی و امور بینالملل است نیز شنیده شد .در
جهان داشــت و در صدر اخبار جهانی بلکه ناشی از تغییر سیاست کلی نظام ،و سالهای گذشــته مواردی پیش آمد
که والیتی (فرای ســر جلیلی و هیئت
قرار گرفــت .ولی خبری که بالفاصله فرای نتیجه انتخابات بوده است.
پس از آن انتشار یافت اهمیت بیشتری میدانیم کــه در ســاختار جمهوری مذاکره کننده رسمی ایران) با مقامات
پیدا کــرد .خبر این بود کــه از ماهها اســامی ،علی خامنهای قدرت مطلقه
{>> ادامه در صفحه}26 :
پیشتردیدارهای محرمانهای بین برخی دارد و به خصوص سیاســت خارجی و

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

فتوشاپ

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

اجنام کلیه امور کنسولی و اداری
ونکوور مونترال

Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

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

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

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

با مدیریت دکتر رضا پارسانژاد

• امور گذرنامه ،شناسنامه ،کارت ملی ،مشمولین ،ثبت اسناد ،ثبت احوال
• وکالت نامه های خرید ،فروش ،اجاره ،دریافت حقوق و پرداخت
• ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪارک حتصیلی ،اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ،ازدواج و طالق
• مراجعه به مراکز اداری از قبیل ثبت احوال ،وزارت خارجه و دادگستری
• وکالت به اقوام خویش و یا همکاران ما در ایران برای اجنام امور اداری
• زیر نظر محضر داران رمسی با سال ها جتربه
• هزینه وکالت کامال قابل رقابت با هزینه های دفتر واشنگنت

ونکوور
مونترال
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بازگشت تبعیدی؟!...
گردموبهزندانمیروم!
ابراهیم¶نبوی:
برمInی¶z
¨S
·vÃdÃI

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

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

ابراهیم نبوی ،طنزنویس مطبوعات دومخردادی پایش را در یک کفش
کرده که برمیگردم .هفتهنامه حاشــیه به انگیزه این تصمیم بانبوی
گفتگو کرده است .در زیر فرازهای از پاسخ های نبوی را می خوانیم.

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

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

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

Grace Ministry

288-4864
» e q»Mtro:
H RCote¶Vertu
vÃ dÂ M I ¶Tel.:
)I U(514
µ It
M §Tel.:
)Ã o(514
Äk 288-9281
Fax: (514) 288-4682
)(X: St-Laurent
/

13 RACHEL

1345 Rue Lapointe

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Metro: St-Laurent، Buss 55

Tel.: 514-261-6886

.

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

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

آمریکایی6886-162 -)4
ژاپنی  اروپایی15( :.léT

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

 ....من ده سال قبل برای اینکه
یک ســالی از ایران بروم از کشور
خارج شــدم و از همان سال اول
ن
قصد بازگشــت داشتم و چندی 
بار برای بازگشت اقدام هم کردم
ولی متاسفانه هر بار ب ه قول آقای
خیابانی سنگ ما بهدر بسته خورد.
در حقیقت من این  ۱۰ســال را
مثل مسافر ،منتظر هواپیمایی که
دائم تاخیر میکند ،منتظر ماندم.
نه بــرای مانــدن در اینجا برنامه
ریختم و نه حتی یــک روز برای
همیش ه ماندندر فرنگ فکر کردم.
حاال هم معتقدم باید برگردم چون
همیشــه معتقد بودم .فقط فکر
میکنم االن بهترین وقت و شاید
برای من آخرین فرصت باشد .اما
دربــاره اتهام و محکومیت؛ من به
طور رسمی دو بار متهم شدم ولی
هرگز در هیــچ دادگاهی محکوم
نشدم یعنی تاکنون حکمی علیه
من صادر نشــده .آقای مرتضوی
فقط شــخصا به مــن گفته که
میخواهد به من هشت ماه زندان
بدهد که پنــج ماهش را گذراندم
ولی حکمش صادر نشــده .برای
همین من محکوم نیســتم بلکه
فقــط متهمی هســتم که چند
بــار به دادگاه رفتــم .علت اینکه
قصد بازگشــت دارم این است که
میخواهم به کارهــای ماندگار و
اساسیام از جمله تحقیقات ادبی
درباره تاریخ طنز بپردازم ،رمانها و
داستانهای کوتاهم را منتشر کنم
و در فضــای فرهنگی داخل ایران
زندگی کنم.

 من مطلقا انتظار هیچ استقبالی
را ندارم .دیوانه که نیستم .میدانم
باید به بســیاری از ســواالتی که
مربــوط اســت ،پاســخ بدهم و
الجرم در مواردی ممکن اســت
محکوم شــوم و در بسیاری موارد
پاســخهایی دارم که فکر میکنم
قانعکننده باشــد .ب ه هر حال من
ترجیح میدهــم بعــد از ورود،
پاســپورتم را تحویل بدهم چون
دیگر قصد خروج از ایران را ندارم.
به دادگاه یا زنــدان میروم و هر
چه باید مکافات بکشم ،میکشم
و بعدش اگر زنده باشم به زندگی
ادامه میدهم .من فکر میکنم به
مواردی ماننــد تبلیغ علیه نظام،
اهانت به مسئوالن عالیرتبه کشور،
اقدام علیه امنیت کشور ،همکاری
با بیگانگان ،همکاری با رسانههای
ضد انقالب و تالش برای براندازی
کشور متهم بشوم .تقریبا به همه
مواد  ۴۹۸تا  ۵۰۰قانون مجازات

اسالمیدر برخی موارد میدانم که
محکوم خواهم شد ولیدر مواردی
مانند همکاری با بیگانگان و تالش
برای برانــدازی طبیعتا محکوم
نمیشــوم؛ برای اینکــه نکردهام
ولی به مســئوالن کشور توهین
کردهام ،علیه نظام تبلیغ کردهام و
با رسانههایی که ضد انقالب نامیده
میشود ،همکاری کردهام که طبعا
به این موارد محکوم میشــوم و
تحمل مجازات را هم دارم.
 ....اگر بخواهم منتظر این بمانم
کــه چراغ سبزی نشان داده شود،
باید آنقدر بمانم که علف سبز زیر
پایم به ریشــی که از فرط انتظار
بلند میشــود ،برســد! من نه به
تســامح فکر میکنم و نه منتظر
اتفاقی هستم .کسی من و امثال
مــن را ممنوعالورود نکــرده ،به
همیندلیل طبعا میتوانم برگردم
ولی اصوال منتظر ماندن برای اینکه
هم ه چیز چنان بشــود که فرش
قرمز برای امثال من پهن کنند ،در
تصور من نیست.
من امیدوارم آن مسئوالن سیاسی
که دوســت دارند من و امثال من
برگردیم و میدانند که بازگشت ما
به نفع فرهنگ و سیاست کشور
است ،آنهایی را که دوست ندارند
ما برگردیم قانع کنند و مادر فشار
کمتری به میهنمــان بازگردیم.
امیدوارم اینقدر عقالنیت باشــد
که بدانند یک نویسنده در کشور
خودش بیشــتر به کار حرفهای
میپردازد و کمتر درگیر حواشی
سیاسی میشود .من هم جز انجام
چند تحقیق گســترده و منتشر
کردنش کاری در ایران ندارم .االن
مشــکل من در کارهای اجرایی
برگشــتن ،همانها کــه معمول
است ،مثل تحویل خانه و تغییراتی
اینچنین اســت و البته به پایان
رســاندن کتاب «کاوشی در طنز
ایران» که کمتــر از دو ماه دیگر
تمام خواهد شد و االن بیش از پنج
جلد آن آماده نشردیجیتالی است.
 ....در ایران دســتیابی به یک
توافق یا مثال اماننامه یا تضمین
موضوع بیهودهای اســت .اصوال
چه کسی میتواند به من تضمین
بدهد؟ مگر چنین تضمینی وجود
دارد؟ مگر کســانی که با تضمین
ی مشــکل بودهاند؟ من
آمدهاند ،ب 
نه تضمینی گرفتــهام و نه برای
آن تالش کردهام .علتش هم این
است که کسی نمیتواند تضمین
بدهد .این اصال خوب نیســت که
هیچ قدرت متمرکزی نباشد که
شما از او تضمین بخواهید ولی به
هر حال چه بهشت ایرانی باشد و

چه جهنم ایرانی،در هر حال ایرانی
است .یک روز قیف نیست! یک روز
قیر نیست! و یک روز مسئولی که
ی خبر برای
به شما تضمین داده ،ب 
گردش رفته چالوس!
[ ....در مــورد بازگشــت من]
موافقان بسیارند ،اغلب آنهایی که
امید به اصالح و بهبود وضع کشور
دارند و دوســت دارند ایران بهتر
شود .نظر آنها را عمال و صریحا و
بهطور مســتقیم شنیدهام .تقریبا
میتوانم بگویم موج بسیار خوبی
در مورد تصمیم من وجود داشته.
مخالفان هم غالبا از افرادی هستند
که یا ب ه خاطر عالقه شــخصی به
من میگویند نــرو چون با خطر
مواجه میشوی! یا دچار اضطراب
هستند که طبیعتا همهشان فقط
میگویند امروز نرو و دو ماه دیگر
برو .هیچکدام معتقد نیستند باید
بمانم تا هم ه چیز عوض شود.
امــا دو گروه هســتند که ب ه طور
کلی مخالف بازگشت من و امثال
من به ایران هستند؛ یک گروه از
آنها تندروهای داخلی هستند که
میخواهند سر به تن من و امثال
من نباشــد ،آنها از بازگشت من
ناراحت نمیشــوند ،آنها از اینکه
مــردم تصور کنند وضع کشــور
چنان تغییر کــرده که فالنی هم
ت هستند.
به ایران برگشته ،ناراح 
آنها دوســت دارند وضع به همین
منوال بماند ،وضعی که نمیتواند
به همین منوال بماند.
آنها کشــور را به بنبست ،خطر
جنــگ ،تحریم ،گرانــی ،کاهش
ارزش پول و بنبستهای سیاسی
کشاندهاند و با همه اشتباهاتشان
میخواهند همین وضع را حفظ
کنند .این افراد دوســت داشتند
احمدینژاد باقی میماند ،ایران با
آمریکا میجنگید و اصال روحانی
رئیسجمهور نمیشد و البته گروه
دیگری هم با بازگشت من مخالفند
و آنهــا نیروهای برانــداز بیرون
هستند .از نظر آنان که میخواهند
وضع ایران را تلخ و سیاه و نکبت
و بــد نشــان بدهنــد و هر خبر
امیدوارکنندهای باعث میشــود
ک هفتــه کهیر بزنند ،رفتن من
ی 
به ایران دکانشان را تخته میکند.
آنها کارشناسان ایران هستند که
هر چه وضع ایران سیاهتر باشد به
نفع آنهاست و میدانند اگر من و
امثال من برگردیم به این راحتی
نمیتوانند وضع کشــور را بدتر از
آنچه هست ،نشان بدهند.
 ....من در فاصله سالهای ۱۳۶۸
تا  ،۱۳۸۳یعنی یک ســال پس از
خروجم از ایران ۴۶ ،عنوان کتاب
در کشور چاپ کردم و اتاق به اتاق
وزارت ارشاد را میشناسم .آخرین
کتابــی که از من چــاپ اولش در
ایراندرآمد ،رمان «مجنون و لیلی»
بود که یک ســال پس از خروج از
ایران نوشته بودم .آخرین کتابی هم
که با زندگینامهام و نمونه آثارم در
ایران چاپ شد در سال  ۱۳۹۱بوده.
کتابهــای من همین االن همدر
بعضی کتابفروشیها هست .چاپ
پنجم ،ششم ،هفتم و هشتم بعضی
از کتابهادر چهار پنج سال گذشته
منتشر شده۶۰ . درصد کتابهای
من ،مطلقا به سیاست ربط ندارد.
کتابیمانندگزیده«لطایفالطوایف»
یا «مالنصرالدین» یا «تهرانجلس»
اصالسیاسینیست.
{>> ادامه در صفحه}14 :
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بیومتریکبرایایرانیانمتقاضیویزایموقت
از یازدهم دسامبر اجباری میشود
MINA TRAVEL
»Â•¤H

سه شــنبه 28 ,آبان 1392
ایمیل
 23:53پرینت
fingerprinting

ایرانتــو :از یازدهم دســامبر
 ۲۰۱۳دولت کانادا از ایرانیان
درخواســت ویزای موقت که
شــامل ویزای دانشــجویی،
توریســتی و کاری مــی باشــد
بیومتریک می خواهد.
بــا بــه دســت آوردن اطالعات
بیومتریــک از افراد ،کانادا در نظر
دارد تا حــد زیادی کاهش تقلب
در مهاجــرت و جلوگیری از ورود
جنایتکاران ،تبعیدی ،و متقاضیان
ردی پناهندگی شود.
متقاضیان بایســتی قبل از ورود

به کانــادا به دفتر های صدور ویزا
مراجعه کنند و انگشــت نگاری و
عکس برداری به عمل آورند.
انگشت نگاری به اداره پلیس کانادا
فرستاده می شود و عکس ها در
پرونده مهاجرتی متقاضی بایگانی
می شود.
قبل از صدور ویزا نتیجه انگشت
نگاری بررســی می شود که هیچ

گونه تقلبیدر کار نباشد.
هزینه بیومتریــک  ۸۵دالر
برای هر متقاضــی و یا ۱۷۰
دالر برای خانواده می باشد.
افــراد زیر  ۱۴ســال و باالی
 ۸۰سال از این پروسه معاف
هستند.
قصد اصلی کانادا از این قانون
ایمنی و امنیت برای کشــور
اســت .اگر چه انتظار می رود که
این روش بار کاری بیشتری برای
مراکز صدور ویــزا فراهم کند ،و
همین موجب تاخیر بیشــتر در
صدور ویزا می شود.
قابل ذکر است که اتباع  ۲۹کشور
دیگر نیز همانند اتباع ایران نیاز به
بیو متریک برای ورود به کانادا را
دارند.

«صنعتخودروسازیکانادادرانتظارمنافع
بیشتر!»
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 30آبان ،ایرانتو :کارلوس گومز
تحلیل گر صنعــت خودرو در
اسکوشــیا بانک می گوید در
حالی که مکزیک برنده بزرگ
در رقابت برای جذب ســرمایه
905-597-5717
گــذاری خودروســازان بیــن
www.minatravel.ca
المللی بوده ،این کشور توانایی
370 Steeles Ave. West, Unit 206, Toronto L4J 6X1
پاسخگویی به تمام تقاضاهای
موجوددر آمریکای شمالی برای
خودرو در سال آینده را نخواهد
دیگر مانند ایاالت متحده یا مکزیک در صنعت خــودرو مکزیک بین
داشت.
در این شرایط ،او تاکید می کند که که تولیدات کم هزینه تری دارند ســالهای  ۲۰۱۰تا  ، ۲۰۱۲حدود
کانادا به دلیل هزینه اندک کارگر شکست خواهد خورد و سهم خود  ۱۴درصد رشــد کرده است رشد
و نرخ مناســب ارزی در موقعیت از تولید را به این کشــورها واگذار سرمایه گذاری در کانادا در سطح
 ۵درصد باقی مانده است .اما گومز
مناسبی برای جذب ظرفیت اضافه خواهد نمود.
نکته
"
گوید
می
ای
مصاحبــه
در
به
خود
مقام
همچنــان
در26 اونتاریو
قــراردارد .او
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اردیبهشت 1387
گــزارش ماهانه خود بنام صنعت عنوان منطقه ای با بیشترین تولید کلیدی این است که در شرایطی ایرانتو :از روز دوم ژانویه
جهانی خودرو می نویسد "بهدلیل خودرو در آمریکای شمالی حفظ که صنعت خودرو تحت فشار قرار سال  ، ۲۰۱۴متقاضیان
موسسه مالی
بهبود موقعیت رقابتی کانادا اکنون کرده است .صنعتی که برای این دارد تصــور اینکه تولیدکنندگان اسپانسرشیپی والدین
اسرائیل،دهند
کاهش می
تولید خود
بیشتریانمودمی توانند درخواست
جمهوررابوش به
این صنعتدر بهترین شرایط خود منطقه هزاران فرصت شــغلیب��ابا وجود
هایشان
کارخانه
طی دهه گذشته قرار دارد .دهه ای حقوق باال را به ارمغان آورده است.
خواهد
تم��ا م
یافت .را می بندند یک خود را ارائه نمایند.
 ...امایی که
گزارشو نفوذ
م��ورد قدرت
هاییدرکه در
اشتباه است".
طی دهه
صحبتسهم
اوباماهزینه اما این
که کانادا به عنوان یکی از پر
منتقدان ای��ن سیاس��تمدار جواناین برنامه به مدت دو
 ارسال سریع ارز به ایران برعکسمسلماً با
آمری��کا و
یهودی ها
الب��ی
درتولید
اکنون
سیاهپوست،کند
تاثیر آن برگومز تاکید می
گزارشی
داشــتهدراست.
نزول
خودرو محسوب رو به
کند
می
مطرح
تولید
مراکز
ترین
نظرداشتسال بســته مانده بود.
معتبر
تبدیل
تالش
او،
انتخاباتی
های
پیش��رفت
وجود
کشور
آن
های
سیاست
جهتگیری
در
شــمالی
آمریکای
در
خــودرو
شرکت
یک
توسط
گذشته
ماه
که
شد".
می
باشد.
ارزهاینمی
مورد قبول
درآمد
کانادا
دولت
۲۰۱۱
نوامبر
پنجم
از
.۱میزان درآمد سالیانه شخص/
برای
آمریکا،
جمه��ور
رئیس
بوش
جورج
یک
عنوان
هیچ
به
را
او
که
اند
کرده
و
پایه
اسرائیل،
و
آمریکا
دوس��تی
اما
دارد،
گومز با اشــاره به سرمایه گزاری تحقیقاتی آمریکایی تهیه شده بود باالترین سطح خود طی یک دهه این برنامه را به دلیل وجود «بک یا خانواده که پــدرو مادر را .۴دوره تعهد حمایت  ۲۰ ،سال
بهرهنشان
اسراییل
قرارسنتی
حامی
اســتوحدیث
این حرف
کاناداتر از
مستحکم
ش��رکت در مراس��م ش��صتمین سالگرد میاساسی
برداری
داشته و
گذشته
ممکن
گوید که
 ۷۰۰میلیــون دالری فــورد در
ندهند .الگ» و انباشت بســیار پرونده  ،اسپانســر می کند باید  ۳۰می باشد.
سناتور اوباما این انتقادها را رد کرده و
تاسیس اسرائیل ،به این کشور سفر کرده ها دارد.
Exchange
اکنون
تولیدی
واحدهای
از
از
درصد
۲۵
جــاری
دهه
پایان
تا
کارخانه اش در اوکویل و تغییرات
۱۸Sharif
همراه بایستی
درصد از جدول حداقل درآمد .۵وابستگان
عمیقاتاً به۹۰وجودبسته اعالم کرد.
است.
استدالل کرده که او
259B Cote-Vertu
آمریکایی
های
ارزش
ثباتو با
رفتهو بااست
باال
ظرفیت
درصد
از
را
خود
خــودرو
تولید
ظرفیت
موتورز
واقعتوسط
اعمالدرشده
و یا جوانتر باشند.
معتقدقرار است که این برنامه کارآمدتر بیشترباشد.
مجدد
جنرالتاکید
فرصتی برای
این سفر
یک اس��رائیل امن
توجه به افزایش تقاضا در آمریکای و امیدوارکننــده تر باشــد .بطور .۲درآمد ســالیانه سه سال در1C8
آمریکا و دست
کش��وراش در
کارخانــه
اس��تحکامتولید
ب��ردر خــط
St-Laurent,بود،
QCبرنامه بسته
 H4Nاین
مدتی که
نظرسنجی
روابط دو
بدهد .ها نشان می دهد که بسیاری است.
Cote vertu, Bus 121 E
کانادایی در
خودرو
آنها را به عنوان شواهدی بر
برنامه دیگری به نام ســوپر ویزا
شــمالی تا  ۱۷میلیون دســتگاه مثال پرونده ها با سرعت بیشتری گذشته معیار قرار می گیرد.
سال چشم
اسرائیل را به
ســازان دولت
آمریکایی ها،
از
اوشاوا،است.
اسرائیل
(514) 22-6408
میلیون
۱۷،۶
و
۲۰۱۴
ســال
در
میلیــون
۲،۴۵
میــادی
۲۰۱۲
ارائه
جدید
فضای
از
کانادا
بری
نفع
Tél.:داد
اجازه می
.۳تنها مدارک مورد قبول برای معرفی شده بود که
اسپانسر
فرد
و
شوند،
می
بررسی
در
غربی،
سبک
به
جوان
دموکراسی
یک
اس��رائیل
قوی
حامیان
از
یکی
بوش
آقای
دوست قوی اسرائیل با برخوردی منتقدانه!
Tél.: (514) 561-6408
کش��وری که
بینند؛
ناآرام می
منطقه
آس��تانه یک
منافعدر
که وی
اکنون
اس��ت،اواما
بوده
نرخ
آن،
از
بعد
ســال
در
دستگاه
اما
کردند
تولید
خودرو
دســتگاه
حاصل
به
اشاره
با
کند.
می
ســال در
۲
مدت
به
ها
مادر
و
پدر
مالی
شرایط
از
باید
کانادا
در
کننده
CRA
مدارک
درآمــد،
اثبات
Fax: (514) 22-6409
متحده
ایاالت
های
ارزش
تمام
دارنده
دربر
دارد،
قرار
اش
جمهوری
ریاست
دوره
پایان
(ارائه شده توسط اداره مالیات کانادا با ویزای موقت بمانند.
از قرارداد تجــارت آزاد که مابین بنا بر گزارش فوق این شمار تولید بهره برداری تا  ۹۵درصد ظرفیت خوبی برخوردار باشد.
آمریکاست.
اتحادیهرقابت
کانادابا وتمرکز بر
بحثی
معمای
الجرماوباما
موضع آقای
اینح��ال،
است تا  ۶۰۰هزار دستگاه هم با
رسید که
خواهد
باراک ممکن
انتخاباتیشده
اروپا منعقد
و دارائی کانادا) می باشــد و
•
برنامه از معیارهای زیر باید
تولیدیک این
دوره
در
اس��رائیل
اس��تراتژیک
اهمی��ت
می
که
است
گیری
ش��کل
حال
در
اوباما
کند
می
برجسته
را
اسرائیل
و
آمریکا
رابطه
m
nge.co
پیش بینی می کند که ســرمایه کاهش یافته و خودروسازان تولید کنندگان را به سرمایه گذاریهای بهره مند باشد:
مدرک دیگری بــرای اثبات www.sharifexcha
کشور
ارتش
اهمیت
ادامه
و
س��رد
جنگ
و
آمریکا
میان
باید
دوستی
نوع
چه
پرسد
تان
دوست
با
شما
اینکه
آن
و
خود را به مکزیک ،جنوب ایاالت جدید وادار خواهد کرد و اینجاست
بیشتری همچنان در راه است.
اسرائیل وجودداشته باشد.
به عنوان یک متحد نظامی در منطقه به که رفتاری دارد که ش��ما با
تضاد آشــکار با متحده و یا کشــورهای نوظهور که کانادا با توجــه به دالر ارزان و
گــزارش او در
پیش��تیبانی قاطع از اس��رائیل ،تاکنون از ش��دت متالطم خاورمیان��ه ،دالیل کافی آن مخالفید ،چگونه برخورد
کارش سود بسیاری را
پایین
هزینه
هم
دیگری
آمــار
کنند.
منتقــل
است
پیشین
بدبینانه
گزارشهای
خطوط
اصلی سیاس��ت خارج��ی ایاالت برای نزدیکی دو کش��ور آمریکا و اسرائیل خواهید کرد.
خواهدکرد.
کسب
می
نشان
که
اســت
دسترس
در
صنعت
بودند
کرده
بینی
متحدهپیش
که
آمریکا بوده است.
است .این نزدیکی ،در سفر سه روزه رئیس دولت جورج بوش به خاطر
گذاری
ســرمایه
حالیکه
در
دهد
کشورهای
با
رقابت
در
کانادا
خودرو
برخ��ی مس��ائل ،از جمل��ه •

1-855-332-0505

پذیرشمجددپروندههایاسپانسرشیپی
والدین از ابتدای سال آینده میالدی

اسرائیل و آمریکا...

شـــریف
ارز

کاناداییهاشادترینشاغالندنیاهستند!

نتایج یک نظرسنجی بینالمللی
نشــان میدهد کــه کاناداییها
شادترین شــاغالن دنیا هستند،
آنقدر شــاد و راضــی که حدود
یکچهارم آنها (۲۴درصد) حاضرند
حقوق نگیرند و سر کار بروند.
 ۴۰درصد دیگــر از کاناداییهای
پاسخدهنده به این نظرسنجی هم
گفتهاند که «خیلی» از شغلشان

اقدامات اندک��ش در رابطه
با سختگیری های اسرائیل
با بیش از 24
در کرانه باخت��ری و ایجاد
نشین،
یهودی
های
شهرک
سابقه(با  ۵۷درصد) ،بعد هندوســتان
درصد هم
خوششان میآید۲۹( .سال
آمریــکاداشته است.
(۵۵درصد)،انتقاد قرار
مورد
(۵۳درصد)،
گفتهاند که از شغلشان خوششان
اوبام��ا چراغ
اکنون آق��ای
فرانســه
(۴۶درصد)،
انگلیــس
میآید).
س��بز نش��ان می دهد که
(۳۴درصد).
این یعنــی  ۶۴درصد کاناداییها (۴۳درصد) و آلمان
اگر او رئیس جمهور ش��ود،
مرکز
توســط
نظرســنجی
همچنان دوس��ت
واقعا عاشق شغلشان هستند یا از این دولتش
شــده
انجام
Monster.ca
آن خیلی خوششان میآید .پس کاریابیقوی اسرائیل خواهد بود ،اما
رتبه اول رضایت از کار در دنیا به است .با برخوردی منتقدانه.
مردم کانــادا تعلق میگیرد .رتبه
جانتان مارکوس •
خبرنگار اموردیپلماتیک بی
دوم در اختیار مردم هلند اســت
بی سی

میناصاحلی

Real Estate Broker

قاسم سرکانی

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن
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www.paivand.ca

کانـــادا...

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

دولتفدرالبارمالیاتی
شرکت ها را به مردم
انتقال می دهد
ایرانتو :برای نخستین بار در تاریخ
کانادا ،بیش از نیمی از درآمد دولت
فدرال در سال  ۲۰۱۴از مالیات بر
درآمد افراد تامین می شود و نشانه
واضحی از انتقال بار مالیاتی کانادا
از شرکتها به شــانه های مصرف
کنندگان می باشد.
ایــن نتیجه سیاســت در مقایسه با سال ۲۰۰۰
نرخ مالیات فدرال
دولتهای لیبرال و محافظه
کار اســت کــه مالیات بر شرکت ها نصف شده!
شرکتها را با شدت بیشتری
از مالیات بــر درآمد افراد کاهش افزایش سهم مالیات بردرآمد افراد
دادند ،در حالیکه "مالیات پنهان" تا نیمــی از کل درآمد دولت در
بیشترین ضربه را بر کارکنان کم سال آینده می باشد.
درآمد و میان درآمــد وارد آورده این سهم پنجاه سال پیش تنها ۳۰
درصد بود.
است.
نرخ مالیات فدرال شــرکتها در سانگر می گوید که سهم مالیات
مقایسه با سال  ۲۰۰۰تقریبا نصف از اقتصاد کانــادا در حال کوچک
شده و از  ۲۸درصد در آن سال به شدن اســت :دولت فدرال امسال
 ۱۵درصد در سال  ۲۰۱۲کاهش  ۱۴درصد درآمد ملی را تصاحب
می کند که پایین ترین نســبت
یافته است.
دولــت هارپر مدعیســت اکنون از سال  ۱۹۴۰به اینسو است .اما
بنگاههای کانادایی از پایین ترین نگرانی او بابت کســانی است که
نرخ مالیات برای ســرمایه گذاری پایین ترین مالیاتها را در کانادا می
های جدیددر بین کشورهای گروه پردازند.
"با وجود اینکه شرکتها بیشترین
هفت برخوردارند.
از ســوی دیگر ،مالیات بر درآمد سود در تاریخ را نصیب خود کرده
افــراد در طی این مدت کمابیش اند ،فقــط  ۱۳،۶درصد از درآمد
دولت فــدرال از محل مالیات بر
ثابت مانده است.
نرخ مالیات برای پایین ترین رده درآمد بنگاهها تامین می شــود.
مالیاتی ،یعنی افرادی که کمتر از ایــن مقدار یک ســوم از ســهم
 ۴۲هزار و  ۷۰۶دالر در ســال در  ۲۰درصــدی بنگاهها در " عصر
آمد دارند ،از  ۱۷درصد در ســال طالئی سرمایهداری" ،یعنی مابین
 ۲۰۰۰بــا کمی کاهــش به  ۱۵ســالهای  ۱۹۴۶تا  ، ۱۹۷۰کمتر
است".
درصد رسیده است.
دیگران اشــاره مــی کنند که
در حالیکــه ایــن نــرخ بــرای
پردرآمدترین رده مالیاتی طی این مصرف کننــدگان کانادایی زیر
مدت تغییری نکرده و همچنان  ۲۹ضربه "مالیات پنهــان" هم قرار
دارند.
درصد می باشد.
به نظر توبی ســانگر ،اقتصاددان از جمله رالف گودل که در دولت
ارشد در " اتحادیه کارمندان بخش لیبرالها وزیر بود اخیرا در مقاله ای
عمومی کانادا" ،همین امر ،دلیل نوشت که دولت هارپر بار مالیات

محیط زیست

PAIVAND: Vol. 20  no.1136  Dec. 01, 2013

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
خالص بر کانادایی ها را در هر چهار
سال گذشته افزایش داده است.
او بخصوص به رشد شدید در مبلغ
پرداختی بیمه بیکاری از ســوی
کارکنان اشاره می کند.گریگوری
توماسدر همین زمینه می نویسد
کهدولت محافظه کار حداکثر مبلغ
بیمه بیکاری از سوی کارکنان را
از  ۳۴۱۲دالر در ســال  ۲۰۰۸به
 ۴۲۷۷دالر در امسال افزایش داده
است.
این بدین معنی است که هر کسی
که بیــش از  ۴۷هزار و  ۴۰۰دالر
در ســال در آمد داشته باشد باید
حداکثــر مبلغ بیمه بیــکاری را
بپردازد .هزینه ای که بدون شک
تاثیرش در  ،میان درآمدها بسیار
بیشــتر از پر درآمدها می باشد.
احزاب مخالف و گروههای خرده
فروشان هم از دولت هارپر بخاطر
افزایش تعرفه در آخرین بودجه که
به افزایش قیمت گروه وسیعی از
کاالها از شامپو تا سبزیجات منجر
می شود  ،انتقاد کرده اند.
سانگر در تحلیل خود اینچنین
نتیجه گیری می کند که بســتن
مفرهــای مالیاتــی که به ســود
ثروتمندان و شــرکتها تمام می
شود می بایستی به اولویت دولت
محافظه کار تبدیل شود.

 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

Audition

کالس های انگلیسی مقدماتی
اطـالعاتنامنـویسی

REGISTRATION INFORMATION

انگلیسی مقدماتی روزانه:
نوامبر

2013 ،28 ،27 ،26 ،25

دسامبر ،5 ،4 ، 3 ،2
 9تا  11صبح

2013

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

زماننامنویسی:
* If you were born out of the country,
your PASSPORT is REQUIRED.
انگلیسیمقدماتیشبانه:
ONE OF THE FOLLOWING
2013 ،28 ،27 ،26 ،25
نوامبر
تاریخنامنویسی:
DOCUMENTS REQUIRED:
)(ORIGINAL ONLY
2013
دسامبر ،5 ،4 ، 3 ،2
		
- Canadian / Quebec
زماننامنویسی:
 5تا  7بعدازظهر
Immigration Documents
_________________________________________
- Residency Card
- Canadian Citizenship Card
ONE OF THE FOLLOWING
تـاریخ بـرگزاری کـالس ها
PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
- Medicare Card
 6ژانویه تا  28مارس 2014
		
روزانه:
- Drivers Licence
بعدازظهر
12:30
تا
صبح
8:30
جمعه:
تا
دوشنبه
		
- Hydro bill

ماگنوس کارلسن (چپ) ،شطرنجباز  ۲۲ساله
نروژی توانست با پیروزی بر ویسواناتان آناند
تاج قهرمانی شــطرنج جهان را بر سر بگذارد.
کارلســن که به "موتسارت شطرنج" معروف
است ،در مجموع با  ۳امتیاز اختالف به پیروزی
دست یافت .مبلغ جایزهای که برای این مسابقه
تعیین شده است روی هم  ۲/ ۵۵میلیون دالر
اســت که  ۶۰درصد آن به کارلسن ،برنده این
		
شبانه:
مسابقات تعلق میگیرد .وی همچنین بیش از
		
 ۱۷۰هزار طرفدار در صفحه فیسبوک خود دارد.

شهریه:

كارگردان كبكی كانادائی مقیم مونترال می باشد.

از عالقمندان تقاضا می كنیم با ایمیل یا شماره
به دنبال بازیگر مرد برای بازی در نقش اصلی فیلم "مرگ
تلفن زیر تماس بگیرند:

فرشاد"هستیم.
نویســنده و کارگردان این فیلم "ســیون اسپرانس"

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

shadim.sky@gmail.com

Tel. (514) 788-5937

		

موسســه آمریکایی "کالیمت اکانتبیلیتی"
( )Climate Accountabilityکه کارش نظارت
بر شرایط جوی و کیفیت آن است ٬در گزارش
تازه خود که در مجله "تغییرات آب و هوایی"
منتشر کرد ٬آورده است  ۹۰شرکت در سراسر
جهان مســئول تولید  ۶۳درصد از دیاکسید
کربن صنعتی و متان در جهان هســتند .از ۹۰
شرکتی که در این فهرست آمدهاند ۸۳ ٬شرکت٬
به تولید نفت و گاز و زغالسنگ میپردازند.

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135

3711 de Bullion, Montreal, QC H2X 3A2

تاریخنامنویسی:

تولیددوسومگازهای
گلخانهایتوسط ۹۰شرکت!

شادی

HIGH SCHOOL OF MONTREAL
ADULT CENTER

•

ماگنوسکارلسنقهرمان
شطرنججهانشد

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

info@shahrzadarshadi.com
(514) 834-7492

 6ژانویه تا  27مارس 2013
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب

 100دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود.
 شهریه شامل کتاب (برای کالس های روزانه یا شبانه) می شود.
__________________________________

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

10

11

 سال  20شماره  10  1136آذر 1392

www.paivand.ca

کانـــادا...

ﻣﺎﺭﻳﺎ ﮐﺗﻧﻪ

آیامرگخودگزین
(یوتانازی)درکبک
قانونیمیشود؟

Maria Cottone

ﻋﺿﻭ ﺷﻭﺭﺍی ﻣﺷﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
ﺛﺑﺕ ﺷﺩﻩ ﻧﺯﺩ ﺩﻭﻟﺕ ﮐﺑﮏ

Immigration Consultant of Canada
)Regulatory Council (ICCRC

Registered with the Government of Quebec

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

Euthanasia

 5آذر :یک دهه است که بلژیکیها
اتانــازی یا همان مرگ آســان را
قانونی کردهاند .استان کبک هم
در حال بهتصویبرساندن قانونی
مشابه است.
در بلژیک ،متقاضی «مرگ آسان»
باید مبتال به بیماری یادرد جسمی
و ذهنی العالج قطعی ناشی از یک
بیماری یا حادثه باشد.
درخواست باید در حضور پزشک
معالج و بدون هرگونه فشار بیرونی
با دســتخط خود بیمار که از نظر
روحی سالم و دستکم هجده ساله
است نوشته شود.
بعد از مشاورههای فراوان با پزشک
معالج بیمار ،باید پزشک دیگری
که رابطهای با بیمار و پزشک قبلی
ندارد معرفی شود.
اگر پیشبینی زمان طوالنی برای
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته
باشــد ،مراجعه به پزشک سوم و
همینطور روانپزشک یا متخصص
همــان بیمــاری که فــرد به آن
مبتالست ،الزامی است.
بین زماندرخواست و انجام اتانازی
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید
وجود داشته باشد.
مرگ آســان در بلژیک محدود به
بیماران نیست ،بلکه هر فرد بالغی
میتوانددرخواستی بنویسد که اگر
روزی بر اثــر حادثه یا بیماری به
کمای غیرقابل برگشت دچار شد،
او را اتانازی کنند .بیمار میتواند هر
لحظه که بخواهد درخواستش را
لغو کنــد و برای این کار نیازی به
حضور پزشک نیست.
در بلژیک یک پروفســور دانشگاه
 VUBبروکســل و متخصــص
ســرطان ایــن روزها ســردمدار
یوتانازی است.
دکتر ویم دیســتلمان به احتمال
زیاد با همه پزشــکانی که شــما
میشناسید متفاوت است .از نظر
او ،فــوت بیمار یعنــی که کار به
درستی انجام شده است.
او کــه نامش با مرگ شــناخته
میشود ،از ســال  ۲۰۰۲میالدی
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد
فعالیتش را در این زمینه شــروع

کرد.
د

ر
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ســپتامبر این پزشــک
شصت ساله جان بیماری
به نام ناتان ورهســت را با
تزریق مرگبــار گرفت .او
که  ۴۴سال بیشتر نداشت
دو بــار به طور ناموفق زیر
تیغ جراحــی برای تغییر
جنسیت رفته بود.
سال قبل هم او برادران ۴۵
ساله دیگری را به آن دنیا
فرســتاد .مارک و ادی که
مادرزاد ناشنوا بودند ،وقتی
فهمیدند که بدلیل اختالل
ژنتیکی بزودی بیناییشان
را هم از دست میدهند ،به سراغ
دکتر دیستلمان آمدند و او هم به
تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
یک پیرمرد  ۶۴ســاله هم در بین
بیمارانی که سال گذشته ایندکتر
یوتانازیست کارشان را هموار کرده،
دیده میشــود .خانواده این فرد
وقتی از موضوع خبردار شدند که
باید برای مراسم کفن و دفن لباس
میپوشیدند.
لیســت افرادی که این پزشــک
بلژیکی اتانازی کرده ،فراتر از این
نامهاست و این چند مورد آنهایی
بوده که رسانه بیشتر در موردشان
حرف زدهاند.
بــرای بعضیها نــام او به معنای
تجسم خطرات قانونی یوتانازی به
حساب میآید .البته همه اینطور
فکــر نمیکنند و مثــا خیلی از
بلژیکیهــا او را بــه عنــوان یک
قهرمانمیشناسند.
ماه گذشــته بیش از سیصد نفر
در شمال بروکسل دور هم جمع
شدند تا به حرفهای دیستلمان
درباره مرگ گوش کنند.
او آن شــب لباس رســمی تنش
نکرده بود ،بلکه با یک شلوار جین
آبی و پیراهنی ســاده و پولیوری
مشــکی در جمــع عالقمندانش
حاضر شد.
او بــرای حاضران شــرح داد که
چگونه در جلسهای دو ساعته به

کمک پاورپوینت و جک و
شوخی ،درخواست یوتانازی
را به بیمارانش ارایه میدهد.
یکی از حاضران ،دیستلمان
را شخصیتی خطاب کرد که
عمرش را وقــف پایان درد
و رنج انسانها کرده است.
سیمون  ۷۶ساله اضافه کرد
که به نظرش او زجر آدمها
را میفهمد و این را میشود
حتی از چهره او نیز خواند.

حمایت از یوتانازی هر ساله
رو به افزایش است .تعداد
متقاضیان در اولین ســال
تصویب قانون  ۲۳۵نفر بوده است؛
در حالی که سال گذشته به ۱۴۳۲
نفر رسیده است.

استان کبک کانادا درصدد است
تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی
مشابه وضع کند.
در بلژیــک هم این داســتان به
پایان نرســیده و دکتر دیستلمان
و همراهانش در صدد هســتند تا
یوتانازی را در این کشــور توسعه
دهند .او میگوید که باید قوانین
دســت و پاگیر در اینباره حذف
شود و کودکان بیمار و مجانین هم
بتوانند به این گروه بپیوندند.
به نظر میرسد کبک در آیندهای
نه چندان دور قانونی مشابه بلژیک
تصویب کند.
حــرف و حدیث درباره پیامدهای
تصویــب ایــن قانــون در کانادا
زیاد اســت و به نظر میرســد با
جدیشــدن موضوع ،رســانهها
تمرکز بیشتریدر اینباره کنند.
روزنامهدات نت :منبع :نشنالپست
__________
Euthanasia (Greek: "good
death">> the practice of
intentionally ending a life
in order to relieve pain and
suffering.

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

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

www.mariacottone.com

with appointment
only

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

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

Facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone

آماده شوید!

برای ادامه حتصیل و بازار کار

انگلیسیبیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی

روزانه و شبانه

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS
DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
alphabétisation • présecondaire
• secondaire (DES)• pour l’admission au cegep
• pour les programmes d’études professionnels

Inscriptions pour le jour:

یک کلمه ساختهشده در اینترنت،
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد

دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی" ()Selfie
را به عنوان "لغت سال  "۲۰۱۳اعالم کرد .این
لغت را کاربران اینترنت ساختهاند و از آن برای
تگگذاری در شبکههای اجتماعی در اینترنت
استفاده میکنند .اشاره این لغت به عکسهایی
است که فرد از خود میگیرد (.)self portrait
چنیــن عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
گوشیهای هوشــمند به وفور در شبکههایی
نظیر فیسبوک و اینستاگرام مشاهده میشوند.

4, 12 et 18 novembre 2013 de 9:00 à 11:00
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014

Inscriptions pour le soir:

پردرآمدترینخوانندهسال
بهگزارشمجلهفوربسمادونا،ستارهپاپآمریکا
پردرآمدترین خواننده سال بوده است .مادونا از
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگهایش
 ۱۲۵میلیون دالر ( ۹۲میلیــون یورو) درآمد
داشته است .با فاصله زیادی از مادونا ،لیدی گاگا
با  ۸۰میلیون دالر و بنجووی با  ۷۹میلیون دالر
درآمد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.

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

le 3, 4, 11 décembre et le 8 janvier 17:00-19:00
Session: le 13 janvier au 27 mars 2014
Inscriptions pour le secondaire:
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre
)950 Fraser (Metro: Cote-Vertu
Ville St. Laurent, Quebec

11

12

 سال  20شماره  10  1136آذر 1392

PAIVAND: Vol. 20  no.1136  Dec. 01, 2013

www.paivand.ca

ایران :محیط زیست...

12

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

مرگخاموشدرهیاهویهستهای!
م رها

آیتاللــه خمینی جنگ را نعمت
میدانست زیرا جنگ این فرصت
را به وی داد تا از جمله مخالفین
نظام اسالمی را شدیدا سرکوب و
از بسیاری مشکالت پس از انقالب
رهایی یابد.
بیتردیــد در یک دهه گذشــته،
پروژه هســتهای نیز بــرای ولی
مطلقه فقیه نعمت بوده است زیرا با
وجودی که این پروژه بههیچ روی
به سود منافع ملی نبوده و سبب
عقبافتادگی کشور در بسیاری از
زمینهها شده اســت ،اما از جنبه
سیاسی ،به رهبر و نیروهای نظامی
امنیتی پشتیبان وی امکانداده که
در سایه کشمکش با جامعه جهانی،
به نقض گســترده حقوق بشر در
کشور ادامه دهند و بیکفایتی در
حل مشکالت خود ساخته کشور را
نیز به گردن «دشمنان» بیاندازند.
برای نمونه هیاهوی رســانهای در
باره مذاکرات ژنو ،۳به نظام اسالمی
امکان داد تا خبر رأی  ۸۲کشــور
جهــان در تصویب قطعنامه علیه
نقض گسترده حقوق بشر و اعمال
تبعیض علیه زنــان و اقلیتهای
قومی و مذهبی را به حاشیه رانده و
از پوشش رسانهای مناسب محروم
گرداند.
مورد دیگر مرگ خاموش محیط
زیســت و هزاران انسان ،ناشی از
آلودگی هوا بهویژه در شــهرهای
بزرگ کشور اســت که این روزها
در میان جنجال هســتهای توجه
کمتری را به خود جلب میکند و
واکنشهای زیادی را برنمیانگیزد.
آلودگی هوا

دکتــر مهدی قطعــی مدیر کل
طرح کالن ملی سیســتم حمل
و نقل هوشــمند درون شــهری
و برون شــهری گفته اســت که

ساالنه  ۴۵هزار نفر بر اثر آلودگی
هوا در کشور میمیرند یعنی این
شــمار حدود دو برابر مرگ و میر
ساالنه ناشی از تصادفات رانندگی
است .رئیس کمسیون سالمت و

بهداشت شورای شهر تهران شمار
تلفات در اثر آلودگی هوا در شهر
تهران در ســال گذشته را  ۲هزار
و  ۷۲۲نفر ،شمار بستری شدگان
بیماران تنفســی را  ۴هزار و ۵۷۰
نفرو بیماران قلبی بستری ناشی از
آلودگی هــوا را  ۲هزار و  ۵۷۰نفر
اعالم کرده است.
به نوشته روزنامه شهروند ،سازمان
بهشــت زهرا اعالم کرده است که
روزانــه  ۱۵۰تا  ۱۷۰نفر در تهران
میمیرند که تعداد آنها در زمان
تشــدید آلودگی هوا افزایش قابل

توجهیدارد.
طبق برآورد مسئوالن شورای شهر
تهران ۷۰ ،تا  ۸۰درصد آلودگیها
در این شــهر ناشی از خودروهای
سواری و موتور سیکلت است.
آلودگی هوا گریبانگیر بسیاری از
شهرهای کشور است.
به تازگی سازمان بهداشت جهانی،
شهرهای اهواز ،کرمانشاه و سنندج
را جزو  ۵شــهری در جهان اعالم
کــرد کــه در صــدر آلودهترین
شهرهای جهان قرار دارند .میزان
آلودگی این شهرها از چهار تا هفت
برابر قابل قبول سازمان بهداشت
جهانی است.
بدین ترتیب پس از تعداد ســرانه
اعدامها،دومین رتبه اولیدر جهان
مربــوط به آلودگی هــوا ،نصیب
جمهوری اسالمی شده است!
معــاون درمان دانشــگاه جندی
شاپور خوزســتان گفته است که
دومین باران میکروبیدر خوزستان
موجب شد که  ۱۶هزار و  ۳۴۴نفر
به بیمارستانهای استان مراجعه
کنند.
به گزارش روزنامه شــهروند۱۴ ،
روز پس از بارش نخســتین باران
اســیدی در اهواز ،همچنان شمار
بیماران ناشی از حمله تنفسی رو
به افزایش اســت و از  ۱۹هزار نفر
نیز گذشته است.
به گزارش ایــن روزنامه و به نقل
از نماینده مردم اهواز در مجلس،
بارانهای اسیدی ناشی از آلودگی
هوا در خوزســتان جنبه صنعتی
دارد که «با ریزش باران به آب هم
منتقل شده اســت که درنهایت
ص شد مجموعه فعالیتهای
مشخ 
صنعتی ،اقتصادی ،نفتی و گازی و
همچنیــن پروژههای ملی در این
آلودگی نقشدارند و تاثیر گذارند».
بر اســاس گزارش بانک جهانی،
ایران در سال  ۲۰۰۶بابت خسارات
ناشی از آلودگی هوا مبلغ  ۸میلیارد
دالر هزینه پرداخت کرده است.
مرگ تدریجی محیط زیست

بحــران محیط زیســت تنها به
آلودگــی هوای شــهرها خالصه
نمیگــردد و بخشهــای دیگر
ماننــد وضعیت دریاچــه ارومیه
در آذربایجــان غربی ،بختگان در
سیستان و بلوچستان ،شماری از
رودخانهها و تاالبهای مهم کشور
را که یا خشک شدهاند و یا در حال
خشک شدن هســتند نیز در بر
میگردد .کارشناسان باور دارند که
تنها با خشک شدن دریاچه ارومیه
 ۳میلیون آذری کوچ خواهند کرد
و توفانهای نمکی منطقه را ویران
خواهد ساخت.

بحران آب

در این زمینه هشدار کارشناسان
در مــورد مصرف بیــش از اندازه
آبهــای زیر زمینی و حیف و میل
آب در کشور نیز شایان توجه است
که جنبههای مهمــی از زندگی
روزانه ایرانیان و نسلهای آینده را
در خطر جدی قرار میدهد.
عیســی کالنتری مشــاور رئیس
جمهور در باره بحران آب و محیط
زیست گفته است:
«مشکل اصلیای که ما را تهدید
میکند و از اســرائیل ،و آمریکا و
دعواهای سیاسی و ...خطرناکتر
است ...این اســت که فالت ایران
دارد غیرقابل ســکونت میشود...
اگر وضعیت اصالح نشود ،ایران ۳۰
سال دیگر کشور ارواح میشود».
ایران برپایه گزارش کارکرد زیست
محیطی سال  ،۲۰۱۲که از سوی
دانشــگاههای ییل و کلمبیا تهیه
شده است ،از میان  ۱۳۲کشور در
جایگاه  ۱۱۴قرار گرفته است.
منابع آبهای شــیرین ایران به
شــدت زیر فشــار برداشتهای
غیرقابل تحمل قراردارند۹۰.درصد
خاک ایران را سرزمینهای خشک
و یا نیمه خشک تشکیل میدهد
و دو ســوم حجم بارندگی کشور
پیش از آنکه رودها را پر کند تبخیر
میشــود .در نتیجه ایران بیش از
نیمی از آب مورد نیــاز خود را با
برداشــت از سفرههای زیر زمینی
تأمین میکند که به ســرعت در
حال تحلیل رفتن است.
پیش بینی میشــود کــه با نرخ
کنونــی مصرف بیرویــه آب در
ایران ۱۲ ،اســتان از  ۳۱اســتان
کشور در  ۵۰ســال آینده ذخایر
آبی خود را به پایان خواهند رساند.
سیاستهای اقتصادیدولتها نیز
بر وخامت مشــکل حیف و میل
شــدن آب افزودهاند .بهره برداری
از آبهای زیرزمینی برای مالکان
چاهها آزاد است .ساالنه  ۴میلیارد
متر مکعب از آبهای زیر زمینی
غیــر قابل بازگشــت در ایران ،به
سطح زمین پمپاژ میشود.
این در حالی اســت کــه راندمان
کشاورزی در کشور ،به علت بهره
گیری از روشهای سنتی آبیاری
 ۳۰درصد و ضایعات آن  ۳۵درصد
اســت .از ســال  ۱۳۵۸تا ۱۳۹۰
سطح زیر کشت در کشور از ۱۵۸
هزار هکتار بــه  ۱۴۵هزار هکتار
رســیده اســت و جمعیت کشور
بیش دو برابر شده است .با این آمار
میتوان میــزان افزایش ضایعات
و فشــار بر آبهای زیر زمینی و
تجدید پذیر را بهتر تصور کرد.
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دعوت ایران از
بازرسان برای دیدار
از تاسیسات اراک

آژانس انرژی اتمی اعالم کرد ایران
مقامهای این آژانس را برای بازدید
از تاسیسات تولید آب سنگین این
کشــور دعوت کرده است .این سفر
اوائل ماه آینده میالدی انجام خواهد
گرفت.
یوکیا آمانو رئیس آژانس انرژی اتمی
گفت تهران بازرســان این آژانس را
برای دیدار از تاسیسات اراک در روز
هشتم دسامبر به ایران دعوت کرده
است.
در دو ســال گذشته این نخستین
باری است که ایران به بازرسان اجازه
دیدار از تاسیسات تولید آب سنگین
اراک را می دهد.

نابودیجنگلها

بــه بــاور کارشناســان وضعیت
جنگلهای ایــران نه تنها در مرز
هشدار که به حد بحرانی رسیده
است .به گزارش روزنامه بهار (۲۸
دی  )۹۱و به نقل از کاظم نصرتی،
رئیسانجمنجنگلبانی«،متاسفانه
در برنامهریزیهای دولت به هیچ
وجــه حفاظــت از منابع طبیعی
کشور از جمله جنگلها جایگاهی
ندارند .زمانی که یک سد یا جاده
ساخته میشود قسمت عمدهای
از جنگلهــا تخریب میشــوند
و دولتهــا هیچ توجهــی به این
موضوع ندارند».
وی همچنین بــاور دارد که بهره
بــرداری صنعتــی از جنگلهای
شمال (هیرکانی) بیشترین آسیب
را به جنگلهای ایران به خصوص
جنگلهای آن دیار وارد میسازد و
این امر از نظر قانون بال مانع است.
وی گفته است که تعطیل کردن
برداشــت صنعتی از جنگلها به
تنهایی مشکل را حل نمیکند زیرا
در جنگلهای زاگرس که برداشت

دعوت ایران از بازرســان چند روز
پس از آن صورت گرفت که توافقی
میان اعضای دائمی شورای امنیت
ســازمان ملل و آلمان (موسوم به
 )۱+۵با ایران صورت گرفت.
بر اساس این توافق ایران بخشی از
برنامه اتمی خود را محدود می کند
و در عوض تحریم های بین المللی
علیه ایران کاهش می یابد.
بر اســاس این توافق ،ظرف  ۶ماه،
ایران به غنی کردن اورانیوم تا سطح
 ۵درصد ادامه می دهد و نیز اورانیوم
های غنی شده در سطح  ۲۰درصد
را خنثی می کند .اورانیوم  ۲۰درصد
غنی شده مصارف پزشکی دارد ،اما
در عین حال می تواند ظرف مدت
کوتاهی تبدیل به اورانیومی شود که
در تولید بمب اتمــی مصرف دارد.
اورانیوم  ۵درصد غنی شده در تولید
برق مصرف می شود.

Fax: 514-303-6522

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

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران
اخیرا به شبکه خبری تلویزیون ایران
گفت که کشورش فعالیتهای غنی
سازی اورانیوم را متوقف نمی کند.
وی گفت ایران حق غنی سازیدارد.
وی همچنین بر «تعامل ســازنده»
با جامعه بین المللــی تاکید کرده
است .رئیس جمهوری ایران تعهد
کرده است با کشورهایی که درگیر
مذاکرات هســتند  ۵ -عضو دائمی
شــورای امنیت به عــاوه آلمان -
همکاری کند تا توافقی همه جانبه
به دست آید.
هر دو طرف گفتــه اند که راه حل
درازمدت بایدشــامل «محدودیت
های عملی» و شفاف باشدکه برنامه
اتمی ایــران صلح آمیز اســت ،تا
تحریمهای ایران رفع شود.

VOA

صنعتی صورت نمیگیرد نیز بعلت تحریمهایطاقتفرسایواشنگتن
نبود مدیریت ،این جنگلها را به در ســال  ۲۰۱۲تنها  ۴/۱در صد
تولید ناخالص کشور را کاهشداده
مرز نابودهی رسانده است.
دکتر هومــن روانبخش ،مدرس است!
جنگلبانی نیــز در مورد وضعیت برآورد میشود که تاکنون اقتصاد
جنگلهای ایــران به روزنامه بهار کشــور از فعالیتهای ناشفاف
گفته است« :جنگلهای هیرکانی هســتهای  ۱۷۰میلیارد دالر زیان
به دلیل تغییــر کاربریهایی که دیدهاند.
در ســالهای گذشــته داشتهاند ادامه این پروژه غیر دمکراتیک که
و ویالهای بســیاری که در آنها بدون نظرخواهی از مردم ایران به
ســاخته شده به ســمت نابودی پیش میرود و تنها امیال سیاسی
میرونــد و ایــن رونــد در مورد و ایدئولوژیک ولــی مطلقه فقیه
جنگلهای دیگــر ایران نیز دیده و پشــتیبانان نظامی امنیتی وی
میشود .جنگلهای کالردشت و را برآورده میســازد ،به پوششی
استان گلستان هم در چند سال برای نقض حقوق بشر و سرپوش
گذشــته به ورطه نابودی کشانده گذاردن بــر بیکفایتیهای نظام
شدهاند و اولیندلیل آن سیلهایی اســامی از جمله در پیش گیری
است که در استان گلستان میآید ،از آلودگی مرگ آور هوا در شهرها،
همین دلیل باعــث از بین رفتن تخریــب منابع آبــی و جنگلی و
جنگلهادر استان گلستان است ».بحران اقتصادی کشــور گردیده
برپایــه بــرآورد بانــک جهانی اســت .آینده نشان خواهد داد که
هزینههای تخریب محیط زیست کوششهای دولت یازدهم در مهار
به میزان هولناک  ۵تا  ۱۰درصد پروژه هستهای تا چه حد کارساز
تولید ناخالص اقتصاد ایران است .خواهد بود.
ایــن درحالی اســت کــه بگفته  ۲آذر ۹۲
اداره حسابرســی دولــت امریکا،
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خاورمیانه...

«باکارگراندرقطرمانند
حیواناترفتارمیشود!»

ســازمان عفو بینالملل با
انتشار گزارشــی در مورد
وضعیت «بهرهکشــی» از
کارگران ساختمانیدر قطر،
میگویــد صاحبان صنایع
ســاختمانی و کارفرمایان
کارگران خارجــی را «در
حکــم حیوانــات» تلقی
میکنند.
این گزارش بــا نام بردن از
آنچه با عنوان «بهرهکشی
وحشتناک» از کارگران یاد میکند
وضعیت آنهــا را نیز «رقتانگیز»
توصیف کرده است.
عفوبینالمللمیگویدمحلکثیف
زندگی این کارگران از «فاضالب»
پر است.
این سازمان فرادولتی مدافع حقوق
بشــر در مورد این «بهرهکشی»
هشدار داده و از فدراسیون جهانی
فوتبال ،فیفا ،خواسته است تا نقض
حقوق این کارگران رادر پروژههای
ساختمانی مربوط به جام جهانی
که قرار اســت در سال  ۲۰۲۲در
آن کشور برگزار شود ،محکوم کند.
عفــو بینالملل میگویــد «فیفا
وظیفه دارد تا در این مورد پیامی
عمومی و محکم» صادر کند.
این سازمان در عین حال میگوید
وضعیت این کارگران در کشوری
که از جملــه ثروتمندترینها در
دنیاست ،کامال خارج از بهانهگیری

ونابخشودنیست.
عفو بینالملــل میگوید گزارش
خود را بر اساس دیدار و گفتوگو
با  ۲۱۰کارگر ساختمانی در اکتبر
 ۲۰۱۲و ماه مارس  ۲۰۱۳تنظیم
کرده است.
در عین حال اعضای این سازمان
با مقامهای  ۲۲شرکت ساختمانی
و نیز نمایندگان دولت دیدارهایی
داشتهاند.
عالوه بــر محل زندگــی و رفتار
کارفرمایان از دیگر مواردی که این
گزارش از آن شدیدا انتقاد کرده،
پرداخت نکردن دستمزد کارگران
و گماشتن آنها به کارهای سخت و
خطرناک است.
این نخستین باری نیست که این
سازمان از «نقض حقوق کارگران»
عمدتاً مهاجر در قطر انتقاد کرده و
در مورد آن هشدار میدهد.
پیشــتر نیز در ماه اکتبر گذشته

یکی از اعضای ارشد این سازمان
در مورد آماده شدن قطر برای جام
جهانی ،ساختوســازهای سریع
و فراوان در آن کشــور و وضعیت
هشداردهنده کارگران ساختمانی
سخن گفته بود.
در همان زمان اعضای عفو
بینالملل به «گستردگی
نقض حقــوق کارگران»
در آن کشــور اشاره کرده
بودند.
قطر خود را برای برگزاری
مرحلــه نهایــی جــام
جهانی فوتبال در ســال
 ۲۰۲۲آمــاده میکند و
ساختوسازهای بسیاری
که کارگران مهاجر در آنها به کار
گرفته شدهاند نیز در موارد زیادی
مربوط به همین موضوع است.
در ماه سپتامبر نیز ،کنفدراسیون
اتحادیه جهانی تجاریدر بیانیهای
گفته بود تا زمــان برگزاری جام
جهانی «چهار هــزار کارگر جان
خود را در هنگام کار در سازههای
مربــوط به آن از دســت خواهند
داد».
این کنفدراسیون اعالم کرده بود
هر هفتــه  ۱۲کارگر بر اثر کار در
صنایع ساختمانی قطر جان خود را
از دست میدهند.
در عین حال انتظار میرود شمار
بیشــتری از کارگــران در آینده
نزدیک برای کار در این صنایع از
کشورهایی مانند نپال و سریالنکا
به قطر بروند.

•
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بیش از ۱۱هزار
کودکقربانیجنگ
سوریهشدهاند
یک گزارش تازه نشــان میدهد که نزدیک
به  ۱۱هــزار و  ۵۰۰کودک در جریان جنگ
داخلی سوریه در عرض سه سال گذشته جان
خود را از دست دادهاند.
این گزارش که از سوی "گروه تحقیقاتی آکسفورد" روز اخیر در سوریه میان شورشیان و نیروهای ارتش
مستقر در لندن تهیه شده میگوید بیش از دو سوم تقریبا  ۲۰۰نفر کشته شدند .سازمان دیدهبان حقوق
کودکان قربانی توســط بمب ،آتش توپخانه یا در پی بشر سوریه مستقر در لندن روز  ۲۴نوامبر اعالم کرد
که تنها در جریان درگیریها در منطقه غوطه در این
حمالت هوایی کشته شدهاند.
بر اساس این گزارش از میان  ۱۱۴۲۰قربانی که زیر روزها  ۱۶۰نفر جان باختهاند.
 ۱۷سال داشتهاند ۷۶۴ ،کودک در جریان اعدامهای ارتش ســوریه از زمان حمله شیمیایی ،کنترل این
دستهجمعی و  ۳۳۹کودکدیگر توسط تک تیراندازها منطقه را در دست گرفته است.
به گفته این ســازمان در میان کشتهشدگان  ۴۱تن
جان خود را از دست دادهاند.
نویســندگان این گزارش اضافه میکنند دو سوم از از اعضای گروههای تروریستی وابسته به القاعده نظیر
کودکان کشــته شده ،پسر بودهاند و اغلب بین  ۱۳تا "دولت اسالمی در عراق و شام" و نیز "جبهه النصره"
 ۱۷سال داشتهاند .در بخشی از این گزارش آمده است بودهاند .این سازمان اضافه کرده است که  ۵۵شورشی،
که در جریان حمله شیمیایی به "غوطه" در نزدیکی  ۳۶سرباز ارتش و  ۲۰پیکارجوی ایرانی هوادار اسد و
دمشق که  ۲۱اوت امسال رخ داد ۱۲۸ ،کودک کشته  ۵خبرنگار سوری نیز میان کشتهها بودهاند.
کشــورهای غربی در تالشاند تــا طرفین درگیر در
شدند.
به گفته یکی از نویســندگان نکته "نگرانکننده" در ســوریه را تا پایان ســال جاری میالدی در سوئیس
این میان نه تنها آمار کودکان قربانی بلکه نحوه مرگ بر سر میز مذاکره بیاورند .اخضر ابراهیمی ،فرستاده
ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب روز یکشنبه با
آنهاست.
این کودکان در زمانی جان خود را از دست دادهاند که شماری از اعضای اپوزیسیون سوریه دیدار کرد.
مخالفان میگویند که تا زمانی که تضمینی داده نشود
در خانه یا محلهشان بودهاند.
تخمین زده میشــود که از زمان آغاز بحران سوریه که بشار اســد در آینده سوریه جایی نخواهد داشت،
در مــارس  ۲۰۱۱تا کنون بیش از  ۱۲۰هزار نفر در حاضر به مذاکره نیســتند .حکومت سوریه از مذاکره
این کشور کشته شدهاند .میلیونها سوری نیز با ترک با مخالفان اســتقبال کرده اما گفته اســت که هیچ
خان ه و شــهر خود آوارهشدهاند و به کشورهای دیگر پیششرطی را برای مذاکرات نمیپذیرد.
پناه بردهاند.
•
فعاالن حقوق بشری میگویند که در درگیریهای دو

ﻣﮑﺎﻥ  :ﺳﺎﻟﻥ ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ 5794 Parkhaven Ave., Cote- Saint-Luc, H4W-3C3

ﺯﻣﺎﻥ  :ﺟﻤﻌﻪ  ۲۰ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۳ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  ٦ﻋﺼﺮ

ﺍﻧﻭﺍﻉ ﺳﺎﻧﺩﻭﻳﭻ ﻫﺎی ﮔﺭﻡ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ ) ﮐﺑﺎﺏ ﮐﻭﺑﻳﺩﻩ ﻭ ( ...ﻭ ﭘﻳﺗﺯﺍ ﻭ ﻧﻭﺷﻳﺩﻧﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺣﻝ ﺟﺷﻥ ﺑﻔﺭﻭﺵ ﻣﻳﺭﺳﺩ

ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻭ ﺭﻗﺺ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺩﻫﺨﺪﺍ ،ﻣﻮﺯﻳﮏ DJ
ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺩﻫﺧﺩﺍ
ﺑﻬﺎی ﺑﻠﻳﺕ10 $ :

ﻟﻁﻔﺎ ً ﺑﻠﻳﺕ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻳﺵ ﺗﻬﻳﻪ ﻓﺭﻣﺎﻳﻳﺩ
ﺗﻬﻳﻪ ﺑﻠﻳﺕ :ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺩﻫﺧﺩﺍ ﻭ ﺗﭘﺵ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ
ﺗﻠﻔﻥ ﺗﻣﺎﺱ :

514-887-3535
514-258-8186

http://www.dehkhodaschool.com/
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ایران...

دکتربهمن فصیح پور

رشد ۹برابری آمار
مبتالیانبهایدزدر
ایران در  ۱۲سال

مقامات وزارت بهداشت ایران تعداد
مبتالیان به بیماری ایدز در کشور
را بیش از  ۲۷هزار نفر اعالم کردند
که نسبت به سال  ،۱۳۸۰حدود ۹
برابر افزایش یافته است.
آمارها همچنین نشــان میدهد
شــیوع ایدز در میــان کودکان
خیابانی و کار تهران  ۴۵برابر سایر
افراد جامعه بوده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان
ایران ،ایســنا ،علیاکبر ســیاری،
معاون وزیر بهداشت ایران گفت که
از ســال  ۱۳۸۰تعداد مبتالیان به
ایدز در ایران حدود  ۹برابر شده که
این آمار به نسبت متوسط جهانی
بسیار زیاد است.
آخرین آماری که سازمان بهداشت
جهانی ،وابســته به سازمان ملل
متحد ،از شــیوع ایــدز در جهان
منتشر کرده نشان میدهد رشد
این بیماری در میان بزرگساالن از
سال  ۲۰۰۱تاکنون تنها یکسوم
بوده و بــه بیش از دو میلیون نفر
رسیده اســت ،در حالی که تعداد
مبتالیان ایدز در ایران با رشــدی
حدود  ۹برابر از  ۳هزار و  ۶۰۰نفر
به بالغ بر  ۲۷هزار نفر رسیده است.
نموداری هم که در وبسایت مرکز
ایدز ســازمان ملل متحد منتشر
شده ،نشان میدهد آمار مبتالیان
به ایدز در ایــران در دهه ۱۹۹۰
میالدی رشد بسیار اندکی داشته،
اما از سال  ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۰این آمار
روند صعودی شدیدیداشته است.
از گفتههای معاون وزیر بهداشت
ایران همچنین برمیآید که الگوی
انتقال ایدز در کشــور رو به تغییر

  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)

 ....من همین امروز میتوانم ب ه
عنوان یک نخبه ادبی ملیت بگیرم.
ولی من دوست دارم ملیت ایرانی
خودم را حفظ کنم و به این افتخار
میکنم .نه فقط من بلکه کسانی
که انتخابات را تحریم کردند هم

_____________________
Tel : (514) 267-3454

اخیر ۶ ،هفته شاهد مراجعه شمار
کمتری از شهروندان برای دریافت
بیمه بیکاری بوده است.
کارفرمایان از اوت گذشته تاکنون
به طور متوسط  ۲۰۰هزار شغل در
ماه ایجاد کرده اند ،اما نرخ بیکاری
در آمریکا هنوز باالست و  ۷.۳دهم
درصد تخمین زده شده است.
دولت آمریکا با پایین نگاه داشتن
نرخ بهره و تالش بــرای افزایش
رشــد کارآفرینی ،تالش می کند

میزان بیکاری را پایین نگاه دارد و
از بحران اقتصادی خارج شود که
بدترین رکــود اقتصادی آمریکا از
دهه  ۳۰تاکنون بوده است.
مدیران بانک مرکزی آمریکا قرار
است در نیمه ماه دسامبر نشستی
دیگرداشته باشند .فدرال ریزرو می
گوید در صدد آن است که طی ماه
های آینده از میزان تزریق محرک
های اقتصادی دولــت به اقتصاد
جامعه بکاهد ،اما تاریخی را برای
این کار تعیین نکرده استVOA .

>> ادامه از صفحه8 :

باید حق بازگشــت داشته باشند.
مگر تعدادی کــه انتخابات را در
داخل کشــور تحریم کردند کم
بودند؟ ولی ما ایستادیم و از مردم
خواستیمدر انتخابات شرکت کنند
و باالخره هم دولت عاقل و مدبری
چ طلبی
را روی کار آوردیم .من هی 
از کسی ندارم .من حتی اگر بدانم
بازگشتم به ایران به روند فعالیت
دولت روحانــی لطمه میزند و او
ب ه خاطر بازگشت افرادی مثل من
تاوان میدهد ،بازگشتم را به تاخیر
میاندازم .برای من اصالح کشــور
مهمتر از سرنوشــت فردی خودم
است .االن هم گمانم این است که
بازگشــت من و امثال من به نفع
کشور است وگرنه کدام دیوانهای

•
•
•
•

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

 ۴۵برابر بیشتر ازدیگر افراد جامعه
است.
به گفته علیاکبر ســیاری ،نتایج
یک مطالعه انجام شــده بر روی
هزار کودک خیابانی در شهر تهران
نشان میدهد شیوع ایدز در میان
آنان  ۵/۴درصد بوده در حالی که
تنها یکدهم جمعیت عادی کشور
به این بیماری مبتال هستند.
این مطالعه ثابت میکند که این
کــودکان با مواد مخدر آشــنایی
دارند ،ب ه طوری که  ۱۵درصد آنها
اعالم کردهاند که تجربه استفاده از
مواد مخدر را داشتهاند و  ۷۲درصد
آنها هم گفتهاند که دوستانشان
چنین موادی مصرفی میکنند.
در عین حال  ۲۹درصد از این افراد
مورد مطالعه که در ســنین  ۱۵تا
 ۱۸سال قرار داشتهاند گفتهاند که
رابطه جنسیداشتهاند که اکثریت
این روابط نیــز بدون کاندوم بوده
است.
ن که معاون وزیر
به این ترتیب چنا 
شیوع ایدز در میان کودکان
بهداشت ایران میگوید ،کودکان
خیابانی و کار
اما بخش دیگــری از آمار معاون کار و خیابانی زنگ خطر گسترش
وزارت بهداشت ایران به رواج ایدز ایدز در جامعه را به صدا آوردهاند.
radiofarda
در میان کــودکان خیابانی و کار
ایران اختصاص داشت که گویای
•
آن بود شــیوع ایدز در میان آنان

ابراهیم نبوی :بر می گردم...
مندر هر حال ضمن اینکه ب ه طور
دائمی تالش میکنم فضای نشر
را بازتر کنم ولی به قاعده موجود
احترام میگــذارم .بعید میدانم
اگر حتی به ایران هم برنگردم ،از
 ۷۰کتابی کــه در داخل و بیرون
نوشتهام ،حداکثر ممکن است ۱۰
کتاب امروز قابل چاپ نباشد .ب ه هر
حال من برای انتشار آن  ۶۰کتاب
میکوشم.

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

است و روابط
جنســی
ر فتهر فتــه
بــه عامــل
مسلط تبدیل
میشــود ،به
طوری که در
ســال ۱۳۸۰
روابط جنسی تنها  ۱۰درصد عامل
انتقال بیماری ایدز بــوده ،اما در
سال  ۱۳۹۱این رقم به  ۳۳درصد
رسیده است.
پیش از ایــن گزارشهایی درباره
محدودیت ارائه وسایل پیشگیری
از بارداری در ایران منتشر شده بود
که از توصیههای رهبر جمهوری
اســامی برای افزایش جمعیت
کشور ناشی میشود.
این محدودیتها شــامل محافظ
بهداشــتی (کاندوم) نیز میشود،
ن که دولت پیشین ایران آن
چنا 
را کاالی لوکــس و غیرضــروری
شمرد و واردات این کاال به کشور
را ممنوع ساخت.
اکنون نیــز گزارشهــای وزارت
بهداشــت ایران نشان میدهد که
«موج ایدز در ســالهای اخیر به
سمت رابطه جنســی محافظت
نشده در حال تغییر است».

کاهشنرخبیکاریدرآمریکا
دولت آمریــکا اعالم کرد که ۳۱۶
هزار شهروند بیکار این کشور طی
هفته گذشته تقاضای بیمه بیکاری
کرده اند که  ۱۰هزار تن کمتر از
هفته گذشــته بوده و طی دو ماه
پایین ترین رقم بیکاری به شمار
می رود.
شــمار کمتر بیــکاران در آمریکا
حاکی از آن است که تعداد کمتری
از کارفرمایان کارمنــدان خود را
از کار بیکار کــرده اند .از  ۷هفته

PAIVAND: Vol. 20  no.1136  Dec. 01, 2013

14

خودش را در معــرض خطر قرار
میدهد ،ب ه خصوص آدمی که اهل
دعوا هم نیست؟
 ....من بــرای زندگی در بیرون
ایران مطلقا مشــکل نــدارم .نه
مشکل حقوقی ،نه مشکل کاری و
نه مشکل مالی .در ایران همیشه
هشــتمان گرو  ۹بــود ،اینجا هم
همانطور اســت .خیلی هم کشور
خوبی است و دائم هم سفر میروم.
آزادی و کار و فعالیــت اجتماعی
و فرهنگی را که در اینجا هســت
دوســت دارم ولی من میخواهم
همه اینها را در کشور خودم داشته
باشــم .من دوســت دارم فعالیت
رســانهایام در محیطی باشد که
زبــان مادریام در آن به گوشــم

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

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

نان سنگک

سر

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

سفره شما!

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

شیراز
Tel.: 514-894-8372

رستوران

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

شنیده شــود .این نعمت بزرگی
است که صدای دور و برتان فارسی
باشد .مشــکل من این است که
میخواهم در محیط زبان فارسی
زندگی کنم .همان رنجهایی را که
مردم میکشند ،بکشم و در همان
شادیهایی که از آن بهره میبرند،
شــریک باشــم .مطمئنم در این
هشت سال بالهایی بر سر اقتصاد
و جامعه ایران آمده اما من و امثال

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929

مــن میتوانیم برای بهتر شــدن
اوضاع کمک کنیم.
من دوســت دارم در همان شهر
دودآلــود ،با مردمانی که ســریع
عصبانی میشــوند ،با قیمتهای
دائما متغیر زندگــی کنم .من از
ســال  ۱۳۸۳در خانهای زندگی
میکنم با یک اجارهنامه  ۹ســاله
بــه  ۷۰۰یورو ،االن هم اجارهخانه
همان  ۷۰۰یورو است .درآمد من

هم در این ســالها کما بیش دو
هزار یورو بوده .من  ۹ســال است
کــه در ســایت «روزآنالین» کار
میکنم و حقوقم در این ســالها
تغییر نکرده .منظورم این اســت
که من هیچ مشکلی اینجا ندارم.
اینجا هم ه چیز خوب است ولی من
دوست دارم در کشور خودم باشم.
این خیلی عادی است.
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>> بخش 2
از سه بخش

2

مسیح چند بار با شاگردانش
راجــع به مرگــش صحبت
کرده بود ولــی مثل اینکه

آنها نفهمیدند که منظورش
 )۳برۀ خدا
یحیی چون عیسی را دید گفت« :این است چه بود .آنها در فکر نجات
برۀ خدا که گناه از جهان برمیگیرد!» (آیه بودند ولی نجاتی که مد نظر آنها بود نجات
سیاسی و استقالل از ظالم آن زمان یعنی
.)۲۹
پس مســیح نه فقط آمد تا خدا را برای ما دولت روم بود.
آشــکار کند بلکه تا ما را بهوسیلۀ مرگش

نجات دهد« ،زیرا مســیح ...یک بار برای چه نوع جناتی؟
گناهان رنج کشید ،پارسایی برای بدکاران،
بدون شــک یکــی از جالبترین حوادث
تا شــما را نزد خدا بیــاورد» (اول پطرس
انجیل همان حادثهای است که در روز قیام
:۳.)۱۸
عیسی مسیح رخ داد .بعد از مصلوب شدن
مســیح بهوسیلۀ مرگ فداکارانه خود ما را
مسیح دو نفر از حواریونش با قلبی محزون
با خدا آشــتیداد و مجازات گناهان ما را
و مملو از یــأس و ناامیدی ،از اورشــلیم
بر خود گرفت .خدا قدوس است و از گناه
بهطرف دهکده خودشان ،عمائوس در حال
بشــر صرفنظر نمیکند .چون خدا عادل
سفر بودند.
اســت گناهکاران را نخواهد بخشید مگر
«همچنان که سرگرم بحث و گفتگو بودند،
اینکه مجازات گناهانشان پرداخت شود.
عیسی نزد آنها آمد و با ایشان همراه شد.
الزمۀ عدالت خدا این است که گناه مجازات
اما او را نشناختند زیرا قدرت تشخیص از
شود پس مسیح با فدا ساختن جان خود
ایشان گرفته شده بود .از آنها پرسید" :در
مجازاتی را که ما مستحق آن بودیم تحمل
راه ،دربــارۀ چه گفتگو میکنید؟" آنها با
کرد و جایگزین ما شــد .از طریق قربانی
چهرههایی اندوهگین ،خاموش ایستادند.
مسیح که مجازات گناهان ما را پرداخت،
آنگاه یکی از ایشان که کلئوپاس نام داشت،
عدالت اجرا شد.
در پاسخ گفت" :آیا تو تنها شخص غریب
در اورشلیم هستی که از آنچه در این روزها
واقع شده بیخبری؟" و عیسی پرسید:
"کــدام واقعه؟" گفتنــد" :آنچه بر
عیسای ناصری گذشت .او پیامبری
بود که در پیشــگاه خدا و نزد همۀ
مردم ،کالم و اعمال پر قدرتیداشت.
ســران کاهنان و بزرگان مــا او را
سپردند تا به مرگ محکوم شود و بر
صلیبش کشیدند .اما ما امیدداشتیم
او همان باشد که میبایست اسرائیل
را رهایی بخشد"» (لوقا :۲۴.)۲۱-۱۵
همین حرفها نشــان میدهد که
چقدر در اشتباه بودند .آنها منتظر
آمدن مسیح بودند تا آنها را از ظلم
آزاد سازد .اما حاال رهبری را که فرض
میکردند قادر اســت آنها را آزاد
سازد کشــته شده و تمام امیدشان
نقش بر آب شده است .در این بین

هر شنبه

کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال

عکسالعمل مسیح جالب است،
«آنگاه به ایشــان گفــت" :ای
بیخردان که دلی دیر فهم برای
باور کردن گفتههای انبیا دارید!
ک
ش
ی
آیا نمیبایست مسیح این رنجها
ش جالل عادل
را ببیند و سپس به جالل خود درآید؟"
سپس از موسی و همۀ انبیا آغاز کرد و آنچه
را که در تمامی کتب مقدس دربارۀ او گفته
شده بود ،برایشان توضیح داد» (.)۲۷-۲۵
مسیح میخواست نشان دهد که نه فقط
مرگش شانســی و یا اتفاقــی نبود بلکه
درســت مطابق پیشــگوییهای تورات و
طبق نقشــۀ خدا بود .سرانجام این دو نفر
به خانه رســیدند و سر ســفره در حضور «بیائید نزد من ،ای تمامی زحمتکشان
مسیح «چشمان ایشان گشوده شد و او را و گرانباران ،که من به شــما آسایش
خواهم بخشید» (متی :۱۱.)۲۸
شناختند» (آیه .)۳۱
و باز هم بهقول مســیح اگر ما میخواهیم
به خدا احترام بگذاریم پس به مسیح هم
ولی چرا مسیح مرد؟
همان روز در حضور شاگردانش مسیح زنده احترام خواهیم گذاشــت «تا همه پسر را
به این سؤال جواب میدهد« .آنگاه به ایشان حرمت گذارند ،همانگونه که پدر را حرمت
گفت" :این همان اســت که وقتی با شما مینهند .زیرا کســی که پســر را حرمت
بودم ،میگفتم .اینکه تمام آنچه در تورات نمیگذارد ،به پدری که او را فرستاده است
موسی و کتب انبیا و مزامیردربارۀ من نوشته نیز حرمت ننهاده است» (یوحنا :۵.)۲۳
شده است ،باید به حقیقت پیوندد" .سپس ،در ابتــدای این مقاله به چند آیه از یوحنا
ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوانند کتب فصــل( )۱مراجعه کردیم .اجازه بدهید در
خاتمه به دو آیه در آخر این کتاب اشــاره
مقدس را درک کنند .و به ایشان گفت:
"نوشته شــده است که مسیح رنج خواهد کنم .در مــورد هدف این کتــاب یوحنا
کشــید و در روز سوم از مردگان برخواهد میفرماید:
خاســت ،و بهنام او توبه و آمرزش گناهان «عیســی آیات بســیار دیگــر در حضور
به همۀ قومها موعظه خواهد شد" -۴۴( »...شاگردان به ظهور رسانید که در این کتاب
نوشته نشده است .اما اینها نوشته شد تا
.)۴۷
ای کاش آن دو نفــر و بقیــه شــاگردان ایمان آورید که عیسی همان مسیح ،پسر
میدانستند که مسیح در حقیقت در فکر خداســت و تا با این ایمان ،در نام او حیات
نجات و آزادی از ظلم بوده اما نیاز انســان داشته باشید» (یوحنا :۲۰ ۳۰و .)۳۱خدا
در وهلۀ اول نجات از محکومیت و مجازات کند که همۀ ما بهقول پطرس قبول کنیم
از گناه است و نه نجات سیاسی ،اجتماعی که «در هیچ کس جز او نجات نیست ،زیرا
و یا اقتصادی .و این نیاز شــامل حال همۀ زیر آسمان نامی جز نام عیسی به آدمیان
انسانها و در هر عصری میباشد .به همین داده نشــده تا بدان نجات یابیم» (اعمال
:۴ )۱۲و در انتها مسیح میفرماید:
جهت مسیح میفرماید:
«به خدا ایمان داشــته باشید ،به من نیز
« ...به همۀ قومها موعظه خواهد شد.»...
ایمان داشته باشید» (یوحنا :۱۴.)۱
امروز مسیح زنده است و ما مرگ و قیامش
را جشن میگیریم .مسیح زنده ما را دعوت
میکند که پیش او رفته و نجات بیابیم:



هر یکشنبه

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

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

Mont Royal
Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

)(Metro: Mont Royal



  اگر احتیاج به دعا دارید،


از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal
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شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

کتابخانهنیما
نیما
کتابخانه
5206 DECARIE
#3

مدرسه دهخدا

www.iranica.com
مرجع
ما و همه آیندگان ما به این
-------------------------بزرگ نیاز داریم

خانوادگی آتنا
ماست
سرویسازآنهمه
ایرانیکا
SHILD
مالیOF
ATHENA
دارد.
همه نیاز
و به حمایت

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

مدرسه فرزانگان

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

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

514-962-3565
فارسی
کالس های
کودکان:شنبهها

www.cafelitt.caآتنا
سرویس خانوادگی
------------------------SHILD OF ATHENA

www.addhi.org
کانون مهندسان و

Family
Services
سینا
فرهنگسرای

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

ی کبک
آرشیتکت های ایران 

آیلند
وست
ایرانیان
اجنمن
15/30
 12/30تا
ساعت
از

اجنمنحقوقدانان

AIEAQ.mtl@gmail.com
کبک
فارسیزبان
--------------زرتشت
اجنمندوستداران
www.ajpq.qc.ca
-------------------(514) 731-1443

فارسی
)(DDOهای
کالس
2900
Lake

()514
626-5520
تلفن:
شنبهها
کودکان:

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

کانون مهندسان و
-------------------کبک
ایرانی
بنیادهای
آرشیتکت
آزاد
سخن

خورشید خانوم

()514
626-5520رقص:
تلفن:کالس های

بچه ها و بزرگساالن

خورشید خانوم

اجنمندوستدارانزرتشت

)I(514
B 731-1443
NG

-------------------بازرگانی
همبستگی

5347 Cote-des-Niege
Cote-des-Niege
5347

Tel: 514-341-5194
514-341-5194
Tel:

----------------مونترال
زنانایرانی
اجنمنزنان
اجنمن
ایرانیمونترال

------------------اتاوا
اجنمن ایرانیان

سازمان آموزشی مولتی ساژ
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

رادیوفارسی مناشوم
(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

IBNG

شب
دوشنبه ها 7 :تا 9
اوتـــاوا
CKCU 93.1 FM
Persian Cultural Asso. – Capital Region
www.PersianRadio.net

(514) 651-7955
بازرگانی
همبستگی

Info: 514-249-4684
ایرانیکا
دانشنامه

M EK IC
Maison d’Edition

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

-----------------------را فراموش نکنیم!

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

مونتریال
اجنمن
مرجع
ادبیما به این
آیندگان
ما و همه
نیاز داریم
بزرگ
)(514
651-7955

Maison d’Edition
Ketab-e
Ketab-eIran
IranCanada
CanadaInc.
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

------------------------514-690-6343

Persian Cultural Asso.
514-690-6343
– Capital Region

اجنمن ادبی مونتریال

8043 St-Hubert
St-Hubert
8043
514-619-4648
514-619-4648

کافهلیت:هرپنجشنبه
زاگرس
مرکزفرهنگی
www.cafelitt.ca

اوتـــاوا
زاگرس
مرکزفرهنگی

Info:
514-249-4684آزاد
بنیاد سخن
www.ibng.ca
(514) 944-8111
-----------------------------------------------

ساعت  11تا 2
بزرگساالن12 :
یکشنبه11ها:صبح -
خردساالن:

)(514
274-8117
514-488-3000
6528 StJacques W.
--------------------------------

------------------سینا
فرهنگسرای
سازمان آموزشی مولتی ساژ
514-488-3000
(514) 770-1771
6528
St- Jacques
W.
3333 Cavendish
# 250
-----------------------

AIEAQ.mtl@gmail.com
(514) 944-8111
--------------------------------------

رقصایرانیبهدلیلگوناگونیفرهنگیوقدمتی
بهدرازای تاریخ بسیار رنگارنگ و غنی می باشد،
 کالس های رقص:
در حفظ این هنر یگانه که متاسفانهدر سرزمین
بچهبیها و
بزرگساالنبکوشیم.
مهری فراوان است
خود مورد

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

رادیوفارسی مناشوم

ماست
آنهمه
ایرانیکااز
ایرانیکا
دانشنامه

مدرسه فردوسی
تلویزیونهفتگی

برنامه تلویزیونی دریچه

صدایی دیگر براى بى صدایان  ،هیچ بودگان
گامىدر جهت تقویت بدیل سوسیالیستى
در از
احتاد چپ ایرانیان درخارج
تلویزیونى اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
برنامهمی کند:
کشورجدید برگزار
نشانی
هر یكشنبه از ساعت  2بعد از ظهر به وقت شرق
کالس های تک درس
امریكا
هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر
ساعت  8شب به وقت اروپاى مرکزی
به وقت شرق آمریکا
 از طریق کا نال 
 ساعت 10:30شب به وقت ایران
تلویزیون اندیشه
پخش زنده به مدت یك ساعت از کانال اندیشه
پخش مستقیم
یک ساعت
توسط به مدت
باسابقه
مجرب،
دبیران
باز پخش برنامه:
مرکزی
اروپای
وقت
به
عصر
ساعت ۷
آموزش و پرورش
و رمسی
سه شنبه ها ساعت  6صبح به وقت شرق امریكا
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
برنامه های تلویزیونی اتحاد چپ سوسیالیستی را
بسیارها ،مناسب
پخش ای
شهریه
برنامه دوشنبه
و با (باز
دریوتیوب "دریچه تی وی"تماشا نمایید.

ریاضی

فیزیک

شیمی

آمریکا)
Cote-des-Neigesشرق
ساعت ۱۰صبح به وقت
7085
دریغ ندارید.
ما
از
را
خود
پیشنهادها،
لطفا
انتقاداتMontreal,
نظرها وQC
H3R
2M1

514-299-8841

Iransocialist@gmail.com

iranleftalliance@gmail.com

اگر میل دارید پیوند دیجیتال را در حلظه

سراسر کانادا
گستردهکتابفروشی های معتبر ایرانی
تیراژ در
انتشار دریافت کنید،
 LISTدیجیتال
زاگرسبهو تپش
MAILING
در مونتریال تهیه کتاب درشما هم

ـسرا
ک
با
�

Advertise with us

بزرگ ما بپیوندید:

) 514-996-9692

info@paivand.ca

Maison De Kebab

La

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
سازمانسیاسیفرهنگی

خودرهاگران

933-0-933

KhodRahaGaran
.org

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

514

در خدمت
خودرهاییخدمت میهمانی های شما
کیترینگ ما در
و خودسازماندهی
www.

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



820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

محل ثبت نام

----------------------خوشابحال ماتم زدگان،
زیرا ایشان تسلی خواهند یافت (عیسی مسیح)
--------------------------
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آیا احساس تنهایی می کنید؟ آیا بیمار هستید؟
the Iranian Literary Society
)of Montreal (Canada
آیا همه شما را ترک کرده اند؟
Société littéraire iranienne
)de Montréal (Canada
آیا زندگی کردن مفهوم خودش را از دست داده و بی ارزش شده است؟
آیا متایل به ترک هر چیز و همه کس دارید؟
www.ilsmontreal.org

بیایید نزد من ،ای تمامی زحمتکشان و گرانباران ،که من به شما آرامش خواهم بخشید .یوغ مرا بر دوش گیرید
و از من تعلیم یابید ،زیرا مالیم و افتادهدل هستم ،و در جانهای خویش آرامش خواهید یافت .
چراکه یوغ من راحت است و بار من سبک .عیسی مسیح انجیل متی باب  ۱۱ایه ۲۹-۲۸

ِ
عدد7

به دعوت او آمین گویید .آغوش عیسی مسیح و خادمینش بروی شما باز است....
---------------------------- هر زمان میل دارید ،به حرف دل شما گوش خواهیم داد.
به دیدار شما خواهیم آمد :در خانه شما ،یا در محل کارتان
همین امروز با ما تماس بگیرید:

ایــران
در ادبیات
Tel.:
514-623-2900

Tel.: 514-963-7744

فرهنگینیما تقدیممیکند
بنیاد
دکتر منوچهربهامین
سخنران:


سری برنامه های گوناگون فرهنگی ،هنری،
 یکشنبه  1ماه دسامبر 2013
تفریحی و اجتماعی فصل تابستان:
بعدازظهر
فیلمتا 8
ساعت 6
میستر»
«اوکی
 نمایش
کنکوردیا
به دانشگاه
کیمیاوی
کارگردانی پرویز
ساعت  7بعدازظهر
جمعه
3آگوست 1455
Maisonneuve
W.
Room:
فیلم توسط علی شریفیان
420باHنقد
همراه
Metro: Guy
ورود همگان آزاد است
تلفناطالعات:
514-651-7955
---------------------- پیک نیک تابستانی کتابخانه نیما
همراه باغذای  BBQو نوشیدنی

موسیقی ،رقص و شادمانی
تاریخ یکشنبه  5آگوست ۲0۱۲
پارکینگرایگان

در صورت بارانی بودن هوا ،برنامه یکشنبه پس از این
تاریخ برگزار خواهد شد.

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

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

تاریخ برگزاری بازار  18اوت 2012

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

>> گرافیک عالی

 23مارس
( ۲4ژانویه
7
دسامبر)
سپتامبرتاتا ۹

بازار همیاری بنیاد نیکو

Tel.: 514-962-3565
www.paivand.ca

ظرفیتمحدود

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

را فراموش نکنیم!

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

2014
تــرم
زمستانی2012
پائیزی:
ترم
Tel.: : 514-737-3642

-------------------------کافـــه لیت

مونترال
ایران-
)(514
299-1787
www.addhi.org
(514) 299-1787
--------------------

آیلند
اجنمنایرانیان
وست7085
Cote-des-Neiges

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

)(514
274-8117
514-651-7955

----------------------حقوقبشر
اجنمندفاعاز
حقوقبشر
ایران-از
اجنمندفاع
مونترال

فردوسی
مدرسه
----------------

PAIVAND: Vol. 18  No.1066  Août 01, 2012

www.paivand.ca

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

4976 Notre Dame W.
514-827-6364
www.dehkhodaschool.com
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
-----------------------4976
Notre Dame W.
514-827-6364/514-489-9834
www.dehkhodaschool.com
Tel: 514-775-6508
www.farzaneganmontreal.ca
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بازار همیاری بنیاد نیکو امسال نیز
برگزار میشود:
همان طور که در جریان هستید،
بنیاد نیک��و همه ساله به مناسبت
آغاز سال تحصیلیدر ایران اقدام به
برگزاری بازاری میکند تا با فروش
لوازم نو و دست دوم تمیز ،عواید آن
را به دست کودکان محروم کشور
برساند.

در این راستا هر ساله هموطنانی که
تمایل به همکاری دارند با واگذاری
اجن��اس غیر قابل استفاده خود به
ای��ن بنیاد در این کار خیر و انسان
دوستانه ما را یاری نموده اند.
امسال از کلیه عالقمندانی که خودا
مکان ارائه محصولی را در این بازار
دارند نیز دع��وت میشود تا ضمن
هماهنگی با بنیاد نیکو آمادگی خود

را اعالم کنند.
خواهشمندی��م چنان ک��ه قصد
مساع��دت با م��ا را دارید با شماره
تلفن زیر تماس حاصل نمایید.
مزی��د اط��الع است ک��ه همچون
گذشته کلی��ه عواید ای��ن فروش
ب��دون هیچ گون��ه هزین��ه ای به
موسسه خیریه به ن��ام دهش پور
ارسال میشود ت��ا در امر کمک به
کودکان نیازمند مصرف شود.
تلفن:
(514)624-4579
15760 Boul.Pierrefonds
Montréal Qc H9H 3P6
جنب فروشگاه اخوان وست آیلند

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

هفتگی
تلویزیون
المللی
دی جی بین

درخارج از کشور
احتاد چپباایرانیان
جدیدترین و
کاملترینآلبوم
وخارجی بعد از ظهر
ایرانیساعت 1
یکشنبه
هرهای
آهنگ
آمریکا
شرق
وقت
به
 DJالکاپون
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
(تیمور)
پخش مستقیم
به مدت یک ساعت

گرامیاروپای مرکزی
ایرانیانبه وقت
ساعت  7عصر
درخدمت
و ساعت  9. 30شب به وقت ایران
Tel.: (514) 692-0476
(باز پخش برنامه دوشنبه ها،
www.facebook.com/شرق آمریکا)
ساعت 10صبح به وقت
djalcapone.taymourخود را از ما دریغ ندارید.
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات

چهارشنبه ها 8 :بامداد

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

iranleftalliance@gmail.com

صبحانه و کسبوکار در مجع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684
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Côte-des-Neiges
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www.paivand.ca

Côte-des-Neiges

1.5 fromCôte-des-Neiges
$699
1.5 from $699
$819
3.5 from 3.5
$819from
1.5 from
$699
4.5 from
$1249
3.5 from
$819
4.5 from $12494.5 from $1249

Tel: 438-985-4674
Côte-des-Neiges
Tel: 438-985-4674

1.5........$ 819.00
3.5........$ 899.00
4.5........$$699
1,449.00
from

Tel: 438-985-4674
1.5

3.5 from $819
4.5 from $1249
www.Metcap.com
www.Metcap.com

Tel: 438-985-4674

Shield
of
Athena
آیا شما و کودکان تان شاهد خشونت های خانوادگی بطور روزمره هستید؟

آیا برای رفع مشکالت تان احتیاج به فردی باتجربه در مسایل خانوادگی دارید؟
آیا مشکل زبان دارید و بدنبال همزبان خودتان هستید
تا به مسایل شما رسیدگی کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان
در خدمت خانواده های افغان و ایرانی است
و شما را گام به گام در همه مشکالت یاری می کند.
اگر آرامش خاطر می خواهید،
تلفن را بردارید و با شماره  514-274-8117با ما تماس بگیرید.

www.Metcap.com

www.Metcap.com

چهارشنبهها:
 8بامداد

WWW.IBNG.CA

صبحانه و کسبوکار

6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684

sunyouthorg.com
514-842-6822
4251 Saint-Urbain,
Montreal Qc, H2W 1V6
info@sunyouthorg.com
donate online
a commitment to
sharing & caring

تقویمساالنهجشن
های مدرسه دهخدا

جمعه  ۲۰دسامبر  :۲۰۱۳جشن شب یلدا
فوریــه  ۲۰فوریه  :۲۰۱۴جشــن شــبی با
هنرمندان مدرسهدهخدا
شنبه  ۱۵مارچ  :۲۰۱۴بازار نوروزی دهخدا
چهارشــنبه  ۱۸مارچ  :۲۰۱۴جشــن شب
چهارشنبهسوری
شــنبه  ۲۲مارچ  :۲۰۱۴جشــن شــب عید
نوروزیدهخدا

هفته علوم دینی درCegep Ste-Foy

Journées des Sciences de
)la religion (12e édition
Thème: Foi baha'ie
11 au 14 novembre
Expositions, conférences, projections, spectacles et présentations,
échanges et ateliers de
créativité en lien avec
les principes de la Foi
baha'ie.
عطا انصاری :کبک سیتی

دوازدهمین برنامه (ســاالنۀ)
هفته علوم دینــی در Cegep
 Ste-Foyدر روزهای  11تا 14
نوامبر انجام شد.
هدف این برنامه ها آشــنائی
دانشجویان با ادیان مختلف می
باشد.
در سال های گذشتهدانشجویان
با ادیــان کلیمی ،مســیحی،
بودائی ،اسالم ،مورمون ،ادیان
افریقائی ،زردشــتی آشنا شده
بودند .امسال که آخرین سال
ایــن برنامه هاســت به دیانت
بهائی اختصاص داشــت ،تهیه
کننــدگان اصلی ایــن برنامه
استاد علوم دینی آقای Daniel
 Gegnacو خانــم Helene
 Poulinهمــراه گروه کثیری
از اســتادان -کارمنــدان و
دانشجویانبودند.
یک نمایشــگاه آثار نقاشی و
مجسمه سازی هنرمند مشهور
بهائــی کانادائــی Lorraine

 Pritchardاز 11
نوامبر تا اول دســامبر
برقرار می باشد.
همین طور نمایشگاه
کتــب بهائی ســایر
فعالیت از  11نوامبر تا
 14نوامبر شامل کتاب
فروشــی کتب بهائی،
حضور دانشــجویان
بهائی کالــج Nancy
 ،Campbellیــک بازار
ایرانی -آمریکائی و مشهور در
اشیاء و لباس که تمام درآمدش آمریکاست -نمای جهانیدیانت
برای یک مدرســه در کشــور بهادئی -پانل وحدت در کثرت
کنگو با همکاری یک اســتاد و مقابله با نژادپرستی باغ های
جامعه شناس ودانشجویان بود .صلح و اثرات آن در آینده این
نمایشگاه کوچک دیگری از آثار باغ ها در اماکن مقدسه بهائی
هنری ایرانی نیز تا اول دسامبر در شهر حیفاست و سخنران،
برقرار خواهد بود .سایر برنامه ها آن اســتاد معمــاری بهائــی
شامل نمایش فیلم تابوی ایرانی دانشــگاه مونترال -کنفرانس
اثر رضا عالمه زاده با موسیقی دیانت بهائی عامل دوســتی-
اســفندیار منفردزاده و صدای دیانت بهائی و ســازمان ملل-
داریوش ،برنامه گروه موسیقی و معرفی دیانــت بهائی -زندگی
کر (کورال) بهائی همراه با رقص پس از مرگ یا سفر از دنیائی به
دانشجویان مدرسه رقص باله دنیایدیگر وحدت عالم انسانی
کبک به سرپرستی استاد بهائی هدف اصلی دیانت بهائی -نظر
باله بزرگ کانادا -معرفی کتب دیانت بهائی در روابط انسانی
مقدس بهائی توسط دو استاد مشــکالت مهاجرین توســط
بهائی دانشگاه الوال -خاطرات استاد بازنشسته بهائیدانشگاه.
رئیس بازنشسته فعالیت های و باالخره جشن پایان هفته با
مذهبی دانشگاه الوال با بهائیان همکاری هنرمندان بهائی و شام
ایرانی و دسر ایرانی تهیه شده
کبک در دانشگاه.
کنفرانس و معرفی کتاب  Theتوســط دو بانوی بهائی ایرانی
 people with no camelتوسط برای حدود  200نفر.
نویســنده آن کــه هنرمندی

Audition
به دنبال بازیگر مرد برای بازی در نقش اصلی
فیلم "مرگ فرشاد" هستیم.
نویســنده و کارگردان این فیلم "ســیون
اســپرانس" كارگردان كبكی كانادائی مقیم
مونترال می باشد.
از عالقمندان تقاضا می كنیم با ایمیل یا
شماره تلفن زیر تماس بگیرند:

در جمع دوستان...

Sun youth
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صورتی،رنگسرطان
پستاناست!
www.

iranpink. com
سایت ایران پینک

Iran2Canada
جامعه ای برای
ایرانیانمهاجر

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

www.facebook.com/

Iran2Canada

info@shahrzadarshadi.com

(514) 834-7492

شبهاز :چاره ای نبود...

دســت به تحریف در ترجمه می
زند.
بر مبنای این ترجمه تحریف شده،
 5+1حق غنی ســازی اورانیوم را
برای جمهوری اسالمی به رسمیت
شناخته است .درحالی که ،جان
کری ،وزیر امور خارجه امریکا ،پس
از امضاء "توافق" دریک کنفرانس
مطبوعاتی در ژنو به صراحت می
گوید:
«بگذارید بسیار واضح باشم .این
گام اول نمی گوید که رژیم ایران
حق غنی سازی دارد .مهم نیست
که چه برداشت ها و اظهارنظرهایی
بشــود ،دراین سند چنین چیزی
نیســت .در تمام چهارگوشه ان
پی تی  NPTنیز حق غنی سازی
وجود ندارد و ســند (توافق) نیز
چنیــن کاری را نمی کند .بلکه
محدوده و نقش غنی سازی رژیم
ایران به همان لحنی که در سند
آمده است از این قرار است که:

>> ادامه از صفحه5 :

"برنامه صلح آمیز هسته یی رژیم
ایران بستگی به مذاکرات و توافقات
دوطرفــه دارد" و تنهــا با توافق
دوجانبه اســت که درمورد غنی
سازی درجریان مذاکرات ممکن
است به توافق رسید یا نرسید».
با این ترتیب ،بی پایه نیســت که
"صراط" می نویسد« :فرهنگستان
ادبیات فارســی با تجدید نظر در
معانی کلمه "توافق" باید معانی تازه
ای برای این واژه پیدا کند .شاید
هم زین پس به جای اســتفاده از
لغات "عقب نشینی"" ،وادادگی"،
"فراموشی منافع ملت" و یا "پایان
مقاومت" باید بگوییم توافق»!
اما ،بــرای دور نیفتــادن از جاده
انصاف ،شــاید بتوان پذیرفت که
دولت کلیددار شیخ حسن روحانی،
با زبان پرمکر و فریب آخوندی می
خواهــد این را بگویــد که پس از
 8ســال خودرایی ،خیره سری و

لجاجت مقام عظمای والیت و به
باد دادن بیش از  800میلیارد دالر
سرمایه کشور ،در شرایطی مانند
"ترکمانچای" و ژنرال پاســکویچ
که قصد تاختن به تهران را داشت،
برای بازکردن قفل تحریم های فلج
کننده چارهدیگری نبود!

•

اوتــاوا

 2بـاردرروز
مونتریال -اوتاوا
اوتاوا -مونتریال
 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

(613) 265-5899
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DES MOTS
Samedi 7 décembre, 20 h

SUR MESURE IV

Des mots d’ici sur des musiques d’ailleurs...
...بربالموسیقی سرزمینهایدور،کالمآشنا
ANIMATION : MONIQUE GIROUX /
ORCHESTRE MAISON :
HENRI OPPENHEIM ET MAGILLAH

یک شب زیبا و بیادماندنی

اعظم علی و رامین ترکیان

AZAM ALI ET
LOGA RAMIN TORKIAN,

Michelle Heisler, Willy Rios, Sabah Lachgar, Laëtitia Zonzambe,
Marinda et Solari chantent en français et mettent en musique
les plus beaux textes de la chanson québécoise.
10 300, rue Lajeunesse
Montréal (Québec) H3L 2E5

 دسامبر7 شنبه
در مرکز فرهنگی هانسیک

BILLETS :
10 $ au comptoir de la maison de la culture
mcahuntsic.com
(argent comptant) ou www.
accesculture.com
514.872.8749

Côte-des-Neiges

Côte-des-Neiges

آموزش سنتور

1.5 fromCôte-des-Neiges
$699
1.5 from $699
$819
3.5 from 3.5
$819from
1.5 from
$699
4.5 from
$1249
3.5 from
$819
4.5 from $12494.5 from $1249

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

در کلیه سطوح

 ردیف، مقدماتی،ابتدایی
_________________

Tel: 438-985-4674
Côte-des-Neiges

صابر جلیل زاده

Tel: 438-985-4674

1.5........$ 819.00
3.5........$ 899.00
4.5........$$699
1,449.00
from

:تلفن

Tel: 438-985-4674
1.5

514-585-6178

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
:خدمات حمل و نقل
 دریا یی و زمینی،هوایی

،  تهران، تبریز،سرویس هوایی به شیراز
کرمانشاهومشهد،اصفهان
 امریکا و سایر نقاط جهان، سراسر کانادا،ایران

3.5 from $819
4.5 from $1249
www.Metcap.com
www.Metcap.com

Tel: 438-985-4674

لحظههای شیرین با
سفرۀعقدشیرین
www.Metcap.com

سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها

Tel.:514-234-3399
info@loadextransport.com

Fax.:514-685-3168

www.loadextransport.com

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

www.Metcap.com
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پاتوقعموجمال
یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

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

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

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
انتقـال ارز

سالن آرایش VIVA


کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان

توماهجهد:سا %30ختفیف
مب rر >gu>laکریسمس
price 27,

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

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

: re
- coupe women
$
19
after discount:
lar price 21,
gu
- coupe men : re
15 $
after discount :
price 40,
dicure: regular
Pe
+
e
ur
ic
an
-M
28 $
after discount:
price: 25,
ebrow: regular
ey
&
g
in
ad
re
- th
18$
after discount:
e: 27 $,
ng: regular pric
hi
us
br
&
h
as
-w
19$
after discount:
35 $
brushing: only
- wash + cut +
وت
اه
ک ی،
شستشو،براشینگ
: only 40 $
ash + brushing
w
+
r
lo
co
t
oo
-R
)ts
a Royal produc
(Loreal and Igor
رن
گ
ری
ش
ه،
شستشو ،براشینگ
25$
ly
on
c
la
el
- Manicure sh
(تا
دو هفته دوام دارد)
مش با فویل و رنگ
موonly 70$ :

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

با مدیریت بهاره

در خدمت هموطنان عزیز در

downtown Montreal

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

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

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی











 

 







جراح دندانپزشک
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کلینیک
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Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

 پزشک خانواده











میرحسینی


قارن







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

Dr. Shahrouz
Rezania
D.M.D.
Mehri
Heidari D.M.D.
Dr. Shahrouz
Rezania
D.M.D.
Dr. MehriDr.
Heidari
D.M.D.
Dr.
Gharan
Mirhosseini
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

: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

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

Montreal, Qc. H3H 2K5

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

: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










Guy

مژده مژده

کنسرت
بزرگ

شهرام
ناظری

در مونتریال

: اطالعات

در تپش

 PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER:
Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE:
Dr. Ata Ansari
 NUTRITRITIONISTE:
Ayla Coussa
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514)733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

www.circumcisionmontreal.com











1253
Rue Guy

New

محضردار و مشاورحقوقی

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
Dr. DAVID PATTERSON
Dr. ZIAD SUBAI
Dr.
FARIDA TURQUI
__________________

Tel.: (514) 933-8383

Montreal, Qc H3H 1M1

www.clinique-arya.com

:پزشکان خانواده

منتظراطالعیهبعدیباشید

Guy Concordia
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آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

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

   بیش از  17سال سابقه

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

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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...


Cell: 514 834 2166

و بسیاری دیگر

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

با عرض خوشامدگویی به تازه واردین محترم

گروهالگــانس

برای نخستین بار در کانادا افتخار دارد تا

برنامه های فاینانس و لیزینگ ویژه تازه واردین

جهت خرید خودرو ،را از طریق بانک های مختلف
به شما عزیزان ارائه کند
برای دریافت اطالعات بیشتر با نشانی
اینترنتی زیر با ما تما س بگیرید
و یا از سایت اینترنتی ما بازدید فرمایید:
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)(2nd floor

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


































































 



























































¹

º

»


¼


















½










¦








¦


½








¶




¢






¢

£













¢




©


¸



½










 ا

جن
ا






س

م


























تن
ه


و
چ

®
ع

و

ا
ت
ا

پ

ز

ه
،


ا

ز
¯
ه

ای

ل

را
ک

°

ن

ر






































سی
®
د

²










 ی گوسفند
́± ³














  و 

سیراب






فتی تازه






































ª


 

ا
ض

ه
ت

م

خ


ی


پ

ا

ه
¶


¶


·
³


م


ر
ر


ب

خ
 و حلیم








ما
ه


سفی
ی



















ت





د
س


مدیتر 










¬




¦




¦


ا
«



د


و



ج
ا


ن

و


ه
م


،


ه


م
انـــواع 

£































 چونماه

ی

س


¥ف























¯






















µ








¶


¶


·
³








































 Í Íانواع دوغ:چوپان ،مشکی،




 از ایران رسید






³
















¬








¦ 


«
ترکمن،
گیلکی،
اروند،
آبعلی،







¦





















و حافظ (از ایران)
پگاه
دوغ
Í
Í
£



ی
«د
برجن ،حبوبات،
شمال ایر
 ان رسید
..
.
ادویه جات و





£



¨













£
ª












¡























البالو
شربت
Í
Í


 





 Íمربای بهارنارجن و شقاقل
Í





























فی


له

،
 

چن
ماه :











اسپشیال

جه ،جوجه کباب


§


ب

ی

ا


ست


خ
وا


ن

و

ب

اا
ی


سفند

ستخوان،


¥


¸
















µ







«
¹



́²



































Í Íکباب کوبیده مخصوص
و
گ





 



























ه






£



¨




چ
کو
بی
د
ی
ه
ه
مر
 W., Tel.:ما
جوجه کباب
 Í Íفیله مینیون،
5780
Sherbrooke
)369-3474(FISH





غ و گوشت ،انواع


وزیلند


Í Íدل و
£
اس
ª
نی
تی
ک

es












































g
جگر گوسفند 
n

a³

و..
.



































با سفارش






قبلی ¡









































و جگر و...
قلوه
دل
استیک،
 Í
Í












رسید
لوران
سن
مخصوص
ترشیخانگی





































 








































 ما


به ف

کر




س
ال

مت

ش
ی

ما

ه

س

تی
§

م؛


































¥


¸









«
¹

¶


¶


·
³









ش

ما


چ


ط

ور

؟!















¬




¦




¦ 


«







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


£

مرغ






µ




















ک
نی
ا
ارگ






































£



¨



 





و
ویزا




£
ª






³












مسترکارت














می
پذیرفته
















شود


















 






حـــــالل
اسالمی:
ذبح













¡


¥


¸






«
¹





































§















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

22

 سال  20شماره  10  1136آذر 1392

PAIVAND: Vol. 20  no.1136  Dec. 01, 2013

www.paivand.ca

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

گ نوروزی
سنرت بزر
ک

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

مید و هلن
ا

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

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

مخصوص خامن ها و آقایان

مسعودهاشمی

در پاالس
س 2014
 7مار

Immo-Plus

MASOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

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

هر3

ا
سپشا
ل
ک
ر
یسم

>> مکان ویژه برای خامن های باحجاب

شنبه:

مش
50
دالر

س:

خامنها
رای
ب آقایان
و

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

متخصص آرایش عروس
www.eveandm.com

Tel.: (514) 481-6765

مجتمعبزرگتجاریگلستاندرقلبکبک

مجتمع بزرگ جتاری در قلب کبک

اوکازیون عالی برای فروش و اجاره

Commercial Units for sales or lease

آماده حتویل :نوروز آینده

با تسهیالت ویژه و عالی
برای هموطنان گرامی

بهرام رزم پوش

در خدمت شما

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

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.
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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

ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ
ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ

Quality Halal Deli

ﻣﺮﺗﺎﺩﻻ ﮔﻮﺷﺖ  ،ﻣﺮﺗﺎﺩﻻ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﺯﻳﺘﻮﻥ  ،ژﺍﻣﺒﻮﻥ ﮔﻮﺷﺖ ،
ژﺍﻣﺒﻮﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﺩﻭﺩﻯ  ،ژﺍﻣﺒﻮﻥ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻗﺎﺭچ  ،ژﺍﻣﺒﻮﻥ ﻣﺮﻍ ﺩﻭﺩﻯ ،
ژﺍﻣﺒﻮﻥ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻥ  ،ﺭﺳﺖ ﺑﻴﻒ  ،ﺳﻮﺳﻴﺲ ﻣﺮﻍ  ،ﺳﻮﺳﻴﺲ ﮔﻮﺷﺖ ،
ﺳﻮﺳﻴﺲ ﻛﻮﻛﺘﻞ ﮔﻮﺷﺖ  ،ﺳﻮﺳﻴﺲ ﻛﻮﻛﺘﻞ ﺑﺎ ﭘﻨﻴﺮ  ،ﺳﻮﺳﻴﺲ ﻛﻮﻛﺘﻞ ﺩﻭﺩﻯ

Montreal Office: 4241 Rue Garand, Montreal, QC H4R 2B4

www.BenjaminFineFoods.com

Fax: 514 . 375 . 0322

Tel: 514 . 375 . 0321
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خواندنی...

روایتنویسندهایرانیازمهاجرتوزندگیدرونکوور

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

«مهاجــرت یک حادثــه مهم اســت در زندگی و
میتواند برای هر کسی به نحو و بهانهای اتفاق بیفتد.
برای مــن دوری از وطن اتفاق افتاده ،نه به معنای
ُبـنهکن و مهاجرت .مندر ونکوور هستم به این بهانه
که سی سال همسر و فرزندانم به من یاری رساندند
تا من بنویسم و من هم تصمیم گرفتم سه سال -
یا نه ،شش ســال  -به آنها کمک کنم تا نوههایم
فارسی یاد بگیرند و من هم خودم را راضی که با آنها
بیحساب شدهام .مسخره است ولی واقعیت دارد.
من هنوز گویی چمدان ذهنم را باز نکردهام تا ببینم
چه دارم و چه ندارم و کجا هستم .در این حالت یک

ز نگــاه علی اصغر ...
( بسم الله الرحمن
الکریم )
ســتایش و ســپاس
آفریــدگاری را که ازمکر
دولتهــا برملتهایشــان و
ازسازشکاری پیدا و پنهان
آنها با یکدگربخوبی آگاه و
مطلعمیباشد.
فراراز
جنگ و سازش با شیطان
خدا را به خشم آورد و نام
را ننگین کند.
با ســامی گــرم در این
زمســتان ســرد به شما
خوانندگان فارســی زبان
مخصوصاَخوانندگانپیوند.
در شــگفتم ؛ مــا مردم
آخرزمــان دردوره ای به
سرمی بریم که نیکوکاران
آلوده دامن جلوه می کنند،
و خادمان خائن محسوب
می شــوند .ایــن روزگار
آشــفته و پریشــان برای
دولتهای فریبکاروسرمایه
داران جنایتکارفرصــت
خوبی اســت که به آسانی
می تواننــد آبی گل آلوده
کرده تا ماهــی مقصود خود را
صیــد کنند و بنــدگان خدا را
به گمراهی کشــانند ! ا ّما کور
خواندن و جاهالنه حکم کردند.
ا ّما آینده  :آینده بسیارخوفناک
وخطرناک به نظرمیرسد وآنچه
را کــه درپیش رو داریم از وضع
کنونی وحشتناک تر است.
صد آفرین به آقا جواد!
دولــت حجــت الــه اســام
والمســلمین حاج شیخ حسن
بســیار روحانی آشتی کنان با
شــیطان بــزرگ وپیروانش را
یک پیروزی قهرمانانه میدانند.
بیشترین ســران فتنه  88این
آشتی کنان با شیاطین را یک
حماسه تاریخی و یک پیروزی
درخشــان میدانند .مــردم در
سراسر ایران جشن و پایکوبی بپا
کرده اند .و همه خندان و شــاد
ازدولت محترم حســن روحانی
و جناب وزیر بســیار مهربان و
محمد
مردمی کشــورمان ،آقا ّ
جواد ظریف ،مشــکل گشــای
انرژی هسته ای و مهرۀ کلیدی
دولت حاج شیخ حسن روحانی.
در اصل کلید ِ
دست حاج شیخ
حسنبسیارروحانی،وزیرمحترم
کشــورعزیزمان ایران باستانی؛
جنــاب ظریف عزیز میباشــد.
ظریف با ظرافت خــود آبروی

The world ACCORDING to ALI-ASGHAR

Å Åدر زمستان یه جل بهتر از یه دسته گله!
Å Åدرزی در كوزه افتاد!
Å Åدر زیر این گنبد آبنوسی
یك جا عزاست یكجا عروسی!
Å Åدرس ادیب اگر بود زمزمه محبتی
جمعه به مكتب آورد طفل گریز پای را
Å Åدر شهر كورها یه چشمی پادشاست!
Å Åدر شهر نی سواران باید سوار نی شد!
Å Åدر عفو لذتی ست كه در انتقام نیست!
Å Åدر كار خیر حاجت هیچ استخاره نیست!
Å Åدر كف شیر نر خونخواره ای
غیر از تسلیم و رضا كو چاره ای ؟
Å Åدر مجلس خود راه مده همچو منی را
كافسرده دل افسرده كند انجمنی را!
Å Åدرم داران عالم را كرم نیست
كریمان را بدست اندر درم نیست!
Å Åدر مسجده ،نه كند نیست نه سوزوندنی!
Å Åدرنمكریختنتویدیگبایدبهمردپشتكرد!
Å Åدرویش از ده رانده ،ادعای كدخدائی كند!
Å Åدرویش مومیائی ،هی میگی و نمی ائی!
Å Åدرویش را گفتند  :در دكانتو ببند
دهنشو هم گذاشت!
Å Åدر ،همیشه بیك پاشنه نمی گرده!
Å Åدرهفت آسمان یك ستاره نداره!
Å Åدزد،آب گرون می خوره!
Å Åدزد بازار آشفته می خواهد!
Å Åدزد باش و مرد باش!
Å Åدزد به یك راه می رود،
صاحب مال به هزار راه!
Å Åدزد حاضر و بز حاضر!
Å Åدزد ناشی به كاهدون میزنه!
Å Åدزدی آن هم شلغم ؟!
Å Åدزدی كه نسیم را بدزدد دزد است!
Å Åدست باالی دست بسیار است
در جهان پیل مست بسیار است ...
Å Åدست به دنبك هر كی بزنی صدا می ده!
Å Åدست بریده قدر دست بریده را می دونه!
Å Åدست بشكند در آستین،
سر بشكند دركاله!
Å Åدست بیچاره چون بجان نرسد
چاره جز پیرهن دریدن نیست!
Å Åدست بی هنر كفچه گدائی ست!
Å Åدست پشت سر نداره!
Å Åدست پیش را گرفته كه پس نیفته!
Å Åدستت چربه ،بمال سرت!
Å Åدستت چو نمی رسد به خانم
دریاب كنیز مطبخی را!
Å Åدستتچونمیرسدبهكوكو،
خشكه پلو را فرو كو!
Å Åدست تنگی بدتر از دلتنگی است!
Å Åدست خالی برای تو سر زدن خوبه!
Å Åدست در كاسه و مشت در پیشانی!
Å Åدست ،دست را می شناسه!
Å Åدست دكاندار تلخ است!

بام و دو هوایی هنــوز نه غم غربت را حس
میکنم و نه مثل برخی دوســتان هوای نان
سنکگ و کلهپاچه و چلوکباب دارم .آنچه دور
و برم نیست شور و هیجان شما جوانهاست.
آلیس مونرو کانادایی همین امســال نزدیک
گوش من نوبل ادبیات گرفت .فکر میکردم
پیر و جوان اهل فرهنگ و ادب میریزند تو
خیابان و بعد جمع میشوند جلو آرت گالری
و بعد همه میرویم حوالی برج آزادی یا خانه
هنرمندان یا همین برج میالد و جشنی برپا
میکنیم و او سخنرانی میکند .هیچ یک از
این اتفاقات نیفتاد .مارگارت اتوود ،هموطن
دیگرش که او هم نزدیک گوش من است به او
تبریک گفت ،و گویی همه چیز براشان خیلی خیلی
طبیعی است .چه خوابها و خیالهایی میآید سراغ
امثال من که مزه هیچ چیز را به درستی نچشیدهام.
میخواهم بگویم دلم تنگ شده برای شور و اشتیاق
جوانانی از نوع شما که در کمتر جایی میتوان این
همه صداقت سراغ گرفت و در کمتر جایی میتوان
اینهمه بیاعتنایی را به آناندید.
مهاجرت برای من که باالی شــصت ســال اتفاق
افتاد ،بیشــتر با یک سفر درونی معنا پیدا میکند.
اگر بخواهم به آثار بیرونیاش اشاره کنم مثال کرم
ابریشم است که هنوز دارد دور خودش پیله میتند

ریخته شــدۀ ما ایرانیان در
سراســر جهان را خرید .آقا
جواد انقالبــی نوین کرد تا
به جهان بفهمانــد؛ اوباما با
ماست؛ ما با اوبامایم!
جالــب ایــن جاســت همۀ
کشورهای شیطان صفت غرب
و شــرق ،حتی دولت فاسد آل
سعود نیز حسن نیت ایران در
مقابل شــیطان را قبول کرد و
احسنت گفت! اسرائیل گوساله
پرســت نیز باور کرد که ایران
کشوری مظلوم و دارای تاریخی
ُکهن باشد.
ســفیر خارجۀ فرانســه نیز در
گوش وزیر خارجۀ کشــورمان
گفته اسرائیل دیگه حمله نمی
کند .وزیرمحترم کشورمان ،این
سرباز رشــید ایران ،این فرزند
برومند کشور ،این سفیر صلح
جهانی ،از این پیروزی قهرمانانه
شاد و خندان با آغوش گرم ملت
قهرمان پرور ایــران عزیز روبرو
شد.
صد آفرین به آقا جواد! (به این
میگن رفعت و بزرگ منشــی.
چی بود اون احمدی نژاد آبروی
ما ایرانیان را تو جهان برد .همه
ازش می ترسیدند با اون قیافه
اش ،حتــی اعزائیــل هم ازش
میترسید .هنوز هم میترسه!)
آقا یک مشت اصولگرای افراتی
در ایــران عزیزمان و سراســر
جهان نمــی گذارند این دولتها
صلح جهانــی را برقرار کنند ،تا
مردم بروند سرکارشان یک لقمه
نان بخورند؛ همش دنبال جنگ
و شــهادت طلبی می گردند.
میگن ما جز یک خدا هیچ کس
را قبول نداریــم .میگن همون
یکی کافیست .اینقدر این افراد
افراطی هستند که نگو! میگن
نیســت هیچ قدرتی جز خالق
عالم.
بابا این همه خــدای مختلف؛
چرا گیر دادین به یکی؟! آخه تا
کی می خواهد سر این افراطی
گری خود باقی بمانید و با آمریکا
ابرقــدرت جهان وکشــورهای
خدمتگــذار و مترقــی جهان
بجنگید .دست بردارید و کمی
بخود آیید.
میگن اگربه ما ظلم بشــه ما با
ظالمین می جنگیم .کوتاه بیاید
همۀ دنیا را ظلم فرا گرفته .یک
کم ازاین افراطی گری دســت
بردارید .دنیای نقد را رها کرده
دنبال نسیه رفته اید.

بگذاریــد حــال که یک
فرشته،یک سفیرصلح
به فریاد ملت ایران
عزیزآمده اســت
کارش را انجــام
دهد.
جناب ظریف بنده
از کشور کانادا ،شهر
مونترال از شما سفیر
محترم کشور عزیزمان
تقاضــا دارم اصــ ً
ا به
حــرف ایــن اصولگرایان و
افراطیون گوش ندهید و بازی
خودتان را دنبال کنید.
مــا ایرانیــان خارج از کشــور
به وجود شــخصی خنــده رو،
تحصیلکردۀ آمریکا ،خوش تیپ
وکوچول موپول افتخار میکنیم.
شــما برای مــا ایرانیــان مایۀ
ســربلندی هســتید .هرچی
احمدی نژاد کشور عزیز و ملت
سلحشورما رادر جهان سکه یک
پول کرد ،و به جهان ثابت کرد
ما ایرانیان کالس نداریم ،شــما
جمع و جور کردید.
دست مریزاد به شما.
از طــرف بنده از جناب محترم
رئیس جمهورعزیزمان حضرت
روحانی بزرگوار نهایت قدردانی و
سپاس گذاری را بنمایید.
ما ایرانیان خارج ازکشــور این
پیــروزی تاریخــی و نرمــش
قهرمانانه را ،که منجر به شکست
آمریکای حرامخوار و اســرائیل
غاصب گردید ،تبریک می گویم.
این اصولگرایــان افراطی مثل
حسین شــریعتمداری (مدیر
روزنامــۀ کیهان) نمــی توانند
پیشرفت کشورمان ،ایران عزیز
را ببینند؛ تا کور شود هر آن که
نتوانددید.
همین افراطیــون عقب افتاده
ازتکنولوژی جهان نگذاشتند بار
ا ّول وزیــر عزیزمان کار را تمام
کند.انقدر پشت سرش صفحه
مرده
گذاشتند تا آنکه اون نه نه ُ
تــب روده گرفت ،و بعدش هم
روی صندلی چرخدارنشســت.
آخهچی بود اون احمدی نژاد؛
نه تحصیل کــرده غرب بود ،نه
معلوم بود از کجا دکترا گرفته
است ،اص َ
ال حرف زدن بلد نبود.
یــک کلمه حــرف زد که باید
اسرائیل از نقشــۀ جهان محو
شود ،دل دنیا و همۀ مردم ایران
عزیزرا به درد آورد .آخه این هم
حسن و نیت ،احمدی نژاد
شد ُ
هم افراطی وهــم داهاتی بود.
ظریف عزیز!
کاری کرد که همۀ ســلطنت
طلبها ،چپی ها ،تــوده ای ها،

و هیچ تصوری ندارد از پروانه شدن و پرواز .نیمههای
شب ،بین خواب و بیداری میآیم تهران و یکراست
میروم حوالی میدان بهارستان و با شتاب خودم را
میرســانم به وزارت ارشاد و در فضای مهآلود یکی
«بررس»ها میگردم تا
بود و یکی نبود خواب ،دنبال ّ
خبری از فرزندان متوقفشدهام بگیرم.
بعد ناگهان صدای قطاری میشنوم که به سرعتدور
میشود و مرا در ایستگاه بهارستان جا میگذارد .در
حالی که بلیت کوپهدرجه یکدست من است ،قطار
دور و دورتر میشــود .و مرا با دنیا دنیا اندوه و بغض
تنها میگذارد .خیلی سخت است که روحت را در
ایران جا بگذاری و جسمت را بکشانی جایی که همه
چیز به تو میدهد جز آن چیزی که طالبش هستی.
آدم هرچه بیشتر معنای حقوق فردی و اجتماعی را
احساس میکند بیشتر زجر میکشد.
---------*محمدعلــی متولــد  ۱۳۲۷در تهران اســت و از
مهمترین رمانهای منتشــر شــدهاش میتوان به
برهنه در باد (نشر مرکز) ،نقش پنهان (نشر کاروان)،
باورهای خیس یک مرده (نشر علم) ،قصه تهمینه
(نشر افق) و آدم و حوا (نشر کاروان) اشاره کرد.
ایــن متن به نمایندگی از محمدعلی در نشســت
شبهای داســتان (که در برج میالد تهران برگزار
میشود) خوانده شده است.

ســران فتنه وهمۀ مخالفان
(کرد و لُرو
حکومت چــه از ُ
ترک و فارس و مشهدی وغیره
را یک دســت ویک پارچه ،و
موافــق دولت کرد .حتی دل
آمریکا و اروپا را نیزبدســت
آورد .همۀ کشورهای جهان
و همۀ ملت ایران عزیز ازاین
آشتی کنان دودولت ایران و
آمریکای جهان خوار خوشنود
وشاد میباشند .ظریف عزیز
اون شــیرپاک وپاســتوریزه
ای که نوش جــان کرده ای
حاللت باشد .شما وزیرمحترم
تحصیل کرده کجا ! احمدی نژاد
کوتوله کجا!
....
روزنامۀ کیهان تنها روزنامه ای
می باشد که با توافق هسته ای
دولت حسن روحانی با شیطان
بزرگ آمریــکا مخالفت دارد ،با
وجودی که رهبرمعظم شخصاَ
به جناب رئیس جمهورمحترم
کشــورعزیزمان اختیارتام داده
حجت
میباشد ،وهمۀ گفته های ّ
اله اسالم والمسلمین حاج شیخ
حســن روحانی و وزیردوست
داشتنیوبسیارمردمیکشورمان
محمــد جــواد ظریــف ،همه
ّ
حرفهای آقا میباشد.
آنها از پیش خود هیچ اختیاری
ندارند و از آقا خیلی میترسند!
با ایــن وجود باز روزنامۀ کیهان
بــه دولت شــیخ اصالحات که
ُحسن ونییت دولتش را به غرب
و شرق صابت کرده ووزیردست
راستش جناب ظریف عزیزکه
مخلصانه و ایثارگرایانه به وظیفۀ
اخالقی وشرعی خود برای آشتی
کنان دولت اسالمی ایران عزیزبا
جهان تالشی شبانه روز داشته
میباشد؛ نگاه بد دارد .کیهان ادعا
دارد چرا باید کشــورهای که تا
دیروزقصد حمله بخاک ایران را
داشتن و سالهاست ظلم و ستم
آنها گریبانگیرملت ایران ومردم
جهان میباشــد ،وآنهایی که به
حقانیت عالم آخرت ایمان ندارند
و به قرآنی که مسلمانان به آن
عقیدهدارند آن کفران بی عقیده
میباشند ،هرروزبرایدید وبازدید
وارد خاک ایران شوند.
شــریعتمداری برای حســن
روحانی پیام فرســتاده که آیا
حاضر هســتی عده ای از خدا
بیخبر وارد خانۀ شــما شود و
زندگی شــما را درمقابل زن و
فرزندانت زیــررو کنند و غررو
وشــخصیت شــما را پایه مال
کنند؟
حسن روحانی هنوز جواب نداده

و منتظــر جواب آقا میباشــد.
از طرفی نیز رئیس تشــخیص
مصلحت نظام آقای اکبرهاشمی
تا آب را گل آلود دید و خود را به
رهبرمعظم چسباند و پشتیبانی
آقــا را نســبت به عمــل کرد
حسن روحانی درمقابل آمریکا
و پیروانش صحت گذارد .میگن
اکبر هم از آقا می ترسد.
ای وای کــه این پســت مقام
ومنزلتدنیا چه شیرین وچهدل
فریب است .جالب ازهمه ،رئیس
جمهورپیشین ایران عزیز آقای
خاتمی که زمانیدرهای تمدن و
گفتها را به روی آمریکا بازکرد و
غرب نیزتا میتوانست ایران را به
فساد اخالقی و جنسی و دزدیدن
فرهنگ ،استحاله کردند! او نیز از
عمل کرد دولت حسن روحانی
پشنیبانی کرد و اصولگرایان را
افرادی افراتی خطاب کرده وآنها
را مانع پیشرفت کشور و ُمخل
جامعهمیداند.
حرف و حدیث بسیاراســت و
زمان کم ،و روز مالقات نزدیک.
پس ســخن را کوتاه کنم وشما
را بیــش از ایــن ازکارو زندگی
نیندارم در پایان شما دوستداران
روزنامۀ پیوند را تا وقتی معلوم و
معین به ایزد متعال می سپارم.
ّ
با سپاس ازشما عزیزان و کمیتۀ
شادمان.
نه همچون زنــده به گوران که
برنفس خود اتّکاء واعتماد ندارند
باشید و نه همچون ذلت نشینان
گوشه گیرکه از غوغایدنیا کناره
گیرید.
ازســخنان گوهربارامیرمومنان
موال علی.
یــاری اندرکس نمی بینیم
یاران را چه شد
دوستی کی آخرآمد دوستداران
را چه شد
اصغرمحمدی و
ازطرف علــی
ّ
جمعی ازمسلمانان و پیروان راه
ّحق .التماسدعا ّحق نگهدارتان.

25

 سال  20شماره  10  1136آذر 1392

www.paivand.ca

چند رباعی تازه :م.سحر



درغربت شهر ،آشنامی جویم
شب غرق خموشی ست ،صدا میجویم
با بانگ رسای صور اسرافیلی
نقش رقمی زدهخدا میجویم
ِ







این قافله کز جهل و جنون آمدهاند
با خنجر آلوده به خون آمدهاند
در کا ِر فریب و غارت و جور و فساد
از حوزۀ علمیه برون آمدهاند !
دیریست که شعر من به راهی دگر است
گویی نگهی ش در نگاهی دگر است
او را وطنی گم شده در بیدادی ست
کاواز دلش به دادخواهی دگر است

افسوس که در جان کسان دردی نیست
ر ّدی ز سواری به دل َگردی نیست
دعوی بسیار و اهل دعوی بسیار
چون احمد کسروی جوانمردی نیست



در دستی تیغ و در کفی نامۀ دین
هرگوشه،در افکنند هنگامۀدین
با اردوی دشمن اند و در سنگر دوست
از جنس بهائماند و در جامۀ دین



آنان که چو سگ عو ع ِو اینان کردند
خود را به سرای گرگ مهمان کردند
زین سان به امید استخوان دشمن را
تحریص به نابودی ایران کردند !



آن کس که کمر به خدمت اینان بست
دل به ِر دو نان به درگه دونان بست
پنداشت که روزیاش ز عرش آید لیک
بیواسطه بر تنور ذلت نان بست













این قافله آمیزۀ جورند و فساد
در ظلمتشان بُن است و پی در بیداد
دین پیشه اگر نامی از آزادی بُرد
آزادی اوست مظهر استبداد !

در مونتریال ،کانادا ،با دیدار و حضور گرم و مهربان خود
و نیز با درج پیام های همدردی در نشریات،
ما را همراهی نمودند ،صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان،
بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان دست نداد ،بر ما ببخشائید

خانواده های غیاثیان ،ماتون

دل تبدار من است
دیریست که خونین ِ ،
دیوانگی ی زمانه دیوار من است
خصم خودی  ،مرا به بیگانه چه کار؟
با ِ
برنعش وطن زار زدن کار من است !
دیریســت که دین  ،خنجر خونین بسته
است
قتل جوانان ،کم ِر کین بسته ست
در ِ
خنجر به میان بسته و قرآن در دست
عمامه به قوس تاج  ،آذین بسته ست !
ّ


تا چند توان در غم ایران نالید ؟
بر ُکشته ِگ ِرست و بر اسیران نالید ؟
لب بام
از بام به شام  ،بوم وش بر ِ
بنشست و بر این خانۀ ویران نالید ؟

 8نکته مهم درباره توافق ژنو و پیامدهای آن!
نیروهای نظامی-امنیتی وابســته
به بیــت رهبری به بهانه دور زدن
تحریم هادر سالهای گذشته شبکه
های اقتصادی و تجاری عظیمی
تنیده انــد .به گــواه گفته های
برخی از مقامات رسمی جمهوری
اسالمی در ایران دهها اسکله خارج
از کنتــرل دولت وجــود دارد که
نظامیان از طریق آن به وارادت و
صادراتمشغولند.
گفته می شود کهدر جریان تحریم
ها بتدریــج بیــش از  ۳۰درصد
تجارت ایران در دست شبکه های
قاچاق نظامیان قرار گرفته است.
بلوکه شــدن دارائی های ایران و
موانعــی که برای فــروش نفت و
بازگشت دالرهای نفتی به کشور
پدیــد آمده نیز بــرای گروههای
نظامی -امنیتی جمهوری اسالمی
فرصت بیشتری در غارت ثروتهای
ملی پدید آورده اســت .چنان که
نمونه هایی از میلیاردرهای بسیجی
هم اکنون در اقتصاد کشور فعالند.
طبیعی است که این شبکه های
رانت خوار قدرتمند که به جریانات
تندروی نظام حاکم وابســته اند
پیشرفت مذاکرات را برنمی تابند.
چرا که منزلت و قدرت سیاسی و
اقتصادی آنان به ادامه وضع موجود
وابسته است.
در خارج از ایران ،عربستان ،قطر و
سایر امیرنشین های خلیج فارس
و اســرائیل قدرت هایی هستند
که از قبل دشــمنی ایران و غرب
و بویژه تشدید تحریم ها در چهار

GHIASSIAN MATHON
)Said Sebastien (1995-2013

تا چند توان گالیه ها از دین کرد ؟
اهل دین نفرین کرد؟
بر ایل و تبا ِر ِ
تاچند توان گفت  :چنان باد و چنین
وطن دغا که با ما این کرد؟
آن بی ِ





زنده یاد سعید غیاثیان

دردی ست به جان و گر نگویم نشود
ابریست به چشم و گر نَمویم نشود
تا غنچه دمد رنج نهانم به سخن
چون دانۀ خویش اگر نرویم نشود

اینان حشرات خفته در خاک بدند
ِ
مرگ ِخ َرد و دشمن ادراک بُدند
در کار فریب و خدعه چاالک بدند
بر منبر جهل و کین دهن چاک بُدند

سال گذشته به سودهای نجومی
اقتصادی و فرصت های سیاســی
بزرگی دست یافته اند .عربستان
و شیخ نشــین های خلیج فارس
در ادامــه روند تحریم ها نیمی از
سهم ایران در بازار جهانی اوپک را
تصاحب کرده اند.
عالوه بر این با کســب پشتیبانی
بیــن المللی به فرصت ها و ثروت
های طبیعی ایران در خلیج فارس
چشم طمع دوخته اند .برای نمونه
قطر از حوزه مشترک گازی پارس
جنوبی که بزرگترین منبع گازی
جهان است و به تنهایی  ۷درصد
گاز جهان را در دل خود نهفته دارد
ساالنه دهها میلیارد دالر سود می
برد ،اما ایران هنوز نتوانسته است
از این منبع مشترک بهره برداری
کند.

حل منازعه هسته ای ایران و غرب و
برداشته شدن حتریم ها به معنای از
میان رفنت شرایطی است که روزبه
روز کشورهای حوزه خلیج فارس
را به زیان ایران ثرومتند تر و آبادتر
کرده است.

>> در مــورد دولت دســت
راستی اسرائیل مساله از این
هم مهم تر است.
دولت نتانیاهو بزرگترین دشــمن
حل و فصل منازعه هسته ای ایران
است .آنها اساسا برای جلب حمایت
جهانی و حفظ هژمونی نظامی خود
در منطقه به دشمنی ایران و غرب
نیاز دارند.

آنها در  ۸ســاله دوره احمدی نژاد

>> ادامه از صفحه6 :
با بهره برداری از خطر ایران هسته
ای و دروغ هــای بزرگی مثل این
که گویا ایران هسته ای می تواند
اســرائیل را نابود کند ،توانستند
مســاله اصلی خود یعنی مشکل
فلسطین را تحت الشعاع خطر ایران
•دهند ودرعین حال حمایت افکار
عمومی بین المللی را به سود خود
جلب کنند.
منازعه هسته ای ایران و غرب برای
اسرائیل بزرگترین فرصت سیاسی
و بزرگترین راه جلب کمک های
نظامی هرچه بیشتر از غرب است.
هرچه مناسبات ایران و غرب بویژه
ایران و آمریکا خصمانه تر باشــد
بازار سیاسی جریانات افراطی حزب
لیکود که آقای نتانیاهو رهبری آن
را برعهده دارد از رونق و درخشش
بیشــتری برخوردار است به این
اعتبار آنهــا از حل این منازعه که
آغاز افول افراطیون اسرائیل است،
عصبانی هســتند و به هر شکل
ممکــن علیه یک توافــق نهایی
کارشکنی خواهند کرد.
اما خوشــبختانه همان گونه که
اشاره شــد دولت اوباما و برخی از
دولت های اروپایی از جمله آلمان
و تا اندازه ای بریتانیا مصالح و منافع
درازمدت سیاسی و اقتصادی خود
را در پیشرفت مذاکرات یافته اند.
با این همه در روزهای آینده البی
های اسرائیل و اعراب که در کنگره
آمریکا و وزارت خارجه فرانسه نیز
نفوذ آشکار دارند ،تالشهای خود
را برای تغییر مســیر مذاکرات دو

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

از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان و وابستگانی
که در ایام بسیار سخت سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن پسر دلبندمان

درد
ترسم که زبان از دل ما پرده َ
ببرد
وین ِ
آتش خفته آبرومان َ
ما درنگریم بو که گم کردۀ ما
از غربتِ آرزو به ما درنگرد !



اینان ستم و جهل و فسادند و فریب
تاریخ نکرده این سخن را تکذیب
ای ایرانی عنان به آنان مسپار
دزدند به کاروان و کرمند به سیب

سپاسگزاری

بر آرزوی نهفته در نتوان بست
دلباخته را را ِه خطر نتوان بست
با خانه که در آتش و دشمن که به کوی
بی یار سفر بار سفر نتوان بست

اینان به بهانۀ خدا را هزنند
بیشک به ره نوع بشر چاه زنند
ِ
جان بیدار ُکشند
با
ضربت جهل ِ
دل آگاه زنند
با خنج ِر کین بر ِ
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همـــــــــــــدردی
جناب آقای غیاثیان عزیز ،خانواده های سوگوار

در اندوه بسیار تلخ از دست رفنت فرزند دلبندتان
با شما شریکم و برای شما و همه ی سوگواران آرامش آرزو می کنم.

توران نژاد

چندان خواهند کرد.
نومحافظه کاران آمریکا نیز ایران
هراســی و خطر واهی بمب اتمی
ایران را به ابــزاری برای تبلیغات
سیاســی خود علیه دولت اوباما
و جلب حمایــت یهودیان آمریکا
تبدیل کرده اند.
پس می بینیم که مخالفان پیروزی
مذاکــرات در همه جهان و در هر
دو سوی مذاکره حضور فعال دارند
و در ابراز مخالفت با "سازشکاری"
دولت اوباما و دولت روحانی مثل
یک تن واحد عمل می کنند .در
دشمنی با توافق ژنو و به شکست
کشــاندن روند مذاکــرات میان
اســرائیل ،و تندروهای جمهوری
اســامی و البی های عربســتان
همسویی آشکار وجود دارد.
•
 )۷آیا موضع خامنه ای و
تندروهای جمهوری اسالمی در
قبال توافق ژنو یکی است؟

تفکیک می کند.
سخنان به شدت تحریک آمیز اودر
آستانه مذاکرات ژنو که به سرعت از
طرف نتانیاهو و دولت فرانسه مورد
بهره برداری قرار گرفت نشان داد
که حمایت او از مذاکره کنندگان
دولت روحانی قلبی نیست و زیر
فشار وزنه سنگین طرفداران حل
منازعه هســته ای که با روی کار
آمــدن دولت روحانی موازنه قوا را
به ســود خود دگرگون کرده اند،
صورت گرفته است.
پیشرفت مذاکرات و دستیابی به
توافق ،وجهه ی میانه روها و اصالح
طلبان را چــه در جامعه و چه در
درون حاکمیــت و چه در عرصه
بین المللی تقویت می کند ،امری
که تندروها و شــخص خامنه ای
به آسانی آن را برنمی تابند .فعال
مخالفان حل منازعه هســته ای
ایران و غرب چه در ایران و چه در
صحنه بین المللی در این عرصه
منزوی شده اند .حتی فرانسه نیز
حســاب خود را از دولت نتانیاهو
که توافق ژنو را یک اشتباه تاریخی
خوانده اســت جدا کرده و به زبان
وزیــر خارجه خود این توافق را به
ســود منطقــه خاورمیانه و صلح
جهانی ارزیابی کرده است.

نظر خامنه ای به تندروها نزدیک
تر اســت تا به دولت روحانی ،اگر
خامنــه ای از عواقب تحریم های
اقتصادی احساس خطر نمی کرد
و حیات جمهوری اســامی را در
مخاطره نمی دید ،بــه مذاکره و
توافق تن نمی داد .این توافق یک
پیروزی سیاسی برای مردم ایران و •
دولت روحانی است ،اما برای خامنه  )۸پیشرفت این روند و توافق
ای یک عقب نشینی آشکار است.
نهایی در گرو چه عواملی است؟
هم اکنون نیز او به شدت با عادی حل همه جانبه منازعه هسته ای و
شــدن مناســبات ایران و آمریکا نقطه پایان گذاشتن به تحریم های
مخالف اســت و منازعه هسته ای ایاالت متحــده آمریکا علیه ایران
را از مساله مناسبات ایران و آمریکا مستلزم عادی شــدن مناسبات

ایران و آمریکا است.
مخالفت و کارشکنی در این روند
برای راست افراطی و بیت خامنه
ای و برای دســت راســتی های
اســرائیل مســاله مرگ و زندگی
است ،آنان با همه قوا با این هدف
که خواست مردم ایران و به سود
منافع ملی ایران است مخالف اند.
هنوز تادستیابی به توافق نهایی راه
بسیار درازی در پیش است و هنوز
مخالفان توافق نهایی همه قدرت و
ترفندهای خود را برای به شکست
کشاندن این روند به کار نگرفته اند.
دولت روحانی برای کسب موفقیت
در روند مذاکرات هسته ای و عادی
سازی مناســبات ایران و آمریکا
بیــش ار هر چیز به ادامه حمایت
مردمی که در انتخابات به روحانی
رای دادند نیاز دارد.
اما این حمایت همیشگی نیست
و مشروط به آن است که روحانی
رویکرد خود را در برخورد با حقوق
شــهروندی و آزادی های سیاسی
عــوض کند و در نخســتین گام
صراحتا درباره موانعی که بر سرراه
آزادی زندانیان سیاســی و پایان
دادن بــه حصر ظالمانــه رهبران
جنبش ســبز وجود دارد با مردم
ســخن بگوید .این رویکرد البته
جریــان تندرو و بیــت رهبری را
عصبانی می کند ،اما قدرت دولت
روحانــی در پیشــبرد وعده های
انتخاباتی آن را افزایش می دهد.
_____________
•
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شماهمافسردگیزمستانیدارید؟

استرس

در میان ســاکنان بسیاری از
کشــورهای نزدیــک به قطب
شمال ،یک اختالل بسیار شایع
است:

افسردگیزمستانی.

علت بروز افسردگی زمستانه

مشــخص نیســت که دقیقا چه
چیزی باعث بروز اختالل عاطفی
فصلی میشود .اما تصور غالب این
است که مساله به ساعت بیولوژیک
بدن انســان برمیگــردد؛ همان

توفان در فنجان...
خارجی از جمله در مســکو
در مورد مناقشه اتمی ایران
با غرب بــه مذاکره پرداخته
و ایــن ســؤال را در محافل
سیاسی پیش آورده بود که
چه کسی کارگزار و نماینده
واقعی خامنهای در این زمینه
است :جلیلی یا والیتی؟ این
سؤال پس از بحثهای داغ
تلویزیونی و حمالت شدید
ســایر نامزدها و به خصوص
والیتی به جلیلی باز مطرح
شد و بسیاری را شگفتزده
کرد.
اکنون معلوم میشــود که
تصمیــم به تغییــر جهت
سیاست رژیم در قبال آمریکا
(که حل مناقشــه هستهای
در گرو آن اســت) از مدتی
قبل صورت گرفته و شخص
خامنــهای از آن هنــگام به
اتخاذ ایــن تصمیم متقاعد

چیزی که ریتم شبانهروزی را
برای ما تنظیم میکند .تغییر در
ساعات روشنایی روز باعث اختالل
در ایــن وضــع میشــود و روی
روحیه و حاالت ( )moodانسان اثر
میگذارد.
عامــل دیگری که در این راســتا
مطرح شده ،به انتقالدهندههای
عصبــی ()neuro-transmitters
در بدن انســان مربوط میشــود.
آنهــا درواقع تنظیمکننده خواب،
حاالت و اشتهای انسان هستند و
ابتال به اختالل عاطفی فصلی کامال
وضعیت آنها را به هم میریزد.
نشانههایافسردگیزمستانه

نشــانههای اختــال عاطفــی
فصلــی ممکن اســت بــا برخی
اختالالت دیگر مثل افسردگی و
دوقطبیبودن Bipolar Disorder
اشتباه گرفته شود.
این نشــانهها شامل تغییر اشتها،
داشــتن هــوس شــیرینی و
کربوهیدرات ،افزایش وزن ،کاهش
انرژی ،خســتگی دائمی ،خواب
زیادی ،استرس و ناراحتی و اجتناب
از تعامل اجتماعی میشوند.
افسردگی زمســتانه در افراد بین
بیست تا پنجاه سال بسیار شایع
است و به خصوص جوانان را تحت
تاثیر قــرار میدهد .البته برخی از
نوجوانان هم به این اختالل مبتال
میشوند.در خانوادههایی که فردی
مبتال به افســردگی وجود داشته
باشــد ،احتمال بروز افســردگی
فصلی هم باال میرود.
در همین حال ،تحقیقات نشــان
میدهد اختالل عاطفی فصلی در
زنان بیشــتر از مردان رخ میدهد

اما هنوز علت این امر مشــخص
نشــده اســت .انجمن اختالالت
روحیه در آنتاریو گزارش کرده که
زنان هشت برابر بیشتر از مردان به
افسردگی فصلی مبتال میشوند.
نکتهدیگر به نحوه کار افراد و تاثیر
آن بر ابتالی آنها به این اختالل
مربوط میشــود .کســانی که به
کارهای شیفتی مشغولند و گاهی
روشنایی روز را نمیبینند ،بیشتر
از دیگران دچار افسردگی فصلی
میشوند.

راههای جنات از افسردگی
زمستانه

راه حلش خیلی ســاده است .به
مناطق و کشــورهایی بروید که
در مناطق جنوبیتر واقع شدهاند!
این مناطق معموال گرمتر هستند،
ساعات روشنایی روز در آنها بیشتر
اســت و خالصه در فصل سرما به
شــما کمک میکنند کــه زمان
راحتتر و آسودهتر سپری شود.
در افرادی که نشــانههای اختالل
عاطفــی فصلــی خیلی شــدید
اســت (مثل فکر به خودکشی و
آســیبزدن به خود) ،باید به راه
حلهای جدیتر فکر کرد.
تحقیقات نشانداده که پرتودرمانی
با المپهای خاصدر هفتاددرصد
از ایــن افراد توانســته تاثیر ضد
افسردگیداشته باشد.
درمان دیگــر هم قــرار گرفتن
در معــرض نــور طبیعــی روز،
ورزشکردن ،مصرف دارو ،گرفتن
رژیم مفید و مشــاوره با پزشک
است( .روزنامه.نت)

>> ادامه از صفحه7 :

شده اســت .البته میتوان
فهمید که برای کســی که
ســالها بر طبل دشــمنی
بــا آمریکا کوبیــده و اعتبار
سیاســی خود را بــر آن بنا
کرده چقدر اتخاذ این تصمیم
مشکل بوده است.
عــاوه بــر ایــن ،او باید به
حدی از اســتیصال رسیده
باشــد که بــه چنین تغییر
سیاســتی تن دهــد ،و این
استیصال بدون شک ناشی
از آگاهی بر اثرات خانمانسوز
تحریمهای گســترده و فلج
کننده کشورهای غربی علیه
ایران و خود رژیم بوده است.
ممکن است تصور کنیم که او
«رخ
چندان از «غم بینوایان» ُ
زرد» نشده باشد ،ولی کاهش
شــدید درآمدهای نفتی ،و
خطر خشــک شــدن آن با
تحریمهایبعدی،بزرگترین

تهدیــد برای حفــظ قدرت
اقتصادی و نظامی و امنیتی
رژیم و نیروهای ســرکوب و
تامین هزینههای ســنگین
سیاستهای ماجراجویانه او
در کشورهای دور و نزدیک
و بــه خصــوص در منطقه
خاورمیانه بوده است.
مشــاوران خمینی وقتی از
وضع رقتبار نیروهای نظامی
ایــران در صحنههای جنگ
(و تلفات فاجعهبار انسانی و
شرایط بســیار بد اقتصادی
ناشی از جنگ هشت ساله)
به او گــزارش دادند ،او قانع
شد که ادامه جنگ بیهوده
اســت و به آتشبس تن داد.
اکنون روشــن شــده است
که خامنهای نیز اواخر سال
گذشــته به نتیجهای مشابه
در رابطه با آمریکا رسیده و به
واقعیت تلخ و دردناک تغییر

•

•
فر درباره مشکالتتان
 .۲با یک ن
نید .گفتگو با دیگری
تک
صحب به کاهش اســترس
می تواند
کمک کند.
ضی رویدادهای خاص ممکن •
ی که تحت اســترس
ا ستر س
بع به طور ناگهانی سبب بروز  .۳وقتــ
نباید بیکار نشسته و
گیرید ،به شما کمک
است
تید،
زا قرار می
استرس در شما شود.
ی هســ ته باشید که این حالت
با کسان
ید داش
ـود .کنند.
بنا بر این ،مهم اســت دشوار ام ودی خود برطرف شـ
می توانند در شرایط
خ
رید• .
و تکنیک های تمدد
که
خوبی به ل اوضاع را به دست بگی
 .۵ورزش
ط
کنتر
شما کمک کنند ،ارتبا
که شــما کنترلی بر
هر چند ممکن اســت
به
س
ب،
داشته باشید.
می این ح موجــود ندارید اغلب اعصا را حل نکند ،ولی ذهن
رار
ل
ت
وقتی که تحت استرس ق به وضعی ش استرس می شود .مشــک مسیر صحیحی برای
راه های زیر می تواند
باعث افزای
شما را در
گیرید،
شکل قرار خواهند داد.
اخت و کاهش میزان استرس •
ارتباط خود را بادوستان حل م ی کنید که اســترس
شن
م
ما
کمک کند.
 .۴حت تان تقویت کنید .آنها اگر فکر ما مشکل ساز شده ،به
و خانواده
برای شــ
•
منبع استرس می تواننــد وقتی در شــرایط پزشک مراجعه کنید.
 .۱سعی کنید که
خود را بیابید.

مبارزهبا
میگرن

 ۵راه

بسیاری از آدمهادر این کشورها
در شــرایطی از خــواب بیدار
میشــوند که هوا روشن نشده
و روشنایی روز هم به صورت
کلی خیلــی طوالنیمدت
نیســت .از همه بدتر اینکه
در این کشورها آسمان در اکثر
روزهای دو فصــل پاییز و
زمستان گرفته است.
این مساله به بروز وضعیتی
میانجامد که آن را اختالل
عاطفــی فصلــی ()SAD
مینامند.
زندگی برخی افراد بر اثر این
اختالل واقعادچار مشکل میشود.
به اصطــاح گفته میشــود که
آنها دچار «افســردگی زمستانه»
هستند.
در برخــی افــراد ،این مشــکل
خیلــی ضعیفتر اســت و صرفا
به آن «بیحوصلگی زمســتانی»
میگوینــد .آمار نشــان میدهد
کــه پانزده درصــد از مردم دچار
بیحوصلگیزمستانیهستند.
زندگی این افراد معموال به خاطر
بیحوصلگــی زمســتانی مختل
نمیشــود و این در حالی اســت
که افســردگی زمستانی (اختالل
عاطفی فصلی) ممکن است واقعا
زندگی افراد را به حالت بیثباتی
بکشاند.
اما این اختالل مختص به زمستان
نیســت و بعضیها را در تابستان
نیز تحت تاثیــر قرار میدهد .این
اختــال درواقع با تغییر الگوهای
فصلی در سال رخ میدهد.
بــه نوشــته هافینگتن پســت،
نشانههای افسردگی تابستانه از این
قرارند:
کمشــدن اشــتها ،کاهش وزن و
اختالل خواب در اواخر بهار و اوایل
تابستان .معموال تحمل افسردگی
تابســتانه راحتتر از افســردگی
زمستانه است.
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خیلیها میگر 
ن
را درماننشدنی میدانند،
اما میشود به جنگ آن رفت و
کمتردرد کشید.
به نوشته ریدرزدایجست مقابله با
میگرن موقعی جواب میدهد که
سریع به آن واکنش نشان دهید.
اول باید بیماریتان را بشناسید و
بدانید چه موقع قرار است حمله
کند .عموما قبل از میگرن به نور،
بو یا صدا حساستر میشوید و
حتی ممکن است بعضی نورها
را درخشانتر ببینید .لحظهای
که احســاس کردیــد میگرن
شروع شد باید خونسرد بمانید
و عصبی نشوید تا بتوانید این ۵
کار را انجام دهید:
•
 )۱از قرص نترسید

حتی اگر نسخهای برای درد خود
ندارید ،از مسکنهای معمولی
که به راحتیدرداروخانهها یافت
میشود اســتفاده کنید .مثال
ناپروکسن ( )Aleveبخورید یا
یکی از قرصهایی که از ترکیب
استامینوفن ،آسپرین و کافئین
درست شــده ،مثل .Excedrin
بهتــر اســت یــک Aleve
سیاســت در
قبال آمریکا تن

داده است.
این تغییر سیاست چند چیز
را توضیح میدهد.
یکی این که چگونه ســایر
نامزدهای انتخابات ریاست
جمهوری این آزادی را یافتند
که صریحــاً و بدون مجامله
در مناظرههــای تلویزیونی
سیاست هستهای جلیلی را
مورد انتقاد شدید قرار دهند.
بــه طور قطــع ،اگر جلیلی
همچنان خامنهای را در این
گفتگوها نمایندگی میکرد
هیچ یــک از نامزدها جرأت
انتقــاد صریــح از او را پیدا
نمیکردند (و گرنه همان طور
که یکی از اعضای شــورای
نگهبــان در مــورد روحانی
گفت ،ممکن بود صالحیت
آنان پس گرفته شود) .دوم
این کــه نتیجه انتخابات هر

بخورید یا دو تا .Excedrin

•
 )۲از روغن ها غافل نشوید!

میلیگرمی زنجبیل را با مقدار
کمی آب بخوریــد یا آبنبات
زنجبیلی مک بزنید.
•
 )۴نفس عمیق بکشید

عصارههــای نعنــا فلفلــی و
اسطوخودوس را (هر کدام  ۳تا  ۵حــدود  ۵تا  ۱۰دقیقــه ،روی
قطره) در روغ 
ن زیتون یا آووکادو کاناپــهای راحــت بنشــینید،
یا کنجد ( ۱۵تا  ۲۰قطره) بریزید چشمانتان را ببندید ،نفسهای
و مخلوط حاضر را روی شقیقه ،عمیق بکشید و بخش گوشتی
باالی پیشانی و پش 
ت گردن خود میان انگشتان شست و اشاره را با
بمالید.
فشار و به طور یکنواختی مالش
حتی میتوانید کمپرس ســرد دهید .موقع بیرون دادن نفس،
نعنافلفلی و اســطوخودوس را فشار بر دستتان را کم کنید و
درست کنید:
تصور کنید که همه درد دارد از
در حــدود  ۶اونــس آب ( ۱۷۰بدنتان خارج میشود.
میلیلیتــر)  ۷قطــره عصاره •
اسطوخودوس بریزید و  ۳قطره  )۵به ساحل خیالی بروید
نعنافلفلی و بعد تکههای یخ را به در اتاق تاریکی دراز بکشید ،دو
ن و روی
آن اضافه کنید .مخلوط حاضر را کیسه یخ را پشت گرد 
درون حوله نازکی بریزید ،از آن پیشانی بگذارید .حاال تصور کنید
به عنوان کمپرس سرد استفاده در ساحلی آفتابیدراز کشیدهاید
کنیــد و روی پشــت گردن و و گرمای خورشید را در دستان و
پیشانیبگذارید.
سرتان احساس میکنید .حدود
 ۱۵دقیقه به این ســاحل فکر
•
کنید ودر گرمای آن غرق شوید.
 )۳عاشق زجنبیل شوید
•
برای کاهش حالت تهوع و درد
ناشی از میگرن،دو کپسول ۵۰۰

چه میبود ،فرد برآمده همین
سیاســت جدیــد را دنبال
میکرد .میتوان تصور کرد
که حتی اگر جلیلی ســر از
صندوق در مــیآورد ،او نیز
چارهای نداشــت به جز این
که تغییر جهت دهد و برای
جلوگیــری از قطع صادرات
نفــت و فروپاشــی کامــل
اقتصادی کشور با آمریکا وارد
گفتگو شــود .یعنی برآیند
رأیگیری تأثیری در تغییر
سیاست خارجی و هستهای
رژیــم نمیگذاشــت  -تنها
سرعت و کیفیت اجرای این
تغییر بود کــه از فرد به فرد
تفاوت میکرد .آقای روحانی
که شــدیدترین انتقادات را
متوجــه جلیلی کــرده بود
و به این دلیــل مورد توجه
مردم قرار گرفت و توانســت
رأی تعیین کننده زیادی را
به خود جلــب کند و احیانا

از جمله کســانی است که
در اقنــاع خامنهای به تغییر
سیاست سهم داشته (مشابه
ســهم رفســنجانی در قانع
کردن خمینــی به پذیرش
آتشبــس) ،طبعــا بیش از
هر نامزد دیگــری توانایی و
صالحیت اجرای سیاســت
جدید را نیز دارا بوده است.
حتی میتواندعوت بیسابقه
خامنهای از «مخالفان نظام»
را که در انتخابات شــرکت
کنند نیــز در همین رابطه
توضیح داد تــا برای رییس
جمهــور جدیــد در تغییر
سیاست خارجی و هستهای
پشــتوانه مردمی قویتری
ایجاد کند.
عالوه بر این ،شاهد آن هستیم
که خامنــهای در عین حال
که همچنان به ظاهر موضع
ضد آمریکایی خود را حفظ
کرده و آن را با چاشنیهای

بددهنیبهاسراییلمیآمیزد،
برای جلوگیری از اظهارات و
اقدامات خرابکارانه وابستگان
و طــرفداران خود ،صریحاً
از اقدامات هیئت نمایندگی
روحانی (ظریــف و تیم او)
حمایت میکند ،نتیجه کار
آنــان را «موفقیت» مینامد
و سپاس میگزارد و دیگران
را از نقــد و تعرض به آنان بر
حذر میدارد .برای هیچکس
و از جملــه ارادتمنــدان
خامنهای مشکل نیست که
متن توافقنامــه را بخوانند
و ببینند کــه رژیم ایران در
برابر تعهداتــی که پذیرفته
چه امتیــازات محــدودی
گرفتــه اســت  -امتیازاتی
کــه چندین برابــر آن را در
برابر تعهدات بسیار کمتری
میتوانستند سالها پیش از
غرب بگیرند و کشــور را در
معرض تحریمهای اقتصادی
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سبك زندگي برمبناي مباحث جامعهشناسي طبقات،
به فرصت زندگي هر فرد اطالق ميش��ود و برمبناي این
فرصتها ،س��بك زندگي افراد طراحي ميشود ،بنابراین
فرص��ت زندگي در ارتباط با قش��ربندي و طبقات معني
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موقعیت
معنا كه هر
شمارهاین
هجدهمكند به
سال پیدا مي
طبقاتي خود ميتواند یك نوع زندگي خاص را براي خود
انتخ��اب كند ،براي نمونه یك معل��م در حد درآمد خود
مدتهاســت که توصیه میشود افراد میافتد .به همین خاطر هم برنامهریزي،این
امیدوارسفر را ایجاد كرده و
جنبــشموقعیت
سرمایهگذاري،
استفادهراميكند.
آموزش و پرورش
ورزشــکاران
روزانه هشت لیوان  -یا دو لیتر -آب از گروهی دوچرخهسوار خواستند از امكانات است
بیشاكتسابي باشد :یك فرد در اجتماع هم ميتواند
موروثي یا
ميتواند
بنوشیم .اما دکتر کریس وانتالکن آنقدر تمریــن کنند که  ۳درصد سبك زندگي
کند که
متقاعد
در هیچ قش��ري جاي نگرفته باش��د اما تنها بهدلیل داشتن خانواده ثروتمند داراي
ننوشند،
اندازه
میپرســد که آیا ایــن توصیه از وزن بدنشان را با تعریق از دست سبك از
ميتواند بدون داشتن خانواده ثروتمند و تنها با
آبهمان فرد
باشد و
زندگي باال
اســت
ممکن
که
چرا
بدهند.
مبنای علمی برخوردار است؟
تالش خود ،سبك زندگي مناسبي براي خود ایجاد كند و بنابراین فرصتها و سبك
مرگبار
بالقوه
عارضه
به
وضعیت
سه
در
دشان
عملکر
سپس
که
اید
حتما آگهیهایــی را دیده
زندگي هم موروثي و هم اكتسابياند.
سدیمپائین و اقشار مختلفي كه در این طبقات قرار
میزان متوسط،
اجتماعي باال،
طبقات
اگر
کاهش
به ما یــادآوری میکنند که افت مختلف سنجیده شد:
دچارش��ود كه در جامعه قشر اندكي در طبقه باال و
مش��اهده مي
دارند را در نظر بگیریم،
(هیپوناترمــی)
هرچنــد اندک میــزان آب بدن  )۱بدون نوشیدن آب
بخش اعظم اقشار جامعه در قشر متوسط جاي دارند و بنابراین این افراد تحت تأثیر
شوند.
خود در موقعیتهاي شغلي سبك زندگي خود را تعیین ميكنند كه
میتواند تأثیر شدیدی بر عملکرد  )۲بــا نوشــیدن آب تا جایی که امكانات مادي
نتایج
این
شاید
البته
آن داشته باشد ،و به همین دلیل ســطح هیدراتاسیون به  ۲درصد البته گاه مش��اهده ميش��ود كه این س��بك زندگي در ایران با آسیبها و معضالتي
همميدهد كه میزان مصرفگرایي در طبقات باال
آنقدرهــانشان
نبایــد و تحقیقات
همراه ميشود .آمار
باید میزان آب بدنتان را با نوشیدن برسد
هامیزان در طبقات متوسط بیشتر است .الگوي
سپسناین
ميشود و
بیش��تر مشاهده
باشد .انسا
عجیب
نوشــابههای ورزشی از مارکهای  )۳بعد از هیدراتاسیون کامل.
فرهنگي تعریف ميشود به این معنا كه نخبگان الگو را
طبقاتيوتوسط
نخبگان بسیار
خشــکی
مصرف گرما
تا اینجای کار هیچ چیز غیرمعمولی در
مختلفتنظیمکنید.
مشخص كرده و اقشار مختلف برنامهریزي سبك زندگي را صورت ميدهند .متأسفانه
ما
اند.
یافته
تکامل
شــدید
در
عمده
تفاوت
اما
نیفتاده،
اتفاق
کامال
ظاهــری
ایــن آگهیهــا
میزان مصرفگرایي غیرعقالني در نوع سبك زندگي در عصر مدرني كه امروز ایران در
است.آب
شدهدادن
دست
توانیم از
یعني دوران انبوه تولید و مصرف باال كه عقالنیت
بسیار زیاد
یدارد،
علمــی دارنــد ،و در آنها مردی با نتیجــه این مطالعه و تقریبا کلیه آن مقرار
است .این نوع عقالنیت پستمدرني تعیینكننده
تحملراه نیافته
هنوز در آن
مدرني
پست به
کنیم ،اما
خوبی
روپوش ســفید یا ورزشکاری که مطالعــات دیگری بود که تاکنون را
اضافهتوانمندس��ازي جوامع است .اما ایران با توجه
اندکیگرایي و
هاي مصرف
ضرر و زیان
الکترودهایی به بدنش چســبانده در زمینه هیدراتاسیون انجام شده میزان
مقــدار
حتی
به طي كردن دورانگذار هنوز به دوران پست مدرن نرسیده است و باید تالش كنیم
شده دیده میشــوند .قانع کردن اســت .عملکرد دوچرخهسواران بــودن آب بــدن میتواند
این دورانگذار عاقالنه و با كمك رسانه و آموزش و پرورش ،سالم در كشور طي شود.
كهکتر
خطرنا
یكيهازمراتب
مردم به نوشــیدن این نوشابهها هیچ ارتباطی به میــزان آبی که ب
باشد .بویژه در جوامعي چون ایران در حوزه س��بك
ممكن اس��ت
آس��یبهایي
زیادی
ایجادساد
زندگيبیان
به
سخت نیست ،چون بعد از ورزش نوشیده بودند ،نداشت.
آبکیسبك زندگي با فرصتها در ارتباط است ،افراد
كه چون
تر ،است
شود،هاین
ميكنند تا فرصت زندگي با الگوبرداري ناصحیح
اندازهتالش
هماننامشروع
طریقي حتي
غلظت
گرمشان است و عرق کرده اند ،و مایع به صورت وریدی به آنها داده به هربودن به
الگوگیري از سایر كشورها را براي خود ایجاد كنند و همین
هايازباالتر
جایگزین کردن مایعات از دست شد ،و آنها نمیتوانستند حجم آن از گروه
حتي دارد.
حدوضرر
بیش
امر از جمله دالیل افزایش فساد در جامعه خواهد شد .براي نمونه هر یك از ما ممكن
كنیم،آب برای
کمبود
اگر بپذیریــم که
را بدانند .این نکته بســیار حیاتی امــا تکلیــف کســانی که
رفته کار مفیدی بنظر میرسد.
است براي اینكه عكسالعمل نامناسب مردم درباره سبك زندگيمان را خنثي
اســت،وبا اندکی
مضر
ســامتی
اســترالیا
غــرب
هــای
ن
بیابا
در
بخصوص
مــا،
همه
چون
اســت،
در
ورزشی
اوایل امسال دانشمندان
خودمان را طبقه باال معرفي كرده و س��بك زندگ��ي كاذبي براي خود ایجاد كنیم
این نتیجه
منطقی به
اســتدالل
هايکنند
هزینهنمی
سواری
دوچرخه
كاهش
راهكارهاي مؤثر براي
چیست؟از جمله
بس��یار ش��ویم.
متحمل
استرالیا آزمایشی فوقالعاده انجام ورزشکاران ،رابطه روانی تنگاتنگی در نهایت
فرهنگي در جامعه و
اقتصادي و
زیرساخت
توجه به
آسیب
غذاهاي می
هیدراتاسیون باید
رســیم که
عالوه بر
زندگيباید
س��بكمــا
اینهايایده که
دادند که پیش از آن صورت نگرفته با میزان مصرف آب داریم.
بخشها چون
این
از
ی��ك
هر
كه
صورتي
در
بنابراین
اس��ت،
هم
با
دو
این
مطابق��ت
بود (مجله پزشکی ورزشی بریتانیا ،جالب اینکه هیــچ تفاوتی میان و نوشــیدنیهای عادی ،روزانه  ۸برایمان مفید باشد.
اقتصاد و فرهنگ به تنهایي و بدون توجه به ارتباط با دیگري فعالیت كنند ،نتایج كار
کننــده و پاک
نقش
آموزشهايآب
لیتر) آب
ســه
(حدود دو
تصفیهتجمالت و
دهنده درباره
آگاهي
همچنین
تا بود
خواهد
لیوانو ناكارآمد
سپتامبر  ،۲۰۱۳دستورالعملهای عملکرد کســانی که کامال آب از بيارزش
کند ،اعضای
ی
م
بــازی
را
کننده
مرتبا
است.
افتاده
جا
کامال
بنوشیم،
هیدراتاسیونفعلیاشتباههستند:
دست رفته بدنشان را جبران کردند بيارزش كردن آن از طریق تبلیغات در جامعه نیازمند بازنگري است .مصرفكننده
این میدهد.
شستشو
سموم
بدن را از
فوایدبایدآب و
درباره
هایی
از دست رفتن آب بدن عملکرد فرد و آنهایی که هیچ آب ننوشــیدند ،پیام
پیدا كند و
كاذب خود
تأثیر از خری��د
آگاهي كافي
تجمالتي
لوكس و
كااله��اي
مناسب
همهسازي
فرهنگ
فعالیتها با
طریق
گیرد.قطعا برای پوســت هم مفید
صورت مي آب
بدن ،از
اعضای
بهبود
آن بــر
در گرما را دچار اختالل نمیکند) .وجود نداشت.

سالمت...

دكتر افسر افشار نادري٭
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سبك زندگي برمبناي مباحث جامعهشناسي طبقات،
به فرصت زندگي هر فرد اطالق ميش��ود و برمبناي این
فرصتها ،س��بك زندگي افراد طراحي ميشود ،بنابراین
فرص��ت زندگي در ارتباط با قش��ربندي و طبقات معني
پیدا ميكند به این معنا كه هر فرد در موقعیت شغلي و
طبقاتي خود ميتواند یك نوع زندگي خاص را براي خود
انتخ��اب كند ،براي نمونه یك معل��م در حد درآمد خود
برنامهریزي ،سرمایهگذاري ،موقعیت سفر را ایجاد كرده و
از امكانات آموزش و پرورش استفاده ميكند.
شود،تواند موروثي یا اكتسابي باشد :یك فرد در اجتماع هم ميتواند
زندگي مي
سبك کم
ادرار
در هیچ قش��ري جاي نگرفته باش��د اما تنها بهدلیل داشتن خانواده ثروتمند داراي
شود.
تر
ن
روش
آن
رنگ
و
سبك زندگي باال باشد و همان فرد ميتواند بدون داشتن خانواده ثروتمند و تنها با
ای
ه
مجل
در
علمــی
ای
ه
مقال
ها
بررسی
جریان
در
ب
کتا
تالش خود ،سبك زندگي مناسبي براي خود ایجاد كند و بنابراین فرصتها و سبك
اند .علمی معرفی شــده بود ،در واقع
اكتسابياین
مختلف در
مقاالت
و
موروثي و هم
زندگي هم
قرار
طبقات
این
در
كه
مختلفي
اقشار
و
پائین
متوسط،
باال،
اجتماعي
طبقات
اگر
زمینه به مقالهای برخوردم بروشــور یک مکمل غذایی است
طبقه
اندكي در
ش��ود كه در
مش��اهده
باال واز
یکی
هــم
قشر آن
جامعهمالی
حامــی
مي و
ها را
نظر ایــن
دارندکهرا درهمه
بگیریم ،حرف
بخش اعظم اقشار جامعه در قشر متوسط جاي دارند و بنابراین این افراد تحت تأثیر
آب
هايراشغليشرک
مقاله
کرد.دراین
تأیید م
کننده كه
تولیدميكنند
عمده تعیین
های خود را
سبكتزندگي
موقعیت
ماديیخود
امكانات
نویسندگان
این
همه
است.
معدنی
معتبر
پزشکان
از
گروهی
البته گاه مش��اهده ميش��ود كه این س��بك زندگي در ایران با آسیبها و معضالتي
دریافت
شــرکت
نشان مي از
پــاداشطبقات باال
مصرفگرایي در
این میزان
دهد كه
تحقیقات
همراه ميشود.
آمریکا و
بیمارســتاآمارنوهای
است .الگوي
متوسط بیشتر
کردهطبقات
بودند.سپس این میزان در
ميشود و
مشاهده
بیش��تر
نوشتن
شرکت به
بودند .این
نوشته
فرانسه
را
الگو
نخبگان
كه
معنا
این
به
شود
مي
تعریف
فرهنگي
نخبگان
توسط
طبقاتي
مصرف
مقاله به روشــنی اعتقاد مطالب پزشکی هم کمک میکرد.
مشخص كرده و اقشار مختلف برنامهریزي سبك زندگي را صورت ميدهند .متأسفانه
تحقیق
مدرنيیكهتوان
عصر را نم
چیزی
نوع سبكچنین
نوشیدن
ضرورت
عموم
امروز ایران در
زندگي در
غیرعقالني در
بهگرایي
مصرف
میزان
بازاریابی
مصرفاینباالکار
گذاشت.
علمی
ســهشدهلیتر
دارد،دو تا
روزانه
كه عقالنیت
نامتولید و
انبوه
است.آبیعني دوران
بسیار زیاد
آن قرار
عقالنیت پستمدرني تعیینكننده
نامنوع
است .این
کــرد.نیافته
در آن راه
پست مدرني
دارد.
مقاله
هنوزی
تأییــد م
را
ایران با
است .اما
توانمندس��ازيازجوامع
گفتگرایي
هايیمصرف
میزان ضرر و زیان
توجهبه
راجع
اینکــه
دالیل
کهو و یکــی
همچنیــن م
به طي كردن دورانگذار هنوز به دوران پست مدرن نرسیده است و باید تالش كنیم
همین
نرخ ابتال به ســنگ کلیه این موضوع بحث میکنیم
این دورانگذار عاقالنه و با كمك رسانه و آموزش و پرورش ،سالم در كشور طي شود.
دیگر
ایرانی
چونکه م
جوامعيآبی
است .زیرا
ممكن ادرار
کهكهبیشتر
نوشیمس��بك
در حوزه
اس��ت بویژه در
افرادیهایي
یكيدراز آس��یب
آید.
آب نم
شــیر
رایگان از
چون سبكبطور
اســت ،و
کنند،
م
است،یافراد
ارتباط
فرصتها در
زندگي با
کمتراست كه
شود ،این
یایجاد
زندگي
الگوبرداري ناصحیح
زندگي با
فرصت
ادرارميكنند تا
کنندهتالش
نامشروع
طریقي حتي
ماســت
زیرکی که
افــراد
همان
پــاک
به هرکارکرد
كنند و همین
باکتریخود
كشورها را براي
است حتي
ممکن باالتر و
از گروههاي
فروشــند
ایجادی
به ما م
الگوگیريبهاز سایرحاوی
خطر ابتال
امر از جمله دالیل افزایش فساد در جامعه خواهد شد .براي نمونه هر یك از ما ممكن
هم
عفونتهای مجاری ادرار را (که احتماال فایــده چندانی
است براي اینكه عكسالعمل نامناسب مردم درباره سبك زندگيمان را خنثي كنیم،
كنیم وبه
ایجادرا هم
معدنی
زنان،س��بكبرایمان
(بخصوص
آب خود
ندارد)،براي
زندگ��ي كاذبي
برایكرده و
معرفي
بیاورد.را طبقه باال
پایینخودمان
عرضه
جنسی).هزینههاي بس��یار ما
جملهمیکنند.
بعد ازدررابطه
راهكارهاي مؤثر براي كاهش
ش��ویم .از
نهایت متحمل
جامعه و
فرهنگي در
اقتصادي و
نویســندگانزیرساخت
س��بك زندگي توجه به
هاي
بطور
تقریبــا
تها
برخی
هايشــرک
تر اینکه
آسیبم
از همه مه
چون
ها
بخش
این
از
ی��ك
هر
كه
صورتي
در
بنابراین
اس��ت،
هم
با
دو
این
مطابق��ت
مقالــه به مطالعه جالبــی ارجاع مستمر توصیه میکنند که روزانه
اقتصاد و فرهنگ به تنهایي و بدون توجه به ارتباط با دیگري فعالیت كنند ،نتایج كار
داد که  ۲تا  ۳لیتر آب بنوشیم.
نشــان مــ
دادند
همچنین آموزشهاي آگاهيدهنده درباره تجمالت و
خواهدیبود
کهو ناكارآمد
ارزش
می بي
كنندهآیا
آمــده ،و
کجا
از
عدد
این
امــا
نوشیدن
آب
بیشتر
تصور،
برخالف
بيارزش كردن آن از طریق تبلیغات در جامعه نیازمند بازنگري است .مصرف
كاذبآن
صحت
دلیلی بر
افزایش
سرطانومثانه را
خطر ابتال به
دارد؟این
وجودكند و
خود پیدا
خری��د
آگاهي كافي از
تجمالتي باید
كااله��اي لوكس
گیرد.
مي
صورت
مناسب
سازي
فرهنگ
با
ها
فعالیت
طریقالبته فقط آب شیر .از این واقعیت این اســت که افرادی که
میدهد،
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"موقع تشنگی آب بنوشید!"

زندگياحياي سبك زندگي
ضرورت
ك
ي ـ ايراني

مديريت فرهنگي
٭ دكتراي مديريت
معتدل
دكترايو هوای
فرهنگي میکند ،ارجاع میتوان به نکتهای پی برد .در جاهایی ٭با آب
کردن کمک
این گروه میخواســتند دریابند این مطالعه بخشی از جنبشی رو مغز گرفته تا رودهها ،میشــنویم .است ،به فکر
مقالهگروه
88761257به سنگ کلیه را کاهش در یکی از پاورقیهایتلفن
کهدين و
گروه
تلفن
88761257فعالیت فیزیکی
انديشه:میکنند و
دين و زندگی
شرح
انديشه :خطر ابتال
که بعد از اینکه آب بدن از دست به رشــد بنام "موقع تشنگی آب ایــن را هم می
بدون آب
دانیم
میدهد و باعث میشــود بوی بد داده شــده بود که آنچه بهعنوان
{>> ادامه در صفحه}29 :
ظرف چند روز میمیریم.
میرود ،چه اتفاقی برای عملکرد بنوشید" بود.

یا اجبار؟!

یک جدول با دو شرح

5107

یک جدول با دو شرح

5107

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

عادي
ویژهویژهجدول
جدولهای ____________________جدول
جدول عادي
____________________
وعادی


11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1افقي:
افقي:
 15 14 13 12تفریح -یازده 4 3 2 1
اي از
از
اي
رده
پیرام��ون-
و
اط��راف
-1
پش��ت 1س��ر هم -پایتخ��ت جزایر
 -1اط��راف و پیرام��ون -رده-7
1
هواپیماه��اي نظامي ب��راي حمله به
هواپیماه��اي نظامي ب��راي حمله به
مارشال -مركز یمن جنوبي
2
2
هدفهاي زمیني و دریایي
منحرف -اسب -نیرو دادن
هدفهاي زمیني و دریایي -8
فضانورد-
نخس��تین
كوچك
ن��ام
-2
 -2ن��ام كوچك نخس��تین فضانورد3 -
 -9نیلوفر3آبي -مس��جدي در مدینه-
پاداش سنگانداز -دوستداران
باركش
پاداش سنگانداز -دوستداران اسب
4
 -3ضدخیانت -سنگین -عضو گوش 4
گوش بگ��ذار -خاس��تگاه اش��كانیان-
 -3ضدخیانت -سنگین -عضو -10
 -4متحیر -ترش و شیرین -سالك و
دوستان 5
 -4متحیر -ترش و شیرین -سالك و 5
عادت!
شهر
رونده-
رونده -شهر عادت!
 -11دار 6فاني -جور -لنگه بار
6
 -5نیم��ه دیوان��ه -غیربلی��غ -ظرف
 -5نیم��ه دیوان��ه -غیربلی��غ -ظرف
رس��ول خدا -از جه��ات اربعه-
-12
7
7
چهارو نیم لیتري
چهارو نیم لیتري
واحد عملي س��نجش رس��انایي برق-
عود
واگیر-
بازسازي-
-6
 -6بازسازي -واگیر -عود
8
8
رؤیت-آتش
 -7روزه��اي ع��رب -غیرقابل جرقه
 -7روزه��اي ع��رب -غیرقابل رؤیت-
قلع��ه قهقه��ه از بناهاي تاریخي
-13
9
مخفف از مامردم را ندارند؟ آیا برای 9
مخفف از ما
رونق صنعت گروهه��ای مختل��ف ی��ک جامعه ،به
،کبهگ��روه چگونه
شهر است -رعد -كارآزموده
این
ك��ردن -ح��ق
چه برنامه -8
«مصرف انبوه» جز م��واردی جزیی و مح��دود دیگر
یگر
پیشرفته ،ایده
جارو جوامع
غذایی
 -8جارو ك��ردن -ح��ق مخالفت -از 10
مخالفت -از 10
 -14پرحرف��ي! -یك شش��م -یكي از
نیروهاي سهگانه
نیروهاي سهگانه
انتخاب
یک
را
زندگی
سبک
توان
نمی
خاب
حاکم
س��وم
جهان
جوامع
در
باالجبار
چه
چیس��ت،
ان
11
11نرمافزاري مایكروسافت
محصوالت
 -9كلمه تصدیق -دعوت شده -لباس
لباس
نگش��تهدعوت
كلمه تصدیق-
طالعه و -9
غربی به عنوان آزادانه و آگاهانه دانس��ت .تس��لطی
طی
شده-علم
است؟ آیا
سرگرمی
دومی��ن دوره از مزوزوئی��ك از
12 -15
ها یک میهمان بیگان��ه در 12
خانمها
دنبال چه خانم
جوامع دیگر ،توافقی بر س��ر سبک و شیوه زندگی
گی
اهداف
كه زمینشناس��ي -فوتبالیس��ت
دوران
 -10جدید -اسب سركش -كسي
 -10ازجدید -اسب سركش -كسي كه
مختل��ف افراد صورت گرفته است.
ند ،چه سطحی
13
هدایتکنن��ده حوزهه��ای13
وردست دیگري كار ميكند ایرلندي منچستریونایتد در دهههاي
مصرف��یميكند
وردست دیگري كار
در دنی��ای م��درن و مص��رفزده
نیس��ت؟ آیا ب��رای تطبیق
زده روزانه مصرف
گی
شصت و 14
 -11كلمه دعایي به معني باش��د -به 14
هفتاد
 -11كلمه دعایي به معني باش��د -به
اقالم م��ادی و ام��روز  ،انس��ان تنها زمان��ی خواهد
اهداز سؤاالتی که مص��رف ه��ر ی��ک از
ی
جا گذاشته -كشیش
گذاشته -كشیش
ش��ود این جا
عمودي:
15
15
اعتق��ادی افراد ،توانس��ت خود را از س��ایه س��نگین
ین
غیرم��ادی با اص��ول
اس��ت
اس��باب
 -12مجل��س اعیان -نوعي اس��باب
مقبرهاي مربوط به زمان مادها در كنار
 -12مجل��س اعیان -نوعي -1
مجال و فرصتی باقی مانده است؟ آیا این اجب��ار برهاند که جریان بیوقفه
قفه
افقي :بازي -پروفس��ور حیوان��ات -چغندر
بازي -پروفس��ور حیوان��ات -چغندر
اروپایي
روستاي
جراحي -ش��هري در
كشوريمحل
ایندرقاش-دوخ��ت
-9
در
ش��هري
جراحي-
محل
دوخ��ت
-9
زندگی
در
لحظات��ی
برای
را
مص��رف
گی
بومی،
تولید
مبن��ای
بر
بومی
مصرف
انواع
مص��رف
بو
پخته
كندي-
اس��بابيمهد تمدن كهن
معروف به
ترورفارس
پخته از دایناس��ورهاي  -2ش��هر محلاستان
تمدن كهن
مهد
معروف به
ال دیگر جایی در جوامع دارد ؟ و...استان فارس
هرچندزیرراس��تهاي
تأمل��ی -1
چندفرهنگی) کام ً
و
كند
متوق��ف
خود
و
فلزيبراي
دوات -نام��ي
مطبخ
 -13پنب��ه داخ��ل دوات -نام��ي براي پارس -روسیاه مطبخ
روسیاهحصار
پارس-قلعه و
براي ورزش-
داخ��لدرمان
پنب��هآغازین-
-13پ��اي
گوش��تخوار و دو
ازای
به
و
کند
آن
جایگزین
را
کوت��اه
زای
قبیل
این
از
س��ؤاالتی
در
تأمل
با
با
متناسب
آیا
رد؟
غذاي
آقایان-
آقایان -غذاي ظهر
42گریزان -شامل
اسفناج-
كنترلاز
خوراكي
ظهر -3ratingقسمتي از -10
 -10خوراكي از اسفناج -گریزان -شامل
Puzzle
(Hard,
difficulty
)0.71
اتومبیل-
دستگاه
چینيها
بیماريها به روش
ه��ر مصرف ،تأمل و تطبیقی با اصول
صول
پاكیزه-رس��ید
ای��نو نتیجه
میت��وان به
پاكیزه-
 -14از عالئم نگارش��ي-
نگارش��ي -پاك
مختلفاز عالئم
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پزشکی...

جتویز و مصرف بی رویه

مقاومتمیکروبهابهآنتیبیوتیکباعث
'عقبگردغیرقابلتصوربشرخواهدشد'

Antibiotic resistance—the
need for global solutions
www.thelancet.com

کمیتهای از متخصصان بهداشت
و سالمت هشدار دادهاند که مقاوم
شــدن باکتریها به آنتیبیوتیک
یکی از بزرگترین خطراتی اســت
که طب مدرن با آن مواجه شــده
و اگر تمام کشورها اقدامی فوری،
بیسابقه و هماهنگ انجام ندهند،
بشر عقبگردی غیر قابل تصور را
تجربه خواهد کرد.
"طــب مدرن بنــدرت با خطری
چنین جدی مواجه بوده است.
بدون آنتی بیوتیک جراحیهای
کوچک و جراحیهای پیچیده،
مثل پیونــد عضــو غیرممکن
میشــوند و هزینــه خدمــات
بهداشــتی ممکن اســت سر به
آســمان بزند؛ چون باید از آنتی
بیوتیکهای جدیدتــر و گرانتر
اســتفاده کنیم و بیماران مدت
بیشتری بستری خواهند شد".
نتیجه کار این محققان در شماره
ویژه نشریه  Lancetمنتشر شده
است .پروفسور اُتو کارس ،محقق
ارشد این پژوهش می گوید:
"عواقب این موضــوع گریبانگیر
همه مردم دنیا خواهد شــد .فقط
در طی چند ســال ،ممکن است
با عقــب گردی غیــر قابل تصور
مواجه شویم ،چه از نظر طبی چه
از نظر اجتماعی و اقتصادی؛ مگر
آنکه اقدامــات هماهنگ ،واقعی
و بیســابقه در تمام دنیا صورت
بگیرد".
اسفند ماه گذشته پروفسور سالی
دیویــس ،مشــاور ارشــد دولت
انگلیس در حوزه بهداشت و درمان
هشدار داد که اگر به سرعت برای
میکروبهایمقاومبهآنتیبیوتیک
چارهای جدی اندیشیده نشود ،در
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ساالنه دو میلیون نفر در آمریکا داروهایی مثل داروی فشار
به عفونتهایی دچار میشوند خون یا داروی کاهنده قند
که به یک یا بیش از یک نوع برای تمام عمر مصرف می
شوند.
آنتیبیوتیکمقاومهستند
پروفســور دیویس از دولت
بریتانیا خواســت که برای
ســرمایه گذاری در ساخت
سالهای آینده هر جراحی سادهای آنتیبیوتیکهایجدیدباشرکتهای
میتواند به عفونتهــای مرگبار داروسازی همکاری کند.
منجر شود و بیماریهای عفونی عالوه بر این پروفســور دیویس از
مانند دویست ســال پیش جان "آموزش افتضاحی" کهدانشجویان
رشــتههای پزشــکی در مــورد
انسانها را بگیرد.
اما توانایــی میکروبها در تغییر آنتیبیوتیکهامیبینندانتقادکرد.
تنهادلیل مقاومت به آنتی بیوتیک پس از این هشــدار ،وزرای علوم
نیســت" .از سال  ۱۹۸۷هیچ رده هشت کشــور صنعتی خرداد ماه
آنتی بیوتیک تازه ای تولید نشده و امسال،درآکادمیسلطنتیبریتانیا
در خط تولید شرکتهای داروسازی تشکیل جلســه دادند و تصمیم
بزرگ تقریبا هیچ آنتی بیوتیک تازه گرفتند"هماهنگبایکدیگر،منابع
الزم را بــرای کاهش مقاومت به
ای نیست".
آنتیبیوتیک" تخصیص دهند و با
فقطبیزنس؟!
برای تولیــد آنتی بیوتیک جدید ،سازمانهایی مثل سازمان بهداشت
انگیزه اقتصادی کافی وجود ندارد جهانی همکاری کنند.
چرا که "آنتــی بیوتیکها فقط در در دهه هــای اخیر مصرف آنتی
صورت لزوم برای یک یا دو هفته بیوتیک عــاوه بر پزشــکی در
مصرف می شوند و به دلیل خطر کشاورزی هم افزایش چشمگیری
مقاومت میکروبها ،مدت استفاده داشته و آنتیبیوتیکها در دامداری،
از آنها محدود اســت" در حالیکه پرورش مرغ و طیور ،پرورش ماهی

و آبزیان ،تولید محصوالت
کشــاورزی و در باغهای
میوه اســتفاده میشود،
بنابراین مقاومت به آنتی
بیوتیــک ،کشــاورزی و
محیط زیست را هم تحت
تاثیر قرار میدهد.
دانشمندان میگویند که
زنگ خطر سالهاست به
صدا در آمده ،اما به آن بی
اعتنایی شده است.
به گفتــه آنها ،بــدون کنترل و
قاعدهمندی و بدون آگاهیرسانی،
ســیر صعودی مقاومت به آنتی
بیوتیک ادامه پیدا خواهد کرد.
بــرای مقابله با ایــن معضل باید
مصرف آنتــی بیوتیک را کاهش
داد ،بهداشــت و پاکیزگــی در
بیمارســتانها را بهتــر کــرد و
بــرای کارخانه های داروســازی
مشــوقهایی گذاشت تا به تولید
آنتیبوتیکهای جدید روی آورند.
دکتر پیتــر ســویینیارد ،رئیس
انجمن پزشــکان خانواده بریتانیا
میگوید که مردم هم باید احساس
مســئولیت کننــد " :انتظارات
بیماران باید تغییر کند .مردم باید
آموزش ببینند که هر بیماری نیاز
به دارو ندارد".
"ما ســخت تالش می کنیم که
آنتی بیوتیک تجویــز نکنیم ،اما
این کار دشــواری است .بیماران
از کار شما راضی نخواهند بود" و
از راههــای دیگر آنتی بیوتیک را
بدست خواهند آورد.
امــا اگــر وارد دوران بعــد از
آنتیبیوتیک شویم ،عفونتهایی
که االن به آسانی درمان میشوند
به سادگی جان انسانها را خواهند

آنتی بیوتیک ها در ایران

گرفت.
"مردم باید متوجه
این رابطه بشوند .اگر
عفونت گوش بچهای
باآنتیبیوتیکخوب
شود ،ممکن است
مادر ایــن بچه از
عفونت ریه بمیرد".
پروفسور جوآنا کوست،
استاد اقتصاد بهداشت
میگوید ما نمیدانیم
این مشکل چقدر بزرگ
است .مثل این است که
برای گرم شدن هوای
زمین بخواهید برنامه
ریزی کنید.
ایــن مشــکل نظام
(منبع :کنگره ملی تجویز منطقی آنتی بیوتیکها)
بهداشــتی در تمــام
کشــورهای دنیــا را
ســازمان ملل معاهــده ای را به
دگرگون خواهد کرد.
تخمین دقیقی از اینکه مقاومت تصویب برســاند تا بر اساس آن،
بــه آنتی بیوتیک چقــدر هزینه استفاده از آنتی بیوتیک در صنایع
خواهد داشت وجود ندارد ،اما مرکز پرورش حیوانات ممنوع شود.
پیشــگیری و کنترل بیماریهای قرار اســت آژانس پزشــکی اروپا
اروپا تخمین زده مقاومت به آنتی با تغییر قوانین ،شــیوه آزمایش
بیوتیک ساالنه  ۱میلیارد و  ۵۰۰آنتیبیوتیکهای جدید را تغییر
میلیون یورو برای سیســتم های دهد تا داروهای جدید سریعتر به
بهداشتی اروپا هزینهداشته است .بازار راه پیدا کنندBBC/ .
سالی دیویس ،مشاور ارشد دولت
انگلیــس در تالش اســت که در

اوتاوا  2بـاردرروز
مونتریال -اوتاوا
اوتاوا -مونتریال
 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

(613) 265-5899

مصرف خودســرانه دارو در چند ســال
گذشته به یکی از چالشهای اساسی حوزه
سالمت ایران تبدیل شده است.
ایران جزء بیست کشــور اول دنیا از نظر
مصرف داروســت .میانگین رشد مصرف
دارو در ایــران  ۱۱.۵درصد اســت که از
میانگین جهانی ( )%۹بیشتر است .مصرف
آنتی بیوتیک در ایران  ۱۶برابر استاندارد
جهانی است.
• در ســال  ،۱۳۸۹پزشکان متخصص
بطور متوسط برای  %۴۸بیماران خود آنتی
بیوتیک تجویز کرده اند.
• نتیجه یک مطالعه استانی نشان داده
است که متخصصان بیماریهای زنان بیش
از بقیه آنتی بیوتیک تجویز کرده اند.
• نتیجه یک تحقیق در اســتان تهران
نشــان می دهد بیش از  %۴۵نسخه ها
حداقل یک قلم آنتی بیوتیک داشته اند.
• مصــرف آنتی بیوتیک در ایران تقریبا
معادل کل اروپاست .مصرف آنتی بیوتیک
در سال  ۹۱حدود  ۴میلیارد عدد برآورد
شده است .عمده آنتی بیوتیکهای مصرفی
در ایران از نوع تزریقی است.

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

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

به اقصی نقاط جهان
  تضمین بهترین نرخ روز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

با بیش از  30سال پیشینه
در ارائه خدمات ارزی

بهمدیریت:
بیژن احمدی

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

Cell.: 514-944-3279
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زندگی و سالمت...

در چه سنی چه غذایی بخوریم؟
کــه در تولید گلبولهــای قرمز
خون ،اکسیژنرســانی به بدن و
باال نگهداشــتن سطح انرژی بدن
نقش اساســی بازی میکند .اگر
در ســنین چهل تا پنجاه سالگی
به سر میبرید ،مصرف روزانه ۱۸
میلیگــرم آهن برایتــان کفایت
میکند .شما میتوانید با خوردن
یــک همبرگــر  ۱۰۰گرمــی۴ ،
میلیگــرم آهن جــذب کنید .از
آنجایی که مضــرات مصرف زیاد
گوشت قرمز بیشــتر از فواید آن
است ،موسسه تحقیقات سرطان
آمریکا مصرف  ۴۵۰گرم گوشت را
در یک هفته پیشنهاد می کند تا
ریسک ابتال به بیماریهای قلبی و
سرطان کاهش یابد .پس با مصرف
مواد غذایی دیگــری مثل میگو،
دانههای کــدو تنبل و دانه غالت
غنیشده هم میتوانید مابقی آهن
مورد نیازتان را جذب کنید.
زنانی که در دهه پنجم عمر خود
به ســر میبرند باید مقادیر کافی
از ســبزیجات خانواده کلم-مثل
بروکلــی -را در رژیم غذایی خود
فراموش نکنند ،چرا که این گروه
سبزیجات نقش مهمی در کاهش
احتمال ابتال به سرطان سینه بازی
میکنند.

باال رفتن سن ،اثرات غیرقابل برگشتی در جسم ما ایجاد میکند .هنوز
راهی برای توقف کامل این تغییرات تدریجی پیدا نشده ،اما پیشرفت
علم در زمینه تغذیه و بهداشت راههایی پیش روی ما گذاشته که به کند
کردن این روند و توقف برخی آثار پیری کمک میکند.

یکــی از نکات مهم در این زمینه،
تغییر نیازهای تغذیهای انسان در
سنین مختلف است .آنچه که بدن
ما در سن  ۲۰سالگی احتیاج دارد
با  ۴۰سالگی فرق میکند.
پس مهم است که قادر به انتخاب
برنامه غذایی متناســب با شرایط
سنیمان باشیم .اصوال چه غذایی
برای چه سنی خوب است؟
•
بیست تا سی سالگی:
ماهی ساملون

اگر در ســومین دهه زندگیتان
به سر میبرید ،باید بدانید تغذیه
صحیح در این دوران نقش مهمی
در سالمتی و کیفیت زندگی شما
در بقیه عمر دارد و بنای خیلی از
بیماریها مثل افسردگی ممکن
اســت در همین دوران گذاشته
شــود .تحقیقات نشــان داده که
احتمال ابتال به افســردگی بین
 ۱۵تا  ۳۴سال باالست و احتمال
ابتالی زنان به این اختالل دو برابر
مردان اســت .پس حواستان را
جمع کنید تا گرفتار نشوید.
با تغذیه صحیح میتوانید مانع بروز
این اختالل شوید .خوردن ماهی
سالمون که منبع غنی اسیدهای
چرب امگا تری اســت ،ســطح
سروتونین خونتان را باال میبرد.
اصوال اهمیت ســروتونین در بدن
کمتر از انسولین نیست .این ماده،
شاهکلید بیماریهای عصبی و یک
ماده شادیبخش طبیعی در بدن
اســت که به طور طبیعی در مغز
ترشح میشــود .مصرف غذاهای
حاوی امگاتری میزان سروتونین را
در سطح طبیعی نگه میدارد.
شــاید بگویید سرتان شلوغ است
و وقت ماهیپختن ندارید .در این
صورت میتوانید با مصرف کنسرو
این ماهی (دوباردر هفته) ،امگاتری
مورد نیازتان را کسب کنید .روث

فرنچمن در کتاب آشــپزی خود،
The Food is My Friend
 Dietپیشنهاد میکند از تکههای
سالمون داخل ساالد استفاده کنید
یا اینکه از مخلوط سالمون با کمی
مایونــز کمچرب ،یک ســاندویچ
خوشمزه برای شام درست کنید.
بوقلمون ،مرغ و ماهیهای ساردین
و تن از منابع غذایی دیگر امگاتری
هستند.
•
سی تا چهل سالگی:
ختم مرغ و اسفناج

اگر در این سنین باردار هستید یا
به نوزادتان شیر میدهید ،هر روز
صبح خودتان را مهمان یک املت
اسفناج و تخم مرغ کنید .اسفناج
و زرده تخم مرغ سرشــار از ماده
کولین هستند که جزئی از ویتامین
های گروه  Bاست و نقش مهمی
در رشــد سلولهای مغز جنین و
نوزاد دارد.
مصــرف یک تخم مــرغ بزرگ و
یک فنجان اســفناج میتواند تا
حدی جوابگوی نیاز روزانه شــما
به کولین باشــد .اسفناج عالوه بر
کولین ،حاوی فوالت اســت که از
به دنیا آمدن نوزاد کموزن و نارس
جلوگیری میکند .نصف فنجان
اسفناج میتواند یکسوم نیاز روزانه
شــما به فوالت را تامین کند .این
ماده عالوه بر اســفناج ،در عدس،
لوبیا و آب پرتقال هم وجود دارد.
اخیراً انــار و آب انار هم به عنوان
منبعی غنی از این ماده شناخته
شدهاند.

•
پنجاه تا شصت سالگی:
ماست کمچرب یا بدون چربی

احتماال زیاد راجع به فواید ماست
کمچرب یا بدون چربی شنیدهاید.
اما کمتر کســی علت مفید بودن
این ماده لبنی را میداند.
هورمــون اســتروژن باعث حفظ
کلســیم در اســتخوانهای شما
میشود .اما در دوران یائسگی در
ســنین پنجاه به باال ،میزان این
هورمون در بدن کاهش مییابد و
سلولهای استخوانی شروع به از
دستدادن کلسیم خود میکنند.
از دستدادن کلسیم باعث کاهش
اســتحکام استخوانها می شود و
خطر ابتال به پوکی استخوان را باال
میبرد .خوردن ماست کمچرب،
قســمت زیادی از نیاز روزانه بدن

•
چهل تا پنجاه سالگی:
گوشت گاو و بروکلی

اگر عاشق کباب و همبرگر هستید
و در  ۴۰ســالگی به سر میبرید
شانس با شــما یار است .گوشت
گاو حاوی مقادیر باالی آهن است
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همچنین برای دریافت کتاب ها
از طریق اینترنت به سایت

زیر مراجعه کنید:

•
شصت سالگی به باال:
حبوبات

توجه به تغذیه در ســنین باالی
 ۶۰ســال به دلیل تغییر نیازهای
تغذیهای بدن اهمیت زیادی دارد.
نیاز به مواد مغذی در این سنین-
با توجه به نوع داروهای مصرفی،
بیماریهــا و پدیدههای طبیعی
دوران میانسالی و سالمندی -متغیر
بوده و در افراد مختلف با یكدیگر
متفاوت است.
انواع حبوبات مثل -عدس ،نخود،
لوبیا قرمز ،لوبیا چیتی ،لوبیا سفید
و سویا -حاوی مقدار زیادی پتاسیم
هستند و پتاسیم از عوامل اصلی
کاهش فشار خون است و مطمئنا

•

آجیلبخوریدو
عمرتانرازیاد
کنید
پژوهشگران به این نتیجه رسیده
اند که کسانی که هر روز مشتی از
دانه های آجیلی می خورند ،کمتر
بــا خطر مرگ روبرو می شــوند.
فرقی هم نمی کنــد دانه زمینی
باشــد یا درختی .کسی که  ۵بار
در هرهفته از بادام زمینی گرفته
تا پسته و گردو و بادام درختی می
خورد ،بر طول عمر خود می افزاید.
ایــن نظر یینگ بائو عضو بخش
پزشــکی دانشــگاه هاروارد است
که می گویــد او و همکارانش دو
پژوهش را که از سال ۱۹۸۰شروع
شده و تا ســه دهه ادامه داشته
است ،بررسی کرده اند.
در این پژوهش ها که وضع سالمت

 ۷۶هزار زن و  ۴۲هزار مرد
را زیر نظر داشته میزان استفاده
اعضای دو گروه از دانه های آجیلی
بررسی شده است.
از این دو پژوهش نتیجه شده است
که کسی که مرتبدانۀ آجیلی می
خورد  ،احتماالً تا  ۳۰سال بر عمر
خود می افزاید و با مصرف روزانه
آجیل تا  ۲۰درصد از احتمال روبرو
شدن با مرگ می کاهد.
یینگ بائــو می گویــد مصرف
حداقل یک مشت آجیل به صورت
 ۵بار در هفته ،تا  ۲۹درصد از خطر
ابتال به حملــۀ قلبی و  ۱۱درصد
ازمرگ براثر سرطان می کاهد.

 8لیوان آب؟!...

>> ادامه از صفحه27 :

مستمر ندارند ،روزانه به  ۶تا ۸
لیوان آب نیاز دارند .البته این
آب میتــوان در غذا ،الکل یا
نوشیدنیهای کافئینی موجود
باشد .بله ،مقدار آبی که بخاطر
مصرف آبجو و قهوه از دســت
میدهید قابل توجه نیست.
هیچ مدرکــی وجود ندارد که
نوشــیدن  ۸لیوان آب عالوه
بر دیگر غذاها و نوشــیدنیها
فایــدهای برای مــا دارد .این
کار حتی ممکن اســت ضرر
هم داشــته باشــد .اما نکته

خوشــحالکننده این اســت که
شما هم درست مثل ورزشکاران
حرفهای الزم نیســت نگران این
باشــید که روزانه دقیقا به چقدر
آب نیاز دارید ،زیرا خود بدنتان این
مسأله را تنظیم و حل خواهد کرد.
اگــر زیاده از حد آب بنوشــید ،از
طریق ادرار دفع خواهد شد.
اگــر هم کمتــر از حد نیــاز آب
بنوشید ،تشــنه میشوید و کمتر
ادرار خواهید کرد.
همانطور که ورود و خروج اکسیژن
به بدن مدیریت میشــود ،میزان

در پژوهش هایی
که پیشترانجام
شــده ،مصرف
دانه های آجیلی
با کاهش خطر
ابتال به نوع د ّوم
بیماری قند ،سرطان رودۀ بزرگ،
ســنگ کیســه صفرا و ورم روده
مرتبط شناخته شده است.
دانه های آجیلی سرشار از پروتئین
مرغــوب ،ویتامین هــا ،امالح و
شــماری دیگر از مواد ســودمند
شیمیایی اند که همگی خاصیت
ضد التهابی و ضد سرطانی دارند و
به ویژه برای قلب نقش تقویتی -
حمایتی ایفا می کنند.

آب بدن هم به بهترین نحو کنترل
میشــود .اینکه گفته شــود باید
بیش از آنچه بدنتان میطلبد آب
بنوشید ،مثل این است که بگوییم
باید حواســتان باشد بیشتر نفس
بکشید ،چون اگر اکسیژن برایتان
مفید است ،مقدارش هرچه بیشتر
باشــد بهتر اســت .مثل هر چیز
دیگری در زندگی ،در خوردن آب
هم نباید افراط و تفریط کرد.
BBC

جلد سوم

جلد چهارم

پروفسورپرویزقدیریان

فروش

فرهنگ تغذیه سامل

Tel.: 514-223-3336

و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریانProfessor Parviz
Ghadirian

و بهداشت خانواده :جلد پنجم

MONTRÉAL QC H4B 1L8
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فرهنگ تغذیه سامل

فرهنگ تغذیه سامل
و بهداشت خانواده

جلد پنجم

پروفسورپرویزقدیریان

6162 Sherbrooke W.

رنکردنی:
باو

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health
Volume 3

فرهنگ تغذیه سامل

تپشدیجیتال:

جلد اول

پروفسورپرویزقدیریان

و بهداشت خانواده :جلد سوم

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

و بهداشت خانواده

مشورت کنید.

میدانید که فشــار خون پایین،
خطر ابتال به بیماریهای قلبی را
کم میکند .پس به حبوبات توجه
خاصی نشاندهید.
در ضمــن حبوبات به خاطر فیبر
زیادی که دارند باعث ایجاد حس
سیری شــده و به حفظ وزنتان
کمک میکنند .مقابله با چاقی و
فشــار خون باال در سنین شصت
سالگی به بعد باید مهمتریندغدغه
شما باشد .این مساله در مورد زنان
اهمیت بیشتری هم دارد ،چرا که
زنان  ۵۵ساله دوبرابر مردان و زنان
جوانتر در معــرض خطر حمله
قلبی قرار دارند.

پروفسورپرویزقدیریان

ARTHODEX

فرهنگ تغذیه سامل

Professor Parviz Ghadirian

Professor Parviz Ghadirian

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

فرهنگ تغذیه سامل

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health
Volume 2

فرهنگ تغذیه سامل

و بهداشت خانواده :جلد اول

ZACHE

پروفسورپرویزقدیریان
پروفسورپرویزقدیریان

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

>> فرهنگ تغذیه سالم و
بهداشت خانواده

شــما
به کلسیم را تامین
میکند .بــرای تامین مابقی نیاز
بدنتان هم نوشــیدن شیر بدون
چربی ،پنیر کمچرب و آب پرتقال
غنیشده با کلســیم را فراموش
نکنید.
اما موضــوع بــه همینجا ختم
نمیشود .بدن شــما برای اینکه
بتواند کلسیم مورد نیاز خودش را
جذب کند به ویتامین  Dاحتیاج
دارد .ایــن ویتامین باعث افزایش
جذب فسفر و کلســیم از رودهها
و کاهش دفع این مواد از کلیهها
می شــود .میتوانیــد با مصرف
برخی مواد غذایی و قرار گرفتن در
معرض نور آفتاب تا حدی نیاز به
ویتامین  Dخود را برطرف کنید،
اما شاید روشهای طبیعی کافی
نباشــد و مصرف مکملهای این
ویتامین هم برای شما تجویز شود.
پس بهتر است با پزشک خود در
مورد نحوه دریافــت ویتامین D
مورد نیاز بدنتان

پروفسورپرویزقدیریان

for mail ordering:
www.allnaturalremedies.net

A.U.D.I.T.I.O.N

به دنبال بازیگر مرد برای بازی در نقش اصلی مونترال می باشد.
از عالقمندان تقاضا می كنیم با ایمیل یا
فیلم "مرگ فرشاد" هستیم.
شماره تلفن زیر تماس بگیرند:
نویســنده و کارگردان این فیلم "سیون
info@shahrzadarshadi.com
اسپرانس" كارگردان كبكی كانادائی مقیم
(514) 834-7492
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برگزیده :خامن فتنه چوپان عتیق مراغه

نطنـز...

•

کبوتــر با کبوتر باز بــاران با ترانه
میخــورد بر بامــش بیش برفش
بیشتر آمدی جانم به قربانت ولی
حاال چــرا عاقل کند کاری که باز
آید به کنعــان غم مخور خربزه با
پوســت موزو میندازی زمین هوا •
میره نمیدونی تا کجا میره !!
هم عاشــقتم هم ازت
!eyesight
که
میانگین
متنفــرم،
•
A recent article in the Kentucky
برام
میبینــی
بگیری
دوســت
تا
7
6
دنیا
نــدار
و
دار
از
Post reported that a woman, Anne
!
نیستی
مهم
تر
شكاك
یكی
از
یكی
دارم
دختر
Maynard, has sued St Luke’s Hosاصنداغونما..
•
pital, saying that after her husband
باباهامــون جلــوی
•
was treated there recently, he had
lost all interest in sex.
باباهاشون پاشونو دراز
انشای این هفته
A hospital spokesman replied,
نکــردن .مــا پاهامونو
علـم بهتر است یا پراید  . .؟
"Mr. Maynard was actually admitدراز کردیــم امــا به
•
ted in Ophthalmology - all we did
من نمیدونم این مامانا که وسایل احترامشون جلوشون
"!was to correct his eyesight
خودشون رو یه جایی میزارن ،بعد سیگار نکشیدیم .بچه
خودشونم یادشون میره کجاس ...هامون اگــه تو جمع
چه جوریــه که تو پیــدا کردن نزنن زیر گوشمون شانس آوردیم ! چرا سرعت اینترنتم کم شده؟
وسایلی که ما به اصطالح تو  7تا واللال!!
میگه :چون کندی سرعت دارین!
گفتم :اجرکم عندالله! خیالم راحت
ســوراخ موش قایم میکنیم تبحر •
خاصی دارن!
بنده خــدا به رفیقــش :یه پراید شد!
یه خانواده از نگرانی درآوردی! پس
خریدم!
•
دلیلش اینه! البته خودمم شــک
رفیقش :مدلش چنده ؟
روز مبادا چه روزی است؟
کرده بودم!
دقیقا یک روز پس از خرج کردن بنده خدا :قرمزه !
رفیقش :گرون خریدی!!
پس اندازهای روز مبادا
•
مکالمه ای بین من و مادرم:
•
•
سه چیز تو زندگی هست که اگه یعنــی من خــودم رو یــه یک  -مامان
رعایت کنین آدم موفقی میشین! لحظه جای ایــن دخترای مجرد  -جونم
حاال برید تحقیق کنید این سه تا میزارم خیلی حالم گرفته میشه!  -داشتم ماست می خوردم
پســر خوش تیپ و خوشــگل و  -نوش جونت پسرم
چیز چیه!
اینجوری هم نگام نکنید ،من اگه تحصیلکرده ای مثــل من قصد  -ریخت رو فرش
 کوفتو بخــوری نکبت؛ خاک توخودم بلد بودم که اآلن اینجا نبودم! ازدواج نداره!!
سرت!
•
•
•
دنبال خواهرم از دانشــگاه
یه روز هـــم باید این سازنده ی رفتم
ِ
جمله« :گر صبر کنی ز غوره حلوا بیارمش .برگشــتنا گشت بهمون
ســازی» رو بیارن چار کیلو غوره گیر داده  ،میگه خانوم کى باشن؟
بدن دستش ،همه هــــــم صبر منم با حالت عصبانى میگم
کنن ،ببینم چه جــوری میخواد خواهرمه! مشکلى هست؟
بعد یهو خواهرم میگه :جناب WELFARE...
حلـوادرست کنه!
ســروان دروغ میگه! دوست
•
ver five thousand years
یکی از بدیهای هدفون اینه که دخترشم!
ago, Moses said to the
children of Israel:
همش فکر میکنــی دور و ورت میگــم دروغ میگــه به خدا
"Pick up your shovels,
داره یــه اتفاقی میفته که تو ازش جنــاب ســروان! یــارو هم
mount your asses and camماشین گرفت گفت
مدارک
خبر نداری!
ُ
els, and I will lead
بیا کالنترى معلوم میشه!
•
"you to the Promised Land.
به خواهرم میگم مرض دارى
عاقد :عروس خانوم وکیلم؟
early 75 years ago,
عروس  :پَـ نـه پَـ تو این بی شوهری مگه!
(when Welfare was
میگه بریم کالنترى بعد بابا
برم گل بچینم؟!
introduced) Roosevelt said,
ضایع
ر
مامو
دنبالمون
بیان
اینا
•
ِ
"Lay down your shovels, sit
بخندیم؟
ذره
یه
بشه
نزدیک:
ای
آینده
در
ایرانسل
on your asses, and light up a
مشترک گرامی چه خبر؟ مامان بابا فک و فامیه داریم ؟!
Camel, this is the Promised
خوبن؟
•
"Land.
بچــه کوچولو چه طــوره؟ الهی بزرگتریــن حرف های کینه
oday, Congress has stolen your shovel, taxed
ایرانسل قربونش بره
توزانه با ایــن جمله توجیه
your asses, raised the price
مشترک گرامی یه طرحدارم پاییزه میشه:
of Camels and mortgaged
یکی سیم کارت بخر  ،دوتا ببر
به خاطر خودت میگم!
!the Promised Land
یکی میاره در خونتون یکی می دم •
was so depressed last
به عموتون یکی هم واسه عمتون ! به سالمتی پنگوئن که یه ذره
night thinking about
مشترک گرامی کاری باری نداری قد داره ،اما بازم التی راه میره!
Health Care Plans, the
فعال ؟ قربونت ایرانسل !
•
economy, the wars, lost jobs,
تو
زمانی
یــه
بخیر
یــادش
•
savings, Social Security,
هماهنگ
دوستمون
با
مدرسه
احساســات
مردا
مــا
میگه
کی
retirement
می کردیم که:
نداریم؟
funds, etc....
من خودم بارها و بارها احســاس تو اجازه بگیر برو بیرون منم
I called a Suicide Hotline.
تشنگی کردم؛ شاید باورتون نشه ۲دقیقهدیگه میام!
I had to press 1 for English.
I was connected to a call
ولی احساس گشنگی هم می کنم! بعد معلم عقده ای می گفت
center in Pakistan . I told
صبر کن تا دوستت بیاد بعد
•
them I was suicidal.
یه وقتایی دیگه حســش نیست برو!!
They got excited and asked
غصه بخوری؛رســما غصــه تو رو من که حاللشون نمی کنم!
if I could drive a truck.
میخوره!
•
Folks, we're screwed.
زنگ زدم پشــتیبانی میگم:
•

O
N
T
I

همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

اولین جرعه...

وست آیلند

میگــه :چــرا زن
نمیگیری؟
میگــم :مرســی من
همینطوریراحتم
میگه :آخه ما ناراحتیم
تو راحتی!

حمــل آ لت ...

جور که فتواها و قوانین آخوند ها در
این
جمهوریاسالمیپیشمیرود
روز و فرداست که به جرم حمل آلت
ام
لیدستگیرشویموشالقبخوریم!!
تناس
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>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

>> ادامه از صفحه26 :

و سیاسی هشت ســال اخیر قرار
ندهند.
به اضافه این ،که روحانی و ظریف
و همکاران او از در دوستی با آمریکا
درآمدهاند و با کسانی که خامنهای
آنــان را نماینده شــیطان بزرگ
میشناسد و پیروانش به اشاره او
شــب و روز بر آنان لعن و نفرین
میفرستند نشستهاند و خوش بش
کردهاند و دست دادهاند و مصافحه
و معانقه کردهاند و عکس یادگاری
گرفتهاند.
در واقــع ،مشــابهتهای زیادی
بین قبول آتش بس در ســال ۶۷
و پذیرش توافق اخیر به چشــم
میخورد .هــر دو اقدام به منزله
شکستن تابوی سیاسی بزرگی بود
و بسیاری از هواداران رژیم را سخت
حیرتزده کــرد؛ در هر دو مورد،
حکومت هزینه سنگینی را برای
ادامه «شــرایط جنگی» بر مردم
تحمیل کرده بــود :یکی جنگی
خانمانسوز با ســدها هزار تلفات
انسانی و سدها میلیارددالر هزینه،
و دیگری تحریمهــای اقتصادی
کمرشکن تا حد محرومیت مردم
از غذا و دارو؛ آن جا «جنگ ،جنگ
تا پیروزی» و «فتح بیت المقدس
از راه کربال» شعار اصلی و مقدسی
بود که همه تلفات انسانی را توجیه
کــرد ،و این جا «مرگ بر آمریکا»
و شکست «اســتکبار جهانی» و

«انرژی هســتهای حق مسلم ما
است» توجیهگر تحمل فشار بیحد
اقتصادی بر مردم محروم کشــور
و رانــدن آنان به زیر خط فقر بود؛
در آنجا جنگ خانمانســوز برای
هشت سال ادامه داشت و سرانجام
جمهوری اســامی به آتش بسی
تن داد که میتوانست در سالهای
پیشتر و هزاران هزار قربانی کمتر
با گرفتن امتیازات بسیار از طرف
مقابــل آن را بپذیرد ،و اکنون نیز
پس از هشت سال رجزخوانیهای
احمقانــه در برابر غرب و برقراری
تحریمهای شدید اقتصادی علیه
مردم ،خامنهای به مصالحهای تن
میدهد که در ســالهای پیشتر
و دههــا تحریم اقتصــادی کمتر
میتوانســت با گرفتن امتیازات
بسیار از طرف مقابل آن را بپذیرد.
در برابر این شباهتها اما دو تفاوت
عمده بین دو اقدام یاد شــده به
چشم میخورد.
یکی این که خمینی دســت کم
این تهور یا شجاعت را داشت که
آتشبس را رسما بپذیرد و از آن به
نوشیدن جام زهر یاد کند.
خامنهای از ایــن خصوصیت بی
بهره اســت و در حالی که در خفا
از حدود یک سال پیش ایلچی به
غرب و ایاالت متحده روانه ساخته
است ،در علن زبونانه همچنان به
دشمنی با آمریکا تظاهر میکند و

پیروانش را به دادن شعار «مرگ بر
آمریکا» وا میدارد.
دوم این که خمینی با سرکشیدن
جــام زهر به جنگ خانمانســوز
هشت ســاله پایان داد و آن را به
تاریخ سپرد.
خامنهای هنوز در اول راه است.
او امتیازاتــی به غرب داده تا غرب
اوضاع را از آن چه که هست بدتر
نکنــد .نه آن امتیازات برای غرب
کافی اســت و نه تحریمهای رفع
شده (یا تعلیق تحریمهای بیشتر)
میتواند چرخ اقتصاد کشور را به
حال عــادی باز گرداند یا صادرات
نفت را باال ببرد و خزانه خالی شده
دولــت را پر کند .سیاســتهای
ماجراجویانه و مخــرب او چنان
غرب را علیه ایران بسیج کرده که
برای جبران آنها باید هزینههای
بــه مراتب بیشــتری (و عمدتا از
جیب ملت) بپــردازد .او تا کنون
تنها جرعهای از جام زهر را نوشیده
اســت .باید او را تشویق کرد که
جرأت کند و هرچه زودتر با ســر
کشــیدن تمام جام ،کشــور را از
مخمصه طاقتفرسایی که به لطف
سیاســتهای او گرفتار آن شده
خالص کند .و این کار امروز بیش
از هر کس دیگر از شخص حسن
روحانی ساخته است....

•
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
>> iwamontreal@gmail.com
Tel.:514-619-4648

خشونتسیاسیوحکومتیعلیهزناندرایران
مقدمه

مینا تراب زادگان

این مقاله به مناسبت
 ۲۵نوامبر روز جهانی
مبارزه با خشــونت
علیه زنان نگاشــته
شده است .آنچه مرا بر
نگارش این مقاله وا داشت .وجود
تمام اشکال خشــونت علیه زنان
درکشور من ایران است.
با اســتفاده از موهبت آزادی بیان
که در حال حاضر ،در اختیار دارم،
این نوشته را به تمام زنان کشورم
که در سایه قوانین نابرابر شریعت،
مورد تبعیض و خشونت قرار گرفته
اند و از حقوق انسانی خود بازمانده
اند تقدیم می کنم.
تاریــخ  ۲۵نوامبر ،بــه دلیل قتل
وحشیانه ســه خواهر به نامهای
پاتریا مرسدس میرابال ( ۲۷فوریه
 ۲۵ -۱۹۲۴نوامبر  ،)۱۹۶۰ماریا
ِروا میرابال ( ۱۲مارس
آرژانتینا مین ْ
 ۲۵ - ۱۹۲۶نوامبــر  )۱۹۶۰و
آنتونیا ماریا تِ ِرسا میرابال ( ۱۵اکتبر
 ۲۵ - ۱۹۳۵نوامبر  )۱۹۶۰فعاالن
سیاسی اهل جمهوری دومینیکن
در دوران حکومت تروخیو انتخاب
شده است.
شورای عمومی سازمان ملل متحد
در  ۱۷اکتبــر  ۱۹۹۹نام گذاری
این روز را به عنوان روزی جهانی
تصویب کرد.
 ۲۵نوامبــر برای یــادآوری عزم
جهانی ،جهت مبارزه با خشونت
علیه زنان انتخاب شده است.
به همین منظور،در این مقاله ،ابتدا
مفهومپدیدهخشونت،تاریخمبارزه
با آن و شکل گیری قطعنامه رفع
خشــونت علیه زنان بررسی شده
است .ســپس خشونت علیه زنان
در ایران ،از منظر وجود خشونت
سیاســی و حکومتی بررسی می
گردد.
•
خشونتچیست؟

خشونت واژه ای است ،که با تاریخ
تمدن انسان در هم آمیخته است.
هر چند که ماهیتــی کام ً
ال غیر
انسانی و دور از تمدن دارد.
از نظر لغوی ،در فرهنگ دهخدا،
خشــونت به خشــکی ،تندی و
سختی معنا شده است.
ی گسترده دارد و
خشونت مفهوم 
به سختی میتوان آن را صرفاً در
یک بعد تعریف کرد .از نظرمفهوم
ی یــا طبیعی ،خشــونت
فیزیک 
را میتــوان نوعی قــدرت یا زور
تعریف نمود که با تحمیل خود بر
سایر پدیدهها ،حدود و قدرت آن
پدیدهها را مشخص میکند.
خشــونت در مورد انسان ،کامال
مترادف با تحمیل قــدرت و زور
به دیگری اســت .و هدف از این
تحمیل قدرت ،کنترل بر اوست.
به بیان روشن تر ،هدف خشونت،
مشــخص کردن حــدود ،مرزها
وقدرت دیگری ،با تحمیل قدرت و
زور به اوست.
ایــن اســتفاده از قــدرت ،بــه
منظورتحمیل خواسته خویش ،و
قــراردادن دیگری در وضعیتی بر
خالف میل خــود ،به صورت یک
رفتار خشونت آمیز اعمال می شود.
بهای این خشونت ،محدود شدن
اراده و آزادی فرد خشــونت دیده
می باشد.
•
تاریخ مبارزه با خشونت علیه زنان

اولین بررسی های علمی
مربــوط به خشــونت
را ،بــه هنــری کمپ و
همکارانــش در ســال
۱۹۶۲نسبت می دهند.
آنان با انتشــارمقاله ای
تحــت عنــوان" عالئم
مشــخصه کودک کتک خورده"،
به توصیف و تشــریح جراحات و
صدمات وارده به کودکان بستری
در بیمارستان ،که از جانب والدین
شان اعمال شــده بود پرداختند.
نتایج به دســت آمده از تحقیقات
بسیار مبهوت کننده بود .از جمله
اینکه مشــخص شد که خشونت
تنها در شــرایط بحرانی بروز نمی
کند .بلکه در میان خانواده هایی
که ظاهر مطلــوب دارند نیز دیده
می شود.
این تحقیق که همزمــان با پا به
عرصه گــذاردن فمنیســتهای
موج دوم بود زمینه سازتحقیقات
بیشــتری پیرامون خشــونت در
حوزٔه خصوصی و عمومی بر زنان
و کودکان گردید.
پس از کوشش موج اول فمینیسم
برای اصالح موانع قانونی ،و به طور
مشخص ،بدست آوردن حق رای
و حق مالکیت ،موجدوم فمینیسم
طیــف گســتردهای از مســایل
اجتماعی و حقوقی زنان را ،مورد
توجه قرار داد.
فمنیست ها ی دهه  ۶۰میالدی
با جایگاه فرودســتی ،که جامعه
برای زنان همچون کودکان قائل
شــده بود مبارزه می کردند .این
تمرکز و مبارزه آنان ،نگاه تاره ای
بر مطالعــات زنان به وجود آورد و
رشــته مطالعات زنان پایه گذاری
شد.
مطالعــات در حوزه زنان منجر به
افزایش ســریع آگاهی همگان از
پدیده خشــونت گردید .مبارزه با
خشــونت خانوادگی بــه صورت:
کودک آزاری و همسر آزاری ،توجه
قابل مالحظه ای را به خود معطوف
ساخت.
زنــان متعلق به گروه های اقلیت،
زنان بومی ،زنــان پناهنده ،زنان
مهاجــر ،زنانــی کــه در مناطق
روستایی یا دورافتاده زندگی می
کنند ،زنان تهیدست ،زنان زندانی،
دختربچه ها ،زنان معلول و ناتوان،
زنان کهنســال و زنان در مناطق
جنگی ،به عنوان گروه های آسیب
پذیرتر در مقابل خشونت شناخته
شدند.
به کوشش فمنیست ها و گسترش
باب تحقیقات ،پدیده خشونت علیه
زنان که پیش از آن فقط از جنبه
فیزیکی مورد بحث و تحقیق قرار
گرفته بود .از جنبــه های روانی،
جنسی ،مالی ،سیاسی و فرهنگی
نیز بررسی گردید .و خیلی سریع
آشکار گشت ،که خشونت ،حتی
در مرزهای فرهنگ ،طبقه و درآمد
نیــز نمی گنجد .و براین اســاس
عالوه بر زنان آســیب پذیر ،زنان
متعلق به سایرسطوح اجتماع نیز،
از این رفتار ضد اجتماعی مصون
نمی مانند.
به دلیــل فراگیــری و مداومت
خشــونت علیه زنــان در جوامع،
لزوم مبارزه با آن ،در تمام سطوح
و در قالب یک بیانیه حقوقی بین
المللی ،بوجود آمد.
بر ایــن اســاس ،اعالمیه حذف
خشــونت علیه زنــان در مجمع

عمومی سازمان ملل متحددر سال
 ۱۹۹۳برگرفته از اجالس عمومی
ســازمان ملل در  ۶ماده تصویب
شد.
این اعالمیــه با هدف اصلی ایجاد
تعهد بــرای دولت هــا و متعهد
نمودن آنان نســبت به مسئولیت
در برابرمردم ،و بالطبع ایجاد تعهد
توسط تمامی جامعه بین الملل به
حذف خشونت علیه زنان ،بوجود
آمده است.
•
در ماده  ١این اعالمیه آمده است:

خشــونت علیه زنــان هر عمل
خشونت آمیز بر اساس جنسیت
زن است .که به آسیب رساندن یا
رنجاندن جسمی ،جنسی ،یا روانی
زنــان منجر می شــود .تهدید یا
اعمال مشابه آن نیز ،خشونت علیه
زنان محسوب می شود.
اجبار یا محروم کردن مســتبدانه
زنان از آزادی ،که در منظر عموم
یادر خلوت زندگی خصوصی انجام
شود نیز خشــونت علیه زنان می
باشد.
خشــونت علیه زنان ،می تواند از
جانب افراد ،گروه ها و یا حکومت
ها بر زنان اعمال گردد.
به همین دلیل در ماده  ٤این
اعالمیه آمده است:

مرحله تجاوز جنســی می باشد.
این نوع خشونت ممکن است در
حیطه زندگی خصوصی ،زناشویی
و خانوادگی اتفاق بیفتند.
بــه عنوان نمونه ،رابطه جنســی
اجباری زن با همسر می باشد .الزام
به تمکین زن از شوهر در قوانین
ایــران ،فقط محدود به حضور زن
در منزل نیست .بلکه زنان موظف
به برقراری رابطه جنسی با همسر
خود هســتند .زنانی کــه بدون
رضایت و به اجبــار ،تن به رابطه
جنسی با همسر خود می دهند،
قربانیان این خشونت جنسی در
حیطه زندگی خصوصی خود می
باشد .متاسفانه با وجود چنین الزام
قانونــی ،امکان تجاوز بــه زن ،در
رابطه زناشویی ،میسر شده است.
نمونــه دیگر،را می تــوان از زنان
همجنس خواه ،نام برد که به دلیل
قوانین موجود مجبور به سرکوب
میل جنســی خود می باشند و با
برقراری رابطه جنســی با همسر
مورد خشونت جنســی قرار می
گیرند.

دولت ها موظفند ،خشونت علیه
زنان را محکوم نمایند .هیچ رسم،
ســنت یا مالحظات مذهبی نمی
تواند مانعی در راه حذف خشونت
علیه زنان گردد .دولتها موظفند ،با
استفاده از تمام شیوه های مناسب،
سیاست حذف خشونت علیه زنان
را ،برنامــه ریزی و به اجرا درآورده
و تا امحا کامل آن پیگیری نمایند .نوع دیگری از خشونت ،آزار
هیچ دلیل و عاملــی نمی تواند ،جنسی است.
توجیهی برای اعمال خشونت علیه و شامل هرگونه توجه نشان دادن
زنان از سوی دولت ها باشد.
نسبت به بدن زن است که ماهیت
متاسفانه آنچه در این میان حائز جنسی داشــته باشد .آزار جنسی
اهمیت اســت ،نپذیرفتن اعالمیه ممکن است در محیط کار ،جامعه
منع خشــونت علیه زنان ازسوی و یــا در محیط خانواده از ســوی
جمهوری اسالمی ایران میباشد.
منسوبین مذکر اعمال شود .بهای
آن از بیــن رفتن اعتماد به نفس،
•
گوشــه گیری از اجتمــاع ،ایجاد
خشونت علیه زنان در ایران
روحیــه بد بینی و افســردگی و
خشونتفیزیکی:
به هر گونه رفتــار غیر اجتماعی اضطراب در زن می باشد.
اطالق می شود که از لمس کردن نمونه های آن را می توان مزاحمت
بدن زن شــروع می شــود .این های تلفنی ،متلک های پســران،
خشونت به شــیوه های گوناگون نوجوانان ومردان در خیابان و ...نام
صورت مــی گیرد .کتــک زدن ،برد.
شــکنجه و در مرحله نهایی ،قتل مزاحمت های حکومتی موسوم به
"گشت ارشاد" نمونه دیگری از آزار
زنان را شامل می گردد .
در جوامع متعهد به قعطنامه رفع جنسی زنان ،در ایران است.
خشونت علیه زنان ،مراکزی موسوم این مزاحمت ها که مســتقیما به
به "خانه امن" دایر گشته تا زنانی دلیل جنسیت زنان به آنان تحمیل
که به صــورت فیزیک 
ی متحمل می شود ،از به رسمیت نشناختن
خشونتگشتهاند،بتوانندبامراجعه مالکیــت زنان بر بــدن خود ،در
به آن مرکز ،از امکانات دولتی برای قوانین ایران سرچشمه می گیرد.
حمایتهای الزم برخوردار گردند .خشونت روانی گونه دیگر خشونت
متاسفانهدر کشور ما ،نه تنها چنین است.
مراکزی وجود نــدارد بلکه ،زنان شامل هر نوع رفتار خشونت آمیزی
متحمل خشونت فیزیک 
ی (کتک اســت که عزت نفس ،اعتماد به
خــورده) ،به دلیل الــزام تمکین نفس و امنیت روحی و تعادل روانی
زن از مرد ،اجــازه خروج از منزل زن را ،خدشه دارمی کند .
را ندارنــد .در صورت خروج زن از نمونه های آن را می توان ،انتقاد،
خانه و خودداری از بازگشت ،مرد تحقیر ،تمسخر ،توهین ،فحاشی و
می توانــد به جرم عدم تمکین از تهدید علیه زنان نام برد .خشونت
زن شکایت نموده ،و دراین صورت روانی ،که به نوعی خشونت پنهان
زن ازسایر حقوق قانون 
ی خویش نیز علیه زنان می باشد یکی از متداول
محروم می گردد.
تریــن انواع خشــونت در حیطه
زندگی خصوصی می باشد.
خشونتجنسی:
گونه دیگری از خشونت فیزیکی خشونت مالی نوع دیگری از
اســت که جنســیت زن را مورد خشونت است
آزار قرار می دهــد .و بهای آن تا که هدف آن اعمال قدرت ازطریق

مسایل مالی است تا از آن طریق
زن ،تحت کنترل قرار گیرد.
ســلب اجازه کار ،بیرون از منزل
از زنان و در اختیــار گرفتن زن،
به صورت کارگــر به اصطالح بی
جیره و مواجب از نمونه های بارز
خشونت مالی علیه زنان است .عم
استقالل مالی زنان ،زمینه را برای
آسیب پذیر نمودن زنان هموار تر
می سازد.

اصلی ترین و مهم ترین عامل حیات،
گسترش و بقای خشونت فیزیکی،
جنسی ،روانی و مالی علیه زنان در
ایران ،خشونت سیاسی یا حکومتی
است.

خشونت سیاسی یا حکومتی ،به
قوانین و سیاست هایی بر می گردد
که منجر به نابرابریدر حقوق زنان
گشته ،و این تبعیض حقوقی ،آنان
را اجباراً در جایگاه فرودســتی در
مقایسه با مردان قرار میدهد.
وضعیت حقوق زنان ،یکی از مولفه
های رسیدن به توسعه پایدار است.
در بسیاری از کشور های در حال
توســعه ،بخش عمده ای از منابع
مالی ،به ایجاد فرصت های شغلی
برابر ،برای زنان ،و باال بردن میزان
مشارکت زنان تخصیص می دهند
و می کوشــند ،با فرهنگ سازی،
سطح عمومی فرهنگ رادر جامعه
باالببرند.
اما در کشــور ما قانون ،چند پله
پایین تر از سطح عمومی فرهنگ
است .نابرابریحقوقیزناندرکشور
ما قانونی است.

آشکار است که قانون ،قوی ترین
ابزار کنترل قدرت در هر ساختار
و نظام است .به همین دلیل قانون،
قدرتمندترینابزارکنترلخشونت،
می باشد.
اما در جمهوری اســامی ایران،
خشــونت قانونی شده علیه زنان،
یکی از مکانیزم های مهم اجتماعی
است ،که زنان را به موقعیت های
فرودســت در مقایســه با مردان
مجبور میکند .بــه دلیل موجه و
مشروع بودن تسلط مردان بر زنان،
راه های گریز زنان نیز ،از این پدیده
ضد انسانی ربوده شده است.
یکــی از دردناک ترین پیامدهای
انقــاب را می توان ،تدوین قانون
اساسی تبعیض آمیز علیه زنان ،به
استناد موازین اسالم،دانست.
در اصل بیستم قانون اساسی آمده
است" :همه افراد ملت از زن و مرد
در حمایت یکسان قانون قرار دارند
و از همه حقوق انسانی ،سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با
رعایت موازین اسالم برخوردارند".
نکتــه اینجاســت کــه ،تمامی
تبعیضات معمــول علیه زنان که
در ایران وجود دارد ،بنام اســام و
موازین اسالم وارد این قوانین شده
است.
تبعیض حقوقی که در دین اسالم

علیه زنان وجود دارد ،و سیاســت
زن ســتیز جمهوری اســامی،
همگی به گسترش و ادامه حیات
خشونت ،این پدیده ضد انسانی،در
ایران منجر گشته است.
در شــرایطی کــه قعطنامه رفع
خشــونت ،برای زدودن خشونت
از زندگی زنان ،به عنوان نیمی از
جامعه تالش می نماید ،جمهوری
اســامی ایران ،به اسنتاد قوانین
شریعت ،تبعیض و خشونت علیه
ی نموده است.
زنان را قانون 
نداشــتن حق قضاوت در دادگاه
ها -تعیین سن مسئولیت کیفری
 ۹سال برای دختران -ارزش دیه،
ارث و شــهادت ،یک دوم مردان -
نداشــتن حق طالق و و حضانت
فرزند -نداشــتن حق مالکیت زن
بر بدن خود  -نداشتن حق تعیین
محل زندگی ،اجازه کار وتحصیل-
نداشــتن اجازه خروج از کشور-
نمونه ای از این قوانین غیرانسانی
علیه زنان می باشد.

جمهوری اسالمی با احلاق قوانین
زن ستیز شریعت ،نه تنها به ایجاد
خشونت علیه زنان کوشیده ،بلکه،
با تالش های مدنی برای رفع این
خشونت نیز ،مبارزه کرده است.

کمپین یک میلیون امضاء در سال
 ۲۰۰۶( ۱۳۸۵میالدی) با هدف
رفع هرگونــه قانون تبعیض آمیز
شروع به کار نمود؛ ولی خود ،توسط
قدرت و خشونت نظام متوقف شد.
در پایان با تاسف باید متذکر شد،
در جامعه ای که خشــونت علیه
ی است ،قطعا تالش برای
زنان قانون 
زدودن آن نیز جرم محسوب می
گردد.
 ۲۵نوامبــر ( ٤آذر) روز جهانــی
مبارزه با خشــونت علیــه زنان
اســت .و این در شــرایطی است
که ،بزرگداشت این روز ،حتی در
مناسبات تقویمی ایران نیز لحاظ
نشده است.
حقــوق زنان به عنــوان نیمی از
جامعه دیده نمی شــود .و چراغ
جنبش برابری خواهی زنان ،نیمه
افروخته است.
بر این باورم ،تا زمانی که مطالبات
زنان به فردایی نا معلوم واگذار می
گردد ،تا وقتی که صدای جنبش
زنان به عنوان منشــٔا و اســاس
ی در
جنبش دموکراســی خواه 
ایران دیده نشــود ،تالشها برای
استقرار دموکراســی در ایران به
منزل مقصود نخواهد رسید .چرا
که حقــوق زنان حقوق بشــر ،و
حقوق بشر حقوق زنان میباشد.
مینا تراب زادگان :کنشگر حقوق زنان
منبع :
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد" /ارزیابی
عوامل فرهنگی موثر بر خشونت علیه
زنان در ایران" /مینا تراب زادگان/
 ۲۰۱۱( ۱۳۸۹میالدی) /دانشگاه علوم و
تحقیقاتتهران
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الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

موسیقی..

ازنازی بپرس!...
ش :شایستگی برای لبریز شدن در
•
اوج
احتیاط
با
را
چیز
سه
الفبای زندگی ...
ص :صداقت برای بقای دوستی
بردار:
ض :ضمانت برای پایبندی به عهد
قدم ،قلم ،قسم!
الف :اشتیاق برای رسیدن به ط :طاقت برای تحمل شكست
•
ظ :ظرافت برای دیدن حقیقت
نهایت آرزوها
سه چیز را پاک نگه
ب :بخشش برای تجلی روح و پوشیده در صدف
دار:
ع :عطوفت برای غنچه نشكفته
صیقل جسم
جسم ،لباس ،خیال
پ :پویایی برای پیوستن به
باورها
•
غ :غیرت برای بقای انسانیت
خروش حیات
از سه چیز کار بکش:
ت :تدبیر برای دیدن افق فرداها ف :فداكاری برای قلب های دردمند
عقل ،همت ،صبر!
ث :ثبات برای ایستادن در برابر ق :قدر شناسی برای گفتن ناگفته
•
های دل
بازدارنده ها
از سه چیز دوری کن:
ک :كرامت برای نگاهی از سر عشق
ج :جسارت برای ادامه زیستن
افسوس ،فریاد،
چ :چاره اندیشی برای یافتن راهی گ :گذشت برای پاالیش احساس
نفرین!
ل :لیاقت برای تحقق امیدها
در گرداب اشتباه
•
سه چیز را آلوده نکن :ح :حق شناسی برای تزكیه نفس م :محبت برای نگاه معصوم یك
خ :خودداری برای تمرین استقامت كودك
قلب ،زبان ،چشم!
ن :نكته بینی برای دیدن نادیده ها
د :دور اندیشی برای تحول تاریخ
•
و :واقع گرایی برای دستیابی به كنه
ذ :ذكر گویی برای اخالص عمل
اما سه چیز را هیچ
هستی
ر :رضایت مندی برای احساس
گاه فراموش نکن:
هـ :هدفمندی برای تبلور خواسته
شعف
خدا ،مرگ و دوست.
ز :زیركی برای مغتنم شمردن دم ها ها
ی :یك رنگی برای گریز از تجربه
ژ :ژرف بینی برای شكافتن عمق
دردهای مشترک
درد ها
 13نکته برای
س :سخاوت برای گشایش كارها

زندگی بهتر

•

کســی آنست که در کنار او باشی مخــور به آنچه پــس از آن مانده
و بدانی هرگز به او نخواهی رسید .لبخند بزن.

 -۱دوســتت دارم نــه بخاطــر
شخصیتتوبلکهبخاطرشخصیتی  -۶هرگز لبخند را ترک نکن حتی  -۱۱همیشه افرادی هستند که تو
که مندر هنگام با تو بودن پیدامی وقتی ناراحتی چون هر کس امکان را می آزارند با این حال همواره به
کنم.
دیگران اعتماد کن و فقط مواظب
دارد عاشق لبخند تو باشد.
باش به کسی که تو را آزرده دوباره
•
•
 -۲هیچکــس لیاقت اشــکهای  -۷توممکن استدر تمامدنیا فقط اعتمادنکنی.
تورا ندارد و کســی که ارزش تو را یک نفر باشی ولی برای بعضی افراد •
داردهرگز باعث ریختن اشکهای تو تمامدنیا هستی.
 -۱۲خود را به فرد بهتر ی تبدیل
نمی شود.
کــن و مطمئن باش کــه خود را
•
 -۸هرگــز وقتت را با کســی که می شناســی قبل از آنکه شخص
•
 -۳اگر کســی تو را آنطور که می حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند دیگری را بشناسی و انتظار داشته
باشی او تو را بشناسد.
خواهی دوست ندارد به این معنی نگذران.
•
نیســت که تو را با تمام وجودش •
دوست ندارد.
 -۹شاید خدا خواسته که بسیاری  -۱۳زیــاده از حد خودت را تحت
از افراد نامناســب را بشناســی و فشار نگذار بهترین چیزهادر زمانی
•
 -۴دوست واقعی کسی است که سپس فرد مناسب را بشناسی .در اتفــاق می افتد کــه انتظارش رو
دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو این صــورت وقتی او را یافتی می نداری.
توانی بهتر شکر گذار باشی.
را لمس کند.
•
•

•

•

دل آدم ...چه گرم می شــود
گاهی ساده ...به یک دلخوشی
کوچک...
به یک احوالپرسی ساده...
به یک دلداری کوتاه ...
به یک "تکان سر"...یعنی...تو را
می فهمم...
 ...به یک گــوش دادن خالی

...بدون داوری!
به یک همراهی شدن کوچک ...
به حتی یــک همراهی کردن
ممتد آرام ...
به یک پرســش" :روزگارت
چگونه است؟"
به یک دعوت کوچک به صرف
یک فنجان قهوه!
 ...به یک وقت گذاشــتن برای
تو...
به شــنیدن یک "من کنارت
هستم "...
به یک هدیه ی بی مناسبت ...
به یک" دوستت دارم "بی دلیل
...
به یــک غافلگیــری :به یک
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•

 -۵بدترین شــکل دلتنگی برای  -۱۰بــه چیزی که گذشــت غم

خوشحال کردن کوچک ...
به یک نگاه ...
به یک شاخه گل...
دل آدم گاهی ...چه شاد است ...
به یک فهمیده شدن ...درست!
بهلبخند!
به یک سالم !
به یک تعریف به یک تایید به
یک تبریک!..
 ...و مــا چه بــی رحمانه این
دلخوشی های کوچک و ساده را
از هم هم دریغ میکنیم و تمام
محبت و دوست داشتن مان را
گذاشته ایم کنار تا به یک باره
همه آنها را پس از مرگ نثار هم
کنیم ...
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شیدا قره چه داغی

برای آشنائی و است
و زیبای موسیق فاده از دنیای عظیم
یک
السیک ،بهترین راه
اینســت که در
کو
دک
ی و جوانی چند
سال ساز زد .راه دو
موسیقی کالسی م :با دقت و مرتبا به
ک
کسانی که عالق گوش داد .لذا برای
ه
دا
رن
د
و
نمی دانند از
کجا شروع کنند
را
هن
مائ
ی های کوتاه و
راهگشا در روزنامه
خواننده گرامی پیوند ارائه می دهم.
چ
بیشــتری ال نانچه سوال و کمک
زم
 DIALOGUEت دارید لطفا با آدرس
ما
س
ب
گی
رید:
ail.com

Sheida.g@hotm

اســت؛ و برای بچه ها هدیه
آورده .عروســک فندق شــکن را
به کالرا می دهــد .دختر خیلی
خوشحال میشــود ولی برادرش
عروسک را گرفته می شکند .کالرا
خیلی ناراحت میشــود ولی پدر
روحانی عروسک را تعمیر می کند
کناری می گذرد.
پس از پایان جشن میهمانان رفته
اند خانواده همگی خواب هستند.
کالرا آهسته به سالن برمی گردد
تا عروسک فندق شکن را ببیند.
ناگاه موش هــا از هر طرف پیدا
می شوند .از طرف دیگر سربازان
عروسکی زنده می شوند و به جنگ
موشها می روند.درخت کریسمس
بزرگتر و بزرگتر می شــود .فندق
شکن از جایش بلند شده به جنگ
شاه موشها می رود .کالرا ناگهان
فندق شکن را در خطر می بیند
و کفش خود را بسوی شاه موشها
می اندازد .او و بقیه موشها فرار می
کنند .در این هنگام فندق شکن
تبدیــل به شــاهزاده ای زیبا می
شود .لباس خواب کالرا تبدیل به
لباس های فاخر می شود و او مثل
شاهزاده خانم با شاهزاده از وسط
جنگل پر برف به طرف سرزمین
سحرآمیز قند و شیرینی روان می
شوند.در آنجا پری شکر و شیرینی
با رقــص از آنها پذیرائی می کند.
در آخر پری و اطرافیانش و کالرا
و شاهزاده همگی با موسیقی والس
می رقصند.
این برنامه در  Place des Artsاز
 12تا  30دسامبر اجرا میشود.
تلفن:

بالهفندقشکن

به زودی عید نوئل -کریسمس
فراخواهد رسید.

کنسرت ها و برنامه های مخصوص
آماده شده اند از جمله Oratorio
 de Noelاثر باخ در کلیسای سن
لئون ،یکشنبه اول دسامبر ساعت
 3بعدازظهر ،آدرس:
4311 de Maisonneuve
)(Westmount

اجرا میشــود این کنســرت جزء
فســتیوال باخ است که در شماره
گذشــته در مورد آن توضیح داده
شده است.
باله فنــدق شــکن اثــر Peter
 Tchaikovskyیکی از پر اجراترین
برنامه های مراســم نوئل در دنیا
است؛ اثری است مورد عالقه بزرگ
و کوچک و امسال مونترال جشن
 50سالگی آن را در این شهر می
گیرد.
در ســال Fernard Nault ،1964
(طراح رقص) باله فندق شــکن را
برای "باله بــزرگ مونترال" طرح
ریزی کرد و تا امروز هر سال در این
فصل با بیشتر از  100نفر رقصنده،
لباس های رنگارنگ جالب ،دکور
بسیار عالیدر مونترال اجرا میشود.
هر سال از میان  600بچه رقصنده
 100نفر برای اجرای نقش های:
موش ،فرشــته ،آهو ،گوسفند و
غیره ...انتخاب می شوند.
این افسانه نوشته هوفمان E.T.A.

 Hoffmannدر ســال  1816می
باشد.
داستان ساده ایست که آهنگساز
روس پیتر چایکوفسکی برای باله
نوشته است ،ولی اغلب با ارکستر
سمفونیک هم به نام Nutcracker
 Suiteدر کنسرت ها اجرا می شود.
 Suiteبه یــک مجموعه قطعات
مختلف موسیقی برای رقص گفته
می شود.
پیتــر چایکوفســکی (- 1893
 )1840آهنگســاز معروف روس
بخاطر  3باله «دریاچه قو»« ،فندق
شکن» و «زیبای خفته» در جهان
بســیار محبوبیت دارد؛ ششمین
ســمفونی خود را چندی قبل از
مرگش نوشت و به اجرا درآورد.
قسمت آخر این سمفونی برخالف
معمول بسیار آرام است و حکایت
از وداع و محو شدن می کند!
 3کنسرتو پیانو ،کنسرتو ویلن او
بسیار خواستار دارد .او چندین اپرا
نوشته است که Evgene- Onegin
از همه معروف تر است.
داستان افســانه فندق شکن در
آلمان (قرن  )19اتفاق می افتد.
پرده باال می رود شب کریسمس
اســت در سالن خانواده ای جشن
بزرگی بر پاســت؛ بچه ها هدایای
خود را گرفته دور اتاق می رقصند.
ناگاه مرد عجیبی وارد می شود .او
پدر روحانی  Claraدختر خانواده

www.pda.qc.ca
Tel.: 514-842-2112

شیدا قره چه داغی
 18نوامبر2013 -

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال

UNION MONDIALE

1863 Ste-Catherine W. Tel.: 514-937-5192

به ما Facebook.com/
بپیوندید! paivand.montreal
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تهاوموانع
محدودی 
دولتروحانی
درتوافقاتهست های

اگرچه کشاکش حکومت اسالمی با قدرتهای
بزرگ جهان ســرمایهداری بر ســر مسایل
هســتهای  -بویژه پس از آغــاز تحریمهای
بینالمللــی  -یکی از دلمشــغولیهای مهم
سران حکومت بوده اســت ،اما با آغاز دوران
ریاستجمهوری روحانی بهشدت بر اهمیت
آن افزوده گردید.
شــعارهای روحانــی در جریــان انتخابات
ریاســتجمهوری و گرهزدن رفع مشکالت
اقتصادی به این بحران ،و تاثیری که کاهش
بحراندر سیاست خارجی میتواند بر تثبیت و
یا تقویت موقعیت جناح روحانی  -رفسنجانی
در درون حاکمیت در لحظهی کنونی و آینده
بگذارد ،از جمله عواملی هستند که مذاکرات
هستهای ایران با گروه  ۵بعالوه یک را بیش از
هر زمان دیگر زیر ذرهبین برده و واکنشهای
متعددی را از ســوی جناحهــای گوناگون
بورژوازی حاکم بر ایران بههمراه آورده است.
تضادهایــی که بر ســر این مــورد و پس از
تعارفهای اولیهی بعد از انتخابات ،هم اکنون
ســر باز کردهاند ،آنقدر عمیق هســتند که
خامنــهای رهبر حکومت اســامی را نیز در
همین مدت کوتاه مجبور به چندین واکنش
کرده است.
هماکنون دو دیدگاه اصلی در درون حکومت
اسالمی بر سر مذاکرات هستهای وجود دارد،
دیدگاههایی که هر کدام ریشه در منافع گروه
خاصــی از بورژوازی ایران داشــته و هر کدام
از ایــن دیدگاهها نمایندگــی آن را بردوش
میکشند.
منایندگاندیدگاهاول ،همانهایی هستند که
تا پیش از ریاستجمهوری روحانی ،مسوولیت
پیشبرد مذاکرات هستهای را برعهده داشته و
یا در تئوریزه کردن آن خط سهیم بوده و آن
را تبلیغ میکردند.
ایندیدگاه با انگشت گذاشتن بر اختالفاتی که
در مذاکرات هستهای بوجود میآید و با ذرهبین
گذاشتن بر اهداف دولتهای امپریالیستی از
این مذاکرات ،چشمانداز تیره و ناامیدکنندهای
از مذاکرات به دست میدهد.
در ایــن چشــمانداز ،هــدف دولتهــای
امپریالیســتی عقبراندن جمهوری اسالمی،
نابودی دستاوردهای هستهای آن ،تضعیف و
مخدوش کردن چهرهی جمهوری اســامی
در منطقه و تعطیلی کامل غنیسازی عنوان

میشود.
این دیدگاه که رسانههایی همچون
کیهان ،جوان ،رجــاء نیوز ،خبرگزاری فارس
و تســنیم بهعنوان مهمترین ســخنگویان
رسانهای آن محسوب میشوند ،این موضوع
را تبلیغ میکند که "هیچ روزنه اعتمادی به
آمریکا وجود ندارد" (روزنامه کیهان  ٢۵آبان)
و یا دولــت را متهم به "بــاج دادن" کرده و
مینویسند "تیم مذاکره کننده از وسوسههای
شــیطانی اصحاب فتنه تاثیر پذیرفته است"
(روزنامه کیهان  ٢٧آبان) و یا "پذیرش مراحل
نهگانه نقشه راه آمریکا ،تبعات جبرانناپذیری
برای اهداف ملــی ،منافع ملی و امنیت ملی
جمهوری اسالمی ایران در پی خواهد داشت"
(خبرگزاری فارس).
خبرگــزاری تســنیم یکــی از این
رسانههاســت کــه در یادداشــتی
مینویسد:
"مذاکرات ژنو و حلقههاى بعدى مذاکره
مىتواند براى ایران خطراتى را به همراه
داشته باشد .بزرگترین خطر این است
که تیم مذاکرهکننده ایران این وضعیت
رو به ضعف آمریکایىها را حس نکنند
و بــر مبنــاى اظهارات تنــد مقامات و
رسانههاى آمریکایى ،گمان کنند خطر آمریکا
جدى است و اگر با این کشور همراهى نشود،
اتفاقات وحشتناکى روى مىدهد .در واقع یک
جمعبندى غلط مىتواند فرصتهاى ایران را
به آسیبهاى ایران تبدیل نماید".
این خبرگــزاری که در نعل وارونه زدن تبحر
خاصی دارد ،در یادداشــت منتشــره از تیم
مذاکــره کننده ایــران میخواهد تا با حفظ
خطوط قرمز هستهای ،توافقی را به  ۵بعالوه
یک تحمیل کند که "به معنای پذیرش رسمی
ایــران به عنوان یک قــدرت برتر منطقهای
باشد"!
خامنهای نیز به عنوان فردی که برای حفظ
قدرت خود هم به این جناح وامدار است و هم
در عین حال نمیخواهد به صورت آشکاری
به یک طرف بغلطد تــا مبادا تاثیرات منفی
حمایتهــای او از احمدینــژاد بر اتوریتهی
وی بار دیگر تکرار شــوند ،مواضعی میگیرد
کــه بیش از هر چیز همین دیدگاه را تقویت
میکند.
وی روز  ١٢آبان در سخنانی که در آستانه ١٣
آبــان و در میان جمعی از هواداران خود بیان
داشــت ،اگرچه مذاکره کنندگان را فرزندان
انقالب خوانده و گفت:
"هیچ کس نبایــد آنها را تضعیف کند ،مورد
توهین قرار دهد یا سازشکار بداند" اما در ادامه
با محدود کــردن میدان عمل دولت روحانی
در مذاکرات با آمریکا به "مساله هستهای" در
مورد چشمانداز مذاکرات هستهای میگوید:
"ب ه مذاکرات جاری خوشبین نیســتم… اما
معتقدیم این تجربه ایرادی ندارد به شــرط
اینکه ملت بیدار باشد و بداند چه اتفاقی دارد
میافتد".
وی در ادامه میگوید" :بعضی با خطگیری از
رســانههای بیگانه در تالشند با گمراه کردن
افکار عمومی ،اینگونــه القا کنند که اگر در
مساله هستهای تسلیم شویم ،همه مشکالت
اقتصادی و غیر اقتصادی حل میشــود" وی
با رد این موضوع میگوید" :مساله هستهای،
بهانهای بیش نیســت و فرضا اگر روزی این
مساله با عقب نشینی ما حل شود آنها برای
ادامه دشــمنی ،دهها بهانه دیگــر از جمله
پیشــرفتهای موشکی ،مخالفت ملت ایران با
رژیم صهیونیستی و حمایت جمهوری اسالمی

از مقاومــت را مطرح
میکنند".
دیــدگاه دوم اما
برخالف خامنهای،
بــه مذاکــرات با ۵
بعــاوه یک بســیار
خوشبین است.
این نگاه کــه دولت
روحانــی نماینــده
برجسته و پرچمدار
کنونــی آن اســت،
توافــق با گــروه ۵
بعــاوه یــک را در
دســترس ارزیابی
میکنــد و با بیان
این کــه در عرض
 ۵٠روز به اندازهی
 ۵٠٠روز در سیاست خارجی کار
شده ،پیشرفت در مذاکرات را چیزی شبیه به
معجزه مینامد (از سخنان روحانی و ظریف).
البتــه واقعیتها نیز گویای آن هســتند که
توافقاتی بین گــروه  ۵بعالوه یک با ایران در
پیش است.
حداقل نتیجهی دولت روحانی تا اینجای
کار این بوده که از تشــدید تحریمها
جلوگیری کرده و با این سیاســت توانسته
است از افزایش بهای دالر در برابر ریال در این
چند ماه جلوگیری کند.
اما همانطور که گفته شــد توافقاتی نیز در
دسترس میباشند که میتواند تا اندازهای بار
فشــار تحری م را از دوش دولت ایران بردارد.
هر چند که این رفع تحریمها محدود بوده و
دولت ایران خواستار لغو کلیه تحریمهای نفتی
و بانکی میباشد ،اما تا همین اندازه نیز برای
دولت روحانی یک موفقیت در نزاعهای درونی
و در میان کسانی که او را به ریاستجمهوری
رساندند ،میتواند بهحساب آید.
اما مشکل اصلیدولت روحانیدرست از زمانی
آغاز خواهد شــد که دسترســی به توافقاتی
وسیعتر و بزرگتر برای رفع کامل تحریمهای
بینالمللی موضوع اصلــی مذاکرات خواهد
شد .رســیدن به توافقاتی محدود به دالیلی
امکانپذیر بوده و دور از دسترس نمیباشد.
جدا از تمایل دولت روحانی و توافقاتی که در
این محدوده با خامنهای شــده است ،دولت
آمریکا نیز خواســتار دادن امتیازاتی محدود
به دولت روحانی است .اما امتیازات بزرگتر،
توافقــات بزرگتری را میطلبــد که دولت
روحانی فاقد آن قدرتی است که بتواند به پای
آن توافقات حتــا در محدودهی فعالیتهای
هســتهای ایران برود .توافقاتی مانند امضای
پروتکل الحاقی که مجلس اسالمی باید آن را
مورد موافقت قرار دهد.
مهمتر آن که اختالفات بر سر مسایل هستهای،
همانطور که خامنهای نیز بر آن تاکید کرده،
تنها تجلی یکی از تضادهاییست که حکومت
اســامی با دولت آمریکا دارد و حل منازعه
هســتهای بدون آن که به ســایر اختالفات
پاســخی داده شــود ،غیرممکن میباشد و
این همان نقطهی گرهای میباشد که دولت
روحانی را فاقد کارآیی برای حل کلی و قطعی
تحریمهایبینالمللیمیسازد.
برای همین است که پس از توافقات اولیه ،هم
از سویی باید منتظر پیچیدهتر شدن مذاکرات
و روابط بــا دولتهایی همچون آمریکا بود و
هم از سوی دیگر تشــدید تضادهای درونی
حاکمیت را انتظار کشید ،چرا که مانع اصلی
در برابر دولت روحانی بــرای توافق با دولت
آمریکا نه خواست و سیاست دولت روحانی که
سیاست کلیت حکومت اسالمی و تضادیست
که این سیاســت با منافع امپریالیسم آمریکا
پیدا میکند.
دولت روحانی برای رسیدن به توافقات
اساســی با دولت آمریکا نیاز به اتخاذ
مواضعی دارد که با مواضع کلی حکومت
اسالمی در سیاســت خارجی ،تضادی
آشکار دارد.
برای توضیح این مساله ابتدا باید تاکید کرد که
هیچ جناحی از بورژوازی حاکم اینگونه نیست
که نخواهد منافع خود را در ســطح منطقه
بگستراند .هر جناحی از بورژوازی عالقهمند
اســت که با برتری بر دیگر رقبای منطقهای،
منافع و ســود بیشــتری به جیب بزند ،این
خصلت ذاتی مناسبات سرمایهداری است.
اما هر جناحی از بورژوازی برای پیشبرد منافع
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دمکراسیشورایی
داخلــی و منطقهای و حتا جهانی
خود راهحلهای خاص خود را دارد
که برخاسته از منافع خاص ،ویژه و
گرایشی است که بهطور مشخص
این جناح آن را نمایندگی میکند.
جناحی که ریشــه در ســاختار
حکومت مذهبی و دســتگاههای
ُمنبعِث از این ســاختار حکومتی
دارد ،طبیعیســت که حفظ این
ساختار برایشــان اهمیت اصلی
تلویزیون دمکراسی شورایی
را دارد .چــرا که منافــع آنها از
گذر حفــظ این ســاختار تامین فریاد رســای کارگران و تمامی انسان های
میشود .سپاه پاسداران یکی از این زحمتکش ،شریف و ستم دیده ای است که
ارگانهاست.دستگاههای وابسته به برای آزادی و سوسیالیسم پیکار می کنند.
خامنهای ودیگردستگاههایدینی از این پس برنامههای تلویزیون دمکراســی
و حکومتی نیز با سپاه پاسداران در شــورایی بر روی اینترنت در دسترستان
این امر شریک هستند.
خواهد بود.
حکومتی،
ساختار
برای حفظ این
از تارنمای تلویزیون دمکراسی شورایی در
تام
اهمیتی
حکومت
وجه دینــی
شبکه جهانی اینترنت دیدن کنید و آدرس
مسایل
در
جناح
این
عملکرد
دارد و
آنرا در اختیار دیگران نیز بگذارید .شماره
قابل
زاویه
همین
از
نیز
ای
ه
منطق
تلفن برای تماس :
تحلیلمیباشند.
 ۰۰۴۵۳۶۹۸۷۲۸۱و ۰۰۴۵۳۶۹۱۲۱۸۷
بنابر این حمایت از حزبالله لبنان،
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:
حمایت از جریانات افراطی مسلمان
http://tvshora.com
بویژه شیعه ،حمایت از اقلیتهای
Email: shora.tv@gmail.com
شیعه در کشورهایی که حاکمان
آن ســنی مذهب هســتند مانند
بحرین و یا یمن جزء سیاستهای
همینجاســت که اهمیت توافق محدود با ۵
آن خواهد بود .در داخل نیز شاهد
همین روش ،یعنی فشار بر اقلیتهای مذهبی بعالوه یک برای این جناح روشنتر میگردد.
هستیم .از نگاه حکومت ،مسلمان سنی وقتی این جناح با تعدیل بحران سیاســی خارجی
خوب اســت که حداقل به والیت فقیه شیعه و بدنبــال آن بوجود آوردن امید برای تعدیل
تمکین محض داشته باشد ،در غیر این صورت بحران اقتصادی به این دل بســته است که
کافر اســت و دشــمن .نگاه به سنی مخالف پایــگاهاش را در میان آن بخش از بورژوازی و
همچون اقلیتهای ملی کورد و بلوچ و عرب خردهبورژوازی که نقشی اساسی در به دست
و غیره ،نگاه به دشــمنی است که میخواهد آوردن کرسی ریاســتجمهوری توسط این
جناح داشتهاند ،تقویت کرده و با تکیه بر این
امنیت حکومت اسالمی را بهخطر بیاندازد.
در این دیدگاه هر کسی که با او نیست دشمن نیروی اجتماعی که از ابزارهای گستردهای نیز
اوست .از همین جاست که تضادهای حکومت برخوردار هســتند ،موقعیت خود را در درون
با دولت آمریکا و متحدان وی ریشه میگیرند ،هیات حاکمــه تقویت نماید که در این میان
تضادی که به دلیل حاکم بودن این تفکر در کسب قدرتدر مجلس اسالمی میتواند نقطه
تمامی دوران حکومت اسالمی ،همواره ادامه پرش آن باشد.
داشــته است .هر گاه که این سیاست تشدید اما آیا این جناح خواهد توانست موازنه قدرت
شــده و به مداخالت بیشتر حکومت اسالمی را بهطــور کلی به نفع خــود تغییر دهد؟ در
در منطقه منجر شده است ،تضاد حکومت با پاســخ به این سوال باید گفت که اگرچه این
دولت آمریکا و متحداناش نیز به همان نسبت جناح هماکنون به موقعیتی بهتــر از دوران
تشدید شــده و هرگاه که این سیاست کمی ریاســتجمهوری احمدینژاد دست یافته و
تعدیل شده ،تضاد نیز به همان سیاق تعدیل توافقاتی محــدود با  ۵بعالوه یک میتواند به
موقعیت باز هم بهتر آن بیانجامد ،اما همانطور
شده است.
اما دیدگاه دوم برآن اســت که با دنبال که دوران ریاستجمهوری خاتمی نیز نشان
کردن خط افزایش قــدرت اقتصادی ،داد این جناح قادر نیســت موازنه قدرت را تا
زمانی که حکومت اسالمی از چنین ساختاری
میتواند منافع خود را تامین کند.
این دیدگاه که الگوهایی همچون ترکیه را در برخوردار است ،به نفع خود تغییر دهد.
نظر دارد ،گسترش نفوذ را بیش از هر چیز در مانع بزرگ دیگر بر ســر راه این جناح ،بحران
نفوذ و قدرت اقتصادی معنا میکند .از همینرو اقتصادی ،اجتماعی و سیاسیداخلی میباشد.
ایــن دیدگاه به دنبال حــل کردن اختالفات این جناح اگرچه در محدودهای سیاستهایی
با کشــورهای امپریالیســتی ،فراهم آوردن متفاوت با جناح دیگر در امور داخلی دارد ،اما
زمینههای سرمایهگذاری خارجی و پیگیری و قادر به حل این بحران نمیباشد و برنامههای
اجرای سیاستهای ارگانهای مالی سرمایهی آن نمیتواند به خواستهای انباشته شدهی
جهانی در عرصهی اقتصادی میباشد .اما مانع طبقــهی کارگر و دیگــر نیروهای اجتماعی
اصلیایندیدگاهبرایپیشبردسیاستهایاش همچون زنان و جوانان پاسخ بدهد.
ساختار حکومتی است ،حکومتی که قدرت تا آنجا که به طبقهی کارگر ربط پیدا میکند،
اصلی نه در ارگانهــای بهظاهر انتخابی که هم اکنون بخــش بزرگی از این طبقه در زیر
در دســتان ولیفقیه میباشــد کــه به طور خط فقــر زندگی میکند ،ایــن طبقه فاقد
مســتقیم بر ارگانهای نظامــی ،امنیتی و تشکالت صنفی و سیاسی خود میباشد و در
قضایی تسلط داشته و در ارگانهای بهظاهر اثر بیحقوقی مفرط،در معرض استثمار شدید
انتخابی نیز نقش هژمونیک دارد .برای همین طبقهی سرمایهدار قرار دارد .دولت روحانی و
اســت که این دیدگاه قدرت و توان پیشبرد حتا دولت  ٨سالهی خاتمی نشان دادهاند ،که
سیاستهایاش را با ساختار کنونی حکومت راهحلی برای این معضالت ندارند.
نداشته و نمیتواند بهطور اساسی روابط خود را اگر در دوران ریاســتجمهوری احمدینژاد
با کشورهای امپریالیستی آمریکا و اروپا بهبود سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه بوجود آمد
بخشــد .در اینجا باید بر این نکته نیز تاکید و به زیر تیغ سرکوبگران رفت و رهبران آن به
کرد که جناح خامنــهای نیز خواهان اجرای زندان و اخراج از کار محکوم شــدند ،رهبران
سیاستهای اقتصادی مشابهای است اما این سندیکای کارگران شرکت واحد تهران نیز در
جناح میخواهد با حفظ ساختار کنونی به این دوران خاتمی به همین سرنوشت دچار شده
هدف برسد،در حالی که خود این ساختار مانع بودند.
تنها راه برای طبقهی کارگر ایران نه برکناری
اصلی میباشد.
سیاســت جناح روحانی  -رفسنجانی بر این ولیفقیه که ســرنگونی حکومت اســامی
است که حتا با پیشبرد ناقص سیاستهایاش و برقــراری حکومــت شــورایی کارگران و
ودر محدودهای معین ،بتواند آرام آرام بر قدرت زحمتکشان برای برپایی سوسیالیسم است.
طبقاتی و اجتماعی خود بیافزاید و از این طریق این یگانه راهیست که میتواند وضعیت کنونی
طبقهی کارگر و عموم تودههای زحمتکش را
به موازنهی قدرت نزدیک شود.
ایــن جناح هر قــدر که بتوانــد تغییری در دچار تحوالت اساسی کند• .
نشریه کار شماره ۶۵۷
این موازنه ایجاد کنــد ،تواناییاش نیز برای
پیشبرد سیاستهایاش بیشتر میشود و از

ازتارنمایتلویزیون
دمکراسیشوراییدیدنکنید

www.paivand.ca

اوتــاوا

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

نیازمندیهای

438-985-4674

پاتــوقعموجمال
به یک آشپز
و چند ویترس جهت کار
در مرکز شهر مونتریال
فـورا نیازمند است.

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

azmay2013hoomanfree

Tel.: 514-933-8866

فروش رستوران
رستوران ایرانی در قلب
 ، NDGبا  12سال سابقه،
مشتری ثابت ،گنجایش
 70نفر  ،به علت مسافرت
بفروش می رسد:

Tel.: 514-484-8072

کلبــه
عموجان

به نام خداوند بخشنده مهربان

مترو :گای کنکوردیا

مرکزاسالمیایرانیان

استخدام

شادترین دی جی

شهــر:

 DJالکاپون

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

(تیمور)

درخدمت ایرانیان گرامی

Tel.: (514) 692-0476

رستورانکبابسرا

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

عکاسیرز

مترجم رسمی ،عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک ،انتاریو و ایران،
مترجم رسمیدادگستری
 ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک مطابق با
استانداردهای مورد قبول دانشگاه ها و
ارگان های
دولتی کبک و کانادا
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با
استانداردهای  PCRCو MCC
 تنظیمدعوتنامه رسمی

اصالح مردانه و پسرانه
در محل شما
با تعیین وقت قبلی
(514) 299-2550

فروش
کامیــون

اجـاره

کامیون VOLVO 670
 >> 2005با کار
 2000دالر در هفته
بفروش می رسد:
(514) 808-1170

جویای آپارتمان برای
اجاره کوتاه مدت
برای تازه و اردان

Sassanj30@yahoo.com aznov15DEC01P

مترجم رمسی

@info
actionimmigration.ca
azdecfr

>>فعالیت های هنری وفرهنگی جامعه ایرانیان مونتریال

since
1990

مجری مراسم
عقد ایرانی

نبش دکاری

5301 Queen Mary Montreal, H3X 1T9
 عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،
سیتی زنی و ، pc carکارت اقامت دائمی فوری و غیرفوری
 عکس پرتره (فردی و خانوادگی) ،فارغ التحصیلی
 تبدیل نوار موزیک به CD

514825-3170

 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها  Hi8, Mini DV, VHSبه DVD

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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>> ختفیف
ویژه برای
دانشجویان
با ارائه
کارت
دانشجویی

مترجم رمسی
نغمه سروران

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ترجمهوتأییدترجمه
رسمی اسناد و مدارک،
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
تأییدامضاء
محل:مرکزشهرمونترال
نزدیکمترومک-گیل
Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an
appointment

(514) 675-0694
(438) 390-0694

514-624-5609
514-889-3243

azsept'11

4055 Ste-Catherine W.,
Suite 132

T: 514-439-8501
C: 514-730-7462
Metro: Atwater
)(Exit: Alexis Nihon
 West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

مترجم رمسی

محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء

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

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

خاطرهحتویلدارییکتا

 IBNGخسرو شمیرانی...
مونترال یا گروه بزرگی از
آنها را در کنار هم به طور
فیزیکی جمع کنیم ،اما
می توانیم میان این جمع
درباره فعالیت و کارکرد
اجزایش (افراد ،فعاالن ،و
ســازمانهای آن) اطالع
رسانی کنیم و هر بخش
را از اینکه بخش دیگر چه
میکند مطلع کنیم .این
کار یک رسانه مثل هفته
است.
قبال در جایــی من این
انالــوژی را بــه کار بردم
که رســانه به طور عام و
مطبوعات به طور خاص
مثل سیستم عصبی یک
پیکره یک ارگانیسم عمل
میکنند.
تصور کنید انســانی که
همه اجزای بدنش سالم
هســتند ،اما بــه دلیل
کوچکتریننقصسیستم
عصبی یک بخشــی از

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

شهریاربخشی

عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک و ایران
ترجمه رسمی کلیه مدارک و
خدمات مربوط به ترجمه

facebook:Tapesh digital

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

514-488-7121

آرزو حتویلداری یکتا

Tel.:647-726-0706

514-933-0-933

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

دارالترجمهرمسییکتــا

aznovup

شماره تماس:

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز
باتجربه فورا نیازمندیم:
-----------

Dressmaker | Tailor

clinique_Soleil@yahoo.com

aznov15U

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

استخـــدامفـوری

ازجون2013

اصالح مو

azmayshiraz

Tel.: 514-419-8872

Nick Le Tailleur: 5500 Queen-Mary

rochanazaug13

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

Email: infokasra @yahoo.ca

Tel.: 514-488-4556

مردی مجرب ،همراه،
همزبان (با اتومبیل)
آماده نگهداری ومراقبت
ا ز افراد سالمند ،معلول،
و بیمار در منزل شما
(514) 246-3308

514-833-8684

به چند نفر ویترس
• نیمه وقت و تمام وقت •
برای کار در کلبه عموجان
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:
---------------------

پذیرش با تعیین وقت قبلی

به یک نفر منشی دفتر
مسلط به زبان های انگسی و فرانسوی
فورا نیازمند است.
لطفا رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل کنید:

نگهداریاز
عزیزانشما

توسط :رضا هومن

514-983-1726

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

استخـــدام

azoct0113UP

استخدام

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

azjan’12paid60+120ak

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

زیباترین ،تازه ترین،
بهترین ،بی نظیر!
  برای هر اوکازیونی

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


خدماتمالیاتی

نی

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخدام
پاتــوق

Nikpourpdsep12

ایرا دام
خ
است ید!
کن

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...

گلفروشی
وحید

)(514

مدیر و مسئول :حسین فرجی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

فنگویندگی

Tel.: (514) 775-6508

678-6451

(613) 265-5899

azfeb51up atimanafi@gmail.com

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

توسط شادی

 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

درناحیهکتدنیژ
شرایطوموقعیتعالی،
اجارهمناسب
1/5 - $699
3/5 - $819
5/5 - $1249

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

فرزانگانمونتریال

مونتریال-اوتاوا
اوتاوا-مونتریال

یک ماه رایگان

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

مدرسهفارسیزبان

 2بـاردرروز

اجــاره
آپارمتان

تدریس خصوصی

ایرانی
ب
خرید!

قابلتوجهخامنها خدمات امور کنسولی
فال قهوه
کســری
و ورق

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

مترجم رمسی

رضانوشادجمال
مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080
Uazjune2011

>> ادامه از صفحه37 :

بهرهدهــی اعضای بدن
و یا کل ارگانیسم از کار
میافتد.
اگر پای چپ و راست از
هم بیخبر باشــند یک
انسان در بهترین حالت
میتواند تاتی تاتی کند،
مثل یک بچــه 14-13
ماهه که مخچهاش هنوز
به تکامل الزم نرســیده.
و یــا در بدتریــن حالت
میتوانــد مثــل تکهای
گوشــت در یــک کنار
بیافتد ،مثل انســانی که
قطع نخاع شده.
جامعــه در ایــران و در
خارج از کشور و از جمله
در مونتــرال از اعضایی
تشکیل شده که به طور
فردیبسیاربسیارتوانمند
هستند .در میان ما در هر
گوشهدنیابیزنسمنهای
قوی ،استادان و محققان
و متخصصان درجه یک

 -3امر به يافتن – آواز قورباغه
– براي اينكه – مادر وطن
 -4پسر چهارم يعقوب نبي و
از حواريون خائن – تكيه دادن
– ويرگول
 -5آب بند – نبودن آرامش –
آسان كردن
 -6سبزي نقلي – از تيمهاي
ليگ برتر فوتبال ايران كه ماه
قبل موفق شد سهميه آسيا را
براي سال آينده كسب كند –
از خانمها هرگز مپرسيد!
 -7خاص – كمانگير معروف
– آشيانه
 -8سرانجام – ساحر
 -9روان ك��ردن – آتش��دان
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در عرصــه های مختلف
علمی وجود دارد ،اما به
عنوان جمع وضعیت ما
در چگونه است؟
جامعه مــا به عنوان یک
پیکر واحــد در بهترین
حالت مثــل همان بچه
 14-13ماهــه عمــل
میکنــد .اجــزای این
جامعه هماهنگ نیستند
و تا زمانی که رسانههای
قوی نداشته باشیم این
وضعیت ادامــه خواهد
داشت.
ما در هفته در دو سطح
تالش میکنیم:

یکی تــاش برای اطالع
رسانی ســالم در درون
جامعه کوچــک مان در
مونترال است تا به سهم
خودمان در آشــنایی با
یکدیگر و در نتیجه ایجاد
اعتماد عمومی ودر نتیجه
نزدیکی و همبستگی با

هم تاثیر بگذاریم؛
دیگر اینکــه بتوانیم کار
خود را طوری گسترش
بدهیم که همین تاثیر را
در ســطح کانادا و شاید
گسترده تر از آن داشته
باشیم.
خالصه کالم اینکه هفته
میخواهد و من میدانم
که میتوانــد در جهت
ایجــاد همبســتگی در
جامعه ایرانــی مونترال
تاثیر جدی بگذارد.
و رویای ما این است که
در سطح گستردهتر نیز
بتواند با آگاهی رســانی
ســالم و حرفهای همین
تاثیر را در میــان گروه
بسیار بســیار بزرگتری
از ایرانیــان کانادا و حتی
گسترده تر از آن داشته
باشد
•

ن

ي

ي

د

ك

م

ا

ه

ي

ن

ز

ب

ط

15 14 13 12 11 10

9

حل جدول ويژه شماره 5107
 -8بخشنده – در آغاز – جهت ،جانب

اس��تا
جعد
-12
مخف��
فرجه
-13
سياس
– مح
-14
فرماي
جهاد
راه غل
پيشي
-15
گورك
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آموزش موسیقی
تار،سه تار و متبک

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

Tel.: 438-402-4068

College,University
High-Shool

azsep152X

اجاره آپارمتان

کار در منزل

آپارتمان تمیز و زیبا 3ونیم
در ناحیه شربروک شرقی
نزدیک مترو ،شامل همه چیز
(برق ،گرمایش و)...

خانم مسلط به زبان فارسی،
انگلیسی و فرانسه؛ با بیش از 4
سال تجربه نگهداری فرزند
>> معرف موجود است.

514-662-7112

514-451-8840

aznov113

www.paivand.ca

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

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

farahazdec13fr

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

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2010P

آموزشختصصی

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

زبانانگلیسی حملونقل

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

514-467-4772

PAIVAND: Vol. 20  no.1136 Dec. 01, 2013

جویای کار

خانمیآمادهبرای
انجامکارهایمنزل
شمانظافتوغیره
تلفناطالعات:
Tel.: 514-616-7035
azmay13U

PARTICIPATE in our
CO

استخدام
AKHAVAN
FOOD

MMUNITY

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

قالیشوییبازارفرش
||Bazar Du Tapis

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



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

514-996-9692

5200 De La Savane

Tel.: 514-739-4888

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

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

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

Fax:514-500-1188
Email:
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
info@paivand.ca
سرویس حمل و نقل
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
www.paivand.ca
كاندومینومنزدیك
حرفه ای :شهری
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
مترو انگرینیو ن
پیونددرونکـــــوورهرهفته
و سراسر کانادا
و...
:
میشود
منتشر
سرویس،
بهترین
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Sharif
آنـان را استخدام کنید!
Vancouver:
کمترینبها
نوامبر
اول
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--------------- ارزیابی رایگان EXCHANGE
محلی آرام و فضای بسیار
Ramin Mahjouri
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
مدرن
آشپزخانه
زیبا،
Tél.: (514) 223-6408
Tel.:
)(604
921-IRAN,
514-983-4828
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اوپن با كلیه وسایل شامل
صفحه
در
را
خود
استخدام
آگهی
هستید،
765
GREENWOOD
Rd.,
Tél.: (514) 561-6408
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شریف

ارز

ساختمان

$

azoct0113UP

zaeriakbar@yahoo.com
aznov15free

روبروی 3

کاندولوکس

بل سنتر

استخدام آمـــوزش
اخوانوستآیلند زبانفرانسه






ساختمان

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

ماكروفر،گازبرقی،
یخچال ،هود و كابینت
مدرن؛ جكوزی ،الكر،
الندری و
خشككنشخصی
>>  ٨٠٠دالر درماه

514-661-6233
toendofdec13P

صابر جلیل زاده

W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

•
•
•
•
•

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

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

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

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؟...

tilMar'10P























































انجامکلیهامورمربوط
به بهسازی و بازسازی
>> به چند نفر کارمند
514-585-6178
ساختمان،نقاشی،
برای ما بنویسید اما...
از مبتدی تا پیشرفته
ساده و همچنین >> چند




















پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
و...
کاشیکاری


 توسط استاد دانشگاه






نفر برای کار در آشپزخانه
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کوتاه زیباتر است

داروخانه
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سـرو
Tel.: (514) 288-4864
tillnov1Pd

راننـدگی

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

آموزشگیتار




نسخه خود را به ما فکس کنید و

معاصر)
نقاش
(هنرمند و
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سوپرفردوس ،المیزان ،نور ،جواهری
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صوفی ،پاسیفیک،
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>> قیمت عالی
















گیتاریست برگزیده کشور و فارغ



















اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،و...
وست








 






آیلند :
التحصیل فوق لیسانس موسیقی از
بهیکشیرینیپزمجرب
تماس
کیانی
ایرج
لطفا




با من،



ریوسود :آدونیس ،کوه نور ،دابل پیتزا ،وطن ،مارشه افغان،
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کبکوکانادا:بازارامالک...

MARIA khanoum

ی بهبازارامالک
توجهسرمایهگذارانخارج 
مونترال
امیر سام

در حالی که اکثریت
ی از
قابل توجهــ 
خریداران خارجی
امــاک در کانادا به
شهرهای ونکوور و
تورنتو توجه نموده
اند ،سرمایه گذران
چینــی ،خاورمیانه
و اروپایــی رونق
ی به بازار امالک
خاص 
مونترال دادهاند.
در سال  ،۲۰۱۱مونترال
دومین شهری بود که در
آن بیشترین جواز ساخت
و ســاز کاندومینیوم در
کل آمریکای شمالی (بعد
از تورنتو) صادر شد.
ی از
طبــق بــرآورد برخ 
آژانسهای امــاک مونترال۲۰ ،
درصد کاندومینیومها در مونترال
کــه به منظور اجــاره و یا فروش
مجــدد پیش فروش شــده اند،
ی که به
توســط خریداران خارج 
دنبال قیمت مناسب در یک بازار
نســبتا با ثبات بودهاند ،خریداری
شده اند.
افزون بــر این ،ســرمایه گذاران
ی در چند ســال اخیر به
خارجــ 
خریــدن ســاختمانهای چند
واحــدی به منظــور اجــاره به
دانشــجویان و همچنیــن خرید
قطعه زمینهــای بزرگ در نواحی
اطراف مونترال نموده اند.
مرکز شــهر نیز به دلیــل تعداد
زیاد دانشجویان و ساخت محدود
ساختمانهای استیجاری جدید،
منطقه جذابی برای سرمایه گذاران
ی محسوب میشود.
خارج 
همانند ونکوور و تورنتو ،اطالعات
ی در مــورد تعداد
و آمــار دقیق 
ســرمایه گذاران خارج 
ی امالک
در مونترال وجود ندارد ،اما طبق
نظر سنجی روزنامه گازت مونترال
از چند مشــاور امالک و تعدادی
از خریــداران خارجی ،این نتیجه
به دســت آمد که سرمایه گذاران
ی و تــازه مهاجرین درصد
خارج 
ی از خریداران در محلههای
باالی 
وســت مونت ( ،)Westmountو
السال ( )Lasalleرا تشکیل داده
اند.
طبق برآورد جدید آژانس امالک
 Sotheby'sکانادا ،نیمی از امالک
لوکس در مونترال ،امسال توسط
ی خریداری
سرمایه گذاران خارج 
شده اند.
عالوه بر سرمایه گذاران خارجی
که دیرگاهی است اقدام به خرید
کاندومینیوم برای فرزندانشــان
که بــه دانشــگاهای  McGillو
یــا  Concordiaمیروند ،نموده
در دومیــن جلســه مــاه نوامبر
 ،IBNGآقــای اردشــیر ظفر
سخنران جلســه بودند که کسب
و کار خــود را به حاضران معرفی
نمودند.
آقای ظفر مالک شــرکت Gam
 Healthcareمیباشد کهدر شرکت
خود محصوالت متنوع بیمارستانی
تولید و ســرویس های مشاوره و
فنی به بیمارستان ها و کلینیک
های پزشکی میدهند.
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اند ،شــمار افــرادی که
بــه تازگی بــه مونترال
مهاجرت نمــوده و اقدام
به خرید ملک در محله
 West mountنمــوده
تا به مــدارس خصوصی
ی زبان فرزندانشان نزدیک
انگلیس 
باشند ،رو به افزایش است.
در حالیکه این دسته از خریداران
کمک زیادی به رونق بازار امالک
ی افراد
نموده اند ،از طــرف برخ 
مورد انتقاد قرار گرفتهاند چرا که
ی رویه
بــه عقیده آنان ،خریــد ب 
ی باعث باال رفتن
خریداران خارج 
کاذب قیمتها شده است.
حــال باید دید ایــن خریداران و
ی چه کسانی
سرمایه گذاران خارج 
هستند.
بر طبق نظر کارشناسان امالک،
اغلب این افراد از خانوادههای مرفه
ی برنامه
آسیایی میباشند که ط 
مهاجرت از طریق سرمایه گذاری
استان کبک وارد مونترال شده اند.
ی دهه اخیر ،مهاجرت از طریق
ط
سرمایه گذاری برای خارجیهایی
کــه صاحب دارایــی خالص ۱.۶
میلیــون دالر بــوده و  ۸۰۰هزار
دالر آن را بــه دولت فدرال کانادا
به مدت  ۵ســال و بدون بهره وام
بدهند ،امکان پذیر بوده است.
برنامه مهاجرت از طریق سرمایه
گذاریدر کبک (که همانند برنامه
ی در حال
دولت فدرال بــوده ول 
حاضر تقاضای جدید نمیپذیرد)،
به شــدت مورد بحث قرار گرفته
اســت ،چرا که منتقدین بر این
عقیده اند که  ۹۰درصد این دسته
از مهاجــران که اغلب آســیایی
ی درنگ به استانهای
میباشند ،ب 
دیگر کانادا نقل مکان مینمایند؛
در حالیکه  ۸۰۰هزار دالر سرمایه
آنها در اختیــار دولت کبک قرار
میگیرد.
سهمیه کبک برای سال -۲۰۱۳
 ۲۰۱۴در رابطه با مهاجرت از
طریق سرمایه گذاری۱۷۵۰ ،
مورد میباشد.
با وجود اینکه شمار زیادی از این
افراد کبک را ترک مینمایند ،اما

هنوز هم گروهی از این ســرمایه
گذاران مهاجر ،مونتــرال را برای
زندگ 
ی انتخــاب مینمایند و به
تازگی مشاهده شــده که اغلب
آنهایی هــم که کبــک را ترک
میکنند ،اقدام به خرید ملک در
مونترالمینمایند.
در ایــن میان ،ســرمایه گذاران
ی بیشــتر از همه به چشم
چین 
ی از پروژههای
میخورنــد .در یک 
کاندومینیوم در محلــه Lasalle
السال۸۰ ,درصد واحدها توسط
ی خریداری شــد که یا
چینیهای 
مهاجر تازه وارد بــوده و یا اینکه
سرمایه گذارانی بودند که هنوز در
ی نموده و این واحدها
چین زندگ 
را برای اعضــای خانواده خود که
شایددر آینده به مونترال مهاجرت
نمایند،خریداری نموده اند.
ی از بازده
این افــراد با وجود آگاه 
مناسب امالک تورنتو ،به بازدهی
و ثبات بازار امالک مونترال اعتقاد
یدارند.
باالی 
همچنین پولهای سرمایه گذاران
آســیایی و خاورمیانه در پشــت
حداقــل  ۲پــروژه بــزرگ برج
مســکونی در مرکز شهر مونترال
بوده است.
پــروژه  YULدر خیابان Rene-
 Levesqueبین Lucien Lalier
و  Mackayتوسط سرمایه گذاران
ی حمایت شــده است .این
چین 
پروژه پیش فروش خود را از اواخر
سپتامبر ســال جاری آغاز نموده
و ساخت آن اواخر تابستان آینده
شروع خواهد شد.
همچنین در مجاورت این پروژه،
ی در تقاطع خیابان Rene-
زمین 
 Levesqueو  Guyتوسط سرمایه
قطـری خریداری شده که
گذاران َ
بهار سال آینده پروژه برج مسکونی
 Babylonرا پیش فروش خواهند
نمود.
شاد و سربلند باشید
______________
نوشتهAllison Lampert :
ترجمه و تلخیص از روزنامه گازت
 ۲۳نوامبر ۲۰۱۳

ایشان سرویس های شرکت متبوع
خود را ،که بیش از  25سال سابقه
دارد ،به شرح ذیل عنوان نمودند:
• طراحــی ،ســاخت و نصــب
تجهیزاتبیمارستانی
• ساخت اتاق ها و آزمایشگاه های
بیمارستانیپیشساخته
• طراحی تجهیزات پزشکی
• ارائه مشاوره به بیمارستان ها و
سازندگان تجهیزات پزشکی

آقای مهندس ظفــر در ادامه به
پروژه های اجرا شده و یا در دست
اجرای خود در کشورهای مختلف
از جمله کانادا ،هنگ کنگ ،امارات،
باهاماس و  ...اشــاره داشــتند و
راز موفقیت شــرکت خود را ارائه
سرویس های بلندمدت ،کیفیت
مطلوب و نیز اســتفاده از نیروی
انسانی بومی در کشورهای محل
پروژه عنوان کردند.
آقای ظفر به عنــوان یک ایرانی

traditional Italian meal.
She is so down to Earth,
and it explains why. I also
had the pleasure of meeting
Negar’s Mother when she
was down to visit Negin.
Negar has another sister in
Iran named Nazanin. I have
not yet had the pleasure to
meet her in person, hopefully soon, but the simplicity of all 3 sisters coming
from their Mother, a
simple, kind woman, which
no doubt would have raised
3 beautiful daughters, who
are grounded, beautiful,
kind, and give out this
beautiful aura around them.
Negar Javaherian has left
Montreal.
Her trip was short and
sweet. She had to leave to
get ready to go to Brisbane, Australia. She has
been nominated as best
performance by an actress
for her role in Hose
Naghashi. If you have
not yet watched it, I urge
you to do it. She plays a
phenomenal mentally challenged mother, raising a
boy with her also mentally
challenged husband.
The name of the award
is the Asia Pacific Screen
Award. Another nominee at
this award is the beautiful
Golshifteh Farahani, also
nominated for best performance by an actress for
her role in the movie titled
My Sweet Pepperland.
Negar and Golshifteh are
childhood friends, who still
keep in touch and Negar is
looking forward to seeing
Golshifteh.
These awards are being
held December 11, 12, 13
in Brisbane.
Negar’s soon to be
released movie is titled
Melbourne. It is about
an Iranian family getting
ready to Immigrate to
Melbourne, Australia. I am
waiting for its release.
Negar Azizam, I thank you
for giving me the opportunity to write about our
little gathering and to allow
me to post a picture of us
together in my column. I
hope to see you very soon.
!be omide didar azizam
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.
Maria Cottone

that divided the two
of us. I was watching her pretty smile
and glanced over at
Negin who ran over
to the entrance of
International Arrivals
and hugs her sister. I
am in awe, trying to
be in the moment. I
walk towards Negar
and cannot believe I
am about to hug her,
a hug I will always
carry in my heart.
his article is not
only about greeting Negar Javaherian
at the airport. No, it

T

is not.
It is about spending an evening with Negar Javaherian
at my home with my husband and son, along with
Negin and her husband
Aloise.
I was grateful & honoured
when Negar and Negin
accepted my invitation to
spend a Sunday evening
together. I was thrilled as
was my husband and my
son. We spent a Sunday
evening sitting around
my kitchen table, talking,
laughing, joking. The
sound of my camera was
the sound we got familiar
towards the end of the
evening. Oh pictures, lots
of pictures! In preparation
of Negar’s visit, I decided
to cook a traditional Italian
Meal, with a traditional Italian desert. I hope
Negar, Negin and Negin’s
husband enjoyed the meal.
I was so busy to notice
anything. My eyes were
always focused on Negar.
I didn’t want to waste one
second. I wanted to be in
the moment, and I was in
the moment. I was mesmerized by her simplicity, her
kindness, her sweet smile,
her ingenuity. I felt that this
was not the first time I had
Negar Javaherian sitting
in my kitchen enjoying a

موفق و به عنوان کســی
که بیش از  %80پرســنل
زیر مجموعــه اش ایرانی
اســت و همواره سعی در
ایجــاد فرصت برای نیــروی کار در این جلسه آقای نیما مختارزاده
ایرانــی دارند ،به مهاجرین جدید از شــرکت کرونومارک ،به عنوان
توصیه نمودند که در شــروع کار فعــال ترین عضو هفتــه و خانم
بر روی توانمندی و تخصص خود و آقای ایزدی از رســتوران یاس
تمرکز کنند و سعی در یادگیری به عنوان بیشــترین «معرفی به
در محیط جدید و انطباق خود با همکار» مورد تشویق ویژه حضار
شرایط کار کانادا داشته باشند.
•
قرار گرفتند.

This article is not about
immigration, nor is it
about holistic living, or
iridology. Instead.
It is about a beautiful
young Iranian actress,
whom I had the honour
and pleasure to spend
time with this week in my
home.
Who is this Iranian Celebrity? I will tell you:
Negar Javaherian.
I’m sure many of you have
seen her movies. I for one
have seen every single one
of them.
My first meeting with
Negar Javaherian was the
day she arrived in Montreal. My husband and I both
had the pleasure to greet
Negar at the Montreal International Airport. With us
was Negar’s lovely sister,
Negin, and her husband
Aloise. Negin Javaherian lives in Montreal and
became a Canadian Citizen
not too long ago. The
purpose of Negar’s travel
to the Montreal was to
visit Negin. Nothing would
have made Negin & Negar
happier to be able to have
Negar travel to Montreal
and see our beautiful city
& province_ and of course
her sister.
As we were waiting, you
cannot imagine my excitement. Here I am waiting
for Negar Javaherian’s
arrival. All of a sudden, I
hear Negin’s joyful scream.
I turn and there is Negar
behind the big glass at the
airport hauling her carriage
with suitcases. I couldn’t
tear myself from the glass
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آموزشعکاسیبهزبانساده...
آموزشعکاسی:پرتره
چکار کنیم که در عکسها ،خوش
تیــپ تر و جــذاب تر باشــیم و
همچنین از دیگران عکســهای
زیباتریبگیریم؟
پرتره به زبان ساده به معنی عکاسی
از شکل و شمایل انسان است.

کی گفته که عطر در عکس تاثیر ندارد؟!

این گفتار برای عالقمندان به
عکاســی و همچنین کسانی
که قرار است به زودی در یک
ســئانس عکس در استودیو
(مثال اســتودیو فوتوبوک!) به
عنوان ســوژه عکاسی حاضر
شوند ،بسیار مفید خواهد بود.
با خواندن این مقاله هم عکاس
بهتری میشوید و هم خودتان
تا آخر عمــر پربرکت تان در
عکسهایدیگران ،بسیار جذاب
تر ظاهر خواهید شد.
شاید عکاســی پرتره در ابتدا
خیلی آســان بــه نظر
برســد ولی ریزه کاری
های فراوانی در آن وجود
دارد.
یکــی از مهــم تریــن
فاکتورها در تهیه پرتره
های زیبا ،کنترل عوامل روانی آن
است.
بنابر تجربه شــخصی این حقیر،
همه افــراد ،چه زن و چه مرد ،در
زمان حضور در استودیو ،مقداری
نگران و مضطرب هستند؛ یعنی
تقریبا همان احساسی را دارند که
به مطب پزشک مراجعه کرده اند!
کار عکاسدر مرحله ی اول ،از بین
بردن این ترس کاذب و اطمینان
بخشیدن به افراد هست.
این ترس اگر از بین نرود ،به وضوح
در عکسها مشاهده و حس خواهد
شد.
انتخــاب یک موزیــک مالیم در
محیط اســتودیو (و یا منزل) در
زمان عکاسی ،کمک شایانی به این
امر میکند.
ترجیحا به محض رســیدن سوژه
به محل عکاسی ،فوری شروع به
عکاسی نکنید؛ اندکی با وی گفتگو
کرده و در مورد نورپردازی که برای
وی در نظــر گرفتــه اید صحبت
کنید .مشــاهده خواهید کرد که
استرس از صورت شخص ،به آرامی
رفع خواهد شد.
اگر مشــتری هستید و قرار است
که به استودیو مراجعه کنید ،لطفا
سر وقت در محل حاضر شوید تا
استرس کمتری به شما وارد شود.
اگر در اثر تاخیر ،مجبور باشید که
برای رسیدن به استودیو بدوید ،در
تصاویر ،بسیار خسته بنظر خواهید
رسید.
بهترین زمان برای عکاسی پرتره
موقعی است که استراحت کافی
داشته اید و پس از اصالح صورت و
یک دوش جانانه ،با بهترین لباس

هایتــان و معطر،
در محل عکاســی
حاضر شوید.
کی گفته که عطر
در عکــس تاثیــر
ندارد؟!
اتفاقااعتمادبهنفس
به شــما میدهد
و کار عــکاس را
راحــت تر خواهد
کرد! پس اعتماد
به نفس ســوژه،
کلید یک پرتره ی
موفق است.
یکی از مهمترین
مــوارد در زمــان
عکسبرداری از افراد این است که
حتی المقــدور از افراد به صورت
تنها عکاســی کنیــد چون اکثر
افراد از این که در مقابل دیگران
«پوزیشــن» بگیرنــد ،خجالت
میکشن .د
اگر عکاس نیستید و قصد
دارید که برای یک سئانس
عکس به یک عکاسی خوب
مراجعه کنید ،سعی کنید
حتی المقدور تنها مراجعه
کنید.
اغلب خانمها از این نگران هستند
که شاید عکس شان ،خیلی زیبا از
کار در نیاید و نتوانند آن را به هیچ
کس نشاندهند! یک عکاس ماهر
در چنین شرایطی باید مشخصات
ظاهری فرد را کامال برانداز کند تا
به بهترین وجه از وی عکس بگیرد.
به عنوان مثال از افرادی که قدری
اضافه وزن دارند باید طوری عکس
گرفت که برخی قســمتهای بدن
آنان در عکس دیده نشود.
یک عکاس مجرب باید در عرض
مدت زمان کوتاهی تشخیص بدهد
که مناسبترین زاویه که سوژه در
آن زیباتر دیده میشود کدام است.
در عکاســی از افرادی که غبغب
دارند باید از سوژه بخواهیم که سر
خود را اندکــی به بیرون متمایل
نماید تا چیــن و چروک های زیر
چانه و گردن در تصویر دیده نشود.
پس هیچگاه از افرادی که غبغب
دارنــد در وضعیتی که روی مبل
راحتی لم داده اند ،عکس نگیرید.
راه حل عکاسی از افرادی که اضافه
وزن دارنــد ،عکاســی در محیط
تاریــک (یا زمینه ی مشــکی) و
نورپردازی با «کنتراست» باال است.
سعی کنید که سوژه در عکس با
زاویــه ی  45درجه قرار بگیرد تا
عکسش شبیه عکس زندان نباشد.
بهترین رنگ لباس برای این افراد،
مشکی اســت .با این روش ،سوژه
الغرتر به نظر خواهد رسید.
در صورتی که سوژه قدکوتاه است،
وی را در حالت ایستاده قرار دهید
و خودتان در حالت نشسته از وی
عکاسی کنید تا سوژه بلندتر و با
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همبستگیبازرگانیایرانیان

( IBNGهمبستگی بازرگانی ایرانیان) متشکل از گروهی از مشاغل و شرکتهای ایرانی است که به
منظور توسعه شبکه تجاری خود و ارائه سرویس های 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
اعتماد به نفس بیشــتری به نظر
برسد.
در صورتــی کــه میخواهید فرد
خشنی را به حالت مالیم و متواضع
تری نشان دهید ،سعی کنید که
در زمان عکاسی ،دوربین باالتر از
سوژه قرار بگیرد .برای رفع چین
و چروک زیر گردن در افراد الغر،
از یک «رفلکتور» استفاده کنید تا
چین و چروک ها را پوشش دهد.
در حین عکاســی ،چند نمونه از
عکسهایی زیبایی را که گرفته اید،
به سوژه نشان دهید تا اعتماد او را
جلب کنید.
یکی از اساتید عکاسی ما همیشه
میگفت:
«همه باید در اســتودیو ،گریم و
آرایش شوند ،هم زن و هم مرد!»
احتیــاط واجب آن اســت که با
استفاده از یک پودر «پن کیک» با
رنگ مناسب پوست سوژه ،از براق
شدن صورت وی در زیر نور فالش
جلوگیری کنیم تا پوست صورت
طبیعی تر و یکدســت تر به نظر
برسد.
نکته ی خیلی مهمدر عکسبرداری
از افــراد مختلف این اســت که
شخصیت واقعی آنها رادر عکس به
نمایش بگذاریم .افراد باید خودشان
باشــند .اگر از ما عکس میگیرند،
ژست الکی نگیریم.
تصویری که از یک سیاســتمدار
میگیریم باید متفاوت از یک نوازنده
و یا یک ورزشکار حرفه ای باشد.
بهترین تکنیکدر ثبت پرتره های
موفق آن اســت که از افراد حرفه
ای در وضعیت طبیعی خودشان
عکس بگیریم .مثال بنده در زمان
عکاســی از یک دوشیزه رقصنده
در استودیو ،حتما از موزیک مورد
تخصص ایشان اســتفاده خواهم
کــرد .از سیاســتمدار در زمــان
سخنرانی عکس خواهم گرفت.
از خواننده هایی که به اســتودیو
میآیند میخواهم که حتما بهترین
ترانه ی خودشان را بخوانند.
اگر قرار است که از خودمان عکس
بگیرند ،از عکاس خواهش کنیم
کــه در حالی که مشــغول انجام
کاری هستیم ،تصویربرداری کند.
الزم نیست که در تمام عکسها به
دوربین نگاه کنیم .مشکل زمانی
آغاز میشود که هنگام عکاسی،
سعی کنیم انساندیگری باشیم.
هر چه که طبیعی تر و نزدیکتر
به شــخصیت واقعی خودتان
باشید ،جذابتر به نظر میرسید.
عکس تان پایدار.
برای شــرکت و هماهنگی در
جلسات عکاسی مجانی استودیو
فوتوبوک ،لینک پیج استودیو را
در فیسبوک الیک کنید:
www.facebook.com/
studiophotobook1
514-984-8944

میهمــان و ســخنران «برای همبستگی الزم است که به هم نزدیک اهمیت رسانه و به طور
مشــخص مطبوعــات
سومین جلسه ماه نوامبر
 ،IBNGآقــای خســرو بشویم .برای نزدیک شدن الزم است که به هم در توســعه اجتماعی تا
شمیرانی ،سردبیر مجله اعتماد کنیم و برای اعتماد کردن الزم است که ایــن حد اســت که در
همدیگر را بهتر بشناسیم »...
غرب مطبوعات را رکن
هفته بود .وی ســخنان
چهارم دمکراسی نام
خود را با اشاره به میزان
گذاشتند.
الویت و اهمیت رسانه به شکل زیر حــال این بــوده یا
من نمیدانــم تا چه
نبوده ،پست یکی از
آغاز کرد:
حد ایــن مفهوم برای
میخواهم درباره اهمیت کار هفته اولین ابــزار پیچیده
ما ایرانیها قابل هضم
به عنوان یک رسانه صحبت کنم و ســازمانیافتهی
باشــه ،ولی یقین دارم
امــا قبل از اینکه به اســتدالالت ارتباط فــردی بوده.
تا زمانی که ما به عمق
خودم بپردازم باید با شــما به این احداث چاپارخانهها
توافق برسم که «هفته» و ک ً
این مفهوم و به اهمیت
ال کار که گفته میشــه در
رســانه پــی نبریــم،
ما رســانهای ها از اولویت بدیهی دوران هخامنشیان
دمکراســی و توسعه
صــورت گرفته در
برخوردار نیست.
سیاســی و اجتماعی
گرچه مــن به طــور کامل همه خدمت همین هدف
پیشــکش حتی آب
بیزنسهای حاضر در اینجا را نمی بــوده و یــا بومیان
خوش از گلوی مردم ما
شناسم اما به راحتی میتوانم ادعا باســتانی همیــن
پایین نخواهد رفت!
کنم در میان بیشتر بیزنس هایی سرزمینی که ما االن
امــا راســتی ایــن
که امروز در اینجــا حضور دارند ،ســاکن آن هستیم
توضیحات چه ربطی به
کار ما از کمترین اولویت برخوردار توسط عالمتهایی
«هفته» و زندگی ما در
است .این را از سر شکسته نفسی که با دودِ آتش ایجاد
مونترال در دل یکی از
نمی گویم .برای این ادعا استدالل می کردند با هم پیام
دمکراتیکهای نظامهای موجود
رد و بدل میکردند.
خودم را دارم.
در کنــار اینها بویژه در شــهرها روی زمین دارد؟
پاسخ به نیازهای پایه
همه بیزنسهای حاضر به نوعی به و محلهای بزرگتر نیــاز به ابزار برای پاسخ به این ســوال باید از
طور مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط جمعی سبب شد سیستم زاویه دیگری به کارکرد رسانه به
رابطهبامعیشتاعضایجامعهفعال جارچیهــا ابداع شــود .چیزی طور عام و نشــریه به طور خاص
هستند؛ یعنی سرویس و کاالهایی که با اغمــاض میتونیم بگوییم نگاه کنیم .بحــث همان برقراری
که بیشتر بیزنس ها ارائه میدهند «رادیوهای باستانی» بودند .ر ّد این ارتباط میان اجزای یک مجموعه
پاسخی هستند به نیازهای اساسی رادیوهای باستانی را از گذشتههای است.
ما مثل خوراک ،پوشاک ،مسکن ،دور تــا همین صد ســال پیش و ما به طــور مکرر شــنیدیم و یا
خودمان گفتیم و تکــرار کردیم
حمل و نقل و جابجایی ،بهداشت ابتدای قرن بیستم میشوددید.
ووو ...بدون خوراک ما می میریم( .صدای اذان بــر منارهها ،ناقوس کــه جامعه ما در مونترال و یا کال
درباره اهمیت پوشــاک و مسکن کلیســا و  ...نیز از اشکال وسائل در کانادا بههمپیوســته نیست ،از
هم گریزان اســت .قادر نیست از
توی این هوای یخزده مونترال الزم ارتباط جمعی بودهاند).
نیست توضیح زیاد داده بشه و الی یعنیزندگیشهرنشینیکهنسبت منافع جمعی خودش دفاع کند...
آخر .یعنی اینکه میگویم کار ما به به روابط قبیلهای و روستایی بسیار و یا به فالن کامیونیتی نگاه کنید
هیچوجه از اولویت برخوردار نیست پیچیدهتر اســت به شهرنشینان ببینید چطور با هم هســتند .به
دیکته کرد که به وســائل ارتباط کامیونیتیهای چینی یا کلیمی
یک واقعیت است.
نگاه کنید که همبستگیشــان
جمعی نیازدارند.
نیازهای دیگر
اما معنی اولویت نداشتن ،اهمیت اواخر قرن  15و اوائل قرن  16که زبانزد است و الی آخر.
نداشتن نیست .خوراک و پوشاک مصادف اســت با اختراع دستگاه به نظــر من رابطه منطقی خیلی
و مسکن و بهداشت و و و نیازهای چاپ در اروپ ٰا یعنی دوران متاخر ساده ای وجود داره:
ابتدایی و بدیهی ما هستند .بدون روشنگری و رنسانس ،همه امکانات برای همبستگی الزم است که به
اینها زندگی ممکن نیســت اما ما مادی ،تکنیکی و فرهنگی فراهم هم نزدیک بشــویم .برای نزدیک
نیازهای دیگری هم داریم که در شده تا اولین روزنامه بهدنیا بیاد .به شدن الزم است که به هم اعتماد
ســطح متفاوتی برای ما اهمیت نظر میاد اولین پنج نشریه دنیا در کنیم و برای اعتمــاد کردن الزم
است که همدیگر را بهتر بشناسیم
آلمان متولد شدند.
دارند
مثال موسیقی ،تئاتر ،سینما ،شعر اما برای احداث اولین روزنامه قرعه و یا به عبارت دیگر بیشتر درباره
و ....آیا هیچ کســی بین ما هست به نام ملکهی سوئد کریستیانا افتاد هم بدانیم.
که بتواند زندگی را بدون موسیقی و در سال  1645این خانم دستور آی.بی.ان.جی یک رسانه
تصور کند؟ گمان نمیکنم.
راهانــدازی اولیــن روزنامه جهان صبحانــه ی آی.بی.ان.جــی در
یکی دیگر از نیازهای ما موجودات  Post-och Inrikes Tidningarرا روزهای چهارشــنبه خودش یک
اجتماعی نیاز به دانستن است ،به صادر کــرد( .این تاریخ را در ذهن رسانه است و این شبکه توانسته با
اینکه بدانیم چه چیزی در اطراف خودداشته باشیم).
تعریف هدفی روشن و مشخص و
ما میگذرد.
اما تعداد و تنوع مطبوعات به سرعت بــا در نظر گرفتن منافع تک تک
اجازه بدید یک نقب کوتاه و عمیق رشد کرد و به مرور حرفهی جدید اعضای خــودش  40-30نفر را به
بــه دل تاریخ بزنیم .انســان یک شــکل گرفت که روزنامهنگاری هم نزدیک کند و روز به روز اعتماد
موجود جمعی است و از لحظهای نامیده میشد .این شغل از روز اول بیشتریدر میان جمع ایجاد بکند.
که جمعهای انسانی از قبیلههای نقشی محوریدر توسعه اجتماعی به نظر شما اگر این نشست ها به
کوچک فراتر رفــت ،و به عبارت و سیاسی جوامع غربی بازی کرد به جای هفته ای یک بار مثال سالی
دیگر انســان دوران پیشاتاریخ را نوعی که تا همین امروز هم یکی از یک بار بود باز هم این جمع (این
پشت سر گذاشت نیاز به ارتباطات معیارهای اصلی توسعه رسانههای جامعه کوچک) شکل میگرفت؟
عیانتر شــد .نمیدانم تا چه حد یک جامعــه میتوانند به راحتی ما نمی توانیم همــه ایرانی های
درست است اما برخی ادعا میکنند ترجمان توسعهی اجتماعی همان
{>> ادامه در صفحه}34 :
که پست اختراع ما ایرانیها بوده ،جامعه محسوب بشوند
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تانی

سالنپذیراییورستوران

هـانی رز

برگ

سبزی پلو ماهی

ختفی

، ایدهای نو،مکانی استثنائی

میکس

هم سو با سلیقه وشان جامعۀ ایرانی
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فزمس

شیرین پلو بامرغ

قفقازی

جوجه کباب

زرشک پلو با مرغ

حلزونی

بلغاری

درمرکــــــز شهر مونرتال

فضایی بی نظـیر با ـغذااهی لذیذ

اریانی و مدیتراهن ای

آلبالو پلو بامرغ

همراه با دسر و پیش غذا های بسیار خوشمزه
 چای اصیل ایرانی،آب میو ٔه و معجون تازه
)سوپ یا ساالد و چای را میهمان ما هستید (رایگان
---------------------با نوش جان کردن غذاهای ما یقین خواهید کرد
که چنین کیف ّیتی فقط در هانی رز وجود دارد
کیترینگ هانی رز با سرویس کامل
در خدمت مجالس و میهمانی های شماست
-------------------%۱۰۰  نفر حالل۱۶۰ ظرفیت رستوران

جوجه کوبیده

:حلیم مخصوصهانیرز

__________________
1228 DRUMMOND

هریکشنبه

MONTREAL, QC, H3G 1V7

Tel: 514-876-4446
Delivery:514-876-4442

سلطانی

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

GALA
APPLES

VINE TOMATOES

CARROTS

LB.

LB.

EA.
CH.

LB.

RED GRAPES

CELERY

READY TO EAT

LIMES

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

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

PRÊT À MANGER

TOMATES SUR VIGNES
$2.18 kg

POMMES GALA
$2.18 kg

EA.
CH.
READY TO EAT

ROMAINE LETTUCE

PATATES DOUCES
$1.30 kg

CELERI

RAISINS ROUGES
$4.39 kg

LAITUE ROMAINES

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

EA.
CH.

EA.
CH.

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

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

GRAINES DE MAÏS À É
CLATER AKHAVAN 750 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

STUFFED VINE LEAVES
FEUILLES DE VIGNE
FARCIES
350 g

SPECIAL
EA.
CH.

AKHAVAN POPCORN
KERNELS

EA.
CH.

AKHAVAN PLAIN YOGURT

YOGURT NATURE AKHAVAN
750 g

EA.
CH.

CHOOPAN YOGURT SODA
Regular or Mint
BOISSON DE YOGURT CHOOPAN
Original ou Menthe 473 ml

EA.
CH.

CORTAS APRICOT JAM
CONFITURE AUX ABRICOTS
CORTAS 250 ml

EA.
CH.

AKHAVAN GREEN LENTILS
LENTILLES VERTES
AKHAVAN
750 g

CORTAS ROSE WATER
EAU DES ROSES CORTAS
300 ml

AKHAVAN RED LENTILS

LENTILLES ROUGES AKHAVAN
750 g

CORTAS ALMOND HALVA

HALVA AUX AMANDES CORTAS
2 lb. / 907 g

ORGE PERLÉ OU MONDÉ
AKHAVAN 750 g

1&1 CUCUMBER
PICKLES

CONCOMBRES MARINÉS
700 ml

SUNBEC TABLE SALT
SEL DE TABLE SUNBEC
1 kg

EA.
CH.

EA.
CH.

AKHAVAN PEARL OR
POT BARLEY

PAIN BARBARI AKHAVAN
500 g

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

AKHAVAN TRADITIONAL
BARBARI BREAD

EA.
CH.

EA.
CH.

HUILE D’OLVES EXTRA VIERGE
CORTAS 3 L

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

PISTACHIOS
ROASTED, SALTED

PISTACHES RÔTIES, SALÉES
$13.18 kg

EA.
CH.

ADORA BASMATI
RICE

RIZ BASMATI ADORA
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

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

GRAIN FED
CHICKEN LEGS

CUISSES DE POULET DE GRAIN
$3.93 kg

LB.

MARINATED OLIVES &
SUNDRIED TOMATOES

Halal

AGNEAU HACHÉ
$8.78 kg

LB.

Halal
Halal

WHOLE GRAIN FED
CHICKEN

POULET DE GRAIN EN ENTIER
$5.48 kg

Halal
Halal

LB.

GROUND LAMB

OLIVES MARINÉS ET TOMATES
$6.58 kg

LB.

MARINATED CHICKEN
DRUMSTICKS
PILONS DE POULET MARINÉS
$4.38 kg

Halal
Halal

LB.

TAKDANEH
POMEGRANATE JUICE

LB.

LAMB SHOULDER

ÉPAULE D’AGNEAU
$8.78 kg

JUS DE POMMES GRENADES
TAKDANEH 1L

EA.
CH.

CORTAS EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

EA.
CH.

LB.

Halal

LB.

Halal

AKHAVAN WHITE
SUGAR

GROUND BEEF

BOEUF HACHÉ
$6.58 kg

SUCRE BLANC AKHAVAN 10
lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

Halal
Halal
Halal

Halal

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

SWEET POTATOES

CAROTTES
2 lb. / 907 g

PRÊT À MANGER

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

ST-CHARLES

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

ناپذیر
بهای رقابت
کیفیت• عالی در سوپراخوان
سبزیجات با
انواع میوه
FRUITS
& بهVEGETABLES
FRUITS
ETجات و
LÉGUMES

نازل
عالی و قیمت
کیفیت
ایرانی با
خورش هایÀ
ها وMANGER
انواع کباب
READY
TO
EAT
• PRÊT

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

Tel.: (450) 676-9550

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

Tel.: 450-934-7744

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

مترجم رمسی

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،




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

بهروزآقاباباخانی

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

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

مشاور رمسی وام مسکن

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

لحظههای شیرین با
سفرۀعقدشیرین

نغمه سروران



 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

NDG

 انواع کباب،
جوجه کباب،
چلوکبابکوبیده
و...

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

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

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

www.akhavanfood.com

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

