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■ انتقال ارز به اغلب کشورها و برعکس ،تبدیل ارزها بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات ،بدون کارمزد ،با نرخ بهتر
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اختاپوسیبهنامسپاهپاسداران
و ساختمان ،انرژی و مخابرات را زیر
سلطه انحصاری خودشان گرفتهاند.
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی یک
«اختاپوس» اس��ت که برخی آن را
ب��ا «مافیا» همانند میدانند .س��پاه
پاسداران یک پدیده چند بعدی است
 :یک حزب سیاس��ی ،یک سازمان
مخفی شبیه به «فراماسونری» ،یک
ش��بکه اجتماعی ،یک ارتش موازی
و یک امپراطوری صنعتی .در حالی
که شورای امنیت سازمان ملل متحد
هم اکنون س��رگرم گفتگو پیرامون
مجازاتها بر علیه رژیم ایران است،
پاس��داران در بطن یک زور آزمایی
میان ایران و جامعه بین المللی قرار
گرفتهاند .قدرت اقتصادی و مالی سپاه

پاس��داران ک��ه عمود خیم��ه رژیم
مذهبی حاکم بر ایران هستند صرفا
یک س��ازمان نظامی نیستند ،بلکه
یک امپراطوری صنعتی نیز هستند
که مستقیما در برنامه هستهای ایران
دخال��ت دارند و هم اکنون در تالش
هس��تند تا چندین ق��رارداد نفتی و
گازی به ارزش میلیاردها دالر را زیر
کنترل خودشان بگیرند.
در پشت پرده ،تمامی امور رژیم ایران،
منجملهبرنامههایهستهایجمهوری
اس�لامی ،زیر کنترل پاسداران قرار
دارند .آنها ش��بکههای تروریس��تی
گوناگون را کنترل میکند ،همه گونه
قاچ��اق انجام میدهن��د و برخی از
بخشهای اقتصاد کشور ،همچون راه
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فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

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

Tel: 514-938-7277 2178 Ste-Catherine W.

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

Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

درخدمت هموطنان سراسرکانادا

مونتریال ،تورنتو ،ونکوور
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

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

Tel.: 514-620-5551
NDG:

•6170 Sherbrooke W.

ی وایز در مرکز شهر
شعبه سابق مان 

خدمات ارزی
514-844-4492

انتقال ارز به ایران در کمتر از 24
ساعت و با تضمین بهترین نرخ روز
1006, De La Montagne, Suite 201,
Montréal, Qc H3G 1Y7

Luciene
l'Allier

Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029
Toll Free:1-866-989-2229
Email: info@khazarexchange.com
www.khazarexchange.com
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3363 Cavendish

(514)487-0800

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

Chartered Real Estate Agent

 با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

_______________________________
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 :CDN

DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca



1405 Maisonneuve W.

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com
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دکتر شریف نائینی:
جراح دندانپزشک

Mobile: 514.567.3169

پارستورز

Tel.: 514-485-4744

fhemmatiyan@sutton.com

Montreal, Qc., H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.426.3596

سالنآرایشفریبا
West Island:
•15760
boul Pierrefonds

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

1155 Rene Levesque w. #2500
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 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

فیروز همتیان

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

با 18سال سابقه درخشان

در مونتریال و South shore

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

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

6600 Trans-Canada, Suite 750

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امور ارزی

زماسیب

مشاور امالک و مستغالت

با 18سال سابقه کاری در کانادا
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پاسداران مستمرا رو به افزایش است.
دیروز مطبوعات محلی در ایران خبر
دادند که پاسداران از طریق مجتمع
صنعتی موس��وم به «خاتم االنبیاء»
در حال بدس��ت گیری کنترل یک
پ��روژه نفتی و گازی ب��ه ارزش ۱۰
میلیارد دالر هس��تند .این نمونهای
از هدایایی اس��ت ک��ه رژیم ایران به
پاس��داران میدهد .پاسداران در ماه
آوریل اعالم کردند که آمادگی دارند
در میدانه��ای نفت و گاز کش��ور
جایگزین کمپانیهای غربی بشوند.
ص4 :
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ایران...

اختاپوسی به نام سپاه پاسداران

ایران :سفر به بطن
امپراطوری پاسداران
مقالهای به قلم «ایو بوردیون»
()Yves Bourdillon
منتشر شده در روزنامه فرانسوی
« Les Echosپژواکها»
 25می2010
مترجم  :انوشیروان بزرگمهر
پاس��داران که عمود خیم��ه رژیم
مذهبی حاکم بر ایران هستند صرفا
یک س��ازمان نظامی نیستند ،بلکه
یک امپراطوری صنعتی نیز هستند
که مستقیما در برنامه هستهای ایران
دخالت دارند و هم اکنون در تالش
هس��تند تا چندین قرارداد نفتی و
گازی به ارزش میلیاردها دالر را زیر
کنترل خودشان بگیرند.
در پش��ت پرده ،تمام��ی امور رژیم
ایران ،منجمله برنامههای هستهای
جمه��وری اس�لامی ،زی��ر کنترل
پاسداران قرار دارند .آنها شبکههای
تروریستیگوناگونراکنترلمیکند،
همه گون��ه قاچاق انجام میدهند و
برخی از بخشهای اقتصاد کش��ور،
همچون راه و س��اختمان ،انرژی و
مخاب��رات را زیر س��لطه انحصاری
خودش��ان گرفتهاند .سپاه پاسداران
انقالب اس�لامی یک «اختاپوس»
اس��ت که برخی آن را ب��ا «مافیا»
همانند میدانند .سپاه پاسداران یک
پدیده چند بعدی است  :یک حزب
سیاسی ،یک سازمان مخفی شبیه به
«فراماسونری»،یکشبکهاجتماعی،
یک ارتش موازی و یک امپراطوری
صنعتی .در حالی که شورای امنیت
س��ازمان مل��ل متحد ه��م اکنون
س��رگرم گفتگو پیرامون مجازاتها
بر علیه رژیم ایران اس��ت ،پاسداران
در بطن یک زور آزمایی میان ایران
و جامعه بین المللی قرار گرفتهاند.
ق��درت اقتص��ادی و مال��ی س��پاه
پاسداران مستمرا رو به افزایش است.
دیروز مطبوعات محلی در ایران خبر
دادند که پاسداران از طریق مجتمع
صنعتی موسوم به «خاتم االنبیاء»
در حال بدس��ت گیری کنترل یک
پ��روژه نفتی و گازی ب��ه ارزش ۱۰
میلیارد دالر هس��تند .این نمونهای
از هدایایی اس��ت که رژیم ایران به
پاسداران میدهد .پاسداران در ماه
آوریل اعالم کردند که آمادگی دارند
در میدانه��ای نفت و گاز کش��ور
جایگزین کمپانیهای غربی بشوند.

اما کارکرد داخلی این نهاد
چگونه است؟
در فوریه « ،۲۰۰۸راند کورپوریشن»
( )Rand Corporationیک��ی از
نادرتری��ن گزارشها درباره س��پاه
پاس��داران را منتش��ر کرد .در این
گزارش گفته ش��ده بود که «سپاه
پاسداران یک س��ازمان اجتماعی ـ

سیاسی ـ اقتصادی رو به گسترش
است و نفوذ آن در همه عرصههای
زندگی سیاسی و اجتماعی در ایران
در حال افزایش اس��ت» .افس��ران
شاغل یا بازنشس��ته سپاه مناصب
کلیدی کشور را در انحصار خودشان
گرفتهاند  ۷ :وزیر از  ۲۱وزیر موجود
در دول��ت (ازجمل��ه وزی��ران نفت،
دارایی ،ارتباطات ،دفاع ،کشور ) ،یک
سوم از کرسیهای مجلس ،یک سوم
استاندارها و فرماندارها ،تعداد فراوانی
از شهرداران و سفیران.
س��پاه پاس��داران در واقع به مثابه
یک موسسه تربیت کننده مدیران
کشوری اس��ت ،البته یک موسسه
منحص��ر به ف��رد ک��ه پادگانها و
ش��کنجه گاههای متعدد در اختیار
دارد .از همان بدو آفرینشش توسط
آیت الله خمینی در می ،۱۹۷۹سپاه
به گونهای سازماندهی شده بود که
سپر دفاعی و «چشمها و گوشهای»
رژیم اسالمی باشد .ماموریت درجه
یک پاسداران س��رکوب اعتراضات
مردمی در داخل کش��ور است .آنها
از بهترین تجهیزات نظامی برخوردار
هستند و رژیم ایران برای پاسدران
یک ارجحیت ویژه قائل اس��ت ،زیرا
ارتش منظم را چندان قابل اعتماد
بشمار نمیآورد.
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شفاف س��روکار داش��ته باشند در
فهم کارک��رد نهادهای وابس��ته به
پاسداران دچار سردرگمی میشوند.
بنا به گفته مطبوعات اپوزیس��یون
ایران ،امپراطوری پاس��داران برخی
از بخشهای اقتصاد کش��ور را زیر
س��لطه انحصاری خ��ودش گرفته
است .بخشهایی همچون  :معامالت
امالک ،جراحی لی��زر ،جهانگردی،
عینک سازی ،دخانیات ،کشاورزی،
کشتی س��ازی ،توزیع آب ،حمل و
نقل زمینی ...،ع�لاوه بر همه اینها،
پاس��داران در بخشهای گوناگون
اقتص��ادی س��رمایه گذاریه��ای
متع��ددی انج��ام دادهان��د  :معادن
فلزات گوناگون (مس ،زنگ ،سرب)،
میدانه��ای گاز ،ش��رکت هوای��ی
پارس ،بانک مهر ،بانک انصار ،شرکت
نفتی کیش شرقی ،چندین کارخانه
اتومبی��ل س��ازی ،چندین مجتمع
نظامی ـ صنعتی و چندین کارخانه
صنایعالکترونیکیکهدرزمینهتولید
تلفن و کامپیوتر مشغول به فعالیت
هستند .ریچارد استوارت لوی ،معاون
وزیر دارایی آمریکا ،در ماه فوریه ،در
زمانی که آمریکا مجازاتهایی را بر
علیه  ۴ش��رکت وابسته به شرکت
خات��م االنبی��اء ب��ه اجرا گذاش��ته
ب��ود ،اینگونه نتیجه گی��ری کرده
بود « :کس��انی که ب��ا ایران تجارت
میکنند ،در اکثر موارد ،دانس��ته یا
ندانسته ،معامالتشان را با نهادهای
وابسته به پاسداران انجام میدهند.
» در کهکشان شرکتهای وابسته به
پاسداران ،خاتم االنبیاء یکی از نادر
شرکتهایی است که وابستگیش به
پاسداران یک موضوع علنی است .در
آغاز ،کار اصلی شرکت خاتم االنبیاء
جاده س��ازی و احداث تاسیس��ات
نفتی بوده است .این شرکت در سال
 ۱۹۸۸به منظور بازس��ازی کش��ور
پ��س از جنگ ای��ران و عراق ایجاد
ش��ده بود .این شرکت خیلی سریع
به یکی از اصلی ترین ش��رکتهای
مهندس��ی در ای��ران تبدیل ش��د.
شرکت خاتم االنبیاء هم اکنون بیش
از  25هزار کارمن��د دارد و تاکنون
 ۷۶۰۰طرح را به اجرا گذاشته است
 :سد ،مزرعه ،معادن ،ساختمان ،پل،
تونل ،جاده ،لولههای انتقال نفت و
گاز ،خطوط تلفن ...،اکنون بیش از ۶
سال است که شرکت خاتم االنبیاء
بیش��تر در زمینه احداث تاسیسات
نفتی مشغول به کار شده است .این
شرکت یک لوله انتقال نفت و گاز به
طول  ۹۰۰کیلومتر بسوی پاکستان
و هند ساخته است .هزینه این طرح
حدود یک میلیارد و سیصد میلیون
دالر بوده است .شرکت خاتم االنبیاء
تاسیس��ات دیگری در میدان نفتی
پارس جنوبی س��اخته است .گفته
میش��ود که نیم��ی از ذخائر گازی
کشور در میدان نفتی پارس جنوبی
واقع شده است.

یک رژیم نظامی با ظاهر
مذهبی
هیالری کلینتون در ماه فوریه امسال
گفته بود که پاسداران در ایران به یک
«دولت در دولت» تبدیل ش��دهاند.
باتوجه به تعداد زیاد مقامهای مهمی
که به پاس��داران واگذار ش��ده اند،
سخنان هیالری کلینتون در مورد
آنان به هیچوجه گزافگویی نبودهاند.
الزم است یادآوری کنیم که احمدی
نژاد خود یک پاس��دار بوده اس��ت.
برخی از تحلیلگ��ران تا آنجا پیش
رفتهان��د که گفتهاند انتخاب مجدد
او در ژوئ��ن  ۲۰۰۹ـ ک��ه از طریق
تقلبات گس��ترده ممکن ش��د ـ در
حقیقت یک کودتای پاسداران بوده
اس��ت .مالها نمای ظاهری رژیم را
تش��کیل میدهند ،ول��ی اهرمهای
کلیدی قدرت در دس��ت پاسداران
قرار دارند« .علی آلفونه» ،پژوهشگر
دانشگاه کپنهاگ که یکی از بهترین
کارشناس��ان مس��ائل مرب��وط به
پاسداران بشمار میرود ،بر این باور
است که رژیم ایران یک رژیم نظامی
با یک نمای مذهبی است .مالها که
طی  ۳دهه اخیر بیشتر در پی مال
اندوزی بودهاند هم اکنون در داخل
رژیم ایران قدرت شان کاهش یافته
اس��ت .در مقابل ،قدرت پاس��داران
بصورت قابل توجهی افزایش یافته و
آنها هم اکنون سهم بسیار مهمی در
قدرت دارند .صدها شرکت تولیدی و
تجاریمتعلقبهبنیادهایبهاصطالح
خیریه هستند ،ولی این بنیادها در
واقع به پاسداران وابستهاند .غربیها
که عادت دارند با س��ازماندهیهای امتیازات بی حد و حصر
همه ش��رکتهای وابسته به
پاس��داران از امتیازات بی حد
و حصر برخوردار هس��تند .به
حکم علی خامن��های ،آنها از
پرداخت هرگونه مالیات معاف
هس��تند و دول��ت نمیتواند
هیچگون��ه کنترلی ب��ر روی
فعالیتهای آنان اعمال بکند.
پاس��داران فقط به ولی فقیه
حساب پس میدهند .از سوی
دیگر ،آنها نزد بانکهای دولتی
از اعتبارات وی��ژه با نرخهای
ارزان قیمت برخوردار هستند.
در برخی از موارد عاجل ،بانک
مرکزیکشورمبالغدرخواست
شده توسط پاسداران را سریعا
به حساب شرکت خاتم االنبیاء
واری��ز میکند .ش��رکتهای

با یاد استاد شجاع الدین شفا

شجاع الدین شفا بزرگمردی که به تاریخ پیوست
و غمی که سراسر ایران را فراگرفت.
		
با دلی پُر اندوه چهلمین روز درگذشت استاد شجاع الدین شفا،
یکی از راستگوترین گزارش کنندگان تاریخ را
به همه ایران دوستان تسلیت می گویم.
هرچند او اکنون و به ظاهر در میان ما نیست ولی
رهنمودها ،کتاب ها و پژوهش های دانشورانه اش همیشه
در برابر ما و همه ی دلدادگان به ایران خواهد بود.
_____________________________
دکتر شفا تا آخرین روزهای زندگی اش در حال نوشتن و
خواندن بود و آخرین کتابش را هم به نام «حقوصق بشر،
قانون بیضه و بمب اتمی» در سال  ،۲۰۰۷که می گفت
بهترین کتاب اوست به پایان برد.
استاد شفا ،در سن  92سالگی ،در روز  17آوریل  2010برابر با  28فروردین 1389
به دور از میهنی که عاشقانه دوستش می داشت ،در خاک غربت پاریس ،چشمان
خسته خود را پس از  80-70سال کاوش بی وقفه در برگ های تاریخ و ادب ایران و
جهان فروبست و به آرامش رسید.
استاد شفا در جایگاه یک ادیب نامدار ،یک پژوهشگر راستین و یک مبارز دلیر و
بزرگ خود را برای همیشه زنده و ماندگار گردانید.
اگر ما امروز سپاسگزار تالش های خستگی ناپذیر او هستیم،
نسل های آینده از او ستایش خواهد کرد و از او خواهد آموخت.
______________________________________

«یک مسلمان ایرانی ،تنها از این جهت مسلمان است که پدرش مسلمان بوده است و پدر
او نیز بهمین دلیل مسلمان بوده که پدری مسلمان داشته است ،و پایان این خط زنجیر به
زرتشتی فلک زده ای می رسد
که با شمشیر عرب الالله االلله گفته بود ،بی آنکه حتی معنی آن را دانسته باشد».

شجاع الدین شفا« :تولدی دیگر»
همدردیمی کنیمباخانواده او،بستگانشوهمهدوستدارانشدرسراسر ایرانوجهان

دکتر شریف نائینی

وابس��ته به پاس��داران از این امکان
برخوردار هس��تند ک��ه تجهیزات
مهندسی رزمی نهادهای نظامی را
بطور رایگان ب��رای انجام طرحهای
مدنی مورد اس��تفاده ق��رار بدهند.
این کار به آنه��ا امکان میدهد که
طرحه��ای مزبور را ب��ا قیمتهایی
بس��یار ارزان تر از قیمت بازار انجام
بدهن��د و رقبای تجاری خ��ود را از
صحن��ه حذف بکنند .بن��ا به گفته
عل��ی آلفون��ه ،در جریان خصوصی
سازی شرکتهای دولتی ،پاسداران
مهرههای خود را ب��ه جلو میبرند.
به این ترتیب ،ش��رکتهای دولتی
کمابیششفافبهشرکتهایدولتی
کامال غیر شفاف تبدیل میشوند .در
مجموع پاسداران کنترل حداقل یک
س��وم از اقتصاد کشور را زیر سلطه
خودشانگرفتهاند.
رفس��نجانی به اصط�لاح «اصالح
طلب» ،که از س��ال  ۱۹۸۹تا سال
 ۱۹۹۷رئیس جمهور بوده است ،به
منظور حمایت از نفرات خودش که
به «مافیای نفتی» مشهور هستند
در گذش��ته ت�لاش کرده ب��ود که
در برابر تجارت پیش��گی پاسداران
موانعی را ایجاد بکند .پس از انتخاب
محمود احمدی نژاد در سال ،۲۰۰۵
پاسداران در عرصه تجارت پیشگی
دیگ��ر هیچگون��ه حد و م��رزی را
نمیشناسند .به دس��تور دولت ،به
بهانه مالحظات مرتبط با امنیت ملی،
طرحهای احداث تاسیسات گوناگون
بدون انجام هیچگونه مناقصهای به
پاسداران واگذار میشوند .آزاده کیان
میگوی��د « :در هر صورت ،اگر هم
یک مناقصه به اجرا گذاشته بشود،
کسی جرات نمیکند که در چنین
مناقضهای شرکت کرده و با پاسداران

به رقابت بپردازد .شرکتهای ایرانی
خودش��ان به خوب��ی میدانند که
س��ودهای عمده سهم پاس��داران
هس��تند و آنه��ا باید به س��ودهای
اندک بسنده بکنند» .برای نمونه ،در
سپتامبر گذشته شرکت «مبین» که
وابسته به پاسداران است در عرض
چند دقیقه ،ب��دون آنکه هیچگونه
رقیبی در برابر او وجود داشته باشد،
ب��ا پرداخت  7و نیم میلی��ارد دالر
نیمی از سهام یک شرکت مخابراتی
دولت��ی بن��ام «ت سای » ()TCI
را خری��داری کرد .این اق��دام برای
پاسداران از اهمیت ویژهای برخورد
اس��ت زیرا آنها خواهند توانست به
این ترتیب به آسانی به استراق سمع
پرداخته و مکالمات تلفنی را کنترل
بکنن��د .ش��رکت «ت سای » در
میان مهم ترین شرکتهای حاضر
در ب��ورس ته��ران در رده دهم قرار
دارد .پاسداران بلد هستند که چطور
با به تصویب رساندن برخی قوانین
ویژه از منافع مالی خود دفاع کنند.
حتی مواردی وجود داشته است که
پاسداران با توسل به نیروی نظامی
رقیبان تجاری خود را مورد تهدید
قرار دادهاند (مراجعه ش��ود به مقاله
روزنامه «لزاکو» در این زمینه).
مجازاتهای احتمال��ی که ممکن
اس��ت بر علیه رژیم ای��ران به اجرا
گذاشته ش��وند را باید در چارچوب
ش��رایط فوق الذکر م��ورد نظر قرار
داد .مجازاتهایی که شرکت خاتم
االنبیاء را هدف قرار دادهاند نمونهای
از راهبردهایی است که سازمان ملل
متحد میتوان��د دنبال بکند .هدف
این راهبرد این است که داراییهای
پاسداران در خارج از کشور مسدود
ش��ده و منابع درآمدهای پاسداران

خشک ش��وند تا آنها مجبور شوند
ک��ه از برنامهه��ای مخفیان��ه غنی
سازی اورانیوم صرفنظر بکنند .هدف
قراردادن منابع مالی پاسداران عواقب
وخیمی برای کلیت رژیم در بر خواهد
داش��ت .بخش عم��ده درآمدهای
پاس��داران به جیب کس��انی واریز
میش��ود که در راس سلسه مراتب
رژیم قرار دارند .آزاده کیان که یک
کارشناس مسائل ایران در دانشگاه
پاریس است میگوید که بر خالف
سران سپاه پاسداران ،اعضای عادی
این نهاد دستمزدهای اندکی دارند و
گاهی حتی مجبور هستند که یک
شغل دوم داشته باشند .مجازاتهای
بین المللی از این قابلیت برخوردارند
که در داخل س��پاه ش��کافهایی را
ایجاد بکنند .بر خالف تصور برخی
از افراد ،س��پاه پاسداران یک کلیت
یکپارچه و همگون نیست.

جتارت پیشگان و

فرقه گرایان
یک منب��ع آگاه در تهران میگوید
« :در می��ان پاس��داران هم��ه جور
اف��راد یاف��ت میش��وند  :آرم��ان
گرایان س��اده لوح ،اف��راد عمل گرا
(پراگماتی��ک) ،آدمکش��ان ،تدوین
کنندگان استراتژی ،تجارت پیشگان
و متعصب��ان کوراندی��ش .با توجه
ب��ه همین ویژگی ناهمگ��ون بودن
سپاه ،برخی از فرماندهان پاسداران
در جریان ش��ورشهای تابس��تان
سال گذشته هشدار داده بودند که
آنها «بس��وی مردم آتش نخواهند
گشود».
{>> ادامه در صفحه}31 :
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فراخوان تظاهرات

ایران د ر تداوم سرکوب...

حتی برخی از رساله ها و
کتاب های مراجع را جمع
 22خرداد سالروز انتصاب مجدد احمدی نژاد
کردند".
و روزی که رژیم حاکم اراده ملت ایران را به هیچ گرفت
آق��ای موس��وی درب��اره
و معترضین و صاحبان حق را زندانی ،شکنجه کرد
جنبش اعتراضی در ایران
تعدادی را هم کشت و هنوز هم می کشد...
که بعد از انتخابات ر یاست
جمعه  11جون  2010از ساعت  11صبح الی 3
جمهوری  ۲۲خرداد سال
گذش��ته آغ��از ش��د و به
بعدازظهر در مقابل سفارت اشغالی ایران در اتاو،
جنبش سبز مشهور است ،گفت" :جنبش سبز یک
واقع در  345خیابان متکاف تظاهرات می کنیم:.
جریان ادامه دار است که نه با بستن و گرفتن و تهدید
Metcalfe Street Ottawa, ON K2P 2K2
و زندانی کردن و نه با کشتن متوقف نخواهد شد ...این
کمیته برگزاری تظاهرات
جنبش یک جنبش چهار فصل است .تجدید حیات
تلفن اطالعات514-772-7424 :
می کند ،در شکل های مختلف ظاهر می شود .اینطور
نیست که برای یک مقطع کوچک باشد و یا ارتباطی
به شخص خاص داشته باشد".
او در مورد شیوه های پیشبرد اهداف این
جبنش به هواداران خ��ود توصیه کرد از
هر فرصتی برای "گس��ترش آگاهی های
سیاس��ی ،اجتماعی تالش کنند حتی با
سومین کنسرت شیدا قره چه داغی
گفتن یک نکته در جمع کوچک".
سومین کنسرت از سلسله کنسرت های دیالوگ توسط خانم شیدا قره
آق��ای موس��وی تاکید کرد" :گس��ترش
چه داغی تحت عنوان «موسیقی کالسیک بر شعر نو ایران» روز شنبه
آگاهی بزرگترین ابزار جنبش اس��ت .ما
 19ژوئن  2010ساعت هفت و نیم شب در شماره  5035خیابان مزنوف
با کس��ی نمی خواهیم دع��وا کنیم .تنها
غربی (مترو واندوم) برگزار می شود .عالقه مندان به شرکت می توانند
از حقوق خ��ود دفاع می کنیم و ابزارمان
جهت تهیه بلیت با شماره های  514-486-9660و 514-965-6038
هم��ان آگاهی رس��انی به مردم اس��ت و
تماس بگیرند .ورودی 25 :دالر (دانشجویی  15دالر )
جلوی کس��ی را هم سد نمی کنیم .آنها
نوازنده پیانو :شیدا قره چه داغی /سوپرانو :فریبا افضلی /تنور :کودی
می توانند تبلیغ کنند که ما درست نمی
گرو  /CODY GROWEفلوت :هیدر هووز /HEATHER HOWES
گوییم .ما انتظار نداریم که آنها جوانمردانه
انیمیشن :نیما اهتمام NIMA EHTEMAM
عمل کنند ،از صدا و سیمایشان گرفته تا
باقی رسانه هایشان".

حکو مت
ا ی��ر ا ن
دانست.
آقای موسوی با ذکر این نکته
که "نظام در حال حرکت به
س��مت تک صدایی است و
تک صدایی منجر به استبداد
و دیکتاتوری می شود" ،گفت:
"اینکه اینها طاقت ندارند یک
وبالگ معمولی را آزاد ببینند و امروز هیچ رسانه ای
حتی در سطح مجازی نیست که در اختیار ما باشد
و از فیلترینگ در امان مانده باشد ،همه نشانگر این
است که پاشنه آشیل یا چشم اسفندیار آنها مسئله
آگاهی است".
آقای موسوی درباره دهه اول بعد از انقالب سال ۵۷
ایران که در هشت سال آن او نخست وزیر بود ،گفت:
"تشییع جنازه بی نظیر و تاریخی امام خمینی (در
سال  )۱۳۶۸که میلیون ها نفر در آن حضور داشتند
نشانی است از پشتیبانی یک ملت از انقالب و آنچه
که در  ۱۰س��ال اول انقالب اتفاق افتاد .بدون اینکه
برخی اشکاالت را نادیده بگیریم ،این موضوع نشانی
از تحقق بسیاری از ارزش ها بود".میرحسین موسوی
در مقایس��ه آزادی های قبل و بعد از انقالب به آزاد
نبودن کتاب ها در پیش از انقالب اشاره کرد و گفت:
"اما پس از انقالب نمایش��گاه کتاب برپا شد تا نشان
داده شود این نظام ،معتقد به برخورد اندیشه هاست
و به واقع یک انقالب فرهنگی شکل گرفته است .اما
در همین یک مورد آنچه را که می خواستیم ،مقایسه
کنید با اتفاقات حیرت آور نمایشگاه کتاب امسال که

موسوی :مگر زندانی کردن ها
توانست رژمی شاه را حفظ کند؟

میرحس��ین موسوی ،از رهبران مخالفان در ایران ،با
انتقاد از بازداشت مخالفان گفت مگر رژیم شاه با به
زندان انداختن مخالفانش سقوط نکرد؟
آقای موسوی که در جمع تعدادی از زندانیان سیاسی
قب��ل از انقالب صحبت می کرد ،با اش��اره به تغییر
وضعیت رسانه ای و گردش اطالعات گفت" :در چنن
فضایی رفتن به س��مت الگوها و چارچوب هایی که
عقال عدم کارآمدی آنها روش��ن بوده ،جای تعجب و
تاسف دارد".
میرحسین موس��وی خالی بودن زندان ها و جشن
گرفتن بسته ش��دن زندان اوین را یکی از آرزوهای
انقالبیون س��ال  ۱۳۵۷در ایران دانست و گفت" :اما
حاال آنجا ساختمان سازی می کنیم که حجره های
بیشتری داشته باشیم برای حبس بیشتر".
آقای موس��وی همچنین گفت" :اگر قرار باش��د که
نظام باقی بماند ولی با پر کردن زندان ها یا با زدن و
گرفتن دانشجویان و کارگران مسلمان ،هنرمندان و
س��ینماگران و روزنامه نگاران ،آیا می توان از چنین
نظامی در جهان دفاع کرد؟"
میرحسین موسوی با انتقاد از فیلترینگ وب سایت
های اطالع رسانی ،آگاهی بخشی را چشم اسفندیار
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½ تخلفات جزائی :اشخاص و شرکت ها
½ جرائم راهنمایی و رانندگی :سرعت و...
½ درخواست عفو و ابطال اسناد
www.nouraie.com
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سرورصدر

law
Lida Sara Nouraie
Tel.: (514) 397-9284
Tel.: (514) 836-5432

Impaired driving
White collar crime, fraud
Conjugal violence
Assault, threat, sexual infractions
Breaking and entering, theft
Possession and trafficking in narcotics
Penal infraction for individuals and corporations
)Highway Safety Code (speeding tickets, etc.
Pardons and waivers applications











; ;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

نسرینعینالهی

درخدمت هموطنان گرامی

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

مشاور امالک:

>>

مسکونی و جتاری
خرید و فروش
امالک و مستغالت

در سراسر مونتریال بزرگ

>> برآورد رایگان

مسکن و جتاری

cell: (514) 839-7978 Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

$263,900 NDG
Benny street.

_________________
Nasrin Eynollahi
Agente Immobilier Affilié
1564 Heron
Dorval, QC H9S 1B7

Office.: 514-636-2981
n.eynollahi@adresz.com

Minoo Eslami

Agent immobilier affilié
Email:
minoo.eslami@century21.ca

امیرکفشداران

www.masoudnasr.com

مسعود نصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

_______________

630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.

Montreal, QC H3A 1E4

Tel.: 514-303-2977

________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
Fax: 514-303-6522
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
www.ak-law.ca email: info@ak-law.ca

Masoud Nasr

groupe sutton - sur l’ile inc.
Courtier immobilier agréé

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

وکیل دعاوی

Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
mnasr@sutton.com
www.sutton.com

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

شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین) تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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ایران:اعتراض...
محمد نوریزاد خطاب
به آیتاهلل خامنهای:
دوست دارم کهریزک
دوم را معرفی کنم

خدمات حسابداری و دفترداری

انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی

ش هــر
نبه و
ی
ک
ش
ن
به
ناه
ـ
ـ
ـ
ـار:
آبگوش
ت
گ
ر
دن

غذا آماده
take
برای out

________________
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________
در قلب NDG
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

ساعات کار 7 :روز
هفته :از  11و نیم صبح

ساندویچ مرغ $5.00 .....................................................................
ساندویچ زبان $5.00 .....................................................................
ساندویچ مغز $5.00 .....................................................................
ساندویچ کوکوسبزی $5.00 ....................................................
ساندویچ سوسیس بندری $5.00 .........................................
ساندویچ مارتادال $5.00 ............................................................
ساندویچ بوقلمون $5.00 ...........................................................
ساندویچ الویه $5.00 ...................................................................
ساندویچ کتلت $5.00 ................................................................
ساندویچ کتلت مرغ$5.00 ......................................................
جوجه کباب $5.00 .......................................................................
فیله کباب $6.00 ...........................................................................
کشک و بادمجان $5.00 ..........................................................
شله زرد $2.00 ..............................................................................
آش رشته $4.00 ..........................................................................
سوپ جو $4.00 ...........................................................................
عدسی $4.00 .................................................................................
ته چین مرغ $6.00 ....................................................................
کوفته تبریزی $6.00 .................................................................
شنیتسل مرغ $6.00 ................................................................
دل و جگر مرغ $5.00 ..............................................................
خوراک لوبیا $4.00 .....................................................................
میرزاقاسمی $6.00 .....................................................................

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

514-996-9692
-------------------

PAIVAND
Published: since1993

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



Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE








_____________
Tel: 450-656-0724

1005 Geoffrion,
Greenfield Park, Qc J4V 3E7
Fax: (450) 462-2197
Email: Singh_hp55@hotmail.com

MONTRÉAL QC
H3X 2H9



514-996-9692
Fax:

514-313-5656

Email:
Paivand@videotron.ca

www.paivand.ca
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

Vancouver:

Voyages Lexus

انواع ساندویچ های سرد و گرم
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

چای قهوه

Personal Income Tax Returns
Corporate Tax Returns
Company Registration
Payroll Services
GST/PST Reports
Bookkeeping
Oath Commissioner Services

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

کلبهعموجمال
کیـــترینگ
جمـــال

............................................................................
 .....چون کسانی که بزن و نوامیس مردم تجاوز کردند ،کسانی که در
مقعد محس��ن روح االمینی چوب جارو شکستند ،کسانی که بعد از
آنی که دکتر رامین پوراندرجانی معاینه کرد محسن را و فهمید که
آن طفل بیگناه از درد دارد می میرد او را هم کشتند و دیگر جنایات
را هم کردند هم از قماش حدادعادل بودند و هم از قماش پسرش و
خانواده اش و دامادش و مرادش و رهبرش و مراد رهبرش .آری برای
همین است که او می خواهد برای زندانهای امام زمان اعاده ی حیثیت
کند .ولی چه باک که در سراسر ایران روزی یک میلیارد رحمت بگور
و روح و روان شاه و پدرش می شود ،و روزی دهها برابر لعنت به خمینی و خاندانش
و خانواده اش و جدش و آبادش می شود .حاال شما خودتان این دو حکومت را با هم
مقایس��ه کنید! بعد حساب زندانهای دو رژیم بدستتان می آید .حداد عادل فراموش
کرده که انقالبی اسالمی بودن نه تنها مزیتی نیست بلکه یکی از لکه های ننگین ایران
است ،امروز انقالب فقط سبز است! (با احترام ،از تهران)

HARINDER SINGH

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

سیروس
یحیی آبادی
سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

وی در زندان اوین دیدار کرد.
آق��ای نوریزاد در یادداش��تی که مت��ن کامل آن
امروز یکشنبه در وبسایت کلمه منتشر شده ،به
جزئیات این دیدار اشاره کرده و موضوع نامه به رهبر
جمهوری اسالمی را مطرح کرده است.
در همین دیدار اس��ت که دولتآب��ادی از نوریزاد
میخواه��د در نامهای از رهبر جمهوری اس�لامی
تقاضای عفو کند.
آنطور که نوریزاد نوشته است ،وی در این دیدار به
دادستان تهران گفته که «من تقاضای عفو نمیکنم،
چراکه معتقدم خطایی مرتکب نشدهام».
نوریزاد در این دیدار همچنین افزوده که «هرکجا
قانون نباشد ،پای یزید در میان است؛ مثل دستگاه
قضائی ما که معتقدم هیچ ربطی به اسالم ندارد».
این فیلمس��از در عین حال از «آلوده» بودن اکثر
نهادهای جمهوری اسالمی انتقاد کرده و از دادستان
تهران خواسته از مقام خود استعفا کند ،چرا که به
اعتقاد وی «عدالت در دستگاه قضائی ما بیشتر یک
شوخی بزرگ است».

«کهریزک قابل مقایسه با
قبل از انقالب نیست!»

سایت مجموعه آثار

 9خرداد :محمد نوریزاد نویسنده و فیلمساز زندانی،
در نامهای به آیتالله علی خامنهای ،از زندان اوین به
عنوان «کهریزک دوم» یاد کرد.
آقای نوریزاد این نامه را به خواست عباس جعفری
دولتآبادی ،دادستان تهران نوشته و در زندان اوین
تحویل وی داده است.
آنطور که نوریزاد نوشته است ،آقای دولتآبادی
در این دیدار از وی خواس��ته بود در نامهای از رهبر
جمهوری اسالمی تقاضای عفو و بخشش کند.
نوریزاد در این نامه خطاب به آقای خامنهای نوشته
است« :من در اوین با هتاکی بازجوهای بیسواد و
ضرب و شتم آنان مواجه شدهام».
در نامه این فیلمس��از آمده که بازجویان در زندان
اوین« ،ب��ه قبیحتری��ن روشها از متهم��ان اقرار
میگیرند .با کثیفترین رویه و با زدنها و فحشها
و تحقیرهای پلید».
وی اضافه کرده است« :خیلی دوست داشتم در یک
مالقات حضوری کهریزک دوم را به ش��ما معرفی
کنم و از فجایع رفتاری کس��انی بگویم که ادعای
سربازی امام زمان را دارند».
محمد ن��وریزاد در جریان وقایع پس از انتخابات،
سه نامه به آقای خامنهای نوشت و در وبالگ خود
منتش��ر کرد که این نامهها منجر به بازداشت وی
شد.
وی ب��ه اته��ام «توهین» به رهب��ری و رئیس قوه
قضائیه از  ۳۰آذر  ۱۳۸۸در بازداشت به سر میبرد.
او چهارمین نامه خود به آقای خامنهای را چندی
پیش از داخل زندان اوین نوش��ت که بازتابهای
فراوانی به همراه داشت.
دادگاه در حک��م ب��دوی برای ای��ن روزنامهنگار و
فیلمساز ،سه سال و نیم حبس به عالوه  ۵۰ضربه
شالق تعیین کرده است.
محمد نوریزاد در اعتراض به وضعیت خود اواخر
اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا زد که عباس
جعفری دولت آبادی در روز سوم اعتصاب غذایش با

956

•
•
•
•
•

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

Tel.:

پیوند جویای دیدگاه های
متفاوت و مخالف 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.

■ توضیح مهم:

بهدلیلهماهنگی،شمارهگذاری
دوهفتهنامهپیوندمونتریال،باپیوندو
نکوور(کهبصورتهفتگیمنتشرمی
شود)تنظیممیگردد.

•



(514) 849-7711

Ext.: 243

•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا
مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده
________________________________

1455 PEEL, local 148,

 حتویل بلیت در محل کار
شما در اسرع وقت

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

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

_________
برایمابنویسیداما...
کوتاه ،زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است،
لطفا سعی کنید نوشته ها از 500کلمه
بیشتر نشود .نوشتارهای خود
راترجیحابامایکروسافتوردفارسی
تایپ ،سپسایمیلکنید.

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville StLaurent, South Shore, Laval,
West Island, & all Surrounding
suburbs...

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
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ایران:درراهآزادی...
رهبر اّ
قلبی،
مدرک اّ
قلبی!
«بیله دیگ،
بیلهچغندر»

شهباز خنعی

snak2@live.ca

نظام والیت فقیه از آغاز تا انجامش
یک نظ��ام جعلی و تقلّبی اس��ت.
آغازش ک��ه در  12فروردین 1358
با پرسش مبهم "جمهوری اسالمی،
آری ی��ا نه؟" ب��ود و در آن هنوز از
والیت فقیه  -وسپس والیت مطلقه
فقیه – خبری نبود ،به دلیل این که
چیزی درب��اره محتوای "جمهوری
اسالمی" نمی گفت جعلی و تقلّبی
بود و سراس��ر حیات  31ساله اش
نیز که برپایه دروغ ،خدعه ،تزویر و
عوامفریبی س��رپا مانده ،چیزی جز
جعل و تقلّب نیست.
در چنین نظام��ی ،هرازچندگاهی
جنجالی درمورد تقلّبی بودن مدرک
تحصیلی یکی از پرقیچی های نظام
مدتی ذهن
برپا می ش��ود تا ب��رای ّ
مردم را از مشکالت فزاینده به جایی
دیگر معطوف س��ازد و به اصطالح
عوام آنها را س��رکار بگذارد .ازجمله
این جنجال ها ،سروصدایی بود که
حدود دوسال پیش درمورد جعلی
بودن مدرک دکت��رای علی کردان
مدتها مردم را سرگرم
برپا ش��د و تا ّ
کرد.
ماجرا چنین بود که درسال ،1387
محمود احمدی نژاد پس از برکناری
پورمحم��دی از وزارت
مصطف��ی
ّ
کشور ،علی کردان را به عنوان وزیر
معرفی کرد.
پیشنهادی به مجلس ّ
مدعی بود که از دانش��گاه
ک��ردان ّ
آکسفورد انگلستان در رشته حقوق
اساس��ی مدرک دکترای افتخاری
دارد .به دنبال بحث هایی که درمورد
جعلی بودن دکترای افتخاری کردان
درگرفت ،احم��د توکلی ،نماینده و
رییس مرکز پژوهش های مجلس،
از طریق وبگاه خبری خود" :الف" از
دانشگاهآکسفورداستعالمکردومقام
های دانشگاه آکسفورد در پاسخ این
استعالم رسما اعالم نمودند که وی
نه دکترای افتخاری و نه هیچ مدرک
دیگری از این دانشگاه دریافت نکرده

است .وزارت کش��ور در واکنش به
این اقدام بیانیه ای منتش��ر کرد که
درآن آمده ب��ود « :مدرک دکترای
افتخاری وزیرکش��ور پ��س از طی
مراحل قانونی ازس��وی رییس کل
بخش خاورمیانه دانشگاه آکسفورد،
استیفن پرینگل و به امضای سه نفر
از اساتید معروف و مشهور دانشگاه
آکس��فورد صادرگردی��ده اس��ت و
هیچگونه خدش��ه ای در صحت آن
وجود ندارد»!
س��ایت خبری "الف" که از دانشگاه
آکس��فورد درباره دکترای افتخاری
کردان استعالم کرده و پاسخ منفی
توسط قاضی
آنرا منتش��ر کرده بود ّ
سعید مرتضوی توقیف شد.
محمدرض��ا
روز  20م��رداد ّ ،1387
رحیمی ،معاون پارلمانی و حقوقی
رییسجمهوریازشکایتوزیرکشور
به دادگاه خبرداد« :آنهایی که مدرک
تحصیلی آقای کردان را زیر سئوال
برده اند ،باید در محکمه پاس��خگو
باش��ند و دولت نیز ای��ن موضوع را
پیگیری خواهد کرد» .چند روز بعد،
علی کردان اعالم کرد« :دلیلی برای
شکایت از کسانی که مدرک مرا زیر
سئوال برده اند وجود ندارد و در این
باره از کسی شکایت نکرده ام».
محموداحم��دی ن��ژاد ،م��درک
تحصیلی را کاغذپ��اره ای نامید که
برای خدم��ت به مردم نیازی به آن
محمدرضا رحیمی رسانه
نیس��تّ .
ها را تهدید کرد درصورت پیگیری
موضوع م��درک جعلی علی کردان
از آنان ش��کایت خواهد ک��رد و در
مجلس برای بازپ��س گیری امضاء
نمایندگان از طرح استیضاح کردان،
به نمایندگان چک های  5میلیون
تومانی داد .علیرضا زاکانی ،یکی از
نمایندگان مجلس گفت دلیل تهدید
رحیمی آن است که مدرک دکترای
خود اوهم تقلّبی است!
روز  13آبان  ،1387مجلس شورای
اس�لامی طرح عدم اعتماد به علی
ک��ردان را م��ورد مذاکره ق��رارداد
و این ط��رح ب��ا رأی اکثریت قابل
توجه نمایندگان حاضر در جلس��ه
ّ
به تصویب رس��ید .ماجرای کردان
بزودی درزیر سیل جنجال هایی که
محمود احمدی نژاد دربرانگیختن
آنها اس��تاد اس��ت دفن شد و علی
کردان هم چن��د ماه بعد دارفانی را

وداع گفت ا ّما "کردانیزم" از آن پس
گریب��ان دولت
مهرورز و عدالت
پرور را رها نکرد.
چندی بعد سه
تن از نمایندگان
مجل��س :الیاس
ن��ادران ،احم��د
توکلی و علیرضا
زاکان��ی درب��اره
محمدرضا رحیمی،
مدرک دکترای ّ
که با آغازکار دولت دهم به س��مت
مع��اون ا ّول رییس جمهوری ارتقاء
یافت ،به کمیسیون اصل  90مجلس
ش��کایت کردند .محمود احمدی
نژاد نیز کامران دانشجو ،وزیر علوم،
تحقیقات و ف ّناوری را مأمور کرد تا
درباره اصالت یا جعلی بودن مدرک
محمدرضا رحیمی تحقیق
دکترای ّ
کن��د .طرفه این که خ��ود کامران
دانش��جو نیز متهم به این است که
مدرک دکترایش جعل��ی و تقلّبی
است!
سه شنبه این هفته 4 ،خرداد ،سایت
"ال��ف" احمد توکل��ی در خبری با
عنوان":دروغگوییرحیمیدرهیئت
دولت اثبات شد" نوشت« :کامران
دانش��جو وزیر عل��وم ،تحقیقات و
ف ّناوری گ��زارش تحقیق��ات خود
محمدرضا
درباره مدرک تحصیلی ّ
رحیم��ی را به هیئت دول��ت ارایه
کرد ...درجلس��ه اخیر هیئت دولت
وزیرعلوم براس��اس تحقیقات خود
محمدرضا رحیمی
اعالم کرد آقای ّ
مدرک دکترا ن��دارد و مدرک ارایه
شده ازسوی ایش��ان فاقد صحت و
اعتبار اس��ت .دراین جلس��ه آقای
احمدی نژاد پس از استماع گزارش
وزی��ر علوم اعالم کرد آقای رحیمی
از مدرک دکترا اس��تفاده نمی کند
و دیگران نیز نباید ایش��ان را دکتر
خطاب کنند»!
دراین راستا" ،الف" یادآوری کرد که:
«محمدرضا رحیمی در زمان ریاست
ّ
بر دیوان محاس��بات نامه های خود
را با عنوان دکت��ر امضاء می کرد و
درزمان حضور در دولت هم سایت
رسمی دفترامور رسانه های ریاست
محمدرضا
جمه��وری وی را "دکتر ّ
رحیم��ی" می نامید .وی درس��ال
محمدرضا
 ،1382باعن��وان " دکتر ّ
رحیمی" ریاس��ت دانشکده حقوق
دانشگاه آزاد واحد تهران را به عهده
داشته است»!
تارنمای "ال��ف" درپای��ان گزارش
خب��ری خود نتیجه گیری کرد که:

خدماتصدورفاکتوروبایگانی
مهناز زجنیرزنی

صدور فاکتورو پیگیری آنها
برای کمپانی های کوچک و متوسط
دسته بندی و منظم کردن اسناد،
مدارک و فاکتورهای اشخاص و شرکتها
استفاده از روشهای جدید

قیمت مناسب

Mahnaz Zanjirzani
Invoicing and following–up invoices
and payments of small and medium sized companies
Organizing documents and bills of individuals and
companies
Using computerized new methods

Tel.: 514-483-3919

اسفندیارباهری

Cell.: (514) 573-9128
مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

	•مشاور در امور سرمایه گذاری
	• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن
	•تهیه وام های مسکن و جتاری
	•مشاور در امر سرمایه گذاری
برای تازه واردین به کانادا
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Esfandyar
)(essy
Baheri
BA, CFM
Affiliated real estate agent
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL: Star Realty
740 Côte-Vertu, Suite 222
St-Laurent, Québec, H4L 5C8
Tél.: (514) 748-9441

«در کشورهایی که ا ّدعای دینداری
و حکوم��ت دینی ه��م ندارند ،با
افشای دروغگویی سیاستمداران،
آنها را رسوا و از صحنه سیاسی و
دست درازی به اموال عمومی دور
می کنند».
منظور "الف" از "دست درازی به
اموال عمومی" خبری اس��ت که
چندی پیش منتش��ر شد مبنی
محمدرض��ا رحیمی
برای��ن که ّ
دری��ک پرونده فس��اد اقتصادی که
به "حلقه خیابان فاطمی" موس��وم
شد ،نقش سرحلقه را داشته است.
برآن ماجرا با ش��هادت احمدی نژاد
نزد رهب��ر و گواهی این که پولهای
توسط رحیمی و
حیف و میل شده ّ
شرکاء برای انتخابات خرج شده ،با
حکم حکومتی رهبر ّ
معظم سرپوش
گذاشته شد!
بیگمان درروزها یا هفته های آینده،
مدتی مردم س��رگرم
پس از آن که ّ
ش��دند ،برماجرای مدرک تحصیلی
جعلی و تقلّبی مع��اون ا ّول رییس
جمهوری نیز س��رپوش گذاش��ته
خواهد شد ا ّما ،پرسش اساسی این
است که در نظامی که خشت ا ّول آن
کج وبرمبنای دروغ و تقلّب و تزویر
گذاشته شده ،آیا وجود پدیده هایی
محمدرضارحیمی
مانندعلیکردانّ ،
یا حتی خود احمدی نژاد – که گفته
می شود مدرک دکترایش
را در یک جلسه  20دقیقه
ای از حمید بهبهانی ،وزیر
فعلی راه و ترابری دریافت
ک��رده – جای ش��گفتی و
تعجب دارد؟!
ّ
در نظام��ی که حتی رهبر
آن جعلی و تقلّبی است ،آیا
می توان دیگران را سرزنش
ک��رد ک��ه چ��را از مدارک
جعلی و تقلّبی سوءاستفاده
می کنن��د؟! "ویکی پدیا"
درمورد چگونگی گزینش
س��یدعلی خامن��ه ای به
ّ
رهبرینظاموالیتفقیهمی
نویسد« :شاید بتوان یکی

از بح��ث برانگیزترین اتفاقات تاریخ
نظام جمهوری اس�لامی را انتخاب
سیدعلی خامنه ای به مقام رهبری
ّ
دانس��ت چرا که وی یکی از صفاتی
که قانون اساسی برای رهبری درنظر
گرفته بود را نداشت .براساس اصل
 109قانون اساسی "شرایط و صفات
رهبری یا اعضای ش��ورای رهبری"
عبارت بودند از "صالحیت علمی و
تقوایی الزم برای افتاء و مرجعیت".
پ��س از انتخاب خامنه ای به عنوان
رهبر نظام جمهوری اس�لامی و در
جری��ان اصالح قانون اساس��ی ،که
بالفاصله پس از رهبری وی صورت
گرف��ت ،اصل  109قانون اساس��ی
تغییر یافت تا شرط مرجعیت از آن
حذف شود».
در نظام��ی که رهب��ر آن جعلی و
تقلّبی اس��ت و برای جعل و تقلّب
خود به قانون اساسی – که بایست
میثاق ملّ��ی و مورد احترام همگان
باش��د – تجاوز و دست درازی می
تعجب
کن��د ،چه جای ش��گفتی و ّ
است که کس��انی دیگر بکوشند با
جعل مدرک تحصیلی به مقامات باال
دست یابند؟!
رهب��ر قلاّ ب��ی و م��درک قلاّ بی آیا
مصداق ضرب المثل «بیله دیگ،
بیلهچغندر»نیست؟!

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 تغییرنام
½ ½ تاییدامضا
و بسیاری دیگر

فتو شاپ

_________________________

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
با  20سال سابقه

La Photoshop

حلظه های شیرین زندگی خود را

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

 g gفیلمبرداری از مجالس عروسی و میهمانی ها
 g gتهیه هرگونه عکس های پاسپورتی ،سیتی زنی،
شناسنامه ،مدیکر ،کارت ملی ،مهاجرتی
g gپرتره های فردی و خانوادگی و تحصیلی
_______________________
2178 Ste-Catherine W,

Tel.: (514) 846-0221
Metro: ATWATER

7

8

 سال  16شماره  11  956خرداد 1389

www.paivand.ca

حمل و نقل پارس ماریتایم

با  30سال جتربه در حمل و نقل
هرهفتهیککانتینرلوازمشخصی:
مستقیم از کانادا به گمرک تهران

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

__________________________
Head Quarter office in Montreal:
6475 Des Grandes Prairies #15
Saint-Leonard, QC, H1P 1A5, Canada

Tel: 514-384-5632

Fax: 514-384-1838
Mobile: 514-983-4590
e-mail: management@parscargo.ca
info@parscargo.ca
airfreight@parscargo.ca

www.parscargo.ca

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

www.centrecsai.org
با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی
و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت
در مصاحبه کاری
ساعات کار:
½ تنظیمدعوتنامهرسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
>> دوشنبه تا جمعه
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
پرداخت هزینه ناچیز)
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه
های تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های
__________________________________
دسته جمعی و سفر به کبک ،اتاوا،
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
سیب چینی و غیره

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

سرعت اینترنت در
ایران کمتر از عراق

در آخرین آماری که کشورهای دنیا
را از نظ��ر س��رعت اینترنت خانگی
مورد مقایس��ه قرار داده است کره
جنوبی دارای بیشترین سرعت
اینترنت اس�ت اما ایران در رده
 ۱۴۴دنیا از ونزوئال ،نیجریه ،بولیوی،
عراق و پاراگوئه عقب تر است.
به گزارش خبرگ��زاری مهر ،نتایج
آخرین تست سرعتی که به واسطه
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6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

وب س��ایت  Speedtest.netصورت
گرفته است لیستی جدید حاصل از
مقایسه و رتبه بندی سرعت اینترنت
مصرف کنن��دگان خانگی اینترنت
را در سراس��ر کره زمین ارائه کرده
است.
کشورهای توسعه یافته ای از قبیل
سوئیس ،آلمان ،دانمارک و بلژیک
رتبه های  ۱۵تا  ۱۸را اشغال کرده
اند و فرانس��ه ،آمریکا و روس��یه به
ترتیب در رتبه های  ۲۰و  ۲۸و ۲۹
قرار گرفته اند .کانادا و انگلستان نیز

در جایگاه  ۳۲و  ۳۳قرار دارند.
ب��ا ای��ن حال حت��ی در مج��اورت
کش��ورهایی کوچک مانند مالدیو،
مالت ،قب��رس و قطر نیز نمی توان
نامی از ایران را در این لیست یافت
زیرا از میان  ۱۵۲کش��ور بررس��ی
شده ایران پس از کشورهایی مانند
ونزوئ�لا ،نیجریه ،بولی��وی ،عراق،
پاراگوئ��ه و جزایر ترک و کایکاس با
سرعتی برابر  ۰٫۶۱مگابیت بر ثانیه
در رتبه  ۱۴۴قرار گرفته است.

ایران...

ایران "اولنی مصرف کننده مواد خمدر در جهان"
به طور همسان می شود  .یعنی
هم شامل جوانان ،هم میانساالن
و هم افراد مسن در جامعه است
ک��ه این موض��وع در دنیا ویژه
است".
اس��ماعیل احمدی مقدم ،دبیر
ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران،
با اش��اره ب��ه این که در س��ال
گذشته بیش از هفتصد برنامه
رادیوی��ی و تلویزیویی با هدف
مبارزه با مواد مخدر ساخته شده
است ،گفته است که" :هر چقدر
به مساله مواد مخدر بپردازیم ،باز
هم کم است و باید این مساله را
به طور ریشه ای و با حل مسائل
و مشکالت اجتماعی ،اقتصادی
و سیاسی کمتر کنیم".
آقای احمدی مق��دم همچنین
تاکید داش��ته که حدود هش��ت
میلی��ون نف��ر در ای��ران به طور
مستقیم با مس��اله اعتیاد خود و
یا خانواده درگیر هستند اما در پنج
سال گذشته یک در صد از جمعیت
معتادان در ایران کم شده است.
هر چند مسئوالن و کارشناسان در
ایران درباره افزایش و کاهش مصرف
مواد مخدر اتفاق نظر ندارند اما یافتن
راه هایی ب��رای کاهش مصرف این
موارد همیش��ه از بحث هایی است
که بس��یاری از مختصص��ان با آن
موافقند.

به گفته سرگرد محمد شیری
ف��رای ،رئی��س اداره آم��وزش
همگان��ی نی��روی انتظامی در
آذربایجان ش��رقی ایران نسبت
به جمعیت اش ،در حال حاضر
اولین مصرف کننده مواد مخدر
در جهان است.
اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر از
جمله مباحثی اس��ت که مدام
مسئوالن در ایران نسبت به آن
هشدار می دهند .از سوی دیگر
بنابر گزارش سال  2008دفتر
کنترل مواد و جرایم س��ازمان
ملل متحد ،نزدیک به سه درصد
جمعیت  15تا  64س��ال ایران
مواد مخدر مصرف می کنند که
این مص��رف باالترین میزان
مصرف مواد مخدر در جهان  8میلیون نفر در ایران با اعتیاد
است.
خود و یا خانواده درگیر هستند
بس�یاری از کارشناسان
وقتی جوان ها درآمد چندانی ندارند
مواد مخ�در معتقدند در
س�الهای اخیر مصرف آس�ان ،م��واد مخدر ارزان قیمت برایش��ان
دسترس�ی راح�ت و ارزان مواد ب��ه صرف��ه تر اس��ت .اگ��ر مصرف
مخ�در صنعت�ی مانن�د اکس ،استامینوفن کدئین یا شربت سینه
شیشه و ال.اس .دی .جایگزین کدئین دار را که به شکل غیرمجاز
مواد مخدر سنتی مانند تریاک و بدون نسخه مصرف می شود هم
به این آمار اضافه کنیم متوجه می
شده است.
هادی شاکر ،روانپزشک ،در گفت و ش��ویم آمار داروهایی ک��ه به طور
گو با بخش فارس��ی بی بی سی در غیرطبی اس��تفاده می ش��ود فوق
باره دالیل افزایش مصرف مواد مخدر العاده زیاد است".
گفت" :اکثر کسانی که مواد مخدر سعید پیوندی استاد جامعه شناسی
استفاده می کنند معتقدند که به آن دانش��گاه پاری��س یک��ی از دالیل
معتاد نمی شوند و فکر می کنند یک افزایش مصرف مواد مخدر در ایران
بار استفاده از یک ماده برای تفریح را موقعیت جغرافیایی
چیزی است که قابل پذیرش است .این کشور می داند .او در
اما در نهایت آرام آرام احس��اس می این رابطه گفت" :ایران
کنند که به آن احتیاج دارند و باید بر س��ر راه عب��ور مواد
این مواد را استفاده کنند تا احساس مخدر از افغانس��تان و
پاکستان به سمت اروپا
بهتری داشته باشند".
فراوانی
بنابراین
اس��ت.
شاید
تفنن،
از
او افزود" :صرف نظر
پذیرش سالمندان عزیز
عامل دیگری برای مصرف مواد مخدر و ارزان��ی مواد مخدر در
در محیطی گرم و صمیمی
وجود داش��ته باشد .به عنوان مثال ایران نسبت به بقیه دنیا
به مواد مخدر برای کنارآمدن با باعث می شود به عنوان
توسط گروه متخصص و
استرس ها و یا تطابق با شرایط مثال تریاک رواج زیادی
 باتجربه  20ساله
داشته باشد".
سخت زندگی پناه می برند".
________
آقای ش��اکر به بیماری افس��ردگی او افزود" :به نظر من قبل
اش��اره کرد و گفت برخی فکر می از بررس��ی بعد آسیب
برای آگاهی بیشتر
کنند با مصرف مواد مخدر همه چیز شناسانه اعتیاد باید به
لطفا با خامن هلن تماس بگیرید:
عوض می ش��ود و ماده مخدر را به بعد اجتماع��ی آن نگاه
Tel.: 514-620-5195
عن��وان داروی درمانی و برای ایجاد کنیم .یعن��ی باید فکر
کنیم چرا افراد به اعتیاد
شادمانی مصرف می کنند.
Cell.: 514-894-5195
ویژه
به
آورند؟
می
روی
تر
ارزان
مواد
او گفت" :هر چقدر این
Email:
مهم
نکته
این
ایران
در
هر
و
است
بیشتر
باشد گرایش به آن
helenabedian@hotmail.com
چقدر س��هل الوصول تر باشد مردم اس��ت که اعتیاد شامل
بیشتر آن را تهیه می کنند .بنابراین گروه های سنی مختلف

آژانس پذیرش
ساملندان کارول

ایران :دانشجویان بورسیه به کشور بازمنی گردند!
که از بورس��یه اس��تفاده کردند و با
هزین��ه دولت و گرفتن ارز در زمان
های طوالنی قبل و بعد از انقالب در
خارج از کشور تحصیل کردند.
وی افزود افراد مشمول این مجازات
بی��ش از 800نف��ر بودن��د که پس
از اج��رای وثیقه ملک��ی نزدیک به
420نفر از آنها به کشور بازگشتند و
مبلغ وثیقه خود را تسویه کردند.

در پ��ی خ��ودداری بی��ش از 400
ایرانی فارغ التحصیل خارج از کشور
از بازگشت به کش��ور ،وزارت علوم
ناگزیر از به اجرا گذاشتن وثیقه های
آنان از 50تا 100میلیون تومان شده
و آنها را بدهکار اعالم کرده است
به گزارش آخرین نیوز به گفته یک
مقام آگاه در وزارت علوم و تحقیقات
و فناوری این افراد دانشجویانی بودند

به گفته وی مس��ئوالن وزارت علوم
درپی آن هستند تا برای عده ای از
دانش��جویان که با توجه به سپردن
وثیقه به کش��ور بازنگشتند ،اما هم
اکنون در پذیرش دانشجویان ایرانی
در خارج از کش��ورکمک می کنند
تسهیالتی قائل ش��وند و مشکالت
آنها را حل کنند.

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

>>

تهیه وام مسکن
_______________
REZA NEJAD
Agent Immobilier Affilié
Groupe Sutton-expert
courtier immobilier agrée
2869 boul. St-Charles
Kirkland, QC H9H 3B5

Tel.: (514) 426-4545
reza@nejad.ca
rezan@sutton.com
www.sutton.com
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مونتریال هاکی  :پایان هیجان..
رویایزیبائیکهکمیزود...خامتهیافت!

!- C'est Terminé
ب��ه تجربه این ب��ازی ها باید
حسینصمیمی
 a l'année prochaine:ارزشی ویژه داد.
کانادین بگونه ای ناخواسته تا
در مب�ارزه آخری�ن برای la fin d'un beau rêve
راهیاب�ی به فین�ال کاپ ! 6 WKS OF THRILL AND CHILLاینجا پیش آمد.
مدیران تیم تا قبل از ش��روع
استانلی 2،سیندرال وجود
فصل ت��ازه چنانچه بخواهند
داشت؛
از آنچه امسال بدست آمد در
فالیرز فیالدلفیا نیز توانسته
فصل آتی نیز جلوتر بروند ،مسلما
بود ،در حالیکه س��ه ب��ازی را به
باید مشکل قد و داشتن بازیکنان
حریف خود بروئینز بوستون باخته
درشت اندام را حل نمایند.
بود ،در چهار پیروزی پش��ت سر
سال گذشته باب گینی نصف تیم
هم ،به مصاف کانادین بیاید.
را عوض کرد و آنهائی که پیروزی
و اینج�ا بود که می بایس�ت
کانادین را تا این مرحله بر دوش
داستان بازنویسی شود!
کشیدند،بازیکنانیچونکامالری،
همهمیدانستندحضور 2سیندرال
جیونتا ،گومر ،گیل و ،...در فصل
در یک قصه ممکن نیست...
بعد نیز خواهند بود و باید امسال
 ...و متاسفانه سیندرالی ما در
مدیر جدید تیم میشل گوتیه نیز
رقابت با حریف میدان را به او
تعویض های مناسب را انجام دهد
واگذار کرد.
و از هم اکن��ون در پی بازیکنان
دوشنبه شب  17ماه می و در بازی
جوانی که امسال به لیگ خواهند
پنجم ،کانادین مونترال س��ربلند
پیوست باشد.
از آنچ��ه در طول بازیهای حذفی
نمونه موفق این جوانان پی جی
انجام داده و بدست آورده بود؛
سوبن ،دفاع جوانی بود که اینک
در مقام بازنده ی یخ ،شهر فیالدلفیا
جای خود را بطور کامل در لیست
را ترک نم��ود و طرفداران خود را
دائمی رقم زده است.
که احساس میکردند تا یک قدمی
بعنوان یک طرفدار قسم خورده (!)
کاپ رسیده اند ،در حالیکه رویای
تیم هاکی شهرمان از میلیونرهای
خ��ود را خاتمه یافت��ه میدیدند
س��رخورده و غمگین به تعطیالت بیافرینند و دیدیم چگونه توانستند بازیکن بخاطر بازیهای زیبائی که
از پ��س تیمهائ��ی چ��ون کاپیتال ارائه دادند تشکر می کنم و امیدوارم
پس از مسابقات فرستاد.
شکست کانادین در مقابل فیالدلفیا( ،واشنگتن) و پنگوئن برآیند؛ اما وقتی در فصل بعدی شاهد موفقیت های
یک ب��ار دیگر نش��انگر ضعف تیم نوبت فیالدلفیا رسید ،تیمی که هیچ بیشتر تیم مان باشیم.
مونترالی در داشتن بازیکنان «بلند یک از بازیکنانش از  185سانتیمتر تابس��تان خوبی را برایتان آرزو می
قامت» و «سخت س��ر» بود؛ آنچه کوتاهتر نیستند و نحوه بازی شان به کنم.
اینک سالهاست تیم شهرمان از آن صورت «تله بسته» بود ،دیدیم که به
هیچ عنوان فورواردهای ما نتوانستند
رنج میبرد.
کانادی��ن یک��ی از ماهرتری��ن تیم آزادانه عمل کنند و همواره مغلوب
هاس��ت ،بازیکنان کوتاه قد ،ولی تر هیکل های تنومند و بعضا ترسناک
و فرز کانادین عمال قادرند شگفتی بازیکنانفیالدلفیاگردیدند.
سرویس آئینه و دو عدد
شمعدان نقره ،قلم گل نیم
برجسته اعالء اصفهان ،با
عیار  ،84همراه با فاکتور به
فروش میرسد.

آینه شمعدان

بنیامین در مونتریال
پاالس 27 :جون

آئینه با وزن  1345گرم و هر
عدد شمعدان با وزن  927گرم:

(514) 481-8596

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos

N.D.G.

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

انتی
با گار

حتویل در
مح
ل :رایگان

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½ سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
و کشتیرانی (کروز)
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

½
½
½
½

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

فرنازمعتمدی

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

1170 Place Frère André
)(Square Phillips

Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

دفترامورمشاورتیزند

داریوش هژبر زندی
Darius Hozhabr
Zandi

Senior Consultant
)MBA, CCP, CSC, CGA (reg
7575 TRANS-CANADA
HWAY, SUITE 500
ST-LAURENT, QC H4T 1V6

Tel.: 514-652-4887

رمهای مالیات
 تنظیم ف  )Personaبرای
l In
( come Taxهاجرت نموده به
م
ایرانیان تازهسال اول 15 :دالر
کانادا برای
می باشد.
نه حسابداری
 هزی  )Bبرای شرکت ها
( ookkeepingرایگان می باشد.
برای ماه اول

personal tax preparation,
Corporate tax preparation,
Payroll Services,
QST, GST, WCB,
Incorporation Services,
Business advisory,
Business plans,
General Business
management










www.ZandConsulting.com

Fax: 450-937-3654

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

آموزشگاهرانندگیآریا
Driving School

>>

ید کبک:
د

ج

قانون
با  21سال سابقه کار
مخصوص
یمتهای
>>سواالتفارسیامتحانرانندگی ق
طنانعزیز
رایگان در اختیار شماست...
برایهمو
مربی ایرانی:

تئوری آموزش کامپیوتری

iving
12 hrs Dr :
exam
+ Car for x.
ta
$300.00 +

>>

621-3456

>>

)Tel.:(514
________________________

12ساعت آموزش در اتومبیل با آموزگار
حرفه ای که زبان شما را صحبت می کند.

C.P. 63597 Van Horne
Montreal, QC H3W 3H8

شیراز

Plamondon

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

رستوران

اسپشیال ناهار:

2سیخ کوبیده باپلو

.99

7 485-2929

فقط

دلیوری :رایگان

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

514

رضا امیری

آژانس مسافرتی

برگزاری
م
ج
ا
ل
س
و
مهمانی
هایشما:
 با
هر بودجه
و در هر
ش
ر
ا
ی
ط
ی

____________________
Pièces d'Autos NDG

با مدیریت:
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5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح
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کبک وکانادا...:

عقب نشینی شهر کبکی از اجرای قواننی
سختگریانه نسبت به مهاجران

 ۲۲می  ۲۰۱۰ایرانتو:
ش��هردار  Hérouxvilleدر اس��تان
کب��ک م��ی گوید مردم این ش��هر
ترجیح می دهند هنگام مواجهه با
دیگران هویت و محل سکونت خود
را مخفی کنند.
به گ��زارش کاناداین پ��رس "برنارد
تامس��ون" معتق��د اس��ت قوانین
س��ختگیرانه های که در س��ال
 2007و ب��ا پیگی��ری یک��ی از
اعضای سابق ش��ورای شهر به
ن��ام "  "André Drouinب��ه
تصویب رسید در طول سه سال
گذشته چهره شهر را از دیدگاه
بین المللی خدشه دار کرده و از
جامعه ما به عنوان نژادپرست
و افراطی یاد می شود.
اشاره شهردار به تصویب برخی
مقرراتی اس��ت که از س��ه سال
پیشتاکنونوبمنظورسکوالریزه
کردن شهر باجرا در می آید.
قوانین مذکور شامل ممنوعیت
سنگسار زنان برابری کامل زن
و مرد ممنوعیت پوشش صورت
با روبنده دفاع از حق نوش��یدن
مش��روبات الکلی و گوش کردن به
موسیقی و همچنین آزادی در قطع
کردن درخت کریسمس در هر سال
است.
اع�لام ممنوعی��ت سنگس��ار زنان
در حال��ی در ش��هر  1300نف��ره
 Hérouxvilleبه تصویب رسید که
چنین مجازاتی هیچ��گاه در کانادا
باجرا در نیامده است .

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی

تصویب قوانین مذکور
موجب گسترش تنفر
قوم��ی و اختالف بین
مردم گشته و جوامع
مختلف حقوق بشری
به آن عک��س العمل
نشان دادند.
حت��ی یک هی��أت از
سویکنگرهمسلمانان
کان��ادا ب��ه آن ش��هر
عزیم��ت ک��رده و با
مس��ئوالن به مذاکره
پرداختند اما موفق به تغییر نظر آنها
نشدند.
برخورد تند با مسلمانان باعث شد
عم�لا گروه های جدی��د مهاجر از
عزیمت به آن شهر خودداری کنند.
ش��هردار همچنین معتقد اس��ت
برخالف دیدگاه افرادی چون آقای
آن��دره درویین همش��هریان ما در
هنگام سفر به س��ایر نقاط کشور و

جهان با برخورد سرد و تمسخرآمیز
دیگران مواجه می شوند و ترجیح می
دهند هویت خود را مخفی کنند .اما
ما دوست داریم ساکنین این شهر به
محل سکونت خود افتخار کنند.
وی افزود ش��هرداری مجبور نیست
سیستم اداره شهر را بر مبنای نظر
یک شهروند تنظیم کند.
اعضای جدید ش��ورای شهر در نظر
دارند از م��اه آینده قوانین مذکور را
لغو کرده و عمال از دیدگاه های آقای
آندره درویین تبری بجویند.
آن��دره درویین مبتکر این قوانین با
اظهار تأس��ف از قصد شورای شهر
برای لغو آنها گفت:
"ما با اینکار می خواس��تیم بگوییم
در ایالت کبک جایی برای مذهب
وجود ن��دارد اما آنها بخاطر  60نفر
آدم که به کلیس��ا م��ی روند حاضر
شدند به این کار تن بدهند".

برای آگاهی
نیاز بیشتر در مورد کلیه
با م های مسافرتی خود
شاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

>>امیر
9

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

ایرانتو :درپی تصمی��م دولت کانادا
نسبت به بازبینی در نحوه درج عبارت
های "ساخت کانادا" یا "تولید کانادا"
بر روی محصوالت مختلف
گ��روه ه��ای حمایت از
مصرف کنندگان از اتاوا
خواستند استثنایی
در ای��ن زمینه قائل
نشود.
دو سال پیش استفن
هارپ��ر نخس��ت وزیر
اعالم کرده بود که برمبنای
قان��ون جدید تنه��ا در صورتی
مجوز قید عبارت " تولید کانادا" بر
روی یک فراورده صادر می شود که
دس��ت کم 98درصد مواد اولیه آن
کانادایی باشد.
ام��ا تولیدکنن��دگان م��واد غذایی
معترض ش��دند که چنی��ن امری
تقریبا غیر ممکن است.
بعنوان مثال ش��رکت تولید بستنی
 Chapmanکه در شهر مارک دیل
انتاری��و ق��رار دارد دارای کارکنان

کانادایی اس��ت و ضمن استفاده از
ش��یر گاو های کانادایی از سیستم
بسته بندی کانادایی نیز بهره می
برد.
اما رییس آن شرکت
Penny
خان��م
 Chapmanتنه��ا
بخاطر اینکه چند
نوع م��واد وارداتی
را در فراین��د تولید
مورد ب��کار می برد
نمی تواند عبارت "تولید
کانادا" را بر روی محصوالت
خود بنویسد.
وی در این رابطه می گوید:
شما نمی توانید در داخل کانادا دانه
های کوکا بخرید تا شکالت کانادایی
درست کنید .در این کشور آناناس
بعم��ل نمی آید و بنظ��ر من قانون
مذکور بسیار احمقانه است.
 Dave Shambrockاز شورای تهیه
و تولید مواد غذایی کانادا نیز معتقد
اس��ت خانم  Chapmanتنها کسی

سقوطارزشدالرکانادانسبتبهدالرآمریکا
سه شنبه  ۲۵می ایرانتو:
دالر کانادا امروز به اندازه دو سنت از
ارزش خود را در مقابل دالر آمریکا
از دست داد .اوایل روز سه شنبه هر
دالر کانادا به قیمت  92.42س��نت
آمریکا معامله شد.
دالر آمریکا بدنبال کس��ری بودجه
دولت های اروپای��ی در مقابل اکثر
ارزهای بین المللی ارزش باالیی پیدا
کرد.
حتی ارزش یورو امروز به پایین ترین
حد خود طی چهار س��ال گذش��ته
رسید .هم اکنون هر یورو 1.2195

احتمال ورشکستگی چند بانک تورنتو نیز با کاهش بهای
قابل توجه مواجه شد.
در کشورهای حوزه یورو
این نگرانی فزاینده وجود
دارد ک��ه ممک��ن اس��ت
دالر آمریکا ارزش دارد.
نگرانی در مورد کندی رشد اقتصادی مش��کالت مالی دولت های اروپایی
و احتمال ورشکس��تگی شماری از روند بهبود وضعیت اقتصادی جهان
بانک ها در کشورهای حوزه یورو از پس از رکود سال گذشته را تضعیف
دالیل دیگر سقوط ارزش سهام در کند.
تنش بین کره شمالی و جنوبی در
بازارهای مالی اروپاست.
شاخص بهای سهام در بازارهای اروپا پ��ی غرق یک کش��تی جنگی کره
دو و نیم تا پنج درصد کاهش یافته جنوبی ه��م باعث ش��دت گرفتن
بحران در بازارهای س��هام در شرق
است.
همزمان ب��ا اروپا امروز بازار س��هام آسیا شده است.

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
ت
ماسبگیرید.

_________________
Edmonton Office
72A-4003-98 Street
Edmonton ,AB T6E 6M8
Phone: 780-468-3331
Toll free: 1-866-845-8472

Head Office
433 Chabanel West, #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone: 514-388-1588
Fax: 514-388-2815
Toll free: 1-877)SKYLAWN(759 5296

____________________
Toronto Office
14 Holloway Road
Markham , Ontario L3S 4P4
Phone: 416-748-1588
Toll free: 1-877)SKYLAWN(759 5296

مشاور امالک در سراسر مونتریال

شیوه اعطای جموز استفاده از عبارت "
ساخت کانادا" بازبینی می شود
نیست که از این موضوع گالیه می
کند.
وی تأکید می کند:
این روزها شرکت های تولیدی یکی
پس از دیگری عنوان "س��اخت یا
تولید کانادا" را از روی بس��ته بندی
محصوالت خود حذف می کنند.
در پاس��خ به ای��ن اعتراضات دولت
فدرال تصمیم گرفته است استفاده
از مواد اولیه غیر کانادایی نظیر شکر
نمک و س��رکه را از قان��ون مذکور
مستثنیکند.
دلیل این امر عدم تولید ش��کر در
کان��ادا و واردات آن از کش��ورهای
جهان س��وم اعالم ش��ده است که
قیمت تمام شده محصول را کمتر
می کند.
کان��ادا تنها نوعی ش��یرین کننده
( )Sweetenerتولید می کند.
این گزارش حاکیست طرح بازبینی
قانون تا پایان ماه جون تکمیل می
شود.

8Phone: 514-38
1588 Ex.: 240

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

مسکن و جتاری

Cell.: 514-951-7266

یلدافصیحالزمان

Yalda Fasih Al Zaman

groupe sutton - royal inc.
Courtier immobilier agréé
3869 Boul. des Sources #110
DDO QC H9B 2A2 Tél.:(514) 421-7888

«مستعدترین» مردم متعلق به کدام
ت در جمع
ل نتوانس
ونتریا
قرار گیرد
شهرهای کانادا هستند؟
م 1شهر برتر
0
ایرانتو :ش��هر ویکتوریا مرکز استان ارشد و دکترا به نسبت جمعیت
بریتیش کلمبیا امس��ال توانس��ت
جایگاه اول از نظر تعداد س��اکنین
«باهوش» را به نسبت جمعیت از آن
خود کند.
بر اساس آخرین تحقیق انجام شده
توس��ط "ش��ورای یادگیری کانادا"
 CCLچندین منطقه کبک دیگر
وضعیت سابق خود از نظر آموزشی و
یادگیری را از دست داده اند.
تحقیق مذکور ک��ه در بین بیش از
 4500شهر شهرک و روستای کانادا
انجام یافته میزان توانمندیهای مردم
را در چهار حوزه:
 دانش و مهارت های ادبیات
 مهارت های ش��غلی مثل رایانه
گذراندن دوره ها و کارآموزی
 توسعه مهارت های اجتماعی و
 فعالیتهاییکهموجبپیشرفت
فردی می شود
مورد بررسی قرار داده است.
شهر ویکتوریا با  95امتیاز رتبه اول
را از آن خود کرد.
از دالیل انتخاب ویکتوریا پیشرفت
ه��ای قابل توجه فرهنگی و تعداد
زیاد دانش آموختگان کارشناسی

اعالم شده است.
همچنی��ن مردم این ش��هر به
صورت داوطلبان��ه و فراگیر در امور
محیط زیست و برنامه های اجتماعی
مشارکت می کنند.
شهرساسکاتون درایالتساسکچوان
با  90امتیاز حائز رتبه دوم
کلگری در آلبرتا با  88امتیاز سوم
اتاوا با  87امتیاز چهارم
و باالخره ریجاینا مرکز ساسکچوان
با  84امتی��از در جایگاه پنجم قرار
گرفتند.


برخی دیگر از رتبه ها به ش�رح
زیر است:
 -6گوئلف ( انتاریو)
 -7ادمونتون (آلبرتا)
 -8هلیفاکس ( نووا اسکوشیا)
 -9کیچینر (انتاریو)
 -10لندن ( انتاریو)
-11کمبریج(انتاریو)
 -12بورلینگتون (انتاریو)
 -13وینی پگ ( منیتوبا)
 -14تورنتو (انتاریو)
 -15همیلتون (انتاریو)
 -16اوکویل (انتاریو)
 -17سنت کاترین (انتاریو)
 -18ریچموندهیل (انتاریو)
 -19وان (انتاریو)
 -20میسی ساگا (انتاریو)
مونترآل تنها با کس��ب  70امتیاز
نتوانس��ت در جمع ده شهر برتر با
جمعیت ب��االی  100000نفر قرار
گیرد.
متوسط امتیاز کشوری  75است و
این رقم از پنج سال پیش تاکنون
تغییر محسوسی نداشته است.
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها
ارزش واقعی مسکن در کانادا  14درصد کمرت از
قیمت های فعلی است
 ۲۸م��ی ایرانت��و :گزارش
های منتشره از سوی بانک
 CIBCحاکیست در حالی
که توانایی خرید مردم رو
به کاهش نه��اده ،قیمت
مسکن طی ماه های اخیر
بص��ورت حبابگونه رش��د
کرده است.
روزنامه تورنتو استار از قول
"بنجامین تال" کارشناس
ارش��د اقتصادی در بانک
مذکور نوشته است متوسط

بهای مس�کن از ژانویه سال 2009
تاکنون 23درصد افزایش داش�ته
که  7درصد بیشتر از سطح بحران
اقتصادیاست.

بدین ترتیب دست کم  1.5میلیون
خان��ه در سراس��ر کان��ادا بویژه در
ناحیه غربی افزایش بهای غیرواقعی
یافته اند و ط��ی  12ماه آینده بین
 5تا 10درصد از قیمت آنها کاسته
خواهد شد.
گزارش  CIBCدر واقع تأییدی
است بر نظریه اخیر بانک  TDکه
پیش بینی کرده بهای غیرعادی
مس�کن بزودی کاهش خواهد
یافت.
بان��ک  TDدر آخرین گزارش خود
تأکید کرده که برخالف پیش بینی
های مربوط به افزایش 1.6درصدی

قیمت مسکن طی سال 2011شاهد
سقوط 2.7درصدی آن خواهیم بود.
بنجامین ت��ال می افزاید ":همینکه
بدانیم به��ای خانه ه��ا  14درصد
نسبت به ارزش واقعی آنها افزایش
یافته بدان معنا نیس��ت که قیمت
ها بالفاصله تا همان حد  14درصد
پایین می آید.
بهترین س��ناریو در این زمینه می
توان��د افت  5ت��ا  10درصدی طی
سال آینده و سپس راکد ماندن آنها
تا رسیدن به مرحله تعادل باشد".
وی میزان افزایش غیرعادی مسکن
در انتاری��و را بالغ ب��ر  11.7درصد
عنوان کرده که بیشتر ناشی از گرمی
بازار تورنتو است.
نتیجه آن که قیمت س��نگین خانه
در انتاری��و موجب کاه��ش توانایی

خری��داران نس��بت ب��ه
نگهداری و تأمین هزینه
های مربوطه است.
بطوریکه هفته گذش��ته
روی��ال بانک نس��بت به
فش��ارهایی ک��ه افزایش
بهای نرخ بهره بر صاحبان
خان��ه وارد خواه��د کرد
هشدار داد.
"شرکت خانه و وام کانادا"
نی��ز اعالم کرد متوس��ط
بهای خان��ه در تورنتو تا
پایان امس��ال به رک��ورد 444000
دالر و می��زان ف��روش خانه نیز به
رقم تاریخی  100000باب خواهد
رسید.
برمبنای گزارش رویال بانک RBC
هم اکن��ون  49.1درص��د از درآمد
یک خانوار برای نگهداری و تأمین
اقساط یک منزل یک طبقه در تورنتو
(بنگلو) الزم است که نسبت به سه
ماهه گذشته  0.4درصد افزایش را
نشان می دهد.
 RBCهمچنی��ن ب��ه تأثی��رات
ناخوش��ایند طرح تجمی��ع مالیات
های استانی و فدرال بر بازار مسکن
اش��اره می کند که هم خریداران و
هم فروشندگان را مجبور به تصمیم
گیری سریع در مورد انجام معامله تا
انتهای ماه جون کرده است.

تأسیس مرکز بزرگ امساعلیه و موزه
هرنهای اسالمی در تورنتو

 ۹م��ی ایرانتو :رهب��ر معنوی فرقه
اس��ماعیلیه از پروژه هفت هکتاری
احداث م��وزه هنرهای اس�لامی و
همچنین مرک��ز آن فرقه در تورنتو
با حضور استفن هارپر نخست وزیر
کانادا رونمایی کرد.
به گزارش تورنتو استار در این مراسم
"کریم آقاخان" هدف از اجرای این
ط��رح را معرفی «س��یمای کثرت
گرای اس�لام» به م��ردم آمریکای
شمالی و همچنین تاریخچه 1400
ساله آن عنوان کرد.
ای��ن پروژه با هزینه ای بالغ بر 300
میلی��ون دالر در یک��ی از نواح��ی
میانی تورنتو در تقاطع خیابان های
اگلینتون و وینفرد احداث می شود
و قرار اس��ت تا سال  2013به بهره

برداری برسد.
ایجاد چنین مجموعه ای در تورنتو
که یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی
قومیت ها محسوب می شود چهره
این شهر را به عنوان میزبان ملیت ها
و فرهنگ های مختلف جهان تقویت
می کند.
این گزارش حاکیس��ت ساختمان
موزه اسالمی توسط معمار برجسته
ژاپنی "  "Fumihiko Makiطراحی
شده و به عنوان نگین این مجموعه
عام��ل اصلی جذب م��ردم با عقاید
مختلف به آن می گردد.
همچنین " "Charles Correaمعمار
هندی که س��ابقه خوبی در ترکیب
معماری مدرن و شرقی دارد طراحی
ساختمان کتابخانه سالن اجتماعات

نمازخان��ه کالس ه��ای درس و
سرس��رای وروی و یک گنبد بزرگ
شیشه ای برای تاالر اصلی را برعهده
دارد.
طراح��ی محوط��ه و فضای س��بز
مجموع��ه نیز توس��ط Vladimir
 Djurovicمعمار لبنانی انجام شده
که شامل آبنما درختان و باغ هایی
به سبک معماری اسالمی است.
قرار اس��ت در موزه اسالمی تورنتو
تمامی اشیاء و آثار جمع آوری شده
توس��ط خاندان آقاخان از سراس��ر
جه��ان گ��ردآوری و در آن مح��ل
نگهداری شود.
اضاف��ه م��ی ش��ود اقامت پی��روان
اسماعیلیه در تورنتو از سال 1970
آغاز شده و هم اکنون جمعیتی بالغ

مونرتیال در میان  25شهر برتر جهان
برای زندگی!
 ۲۶می ایرانتو:
بر اساس نظرسنجی انجام
شده توسط موسسه بین
المللی Mercer Quality
 of Livingچه��ار ش��هر
ونک��وور ،ات��اوا ،تورنت��و و
مونترآل در بین  25شهر
برتر جهان از نظر کیفیت
زندگی قرار گرفتند.
شهر وین در اتریش رتبه
اول را در بین  221ش��هر
جهان ب��ه خود اختصاص
داد.
زوریخ و ژنو در سوئیس دوم و سوم
شدند و ونکوور کانادا به همراه شهر
"اوکلند در نیوزیلند" جایگاه چهارم
را حائز شدند.
سه ش��هر دیگر کانادایی یعنی اتاوا

تورنت��و و مونت��رآل نیز ب��ه ترتیب
در رتب��ه ه��ای  16 ،14و  21قرار
گرفتند.
شهر کلگری اگر چه در رتبه  28را از
آن خود کرد اما از نظر محیط زیست
در رتبه اول قرار گرفت.
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در این حوزه شهر
هونولولوی آمریکا،
ات��اوای کان��ادا،
هلسینکی فنالند
و ویلینگت��ون
نیوزیلند نیز دوم تا
پنجم شدند.
از
هیچی��ک
شهرهایآمریکایی
در بین  25کشور
اول قرار نگرفتند و
تنها شهر هونولولو
رتب��ه  31را بخ��ود

اختصاص داد.
در بین شهرهای خاورمیانه و آفریقا
تنها ش��هرهای دب��ی و ابوظبی در
رتبه های  75و  83قرار گرفتند.

مشاور مهاجرت به کانادا

ماریا
کُـتنه

CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION
CONSULTANT
----------------------------

Contact me in English,
French, Italian
or PERSIAN

_______________
وب سایت ما را به عالقمندان به مهاجرت،
در ایران معرفی کنید

www.mariacottone.com
_______________

کامی منفرد

امــور ایرانیان

مدیر
گان زیر در خدمت
با خط مستقیم و رای
کماکان
شد و ساعات تماس
نان عزیز خود می با
هموط
جمعه و از ساعت  7تا
ن خط از دوشنبه تا
با ای
وقت ایران می باشد
 11بعد از ظهربه
ماره واز شهرستان
تهران بدون پیش ش
( از
+کد تهران )
(021) 8469 - 10
05

 خبر مهم

جهت خدمت بی
دروطن از خانم شتر به عزیزان خود
الهه
اسالمی منوچهری
که وکیل پایه یک دا
دگ
س
تر
ی در تهران
می باشند ،د
که نمایندگی عوت به عمل آوردیم
ما
بگیرند .ایشان را در تهران به عهده
ف
رد
ی
مو
رد
اطمینان،
کاردان ،دلس
هموطنا وز و آماده خدمت به
ت ن خویش می باشد.
لفن های تماس:
0912-388-8486
021 4465-3922

با تعیین وقت قبلی
___________________
980 St-Antoine W.
Suite 308
Montreal, Quebec H3C 1A8

Tel.: 514-656-8178
Fax: 514-656-8179

mariacottone@hotmail.com

بر  28000نفر را در این شهر شامل

می شوند .آنان پیش از این بناهایی
را در اتاوا و ش��هر بورنابی بریتیش
کلمبیا تأسیس کرده اند.
فرقه اسماعیلیه مدعی وجود
 15میلیون پیرو در سطح جهان
است.
بر اس��اس اطالعات درج ش��ده در
ویکیپدیا اس��ماعیلیان گروهی از
ش��یعیان بودن��د که امام��ت را به
اسماعیل فرزندامامجعفر صادق(ع)
ختم میکردن��د و او را امام هفتم
یدانستند.
م
اینان همزمان با روزگار سامانیان سر
برآوردند و سدهها با توان بسیار به
پراکندن اندیشه خویش پرداختند.
امروزه بس��یار ناتوان ش��دهاند و از
شمارشان کاسته شدهاست.
کریم (الحس��ینی) آقاخ��ان چهارم

اصطالح��ا ام��ام حاضر ش��یعیان
اس��ماعیلی (فرقه نزاریه) است که
بعد از پدربزرگش سلطان محمدشاه
آقاخان در سن  ۲۰سالگی و در یازده
جوالی  ۱۹۵۷به این منصب رسید.
وی چهل و نهمین ام��ام این فرقه
میباشد.
او در  ۱۳ژوئیه  ۱۹۳۶در کنیا متولد
و در ژنو سوئیس مشغول به تحصیل
ش��د .دارای لیسانس تاریخ اسالم از
دانش��گاه هاروارد است و هم اکنون
در فرانسه اقامت دارد؛ دو بار ازدواج
کرده و  5فرزند دارد.
وی مالک «ش��بکه توسعه آقاخان»
یا " "AKDNبوده و س��ی و دومین
فرد ثروتمند انگلستان محسوب می
شود.

مجعیت کهنسال کانادا طی دهه آینده ،بیشرت از
جوانان می شود
ایرانت��و :اداره آمار کانادا پیش
بینی کرد جمعیت این کشور
تا س��ال  2036بی��ش از 14
میلیون نفر افزایش یابد.
بر اس��اس آخری��ن گزارش
منتشره ،بین سال های 2009
تا  ،2036جمعیت کش��ور از
 33.7میلیون نفر فعلی به 41
تا  47.7میلیون نفر می رسد.
در این میان مهاجران مهمترین
نق��ش را در افزای��ش جمعیت ایفا
خواهن��د کرد ،بطوری که تا س��ال
 2036کانادا هر سال بطور متوسط
 333،600نفر مهاجر جدید خواهد
پذیرفت.
این درحالی است که در حال حاضر
رقم تازه واردین ح��دود 250،000
دالر است.

اما پذیرش مهاجران ،مشکل افزایش
متوس��ط س��نی جمعی��ت را حل
نخواهد کرد.
تا س��ال  ،3036بیش از یک چهارم
جمعیت را افراد کهنس��ال تشکیل
خواهند داد ،یعنی دوبرابر بیشتر از
میزان فعلی.
بدین ترتیب بین سال های 2015
ت��ا  2021برای اولین ب��ار در تاریخ

کش��ور ،تعداد افراد کهنسال
بیش��تر از کودکان  14سال و
کمتر از آن خواهد شد.
ای��ن گ��زارش همچنی��ن
حاکیست رش��د جمعیت در
استان های انتاریو و بریتیش
کلمبیا ،حتی بیشتر از متوسط
رش��د مل��ی خواهد ب��ود ،اما
جمعیت در استان نیوفانلند و
لبرادور ،کمتر نیز خواهد شد.
جمعیت انتاری��و از  13میلیون نفر
فعلی به  16تا  19میلیون نفر؛
کبک از  7.8میلیون فعلی به  8.6تا
 10میلیون؛
و بریتیش کلمبی��ا از  4.5میلیون
فعلی به  5.8تا  7.1میلیون نفر در
سال  2036خواهد رسید.
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از خودمان...
نوجوانان و والدین:

آجنا که به انتها می رسند!

www.paivand.ca

اگر میدانید حرف 
ی که
میزنید گ
وش خنواهد داده
شد
 ،بهتر است نزنید!

دیدار کوتاه با د کرت فرهنگ هوال کویی

روانشناس و جامعه شناس بنام جامعه ایرانی
به کوشش:

تینافرشادگهر

شنبه 15ماه می  ۲سمینار
تحت عنوانه��ای «اعتماد
به نفس ،حرمت نفس« و
«عشق و ازدواج» با حضور
دکتر فرهنگ هالکویی و با
هم��ت و تالش خانه ایران در محل
ی مونترال
آمفی تئات��ر کتابخانه مل 
برگزار شد.
حضور دکتر هالکویی ،روانش��ناس
ی
و جامعه ش��ناس بنام جامعه ایران 
در مونت��رال فرصتی بود برای طرح
یک مصاحبه ب��ا هدف باز نگری به
مشکالت یک جامعه مهاجر.
ی کردن در جامعه
مهاجرت ،ازندگ 
ای با فرهنگی متفاوت با آموخته ها،
آموزش و پ��رورش فرزندان در این
هنگامه تف��اوت ها ،همه و همه گاه
میتواند فواصلی بزرگ بین ایده آل
های والدین و فرزندان شان به وجود
بیاورد.
در این امت��داد والدین در حالی که
ظاهرا بهترینها را ب��رای نوجوانان
خود خواهان هستند اما با مشکالتی
از قبی��ل ،میل حضور نوج��وان در
گنگ های خیابانی یا دور ش��دن و
ترک منزل و یا گرایش به اعتیاد و..
مواجه میش��وند که شرایطی است
کامال متفاوت با استانداردهای یک
ی سالم.
زندگ 
در این باره از دکتر هالکویی دالیل
میل نوجوان به شرکت در گنگهای
خیابانی و یا میل او به ترک خانه را
می پرسم ،او میگوید:

البت��ه ای��ن موضوعات
ی دلیل آن فرد به فرد
فردیست یعن 
ممکن است متفاوت باشد ،اما آنچه
مسلم است این است که ،محصول
یک پروسه و فرایندیست که نوجوان
بین  ۱۵تا  ۱۹س��ال را ب��ه این راه
میکشد.
مطلب اول این است که بچه ها در
س��ن و س��ال نیاز به یک تعلق
این ّ
دارند و بنابراین اگر نوجوانی احساس
کند که به خانه تعلق ندارد و خانه از
آن او نیس��ت و یا پدر مادر از آن او
نیست و یا او از آن پدر مادر نیست،
ی ندارد که به دنبال گروههای
دلیل 
دیگر نرود .بنابراین بزرگترین دلیل
رفتن بچه ها به دنبال گنگ یا بیرون
از خانه احتیاج به خانواده ایست که
در آن پذیرفته و قبول ش��ده بودن
و محس��وب و مطلوب بودن وجود
داشته باشد.
پس بنابراین اگر در خانه من چنین
چیزی موجود نباشد بسیار عادیست
که بروند به دنبال کس دیگر و خانه
دیگر.حاال این حرکت چه پیامدهای
وخیمی به دنبال دارد مساله ایست
که نیاز به بحث طوالنی درد.
دومین مشکل این است که نوجوان
میخواه��د خودش را بشناس��د و
خودش را بفهمد و قبوالنده ش��ود،
ی والدی��ن او را با
در ای��ن نقطه وقت 
رفتارش ،با گفتارش و با ترجیهاتش
نمیپذیرند خوب چارهای نیست که
به بیرون برود.
والدین اشتباهشان این است که فکر
میکنند با ر ّد و نفی کارهای او همه
چیز را درس��ت میکنند در حالیکه
حداقل در موارد جزئی و کم اهمیت
باید یک سری موارد را بپذیرند .
به عنوان مثال اگر بچهای خورشت
فس��نجان دوس��ت ندارد و به قول
والدین همان آشغال های کانادایی را
می خورد (فست فود) و یا موسیقی
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عجیب غریب گوش میدهد؛ خوب
بگذاری��د بخورد و گوش بدهد ،مگر
کانادایی ها با خوردن این غذاها
عجیب غریب شدند که بچههای
آنها بشوند!
از این گذشته دوره نوجوانی ،به
ی  ۱۳تا
اصطالح «تی��ن» ،یعن 
 ۱۹سالگی دوره ایست که بچه
آن چیزی که هست نشان میدهد،
ی مثل درختی ک��ه تخم آن را
یعن 
کاشته اید و مسلما نهالی دارید بسته
به تخم کاشته شده نه نهال دیگری.

حاال دیگر منیشود همه چیز را تغییر
داد ،االن باید با این مساله همکاری
کرد تا حل شود.

ی نشان داده که بچهها
مطالعات علم 
چه چیزی را بیشتر از سکس و پول
میخواهند و ای��ن رضایت والدین
است!
اما این والدین هم به این س��ادگی
ی نمیشوند و مرتب بیشتر
ها راض 
و بیشتر از بچه انتظار دارند بنابر این
بچه ها به این نتیجه می رسند که
بهتر است از اول این کار را نکنیم.
بچهای که دنبال گنگ یا گروه های
دوس��ت ناس��الم میرود و یا اصوال
ی در
روش��های ناس��الم برای زندگ 
پیش میگیرد نش��ان میدهد که در
جامعه پذیرفته نش��ده و به حاشیه
ی هم
رانده شده و در جامعه آموزش 
دچار مشکل بوده است.
 ب�ا توجه ب�ه گفتههای ش�ما،ی متوجه پدر و مادر
مش�کل اصل 
ی والدین گاه به گونهای
است .یعن 
ناخواس�ته به خ�ود و فرزند خود
صدمه میزند .به نظر شما راه حل
از این نقطه به بعد چیست؟

ابت��دا پدر و م��ادر باید
اشتباهات گذشته خود را بپذیرند.
و اگر فرزندشان آس��یب دیده به او
کمک کنند ت��ا نوجوان آنها ،کمک
حرف��های بگیرد.اگ��ر بچهها کمک
نگیرند پدر و مادر با همان باوری که
داشتند و بچهها را به اینجا رساندند
ب��ه جای بهت��ر دیگ��ری نخواهند
رساند.
ی که پدر و مادر دارند
وظیفه مهم 
دو
ٔ
این است که
 .۱خانهای دارند که درش باز است
و
.۲آغوشی دارند که گرم است!
این دو شرط اول است.
دوم اینکه به بچهها بگویند که

ی در کارمان بوده
"ما احتماال اشتباه 
و تو بهرحال االن داری اذیت میشوی
و بهتر است که کمک بگیری".
ی
والاّ با نصیحت و راهنمایی شخص 
ی برسند در حالیکه
نمیتوانند به جای 
گاه خود آنها هم راه را از چاه در کانادا
تشخیصنمیدهند.
بنابرین موضوع جدی است.
البته پسرها با دخترها مشکالتشان
متفاوت است.
ی مساله
ی ماشین میخواهد ،یک 
یک 
اش مالیس��ت ،دیگری مس��اله اش
ی به دنبال اعتیاد
ی است و یک 
جنس 
که جهان را به خاموشی بکشد.
اینه��ا دلی��ل متفاوت��ی دارن��د که
ی صادر کرد اما
نمیش��ود حکم کل 
آنچه مسلم است این است که با این
مشخصات بچهها آسیب دیده اند و
والدین از عهده حل آن بر نمیآیند؛
درست مثل ماش��ینی که تصادف
کرده ،راننده میتواند رانندگی کند،
اما تعمیر بدنه ماشین کار او نیست.
ی مواقع هم مساله بحران هویت
بعض 
است؛ جوان حتی در جامع ه خودش

هم در دوران نوجوانی دچار مشکل
میشود.
بناب��ر این ما روی این بار س��نگین
نوجوانی بار دیگری هم گذاشتیم به
نام بحران هویت که آنرا سنگین تر
کردیم.
فیسبوک،توئیتر،وانواعواقسامفضاهای مجازی ب�رای مکالمه و
صحب�ت و نشس�تن نوجوانان و
حتیبزرگترهاساعتهایمتمادی
پشت کامپیوتر و بسر بردن آنها
در این فضای مجازی.آیا نوع بشر
ی داشته که امروزه
مشکل ارتباط 
اینگونه ساعتها اسیر مکالمات
روزمره شده؟ و این فضای مجازی
ی حد و حصر از این
و اس�تفاده ب 
فضا میتوان�د چه مش�کالتی را
برای نوجوان به وجود بیاورد و آیا
محدودیتی برای اس�تفاده از این
فضا میتوان مطرح کرد؟

م��ا در طول قرنها می
خواس��تیم که با دیگران در ارتباط
باشیم و امروز این کار را میتوانیم به
ی در خانه انجام دهیم و با دنیا
راحت 
در رابطه باشیم؛ پس چرا که نه؟ این
به این منظور نیست که درست است
اما اینگونه است.
ام��ا در مورد نوجوان��ان و جوانان تا
زمانی که :

 .۱درس شان را بخوانند
 .۲وظایف و مسولیت هایشان
را انجام دهند
 .۳ورزش شان را بکنند،
نشس��تن یک ت��ا دو س��اعت پای
ی را به وجود
این مکالمات مش��کل 
نمیآورد اما بیشتر از یک حد ،اعتیاد
به حس��اب میآید .حتی در آخرین
دی.اس.ام  ۵که در راه است (کتابچه
راهنمای تشخیص روانپزشکی) به
عنوان گونهای از اعتیاد ثبت ش��ده
است.
ی دارد
نوجوان نیاز به فعالیت جسم 
ی
ی حرکت ماندن او ساعت 
و اصوال ب 
متمادی اولین ضرر را متوجه رشد او
و چشم او میکند و بعد هم میتواند
عامل افسردگی بشود.
البت��ه نباید هم فرام��وش کرد که
ی از بچه ها درس��های خود را
بعض 
با کمک کامپیوتر میخوانند و حتی
موفقیت هایی هم کسب میکنند.
ت اعتیاد در
اگر این استفاده به صور 
بیاید اولین قدم این است که برای او
مشغولیتی جایگزین پیدا کرد .البته
یکی از پایه ه��ای اصلی این اعتیاد
زمانی انداخته می ش��ود که والدین
ساعتهای طوالنی کودک را جلوی
تلویزیون می نشانند تا مشغول باشد
و آنها به کار خود برسند.
 ب�ه عن�وان آخرین پرس�ش،آیا میتوانید مح�دوده ای برای
دخال�ت والدی�ن در زندگ�ی
نوجوان�ان و یا مح�دود ٔه آزادی
نوجوانان را مشخص کرد؟

ی
.۱پدر و مادر اوال باید همیشه حرف 

به انگیزه برگزاری کنفرانس های دکتر فرهنگ هالکویی
در مونتریال :شنبه  15ما ه می 2010
را بزنند که بدانند فرزندشان نمیداند،
چیزی ک��ه گفته ش��ده و میدانند
گفتن مجدد آن مفهومی ندارد.
.۲ب��ه فرزند خود از ابتدای رش��د
کمک کنند که الویتهای درست را
ی خود وارد کند ،بچه قبول
در زندگ 
دارد که باید درس بخواند اما باید با
روابطی دوستانه به او کمک کنند تا
درس خود را بخواند.
.۳اگر اطالع دارند که خطری فرزند
آنها را تهدید میکند ،باید مرتب آنها
را چک کنند ،حتی اگر الزم اس��ت
دوربین بگذارند ی��ا تلفن های او را
چک کنند.
اینجا دیگر بح��ث اطمینان مطرح
نیس��ت ،مثل اینکه م��ن اطمینان
دارم ب��ه فرزندم  ۱۰۰دالر بدهم اما
اطمینان ندارم  ۱۰۰۰۰۰دالر بدهم
چون آگاهی استفاده از این مبلغ را
ندارد.
.۴در ای��ن می��ان از دخالت های
بیجا بپرهیزند ،بیان مکرر اینکه "چرا

هم��ش پیتزا میخوری یا پپس��ی
میخ��وری" در حالیک��ه میدانید
حرف شما را گوش نمیدهند بیهوده
است.
اگ��ر پدر مادر در مورد مس��ائل کم
ی
اهمیت زیاد دخالت کنند در جای 
که مسائل اساس��ی زندگی میرسد
حرف آنها کم اهمیت خواهد ماند،
ی
پس باید مطمئن باشیم که حرف 
که میزنیم درس��ت باشد و مفید و
کارگر باشد.
ی که میزنید
.۵اگ��ر بدانید حرف�� 
حتما گوش نخواهد داده شد حتما
ی مس��ؤولیت داریم
نزنید .ما تا جای 
ک��ه حرفمان اثر دارد اگ��ر برای بار
دوم ب��ه حرفمان گوش نمیش��ود
باید بدانیم که یا ما چیزی راجع به
فرزندمان نمیدانیم ،یا او را به خوبی
نمیشناس��یم و نمیدانیم مشکل او
کجاست واال با تکرار چیزی درست
نمیشود.
خ��وب اس��ت بدانیم ک��ه بیش از

 %۹۸مجرمی��ن در زندانها به خوبی
میدانس��ته اند ک��ه کاری که انجام
میدهند خوب نیست ،اما با علم به
آن انجام داده اند.
ی
و فراموش نکنید که مس��اله اصل 
رشد جوان دو حرف "د" است:

 .۱درس بخوانند
.۲دردسر درست نکنند!

ی نیست و
ت مشکل 
در غیر این صور 
اگر غیر از این دو هست حتما مشکل
دارند و در انتها من اصوال قبول ندارم
که پدر مادره��ا اگر به وظایف خود
ی عمل کنند بچهها دچار
به درست 
مشکل شوند.
 در پای�ان س�پاس ف�راوان مای
را بپذیری�د که با وج�ود زمان 
محدود ،وقت خود را اختصاص
به این مصاحبه دادید...
و سپاس بیکران از دوستان مان در
«خانه ایران» مونتریال برای این که
فرصت را در اختیار پیوند قرار دادند.

خبرهای ایران
عکس :لیدر جوان ایرانی
گلدکوئیست ،با یک میلیارد و
400میلیون درآمد

وی به دنبال شکایت تعدادی
ازمالباختگاندرحالیکهقصد
داشته با چند نفر از اعضای
شبکه گلدکوئیست به دوبی
عزیمت کند ،دستگیر شد.
حس��ین
غفوری��ان
یك��ی از
معروف ترین سرشاخه های كوئست
در ایران است كه در میان هرمی ها به
«تاپ لیدر ایران» و «هشتمین بازاریاب
شبكه ای برتر دنیا از نظر عضوگیری»
شهرت دارد.

ایرانت��و ۲۶ :م��ی :روزنام��ه کیهان از
بازداشت فردی به نام حسین غفوریان
ـ 30س��اله ـ خب��رداده ک��ه گفت��ه
می شود ،از  5سال قبل فعالیت خود
را در شرکتهای هرمی با عضوگیری
شروع کرده و تاکنون مبلغ یک میلیارد
و  400میلیون تومان از اعضای شبکه
درآمد کسب کرده است.

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب

قیقه :نان
قه تا  7د
فره شما!
ی
یک دق غ بر سر س
سنگک دا

در قلب NDG
>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل

___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372
____________________

مدرسهدهخدا
www.dehkhodaschool.com

>>> شنبه ها :ساعت 1تا 5بعدازظهر

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 
>> کالسهای فوق العاده
ه فارسی زبان

قابل توج
ی ،تاجیک و...
افغان
رسی دهخدا را
رسه فا
مد خود بدانید و از
از آن
بهرهمند شوید:
خدمات ما

>> در محل مدرسه

 رقص ،نقاشی
>> هر شنبه  :از  ۴تا ۵
_______________________

4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559
(514) 827-6364
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سینما...
بینوش،بازیگر فیلم کیارستمی
بهرتین بازیگر زن جشنواره کن
ژولیت بینوش ،بازیگر فرانسوی
فیلم رونوش�ت برابر با اصل،
ت��ازه تری��ن س��اخته عب��اس
کیارستمی ،فیلمساز ایرانی برنده
جای��زه بهتری��ن بازیگ��ر زن در
شصت و سومین دوره جشنواره
فیلم کن شد.
او هن��گام دریاف��ت جای��زه اش
خواه��ان آزادی جعفر پناهی،
فیلمساز ایرانی ش��د که اکنون
در زندان به س��ر می برد و گفت
امیدوار اس��ت که آق��ای پناهی
س��ال آینده خود شخصا در این
جشنواره حضور داشته باشد.
مسئوالن جشنواره پیشتر اعالم
ک��رده بودند که جعف��ر پناهی
میهمان ویژه این دوره اس��ت و
خواهان آزادی او شده بودند.
نخل طال ک��ه مهمترین جایزه
این جشنواره معتبر جهانی است،
امس��ال به فیلم تایلندی "عمو
بونمیکهزندگیهایسابقش
را به ی�اد می آورد" س��اخته
آپیچات پونگ ویراستاکول اعطا
شد.
این فیلم داستانی مردی در حال
احتضار است که روح همسر مرده
و پسر گمشده اش را که تبدیل
به میمون شده است را می بیند.
این کارگردان تقریبا ناش��ناخته
توانست در رقابت با کارگردانان
مش��هوری چون مایک لی ،کن
لوچ ،برت��ران تاورنی��ه و نیکیتا
میخالکوف به نخل طال دس��ت
یابد.
در بخ��ش بهتری��ن بازیگر مرد،
خاویر باردم ،بازیگر اسپانیایی
برای فیلم زیبا ساخته الخاندرو
گونزال��س ایناریت��و ،کارگردان
مکزیکی فیلم های��ی چون 21
گرم و عشق س��گی جای��زه این
بخش را گرفت.
او در ای��ن فیل��م نق��ش پلیس
فاسدی را بازی کرده که پی می
برد به سرطان مبتال شده است.
خاویر باردم این جایزه را به طور

مش��ترک با الیو جرمانو ،بازیگر
ایتالیایی فیلم زندگی ما به دست
آورد.
در بخ��ش ه��ای دیگ��ر ای��ن
جشنواره ماتیو آمالریک ،بازیگر
و کارگردانفرانسوی ،برای ساخت
کمدی در س�فر جایزه بهترین
کارگردانی را گرفت و لی چانگ
دون��گ از ک��ره جنوب��ی جایزه
بهترین فیلمنام��ه را برای فیلم
شعر که خود کارگردانی که بود،
دریافت کرد.
ریاس��ت هیئت داوران امس��ال
بر عه��ده تیم برت��ن ،کارگردان
آمریکای��ی فیلم های��ی چ��ون
ادوارد دس�ت قیچی و بتمن
بود و کس��انی چون بنیسیو دل
تورو ،بازیگر پورتوریکویی االصل
س��ینمای آمریکا و برنده جایزه
بهترین بازیگر مرد برای فیلم چه
در دوره پی��ش جش��نواره کن و
شکار کاپور ،کارگردان هندی از
جمله داوران این دوره بودند.

سهم س��ینمای ایران در
این دوره جش��نواره فیلم
رونوش��ت برابر با اصل از
عباس کیارس��تمی بود،
هرچند ک��ه این فیلم در
ایتالیا و به زبان انگلیسی
و فرانسوی ساخته شده و
فقط کارگردان آن ایرانی
است.
عب�اس کیارس�تمی
امس�ال یکی از نوزده
کارگردان�ی ب�ود ک�ه
فیلمش�ان در بخ�ش
مسابقه حضور داشت.
رونوش�ت برابر با اصل
روایت��ی اس��ت از رابطه
عاش��قانه ای که داستان
آن در توسکانی اتفاق می
افتد و ژولیت بینوش نقش
زنی گالری دار را بازی می
کند که با نویس��نده ای
بریتانیایی (با بازی ویلیام
شیمل ،خواننده اپرا) آشنا
می شود.
ژولی��ت بین��وش ک��ه امس��ال
تصویرش بر روی پوستر رسمی
جشنواره قرار گرفته بود ،پیشتر
در فیلم شیرین ساخته دیگری
از کیارس��تمی حضور داش��ته
است.
مهمتریندستاوردسینمایایران
و کیارس��تمی از جشنواره فیلم
کن به سال  1997بر می گردد
که در آن دوره او برای فیلم طعم
گیالس برنده نخل طال شد.
شنبه شب 22 ،مه جوایز بخش
نوع��ی نگاه کن که بعد از بخش
مسابقه رسمی (نخل طال) ،مهم
ترین بخش جشنواره کن است،
به بهترین فیلم های این بخش
اهدا شد.
جای��زه اصلی این بخش به فیلم
هاهاها ساخته هونگ سانگ سو
از کره جنوبی تعلق گرفت.

 3هزار آقازاده درحال حتصیل درخارج از کشور
س��لیمی در ادامه گفت ك��ه از این
تع��داد دانش��جوی تحصیلكرده در
خارج از كش��ور  80درصد در دوره
كارشناسی و  20درصد آنها در دوره
تحصیالتتكمیلیتحصیلمیكنند
كه نكته قابل توجه آن است عمده
آقازادههای تحصیلكننده در خارج
در مقطع كارشناسیارش��د و دكترا
مشغولتحصیلهستند.
وی با طرح این س��ؤال كه با وجود
شرایط نس��بتا خوب برای تحصیل
در بس��یاری از رش��تهها در داخل
كش��ور ،چه ضرورتی دارد كه هنوز
برخی اف��راد بهویژه آق��ازاده ها در
خارج از كش��ور تحصیل میكنند،

اظهار داشت :چرا برخی از مسئولین
موجب بسترس��ازی ب��رای خروج
فرزندانشان و تحصیل آنان در خارج
ش��دند درحالی كه اكث��را از رانت و
قدرت برای تحصیل فرزندانشان در
خارج استفاده میكنند.
ای��ن عضو كمیس��یون آم��وزش و
تحقیق��ات مجلس س��پس متذكر
ش��د كه مجلس  ،به شدت بهدنبال
محدود ك��ردن تحصی��ل فرزندان
مس��ئوالن اعم از وزرا و نمایندگان
است تا با این اقدام جلوی برخی سوء
استفادههای سرویسهای جاسوسی
بیگانگان كه برای آنها تور اطالعات
پهن كردهاند بگیرند.

آموزش موسیقی :جواد داوری
کالس های:

سنتور ،سه تار ،پیانو،
ویلن ،آواز ،ضرب و دف

Tel.:514-567-4789

اشکهای تو ….
پرویز مویدی

پیشکش به ژولیت بینوش هنرمند آزادهای که در
جشنوارهی کن برای جعفرپناهی ،هنرمند در بند
ما گریست.

اشکهای تو
چکیدههای مهر و دوستی
شکوفههای ژاله پرور بهاریاند
اشکهای تو
ترنم نوای جویبارها
درون درههای سر به هم نهادهاند
اشکهای تو
پیامهای یاوری و همدلی
نویدبخش روزهای پر ترانهاند
اشکهای تو
ستارههای پر شرارهاند
ستارههای شب درندهای که در پگاه
میدمند
اشکهای تو
سرودهای رستگی
بسان ارمغان تازهاند
ز سرزمین حق آدمی
به سرزمین شعر و شور و خشم و
ایستادگی
اشکهای تو
بسا ن مرهماند
به روی زخمهای ما
به روی زخمهای دردناک ما
به روی زخمهای دردناک و خون چکان ما
اشکهای تو
شکوفه و پیام و مرهماند
تهران  ،اردی بهشت 1389

سال ،2010
گرمترین سال
تاریخ بشر

گروهی از پژوهش�گران هواشناس�ی
هشدار دادند احتماال س�ال  2010گرم
ترین سال در تاریخ بشر خواهد بود.
به گزارش ش�بکه خبر ،پژوهش�گران
پس از تحلی�ل اطالعاتی كه از هزاران
ایستگاه هواشناسی و ماهواره به دست
آمده اس�ت ،به چنین نتیجهای دست
یافتند.
آژان�س فضایی آمریكا (ناس�ا) و مركز
هواشناسی انگلیس پیش بینی كردند
دمای هوا ،تابس�تان امس�ال باالتر از
میانگینعادیخواهدبودوحتیممكن
است به ركورد بی سابقهای برسد.
دانشمندان با بررسی اطالعات به دست
آمده به این نتیجه رسیدند ،دمای هوا
در كره زمین در فاصله ژانویه تا آوریل
امسال افزایش یافته و به ركورد نزدیك
شده است و احتماال این روند در طول
سال  2010ادامه خواهد یافت.
به گفته پژوهشگران دمای هوای جهان
پارس�ال در باالتری�ن می�زان خود در
 130سال اخیر بوده است و پیش بینی
میشود امسال گرمترین سال در تاریخ
بشر باشد.
برخی از پژوهشگران معتقدند افزایش
س�ریع دمای هوای كره زمین ناشی از
تغییرات موقت جریانه�ای اقیانوس
آرام موس�وم به پدیده النینواست كه
موجب ش�ده اس�ت اقیان�وس مقدار
زیادی از حرارت نهفته در خود را وارد
جو كند.
برخی دیگر نیز افزایش انتشار گازهای
گلخان�های را عامل گرم ش�دن زمین
میدانند.

داروخـانه
دکتر لوئیز داداش زاده داروساز

اولینداروخانهایرانیدرمونترال
باداروسازفارسیزبان

ساعات کار :عصر

6 :30
دوشنبه
سه شنبه 6 :30
چهارشنبه 6 :30
پنج شنبه 6 :30
6 :30
جمعه
4
شنبه
1 :30
یکشنبه

صبح

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

 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
نبش سن لوزان
13 RACHEL
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55

طراحیوبسایت

WEB DESIGN
WEB
DEVELOPMENT
WEB HOSTING
DOMAIN NAME
REGISTRATION
ONLINE BACKUP
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

www.cadianda.com
برای اطالعات بیشتر با آقای سلیمی متاس بگیرید:

(514)695-2847
azfeb01'10

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمیایرانیان

www.iranianislamiccenter.com
ساعــات کار:
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
به مرکز اسالمی ایرانیان مراجعه بفرمایند.
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،هماهنگی
قبلی الزم میباشد.

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

عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس با بی��ان اینكه  3هزار نفر از
دانشجویان تحصیلكننده در خارج
آقازاده هستند گفت كه از این تعداد
دانشجوی تحصیلكرده در خارج از
كشور  80درصد در دوره كارشناسی
تحصیلمیكنند.
علیرض��ا س��لیمی نماین��ده مردم
محالت و عضو كمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس شورای اسالمی
به فارس گفت ك��ه هم اكنون 75
هزار دانش��جوی ایرانی در خارج از
كشور تحصیل میكنند.به گفته وی
از میان این  75هزار دانشجو حدود
 3هزار نفر آنها آقازاده هستند.
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210 St-Jacques
)(Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
Fax: 450-638-4507

بهلیستبلندایمیلپیوند،بپیوندید:

اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم
آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید!
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چرامسیح؛مگرایمانبهخداکافینیست؟ 2
>> بخش
پایانی

همچنین مسیح بهعلت کاری که انجام
داد نیز با دیگران تفاوت دارد .ما نه فقط
به یک مکاشفۀ کامل احتیاج داشتیم تا
خدایی را که نمیش��ود دید" ،ببینیم"،
بلکه بهخاطر گناه و جدایی انسان از خدا
به نجات محتاج بودیم.
مث ً
ال شخصی که در حال غرقشدن است
و شنا بلد نیست در وهلۀ اول به تعلیم در
مورد شنا احتیاج ندارد بلکه به یک غریق
نجات! نیاز اصل��ی ما در وهلۀ اول تعلیم
نیست بلکه نجات از اثرات گناه میباشد.
بنابراین با اینکه زندگی عیسی مسیح مهم
است ولی میشود گفت اصل موضوع ،کار
مس��یح بر روی صلیب است .بنابراین در
یوحنا فصل  ،۱ی��ک اصطالح دیگر هم
برای مسیح پیدا میشود.

.۳

برۀ خدا

یحیی چون عیسی را دید گفت:
«این اس��ت برۀ خدا که گن��اه از جهان
برمیگیرد!» (آیه )۲۹
پس مسیح نه فقط آمد تا خدا را برای ما
آشکار کند بلکه تا ما را بهوسیلۀ مرگش
نجات دهد« ،زیرا مس��یح  ...یک بار برای
گناهان رنج کشید ،پارسایی برای بدکاران،
تا شما را نزد خدا بیاورد»
(اول پطرس :۳.)۱۸
مسیح بهوس��یلۀ مرگ فداکارانه خود ما
را با خدا آش��تیداد و مجازات گناهان ما
را بر خود گرفت .خدا قدوس اس��ت و از
گناه بشر صرفنظر نمیکند .چون خدا
عادل است گناهکاران را نخواهد بخشید
مگر اینکه مجازات گناهانشان پرداخت

شود .الزمۀ عدالت خدا این است که گناه
مجازات ش��ود پس مسیح با فدا ساختن
جان خود مجازاتی را که ما مستحق آن
بودیم تحمل کرد و جایگزین ما شد.
از طریق قربانی مسیح که مجازات گناهان
ما را پرداخت ،عدالت اجرا شد.

مس��یح چند بار با ش��اگردانش راجع به
مرگش صحبت کرده بود ولی مثل اینکه
آنها نفهمیدند که منظورش چه بود .آنها
در فکر نجات بودند ولی نجاتی که مد نظر
آنها بود نجات سیاسی و استقالل از ظالم
آن زمان یعنی دولت روم بود.
چه نوع جناتی؟

هر شنبه

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

ولی چرا مسیح مرد؟ همان روز در حضور
ش��اگردانش مس��یح زنده به این سؤال
جواب میدهد.
«آنگاه به ایش��ان گفت" :این همان است
که وقتی با ش��ما بودم ،میگفتم .اینکه
تمام آنچه در تورات موسی و کتب انبیا و
مزامیر دربارۀ من نوشته شده است ،باید
به حقیقت پیوندد".
سپس ،ذهن ایش��ان را روشن ساخت تا
بتوانن��د کتب مقدس را درک کنند .و به
ایشان گفت:
"نوشته شده است که مسیح رنج خواهد
کشید و در روز سوم از مردگان برخواهد
خاست ،و بهنام او توبه و آمرزش گناهان
به هم��ۀ قومها موعظه خواهد ش��د"»...
(.)۴۷-۴۴
ای کاش آن دو نف��ر و بقی��ه ش��اگردان
میدانستند که مسیح در حقیقت در فکر
نجات و آزادی از ظلم بوده اما نیاز انسان
در وهلۀ اول نجات از محکومیت و مجازات
از گناه است و نه نجات سیاسی ،اجتماعی
و یا اقتصادی .و این نیاز شامل حال همۀ
انسانها و در هر عصری میباشد .به همین
جهت مسیح میفرماید ...« :به همۀ قومها
موعظه خواهد شد.»...
امروز مس��یح زنده اس��ت و م��ا مرگ و
قیامش را جشن میگیریم .مسیح زنده
ما را دعوت میکن��د که پیش او رفته و
نجات بیابیم« :بیائید نزد من ،ای تمامی
زحمتکش��ان و گرانباران ،که من به شما
آسایش خواهم بخشید» (متی :۱۱.)۲۸
و باز هم بهقول مسیح اگر ما میخواهیم

ک



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

به خدا احترام بگذاریم پس به مسیح هم
احترام خواهیم گذاش��ت «تا همه پس��ر
را حرم��ت گذارند ،همانگون��ه که پدر
را حرمت مینهند .زیرا کس��ی که پس��ر
را حرمت نمیگذارد ،به پ��دری که او را
فرس��تاده است نیز حرمت ننهاده است»
(یوحنا :۵.)۲۳
در ابتدای این مقاله به چند آیه از یوحنا
فصل  ۱مراجعه کردیم .اجازه بدهید در
خاتمه به دو آیه در آخر این کتاب اشاره
کن��م .در مورد هدف ای��ن کتاب یوحنا
میفرماید:
«عیس��ی آیات بس��یار دیگ��ر در حضور
شاگردان به ظهور رسانید که در این کتاب
نوشته نشده است .اما اینها نوشته شد تا
ایمان آورید که عیسی همان مسیح ،پسر
خداست و تا با این ایمان ،در نام او حیات
داشته باشید» (یوحنا :۲۰ ۳۰و.)۳۱
خدا کند که همۀ ما بهقول پطرس قبول
کنیم ک��ه «در هیچ کس ج��ز او نجات
نیست ،زیرا زیر آسمان نامی جز نام عیسی
به آدمیان داده نشده تا بدان نجات یابیم»
(اعمال :۴)۱۲
و در انتها مسیح میفرماید:
«به خدا ایمان داش��ته باشید ،به من نیز
ایمان داشته باشید» (یوحنا :۱۴.)۱

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

)
514-999-5168

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal
Mont
Royal

X

ST-DENIS

 اگر احتیاج به دعا دارید،
و همچنین برای دریافت فیلم
«زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

امیدشان نقش بر آب شده است .در این
بین عکسالعمل مس��یح جالب اس��ت،
«آنگاه به ایشان گفت:
"ای بیخردان که دلی دیر فهم برای باور
کردن گفتههای انبیا دارید! آیا نمیبایست
مس��یح این رنجها را ببیند و س��پس به
جالل خود درآید؟"
سپس از موس��ی 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 شانس��ی و یا اتفاق��ی نبود بلکه
درست مطابق پیش��گوییهای تورات و
طبق نقشۀ خدا بود.
سرانجام این دو نفر به خانه رسیدند و سر
سفره در حضور مسیح «چشمان ایشان
گشوده شد و او را شناختند» (آیه .)۳۱

Mary Anne

خداوند محبت است

بدون ش��ک یکی از جالبترین حوادث
انجیل همان حادثهای اس��ت که در روز
قیام عیسی مسیح رخ داد.
بعد از مصلوب ش��دن مس��یح دو نفر از
حواریونش با قلبی محزون و مملو از یأس
و ناامی��دی ،از اورش��لیم بهطرف دهکده
خودشان ،عمائوس در حال سفر بودند.
«همچنان که سرگرم بحث و گفتگو بودند،
عیسی نزد آنها آمد و با ایشان همراه شد.
اما او را نشناختند زیرا قدرت تشخیص از
ایشان گرفته شده بود .از آنها پرسید:
"در راه ،دربارۀ چه گفتگو میکنید؟"
آنها ب��ا چهرههایی اندوهگین ،خاموش
ایستادند .آنگاه یکی از ایشان که کلئوپاس
نام داشت ،در پاسخ گفت:
"آیا تو تنها ش��خص غریب در اورشلیم
هستی که از آنچه در این روزها واقع شده
بیخبری؟" و عیسی پرسید:
"کدام واقعه؟"
گفتند" :آنچه بر عیسای ناصری
گذشت .او پیامبری بود که در
پیشگاه خدا و نزد همۀ مردم،
کالم و اعمال پر قدرتی داشت.
س��ران کاهنان و بزرگان ما او
را س��پردند تا به مرگ محکوم
شود و بر صلیبش کشیدند .اما
ما امید داشتیم او همان باشد
که میبایست اسرائیل را رهایی
بخشد"»
(لوقا :۲۴.)۲۱-۱۵
همین حرفها نشان میدهد
که چق��در در اش��تباه بودند.
آنها منتظر آمدن مسیح بودند
ت��ا آنها را از ظلم آزاد س��ازد.
ام��ا حاال رهب��ری را که فرض
میکردند قادر اس��ت آنها را
آزاد س��ازد کشته شده و تمام

ش جالل عادل
شی
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مونتریال :در شهر
مدرسه دهخدا

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
ی
کالسهایفارس 
یتاششم
ازآمادگ 

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

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

کالسهای فوق العاده
 رقص ،نقاشی
 هر شنبه  :از  ۴تا ۵

4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559 827-6364

www.dehkhodaschool.com

مدرسه فردوسی

4255 Courtrai CDNeiges
(514) 962.3565

اجنمنفرهنگیایرانیان
وستآیلنـــد
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

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

تلفن)514( 626-5520 :

خانـه ایران

1117, Ste-Catherine W.
Suite 420
Tel.: 514-544-5962
khanehiran@gmail.com
www.khanehiran.ca

خورشید خانوم

 کالس های رقص
آغاز ترم بهاره
برای بچه ها و بزرگساالن
ازساعت  11تا 2

5347 Cote-des-Niege
Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com

MEK IC

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777
E-Mail: info@mekic.ca

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

fondation.nima@gmail.com

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

(514) 299-1787
Addhi2005@yahoo.ca

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک
www.ajpq.qc.ca
--------------------

 هر پنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا
514-488-3000

6528 St- Jacques W.

www.Seena.ca

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمن فرهنگی ایرانیان

رادیو همصدا اتاوا

elahem@sympatico.ca
8043 St-Hubert
--------------------

اجنمن ادبی (فاضل)
(514) 651-7955

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

بنیاد سخن آزاد
(514) 944-8111

خانه فرهنگ صبا

را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست

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

www.iranica.com

در واژگان سازی

دکتر محسن حافظیان

--- 97.9FM -پخش زنده یکشنبه ها 11 :تا13
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
www.radiohamseda.net

پژوهشگر ،نویسنده و استاد دانشگاه

مناشـــوم

1455 Maisonneuve W.

Ottawa Persian Radio

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

آینه شمعدان

سرویس آئینه و دو
عدد شمعدان نقره،
قلم گل نیم برجسته
اعالء اصفهان ،با عیار
 ،84همراه با فاکتور به
فروش میرسد.
آئینه با وزن  1345گرم و
هر عدد شمعدان با وزن
 927گرم:

خدماتآرایشی

Estheticienne & Technicien LASER

Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای
زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation
 جوان کردن پوست
و از بین بردن چین و
چروک های صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و
صورت  veinsو از بین بردن
جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne
 سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting
 فیشال Skin Care Treatment
 پارافین  Paraffineبرای لطیف کردن دست ها و پاها
با پیشرفته ترین متد ،روش بسیار موثر ،مطمئن

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622

کتاب��داری به ش��هروندان پارس��ی زبان
مونترال ارائه داده است.
سیاست مس��تقل و ضد سانس��ور بنیاد
فرهنگی نیما در این سال ها موجب شده
است تا تریبون آن برای عرضه و ارائه هر
ایده ،هنر و باوری بکار گرفته شود
پوی��ش این راه اما هیچگاه آس��ان نبوده
است.
و س��ختی ه��ای مالی و کمب��ود نیروی
انس��انی کافی برای س��ال ه��ا نگهداری
بیش از ش��ش هزار کتاب و صدها نشریه
گوناگون که بسیاری از آنها ،چه در داخل
و چه در خارج از کش��ور کمیاب هستند،
شرایطی را بوجود آورده است که کتابخانه
نیما نتواند آنگونه که سزاوار و شایسته ی

توامنندی های زبان فارسی

www3.sympatico.ca/Iranian.pca-ncr

(514) 481-8596

www.childfoundation.org

اجنمن دوستداران زرتشت
پیشیارهمیکند

)Tel.:613-232-5900 (Ex. 444

5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
--------------------------

دانشنامهایرانیکا

نگهداری از زبان فارسی خویشکاری هر ایرانی است.

–مرکز (اتاوا) و مناطق وابسته

-------------------اجنمنزنانایرانیمونترال

بنیاد کودک یک موسسه
خیریه بین المللی اس��ت
که در ایران بنام "موسسه
رفاه ک��ودک " ب��ه ثبت
رس��یده اس��ت .این نهاد
خیریه ،بنیادی مس��تقل
است که بدون هیچ تعلق مذهبی ،سیاسی و
یا قومی در زمینه آموزش و کمک به کودکان
فقیر و یا بی سرپرس��ت فعالیت میکند و تنها
خیریه ای در ایران اس��ت که فعالیتهایش در
این زمینه مورد تائید سازمان ملل قرار گرفته
و بعنوان مقام مشورتی (اکوسوک) این سازمان
بین المللی پذیرفته شده است.
موضوع فعالیت و ه��دف اصلی بنیاد کودک،
حمایت همه جانبه م��ادی و معنوی از دانش
آموزان فقیر و نیازمند اما با اس��تعداد و درس
خوان است.
به رجوع به سایت باال با فعالیتهای بنیاد آشنا
شده و به بچه های نیازمند یاری رسانید
با رجوع به سایت زیر به بچه های
نیازمند ایران یاری رسانید:

یار گرامی در آستانه بیست و چهارمین
سالگرد گشایش کتابخانه نیما ،خشنودیم
که به آگاهی تان برس��انیم که این بنیاد
فرهنگی تا به حال چند صد گردهمایی
گوناگون علمی ،ادبی ،هنری ،سیاس��ی،
اجتماعی و تفریح��ی را در کنار خدمات

کافهلیت

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

بنیادکودک

بنیاد نیما:
فراخوان به
یاری

www.paivand.ca

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443
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ش��ما کتابخوانان و فرهنگدوستان است،
گسترش یابد.
بدیهی است یاری پاکدالنه و آزاداندیشانه
ی ش��ما در این میان بس��یار کارس��از و
ضروری است .به همراهی شما نیازمندیم
و دس��ت تان را می فش��اریم .با سپاس
بس��یار هیات اجرایی بنیاد فرهنگی
نیما – مونترال

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca

Room: H-629

زمان :یکشنبه 6ژوئن

Metro: Guy

ساعت  2پس از نیمروز
جا :دانشگاه کنکوردیا

Tel.: 514-325-3012
Tel.: 514-983-5314

کارگاه نقاشی
خسروبرهمندی

کارگاه نقاشی توسط خسروبرهمندی در
مکیک برگذار می شود.
وسایل نقاشی در اختیار هنردوستان قرار
خواهد گرفت.
تاریخ ۵ :ژوین ساعت  ۱:۳۰تا  ۴بعدازظهر
لطفا برای ثبت نام تا روز  ۳ژوئن
با مکیک تماس بگیرید.
ورودی$ ۱۵:

رادیو صدای خودرهاگران
صدایی در خدمت خودرهایی
و خودسازماندهی
برنامه ای از :سازمان سیاسی و فرهنگی «خودرهاگران»
www.KhodRahaGaran.org

تهیه کننده و مجری:علی شریفیان

Radio@khodrahagaran.org

ساختمان

سخنرانی

شرکتساختمانی

دکتر ترانه جوانبخت
در اجنمنجهانیزنان

PRO ALCO

تکمیل زیرزمین ،حمام و
آشپزخانه
 لوله کشی ،برقکاری
نصب دروپنجره،
پشت بام (شینگل)
کف های چوبی ،دک ،نصب
سرامیک،
نرده دور حیاط ،رنگ و...
(واروژغریبیان)

Tel.: (514) 245-5500

سخنرانی دکتر ترانه جوانبخت از طرف انجمن جهانی زنان
در ساعت  ۵بعدازظهر روز جمعه  ۴ژوئن ۲۰۱۰
در دانشگاه کبک در مونترال برگزار میشود.
شرکت عموم مردان و زنان در این سخنرانی آزاد است.
اهداف انجمن جهانی زنان و راهکارهای فرهنگی اجتماعی
جهت ارتقاء جایگاه زنان در کشورهای جهان
مورد بحث در این سخنرانی است.
نشانی :دانشگاه کبک در مونترال
UQAM141 Avenue du Président-Kennedy
ًRoom: SB-R430 Metro: Place-des-Arts

تپش دیجیتال
 Pاز1مه تا1اوت

تبدیل

ستم های
سی

یـدیوئی
و

www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
½
½ طراحی و تهیه وب سایت
½
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
½ فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
½

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

مجمو
عه ای
ن
فیس ا
با خطا ز لباس
ش
زیبا د یهای
ت
پ
ر ش

6162 Sherbrooke w.

18 PAYVAND: Vol. 16  No.956  juin 01, 2010

مشاوره

www.paivand.ca

1389  خرداد11  956  شماره 16 سال

18

www.paivand.ca

 سال  16شماره  11  956خرداد 1389

سرویس«گرومینگ»حیوانات

خدماتآرایشی

>> آرایش و کوتاه کردن موهای
حیوانات خانگی >>> مثل سگ و گربه
>> ناخن گرفنت و متیز کردن گوش و...

ویداملکی

 با سرویس دلیوری

Unisex

__________
بند و ابرو
مانیکور پدیکور ژل
ماکیاژ :آرایش صورت
____________

__________________

)Coiff. De Carrini (par St Laurent
1616 st.Catherine Oust
Faubourg, Metro: Guy-Concordia

Tel.:(514)846-2800

>> شهال و نوید :دارای دیپلم و باجتربه
ارزان تر از همه جا ،بهتر از همه جا!

--------->> تلفن514-799-8330 :
با مدیریت

سالن آرایشGUY

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

 %ختفیف
10
انشجویی
د

ت شهرزاد
> با مدیری
>

932-5132

چلوکبابی یـاس
00

Lunciahl
Spec

10

$

11-3 pm
)(tax in.) only
ut
(take o

بستنی و
فالوده

گل و بلبل!
 حمیطی زیبا،
گرم و خانوادگی
 کیرتینگ یاس در
خدمت میهمانی های مشا

سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

C

o
i
f
f
)u (514
r
فضای مخصوص بانوان باحجاب e

.

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و

salon guy

 مانیکورپدیکور
 اپیالسیون  رنگ
 ماکیاژ  فیشال
Unisex
 بند و ابرو  فر
____________________
 سوراخ کردن گوش
1550 de Maisonneuve
 کوتاه کردن مو
)(Metro-Level
 هایالیت  تاتو
www.salonguy.ca

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

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

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

______________________

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

لوله کشی ونصب شوفاژپارس
	•ارائه کلیه خــدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
	•تغییر شوفاز گازوئیلی به برقی
	•بازکردن لوله های فاضالب
	•تعویض مخزن آب گرم شوفاژ

	• لوله کشی فاضالب ،شوفاژ
	• تعویض تانک آبگرمکن
	•( Degelبازکردن لوله های
یخزده)
با

بیمه و 6ماه ضمانت

جوجه کباب حامت
کباب بره شاندیز

فقط در یاس

در قلب NDG

_________________

RESTO YAS

با مجرب ترین آشپز ایرانی
)5563 rue UpperLachine (NDG

Tel.: (514) 483-0303

Professional Grooming

19
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>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959
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رستورانشومینهپرس
Plaza

Cote des
Neiges
انواع اغذیه
و کباب های خوشمزه

3طبقه پارکینگ رایگان

کلینیک دندانپزشکی آریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری
دکتر مهسا زمانی

ساندویچ کباب و...

با کیفیت عایل

جراح دندانپزشک

Dr. Shahrooz Rezania D.M.D.
Dr. Mehria Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.

طبخ درحضور شما

 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
 درمان ریشه Root Canal
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال
 گذاشتن دندانهای مصنوعی
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
CEREC AC Bluecam 

گشایش
 6ژوئن
کباب ترکی

ب طبع
با شکل
ئقه م
ذا سندان
پ

ختفیف ویژه برای دانشجویان

________________
Plaza Cote des Neiges

CDN
bus 165

)(food court
6700 Cote Des Neiges

Tel.: 514 564 9797

کلیه
قبول دیکال
ای م
بیمه ه ه های
یم
و ب جوئی
دانش

_____________________________
1834 Ste Catherine west, Suite 200
)(Metro: Guy

Montreal, Quebec H3H 1M1

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

خراسانکباب
انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
کان
ت ال ه
ا
ی
فار
رک
ار ی ،عربی سی ز
ب
ا
ن
م
،
 ،آسو
نی و
گیرنده  ...را ب ری،
ر
کیفی های دیجی روی
ت
ت باال ببینی ال با
د.

ی بدون نصب دیش
ت کانال های ایران
 دریاف
از طریق اینترنت)
(
کانال فارسی زبان
 متاشای بیش از 8
 0لم و سریال ایرانی
و صدهافی
بان درسراسردنیا
رادیوهای فارسی ز
 دسترسی به کلیه

(هر زمان که

وقت دارید ببینید)

ترسی به  24شبکه

دس

صداو سیمای ایران

Tel.: 514-571-6564

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

 ا
س
پ
ش
ی
ا
ل
ما:
چلوکب
ا
ب
م
ی
ک
1سیخ شی سخراسان
ش
کبا
ب گوشت
1سیخ
ش
ی
ش
ک
ب
اب مرغ
1سیخ کو
ب
ی
د
ه
م
ر
غ
1سی
خ کوبیده

9
2514-488-9191

دمت
در خ ی ها و
ن
میهما س شما
مجال

بامدیریت فاروق

.99

با برجن

و همراه با
آش و ساالد

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

Vendome:
Bus 105
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آب انار
طبیعی،
آذربایچان

کلوچه الهیجان :گردویی ،نارگیلی1/99:
لواشک چوبی 5 :عدد  1دالر

زعفران اصل سحرخیز از مشهد رسید
اسپیشال ماه:
برجن بامساتی
رویال:
10پوندی

12/99

منقل ،زغال انواع کباب ها
در سن لوران

Í Íانواع دوغ:چوپان ،مشکی،
آبعلی ،اروند ،گیلکی،
ترکمن،
Í Íدوغ پگاه و حافظ (از ایران)
Í Íشربت البالو
Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل
Í Íکباب کوبیده مخصوص
Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب
Í Íدل و جگر گوسفند

چه ،زبان
پا

3/99

کله،
ن گوسفند
بی ،دنبال
و سیرا
ت

موجود اس

با سفارش قبلی

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و...

روغن زیتون عالی ایتالیایی:
فقط 5/99
ذبح اسالمی :حـــــالل

ماهی سفید دودی

انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی

23
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بازار امالک...

بهبودبرنامههایصاحبخانهشدنتوسطشهرداریمونرتال
امیرسام
اواخر ماه مارس ،ژرالد ترامبلی،
ش��هردار مونت��رال ،تغییرات
جدی��دی را در رابطه کمک
به شهروندان مونترال که برای
اولین بار قصد خرید خانه دارند
ی
(در راستای اهدافی که سع 
بر جذب و نگهداری خانوادهها
در سطح شهر مونترال دارد) به
شرح ذیل اعالم نمود:

باشد تعلق میگیرد.
این مبلغ یارانه با مش��ارکت سازمان مسکن
کبک Societe d’habitation du Quebec
و ش��هرداری مونترال در راس��تای برنامه
نوسازی کبک پرداخت خواهد شد.

.۲

.۱

کمکهای مال��ی که از طری��ق برنامههای
صاحب خانه شدن به این افراد تعلق میگرفت
افزایش خواهد یافت.
دقیق تر اینکه شهرداری به طور فزایندهای
کمک به ساخت و ساز خانههای  ۳خوابه را با
اختصاص  ۱۲۰۰۰دالر به خانوادهها در نظر
گرفته است که این مبلغ در گذشته ۱۰۰۰۰
ی بود.
دالر م 
این مبلغ به خانوادههای واجد شرایط که برای
اولین بار اقدام به خرید مسکن مینمایند به
ش��رط این که از  ۳اتاق خواب بیشتر داشته

امیرسام

ی که برای اولین
شهرداری به خانوادههای 
بار در فکر صاحب خانه ش��دن هستند تا
 ۱۰۰درص��د مبل��غ مالیات نق��ل و انتقال
( )welcome taxرا باز خواهد گرد اند و این
بازپرداخت به خانههای تک واحدی نوس��از
( )single familyو ی��ا  duplexو triplex
غیرنوساز تعلق مییابد.
ای��ن باز پرداخ��ت ب��رای خانوادههای بدون
بچ��ه (کمتر از  ۱۸س��ال)  ۴۰درصد و برای
خانوادههای با حد اقل یک بچه ۱۰۰درصد
خواهد بود.
واجد ش��رایط بودن برای بازپرداخت مالیات
نقل و انتقال بس��ته به قیم��ت و نوع ملک
خریداری شده به شرح ذیل دارد:

*
خانه نوساز ( )single familyبه شرطی که
در  New Home Warranty Programب��ه

& BOUCHERIE
GRILLADES/ BBQ REZA
انواع کباب
با ذغال چوبی
Viande/Meat

Halal

س
ا
ن
د
و
کباب یچ
3/29

 ساعت کار :همه روزه

از ساعت10ونیم صبح تا 8شب

(جمعه :از 3بعدازظهر تا 10شب )

و بعد  assistance financialو بعد به قسمت
 homeownership programمراجعه کنید.

DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

فروشگاهوقصابیرضا

½ ½مرغ
½ ½گاو
½ ½گوساله
½ ½گوسفند
در«وست آیلند»

*
 duplexو  Triplexکه نوساز نباشد و ارزش
آنها به ترتیب ۴۰۰۰۰۰-۳۶۰۰۰۰دالر باشد.
برنامههای کمک مالی به باز سازی و تعمیرات
که در دسترس همگان قرار دارد نیز افزایش
خواهند یافت.
هم چنین خانوادههای با حد اقل یک بچه که
برای اولین بار اقدام به خرید ملک مینمایند
در صورت خرید یک عدد کارت حمل و نقل
عمومی  OPUSدو ع��دد کارت Montreal
ی به حمل و
 Accesبه همراه  ۶ماه دسترس 
ی رایگان ،دریافت خواهند کرد.
نقل عموم 
این تغییرات از اواخر ماه آوریل به اجرا گذاشته
ی مشخص بین امضا
شده اند و باید مهلت زمان 
قرارداد خرید در محضر و درخواست برای این
کمکهای مالی باید رعایت شود.
ی از ش��رایط و اطالعات بیشتر در
برای آگاه 
این مورد میتوانید به سایت:
www.montreal.qc.ca

Cell.: 514-702-2309

 با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک
در مونتریال و حومه

گوشتهای تازه
با ذبح اسالمی و
بانازلترینقیمت

ثبت رسیده باشد و مبلغ آن بین -۲۰۰۰۰۰
 ۲۹۵۰۰۰دالر باشد.

West Island:

15 440 Boul. Pierrefonds,

514-305-2130

Tel.:

1

1 Including taxes and extras. The maximum eligible purchase price
is increased by $2,500 for a building certified as being conform to the
Novoclimat energy efficiency program or by $5,000 for a LEED-certified
building.
- The financial assistance for the purchase of an existing residential building consist of the refund of part or all of the real estate transfer tax.

* برگرفته از :سایت سازمان مشاورین امالک مونترال بزرگ

۱۰ 24
۱۰

 ﺳﺎﻝ  ١٦ﺷﻤﺎﺭﻩ  ١١  ٩٣٤ﺩی ١٣٨٨
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ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮ...
ﮐﺘﺎﺏ...
گرانقدر در تبعید...
میراث
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ﺍﻭ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  ١٣٥٧ﻛﻤﺘﺮ،
ﺍﺳﺎﺳــﺎ ﻓﺮﺩی ﺗﺮﺳــﻮ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳــﺘﺪﻻﻝ ﻫﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﻣﻰ ﻛﺮﺩ
ﺩﺭﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﻴﺮ ﻛﺶ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣــﺎﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﻭ
ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﻮﻥ ﺁﻣﯿﺰ ﺑﻮﺩ ،ﻗﺎﻧﻊ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻛﺸــﺘﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻛﻨﻮﻥ
LEARN TODAY
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ژﺍﻟﻪ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣــﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻌﺘﺮﺿــﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﺪﻩ ﺍی
EARN TOMORROW
ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ:ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﺤﺼﻦ ﺭﻭی ﺯﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺍﻏﺘﺸﺎﺷــﮕﺮ ﺧﻄــﺎﺏ ﻛــﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﮔﺒﺎﺭ ﻣﺴﻠﺴــﻞ ﺑﺴــﺘﻨﺪ .ﺍﺯ ﺁﻧﻄــﺮﻑ ﻣﺮﺯﻫﺎ )ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾﺪ
ﻛﺸﺘﻪ ،ﭘﺸﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ .ﺷﻮﺭﻭی ﻭﻗﺖ( ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ
ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮ ﻭ ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﻩ ﻧﺎﻡ ﺁﺷﻨﺎی
ﻓﺮﺩﺍ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﺭﻓﺖ! ﭘﯽ
ﺩﻛﺘﺮ۵۷
ﺳﺎﻝ
ﻧﯿﺰ ﺩﺭ
"ﺍﻧﻘﻼﺏﻓﺮﻳﺐ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ
ﮐﺘﺎﺏﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺭﺍ
ﻋﺰﺕ ﻣﺼﻠﻰ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ،
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﺁﻣﺪﯼﺍﻳﻦﺑﺮﺻﺤﻨﻪ ﺭﺍ
ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺣﺴﯿﻨﯽﻭ "ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳــﻰ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺷﺮﻳﮏ
ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺵ،
ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﻧﮋﺍﺩ ،ﺑﻪ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻧﺪ.
ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﻗﻴــﺪ
ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧــﺪ،
ﻛﺘﺎﺏﻫﻢ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺍﺯ
ﺷـﻴﺮﺍﺯﻩ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻭ
ﺣﺴﻴﻨﻰ«،ﻫﺎی ﺍﺟﺴﺎﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻫﺎی ﺧﺎک ﺑﺮ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺍی ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻰ ﮔﻔﺖ
ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺧﻤﻴﻨﻰ ﻭ
»ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮی
ﻳﻮﺭﺵ ﻭ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ
درﺍﺳﺖ!
ﺭﻭﺳﻴﻪ
ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﺁﺏآنهاﺯﻳﺮ ﺳﺮ
ﺧﺎﻧﻪ
تمدنﻣﺤﻞ
ﺣﺘﻰﺩﺭ
٢٤ﺍﻛﺘﺒﺮ،
ﺷــﻨﺒﻪ
ﺭﻭﺯ
ح��د امکان خود،
بخواهیم
ﺗﺒﻌﻴﺪ
ﮔﺴـﺘﺮﺩﻩ ﻭ
ایران ﻭدر
فرهنگ و
دوستداران
تر،
کوچک
های
ﺳﭙﺲ ﺳﺎﻝ
ﺳــﺎﻝ
ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﻴﺰ
ﺳﺎﻋﺖﺳﺮﺍﻳﺪ
ﺷﻌﺮ ﻣﻰ
ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ
ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻥ
ﺩﻧﻴﮋ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﺯﻧﺎﻧﻪﭼﻨﺪ
ﻋﺮﺽ
کمکﺩﺭ
ﺷـﻴﺮﺍﺯﻩﺍﻭ ﺑﺎﭘﺎﺵ
ﺟﻤﻊﺍﻳﻦ
ﺩﺭ ﻧﻴﺰ
ﺟﻤﻌـﻰ
ﺩﺳـﺘﻪ
دانشنامه
٥٦بهﻭاین
اندکی
کمکهایﺩﺭمالی
سرعت
برای
ای را
ﻛﺖتازه
تالش
آمریکا،
بدهند".ﻣﺎﺭﻛﺴﻴﺴﺖ ﻫﺎی
ﺧﺮﺍﺑﻜﺎﺭﺍﻥ،
٥٧
ﺑﺪﻭﻥ
ﺧﻄﻴﺐ ﮔﻨﺠﻪ
ﺍﺣﻤﺪ ﭘﺴﺮ
ﺍﺩﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺍﺩﺏ ﻭ
ﺷﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻮﻥ
ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ
دانشنامه ﺑﻪ
ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﻭ
ﮔﺮﻩ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
اختصاص
ایرانیکا
انتشار
بخشیدن به
وسیع!
مقیاسی
ﻳﺎﻓﺖﻭﺻﻞﻭ ﺑﺎدر
ﻋﺎﻣﻞ
ﺭﺍ
ﻫﺎ
ﻧﻔﺘﻰ
ﺗﻮﺩﻩ
ﻭ
ﺍﺳــﻼﻣﻰ
ﺑﻨﻴﺎﺩ
ﻭ
ﻛﻨﺪ
ﻣــﻰ
ﺯﻧﺪﮔــﻰ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﺩﺍﺩ.
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻰ
ﻛﺘﺎﺑﺶ
ﺣﺎﺷﻴﻪ
آغاز ﺩﺭ
ﻭ
ﺑﺎﺯ
ﺷﺎﻩ
ﺭژﻳﻢ
ﺍﺯ
ﮔﺮﻫﻰ
ﻛﺸﺘﺎﺭ،
ﺁﻥ
ﺍﮔﺮ
ﺷﺪ.
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ
مندان
عالقه
ط��رح،
این
اس��اس
بر
اند.
کرده
PROFESSIONAL DIPLOMA IN:
ﺍﻏﺘﺸــﺎﺵ
ﻣــﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍی
ﺗﺤﺮﻳــﮏ
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ
ﭘﺮﺳﺶ
ﺷــﺮﻳﻌﺖ ﺭﺍ
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﮋﺍﺩ،
ﻋﺎﻟــﻰﻣﺼﻠﻰ
ﻧﺸﺴﺖ ،ﺩﻛﺘﺮ
ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﻳﻦ
ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ
ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﻰ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﻮﺭﺩﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻛﺸﺘﺎﺭی
ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻛﺮﺩ،
ﻧﻈﺮﻫﺎی
مالی،
توان
فراخور
ب��ه
توانند
می
مالی،
بحران
که
پیش
سال
دو
از
ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ
ﻛﺮﺩ.
ﻣﻰ
ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﺗﻜﻔﻴﺮ
ﺭﺍ
ﺍﻭ
ﮔﻨﺠــﻪ
ﺧﻄﻴﺐ
ﺩﻫﺪ.
ﻓﻠﺴﻔﻰ
ﺭﻭﺷﻨﮕﺮی
ﺿﺮﻭﺭﺕ
ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺩﺭ
ﻛﻨﺪ.
ﺑﺎﺯ
ﺭﺍ
ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺟﻤﻬﻮﺭی
ﮔﺮﻩ
ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺟﻤﻬﻮﺭی
ﻧﻈﺎﻣﻰ
ﻭ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ
ﻭ
ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ
به
دالر
یک
تا
سنت
25
روزی
از
گرفت
را
غرب
کشورهای
گریبان
ACCOUNTING
کنند.ﺭﺍﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺮﻓﺖ.
کمکﻫﻤﻪ
ایرانیکاﺷــﺎﻩ
ﺯﻧﺠﻴﺮ ﺭﻓﺖ ،ﻧﮕﻮﺋﻴﺪ
ﺳــﻠﻄﺎﻥ
ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ﻭﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ
آمریکاﻧﻤﻮﺩ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
و ﺩﺭ
ﺳﻨﺠﺮﺭﺍﻫﻬﺎ ﺭﺍ
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﺷــﺎﻩ
ﺍﺭﺍﺋﻪﺍﺯ
ﺳﺨﻨﺎﻧﻰﭘﺲ
ﺳﺎﻋﺖ
٤٨
ﺍﺳﻼﻣﻰیﺩﺭ
ﺍﻳﺮﺍﻥاز جمله
سابقه
بی
رکودی
ﻫﺎی
ﻛﻮﺩﺗﺎﭼﻰ
ﺍﻛﻨــﻮﻥ
ﻭ
ﺭﻓــﺖ!
ﻣﻰ
ﭘﺮﺗﻮﺍﻧﺶ
ﭘﺎﻫــﺎی
ﺑﺮ
ﻧﻈﺮ
ﺷﺪ.
ﺭﻭﺑﺮﻭ
ﺣﻀﺎﺭ
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﺑﺎ
ﻛﻪ
ﺭﻓﺘﻨﺪ:
ﺭﺍﻩ
ﻳﮏ
ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺮﺩﻡ
ﺩﺭﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
ﺍﻳﻦ
ﻫﺎی
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺮﻳﻦ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ
با
رسانی
یاری
مختلف
س��طوح
دچار
هم
ایرانیکا
گرفت،
ب��ر
را در
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
ﻣﻰ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ
ﭘــﺎی ﺍﻭ
عنوانهایﺟﺎی
ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ﻭ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻛﻢ ﭘﺎ
ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻰﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ،ﺑﺎ ﺍﻓﻜﻨــﺪ ﻭ
ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴــﺖدرﻭ
ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻰ
ﺑﻪ ﺍﺯ
"ایرانیکا
،"365
"ایرانیکا
ﺍﺳﺖ.هزینه
تامین
مشکالتﻫﻢجدی
ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﮏ
ﭼﻪوﺩﻗﺘﻰ
ﻭ ﺑﺎ
ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ.
ﻛﺎﻣﻞﺩﺭﺍﻳﻦ
است.ﻣﺘﻦ
ﺍﻳﻦﻭی
ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﻣﻨﺸﯽ ﮔﺮﯼ ﺍﺩﺍﺭﯼ
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﻧﻔﺮﻣﻰﺷﺎﻩ!
ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٥٠٠
ﻳﻜﺒــﺎﺭﻩ
ﻛﻪ
مش��خص
ﺳﻌﻰ"90
"ایرانیکا
"180
ها شده
ALSO:
ﺧﻼﻑ ﺁﻥ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ!
ﮔﺮﻳﺰ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻳﮏ ﻗﺪﻡ
ﺳــﺮﻭ
دانشنامه ﻧﻔﺮ ﻭ ﺩﺭﺷــﻪ
اصلیﻣﻰ
ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ
ﺯﻳﺮﺩﺭﺑﻪ
ﻧﻤﻮﺩﺑﺮﺍی
ﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ
ﺭژﻳﻢُﻛﺷﺎﻩ
ﺭﺳﺪ٥٠٠.
ﻧﺰﺩﻳــﮏ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺩﺭ ﻭ
شده اند.
این
مالی
حامیان
ﮔﺬﺷــﺘﻪ
ﺭﻭﺯ
ﻣﻀﺤﮏ
ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺑﻪ
ﺭﺍ
ﺗﻦ
ﺳﻴﻤﻴﻦ
ﻫﺎی
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺁﺭﺯﻭی
ﻭ
ﺳــﭙﺎﺱ،
در ﺑــﺎ
ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﭼﻬﺮﻩ
ﺩﻫﻬﺎ
ﻭ
ﺁﻭﺭﺩ
ﻳﻮﺭﺵ
ﺷﺒﻪ
ﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ
ﻫﻤﻴﻦ
ﺑﻪ
ﻧﻴﺰ
ﺩﻳﮕﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎی
دانشنامه ایرانیکا که از بزرگترین
حال حاضر دانشگاه کلمبیای
ٔ
STARTING A BUSINESS
ﺍﺳــﻼﻣﻰ
ﺟﻤﻬﻮﺭی
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﻭﺯﻳﺮ
ﺩ
ﻣﺮ
ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺨﺎﺳﺖ
ﺿﺠﻪ
ﺯﺁﻥ
ﻋﺰﻳﺰ.
ﻋﺰﺕ
ﺑﺮﺍی
ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ
درﺑﻪ
ﻣﺸﻌﻞ
ﺭﺍ
ﺯﺍﻛﺎﻧﻰ
ﻭ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺭﺍ
ﻛﺸــﻮﺭ
ﺍﺩﺑﻰ
ﻭ
ﻫﻨﺮی
ﻭ
ﺩﻟﻴﻞ
ﺑﻜﻨﻨﺪ،
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ
ﻳﺎ
ﻭ
ﻛﺮﺩﻩ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ
پ��روژه ه��ای ایرانشناس��ی
نیویورک و بنیاد ملی علوم انسانی
م��ی ﻣﻰ
ﻛــﻪ
ﺁﻧﺠﺎ
جه��انﻛﻨﻴﺪ.
ﺯﻧــﺪﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛــﺮﺩ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺟــﻪ
ﺯﻥ ﺭﺍ
---------------ﻳﺎﺑﻴﻢ
ﻣﻰ
ﺩﺳــﺖ
ﻧﻴﺴﺖ،ﺑﻠﻜﻪﺩﺭﺳﺖﻭ ﺑﻪ
هستند.ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
آمریکاﺍﺳﺘﻮﺍﺭی
ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ
ﮔﻮﻳﺪبا
ش��ود،
ش��مرده
ﺍﺳــﻠﺤﻪ
ﻋﺎﺷــﻮﺭﺍ
ﺍﻏﺘﺸﺎﺷــﮕﺮﺍﻥ
ﺩﺭ
ﻣﻬﺴــﺘﻰ،
ﻫﺪﻭﻧﻴﺴﻢ
ﺍﻭﻟﻰ
ﻛﻪ
ﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺩﺭ
ﺭﺍ
ﺁﻧﻬــﺎ
ﻧﻴﺰ
ﻣــﺎﻩ
ﺳــﻪ
ﺗﺎ
ﺩﻭ
ﺍﺳﺖ.
ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻰ
ﻫﻢ
ﺍﺯ
ﻭ
ﺿﻌﻒ
ج��ز ﺩﻟﻴﻞ
هدف بیشترین دسترسی برای
ای��ن ،تنها کمکه��ای مالی
ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ!
ﻣﻴﺎﻥ
ﺍﻋﺘﻨﺎﺀ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ
ﺭ
ﺩ
ﻣﻴﺎﻧﺴــﺎﻟﻰ،
ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﻓﻠﺴﻔﻰ
ﺭﻭﺷﻨﮕﺮی
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺩﺭ
بهﻭ
جهانیﺭﻣﺰ
ﺧﻴﺎﻣــﻰﺭﺍﺭﺍﺩﺭﺑﺎ
ﺑﻰ
ﻣﺮﺩﻡ
ﺟﻨﺒﺶ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺖ.
ﻣﻰ
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻳﻦ
ﺑﻪ
ﺩﺳﺖ
ﻛﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ
خوانندگان در س��طح
ایرانیان مهاجر است که بیشترین
ﻭ...
ﺍﻳﻢ
ﻛﺮﺩﻩ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺍﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮﺍﻥ
ﺗﻤﺎﻡ
ﻧﻘﺎﺩ
ﺧﺮﺩ
ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
ﻭ
ﺍﺳــﺖ
ﻧﺸــﺪﻩ
ﻣﺮﺩﻣــﻰ
ﺯﻳﻨﺖ
ﺷــﺎﻋﺮﺍﻧﻪ
ﺭﺍﺯ
ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﻫﺪﻑ
ﺳﻮی
ﺑﻪ
ﻫﺎ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮی
ﺍﻳﻦ
ﺩﭼﺎﺭ
ﺑﺸــﺪﺕ
ﺧﻮﺩ
ﺩﺍﺧﻞ
ﺩﺭ
ﺍﻭﻻ
ﺯﻧﺪ،
ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﲤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
ﺗﻤﺎﻡمیشود.
زبان انگلیسی منتشر
ﭘﻴﮕﻴﺮ داشته
ﺟﻨﺒﺶایرانیکا
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪادامه کار
نقش را در
!FREE TUITION! CALL NOW
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻰ
ﻳﺎﻓﺖ.ﺩﺭﺩﺭﻣﻰ ﻧﻮﺭﺩﺩ.
ﻣﻨﺴﺠﻢﺩﻭﻡﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ
ﺩﻭﻣﻰ
ﻛﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍﺳــﻨﮕﻰ – ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴــﺐﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ
ﺭﻗﺎﺑﺖﻭﺍﺳــﺖ ﻭ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈــﺮ ﻭ
تکمیل،
و
اتمام
از
پس
است
قرار
ﺳــﻮﺍﺩﺗﺮﻳﻦ ﻭ
ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺸﺪﺕﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺭﻭﺷﻨﮕﺮﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻭﺯﻳﺮﺑﻪ
ﺗﺮﻳــﻦﻃﻨﺰ
ﻋﺎﻣــﻰﻗﺎﻟــﺐ
ﻓﻠﺴــﻔﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺮﺝ -ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﺤﺎﺩ
ﺯﺩﻩﻭﺍﺳﺖ
ﻭﺣﺸﺖ
است .ﺍﻳﻦ ﻛﻪ
فارسی
زبان
به
نوشتارها
همه
در
هفته
این
که
مراس��می
ﻳﻮﺭﺵ ﻫﻤﮕﺎﻥٔ
shadd.com
514 484 0485
ﺩﻫﺪ .ﺩﺭ  ٣٠ﺳــﺎﻝ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ
ﻧﺪﺍﺭﻡ.
در ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰ
ﺩﻛﺘﺮﺍ
ﺩﺭﺟﻪ
ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖﻧﮋﺍﺩ،
ﻋﺰﺕ ﻣﺼﻠﻰ
ﺁﻣﺪﻧﺪ
ﺩﺍﺭﺍیﻣﻰ
ﻣﺼﺪﻕ
ﺗﺮﺳﺪ.
ﺳﺮﺍﻍﻣﻰ
ﺳﻘﻮﻁ
شوند.
ترجمه
گرامیداش��ت
برای
کالیفرنی��ا
90ساله
احسان
ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ،
ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﻴﺴﺖﺭﺍﻛﻪ ﺩﺭ
ﻣﻌﻨﻰ
ﻣﻰ ﺳﺮﺍﻳﺪ:
شدﻋﺒﻴﺪ
ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭﺭﺷــﺘﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺑﺎﺗﻮﻡ ﻭ
ﺳﻴﺎﺳــﻰﺯﻳﺮ
یارشاطر ﻭﻗﺖ ﺭﺍ
ﺳﻴﺎﺳــﻴﻮﻥ
ﺑﺮﺩ ﻭ
ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺷــﺎﻩ ﻫﻢ
ﻃﺮﺡ ﻫﺎ
ﺑﺪﺍﻥﺍﻳﻦ
ﺍﻳﻦﺗﻤﺎﻡ
افرادی
(شامل
ویراستاران
هیأت
احس��ان
تولد
س��ال
نودمین
ﻛﻨﻴﻢ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﻧﻤﻰ
ﺍی
ﺩﻗﻴﻘــﻪ
ﺑﺮﺍی
ﺣﺘﻰ
ﺭﻭﺷﻨﻰ
ﻭ
ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ
ﻫﺎی
ﺍﻧﺴــﺎﻥ
ﻣﺎ
رسید!ﻭﻗﺖ ﺁﻥ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺰﻡ ﻛﺎﺭ
ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ
ﺑﻪ
ﺑﺎﺭ
ﺍﻭﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﭼﻤﺎﻕ
ﺍﻓﺘﺎﺩ.
ﻧﻔﺲ
ﺍﺯ
ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻭ
ﻛﺮﺩ
15
جلد
به
ایرانیکا
و
نیکوالس
و
اشرف
احمد
چون
سرویراستار
و
بنیانگذار
یارشاطر،
1000 Old Orchard
ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﺮﺩﻩ
ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ
ﻛﻢﺍﻧﺪ.
ﻋﺪﻩﻛﻢﺍیﺑﻮﺩﻩ
ﺍﻓﺮﻭﺯ
ﺟﺎیﻛﻨﻴﻢ
ﺍﻟﺤﺎﺩﺑﻪﺁﺷﻜﺎﺭ
١٩٨٥ﻭﺍﺭﺩﻛﻪ ﺗﺎ ﺭﺳﻢ
ﻣﺮﺣﻮﻡﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﺟﻤﻠﻪﺩﺭﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﻜﻨﺠﻪ
ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﻓﺮﻭﻫﺮ
ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺪﻋﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﺍﺯ
Montreal QC H4A 3A4
۴۰
بیش
س��یمز-ویلیامز) و
های
برنامه
شد،
ﺣﺎﺟﻰ!از ﺍﮔﺮ
ﺑﭙﺮﺳــﺪ:
ﻋﻨﻮﺍﻥﺍﺯ ﺁﻥ ﻭ ﺍﺯ
ﻣﻰﻛﻪ
ﻛﺴــﻰ
ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ
ﮔﻴﺮﻳﻢ
ﺧﻮﻳــﺶ ﻣﻐﺎﻥ
ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪ
ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﺑﻪ
ﻋﺰﺕ ﺩﺭ
ﭘﺎﻳﺎﻥﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺷﺎﻩ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ
ﻧﺎﺷــﻰ
ﺩﺭﺩ ﮔﺮﺩﻥ
ﻋﻤﺮ ﺍﺯ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻًﺍﺷﺘﺒﺎﻩ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
برگزارﺁﻗﺎﻳﺎﻥ
ایرانیکاﻛﻪ ﺍﻳﻦ
Bus 90, Métro Vendome
(همانند
ویراس��تار
تش��ویق
برای
ت��ازهﺭﺍای
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ،
ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ
ﭘﻴﮕﻴﺮﺍﻧﻪ
ﻣﻮﺛﺮ ﻭ
ﻛﺎﺭﺑــﺮﺩ
ﺍﺳــﻼﻡ ﺑﺎ
ﺍﺯ
ﺍﻏﺘﺸﺎﺵﻛﻨﻴﻢ؟
ﺟﻬﺎﻥ ﭼﻜﺎﺭ
ﻣﺮﻛﺰﻫﻤﻜﺎﺭی ﻫﺎی ﺑﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ
ﻣﺆﺳــﺲ
ﻛﻨﻨﺪ .ﻋﻀﻮ
ﻧﺎﻟﻴﺪ!
ﻳﻮﺭﺵ ﻣﻰ
ﺳــﺮﻛﻮﺏ
ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ
ﻧﻜــﺮﺩﻩ ﻭ
و
چیتیک)
ویلی��ام
به
خارج
مقی��م
ایرانیان
ﺩﻛﺘﺮ ﻳﺰﺩی
ﺧﺎﺗﻤﻰ ﻭ
ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ
ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﺑﻪ ﭼﺮﺍ
ﭼﺎﻟﺶ
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺭﺍ
ﺣﻜﻤﺖ،
ﺷــﻴﺮﺍﺯ
ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺍﺯ
ﻛﻮﺭﺩﻻﻥ
ﻋﺒﻴﺪ ﺭﺍ
ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥﺭﺍ ﻧﺮﻓﺖ
ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻩ ﻫﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺷــﺎﻩ
ﻃﻠﺒﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﻮﺋﻴﺪ
ﺭﻓﺖ ﻧﺮﻭﻧﺪ.
ﻛﻪﺑﻪﺷﺎﻩ
ﻳﻌﻨﻰ ﺭﺍﻫﻰ ﺭﺍ
پژوهن��ده،
اعالم
ایرانیکا
کردن
یاری
ﺍی؟
ﺭﺍ
ﺑﻮﺩ،ﺑﻪﻓﻴﻠﺴــﻮﻑ
ﺍﻳﺮﺍﻧﺸــﻬﺮی
ﺣﻜﻴﻢ
ﺩﻳﻨﻰ
۱۶۵۰ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﻰ
ﻛﺮﺩﻩﺭﺍ ﺑﻪ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﺣﺎﻓﻆ
ﺭﺍﻧﺪﻧــﺪ ﻭ
ﻛﺮﺩ.ﺍﺯﻣﻮﻧﺘﺮﺁﻝ
١٩٩١
ﺩﺭﺳﺎﻝ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮی ﻭ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺳﻘﻮﻁ
ﻭیﺩﻟﻴﻞ
ﻫﻤﻴﻦ
ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺍﮔﺮ
ای��ن
تکمی��ل
در
ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭ
ﻧﺪﻫﻴﺪ .ﺍﻳﻦ
ﺑﻰ  -ﺑﺎ
ﺧﺴﺮﻭ
ﻛﺸﺘﺎﺭ ﻛﻪ
شد.ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭی
ﻭﻗﺎﻳﻊﺑﻪ
ﺳــﺨﺘﻰ ﻭ
ﻓﻴﻠﻢ ﺍﺯﻛﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪﻛﺮﺩﻧﺪ
ﺗﻜﻔﻴــﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ
ﺗﻮﺭﻧﺘﻮﺭﻓﺖ ﻭﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺩﻟﺨﺮﺍﺵ ﻳﺎﺩ
ﺩﻳﺪیﺍﺳﺖ .ﺑﻪﺳــﺮﻭﺩ
ﺍﻃﻼﻋﻰ
ﻧﺎﺻﺮﺍﺯ ﺳﺮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ب��زرگ
دانش��نامه
در
یارش��اطر
احس��ان
ﺍﺳﻴﺮ ﺭﺍ ﻧﻤﻰ ﺯﻧﺪ .ﻛﺎﺭی ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺹ ،ﺑﺎﺗﻮﻡ ﻫﺎی ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ،ﺳــﻨﮓ ﭘﺮﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍی ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﻭ
ﺗﺎﻳﺒﺎﺩیﻣﺮﺩﻡ
ﺍﺑﻮﺑﻜــﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ
ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺭﻭی
ﻣﺬﻫﺒــﻰ -ﻭ
ﺟﺎﻥ
ﺩﺭﻣﺮﻛﺰﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻛﻤﮏ
ﺣﻘﻮﻕ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ ﺭﻓﺖ ﻭ
ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻩ ﻫــﺎ ﺭﺍ
ﻣﺪﺍﻓﻊﻫﻢ
ﺩﻳﺪی ﻣﺎﺩی -ﻭ ﺷــﺎﻩ
ﺭﺍﺯیﻫﺎ-ﺭﺍﺑﺎﺭﻓﺖ.
ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻩ
ﺷﺎﻩ،
{۸
ﺻﻔﺤﻪ:
ﺍﺯ
ﺍﺩﺍﻣﻪ
}<<
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ...
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
دارند.
مشارکت
ایران
بودجه
و
برنامه
سازمان
طرف
از
فوت
كشور
در
بیماریها
این
به
ابتال
با
که
گفت
س��ی
بی
بی
با
اس��ت
ای
گونه
به
كش��ور
بزرگ
ایران
ﺍﻧﺪ .ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺳــﭙﺎﻩ ﻣﻰ>>
ﺯﻳﺮﺩﺳــﺖ ﻫﺎی ﭼﻜﻤﻪ ﻫــﺎ ﭼﺮﻣﻰ ،ﺟﺎﺳــﺎﺯی ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﺋﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍی ﺭﺍ
ﻛﻨﻨﺪ ﻭ
ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﻳﺪ.ﻛﺮﺩﻥ ﻫﻢ
ﺍﻧﺪ .ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ
ﺷــﺎﮔﺮﺩ ﺍﻭ
ﺩﻳﺪﻩﺑﺮﺩ.
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪﺭ
ﻣﺸﻐﻮﻝﻫﺎﺑﻪﻭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ
»ژﺯﻭﺋﻴﺖ«یﻫﻤﻪ ﺭﺍﻩ
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ
ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ
ﻛﻮﺩﺗﺎی ٢٨
گفتگ��وﺭﺍﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺧﻮﺩﻧﻪ
اینترنتی
نسخه
پیش،
سال
چند
از
۱۳۵۷
انقالب
از
پس
اما
ش��د،
آغاز
كنند.
می
کمکهای
ش��دید
کاهش
كارهای
انجام
برای
شهروندان
كه
ﺗﺤﻠﻴﻞﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻼﺡ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﺣﺘﻰ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﻡ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺯﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻰ ﺭﻭی ﭘﺎﭼﻪ ﺷــﻠﻮﺍﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺑﺮﺍی ﺳﺮﻛﻮﺏ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ.
 ١٥ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﻓﻠﺴــﻔﻰﺩﺭﺍﻳﻦ
به ﺍﺯﻏﻨﺎی
توج��ه ﺍﺯ
ﺧﻮﺩ
ﻋﻨﻮﺍﻥﺑﺮ ﺷﺎﻩ"
ﺣﺎﺿﺮﺑﻪ"ﻣﺮگ
ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﺧﺮﺩﺍﺩ،ﺑﺎﺑﻠﻜﻪ ﻭیﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺁﻥ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﺲ
اندازی ش��ده
ﻫﺎ راه
هم
ایرانیکا
ﻛﺮﺩ.قطع
دانشنامه
این
ایران،
انجمن
رئی��س
نای��ب
گفته
ﻧﺎﻣﺰﺩﺑﻪ ب��ه
ﺍﻳــﻦ از
ناش��ی
ایرانیکا٥٧که
کالن به
كمبود
خ��ود با
ﻛﺪﺍﻡ
ﺧﻠﻖ؟
ﻣﺠﺎﻫﺪ
ﻛﺪﺍﻡ
مواجهﺁﻧﻬﺎمیﺭﺍ
ﺑﻴﺎﻧﺪﺍﺯﻳﺪ.
ﻧﻈﺎﻣــﻰ
ﺍﺳﻠﺤﻪ؟ﺗﺎ
ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺩﻭﺧﺘﻪ
ﺗﺮﺍﻣﺒﻠﻪ
ﺁﻗﺎی
ﻭﺿﻌﻴﺖﻛﺮﺩﻩ
ﺑﺴﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ
ﻛﺒﮏ ﺑﻪ
کهﺍﺯبهﺁﻧﻬﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ
ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ ﺭﺍ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی
ﭼﻤﺎﻕ
ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻭ
ﺗﻘﻰ
ﻧﻴﺰﺩﻛﺘﺮ
ﮔﻮﻳﺪ.
ﻣﻰ
ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻳﮏ
وق��ت ﺑﺎ
ﻧﮕﺎﻫﻰﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺁﻧﺎﻥ،
ﻳﮏ ﺍﺯ
ﺍﻧﺪ .ﻭﻫﺮ
»ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﺭﺷﺪ
ﻭﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﻣﺤﻘﻖ
درﮔﺮ،
ﺗﺒﺪﻳﻞ
بودجه ٥٧
ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺷﻌﺎﺭ
ﺩﻓﺎﻋﻰ
ﮔﻠﻮﻟﻪﺍﻧﺪ ،ﺩﺭ
ﺑــﻮﺩﻩ
ﺣﺮﻭﻓﯽ
ﺭﺍﻫﻬﺎ ﺭﺍ
ﺳﺨﻦ ٥٦ﻭ
ﺳــﺎﻝ
مالی ﺩﺭ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً
مقاالتی
ﻫﺠﺮیدهد
می
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥﻛﻪ ﺍﺯعالقه
ﺟﻨﻮﻥ
ﺣﺮﻑ ﻫﺎی
ﺍﻳﺪ ﻭ
ﺷــﺪﻩ
ﺁﻭﺭﺩﻩ
ﻓﻀﺎﺋﻰ ﺩﺭ
ناگزیر ﻫﺎی
ﺍﻧﺴﺎﻥ
متحده
ایاالت
تدوین آن
ﻗﺎﻃﻌﻴﺘﻰ
ﭼﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﻭ
پزش��كانﭼﻪ
ﺩﻳﻮﺍﻧﻪﺑﺎ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ
ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻭ
ﻛﺮﺩﻩ ﻳﮕﺎﻧﻪ
آالینده
كشور،
عمومی
اکنون
اقتصادی
بحران
ﺷﺎﻫﺪﺑﻠﻨﺪ
ﺩﺳﺖ
امکانﺭﻭی
ﺩﻫﻢﺭﺍ
مندان ﺁﻥ
ﺍﻧﺪ،
برخی از
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰكه
هستند
ﺷﻜﻞو
شوند
تالشهاﺩﺭ
ﻣﺎﺩی
ﭘﺪﺭ
ﺑﺤﻖﺍﻣﺎﺍﻭ
ﻳﮏ ﺣﻮﺯﻩ
ﺗﻬﺎﺟﻤﻰ ﺩﺭ
ﺟﺰ ﺍﺯ
ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎﻧﻰ
ﺁﻥ ﺭﺍﻫﻰ
ﺭﻓﺖ،درﺑﻪ
ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﻳــﻰﺭﺍ
ش��دﺭﺍﻩوﻫــﺎ
ﺣﺘﻰﺗﺎ ﺳــﺘﺎﺭﻩ
ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ
ﻇﻬﻮﺭ
ﮔﺮﻓﺘﻪﻧﻬﻢ ﻭ
ﻗﺮﻭﻥ
ﻭﺳﻌﺖ
ﻓﻠﺴﻔﻪﺑﺪﻟﻴﻞ
بوده،ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺩﺭﺭﺍﺳﺎﻝ
ﺍﺭﺍﻧﻰﺭﻓﺖ،
ﻧﻔﻮﺫﻫﻢ
هزینهﺍﺯ
ﻳﻌﻨﻰ
ﺍﻳــﻦ
ﻣــﻰ ﺯﻧﻴﺪ.
كنند.ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ها،ﺩﺭﺁﻣﻴﺰ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ
ﻛﺸﺘﻦ
ﺯﺩﻥ ﻭ
ﻧﻤﻮﺩﻥ
دغدغهﻭﻛﻦ
ﺭﻳﺸــﻪ
ﺑﺮژﺭﻭﻥﺷﻜﺴﺘﻪ
ﻓﺮﺵ ﻫﺎی
ﭘﺴــﻴﺨﺎﻧﻰﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﻧﺪ .ﻫﺮﺟﺎ
ﺩﺍﺩﻩ
ﻫــﺎیﻧﺸﺎﻥ
ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ
مطالعه
شده،
تکمیل
ﻧﻬﻀﺖکنون
ﺟﻨﺒﺶرا ﻭکهﺑﻪتا
ﺳﺒﺐ
ﺑﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺍﺳﺖ.
ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺍیﻣﻰ
ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻧﺎﻡ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﻛﻨﺪ.
ﺷــﻜﻨﺠﻪ« ﻛﺎﺭﻣﻰ
یافت.
ﺟﺮﻗﻪﺍﺯﻫﺎی
ادامهﻫﻤﺎﻥ
ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ
ﺳﻨﮓﺁﻗﺎی
ﺷــﺎﻧﺲ
ﺣﺮﻭﻓﻰ ﻭ
تامین
ﻣﺴــﻴﺮو
ترافیك
در
اما
کوچکتر،
کمکهای
جذب
محدود
خود را
فعالیتهای
ب��ر ﺟﻨﺒﺶ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ ،ﮔﺴــﺘﺮﺩﮔﻰ ﺁﮔﺎﻫﻰ
ﻫﺎی
ﺷﻴﺮﺍﺯﻩ
ﺷﺪﻥ
ﭘﺎﺭﻩ
نشان ﻛﻪ
ﺭﻫﺒﺮﺭﺍ
ﻣﺮﺩﻣــﻰ
ﺻــﻮﺭﺕﺍﻳﺪ .ﺑﻪ
ﻓﺮﺳــﺘﺎﺩﻩ
ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭی
ﻣﺎﻟﻰﻭ ﺩﺭ
ﻣﺎﻓﻴــﺎی
ﻫﻢ ﻛﻪ
ﺍﺳــﺖ .ﮔﺮﺑﻪ
ﺁﻣﺪﻩ،ﺑﻮﺩﻩ
ﭼﻨﮓ ﺭﻭﻫﺎ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ
ﻧﻴــﺮﻭی
ﻳــﮏ
ﺣﺘﻰ ﻧﺎﻡ
ﺗﻴﺮﻩ ﮔﺮﺍﻳﺎﻥ
ﭼﻴﺮﮔﻰ
می ﻭ
ﺣﺰﺏ
ﭘﻴــﺮﻭﺯی
ﺩﺭ ﺩﺭ
ﻋﻀﻮﻳــﺖ
ﺯﻳﺮکی ﺍﻭ
ﺩﺍﻭﻃﺒﺎﻧــﻪ
ﻫــﺎی
ﺑﻮﺩ ﻭ
ﺍﮔﺮ
ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ-
ﺑﻄﻮﺭی
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﺭﺍﻳﺎﺑﺪ،
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﭼﻮﻥ
ﺭﻭﺷﻨﮕﺮی
ﺍﻧﺴــﺎﻧﻬﺎی
ﺯﺍﻳﺶ
ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭ
انتشارﺑﻪ آنها
منتظر
ﻓﺮﺩ آنکه
بدون
کنند،
ﺍﻳﻦﺧﺮﺩ
ﺣﻜﻮﻣــﺖ ﻭ
ﻣــﺮﺩﻡ ﺍﺯ
کارش��ناسﻳﺎاقتصاد
کسرائی،
بیبی
افزایش
دیگر علل
ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻰاز
زندگی
ﻣﻰ های
است.
ﻣﺎﻫﻴــﺖﻣﺎشده
متمرکز
وسیع
مقیاسی
نیز
پزشكی
بررسیهای
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ
عروقیﺭﺍوﻫﻢ
ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ
ﻧﻤﻮﺩ.ﺩﻩ
ﺣﻜﻮﻣﺖ.
ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻴﺪﺍﻥ
س�الﺍﺯ
ﺧﻮﺍﺳــﺘﻨﺪ
ﭘﻴﺮﻭﺯیﺗﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﻴﺎﻧﺪﺍﺯﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ
ﻣﺪﺍﻓﻊ
ﺩﻫﻬﺎ
ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ،
ﺑﻤﻮﻗﻊبر ﻣﺮﺩﻡ
ﻧﻤﻰ
ﻛﻪﺭﺍ
ﺑﺰﺭگ
ﺍﻣﺎﻡﻭ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺍﺧﺒﺎﺭ
اینی
ﻣﺠﻠﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ
دانش�نامهﻣﺮﺩﻡ وﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍی
ﺷﺪﻥ
ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺩﺍﺷﺖ – ﺑﺎ
ﭼﻮﺏﻫﺎﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ
ﺍﺗﺎﻕﺁﺧﺮﻳﻦ
ﻳﮏ ﺩﺭ
ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ
ﭘﻴﺪﺍﻧﻌﻴﻤﻰ
بمانند.ﺍﻟﻠﻪ
ﻧﺴﻴﻤﻰ ،ﻓﻀﻞ
ﻋﻤﺎﺩﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺩﺍﻧﻴﻢ.ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺳﺮﺍﺳﺮ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
حرف الفبا
اساس
برنامه
مبتک��ر
ﺯﻳﺮﻛﻰها که
رس��انه
كاهش
قلبی و
بیماریهای
جلدﺩﺭاز
ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ۱۵
تا کن�ون
میالدی 70
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ2020
ﺟﺎﻧﺶ دهد تا
ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً
ﺟﻨﻮﻥ
ﺍﻳﻨﮏﺑــﻰ
ﻣﺴﻠﻢﺩﺭﺩ
ﻛﻨﻨــﺪ،
ﻫﻴﭻ
ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻭ
ﺁﺯﺍﺩی
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﺧــﺮﺩی ﻭﻣﺎﻟﻰ ﻭ
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ
ﻗﺪﺭ
ﻧﺎﭼﺎﺭی
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﺍﺯﺑﺎﺳﺮ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻴﻔﺘﻴﺪ
ﺗﻮﺳﻂ
ﺁﻧﻬﺎ
ﺯﺩﻥ
ﻛﺘﮏ
حدودﻣﺎﻧﻊ
ﺭﻓﺖ ﻛﻪ ﻭﻛﻪ
ﺭﺍﺯیﺭﺍﻩﻧﻪ
ﺯﻛﺮﻳﺎی
ﻣﺤﻤــﺪ
ﺍﺑﻮﺑﻜﺮ
ﺣﻮﺯﻩ
ﻭی ﺩﺭ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻭﻫﻴﺌﺖ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ
ﻣﺮﺩﻡبهﺑﺎﻳﺪ
ﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺗﻨﻬﺎﻫﺎی ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﺳﻰﺑﻪﺩﺭﺻﺪ
ﺣﺪﻭﺩ
انتشارﺭﺍ
ﻧﺴﻴﻤﻰ
ﭘﺴﻴﺨﺎﻧﻰ
ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﺣﻞ
ﺑﻮﺩﻧﺪ،وﺁﻥ
ﻳﺎﻓﺘﻪ
ایرانیکاﺩﺳﺖ
ﺁﻥ
ﺍﺳﺖ.آغاز
پس از
سال
بیست
ﻣﻰ سی
ﻣﺪﻳﺮﻩ بی
بی
است
جدید
تبلیغاتی
است.
سكته
ﺳﻼﺣﻰﻫﺮ– سن
برآورد
ش�ده
منتشر
میر
م�رگ و
موارد
»ﺷﺮﻳﮏ«از
درص�د
ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻧﺸﺎﻥ
ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﻫﻤﺮﺍﻩ
نوجوانانﻭ
ﺳﺮﺩ
ﺍﺳﺖ
جهانیﺑﻘﺪﺭی
ﺷﻮﺩ.ﺷﺪﻩ
ﻧﻤﻰﺑﺪﻝ
بررسیهایﺭﺩ ﻭ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﭘﻮﻟﻬﺎی
ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻤﺎ
ﭼﻨﮓ ﺑﻪ
ﺭﺍیﻛﻨﺪ ﻭ
ﺗﻦﺍی ﻣﻰ
ﮔﻮﺷﻪ
(انقالبﺭﺍ ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ
ﺷﺪﻩ ﻭ
ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ
ﺳﺮﺁﻣﺪ
١٥ﻭ
ﭘﺰﺷــﻜﻰ
ﺣﻮﺯﻩ
ﺷﻬﺮی
ﺩﻭﻟﺖ
ﮔﺮﻡ-ﻭ
ﭼﻪ ﺷﻬﺮ
ﺍﻧﺠﻤﻦ
ﭼﻪﻭﺍﺭﺩ
ﻣﻰ ﺩﻭ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ
ﺍﺳﺎﺳــﺎﻋﺪﺍﻟﺖ
ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﺋﻰﻭﺑــﺮﺍی
ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ
گفت:ﻧﺮﻓﺖ
ﺷــﺎﻧﻪ ﻫﻢ
ﺷــﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ
ﭘﻮﺳﺖ ﺍﺯ
ﺧﺪﺍﺋﻰ
ﺍﻧﺴــﺎﻥ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﺟﻮﺍﺏ
ﺷﻴﻤﻰﺩﻳﮕﺮ
ﺧﺮﺩﺍﺩ
میﺩﺭ ٢٨
مشروطه،
مقاله
ﺟﺮﻡپنج
ایرانیکا
بهداشت
سازمان
حجم
نهایت،
ﻣــﺮﺩﺍﺩ ﻭدر
ش�ود ک�ه
در حال
كش�ورهای
ﺩﺍﺩ.
ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻪ
جملهﺍﻳﻦ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧــﺪ،
ﺣﻤﻠﻪ
ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩ
ناشیﻣﻰ ﻛﻪ
ﺷــﺮﻑ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ.
ﺳــﻨﺖ ﻭ
ﺍﻣﻦ
ﻛﺸﻒ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ
ﺍﺳﺖتاﻭ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎی ﻋﺠﻴﺐ ،ﺳــﺎﻕ ﻣﻰ
ﺑﺸﺮ
ﺣﻘﻮﻕ
ﺩﺭﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺍﺳــﺖ.
ﻧﺒﻮﺩ!
ﻧﺸﻴﻨﻰ
ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻘﺐ
ﺍﺳﻴﺪ "ما ﻧﻈﺎﻡ
ادبی��اتﻭ
ﺳــﺎﺧﺘﻨﺪ
ﺍﻳﻦ ﻣﺜﻠﻪ
ﺑﺪﻧﺶنﺭﺍ
ﺑﺮﻛﻨﺪﻧﺪ،
ﻧﺪﺍﺩ.
زمی��ن،
ﺑﺮﺩﻩدرﺍﻧﺪ.ایرا
پوش��اک
ایرانیکا"
"ویوا
عنوان
ﻭیبا
کمپینی
ﺑﺼﻮﺭﺕ 50درصد
ﺍﻳﺎﻟﺘﻰبیش از
ﭘﻠﻴﺲدهد
نشان می
ﺍﻟﻜﻞ ﻭجلد
ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ.پنج
چهل و
چهل
آن به
ایران
ﺷﻮﻧﺪ.از
توس�عه
میرها ﻭدرﺍﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺁﻧﭽــﻪ
ﺻﻮﺭﺕﺑﻜﻨﻨﺪ ﺟﺰ
ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻨﺪ
ﻣﺎﻩ¬ﻫﺎی
منطقهﺩﺭ
ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺷﺪﻩ
ﻋﺪﻡﻣﭻ
ﺑﻨﺪﻫﺎ،
ﺳﻮﺯﺍﻧﻴﺪﻧﺪ.ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
 ١٣٥٦ﻟﻮﻃﻰ
ﺟﻬﺎﻥﺭﻭﺩﺍﻧﺶ
ﺳــﻮﻟﻔﻮﺭﻳﮏ
ﺣﺰﺏ
ﺷﻜﺴﺖ ﺭﻫﺒﺮ
ﭼﻮﺑﺪﺳﺖ ازﺍﻣﺎ ﺩﺭ
ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎی
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ
ﻫﻢ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ
ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺷــﺎﻩ
ﭼﺮﻣﻰ،ﻭ ﺑﻰ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ
ﺑﻨﺪﻫﺎﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
ﺣﻀﻮﺭ
ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﺍﻣﺎ
ﺟﺴﺪﺵ
ﻫﺎی ﺗﻨﺪ
برسد.ژﻧﺮﺍﻝ
خوشنویس��ی
ﻣﻨﺸﻰایران،
داس��تانیﺭﺍدر
ﺳــﺎﻝایم
ﻃﻮﻝ کرده
ایرانیکا"ﺑﻪآغاز
ﺣﻘﻮﻕباد
"زن��ده
ﺷــﺎﻩﺭﺍﻫﻢﻣﺪﻳﻮﻥ یا
خاورمیانه
ﻛﺮﺩﻧﺪ :مرگ و
چاق�ی و
تنباك�و،
مص�رف
ﻣﺘﻌﺪﺩ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮی
ﺷﺎﻫﺪ
»ﺷــﺮﻳﮏ« ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ
آقایﺍﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
گفتهﻛﺮﺩﻩ
به ﺧﻮﺩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺯی
ﻣﻜﺰﻳﮏ ،ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ،
ﺍﺳﺖ کهﺁﻣﺮﻳﻜﺎ،
ﺁﺯﺍﺩﮔﻰازﺍﻭ
ﻧﻌﻴﻤﻰ ﺍﺯ
ﺳــﻮﻳﺲ ،وﺍﻳﻦ
ژﺭﻓﺎیآلم��ان)
ایران و
ﺷﻌﺮرواب��ط
تاری��خ
اس��تمرار تکمیل
ه��دف از آن،
ﻫﺎیكرونر
عروق
بیماریهای
ناش��ی از
ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﻰنظر،
یارشاطر ،از این
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍیاست.
فشارهای عصبی
ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ.
دائره)ﻫﻴﻮﻟﻰ(
اکث��رﻣﺎﺩﻩ
ﺭﻭﺷــﻨﮕﺮ ﻛﻪ
ﺑــﺮﺍیو ﺁﻧﻜﻪ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ،
ﺑﻌﻀﺎً ﺭﺍی ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﺭ ﺣــﻮﺯﻩ ﻫﺎﺋﻰ ﺣﻮﺯﻩ
ﺍﻭﮔﺎﻧﺪﺍ،برﺗﺎﻳﻠﻨﺪ،
ﻗﺪﻳﻢ اینﺍﺗﺮﻳﺶ،
س��ری ﻣﻰ
ﻫﻨﺪ ﺳﺨﻦ
ﮔﻮﻳﺪ:این دانشنامه توسط
مقاالت
کمکهای
ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ،ات��کا
دانش��نامه با
حدود  70درصد هزینه
ﺭﻫﺒﺮ اس��ت و
المعارفﺭﺍهای
ایرانیکا بر
بدخوری
پرخوری
مسلمی فرد از
ﻭﺯﻳﺮ ﻭ
درمانﻧﺨﺴﺖ
ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ
هایﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ
ﺭﻫﺒﺮ ﺩﺭ
ﻣﻌﺎﺩ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻭﺩ
ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ
ﺷﻬﺮ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
عن��وانﺍﻧﺠﻤﻦ
ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﺑﻪ ﺩﻳــﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎی ﺁﺭﻝ ﻳﺎ بهﺣﺰﺏ ﺩﺭ
دوستدارانﺳﻔﺮ
دانش��نامهﻣﻰ ﻭ ﻗﺒﺮﺱ
ایرانﺮﺍﻥﻛﺮﺩﻩﺍﻡ
امیرکبیرﺻﺪدرﺷﻬﺮﻭﻳ
انتشاراتﻮﺋﻰﺩﻳﻮﺍﻧﻪﺍﻡ،
ﻣﻦﻛﻮﻛ
ترجمه
ﺍﺳﺖ.است.
ﻛﺮﺩﻩایران
فرهنگ
كشورهای
بهداشتی و
ﻧﺒﻮﺕ ﻭجمله
جه��ان ،از
بزرگ
گرفتاریهای
یك��ی از
Centre
Louis-Bourgeois
boul
Saint-Charles
Pierrefonds
ﻟﻮﺍﻳﺢ
ﮔﺬﺭﺍﻧﻴﺪﻥ
ﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﻛﻮﺭﺩﻝ ﭼﻪ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ
ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﭘﻮﺯﻳﺴــﻴﻮﻥ
»ﺷــﻜﻨﺠﻪ
حجمﻛﺘﺎﺏ
کهﻣﺆﻟﻒ
ﻋــﺰﺕ
ﺑﺮژﺭﻭﻥ
ﻗﺼﺮﺧﺎﻗﺎﻥﻗﻮﺯﻧﻢ
ﻗﻰﻛﻨﻢﺑﺮ
ﻗﻴﺼﺮ
ﺩﺭ و چاپﺑﺮﺗﺎﺝ
است.
شده
چشمگیر
کمکهای
داشت.ﻫﻮﻟﻨﺎک از آنجا
جزو آن
ایران نیز
ﻛﺒﮏ كه
ﺩﻭﻟﺖمنطقه
افزود :ﺑﺎﺷﺪ ای��ن
ﺟﺒﺎﺭﺍﻥخواهد
ﺷﻤﺎﺭﺩ.برتری
کمبریج،
برد و
شهری نام
 4747ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ زندگی
ﭘﻮﻝ ﻭ
ﺁﻭﺭی
صرفﻧﺤﻮﻩ ﺟﻤﻊ
ﺟﺪﻳــﺪ ﻛﻪ
ﺩﺍﺩﻧﺪ:
ﺣﻜﻴــﻢ ﺭﺍ ﭘــﺎﺩﺍﺵ
کارﺍﻳﻦ
ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﺪﻩ،
»ﺷﺮﻳﮏ«
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍی
)(٢٠٠٥
انجمنﻧﺒﻮﺩﻧﺪ،
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺩﺭ
ﺍﺳﺖ .در این
ک��رده،
ﺗﺮﺱ« نزول
ﻋﺼﺮش��دیدا
ﺁﻧﻘﺪﺭ مالی
قلبی و
بیماریه��ای
غذاهایﺍﺯ اس��ت
س��ال
دانش��نامه در
تدوین این
فوده��ا و
فس��ت
ﺑﺎﻋﺚ مصرف
پزش��كان
رئی��س
نای��ب
شود.ﺑﻪ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺭﺍ ﺑﺴــﻴﺎﺭ
میﻣﺎﻟﻰ
ﻛﻤﻜﻬﺎی
ﻛﻪ
ﻛﻮﺑﻴﺪﻧﺪ
ﺳــﺮﺵ
ﺑﺮ
ﺭﺍ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﺶ
ﻭ
ﺭﻓﺘﻪ
ﻛﻨﺎﺭ
ﺭﻫﺒﺮ
ﻧﻔﻊ
ﺑﻪ
ﺧﻮﺩ
ﻛﺮﺳﻰ
ﺧﺮﻳﺪ
ﻭ
ﻧﮋﺍﺩ
ﻣﺼﻠﻰ
ﻋﺰﺕ
ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﺱ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
ﺩﻳﮕﺮ
ﺑﺎﺭ
ﺗﺮﺍﻣﺒﻠﻪ
ژﺭﺍﻟﺪ
ﺗﺎ
ﺷﺪ
ﺻﺎﺋﺐ
 ۱۳۴۷خورشیدی ،به پیشنهاد آقای کمپین می کوشیم ایرانیان مهاجر
عموم��ی ایران با اش��اره به تغییر آماده كه كالری كمت��ری دارند ،عروقی
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺍً
ﺯﻳﺎﺩ
گفت:ﺗــﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺭﻭﺷــﻦ
ﺷﻮﺩ.میزان پرخوری در ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ
ﺷﺪ ﻭ ۲ﺩﺍﺭ ﻓﺎﻧﻰ
ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭ
ﻭﺩﺍﻉ را باﻛﺘﺎﺏ:
اهمیت ایرانیکا آشنا کنیم و از ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺻﻔﻮﻳﻪ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﺗﺮﻳﻦ
اس��ترس،
مس��لمی ﻭف��رد
میلیون ﺭﺍدالر
اختصاص
یارشاطر با
ﻣﻰ كه
ﻭﺍﺭﺩشده
باعث
بیماریهای
شیوه زندگی و افزایش
ﺷﺠﺎﻋﺖ
ﻭ
ﻟﻴﺎﻗﺖ
ﺑﻪ
ﻧﻴﺰ
ﺍﻳﻦ
ﻭ
ﺷﺪﻩ
ﮔﻔﺖ.
ﻛﻪ
ﺁﻧﺠﺎﺋﻰ
ﺍﺯ
ﺍﻣﺴــﺎﻝ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺩﺭ
ﺑﻮﺩ
ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻗﺎﺩﺭ
ﻛﻪ
ﻛﺴــﻰ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺭﺷﺪ
ﻟﺤﺎﻅ
ﺍﺯ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻫﺎی
ﺩﻭﺭﺍﻥ
ezatmoss@yahoo.ca
قلبی و عروقی در شهرهای بزرگ ،ش��هرهای بزرگ از جمله تهران اضطراب ،آالینده ها و تغییر عادات
ﺍﻓﺘﻀﺎﺣﺎﺕ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﺎﻧﺲ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺸﻌﻮﻑ ﺑﺮﺍی ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻳﺪ ﺁﻳﺎ ژﺍﻥ
ﺍﻳﻦ
ﺩﺭ
ﺍﺳــﺖ.
ﺭﻭﺷــﻨﮕﺮﺍﻧﻪ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ
گفت :سن سكته قلبی در ایران به افزای��ش یاب��د كه ای��ن موضوع غذایی در ش��هرهای بزرگ باعث
ﺧﻮﺩ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ،ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﻫﺪ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻭی ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﺭﻩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺣﺰﺑﻰ
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﺒﺎﺭﻳﺖ ﺩﻳﻨﻰ ﺭﺍ ﭘﺎﺩﺷــﺎﻫﺎﻧﻰ
ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ
قلبی و
افزایش
ﻧﺎﻡ می
تهدید
سالمت ش��هروندان را
است.
مرز  32سال رسیده
عروقیﺩﺭ
ﻧﺎﻡ ﻧﻴﻜﻰ
بیماریهایﺍﺯ ﺧﻮﺩ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ
ﻧﻤﻮﺩ ﺭﺍ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﮏ ﺁﻗﺎی ﺑﺮژﺭﻭﻥ ﺛﺒﺖ
ﻭ ﭘــﺮﻭژﻩ ﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ ﺭﺍ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﺩ
ﺍﺑﻮﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎ ،ﭼﻨﺪ ﻗﺮﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﻟﺘﺮ ،ﺑﺮ
ﺑﻮﺟﻮﺩاست
ﻭﺿﻌﻴﺖ شده
ﺍﺻﻼﺡ س��كته
كاهش سن
ﻣﺴﻴﺮبا اشاره
مسلمی فرد
مسعود
دكتر
ﺁﻣﺪﻩ
كند.ﺍﻳﻨــﮏ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭی ﻭ ﺑﺮ و ﻣﺴﻴﺮ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻭ
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺮﺳــﻰ ﻧﺸﺎﻧﻴﺪﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻘﻪ
ﺩﺋﻴﺴﻢ ﭘﺎی ﻣﻰ ﻓﺸﺎﺭﺩ:
ﺷﯿﺦ ﺍﺷﺮﺍﻕ
سكته قلبی به
سن
كه
طوری
به
همچنان
عروقی
و
قلبی
بیماریهای
و
شهرها
در
ماش��ینی
زندگی
بهﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻭ ﻣﻬﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻗﺒﻠﻰ ﻛﺮﺳﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺠﺎی ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ 
ﺧــﺪﺍ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﻳــﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺷﺸــﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻴﺦ ﺍﺷﺮﺍﻕ ﺷﻴﻌﻪ ﺟﻌﻔﺮی ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻨﺪ .ﺗﻴﺮﻩ ﮔﺮﺍﻳﻰ
رسیده
علت مرگ و میر در حدود  35تا  32س��الگی
شهرنشینان
غذایی
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭش��یوه
تغییر
ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ
اولینﺍﺳﺖ.
عنوانﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ بهﻭﺍﮔﺬﺍﺭ
ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ﻭ
ﺷﻜﺴﺖ
ﻛﺸــﻴﺪ ،ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﺳــﺮﺥ ﺭﺍ ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻭ ﻣﺎﺗــﻢ ﺯﺩﮔﻰ ﺍﻳــﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺋﺐ
شود به طوری است.
می
محسوب
ایران
متاس��فانه
گفت:
مهر
خبرنگار
بهﺍﻛﺜﺮﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﻭ ﻓﺮﺍﻣــﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴــﻢ ﻛﻪ
ﺧﻮﺩﺵ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮﺍی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮ ﻓﻠﺴــﻔﻪ ی ﻗﺪﻳﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺗﺒﺮﻳﺰی ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ:
 300نفر در اثر
روزانه ح��دود
ﺑﻴﺸﺘﺮی كه
ش��هرهای
وضعی��ت
ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎی ﺍﻳﻦ
ﺗﺠﺮﺑــﻪ
زندگیﺑﺎدرﻗﺪﺭﺕ
ﺍﭘﻮﺯﻳﺴﻴﻮﻥ
ﺣﺰﺏ
ﻭ ﺩﺭک ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴــﺘﻰ ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﺴــﺮﻭﺍﻧﻰ ﻳﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﻧﻮﺭﺭﺍ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﭼﻮ ﻣﺎﻩ ﻋﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺵ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗــﻰ
ﻛﻤﭙﻴــﻦ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺣﻀــﻮﺭ
ﺷــﻬﺮ
ﺍﻧﺠﻤﻦ
ﺩﺭ
ﮔﺸــﻮﺩﻩ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﺳﻮﺩ ﺟﺴﺖ .ﺍﺑﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﮏ ﭘﺴﺮ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻟﺒﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ
ﻛﻪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯی
ﺩﺍﺷﺖ.
ﺳﻴﻨﺎ ﺭﺍ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﻳﻮﺑﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩ ،ﺩﺭ ﺳﻦ  ٣٨ﺷﻮﺩ
ﻫﻢ ﮔﺮﺩﻳــﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮ ﺩﺭ ﺳــﺎﻟﮕﻰ ،ﺑﻄﺮﺯ ﻓﺠﻴﻌﻰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻰ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﻇﻠﻤﺖ
ﺭﺳﺎﻧﺪ .ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﻦ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺻﻔﻮی ﻧﻴﺰ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻧﯿﻤﺎ
ﭼﻪ ﺑﺴــﺎ ﻣﺎﻳﻪ ﺣﻀﻮﺭ
ﭘﺎﺳﺦ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻨﺰ ﺳﺮﻭﺩ:
ﻧﻴﻤﺎ گفت و
تبریک
مردم
فس��اد را به
ﺩﻛﺘﺮ
ﭘﻴــﺮﻭﺯی
ﻭ
ﻣﻜﺎﻥ
ﻭ
ﺯﻣﺎﻥ
ﻣﺮﺯ
ﺍﺯ
ﻛﻪ
ﻳﺎﺑﻴﻢ
ﻣــﻰ
ﺭﺍ
ﻧﻨﺪ
ﺍ
ﺭ
ﻣﻰ
ﺑﺎﺍﻳﻦﺩﻭﺳﻪﻧﺎﺩﺍﻥﻛﻪﭼﻨﻴﻦ
ﺳــﺘﺎﻳﺶ
ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺑﻪ
ﺭﺍ
ﻫﻤﺪﺍﻧﻰ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ
ﻣﺸﻌﻮﻑ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕته دل از
اگ��ر مومن از
عالوه کرد:
ﻣﺸﻌﻮﻑ ﺩﺭ
ﺗﻼﺵ
ﺷﻔﺎﺋﻰ
ﺣﻜﻴﻢ
ﺭﻭﻧﺪ.
ﻣﻰ
ﻓﺮﺍﺗﺮ
ﺍﻳﺸﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻬﺎﻥ
ﺩﺭ ﺩﻫﺮ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺎی
ﻭ
ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻰ
ﭘﻮﺳﺖ
ﺯﻧﺪﻩ
ﺷــﻴﻄﺎﻥ
ﺍﺯ
ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﺮﺳﯽ ﺍﺵ
)ﺷــﻬﺮی-از درگاه ابن یمین میگوید:
چیزی بخواه��د،
خداوند
ﺑﻌــﺪی
ﻣﻰ ﻭﺭﺯﺩ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺮﺩﻭﺭﺯی ﻓﺮﺍ
ﺧﺮ ﺑﺎﺵ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﺧﺮی
ﺟﺴﺪﺵ ﺭﺍ ﺁﺗﺶ ﻣﻰ ﺯﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺭﯾﭽﺎﺭﺩ ﺑﺮﮊﺭﻭﻥ
آنکس که بداند و بداند که بداند
ﺍﻳﺎﻟﺘﻰ-نمی
هفته:ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﻣﻰ پول��داری در کاب��ل ،در نزدیکی خدا ناامید
شود.ﺑﺎﺷــﺪ
ﻓﺪﺭﺍﻝ(
ﺧﻮﺍﻧﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ
ﻫﺮﻛﻮﻧﻪﺧﺮﺍﺳﺖﻛﺎﻓﺮﺵﻣﻰﺧﻮﺍﻧﻨﺪ
عکس
اسب خرد ازگنبد گردون برهاند
رستورانی
فتح الله
ﺍﻳﻦ قلعه
مس��جد
ﻛﻪ و مالی
مومن��ان
خوش��حالیﻧﻴﺴــﺖ
ﺟﻮﺍﻥ ،ﻧﺎﻡاما ﻭ ﺷــﻜﻰ
ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ »ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ« ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ
ﭼﻬــﺮﻩ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺩﺭ
ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﺗﻮﺍﻧﺪ صاحب آنکس که بداند و نداند که بداند
ﺟﻼﺩچهره
اکثرا با
موسیقی بود و
س��اخت که در آن
ﻣــﻰنک��رد.
ﻫﻤﺰﻣــﺎﻥدوام
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰمس��جد دیر
ﻛﺸﺘﻪ
مونتریالﺩﺳﺖ
ایرانیانﻛﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ
ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠــﺮی ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼﻝ ﻳﺎ ﺗﻮﺑﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ
ﺁﺷﻨﺎ،
ﺧﯿﺎﻡ
محکمهﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﻣﺸﻮﻕبهﺳــﺎﻳﺮ
ﺣﻜﻴﻢ ﺗﻴﺮﻩ
ﺧﻴﺎﻡ ﺩﺭ ﺭﺑﺎﻋﻴــﺎﺕ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﺧﺪﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﻭﻣﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳــﺎﻟﻬﺎ ﺩﺭﺑﺪﺭی ﺷﻮﺩ.
بیدار کنیدش که بسی خفته نماند
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ خانم
ﺑﺨﺖپرشور
خندان و
همیش�ه
مشروب
مشتریان
ﺑﺪﺳﺖ رقص ،و
ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ،
ﺟﺎﻣﻌﻪبهﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
شکایت کرد
ﺧﺎﻧﻢهمﺩﻛﺘﺮرستوران
www.iranianislamiccenter.com
ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪ
آشنایند،ﺍﻗﺪﺳﻰ ﻣﺸﻬﺪی
نژادﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
تورانﺗﻮﺑﻪ
ﺭﺍ ﺑــﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻰ ﻃﻠﺒــﺪ ﻭ ﺑﺮ ﭘﻮﭼﻰ ﺩﺭ ﻗﻮﻧﻴــﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴــﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯی ،ﺷﺎﻩ
ﻧﻴﻤﺎ
ﺑﺨﺼﻮﺹخسارت آنکس که نداند و بداند که نداند
سرویس می شد.
مس��جد تاوان
ﻣﺸــﻌﻮﻑ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻪ ژﺍﻥ ﻣﺎﻧﺲو از مالی
ﺳﺎﻋــﺎﺕ
ﺟﻮﺍﻥ ﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﻭ
ﺳﺮﺍﻳﺪ.
ﻣﻰ
ﻣﻠﺤﺪﺍﻧﻪ
ﻭ
ﻓﻠﺴﻔﻰ
ﺍﺷﻌﺎﺭ
ﺣﺰﺏ
ﺍﺯ
ﭘﻼﺗﻮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺩﺭ
ﺍﻧﺪ(
)ﻣﻴﻞ
ﺫﺍﺗﻰ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰ ﻭﺭﺯﺩ .ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﭘﺪﺭ،
ﮐﺎﺭ:به منزل برساند
خویش
لنگان خرک
و
ها
جش�ن
ه�ا،
انگارهمای�ش
مالی مس��جد هر روز موعظه می خواست.
ﺻﺤﻨﻪ
ﺩﺭ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
ﻭ
ﻣﻰ
ﺗﻜﻔﻴﺮﺵ
ﻭ
ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ
ﻣﻰ
ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ
ﺭﺍ
ﺩﺭ
ﻭ
ﺑﻮﺩ
ﻛﺎﻧﺪﻳــﺪﺍ
ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ،
ﭘــﺮﻭژﻩ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﭼﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﺩی ﺷــﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ
نداند
که
نداند
و
نداند
که
آنکس
حضور
ب�دون
ما
ه�ای
مهمانی
کرد و در پایان موعظه اش دعا می مال و مومنان البته چنین ادعایی ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﻫﺎی
ﺳﺎﻟﮕﻰ
٢٦
ﺳﻦ
ﺩﺭ
ﺟﻮﺍﻥ
ﺍﻳﻦ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﻛﻤﭙﻴﻨﻰ
ﺣﺴﺎﺱ،
ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ
ﻳﮏ
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﺸﻤﺎﺭﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻰ ﮔﻴــﺮﺩ .ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺜﻨﻮی
١٨ابد الدهر بماند
مرکب
درجهل
و
غرور
ب�ا
نیس�ت...او
کامل
وی
کرد تا خداوند صاحب رستوران را رانپذیرفتند.
ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  ١٣ﻟﻐﺎﻳﺖ
ﺑﻪ
ﺭﺍ
ﭘﻴﺮﻭﺯی
ﺍﻳﻦ
ﻣﻴﺮﺩ.
ﻣﻰ
ﻣﺮﻣﻮﺯ
ﺑﻄﺮﺯی
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﺯ
ﭘﻴﺮﻭﺯ
ﺩﺍﺩﻩ،
ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺭﺍ
ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺑﺪﻳﻨﺴﺎﻥ ﺧﻴﺎﻡ ﺍﺯ ﭘﻮﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﻰ ﺷــﺎﻋﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﻤﺲ
ﺩﻛﺘﺮمحکمهﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
چتر
و
پرچ�م
غریبی
پش�تکار
به قه��ر و غضب خود گرفتار کند قاضی ه��ر دو طرف را به
ﻋﺰﻳﺰ
ﻧﻴﻤﺎی
ﻛﻮﺷﻜﻨﺎﺭی
ﻣﺤﻴﻰ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻗﻄﺐ
ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺧﺎﺭﺝ
ﺭﺍی
ﺍﭘﻴﻜﻮﺭ ﻭ ﻟﻮﻛﺮﺳﻴﻮﺱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻳﺎﺿﺖ ﺷــﺎﻋﺮی ﻓﻴﻠﺴــﻮﻑ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻴﻢ .ﺍﻭ ﺍﺯ
ﺩﻳﮕﺮ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ
ﺍﻣﻮﺭﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎی
ﺷﺎﺩﺑﺎﺵسخنانﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ
م�دال
نش�ان،
شیروخورش�ید
تنها
درکشورما ایران نه
شوربختانه
و بالی آسمانی را بر این رستوران خواس��ت و بعد از این که
ﮔﻮﻳﻴﻢ راﻭ ﺑﺮﺍی
ﻣﻰ
ﻛﻨﺪ
ﺯﻧﺪﻩ
ﺭﺍ
ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻋﺮﻓﺎﻥ
ﺩﺍﺭﺩ
ﺗﻼﺵ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺩﺭ
ﻛﻪ
ﺩﺍﻧﻴﺪ
ﻣﻰ
ﻛﺸــﻰ ﻭ ﻣﺎﺗﻤﺰﺩﮔﻰ ﺍﺭﺑﺎﺑﺎﻥ ﺩﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﭘﺮ ﻭ ﭘﺎ ﻗﺮﺹ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭﺣﺪﺕ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
شنید،ﺍﻳﻦگلو صاف چنینﻗﺒﻠﻰ
و
«سبز»،
دستبند
فارس،
خلیج
وارون آن است،
ﻻﺯﻡبلکه
نیست،
که اخالق مردم را فاسد می سازد ،دو جانب دعوا
ﺩﻭﺳــﺖ ﻋﺰﻳﺰ ،ﺁﺭﺯﻭی
ﺩﻫﺪ
ﻗﺮﺍﺭ
ﺷﺮﻳﻌﺖ
ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺩﺭ
ﺭﺍ
ﻃﺮﻳﻘﺖ
ﻭ
ﺩﺭ
ﻧﻪ
)ﻭ
ﺷﻬﺮ
ﻣﺮﺩﻡ
ﺗﻤﺎﻡ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی،
ﻫﺪﻭﻧﻴﺴﻢ )ﻋﺸــﺮﺕ ﻃﻠﺒﻰ ﻓﻠﺴﻔﻰ( ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﺑﻰ ﺍﺳﺖ:
جا
همه
و...
و...
هوخشتره
نشان
سروده زیررا ببینید
وارد کند.
کرد و گفت:
210 St-Jacques
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻫﺎی
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻛﻨﺪ:
ﭘﺎﺳﺪﺍﺭی
ﺭﺍ
ﻋﺸﻖ
ﻭ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺑﺮﺍی
ﻣﻨﻄﻘﻪ(
ﻳﮏ
ﺟﺎﺭی
ﻃﺒﻴﻌﻰ
ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺗﻤــﺎﻡ ﺫﺭﺍﺕ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻰ ﺳﺎﺯﺩ.
در
قولی
به
و
است
یراق
به
حاضر
یک ماه از فعالیت رستوران نگذشته نمی دانم چه حکمی بکنم .من هر
ﻛﻨﻴﻢ.
ﻣﻰ
ﺩﺭ
ﻭﺣﺸﺖ
ﭼﺸــﻴﺪﻡ
ﺍﻧﺲ
ﻟﺬﺕ
»ﺗﺎ
ﻓﻘﻂ
ﻳﻌﻨﻰ
ﺩﻫﻨﺪ،
ﻣﻰ
ﺭﺍی
ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ
ﻣﻘﺎﻡ
ﺑﻪ
ﺧﻮﺩ
ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﻣﻰ
ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺍﺳــﺖ؛
ﮔﻨﺠﻮی،
ـﺘﻰ
ﻣﻬﺴ
ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ
َ
)(Lachine
ایرانزمین
گرانقدر
میراث
ارتقاء
شنیدم .از یک سو مال آنکس که بداند وبداند که بداند
بود که رعد و برق و توفان ش��دید دو طرف را
ﺳﻮﺯﻧﻰ
ﺳﻮﺭﺍﺥ
ﺑﻪ
ﺍﮔﺮ
ﻧﻴﺎﻓﺘﻢ.
ﺟﻬﺎﻥ
ﻣﻰ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭ
ﻛﻪ
ﺍﺳــﺖ
ﺑﺮﻧﺪﻩ
ﺮ
ﻧﻔ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺬﺍﻫﺐ
ﺑﻴﻦ
ﺑﺮﺳﺪ،
ﺧﺪﺍﻳﻰ
ﺟﺰ
ﻳﺎﺑﺪ
ﻧﻤﻰ
ﺭﺍﻫﻰ
ﺧﺮﺩ
ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮی
ِ
Tel.:
514-366-1509
کوشاست....
بچراند
غازش
باید بخزد کنجی و
شد و یگانه
و مومنانی قراردارند که به تاثیر دعا
ﺁﻏــﺎ ِﺯ
ﺍﻳــﻦ
ﺁﻳــﺎ
ﺁﺳﻤﺎﻥ
ﮔﺸﺎﺩﮔﻰ
ﺑﻪ
ﺭﺍ
ﺁﻥ
ﺷﺪﻡ
ﺍﻧﺪﺭ
ﺷﻮﺩ.
ﻛﻪ
ﺍﺳﺖ
ﻋﺸﻖ
ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻴﺴــﺖ.
ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ
ﺧﺎﻧﻪ
ﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺍﺯ
ﺑﺸﻜﻨﺪ
ﺭﺍ
ﺁﻧﻜﻪ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ
سوی ِ
514-247-1732
سوسیالیس�ت
تظاهرات
در
اما
بداند
ﭘﺎﻳﺎﻥدیگر مرد آنکس که بداند و نداند که
جای��ی که خس��ارت دید ،همین و ثنا باور ندارند از
ﺻﺤﻨﻪ
ﺩﺭ
ﻣﺎﻓﻴﺎ
ﺣﻀﻮﺭ
.
ﻢ
ﻳﺎﻓﺘ
ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ
ﻛﻪ
ﺑﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ،
ﺁﻧﻜﻪ
ﺑﺮﺍی
ﺣﺎﻝ
ﺩﻫﺪ.
ﻣﻰ
ﭘﻴﻮﻧﺪ
ﺑﻬﻢ
ﺭﺍ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﺍﻭ
ﺑﺮﺍی
ﻣﺮﺩﺳﺎﻻﺭ
ﺯﺩﻩ
ﺩﻳﻦ
ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
)(450
638-7078
ها و کمونیس�ت ها ،اول ماه می
کنجی بتپاند
خویش به
بهتربرود
رستوران بود که دیگر به خاکستر می فروش��ی که به تاثیر دعا باور
ﺷــﻬﺮی
ﻣﻌﺎﻣــﻼﺕ
ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺍﺣﺰﺍﺏ
ﺳﺎﻳﺮ
ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ
ﺑﮕﺮﻳﺰﺩ
ﺍﺳﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺯﻥ
ﻳﮏ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
نداندFax:
450-638-4507
{١١کار
جهان�ی
و
آنکس که نداند و بداند که
تبدیل گردید.
دارد…
روزﺻﻔﺤﻪ:
گرامیداش�تﺩﺭ
}<< ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺑﺎﺧــﺖ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺷــﻬﺮ ﺍﺳﺖ؟
ﮔﺰﻳﻨﺪ:
ﻣﻨﺰﻝ
ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ
ﻭ ﺩﺭ
ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﻋﺒﯿﺪ
کارگر ...عجبا ،حیرتا!
با پارتی و با پول خر خویش براند
مالی مس��جد روز بعد ب��ا غرور و ------------------------------
ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،ﺍﻳﻨﮏ ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ
»ﻣﻦ ﻣﻬﺴﺘﻰ ﺍﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻘﺎﻡ« .ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﻋﺒﻴﺪ
آرزو م�ی کنی�م ت�وران خان�م افتخار نخس��ت حمد خدا را بجا از کتاب " :پدران  .فرزندان  .نوه ها" آنکس که نداند و نداند که نداند
همیشه پایدار و استوار بماند!
برپست ریاست ابدالدهر بماند!
آورد و بعد خراب ش��دن آن خانه اثر  :پائولو کوئیلو

ﺿﺮﻭﺭﺕﺭﻭﺷﻨﮕﺮیﻓﻠﺴﻔﯽﺩﺭﺟﺎﻣﻌﻪیﺍﯾﺮﺍﻥ
دانشنامه ایرانیکا در نیمه راه،

حترک تازه برای تامنی هزینه ها

!viva iranica

سن سكته
در ایران
به مرز 32
سالگی
رسیده است

چو «توران» نباشد ،تن من مباد!

مالی مسجد

حکایت روزگار ما...

ﻣﺮﮐﺰﺍﺳﻼﻣﯽﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ

 ۲۱۰ﺳﻨﺖ ﮊﺍﮎ ﻏﺮﺑﯽ
ﻣﺘﺮﻭ ﻭﺍﻧﺪﻭﻡ :ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ۹۰
ﺑﻪ ﲰﺖ ﻏﺮﺏ

514-663-5976

Sunday Jan.10
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جای حضور
فریاد است...

خواندنی  :از خودمان!

روانشناسیخساست

سیمینبهبهانی

مالداری را شنیدم كه به ُبخل چنان
معروف بود كه حامت طایی در كرم!
ل اش به نعمت دنیا آراسته
ظاهر حا 
و خست نفس جبلی در وی همچنان
متمكن .تا به جایی كه نانی به جانی
از دست ندادی!...

از تنگی چشم فیل معلومم شد

تقدیم به مناعت و سخاوت همه
شندرهپوشان خاکی و فروتن...

جبلی در وی همچنان
متمكن .تا به جایی كه
نانی به جانی از دست
ندادی و گربه بوهریره
را به لقمهای ننواختی
و س�گ اصح�اب
كه�ف را اس�تخوانی
نینداخت
توجه به عبارات سعدی
نش��ان م��یده��د كه
ب
فرضیهای در باب سب 
شناسی خست داشته است.

در این مطلب میخواهیم از ِخساس
و خسائس حرف بزنیم .شاید این واژه
ها به نظرتان نا آشنا بیایدِ .خساس 
به معنای مردان خس��یس است و چه فرضیهای؟
خس��ائس به معنای زنان خسیس  -عبارت «خست نفس جبلی» به
است" .اس��كروج" قهرمان داستان این معنی اس��ت كه سعدی ،دست
"آواز كریسمس" اثر چارلز دیكنز را كم در مورد این فرد ،خساس��ت را
ی دانسته است.
ذاتی م 
هم كه البد یادتان هست.
ش های
جالب این اس��ت كه پژوه 
گفتگوی سالمت با دكتر فربد فدایی ،اخیر روانپزش��كی هم شواهدی را
روانپزش��ك ،در همی��ن خصوص در جهت ارثی ب��ودن این وضعیت
ارایه كرده است.
است.

اف�راد خس�یس و گداصف�ت 
مشتركات زیادی دارند .این طور اف�راد خس�یس چ�ه مش�كل
روانپزش�كی ای ممكن اس�ت
نیست؟
 بله ،صحبت درباره گدایان رسمی داشتهباشند؟ی
س��ادهتر اس��ت زیرا ظاهر و باطن  -بس��یاری از آن��ان در طبق ه بند 
ن پزشكی جزو
آنان با هم مطابقت دارد اما در مورد های تش��خیصی روا 
افراد خس��یس یا ممسك یا بخیل و مبتالی��ان به " اختالل ش��خصیت
ی گیرند.
گداصفت كار به آن سادگی نیست وسواسی – اجباری " قرار م 
چون ظاهر و باطن گاهی مطابقت در عین حال ،فردی با شخصیت ب ه
ندارد و طیف آنان هم بسیار گسترده هنج��ار هم ممكن اس��ت برخی از
صفات این نا به سامانی شخصیتی
تر از گدایان است.
از جمله ممكن است افراد محترمی از جمله امس��اك و خست را داشته
هم ك��ه در زمینه خاص��ی اندكی باشد .نكته ی مهم آن است كه فرد
ی تواند دچار نابسامانی شخصیتی
بخل دارند و نمیتوان آن را بیرون م 
از هنجار دانس��ت ،در طی��ف افراد وسواس��ی  -اجباری باشد ،بدون آن
خس��یس قرار بگیرند و در انتهای كه كمترین اثری از خست و امساك
طیف هم افرادی ق��رار دارند كه به و حتی صرف ه جویی در او باشد.
گفته ی سعدی:

درویش به جز بوی
پس موضوع ،چندان هم س�اده
طعا م اش نشنیدی
نیست؟
مرغ از پس نان خوردن او
 بله؛ كامال پیچیده است و به همینریزه نچیدی
ی
دلیل ،فقط از عهده روانپزشك برم 
آید كه بتواند ب ه هنجار را از نابهنجار،

ی های
ظاهرا سعدی هم از این جماعت مسایل شخصیتی را از بیمار 
ی های كاركردی را
وضعیتی و بیمار 
دلخوشی نداشته!
 نه فقط س��عدی ،بلكه بسیاری از از بیماریهای عضوی تمیز دهد.ادیبان ایران از این جماعت شكایت
داش��ت ه اند و خرده گرفت ه اند اما در 
آثار س��عدی به كرات درباره آن ها شخصیت «اسكروج» را بیشترمان
صحبت شده؛ از جمله راجع به فرد
ف
دی��ده ایم .اگر ممكن اس��ت حر 

موصوف گفته است كه:
ی تان را درباره خساست با توجه
ها 
ی مان
مالداری را ش�نیدم كه به بخل به آن شخصیت بگویید تا برا 
س تر باشد.
چن�ان مع�روف بود ك�ه حاتم ملمو 
طایی در كرم .ظاهر حا 
ل اش به  -چارلز دیكنز ،ش��خصیت اسكروج
ی
نعمت دنیا آراسته و خست نفس را كه سمبل یك فرد خسیس و ب 

عاطفه است ،از روی برخی
اف��راد واقعی عص��ر خود
ساخته است.
جال��ب اس��ت بدانیم كه
دیكنز مطالب��ی را درباره
ی
گذشته اسكروج بیان م 
كند كه نماینده دقت او در
چرایی ایجاد چنین صفاتی
از جمل��ه پولدوس��تی و
ی عاطفگی و امس��اك در
ب
قهرمان داستان است.

آنان که غنی ترندa...hole،ترند....

ماه پیش ،دستیار حسابداری پیوند ،دلخور و
آشفته به دفتر آمد و مطلب زیر را که بقول
خودش در پی آن ،دنیای مجازی را سخت
کاویده بود ،روی میز تحریریه گذاشت و به
اصرار از ما خواس��ت آن را حتما در یکی از
شماره های آتی پیوند درج کنیم .شگفت زده
ش��دیم .این اولین بار بود که خانم منافی راد را
اینگون��ه دمق می دیدیم؛ و ه��م اولین بار بود
که مطلبی را برای چاپ آورده بود .راستی چه
چیزی او را تا این حد برآزرده بود؟
علت را جویا ش��دیم .فرمودند اخی��را یکی از
«توانگ��ران» ش��هر ،متخصص/پژوهش��گری
بلندپای��ه ،وقتی «فاکتور» درج پیام تس��لیت
و همدردی با دوس��ت نزدیک��ش را در پیوند
دریافت کرده ،ش��وک زده پیامی در منش��ی
تلفنی حسابداری گذاشته ،به این مضمون که
«نه ،نه ،قرار نیست من پولی برای این تسلیت
بپ��ردازم! »..ای��ن پیام آنچن��ان عاجل و قوی
بوده که حس��ابدار اول انگاشته شاید صحبت
از چندین هزار دالر اس��ت ،اما وقتی به فاکتور
رجوع می کند و می بیند سهم توانگر شهر 45
دالر بوده ،جا می خورد و نگران سالمت آقای
دکتر می شود؛ نکند استرس بیش از حد باعث
«سنکوپ» ایشان بشود!
ب��ه هر حال ...از آنجا ک��ه انگیزه چاپ مطالب
مندرج در پیوند ربطی به دپارتمان حسابداری
ندارد( ،کور ش��ویم اگر دروغ بگوییم!) در آغاز
مخالفت کردی��م؛ اما وقتی مطلب را خواندیم،
دلمان نیامد ش��ما خوانندگان عزیز را از لطف
یک بار خواندن آن محروم کنیم.
گش��اده دست و برقرار باش��ید( .به قول دکتر
انصاری ،برای سالمت تان هم مفید است!)
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هرچند دخمه را بسیار
خاموش و کور می بینم
در انتهای داالنش
یک نقطه ی نور می بینم
هرچند پیش رو دیوار
بسته ست راه بر دیدار
در جای جای ویرانش
راه عبور می بینم
هرچند شب دراز آهنگ
نالین زمین و بالین سنگ
در انتظار روزی خوش
دل را صبور می بینم
تن کم توان و سر پردرد
پایم ضعیف و دستم سرد
در سینه لیک غوغایی
از عشق و شور می بینم
گر غول در شگفت از من
پاس گذر گرفت از من
با چشم دل عزیزان را
از راه دور می بینم
من کاج آهنین ریشه
هرگز مبادم اندیشه
برخاک خود اگر موجی
از مار و مور می بینم
طوفان چو در من آویزد
ناکام و خسته بگریزد
از من هراس و پروایی
در این شرور می بینم
هر جا خالفی افتاده است
جای حضور فریاد است
من رمز کامیابی را
در این حضور می بینم
هشتاد و اند من با من
گوید خروش بس کن زن!
گویم خموش بودن را
تنها به گور می بینم

بیانیۀ رضا پهلوی
در مورد بازگشت
قاتلی دیگر
به دامان
پرورندگانش

دبیرخانۀ رضا پهلوی
پنجشنبه 30ارديبهشت
هم میهنان عزیزم،
اس��تقبال رسمی نمایندگان
جمهوری اسالمی در فرودگاه تهران از فردی که در یک دادگاه
صالح فرانسوی به جرم شرکت در قتل فجیع دکتر شاپوربختیار،
محک��وم به حبس ابد ش��ده بود ،گواه ت��ازۀ دیگری در اثبات
مباشرت مستقیم جمهوری اس�لامی در کشتار ده ها تن از
مبارزان راه آزادی ایران در سراس��ر جهان است .باری دیگر ،و
این بار به روشنی و بی شرمی هرچه تمام تر ،رهبران حکومت
"اسالمی" و دولت هوادار "مهر و عدالت در جهان" به ارتکاب
جنایتی چنین هولناک نه تنها اعتراف که افتخار می کنند و
در همان حال تاسف می خورند که قاتل «بی گناه» سالی چند
در زندان ،آن هم در زندانی که در آن از ش��کنجه و ش�لاق و
آزار خبری نیست ،گذرانده است .در تاریخ معاصر جهان ،و در
کارنامۀ سیاه هیچ رژیم خونریز و ضد انسانی دیگری مانندی از
چنین اُنس و اُلفت با شرارت و جنایت و از این دشمنی بی حد
و مرز با انسان و انسانیت ،نمی توان یافت.
شادروان شاپور بختیار ،همانند هزاران هزار قربانیان دیگر این
حکومت اهریمنی گناهی جز عش��ق به آزادی و س��ربلندی
وطنش نداشت .از نوجوانی تا آخرین لحظه های زندگی اش
هر خطر و آزاری را به جان خرید تا بتواند هم میهنانش را گامی
هم که شده به زندگی در خور انسان های آزاده رهنمون شود.
گناه بزرگ او ،اما ،آن بود که ژرف تر از هر شخصیت سیاسی
دیگری به ماهیت و اهداف واقعی خمینی و مباشرانش پی برده
بود و با بی پروایی هرچه تمام هم میهنانش را از دوزخی که در
انتظار آنان بود برحذر می داشت.
باور نمی توان کرد که در پی اعدام سنگدالنۀ پنج فرزند برومند
و آزادی خ��واه وطن ،آن هم ب��دون محاکمه و در بی خبری
کامل عزیزانشان ،رهبران جمهوری اسالمی ،در رهایی کسی
ِ
به جشن برخاسته اند که در جامعه ای آزاد و قانونمند و با بهره
مندی کامل از همۀ حقوق تضمین شده برای هر متهمی ،به
ارتکاب قتل عمدی محکوم شده است.
تاسف و تاثرم از این که هم میهنان عزیزم روزافزون خود را با
چنین خبرها و صحنه هایی از جنایت های اشغالگران وطن
روبرو می بینند و خون دل می خورند بی حد و حصراست .در
تاثر همۀ عزیزانم شریکم و باری دیگر به روان همۀ آزادگانی که
در راه دفاع از آزادی و حقوق خویش قربانی حاکمان اهریمنی
و انسان نما شده اند درود می فرستم.
خداوند نگهدار ایران باد رضا پهلوی


چهمسایلی؟
 ای��ن كه پ��در اس��كروج ،او را دری رها كرده بود و
مدرسه شبان ه روز 
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حتی در عید سال نو هم سراغی از
ی گرفت.
او نم 
او در یك خانواده منسجم و مهربان
ی
بزرگ نش��د .مادرش را هنگام تولد  كاربرد س��از و كاره��ای دفاعی  -بل��ه؛ ش��خصیتهای وسواس�� 
ن ش��ناختی گوناگ��ون از جمله اجباری با پش��تكار و س��ختكوش
از دست داده بود و به همین دلیل ،روا 
پدرش او را متهم میكرد و كمترین جداس��ازی ،واكنشسازی ،ابطال و هستند .در عین حال ،این جنب ه های
مثبت در آنان گاهی به حد سماجت
ی سازی از این جمله است.
توجهی به او نداشت؛ به این ترتیب عقل 
اسكروججوانفرصتیبرایاجتماعی  رفتار خشك ،تشریفاتی و انعطاف و سرسختی و لجبازی میرسد.
شدن و آموختن محبت نداشت.
گاهی بیش از حد آرمانگرا هستند
ناپذیر،
پدر اسكروج مدتی به علت مسایل  فقدان خود جوشی ،جدی بودن و سبب زحمت اطرافیان میشوند.
نظ��م و پاكیزگی آن��ان مثالزدنی
مالی در زندان به س��ر برد و این امر در همه شرایط،
ترس از بیپولی و تالش برای كسب  تمایل به تس��لط داشتن بر امور اس��ت اما گاهی به ش��كل وسواس
ی
آش��كار در میآید .از آن جا كه م 
پ��ول و حف��ظ آن را در او به وجود و افراد،
آورد .صفات ش��خصیتی اسكروج  اش��تغال فكر با قواعد و مقررات ترسند اشتباه كنند ،دچار تردید و
سبب م 
ی تصمیمی میشوند.
ب
ی ش��ود نامزدش او را ترك و جزییات،
كند كه این امر س��بب س��خ 
ت تر  فق��دان مه��ارت در روابط بین گاهی به اندازه ای با جزییات سرگرم
ی شود.
شدن قلب اسكروج م 
میش��وند كه از اصل موضوع غافل
فردی،
ی مانند .آن چنان به كار دلبسته
م
مرگ خواهرش هنگام به دنیا آوردن  نداشتن ذوق طنز،
پس��رش ،آن هم در ایام كریسمس  ناتوانی در دور انداختن اش��یای اند كه فراغت و سرگرمی و دوستان
سبب م 
ی گذارند و به اصطالح
را ب��ه كنار م 
ی شود اسكروج تنها كسی كهنه و مستعمل،
تآمیزومقتصدانه ای معتاد به كار میشوند.
را هم كه او را واقعا دوس��ت داشت زندگیخس 
ی از نظر ش�غلی افرادی با كفایت و
از دست بدهد و در نتیجه كمترین كه ب��ر خود و اطرافیان تحمیل م 
دلبس��تگی به مردم نداشته باشد و كند،
متعهد هس�تند .ویژگیهای آنان
هما 
چیزی
عنوان
ه

ب
پول
به
نگ��رش
مناسبباحرف ههایعلمیوپژوهشی
ن گونه كه پدرش او را به علت 
اسكروج
كرد،
ی

م
متهم
مادر
مرگ
ك��ه باید آن را برای آمادگی در برابر است.
مرگ
علت
به
را
اش
ه

خواهرزاد
هم
از
كرد
ذخیره
احتمالی
های
سختی
بسیاری از دانشمندان و هنرمندان
خواهر مقصر بداند.
این جمله است.
و نا م آوران تاریخی به میزانی صفات
اگر چه اس��كروج سرانجام متحول به گفته شیخ اجل:
وسواسی داشت ه اند و مقداری وسواس
ی افزاید.
ش��ده و عاقبت بهخیر میشود اما گر به جای نانش اندر س��فره بودی به قدرت "منش" م 
نام او به عنوان فرد خس��یس و پو 
ل آفتاب

دوس��ت به ص��ورت ض��ربالمثل تا قیامت روز روشن كس ندیدی جز عقده ی خساست كه میگویند،
درآمده است.
به خواب!
به چه معنا است؟

یعنی از آن جا كه فرد خسیس سفره  -عقده خست ،یعنی كم خرج كردن
توصیفهای چارلز دیكنز تا چه خود را برای خوردن نم 
ی گشاید؛ اگر و پ��ول جمع كردن در حد افراطی؛
ی
حد با دانش امروز روانپزشكی آفتاب درون سفره او بود هیچكس كه به آن ،عق��ده هارپاگون هم م 
هماهنگاست؟
دیگر آفتاب را نم 
ی دید .به نظر می گویند.
 چه از نظر نش��ان ه ها و چه از نظر رسد كه هم سعدی و هم دیكنز دل هارپاگ��ون ،قهرم��ان نمایش��نامهتاریخچه زندگ��ی ،توصیفهای او پُرخونی از افراد خسیس داشت ه اند "خس��یس" اثر هنرمند فرانس��وی
از اس��كرو ج با روا 
ن پزش��كی امروز چون در آثار خود مكرر به ای 
ن گونه "مولیر" است.
مطابقت دارد .برای نمونه،
افراد اشاره كرده اند و تاخت ه اند.
ت های وسواسی
بسیاری از شخصی 
 پرورش در محیط سرد با انضباط 
پیرو افراطی این ضربالمثل هستند
اما در شخصیت های "وسواس 
ی كه:
سخت،
 اطمینان نداشتن به هیجانات و اجب�اری" ،برخ�ی از ویژگ 
ی ها "هر چیز كه خوار آید یك روز به كار
هم ،مثبت و مفید است.
آید" و دور ریختن اشیای بی مصرف
احساسات،

را مصلحت نمیدانند.
ظروف شكسته ،لباسهای كوچك
و مس��تعمل بچ ه ها و روزنامههای
ی كنند .در حدی
كهنه را جم��ع م 
خیل��ی پایینت��ر از آن چ��ه دارند
زندگی م��یكنند و معتقدند خرج
باید كم باشد تا فرد برای مسایل غیر
مترقبه آمادگی داشته باشد.
سعدی خطاب به آنان میگوید:
"مال از بهر آس��ایش عمر است؛ نه
عمر از بهر گرد كردن مال".

ی توان ب�رای درمان این افراد
م 
كاریكرد؟
ی توان منتظر ماند تا همه
 طبعا نم این افراد هم چون اسكروج به ناگهان
ن رو مراجعه آنان
متحول شوند .از ای 
به روانپزشك برای تشخیص و درمان
ضروری است.
روانپزش��ك برای درمان این گروه
ن درمان��ی و درم��ان
از اف��راد از روا 
دارویی میتواند اس��تفاده كند .اگر
نشان ه های نا ب ه سامانی وسواسی –
اجباری هم مالحظه شد ،استفاده از
داروهای ضد وسواس مفید خواهد
بود .خوشبختانه بسیاری از این افراد
تمایل به درمان هم دارند.

حرف آخر؟
 تنها آن چه انس��ان میبخش��د،سرانجام برای او باقی ماند!

فروش فرش

دو عدد فرش
بسیار نفیس تبریز در اندازه های 6
و 3متری چله و گل ابریشمی
بفروش می رسد:

514-695-2847
azmai15'10سلیمی
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غذای سالم....
کارشناسان غذایی میگویند  10غذا با
فواید معجزه آسا وجود دارد که توصیه
میش��ود در وع��ده ه��ای غذایی ت��ان
بگنجانید.
از آنجائی که اهمیت تقویت سیس��تم
ایمنی بدن در زمان گس��ترش بیماری
های واگیر بیش از پیش مش��خص می
شود ،مصرف برخی غذای سالم و غنی
در تقویت سیستم ایمنی بدن ما بسیار
مهمهستند.
توصیه می ش��ود مغز بادام ،سیب ،کلم
بروکلی ،عدس قرمز ،ماهی آزاد ،اسفناج،
سیب زمینی ،عصاره س��بزیجات ،دانه
گن��دم و گیاه و می��وه بلوبری به عنوان
غذایی هایی که غن��ی از مواد غذایی و
ضد بیماری هستند در وعده های غذایی
ما قرار گیرند.
این غذاها سرشار از ویتامین ها  Aو ،E
فیبر ،مواد معدنی ،مواد فیتوش��یمی و
آنتی اکسیدان ها هستند.
مصرف این غذاها خطر ابتال به بیماری
های قلب��ی را کاهش می دهند و باعث
چاقی نیز نمی ش��وند زیرا کالری کمی
دارند:

.1مغز بادام:

بیشترین خاصیت را برای قلب دارد .چرا
که غنی از منیزیم ،آهن ،کلس��یم ،فیبر
است و از ابتال به برخی سرطان ها و کم
خونی جلوگیری می کند.
مغ��ز ب��ادام همچنی��ن دارای برخ��ی
ریبوفالوین ها (ویتامین  )B2هاست که

رژیم غذایی
علیه آلزایمر
آلزایم��ر نوعی اخت�لال و زوال عقلی
اس��ت .این بیماری با از دس��ت دادن
حافظه به خص��وص حافظه ی كوتاه
مدت و ق��درت حف��ظ اطالعات در
دوران پیری آشكار میشود ،به طوری
كه یاد آوردن خاطرات گذش��ته و به
خاطر سپردن نكات جدید برای فرد
مشكل خواهد بود.
ب��ا اینكه نم��یتوان ب��ه طور كلی
جلوی این بیماری را گرفت اما با انجام
كارهایی مانند فعال نگه داشتن مغز
ت های
توس��ط مطالعه ،انج��ام فعالی 
ذهنی و داشتن یك رژیم غذایی سالم
شاید بتوان احتمال بروز این بیماری
را كاهش داد.
طب�ق نتایج ارائه ش�ده توس�ط
محقق�ان ،رژیم غذایی سرش�ار
از روغ�ن زیتون ،آجی�ل ،ماهی،
گوشت مرغ و برخی از انواع میو ه
ها و سبزیجات ،میتواند احتمال
بروز بیم�اری آلزایم�ر را كاهش
دهد.
محققان دانشگاه كلمبیا در نیویورك
دریافت��هاند افرادی ك��ه مواد غذایی
مفید برای س�لامت مغز مصرف می

به بازسازی بافت بدن کمک
ش��ایانی می کند .مغز بادام
همچنین میزان کلس��ترول
خون را کاهش می دهد.

.2سیب:

خاصی�ت ضد س�رطانی
دارد.
س��یب منبع کامل��ی از ماده
پکتین است  .ماده پکتین  ،تولید کننده
ذرات مولکولی هستند که تا حد زیادی
سلول های سرطانی را در سطح پرستات،
روده ،ریه می کشد و از پیشرفت سرطان
در بدن جلوگیری می کند .سیب غنی از
فیبر است که میزان کلسترول و گلوکوز
خون کاهش می دهد .سیب همچنین
سرش��ار از ویتامین س��ی و نوعی آنتی
اکسیدان است که از سلول ها محافظت
می کند .سیب همچنین از سیاهرگ ها
محافظ��ت می کند و به جذب آهن نیز
کمک می کند.

.3کلمبروکلی:

کلم بروکلی نیز دارای آنتی اکسیدان و
غنی از ویتامین است؛ منبعی سرشار از
کلسیم ،پتاس��یم ،فیبر و دارای مقداری
مواد فیتوش��یمیک اس��ت که در ابتال
به بیماری های قلب��ی ،دیابت و برخی
س��رطان ها جلوگیری م��ی کند  .کلم
بروکلی همچنی��ن دارای ویتامین های
 Aو  Cاس��ت .ای��ن نوع کل��م از برخی
آنتی اکسیدان ها برخوردار است که می

كنند  40درصد كمتر از س��ایرین در
معرض ابتال به این بیماری قرار دارند.
ش��اید رژیم غذایی مناس��ب بهترین
و س��ادهترین راه برای كاهش ریسك
احتم��ال ابتال به این بیماری باش��د.
طبق نظر این محقق��ان از آن جا كه
درمانی برای این بیماری وجود ندارد،
پیشگیری بهترین راه است؛ مخصوصاً
زمانی كه سن افراد افزایش مییابد.
پس اگر رژیم غذایی مناسب را رعایت
كنی��م ،به این معن��ی خواهد بود كه
احتمال ابتال به این بیماری در میان
افراد كاهش خواهد یافت.
در حالی كه س��ایر تحقیقات بر تاثیر
مادهای خاص تمركز داش��تند ،این
اف��راد روی گروهی از مواد غذایی كه
ب��ه نظر میآید با ابتال به این بیماری
مرتبط بوده ان��د ،كار كردند؛ چرا كه
چ وقت ب��ه تنهایی
مواد غذای��ی هی 
مصرف نمیش��وند و تاثیر آن ها در
حقیقت به عملكرد آن ها در كنار هم
می باشد.
مربوط 
طبق نتایج این تحقیق ،مصرف برخی
از مواد و پرهیز از بخش��ی دیگر می
تواند در پیشگیری از بیماری آلزایمر
مفید واقع شود.
مص��رف برخی از م��واد غذایی مانند
اس��یدهای چرب اش��باع موجود در
گوشت قرمز و كره باید منع شود .اما
سایر مواد مانند اسیدهای چرب امگا
 ،3امگا  ،6ویتامین  Eو ویتامین B12
برای سالمت مغز مفید بودند.

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت
نقــد و اقسـاط

توانداز سلول ها محافظت کند.

.4بلوبری:

این گیاه و میوه آن برای داشتن سالمت
جسم مفید اس��ت .این ماده غذایی نیز
غنی از برخی فیتوش��یمیک هاست که
از بروز عفونت شریان های ادراری موثر
است؛ همچنین به تقویت حافظه کمک
می کند و برای داشتن دوران پیری سالم
مفید است.

.5عدس قرمز:

این ماده غذایی نیز برای قلب بسیار مفید
است و دشمن سرطان است.

.6ماهی آزاد:

این م��اده غذای��ی منبع سرش��اری از
پروتئین و امگای س��ه است .امگای سه
نیز از بروز عارضه های قلبی جلوگیری
می کند و سرشار از اسید لیپید و برخی
پروتئینهاست.

.7اسفناج:

برای مطالعه در مورد این مساله،گروه
به مدت  4س��ال ،اطالعاتی در مورد
رژیم غذایی  2148فرد س��الم باالی
 65سال را جمعآوری كردند.
از میان این افراد 253نفر به این بیماری
مبتال ش��دند .اما طبق نتایج تحقیق،
افرادی كه به این بیماری مبتال نشده
بودند ،بیش تر ،از س��االدهای همراه
با روغن زیتون ،آجیل ،ماهی ،گوجه
فرنگی ،گوشت مرغ ،سبزیجاتی مانند
بروكلی ،میوه و سبزیجاتی دارای برگ
های سبز تیره مصرف كرده و میزان
مصرف گوش��ت قرمز و مواد لبنی پُر
چرب را كاهش داده بودند.
محققان بر این عقیده هستند كه رژیم
های غذایی به ش��یوههای مختلفی
بر پیشگیری و محافظت در برابر این
بیماری عمل میكنند.
بر اس��اس نظر این محققان ،ممكن
است این رژیم به دلیل در بر داشتن
موادی مانند اس��یدهای چرب امگا 3
ن ها به طور مستقیم
ی اكس��یدا 
و آنت 
بر سالمت مغز و محافظت از آن تاثیر
بگذارد.
با اینكه اثر این نوع رژی م های غذایی
قطعی نش��ده اما حتی اگر این رژیم
غذایی تنها احتمالی برای جلوگیری از
آلزایمر باش��د ،میتوان با رعایت آن،
درصد احتمال ابتال را كاهش داد.
منبعwww.msnbc.com :

سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را وسیله
ای برای ارتقای خدمات خود می یابیم

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

No interest

_____________________
تولید گرانیت مان به دست پرتوان
هموطنان مان اجنام می شود.

کابینت،گرانیتوسرامیک-_____________________

رضا علیدوستی

این گیاه غذایی نیز درجه ایمنی
بدن را باال م��ی برد و در زیبایی
پوست و مو نقش به سزایی دارد؛
همچنین دارای ویتامین های A
و  Cو ماده ریبوفالوین (ویتامین
 )B2اس��ت .ویتامین  B2نیز در
بازس��ازی بافت های بدن بسیار
موثر اس��ت .اس��فناج همچنین
دارای ویتامین  ، B6کلسیم ،آهن
و منیزیم است.

حتی بیش از گذشته در خدمت
هموطنان خوب

اینک در وست آیلند:

2352 Heron

Dorval

)Tel.: (514
996-2725
H9S 1C5

5

.8سیبزمینی:

این ماده نیز ضد سرطان و پیری است.
رنگ زردی که در س��یب زمینی وجود
دارد نشان دهنده وجود بتاکاروتن در آن
است .بتاکاروتن نیز غنی از ویتامین A
است؛ این ویتامین نیز از پیری زود رس
جلوگیری می کند.

 .9عصاره سبزیجات:

عصاره س��بزیجات نیز در جلوگیری از
ابتال به عارضه قلبی بس��یار موثر است.
زیرا عصاره این گیاهان سرش��ار از انواع
ویتامین ها  ،م��واد معدنی ،ارزش های
غذایی است.

 .10دانه گندم:

دانه گن��دم برای مغز ،پوس��ت و هضم
بسیار مفید است.

غذایی كه ازخواب
راحتشما
جلوگیـریمیكند

داش��تن یك خواب راحت به شماكمك میكند تا در
طول روز انرژی بیشتری برای انجام فعالیتهای خود
داشته باشید اما باید بدانید كه بعضی از مواد غذایی
كه در ش��ب تناول میكنید ممكن اس��ت شما را از
داش��تن یك خواب راحت محروم كنند در ادامه به
بررسی  5نوع غذایی كه موجب اختالل خواب راحت
میشوندمیپردازیم

 .1فرآورده های گوشتی

خوردن گوش��ت ران ،سوسیس و گوشت دودی به
دلیل اینكه دارای س��طح باالیی از اسیدهای امینه
هس��تند باعث آازاد ش��دن موادی در مغز میشوند
كه محرك مغز اس��ت و هوشیاری مارا باالتر می برد
و در تنیجه ما را از داشتن یك خواب عمیق محروم
میسازد.

 .2شكالت

آیا ش��ما هم عالقه مندید كه در ش��ب یك فنجان
كاكائو بنوش��ید یا یك بس��تنی همراه مغز گردو در
مقابل تلوزیون میل كنید ؟ بسیاری از مردم به طور
فزاینده ای حس��اس به كافئین موجود در این مواد
هس��تند پس باید مراقب باشید كه حتی تكه های
كوچك شكالت در شكالت بستنی هم می تواند شما
را از خواب راحت محروم كند.

 .3نوشابه های انرژی زا.

این نوع نوش��ابه ها باالبرنده فشار خون هستند كه
باعث تولید اس��یدهای آمینه و در نتیجه باالرفتن
هوشیاری شمام یشوند .مطالعات نشان میدهد كه
نوشیدن این گونه نوش��ابه ها حتی در طول روز با
دوز باال موجب اختالل خواب ش��ما در هنگام شب
میشوند .

 .4سس گوجه فرنگی،

فلفل قرمز  ،پیتزا و غذاهای تند
اختالالت گوارش��ی یكی از عوامل مشتركیست كه
بیشتر مردم از آن رنج میبرند عالوه بر این افراد را
هم از داشتن یك خواب راحت محروم میكنند  .این
مواد به دلیل ایجاد ریفالكس و سوزش معده میتواند
مشكل ساز باشد و در خواب شما وقفه ایجاد كند.

 .5مشروبات الكلی قبل از خواب

هرچند كه اینكار ممكن است به آرامش شما بعد از
شام كمك كند اما چند ساعت بعد شما را از رسیدن
به یك خواب عمیق منع میكند و بیدار نگه میدارد.

ن که

برا
یای

تقویت سیستم امینی بدن با خوردن 10ماده غذایی

فارسی

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی (به ترتیب حروف الفبا)
نخودچی توی جیبم میكنی
اونوقت سرم را میشكنی ؟
نخودچی شو دزدیده !
نخود همه آش !
ندید بدید وقتی بدید به خود برید !
نذر میكنم واسه سرم خودم میخورم و پسرم !
نردبون ،پله به پله !
نردبون دزدها !
نزدیك شتر نخواب تا خواب آشفته نبینی !
نزن در كسی را تا نزنند درت را !
نسیه نسیه آخر بدعوا نسیه !
نشاشیدی شب درازه !
نشـسته پاكه !
ُ
نفسش از جای گرم در میاد !
نكرده كار نبرند به كار !
نگاه بدست ننه كن مثل ننه غربیله كن !
نوشدارو بعد از مرگ سهراب !
نوكر باب ،شیش ماه چاقه شیش ماه الغر !
نوكر بی جیره و مواجب تاج سر آقاست !
نوكه اومد به بازار كهنه می شه دالزار !
نون اینجا آب اینجا /
كجا بروم به از اینجا ؟
نون بدو ،آب بدو ،تو بدنبالش بدو !
نون بده ،فرمون بده !
نون به همه كس بده ،اما نان همه كس مخور !
نونت را با آب بخور منت آبدوغ نكش !
نون خونه رئیسه ،سگش هم همراهشه !
نون خودتو میخوری حرف مردم و چرا میزنی ؟!
نون خود تو میخوری/
حلیم حاج عباسو هم میزنی ؟!
نون را به اشتهای مردم نمیشه خورد !
نون را باید جوید توی دهنش گذاشت !
نونش توی روغنه !
نونش را پشت شیشه می ماله !
نون گدائی رو گاو خورد ،دیگه به كار نرفت !
نون نامردی توی شكم مرد نمی مونه !
نون نداره بخوره پیاز می خوره اشتهاش واشه !
نون نكش آب لوله كش !
نه آب و نه آبادانی نه گلبانگ مسلمانی !
نه آفتاب از این گرم تر می شود
و نه غالم از این سیاه تر !
نه از من جو ،نه از تو دو ،بخور كاهی برو راهی !
نه به اون خمیری نه به این فطیری !
نه به اون شوری شوری نه به این بی نمكی !
نه به باره نه به داره ،اسمش خاله موندگاره !
نه بر مرده بر زنده باید گریست !
گر این تیر از تركش رستمی است [فردوسی]
نه پسر دنیائیم نه دختر آخرت !
نه پشت دارم نه مشت !
نه پیر را برای خر خریدن بفرست
نه جوان را برای زن گرفتن !
نه خانی اومده نه خانی رفته !
نه چك زدم نه چونه ،عروس اومد به خونه !
نه خودخوری نه كس دهی
گنده كنی به سگ دهی!
نه در غربت دلم شاد و نه روئی در وطن دارم! /
الهی بخت برگردد از طالع كه من دارم
نه دزد باش ،نه دزد زده !
نه راه پس دارم نه راه پیش !
نه سر پیازم نه ته پیاز !

نه سر كرباسم نه ته كرباس!

نه سرم را بشكن نه گردو توی دومنم كن !
نه سیخ بسوره نه كباب !
(كاری بكن بهر ثواب)...
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زندگی وخانواده...
آه ،زندگی خانوادگی!
جوراب ه��ای كثی��ف روی زمین،
جادس��تمال توالت (طبق معمول)
خال��ی! _ اینها همه مناب��ع ایجاد
استرس هستند كه باعث نارضایتی
می شوند.
ع�لاوه بر اینها ،ش��عبده بازی های
بچه ها ،پدر و مادر ،شریك زندگی و
كارتان را هم اضافه كنید.
هیچ جای تعجبی نیس��ت ،همه ی
اینها باعث می ش��وند كه تفریحات
كمتری داش��ته باشیم و این خیلی
بد است.
ما یك روش س��اده داریم كه اجرای
آن می تواند به ساختن یك خانواده
ی قوی ،سالم و شاد كمك كند.
اینها روش هایی آسان برای برقراری
ارتب��اط مجدد با خانواده اس��ت كه
تحرك و جنب و جوش را به ارمغان
می آورد.

وعده های غذایی شاد
خانواده:

هم��ه ی ما خوب می دانیم كه غدا
خ��وردن در كنار هم م��ی تواند به
پی��ش بردن و ترق��ی بچه ها كمك
كند ،همچنین احتم��ال بد غذایی
در دختران و نس��بت افسردگی در
دخت��ران و پس��ران را كاهش می
دهد.
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پنج راه برای داشنت خانواده ای
بدوناسرتس،خوشحالوسامل

ب��زرگ
م��ی
ش��و ند
س��عی
می كنند با افرادی با عالیق و ارزش
های مشابه دوست شوند".
به این ترتیب ش��ما نمی توانید در
مورد كسانی كه بچه هایتان با آنها
معاشرت می كنند اطالعات خوبی
به دست آورید.

اما این بدان معنا نیس��ت كه وعده
ه��ای غذایی باید خیل��ی جدی یا
بص��ورت كار و بار روزم��ره در نظر
گرفته شوند .بطور ساده ،تشریفات
خنده دار چیزی است كه بچه ها در
دوران بزرگسالی به یاد می آورند.
"روزهای برعك�س" ،را یك ماه در
میان تجربه كنید!
یعنی به جای شام صبحانه بخورید
و برعك��س ،یا كارت��ون های صبح
یكش��نبه را هنگام صرف صبحانه
تماشاكنید!
اینها چیزهای بامزه و ارزانی هستند،
اما ش��ما را به همدیگ��ر نزدیك می
كنند!
ای��ن گفت��ه ی خانم میش��ل بوربا
نویس��نده ی كتاب "راه حل های
بچهداری" است.

ماجراجوییكنید:

یك مسافرت می تواند تمام روزمرگی
ها را از بین ببرد.
در واقع بودن در محیط تازه هورمون
دوپامین خون در مغز را افزایش می
دهد.
ب��ه گفت��ه ی دكتر هالتزم��ن ،این
هرمون باعث نزدیكی میان افراد می
شود و احساس خوبی در آنها ایجاد
می كند.
همچنین تحقیقات نشان می دهد،
انس��ان هایی كه دهنده هس��تند
(زمان ،پول) خوشحال تر زندگی می
كنند.
این بسیار مهم است كه بچه ها یاد
بگیرند كه در مركز جهان نیستند،
بلكه آنه��ا می توانن��د روی دنیای
اطراف خود اثر بگذارند.
دكتر هالتزمن اع�لام می كند اگر
وقت كردید از كودكانتان بخواهید تا
دیگران را در داشته های خود سهیم

پدر و مادر باحالی
باشید:

فراه��م كردن محیطی دوس��تانه و
پذیرا برای دوس��تان بچه ها یكی از
زیركانه ترین كارهایی است كه می
توانید انجام دهید.
همچنی��ن نصب ك��ردن حلقه ی
بسكتبال و عالقه نشان دادن به بازی
های ویدئویی و ساندویچ های سالم،
همه كارهای جالبی هستند كه می
توانید انجام دهید.
بوربا می گوید "وقتی كه بچه هایتان

كرده ،و در كارهای خیریه
ای كه خودش��ان انتخاب
می كنند شركت كنند.

تاریخچه ی خود
را جشن بگیرید:

س��هیم كردن كودكان در
ش��جره نامه ی خانوادگی
این احساس را به آنها می
دهد كه ب��ه چیزی بیش
از خودش��ان تعل��ق دارند
و دارای ریش��ه و اص��ل
هستند.
این گفت��ه ی دكتر دیوید
نیون ،نویس��نده ی كتاب
" 100راز س�اده ب�رای
خانواده های شاد" است.

اگر كودكانتان ش�انس
ح�رف زدن ب�ا پ�در ب�زرگ و
مادربزرگش�ان را ندارن�د ،نگاه
كردن و ورق زدن آلبوم قدیمی
ب�ا آنه�ا و س�هیم كردنش�ان
در خاط�رات و داس�تان ه�ای
خانوادگ�ی ،كار جالب�ی اس�ت
كه ح�س كنج�كاوی را در آنها
تحریك می كند.

برایشان یادداشت

 جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

�

�

�

�
�

�

�

�

�
�

�

�

�

خدمات ارزی

514-844-4492

�

�

�

�

�
�

�

خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه برای
هموطنان عزیز

�
�

یكی از روش های شگرفی كه باید
حتما امتح��ان كنید گذاش��تن یا
ارسال یادداشت است.
این بهترین وسیله ایست كه از طریق
آن می توانید به زندگی كودكانتان
متصلباشید.
بوربا می گوید:
ی��ك جمل��ه ی س��اده ی "حال��ت
چطوره؟" باعث می شود كه شما در

 حل جدولها در همین شماره :لطفا ورق بزنید:

�
�

بگذارید:

یاد آنها بمانید و این یك راه آس��ان
برای گفتن "دوس�تت دارم" است،
بدون اینكه خجالت بكشید.
یكی از روش های مدرن تر ،گذاشتن
یك یادداشت در ظرف ناهار آنهاست،
كه باعت ارتباط بیشتر خانواده می
شود.
شاد و برقرار باشید!

�

Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622
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پزشکــی....

www.paivand.ca

دکترعطاانصاری(کبک)

Ata Ansari: Ancien Professeur
de la Faculté de Médecine de

l’Université de Kisangani, R.D.C.

بیماری قندنوع 2
بخش سوم:

دشواری هایی که دیابت
تولید می کند
مشکالتی که دیابت در مدت طوالنی
ایجاد می کند شامل چهل در صد
دیابتی ها می ش��ود که بر اثر مقدار
زی��اد قند در مدت طوالنی در خون
شخص بوده و تولید مشکالت بسیار
جدی می کند.
دیابت درمان و کنترل نشده بر روی
تمام بدن اثر بد دارد مهم تر از همه:
 قلب،
 عروق خونی،
 کلیه ها،
 چشم ها،
 سیستم عصبی
و غیره.
این مشکالت عبارتند
از بیماری های قلبی و عروقی.
Maladies cardiovasculaire
دیابت بر روی رگ ها اثر گذاش��ته
و میزان باالی قن��د در خون باعث
لخته ش��دن خ��ون در رگ ه��ا و
بسته ش��دن رگ های خون دهنده
به عضله قل��ب و تولید انفارکتوس
قلبی و یا سکته مغزی و بسته شدن
عروق پاها ش��ده و تولید «قانقاریا»
می کند.
 سن،
 آمادگی ژنتیکی (ارثی)،
 فشار خون باال،
 چاقی و
 مصرف دخانیات
نقش مهم��ی در تولید مش��کالت
دیابتی دارند.
بیماران نوع  2معموالً دچار عوارض
بیماری می ش��وند و بیماری های
قلبی عروقی دو تا چهار بار بیش��تر
نزد آن ها دیده می شود
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چون دیابت ب��ر روی عروق اثر می
گذارد ،این رگ ه��ا بتدریج خراب
شده و از بین می روند.
در نتیج��ه کلی��ه دچار مش��کالت
مختلفی ،از جمله کم کاری می شود.
باید بخاطر بیاوریم که فش��ار خون
ب��اال نیز عامل ب��زرگ دیگری برای
مشکالت سالمتی کلیه هاست.

ب��اال ب��ودن قند خون و خس��تگی
ش��خص بر اثر بیماری م��ی تواند
باعث عفونت ه��ای تکراری که هر
از گاهی به سختی هم معالجه می
شوند مانند عفونت های پوستی ،لثه
ای ،دستگاه تنفسی و واژن و مثانه
و غیره بشود .بدی گردش خون در
عروق صدمه دیده باعث می ش��ود
عفونت ها در زخم س��رکش شده و
خوب نشوند.

عالئم

>> چه کسانی
در معرض خطر
هستند؟
تمام افراد دیابتیک در مدت
طوالنی.
داش�تن افراد دیابتیک
در فامی�ل خط�ر را زیاد
میکند:


 بیماری های قلبی و عروقی فاکتورهایخطرناک
نوروپاتی
 بهبودی طوالنی زخم ها
داش�تن مقدار قن�د باالتر از
 درد قفس�ه س�ینه هنگام طبیعی
Neuropathie
نامی اس��ت که ب��رای بیماری های فعالیت های بدنی
فشار خون باال
عص��ب ب��ه کار م��ی رود و معموالً  درد س�اق پا که مزاحم راه کلسترولباال
رفتن می شود
کشیدنسیگار
دردناک است.
بیماری ه��ای عصبی معموالً در ده
سال اولیه دیابت به ظهور می رسد
پیشگیری
و  40ت��ا  50در صد افراد دیابتیک نفروپاتی
اف��راد مبتال به بیماری قند به س��ه
به آن مبتال می ش��وند (ن��وع  1و  وجود آلبومین در ادرار
 )2ک��ه بر اثر مبتال ش��دن عروق و (معم��والً در ادرار آلبومی��ن وجود طریق می توانند از پیشرفت عوارض
بیماری جلوگیری کنند:
نرسیدن اکسیژن کافی به عصب و ندارد)
باال بودن قند در خون می باش��د و  فشار خون باال که معموالً شروع 
بیمار احساس سوزش ،سوزن سوزن بیماری کلیه را نشان می دهد.
 )1کنترل جدی و روزانه
ش��دن ،از دس��ت دادن حس و درد
گلیسمی خون
در نوک انگش��تان پا و یا دست می
نوروپاتی
کند و بتدریج در تمام عضو مریض
(مقدار قند در خون)
پیشرفت می کند.
 کم شدن احساس درد ،سرما و مشورت با پزشک و متخصص تغذیه،
رژیم و حرکات بدنی و ورزش های
نوروپاتی می تواند ش��امل اعصاب گرما در پاها و دست ها
کنترل کننده سیستم گوارش ،فشار  احس��اس خواب رفتن عضو و ساده مثل راه رفتن

خون ،ضربان قلب و اعضای جنسی سوزش
هم بشود.
 نداشتن نعوظ
 تنبلی معده در تخلیه غذا ،که  )2کنترل فشار خون:
تولید گاز و آروغ زدن می کند.
نگهداش��تن فش��ار خ��ون در حد
رتینو پاتی
طبیعی تا آن جا که امکان دارد .زیرا
فشار طبیعی از مبتال شدن صدمه به
Retinopathie
بیم��ای قند باع��ث از بی��ن رفتن رتینوپاتی
چشم ها ،کلیه ها و دستگاه گردش
خون جلوگیری می کند.
تدریجی قوه بینایی می شود که زیاد  وجود لکه در میدان دید

دیده می شود و کلیه کسانی که به  خشکی چشم ها
نوع  1این بیماری گرفتار می شوند خ��وب ندیدن (تصوی��ر ،مات دیده
 )3کنترل کلسترول:
دچار مشکالت بینائی می شوند ،در می شود)
حالی که  60در
نگهداشتن مقدار کلسترول در حد
صد بیماران نوع 2به >> نکته مهم :
آن دچار می شوند.
طبیعی (یا نزدیک به حد طبیعی)
حتا اگر قسمت های دیگر چشم به  گاهی هیچ عالمتی وجود ندارد زیرا از مبتال ش��دن به بیماری های
غیر از شبکیه دچار شود رتینوپاتی بیم��ار دیابتی باید مرتباً به چش��م قلبی عروقی ک��ه عارضه مهمی در
نفروپاتی
نزد افــــــراد دیابتیک می باش��د
نامیده می شود (مثل عصب بینائی) پزشک مراجعه کند.
جلوگیری می کند.
این بیماری می تواند باعث کاتاراکت  حساس بودن به عفونت ها
Nephropathie
نسوج تشکیل دهنده کلیه ،شامل (آب مرواری��د) و ی��ا گلوکوم و حتا  عفونت های مختلف ،پوس��ت ،
مقدار زیادی عروق بسیار نازک می کوری چشم بشود.
لثه ها ،دستگاه تنفسی ،واژن ،مثانه ،چند راهنمائی برای پیشگیری
مجرای ادرار و اطراف آن در آقایان ی�ا به عق�ب انداخت�ن عوارض
باش��د که خون را تصفیه می کنند.
حساسیت به عفونت ها

بیماری

 )1برنام��ه غذائ��ی که پزش��ک یا
متخصص تغذیه به ش��ما داده را به
طور جدی دنبال کنید

 )2ترک دخانیات ،زیرا باعث تشدید
عوارض بیماری های کلیوی ،قلبی
عروقی و سایر مشکالت سالمتی در
نزد افراد دیابتیک می شود

 )3ورزش ،حداق��ل نیم س��اعت در
صورت امکان هر روز (حتا راهپیمائی
ساده)

 )4نوشیدن آب زیاد برای جبران آب
از دست رفته بدن و حتا جلوگیری از
اغمایدیابتیک

 )5مراقب نظافت و سالمتی پاهای
خود باشید.
(رجوع شود به مقاله پاهای دیابتیک
چاپ ش��ده در پیوند ش��ماره های
 908و  )910زیرا بیماری قند باعث
می شود اعصاب صدمه ببینند و درد
احساس نشود و خراش ها و فشارهای
وارده بر پاه��ا باعث عفونت هائی با
عوارض بسیار وخیم بشود همچنین
بیماری قند یکی از عواملی است که
موجب بیماری های قارچی ناخن و
پوست پا می شود.
(مقاله بیماری ه��ای قارچی ناخن
مندرج در پیوند شماره )926

 )6و باالخ��ره آزمایش��ات مختلف
س��االنه و امتحان چشم ها و دندان
ه��ا (عفونت ه��ای لث��ه ای در نزد

دیابتیک ها زیاد دیده می شود)

درمان های داروئی
 بیماری های قلبی عروقی:
 اطاعت کامل از دستورات پزشکمتخصص
 نفروپاتی:
 پزشک داروهای الزم برای کنترلفش��ار خون و دستورات غذائی می
دهد در موارد شدید دیالیز و پیوند
کلیه الزم می شود.
 نوروپاتی:
 ب��رای ک��م ک��ردن درد داروهایضددرد و ت��ورم غیر اس��تروئیدی
(آسپرین ،ادویل و موترن)
 فراموش نکنید که این داروها همعوارض ناپسند دارد مخصوصاً در نزد
افراد مسن.
 رتینوپاتی:
 اعمال جراحی معموالً با لیزر عفونت ها:
 آنت��ی بیوتی��ک ه��ا و داروه��ایضدقارچ
درمان های پزشکی مکمل
 ناتوروپاتی ویتامین تراپی طب سوزنی و طب سنتی چینی توجه فرمائید چون طب مکمل دراستان کبک شناخته شده نیست و
کنترلی بر آن وجود ندارد ،هر کس
می تواند خود را متخصص بنامد قبل
از مراجع��ه به آن ها مدارک کالجی
که آن ها در آن درس خوانده اند را
کنترلکنید.
همیشه شاد
و همیشه خوش باشید
ادامه در شماره آینده

سالمتی و عمر طوالنی با پیاده روی منظم
مرگ سریع ؛
مرگ آهسته!!
 حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش

پژوهشها نش��ان میدهد پیاده
روی به میزان س��ه هزار گام در
س��ی دقیقه به مدت پنج بار در
هفته فواید بسیاری دارد.
پزشکان معتقدند پیاده روی
روزانه همچون دارویی است
که خط�ر م�رگ زودهنگام،
بیماریهای قلب�ی عروقی،
سکتهمغزی،پرفشاریخون،
دیابت نوع دو ،سرطان روده
بزرگ ،س�ینه ،افس�ردگی و
مسلما چاقی را میکاهد.
کارشناس��ان بر ای��ن باورند که
دو س��اعت و نیم فعالیت بدنی
متوس��ط در هفته معادل با سی
دقیقه در روز به مدت پنج بار در
هفته ،فواید بسیاری برای سالمت
انسان دارد.
پژوهشی که به تازگی در نشریه
آمریکایی پری ون تتیو مدیسین
درباره پیاده روی صورت گرفته
است ،نشان میدهد پیاده روی
بر دستگاه تردمیل (دستگاه پیاده
روی ثابت) به میزان سی دقیقه
در روز اثر مفیدی بر سالمت بدن
دارد؛ نشانههای مثبت بویژه پس
از  1000گام ظاهر میشود.

پژوهش دیگ��ری که در آمریکا
انجام شده نشان میدهد فعالیت
بدنی مانع از وزن گرفتن مجدد
پس از یک رژیم غذایی میشود؛
البته به ش��رطی ک��ه روزانه 55
دقیقه و 5روز در هفته پیاده روی
صورت گی��رد؛ در غیراینصورت
حدود  %10از وزن از دست رفته،
دوباره باز می گردد.
پژوهش وسیعی که در موسسه
ملی آمار و تحقیقات پزش��کی
فرانس��ه صورت گرفته اس��ت از
پیامده��ای ناگوار ب��ی تحرکی
در جوامع کش��ورهای ثروتمند
حکایت دارد.
اینگونه افراد به اندازه کافی کالری
مصرفی را نمیسوزانند و به این
ترتیب بیماریهای مزمن شیوع
پیدا میکند.
پژوهش��گران بر ای��ن باورند که
فعالی��ت بدنی منظ��م منجر به
کاهش خطر کلی مرگ و میر به
میزان  %30میشود و این اثر در
بیماری های قلبی عروقی ثابت
شده است.
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

«  22خرداد» روزی از آنِ
جنبشزنانوجنبشسبز

نوشیناحمدیخراسانی

شد ،و در حال حاضر کانون مقاومت
و محمل مناسب دفاع شهروندی در
ایران امروز به شمار می آید.
البته این زنان نه مانند گذش��ته در
«پناه و دنباله ی خانواده هایش��ان»
که این ب��ار در جایگاه پذیرش یک
مس��ئولیت تاریخ��ی و «پرچمدار
افتخارآفرین خانواده هایشان» برای
احق��اق حقوق ش��هروندی خود در
تالش اند و حتا اعضای مذکر خانواده
را نیز به دنبال خود می کشند.

___________
توجه :این مقاله کوتاه ش��ده است.
برای دسترسی به متن کامل مقاله
لطفا به سایت زیر مراجعه کنید:
www.feministschool.com

___________
مدرسهفمینیستی:

 ۲۲خرداد امس��ال ،دقیقاَ یک سال
از رویش «جنبش سبز» می گذرد،
جنبشی گسترده که به باور بسیاری
کس��ان ،زنان نه تنها در «بدنه آن»
نق��ش ه��ای مختلف��ی همچون
سازماندهی و راهبری ،نقش حمایتی
و تدارکاتی و عملیاتی داشته اند ،بلکه
موفق شده اند که تجربه ها و ویژگی
های خ��اص جنبش خود (جنبش
زن��ان) را نیز ب��ه آن منتقل کنند.
ویژگی ها و تجربه هایی که ش��اید
مهم ترین اش «خشونت پرهیزی»
در پیکار مدنی و مبارزات اجتماعی
است .ارتباط جنبش زنان و جنبش
سبز ،رابطه ای چندسویه و انداموار
است ،چرا که اول از همه ،زنان نیمی
از جامعه (در هر طبقه ،دسته ،گروه و
قشری) را تشکیل می دهند ،بنابراین
خیلی طبیعی اس��ت ک��ه در همه
جنبش های «حق مدار»« ،صنفی»
و دموکراتیک در کشور ،همدوش با
مردان هم��ان طبقه ،صنف ،گروه و
دس��ته  ،بخش انکارناپذیری از بدنه
آن را تشکیل دهند ،به ویژه آن که
امروز زنان جامعه ما برخالف دوران
های گذشته صرفا به حوزه خانگی
محدود نش��ده اند بلک��ه در عرصه
عموم��ی و در تمامی ح��وزه های
اجتماعی حضوری گس��ترده یافته
اند و از این روست که نقش آنان در
جنبش های «حق مدار» و صنفی،
نه صرفا به واس��طه پش��تیبانی از
«شوهر ،پدر یا همسر و برادر خود»
که حضوری مس��تقل و به واس��ط
منافع «خود» است.
از این ها گذش�ته موت��ور محرکه
جنبش سبز عمدتا «طبقه متوسط
شهری» است و جنبش زنان نیز بدنه
اصلی و نیروی محرکه اش را طبقه
متوسط ش��هری تشکیل می دهد،
هر چند خواس��ته ه��ا و تالش رنج
خیز کنش��گران امروز جنبش زنان
مانند مادر و مادر بزرگ هایشان در
یکصدساله تاریخ معاصر ایران ،عمدتا
ح��ول نیازهای طبقات و گروه های
فرودس��ت تر جامعه زنان ،متمرکز
بوده است.
دیگ�ر آن که جنبش زنان در ایران،
ویژگی مهم «اصل خشونت پرهیزی
در مبارزه» را با خود حمل می کند
و جنبش س��بز نیز همین ویژگی
خش��ونت پرهیزی را در مجموع از
خود بروز داده است.
و باالخره ویژگی مش��ترک این دو
جنبش ،استفاده گسترده از امکانات
نوین ارتباطی از جمله شبکه جهانی
اینترنت و فضاه��ای مجازی و بهره
گرفتن از بافت شبکه های اجتماعی
و خانوادگی برای گسترش آگاهی و
پیشبرد اهداف دموکراتیک جنبش

است که هم در جنبش سبز و هم در
جنبش زنان به خوبی از آن استفاده
شده ،و...
بسیاری دیگر از اشتراکات و ویژگی
ه��ا را در می��ان این دو جنبش می
ت��وان یافت که آن��ان را در پیوندی
چندوجهی ،مس��تحکم و ناگزیر با
یکدیگ��ر قرار می دهد .و ش��اید به
همین دالیل است که زنان فعال در
هر دو جنبش ،که در طول یک سال
گذشته به طور خودجوش در پهنه
جامعه و برای دفاع از حق شهروندی
خود تعامل و مش��ارکت داش��تند،
لزوم تعامل و همکاری نزدیک تر را
عمال احساس می کردند و سرانجام،
«همگرایی س��بز فع��االن جنبش
زنان در ای��ران» ،در روز جهانی زن
( 8م��ارس  )1388ش��کل گرفت و
با تع��اون و همدلی میان جمعی از
فعاالن این دو جنبش ،به آرامی ادامه
یافته است.

جنبش سبز و ظهور عاملیت
مبتنی بر «خانواده ی زن محور»
واقعیت آن است که در جنبش سبز
ـ چنانچه همه شاهد هستیم ـ زنان
بسیاری حضور دارند که فارغ از آن
که خود را فمینیست تلقی کنند یا
نکنند اما با آگاهی جنسیتی در پی
حقوق شهروندی خود هستند .آنان
در این پیکار مدنی تنها نیس��تند و
اغلب به هم��راه اعضای خانواده ،در
این تالش دس��ته جمعی ش��رکت
دارن��د بنابرای��ن ،نق��ش آگاهانه و
عاملیت آن ها لزوماَ از نقشی مبتنی
ب��ر «ف��رد  /زن » سرچش��مه نمی
گیرد بلکه این عاملیت جدید زنانه
با توجه به هم سرنوش��تی شان «با
بقیه اعضای خانواده شان» است که
خواهی نخواهی دعاوی «فردگرایانه»
را کمرنگ ساخته و عاملیتی متفاوت
را در مقاب��ل زورگوی��ی و دخال��ت
گسترده اقتدارگرایان در نفی حقوق
شهروندی ،برجسته ساخته است.
این تفاوت در نوع عاملیت زنان که
تحت تاثیر شرایط متفاوت اجتماعی
و ظهور جنبش س��بز ،برجس��ته و
مس��لط تر ش��ده به معن��ی «عدم
عاملیت» در می��ان زنان و جنبش
زنان نیس��ت بلکه اتفاق��اَ به معنی
تاثیرپذیری زندگی زن��ان از جنبه
های گوناگون زندگی اجتماعی (در
فضای ناامن سیاس��ی کشورشان)
و چن��د وجه��ی بود
موقعیت آنان است.
در چنین بستری ،این
زمان :یکشنبه  6ماه ژوئن
«هم سرنوشتی» زنان
با شوهران و فرزندان
 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---و ب��رادران ش��ان بود
به همه شما خوشامد می گوییم.
که تولد عاملیت تازه
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
و نوپدیدی را س��بب

جلسه اجنمن زنان
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حتول ساختاری در سطح
رهبری:تغییررویکردرهبری
«مرد محور» ،به رویکرد
«خانوادهمحور»
در طول تاریخ معاصر ایران ،همیشه
بخش��ی از پایگاه مقاوم��ت در برابر
هجم��ه دولتها به جامع��ه مدنی را
«خان��واده» ش��کل و س��ازمان می
داده است اما آن زمان (به خصوص
در انق�لاب س��ال  )57ای��ن پایگاه
مقاومت ،به هزار و یک دلیل تربیتی،
تاریخی ،فرهنگی و به ویژه اقتصادی،
محوریتی مردانه داشته است.
در واق��ع رویکرد عاملیت در انقالب
 57عمدتا بر شالوده و فرمول مرسوم
«فردمح��ور» و یا حداکث��ر «مرد/
خانواده» اس��توار بوده که زنان را به
دنباله روی وا می داشته است.
اما امروز نه تنها بخش اصلی پایگاه
مقاومت مردمی و دفاع شهروندی در
برابر انواع و اقسام دست اندازی ها به
حریم خصوصی و حقوق اجتماعی
را خانواده ها تشکیل می دهند بلکه
این پای��گاه مقاومت در حال حاضر
محوریت��ی «زنانه» یافت��ه یعنی از
«خانواده/مرد» بر مدار «خانواده/زن»
چرخیده است.
سمبل چنین مقاومتی را می توانیم
در خانواده ی اغلب فعاالن شناخته
شده ی جنبش نیز مشاهده کنیم.
نمونه های موثر دیگ��ر از این نوع
عاملیتی که عمدتاَ توسط کنشگران
جنب��ش زنان ب��ه حرک��ت درآمد
همچنان فراوان و فعال است از جمله
حرکت «مادران عزادار» که دقیقا
حول عاملیتی مبتنی بر «خانواده ـ
زن» ش��کل گرفت ،و می دانیم که
این حرکت تاثیرگذار نی��ز اتفاقا از
سوی فعاالن جنبش زنان آغاز شد.
همچنین حرکت متین و سنجیده
«مادران صلح» در حمایت از خانواده
های زندانیان سیاسی و ایجاد حلقه
های نمادین غیرخش��ونت آمیز در
راهپیمایی ها و ایجاد و بسط گفتمان
های خشونت پرهیز که در ارتباط با
جنبش سبز پیش بردند ،همگی بر
محور این عاملیت و از سوی فعاالن
جنبش زنان شکل گرفت.
همینطور حرکت بدی��ع نگارش و
انتشار نامه های عاشقانه همسران و
دختران زندانیان سیاسی نیز کنشی
آگاهانه و خالق بود که آن هم عمدتا
از سوی زنان عمدتا دین باور به راه
افتاد که در جنبش زنان فعال بودند
و اکن��ون از خانواده ه��ای زندانیان
سیاسی کشور محسوب می شوند.
و یا حرکت «کمیته همبستگی زنان
علیه خشونت های اجتماعی» که در
جهت بسط گفتمان سازی و تفوق
دیدگاه خش��ونت پرهیزی از همان
ابتدا از سوی فعاالن جنبش زنان در
جامعه مدنی ایران مطرح ش��د و به
آرامی گسترش یافت و در زیر پوست
{>> ادامه در صفحه}37 :

یاد مادران عزادار در ایران را گرامی می دارمی
به بهانه روز مادر
با فرا رس��یدن روز مادر تبلیغات بار
دیگر برای تجاری کردن احساسات،
عواط��ف مردم و گم ش��دن جهت
واقعی آن آغاز شده است.
آی��ا واقعا نیازی به ی��ک روز خاص
است تا از مادران قدردانی کنیم؟
تا یکی روز تول��د فاطمه زهرا و آن
دیگری روز مادر شدن فرح دیبا را به
این روز اختصاص دهد؟
بعضی براین باورند که فداکاری و از
خودگذشتگی مادران را باید گرامی
داشت.
ای��ن وجه خانگی ،فقط م��ادر را در
خدم��ت خان��ه و خان��واده و بزرگ
کردن کودکان می بیند.
اما در س��طح وسیع در کلیه جوامع
واقعیت های خانوادگی ،فش��ارهای
اقتصادی ،اجتماعی ،ش��یوه زندگی
سنتی و ...نادیده گرفته میشود.
اگر مادران در مخالفت با جنگ این
حرکت را دامن می زدند ،س��رمایه
داری آنچنان به دامن این روز چنگ
نمی انداخت تا بهان��ه ای برای آب
ک��ردن بنجل های خ��ود که اکثرا
وسایل خانگی و در تشویق مادران
به ماندن در آشپزخانه هاست پیدا
کند.
اما تاریخچه واقعی این روز به نیمه
دوم قرن پیش باز میگردد.
 ،Anne Riehes Janisبنی��ان گزار
کلوپ دوستی مادران در مبارزه علیه
شرایط دش��وار زندگی :کمبود مواد

غذائی و داروئ��ی ،فقر و بیماری در
دوران جن��گ داخلی در آمریکا بود
ت��ا به س��ربازان دو طرف جنگ و با
ایده حفظ صلح به هر قیمت یاری
رسانند.
در سال Anne Marie Javis 1905
و  Julia Ward Howنویسنده های
مش��هور آمریکائی بمنظور آشتی و
هماهنگی در بطن جامعه فراخوانی
بر علیه بیرحمی های جنگ و اتحاد
برای صلح ،یک روز ملی و سراسری
را پیشنهاد کردند که به سال 1914
در آمریکا به ثبت رسید و به سرعت
پا گرفت.
در بحبوحه جنگ اول جهانی مادران
آمریکایی دومین یکشنبه ماه مه را
بدین امر اختصاص دادندو سربازان
را بر آن داشتند تا با فرستادن نامه
هائی به مادران خود و شرح حکایت
شرایط جنگی به خواست برقراری
صلح دامن زنن��د .بدین ترتیب این
ایده به قاره اروپا هم برده شد .بعدها
مادران اروپائی چهارمین یکشنبه ماه
مه را بدین روز اختصاص دادند.
این روز در ستایش مادران بشریت
برای جلوگیری از هدردادن زندگی
انس��انی که فقط آن��ان ارزش آن را
میدانند مقرر ش��د .که می گفتند
ما آنقدر به فرزندانمان عش��ق می
ورزیم که حاضر نیستیم عزیزان ما
جگر گوشه گان مادران دیگر را نابود
کنند.
ام��ا در میهن ب�لازده ما ،م��ادران

فرزندانش��ان را ن��ه در جبهه های
جنگ که در تظاهرات آرام خیابانی
در اعتراضی به پایمال ش��دن اولیه
ترین حقوق خود مورد ضرب و شتم
قرار میگیرند.و یابه قتل میرس��ند.
بس��یاری دیگر در زندانه��ای ایران
زیر شکنجه های قرون وسطائی در
انتظار صدور حکم خود می باشند.
در آس��تانه روز مادر پنج تن از آنان
پس از ماهها زندان حکم اعدام شان
ب��ه اجرا درآمد .هنوز پس از  10روز
جنازه های این عزیزان به خانواده ها
باز گردانده نشده است.
این مادران داغ��دار که حتی برای
یادبود فرزندانشان مورد آزارو اذیت
قرار میگیرند هر پنجش��نبه غروب
در پارکها با روش��ن کردن ش��مع
گردهم آمده تا ی��اد عزیزان خود را
زنده دارند.
م��ا هم همراه ب��ا مادران��ی که داغ
فرزندانش��ان را ب��ر دل دارن��د و در
همدردی با آنان

آخرین جمعه هر ماه
از ساعت  20تا 21

در میدان:

Norman Bethune
Maisonneuve X Guy
Metro: Guy

گرد هم میائیم و یاد همه فرزندان از
دست رفته مان را گرامی می داریم.
االهه

انتشارات ،کتابفروشی و نگار خانه تازه تاسیس زاگرس
به یاری ایزد منان
از این پس ه��رگاه در قلب مونترال
دلتان برای پرسهزدن در کوچه پس
کوچههای خیابان انقالب و س��رک
کشیدن در کتابفروشیها و استشمام
بوی کاغذ تنگ ش��د ،غم به دل راه
مدهید چرا که کتابفروشی زاگرس
آدمی را به همان ح��ال و هوا پرواز
میدهد .کتابفروش��یای که درست
است یگانه و تنهاست اما از هر عنوان
کتابی ک��ه دلتان آرزو کن��د در آن
مییابید.
نخس��تین روزی که به کتابفروشی
زاگرس رفتم ،صده��ا کارتن کتاب
همهی کف کتابفروشی را پوشانده
بود و چندین عنوان کتاب که پیشتر
در قفسهها چیده ش��ده بود نظر را
جلب مینمود .آنچه از میان کتابهای
چیده ش��ده در قفسه ها در خاطرم
ماندگار ش��د ،مجموعهی کامل آثار
اس��تاد عبدالحس��ین زرینکوب و
تاریخ ایران باستان مشیرالدوله بود.
پس از دیدن کتابهای چیده ش��ده
در قفس��هها بیگمان بودم که آنچه
در ای��ن کار تنها جای دارد ،خوراک
اندیشهی دوستداران فرهنگ و ادب
ایران زمین خواهد بود.
کتابهایی که هم��هی راه دور و دراز
تهران تا مونترال را سفر کرده بودند؛
هفتاد هزار جلد کتاب که موشکافانه
و اندیشمندانه دستچین شدهبودند؛
از باستانشناسی و تاریخ ایران گرفته
تا فرهنگ و ادبیات کهن و نوین ،از
علوم سیاسی و فلسفه و روانشناسی و
موسیقی گرفته تا هرآنچه که در خور
ذهن پوبا و جس��تجوگر کودکان و
نوجوانان فارسی زبان است .بیگمان
اگر ک��ودکان و نوجوانانی که اندکی
با فرهنگ و ادب ایران آش��نا باشند
و نیازمند فرهنگسرایی هستند که
در آن پیوندهایشان را با خاک ایران
استوارتر نمایند ،کتابفروشی زاگرس
میتوان��د نق��ش آن فرهنگس��را را
برایشان ایفا کند.
بی��ش از هفدهه��زار عن��وان کتاب
زاگ��رس ب��ه ی��اری متخصصی��ن
رشتههای گوناگون دستچین شده و
با وسواس تمام برای فرستاده شدن
به مونترال برگزیده شدهاند تا جان

تش��نهی پژوهش��گر
ایران��یای ک��ه در
اینسوی جهان دلش
ب��رای ف��ر و فرهنگ
ایران میتپد را سیراب
نماید.
زاگ��رس کن��ج امنی
5155 Décarie
خواه��د ب��ود ب��رای
Montréal, Québec H3W 3C2
دانش��جویان فارسی
Tel.: 514-690-6343
زب��ان از هر گ��روه و
Tel.: 514-489-8686
رش��تهای ب��ا هرگونه
س��لیقه و سن و سال
هنگامیکه سخن از میهنپرستی و
بویژه آنانکه دلش��ان برای ساعتهای ارج نهادن ب��ه گنجینههای نیاکان
غرقشدندرکتابفروشیهایپیرامون درگرفت ،خود به راستی نیک گفت
دانشگاه تهران پرمیکشد.
که؛ چه چیزی جز میهن دوستی و
و باالخره برای آن دس��ته از فارسی عشق به فرهنگ و ادب ایران میتواند
زبانان و پژوهشگران تاریخ و فلسفه و انگیزهای گردد برای گرد آوردن این
فرهنگ و ادب و موسیقی ایران زمین کتابها ...
که بیگمان جای خالی مرکزی که او امیدوار است که به عنوان بنیانگذار
بتوان منابع و مراجع فارس��ی را در نمایش��گاه دایم��ی کت��اب ویژهی
آن یافت ،آزارش��ان میداد ،زاگرس فارسیزبانان در مونترال ،بتواند مرکز
خان ه 
ی دوم خواهد بود .برای آنانکه پخش کتابهای ویژهی فارسیزبانان
چشمانش��ان برای دیدن کرشمهی در آمریکای شمالی را نیز برپا نماید
خط پارس��ی و ذهنشان برای تکرار و بدینگونه پشتیبان و مبلغ تاریخ
واژگان پارسی دلتنگ است.
و فرهنگ و ادبی��ات ایران بزرگ در
نخس��تین روزی که به کتابفروشی اینسوی کرهی خاکی گردد.
رفتم ،نخس��تین روز چیدن کتابها او بیگمان اس��ت که ب��رای ایرانیان
بود ،هنگامیکه در میان بستههای دور از میهن دیدن ن��ام زاگرس در
کتابها راه میرفتم هرچند لحظهای یکی از خیابانهای ش��هر مونترال در
یکبار آقای سهیل کتابی را با شوق کانادا ،خود چش��م روشنیای است
از کارتن��ی بی��رون آورده و نامش را گرام��ی ،و دیدن ویترینی که در آن
بلند میخوان��د و ناخودآگاه با دیگر نامهای جاننواز فارسی بر جلد دارند،
دوس��تان گردش جمع میش��دیم خوشایند چشم دل هر ایرانیست و
و کتاب دس��ت به دست میگشت ،حتی دلشاد است بدین که ایرانیان
چنان جویندگان گنچ بودیم تمام قد پای به گنجخان��هاش نهند و چای
در گنج فرورفته!
بنوش��ند و کتابها را تورقی نمایند و
ش��اهنامهی فردوس��ی ،داستانهای بدین بهانه گرد هم آیند .باش��د که
ش��اهنامه برای کودکان و نوجوانان ،دس��ت کم گفت و شنودی درگیرد
دی��وان حاف��ظ ،مثن��وی  ،فرهنگ هرچند کوتاه و در آن میانه یادی از
فر و فرهنگش به میان آید.
فارسی سخن ،منشور کوروش بزرگ ،ایران و ّ
دایرهالمعارف ک��ودکان و نوجوانان ،زاگرس با گردآوردن این گنجینهی
هزار و یکش��ب ،خداوند الموت و  ...گرانق��در از فرهنگ فارس��ی زبانان
رسائل ابن عربی  ،تاریخ بیهقی  ،بحر امیدوار است که نسیمی از بوستان
در کوزه
تاریخ و ادبیان کش��ورهای فارس��ی
و اما سهیل شهرستانی که با دنیایی زبان ،از شرق  ،از سرزمین خورشید،
شوق ،بیدرنگ آغاز به چیدن کتابها جان غرب را بنوازد.
در قفس��هها نم��ود .هم��و  ،پدی��د آزاده احس��انی :مطالع��ات ایران��ی
آورندهی گنجینهی گرانقدریست که دانشکده مذهب دانشگاه کنکوردیا
a_ehsani@live.concordia.ca
به استواری "زاگرس" میخواندش.

از شما دعوت می کنیم که اگر قصد بررسی
تاری�خ ،هنر ،فرهنگ ،ادبیات ،موس�یقی،
فیلم و هنر آشپزی این منطقه را دارید به
این مرکز بپیوندید .در این مرکز شما می
توانید هر آنچه را که در مورد آسیای جنوب
غربی بخصوص ایران اراده کنید بیابید.
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هرکه خواهد گو بیا،
هرچه خواهد گو بگو
کبر و ناز
و حاجب و دربان
در این درگاه نیست

در کشکول پیر...

اوالً ما از مجریان این برنامه
خداپسندانه کمال تشکر را
داریم و
ثانیًا از آن ها می خواهیم
این روش مرضیه را
همچنان ادامه بدهند ...تا انشاءالله
گاماس گاماس نوبت سخنرانی به
برادر حسین شریعتمداری سردبیر
کیهان تهران و حضرت آیت الله
هاشمی رفسنجانی و
امثالهم هم در این مکان
مقدس برسد.
ُحسن این کار در این
است که بدین وسیله
می توان یواش یواش
موجودی به نام آخوند را که به
دلیل آن همه جنایت و خیانت
در حق ملت شریف و بی گناه
ایران ،امروزه منفور خاص و عام
و بخصوص مردم فراری از دست
آخوند و آواره در خارج کشور
هستند را بزک و دوزک کرده و
به همین مردم ُحقنه کرد ،از امت
همیشه حیران شرکت کننده در این
جلسه سخنرانی هم می خواهیم که
اگر فرصتی دست داد به محتویات
داخل چمدان حضرت حجت
االسالم فوق الذکر نگاهی بیندازند
حتماً عبا و ردا و قبا و عمامه و
نعلین ایشان را پیدا خواهند کرد!
البته واضح و مسلم است که
منظوراین حقیر چمدان چرمی یا
نایلونی همراه آن حضرت نیست
بلکه اشاره ما به چمدان کله مبارک
حضرت شیخ است!
در ضمن ما به عنوان یک کهنه
آواره در ممالک محروسه کفر و
الحاد به عرض حضرت شیخ می
رسانیم که اگر بوی کباب از این
مناطق به مشام شان رسیده است
متوجه باشند که کبابی در کار
نیست؛ دارند خر داغ می کنند آقا!؟

پیر خراسانی

یاران دولت اسالمی

در روزهای اخیر رجب طیب اردغان
نخست وزیر ترکیه و لوال
داسیلوا رئیس جمهوری
برزیل و عده ای از اراذل و
اوباش دیگر جمع شده اند
در تهران برای کمک به
حل مشکل اتمی رژیم با
دنیای متمدن!
ضمن این که واضح و مسلم است
که این آقایان هیچ ارادتی به این
میت ندارند و فقط برای حلوا گریه
می کنند و قصد اصلی شان لفت و
لیس از کیسه مردم بی پناه ایران
وگرفتن امتیاز هر چه بیشتر از این
ابلهان است ،مطمئن هستیم که کار
آقایان علمای اعالم و حجج اسالم
از این حرفها گذشته و برای نجات
رهبر معظم از این مخمصه خود
ساخته نه تنها کسی مثل «لوال»
هیچ غلطی نمی تواند بکند ،بلکه
دیگر از قفل و کلید و پیچ و میخ و
انبر دست و پیچ گوشتی و حتا آچار
فرانسه هم کاری بر نمی آید!

نامه به خدا

قوادی به روش
فرانسوی!
در روزهای اخیر دولت
اسالم ناب علیرغم همه
اُلدروم بلدروم ها و شاخ
وشانه کشیدن ها باالخره
کلوتیدرایس،دختر
فرانسوی زندانی در ایران را آزاد و
وی را به فرانسه عودت داد!
دولت آقای سرکوزی هم در
عوض دو جنتلمن اسالمی یعنی

عرش اعال :
علیوکیلیراد،قاتلدکترشاپور
حضور محترم خداوند تبارک
و تعالی
بختیارومجیدکاکاوند،قاچاقچی
که
داری
قدرت
آنقدر
شما که
مورد درخواست دولت آمریکا را
می توانی به زمین فرمان بدهی تا
آزاد و با تشریفات خاص و اسکورت
در یک لحظه دهانی به قطر نیم
پلیس به فرودگاه اورلی برده و به
کیلومتر و عمق سی متر باز کند و
ایران فرستاد!
جان اعضای بی گناه یک خانواده
به این که وارث ژنرال دوگل کشور
چهار نفری را بگیرد (در مورد زنده فرانسه ،یعنی مهد دیرین دمکراسی
ماندن سگهای خانواده سوالی نداریم و آزادی را که سالیانی دراز پناهگاه
چون علت آن را به خوبی می
همه آزادیخواهان جهان بود (آن هم
دانیم؟!) چرا به مناطقی در همین
فقط به خاطر منافع مادی) به چه
زمین واقع در ام القراء اسالم ناب
کثافتی کشیده است ،کاری نداریم
فرمان نمی دهی تا دهان باز کند و فقط درس اخالقی که از این ماجرا
ظالمان و قاتالن جوانان مظلوم و بی می گیریم این است که در این
پناه ملت ایران را ببلعد؟
دنیای وانفسا هیچکس یار و یاور
ملت ایران نیست و ما خودمان
باید به فکر مردم و میهنمان
گاماس گاماس!
باشیم و بایستی برای خاراندن
پشتمان ،فقط ناخن انگشت
در اخبار محلی مونتریال آمده بود
خودمان را به کار بگیریم!
که :نماینده اسبق تنکابن و رامسر
در مجلس شوربای اسالمی ودبیر
سابق تحریریه شرکت سهامی
آخرین مدل
انتشار و سپس تر استاد دانشگاه
عالمه طباطبائی ،حجت االسالم
دیپلماسی
مغضوب و خلع لباس شده فعلی
حسن یوسفی اشکوری ساعت 7
حاال که دیگر متاسفانه دیر شد و
شب روز پنجشنبه  20ماه می در
وقت گذشت.
محلی به نام فرهنگسرای سینا در
به جناب رئیس جمهوری چهل
مدینه منوره مونتریال سخنرانی
میلیونی محبوب و مردمی منتخب
خواهد کرد!
حضرت رهبر معظم توصیه می
کنیم که دفعه آینده که قرار شد
 RSVPصد البته!

تو نازک طبعی و طاقت نیاری
گرانی ها ی مشتی دلق پوشان!

کشورشان عالقمند شده اند به
طوری که هر سال مراسم ایرانی
را با شکوه تر از سال قبل برگزار
می کنند و به جای رفتن به زیارت
قبورو اماکن متبرکه سابق ،می
روند به دیدار آثار باستانی ایران کما
اینکه در نوروز امسال و به هنگام
تحویل سال نو در آرامگاه کورش
کبیر در پاسارگاد علیرغم همه
سختگیری ها و سنگ اندازی های
عوامل و مزدوران رژیم ،جای سوزن
انداختن نبود!؟

قیمت باد!!

در روزگار جوانی ،در محله ما آخوند
خراسانی پاچه ورمالیده حاضر
جوابی در دهه محرم و در مسجد
محل به منبر می رفت .شبی
که تازه صحبت او گل انداخته و
مجلس را حسابی گرم کرده بود ،از
طفل هفت هشت ساله ای که شاید
در اثر خستگی و یا گرمای محیط
مسجد به خواب رفته بود صدای
مشکوکی صادر شد! که شلیک
خنده مومنین را به همراه داشت.
مجلس به هم خورد و آخوند که به
شدت عصبانی شده بود بالفاصله
از مردم خواست که صلوات جلیلی
ختم کنند و بدین ترتیب اوضاع را
کنترل و به صحبت ادامه داد .هنوز
چند دقیقه ای نگذشته بود که باز
این قضیه و این بار با صدای بلند
تری تکرار شد! آخوند که دیگر
کفرش در آمده بود ،روی منبر نیم
خیز شد و با لهجه غلیظ مشهدی

خطاب به آن طفل گفت :بچه جان
تو که انقده خوش مخنی ،وخی،
گم برو ،برو خنه تا و بری ننه ات
بخن! حاال قضیه این جناب (تد
حاجی آقا) پدیده نوظهور در پیوند
است! (برادر تد) تو که آنقدر با این
جوامع استکباری مخالف هستی و
سنگ رژیم اسالمی را به سینه می
زنی و ارادت به این جانیان داری و
از مردم مبارز و به جان آمده ایران با
همان فرهنگ و ادبیات رژیم یاد می
کنی بلند شو برو تهران و این زیارت
نامه ها را برای کیهان شریعتمداری
بنویس مطمئن هستیم با هر بادی
که از تو خارج شود دولت اسالم
دهانت را با اشرفی پر خواهد کرد!؟

دم همزبانان افغان
ما گرم!
چند روز قبل فیلمی دیدیم از
تظاهرت گروهی از زنان و مردان
و حتا کودکان افغان در مقابل
کنسولگری رژیم جمهوری اسالمی
در شهر هرات در افغانستان هم،
در اعتراض به اعدام عده ای از
هموطنان خودشان در ایران و هم
حمایت و پشتیبانی از مبارزات
چندماهه اخیر ملت ایران بر علیه
رژیم جنایتکار حاکم و زمانی که
عکس بزرگی از «ندا» را روی
پالکاردی در دست کودکی افغان
دیدیم دیگر نتوانستیم خودمان
را کنترل کنیم و دوقطره اشک از
گوشه چشم مان ..........بابا دم شما
همزبانان و هم دالن ما مردم بی
پناه گرم.

حرف حساب نامتام؟

علی وکیلی راد ،قاتل دکتر شاپور
بختیار ،پس از آزادی از زندان در
فرانسه و به هنگام ورود به ایران
در گفتگو با خبرنگاران و در جواب
این سوال که در فرانسه چه بر او
گذشته است؟
گفت :من یک جهنم را گذراندم و
اکنون به بهشت رسیده ام!
ما مطمئن هستیم که منظور دقیق
تر این قاتل حرفه ای بالفطره از
بهشت« ،بهشت جنایتکاران!» بوده
است؟

شاد و آزاد و سربلند باشید
پیر گدای خراسانی
به تاریخ جمعه  28می المبارک
سال  2010ولفری دربدری

نه غزه نه لبنان،
جامن فدای ایران!
از همان روزهای اول پیروزی
انقالب «باشکوهمند» اسالمی
آقایان علمای اعالم و حجج
اسالم کمر به قتل تاریخ باستان
و فرهنگ ایران بسته و شروع
کردند به دشمنی و مخالفت با
همه سنت ها و مراسم و آداب
و رسوم ایرانی مانند چهارشنبه
سوری و جشن سده و عید
نوروز وغیره و تحریف آن ها
و برکشیدن و اعتالی فرهنگ
اسالمی و ظهور جانورانی مانند
ناصر پورپیرا هم به این امر کمک
فراوان کرد.
اخیراً هم که تاریخ قبل از اسالم
ایران را از همه کتابهای درسی
حذف نموده اند!
به نظر ما این امر نه تنها بد
نیست بلکه محسناتی هم دارد!

چون بر اساس حدیث شریف
«االنسان حریص علی ما منع!»
یعنی (انسان حریص است بر آن
چه او را از آن منع کنند!) مردم
که دیگر دل خوشی هم از این
آقایان وهم از اسالمشان ندارند!؟
بیشتر به تاریخ و فرهنگ

وست آیلند

بنا به گزارش خبرگزاری ها یک
منزل مسکونی در شهر سنت جاد
کبک در مزرعه ای واقع در 77
کیلومتری شمال شرقی مونتریال
بطور ناگهانی در زمین فرورفت و
چهار ساکن آن شامل پدر ،مادر و
دو فرزند دخترشان جان خود را از
دست دادند در حالی
که سگ های خانواده
در این حادثه سالم
مانده اند! قطر ناحیه
فرورفته در زمین در
حدود نیم کیلومتر و
عمق آن سی متر بوده
است.پس از خواندن
این خبر ،این فکر
شیطانی به ذهنمان
خطور کرد که نامه ای به خدا
بنویسیم و اینک متن آن نامه:

در یکی از این مجامع بین المللی
حضور پیداکرده و سخنرانی
بفرمایند ،حتماً یک فقره چاقوی
ضامن دار تیز و بلند ،کار دست
هنرمندان زنجانی را در جیب بغل
خودشان داشته باشند و وقتی که
پشت تریبون قرار گرفتند ،پس از
ذکر نام خدا و تالوت غلط و غلوط
چند آیه از قران کریم و دعا جهت
فرج آقا امام زمان ،ناگهان کت و یا
کاپشن خودشان را به سرعت از تن
خارج کرده به گوشه ای از سالن
پرتاب و ضامن دار مربوطه را طوری
به روی تریبون بکوبند که تا دسته
در آن فرو برود و با تمام توان فریاد
بکشند آهای نفس کش! و چند
فحش چارواداری خواهر و مادر
حواله سران کشور های غیردوست
استکباریبنمایند!
به ایشان قول می دهیم که با این
اقدام انقالبی اوالً همه این کفار
و مفسدین جا زده و وحشت زده
تسلیم خواهند شد و بالفاصله
شیطان بزرگ نماینده مخصوص
و عالی رتبه ای را خدمت ایشان
فرستاده و کلید زرادخانه اتمی
خودش را تقدیم حضورشان خواهد
کرد و ضمن اعالم اطاعت محض
از آن حضرت ،قوانینی با قید سه
فوریت! از پارلمان گذرانده و همه
ملت های کافر را ملزم به تشرف به
اسالم ناب بخصوص نوع والیتی –
فقاهتی آن خواهد نمود
و ثانیًا همه کشورهای الحادی و
استکباری از غرب تا شرق جهان و
نوکران آن ها باجگزار دولت ایشان
خواهند شد وبدین ترتیب آرزوی
امام راحل هم برآورده و انقالب
اسالمی به تمام جهان صادر می
شود آن حضرت هم همانطور که
آرزو کرده بودند می شوند آقا
و فرمانروای کل دنیا و یک تنه
دنیا را اداره خواهند فرمود و
رهبر معظم ایشان هم از آن پس
می شوند رهبر تازه مسلمین و
تازه مستضعفین جهان!

!!?who let the dogs out
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دیـدگاه...

ا گر ملل دنیا خنواهند همه با هم در جنگ مبریند باید
در تغیری رژمی مجهوری اسالمی در ایران تالش منایند
احمد مصطفی لو
آیا حتقق اهداف
مونتریال جمهوری اسالمی ،بدون
دولت ها به نمایندگی از ملت
ها به عضویت س�ازمان ملل جنگ فراگیر و خونریزی
متحد درمی آیند و به
وظیفهلذاو هولناک ممکن است؟
تعهداتخودعملمیکنند.

سند وکالت و مسئولیت آنها
قانون اساس�ی کشورشان
می باشد.
و در همی��ن رابطه ماده 110
منشورسازمانمللمتحدمقرر
داشته است که« :این منشور
بر طبق قوانین اساسی هر یک
از دولتهای امض��اء کننده به
تصویب خواهد رسید».
مفه��وم حقوقی م��اده 110
منشور سازمان ملل متحد این
است که بین تصویب منشور
از ناحیه کش��ور عضو و قانون
اساسیکشورمتقاضیعضویت
رابطه مستقیم و غیرقابل تغییر وجود
دارد.
بدیهی اس��ت در صورتی که قانون
اساس��ی کش��ور متقاضی عضویت
در س��ازمان ملل متحد ،با منش��ور
سازمان ،هماهنگ نباشد یا متضاد
باش��د نمیت��وان کش��ور متقاضی
عضویت را متعهد به اجرای تعهدات
مندرج در منشور ساخت.
شیوه حکومت در جمهوری اسالمی،
در مقدمه تفس��یری قانون اساسی
آن ،عبارت تاکیدی زیر نوشته شده
است:
«قان�ون اساس�ی ب�ا توج�ه به
محتوای اسلامی انقالب ایران!
که حرکتی برای پیروزی تمامی
مستضعفین بر مستکبرین بود.
زمین�ه تداوم این انقلاب را در
داخ�ل و خ�ارج کش�ور فراهم
میکند .بویژه در گسترش روابط
بین المللی با دیگر جنبش های
اسلامی و مردمی میکوشد تا
راه تش�کیل امت واحد جهانی
را هموار کند و اس�تمرار مبارزه
در نج�ات ملل مح�روم و تحت
ستم در تمامی جهان قوام یابد.
رسالت قانون اساسی جمهوری
اسالمی این است که زمینه های
اعتقادینهضتراعینیتبخشد
و شرایطی بوجود آورد که در آن
انس�ان ها با ارزش ه�ای واالی
جهانش�مول اسلامی پرورش
یابند».
به این اصل قانون اساسی جمهوری
اس�لامی نیز در مورد تشکیل سپاه
پاسداران توجه بفرمائید.
«در تش��کیل و تجهی��ز نیروه��ای
دفاعی کشور ،توجه بر آن است که
ایمان و مکتب ،اساس و ضابطه باشد.
بدین جهت ارتش جمهوری اسالمی
و سپاه پاسداران انقالب ،در انطباق با
هدف فوق شکل داده می شوند و نه
تنها حراست از مرزها بلکه با رسالت
مکتب��ی یعنی جه��اد در راه خدا و
مبارزه در راه گسترش حاکمیت خدا
در جهان را فراهم سازد».
براس�تی ،آی�ا تحق�ق اه�داف
جمهوری اسالمی ،بدون جنگ
فراگی�ر و خونری�زی هولن�اک
ممکن است؟
و آیا جمهوری اس�لامی ،آرمانهای
بس��یار وس��یع و بلن��د پروازان��ه و
فرامرزی خود را با موعظه به جامعه
بش��ریت میتواند تحمی��ل کند؟ و
تحمیل چنین تجاوزاتی با مقاومت
بسیار سخت بشریت و جهان روبرو
نمی شود! که جنگهای صلیبی در
مقابل آن چندان بزرگ نیس��ت؟ و
آیا می شود میلیاردها مردم جهان را
با ارزش های قومی و دینی خاصی،
مثل گله به یک راه مشخص ،یعنی
راه اسالم کوچ داد؟

و آی��ا تحق��ق مقاص��د جمهوری
اس�لامی با منش��ور س��ازمان ملل
متحد هماهنگ اس��ت یا متضاد؟ و
آیا سازمان ملل متحد تجویز میکند
که انقالب اسالمی کماکان به سایر
کش��ورهای جهان صادر شود؟ و در
نهایت آیا ملت های گوناگون جهان
به امت واحد اسالمی تبدیل شوند و
یا با فلسفه اسالمی پرورش یابند؟ و
آی��ا این آرمانها و مقاصد و تجاوزات
جمهوری اس�لامی به حقوق ملت
ها ،با موازین حقوق بش��ر سازمان
ملل هماهنگ است که بسیار متضاد
هم است .چگونه عضویت جمهوری
اسالمی در سازمان ملل متحد قرار
می گیرد؟
آری .زمین��ه هایی که فراهم کردن
آنه��ا را قان��ون اساس��ی جمهوری
اس�لامی ،در تکلیف دولت و سپاه
پاسداران گذاشته است بسیار کلی
و نامحدود اس��ت و حد آن بر ایجاد
تاسیسات اتمی و جهاز جنگی بسیار
خطرناک هم شمول پیدا میکند چرا
ک��ه برای صدور انقالب اس�لامی و
تشکیل امت واحد اسالمی و تحمیل
قانون اساس��ی آنهم (امام زمانی) به
تمام کشورها که برخی از آنها دارای
سالح اتمی هس��تند داشتن سالح
های اتمی و خطرن��اک تر از آن ها
هم ،از جمله زمینه های الزم برای
نیل به آرمان های مق��رر در قانون
اساسی جمهوری اسالمی است.
آقای حس��ین بروج��ردی یکی از
ش��خصیت های انقالب اسالمی در
کتابی زیر نام "پش��ت پ��رده های
انقالب اس�لامی" اش��اره میکند و
میگوید« :اس�لام مرز ن��دارد و آنان
(تروریست ها) را برای صدور انقالب
اسالمی آموزش میدهد».
و صدها اسناد منتشره و شواهدی که
دخالت جمهوری اسالمی در قتل و
ترور و بمب گزاری ثابت کرده است:
دادگاه برلی��ن در قت��ل دکت��ر
ش��رفکندی ،انفجار مرکز همیاری
یهودیانبوینوسآیرس،قتلفریدون
فرخزاد ،دکتر الهی ،دکتر طباطبائی
در آمری��کا ،دکت��ر مظلومان و قتل
دکتر شاپور بختیار و صدها نفر دیگر..
که تمامی این حرکت ها با منشور
سازمان ملل متحد و آرمانهای سالم
بش��ریت مغایرت دارد و زمینه ها و
مقدماتی است برای تحقق آرمانهای
شوم و بس��یار خطرناک جمهوری
اسالمی که منطبق با قانون اساسی
جمهوری اسالمی است! نباید تصور
ش��ود که قانون اساس��ی جمهوری
اس�لامی جنبه تئ��وری دارد و در
مقام فعلیت بخشیدن آن نیست در
حالیکه همواره جمهوری اسالمی به
سازمانهای تروریستی کمک کرده
و مزدورانش را به تمام نقاط جهان
اع��زام و خود اعالم و اعتراف میکند
از جمله اعزام وکیلی راد ،قاتل دکتر
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شاپور بختیار به فرانسه و استقبال
گرم دولتی از وی در موقع برگشت
به ایران در فرودگاه میباشد.
در قان��ون اساس��ی جمه��وری
اس�لامی اصل  110مردم ایران را
صغی��ر میداند و نصب قیم را قرار
ساخته است .آیا در اعالمیه جهانی
حقوق بشر ،قانون اساسی کشوری
که اس��اس و منش��اء آن را اراده
مردم و حاکمیت مردم تشکیل
نداده است اعتبار قانونی دارد؟ آیا
ملت ایران با آن سابقه تاریخی و
فرهنگی درخشان و روح آزادگی
و مردانگی ،در س��ال  ،57با اراده
آزاد از خ��ود س��لب حاکمی��ت
ک��رده و خود را صغیر و مجنون
و خواهان نصب قیم نموده است
و می کند؟
مطاب��ق اص��ول  92و  93و 94
قانون اساسی جمهوری اسالمی،
حق حاکمیت مردم ایران سلب
شده اس��ت و چگونه میتوان سلب
حق حاکمیت را منشاء تولد قانون
اساس��ی ق��رار داد تازه اگ��ر قانون
اساس��ی کش��وری با رعای��ت تمام
جوانب رعایت ش��ده باشد قائل به
اعتب��ار و مش��روعیتش من��وط به
برگ��زاری انتخابات کام�لا آزاد و به
دور از اجبار ،فریب ،س��وء استفاده،
تعصبات مذهبی و گروهی بوده و به
تایید اکثریت مردم برسد! آیا چنان
شده است؟
ام��روزه اگ��ر س��یگار و بلیط بخت
آزمائ��ی را به صغیر نمی فروش��ند
چگونه س��ازمان ملل متحد ،ملت
صغیر و بی اراده را به عضویتش می
پذیرد و طرف تعهد منشور سازمان
ملل قرار میدهد.
آیا ملت ایران با آن س��ابقه تاریخی
و بشردوس��تی ،در قانون اساس��ی
کشورش به تمام کشورهای جهان
اعالن جن��گ میکن��د؟ و ارتش و
سپاه پاس��دارانش را مامور تحمیل
عقیده سیاس��ی و مذهب��ی اش به
ملت های جهان می نماید؟ آیا ملتی
که پیش��گام تمدن بشری بوده و به
راف��ت و مهربانی ش��هرت تاریخی
دارد و مقدساتش میترا و خورشید
(نام خانم) دارد برای اصالح جامعه،
مجازات سنگس��ار زن��ان ،درآوردن
چشم ،قطع عضو و اعدام را به عنوان
مجازاتبرمیگزیند.
رئیس جمهور سابق آمریکا ،حکومت
اس�لامی ایران را ش��رور و متهم به
گروگان گیری کرد .براستی چگونه
آمریکاباگروگانگیرهامعاملهمیکنند
و میخواهد س��ه دانشجوی گرفتار
شده در کوه های عراق و زندانی در
ایران را با چند فرمانده سپاه قدس
زندانی در عراق مبادله کند....
آنچه نویسنده را به وحشت انداخته
است باورهای بنیادین باراک حسین
اوباما ،رئیس جمهور آمریکاست که
دستور تاسیس مسجد را با میلیاردها
دالر در مح��ل خراب��ه ه��ای مرکز
تجارت جهانی نیویورک که توسط
تروریست های مسلمان مورد حمله
قرار گرفت صادر کرده است.

اجـاره

آپارتمان برای اجاره
استودیو های بزرگ ،مبله،
با اینترنت ،کابل تلویزیون،
لباسشویی و خشک کن،
آشپزخانه مجهز و....
 مقابل مترو شربروک
 به بهای نازل
اجاره داده می شود.
Tel.: 514 839 5781
hus2002sein@gmail.com june01-2010UPmrs soudmand

ایران نویس��ندگان زیادی به خود
دیده اس��ت ،اما هیچ نویسندهای
به اندازهی هوشنگ گلشیری در
پرورش نسلی از نویسندگان پس
از خود مؤثر نبوده است.
هنوز نمیتوانیم به درستی بگوییم
تا چه حد نوآوری های گلشیری،
داستاننویس��ی معاص��ر را تحت
تأثیر قرار داده است .اما امروز ،ده
سال پس از درگذشت نابهنگام و
زودهنگام او میتوانیم با قطعیت
بگویی��م ک��ه در ایران ش��یوهی
داستاننویس��ی که از آن معموالً
به عنوان «جریان س��یال ذهن»
یاد میکنند ،با هوشنگ گلشیری
شناخته شد.
مجله
سردبیر
و
ایرانی
معاصر
ه
نویسند
هوشنگ گلشیری
ٔ
ٔ
کارنامه متولد  ۱۳۱۶در اصفهان ،در  ۱۶خرداد ۱۳۷۹در
بیمارستان ایرانمهر تهران در گذشت؛ وی را بعد از صادق
هدایت ،تأثیرگذارترین داستاننویس ایرانی دانستهاند.

دنیس هاپر ستاره
هالیوود درگذشت

دنی��س هاپ��ر ،بازیگ��ر
مع��روف آمریکای��ی
( )۱۹۳۶—۲۰۱۰در
سن  ۷۴س��الگی در اثر
ابتال به سرطان پروستات
در گذشت.
آق��ای هاپ��ر در س��ال
 ۱۹۶۹می�لادی پ��س
از کارگردان��ی و ب��ازی
در فیل��م ( )Easy Riderبه یکی از س��تارگان
هالیوود تبدیل شد.
او در این فیلم ،نقش موتوس��واری را بازی می
کرد که به همراه موتورسوار دیگری ،در ایالت
های غربی و جنوبی غربی آمریکا در جستجوی
"آزادی" سفر می کند.
این فیلم هرچند با بودجه کمی ساخته شده
بود ،از آن به عنوان یکی از موفق ترین فیلم ها
در تاریخ هالیوود یاد می شود.
دنیس هاپر آن طور که خود وی بعدها اذعان
کرد ،در دهه  ۱۹۷۰میالدی به مواد مخدر و نیز
استفاده مفرط از مشروبات الکلی روی آورد.
ازدواج او در س��ال  ۱۹۷۰میالدی با میش��ل
فیلیپس ،خواننده آمریکایی ،بعد از هشت روز
به طالق انجامید.
این بازیگر آمریکای��ی در دهه  ۱۹۸۰میالدی
پس از ترک اعتیاد با حضور در فیلم "مخمل
آبی" بار دیگر درخشید.
از دیگر فیلم های موفقی که وی در آن ظاهر
شد فیلم "سرعت" اس��ت که در سال ۱۹۹۴
میالدی ساخته شد.
دنیس هاپر آخرین ب��ار در روز  ۲۶ماه مارس
س��ال  ۲۰۱۰میالدی در معرض عموم ظاهر
شد.
او از ماه اکتبر سال  ۲۰۰۹میالدی به سرطان
پروس��تات مبتال بود و صبح شنبه  29می در
منزل خود در ونیس کالیفرنیا درگذشت.

اختاپوس...

او ب��ا نگارش رمان کوتاه ش��ازده
ده��ه چهل
احتج��اب در اواخر
ٔ
خورش��یدی به ش��هرت فراوانی
رس��ید .ای��ن کت��اب را یک��ی از
قویتری��ن داس��تانهای ایرانی
خواندهاند .وی با تشکیل جلسات
هفتگ��ی داس��تانخوانی و نق��د
داس��تان از س��ال  ۱۳۶۲تا پایان
عمر خود نس��لی از نویسندگان
را پ��رورش داد که در دهه هفتاد
خورشیدی به ش��هرت رسیدند.
او همچنی��ن عض��و و یک��ی از
موسسان کانون نویسندگان ایران
و از بنیانگذاران حلقه ادبی ُجنگ
اصفهان بود.
پس از انقالب گلشیری هرگز حاضر نشد حتی یک کلمه
از آثارش را به خواست ممیزان وزارت ارشاد تغییر دهد.
«جننامه» و «در والیت هوا» و بسیاری از داستانهای
کوتاه او در ایران هنوز مجوز نشر نگرفته است.
یادش گرامی باد!

پس از نبردی جانانه:

حذف رضایی از رقابتهای تنیس
فرانسه

ارغ��وان رضایی ،تنیسباز
ایرانیتب��ار فرانس��وی ،با
شکست دو بر یک مقابل
نادی��ا پت��رووا از روس��یه،
نتوانس��ت ب��ه دور چهارم
مس��ابقات تنی��س آزاد
فرانس��ه راه یاب��د و از دور
رقابتها حذف شد.
خانم رضایی ( ۲۳ساله) در
ست اول این مسابقه ،هفت
بر شش ،نادیا پترووا رقیب
روس خود ( ۲۷س��اله) را
شکس��ت داد ،اما در ست
دوم ،چهار بر شش از وی شکست خورد.
در س��ت سرنوشتس��از س��وم این مس��ابقه نیز این تنیسباز
ایرانیتبار ،هشت بر  ،۱۰نتیجه را به حریف واگذار کرد و از ادامه
مسابقاتبازماند.
گزارشها حاکی است که تماشاگران ایرانی و فرانسوی حاضر در
سالن مسابقات ،به شدت ارغوان رضایی را تشویق میکردند.
رضایی در دور نخست این رقابتها بر حریف کانادایی و در دور
دوم بر حریفی آلمانی غلبه کرده بود.
وی در هفتههای گذش��ته ،در رقابتهای تنی��س آزاد مادرید
توانسته بود با شکست ونوس ویلیامز ،تنیسور شماره دو جهان،
قهرمان مسابقات شود.
-----------------------------------

ارسالارز
 ارسال ارز به ایران و هر نقطه دنیا
در کوتاه ترین زمان

Aliko Financiers Services

Tel.: (514) 871-1119

1112 boul Saint-Laurent Montreal, QC, H2Z 1J5

نبش رنه له وک (چایناتاون)

Tel.: (514) 917-9988
Fax: (514) 871-0001

>> ادامه از صفحه4 :

در درون سپاه ،برخی در پی تجارت
هستند و میخواهند تا آنجا که امکان
دارد فعالیتهای تجاری شان را در
عرصه بین المللی گسترش بدهند.
اینگونه افراد نسبت به مجازاتهای
بین الملل��ی «هدفمند» بطور ویژه
حساس هس��تند( .واشنگتن برای
اینک��ه مس��کو و پکن را ب��ه طرح
مجازاتها بر علیه رژیم ایران ملحق
کند ،از مجازاتهای «فلج کننده»
صرفنظ��ر ک��رده بود) .ول��ی تعداد
پاسدارانی که در فعالیتهای تجاری
بین المللی مش��غول بکار هستند
نسبت به پاسداران متعصب و فرقه
گرا بسیار اندک است .بخش عمده
فعالیتهای اقتصادی پاسداران در
ای��ران انجام میش��ود و این افراد از
بابت تحریم اقتصادی چندان ضرر
نخواهندکرد.پاسدارانبهبرخورداری
از انحصاره��ای تج��اری و به انجام
معامالت قاچاق عالقه ویژهای دارند.

تحریم اقتصادی ای��ران در مجموع
به نفع آنان خواه��د بود .در صورت
تش��دید تحریمهای بی��ن المللی،
فعالیتهای شرکتهای خارجی ـ
که رقیبان تجاری پاسداران هستند
ـ در ای��ران کاهش خواهند یافت .از
سوی دیگر ،پاس��داران خودشان به
این نکته واقف هستند که هر زمان
رژیم بیش��تر در مع��رض خطرات
داخلی یا خارجی قرار بگیرد اهمیت
آنها افزایش خواهد یافت و رژیم برای
حفظ خودش بیشتر به آنها نیازمند
خواه��د بود .به گفته آزاده کیان ،به
همین دلیل است که پاسداران مرتبا
آتش بیار معرکه هستند .از سپتامبر
 ،۲۰۰۷س��پاه زیر نظر یک شورای
فرماندهی اداره میشود .نماینده ولی
فقیه در س��پاه که علی سعیدی نام
دارد جزو اعضای شورای فرماندهی
سپاه پاسداران اس��ت .نظرات علی
سعیدی بسیار تاثیر گذار هستند و

محمود احمدی ن��ژاد و حتی خود
ول��ی فقیه نظرات او را با دقت مورد
توجه ق��رار میدهن��د .برخورداری
پاسداران از اینهمه امتیازات گوناگون
تصادفی نیس��ت .این امتیازات یک
نوع «دس��تمزد» آنهاست برای کار
اصلی آنها که عبارتس��ت از دفاع از
منافع اس��تراتژیک رژیم ،ازجمله از
طریق ادامه برنامه هستهای و با اتکاء
بر شبکههای تروریستی وابسته به
پاسداران در کشورهای گوناگون.
هدف اصلی برنامه هستهای ایران این
اس��ت که آن کشور جاه طلبیهای
منطق��های اش را محق��ق کرده و
همس��ایگانش را مرعوب بکند .اگر
پاس��داران بپذیرند که برای در امان
ماندن از مجازاتهای بین المللی از
برنامه هستهای شان صرفنظر بکنند،
چنین اقدامی مصداق داستان «یکی
بر سر ش��اخ و بن میبرید» خواهد
بود .
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همدردی
دوستان ارجمند،

خامن گلناز مودت،
جناب آقای فریدون مودت،
خامن لیال مودت
درگذشت غم انگیز و ناگهانی فرزند و برادر برومندتان
مهندس شهباز مودت
که مایه مباهات ما و هر ایرانی بود،
بر قلب ما زخم گران زد.
از صمیم قلب خود را در اندوه
وصف ناپذیر شما شریک می دانیم
و برای شما عزیزان صبر وشکیبایی آرزومندیم.

________________

اکبر و مینو جعفرپور و خانواده
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مرا کاش هرگز نپروردیا

چو پرورده بودی نیازردیا

"کدامنی پیک یارسته ست این پیغام بگذارد"
خرب دل خراش بود...

احمد کاظمی موسوی
(واشنگتن)
خبر دل خراش بود...
کسی را یارای گزارش نبود.
هیچ کس باورش نمی شد که
سرنوشت کور و بیرحمی باز
پیشانی بلند و پرچین و سال
همان پدر را ،و مهمتر ،قلب
دردمند همان مادر را نشانه گرفته
باشد.
همه می گفتند حادثه یکبار اتفاق
می افتد؛
در حیرتند اینک از تکرار دردناک حوادث
وسیاه بازی روزگار.
جز این که از فردوسی ،بزرگ خردمند تاریخ ایران،
کمک بگیریم راهی برای گزارش و در ک این حادثه
نیست.
فل�کراندان�مچ�هداردگم�ان
کهندهدکسیرابهجانخودامان
چو ایمن کند مرد را یک زمان
از آن پس بتازد بر او بی گمان
م�را کاش هرگ�ز نپروردی�ا
چ�وپ�روردهب�ودینیازردی�ا
جهانا مپرور چو خواهی درود
چو می بدروی پروریدن چه سود
وفا و خرد نیست نزدیک تو
پر از رنجم از رای تاریک تو
شهباز را اول بار در  1982در کتابخانۀ مطا لعات
اسالمی دانشگاه مک گیل دیدم .آمده بود کتاب های
فارسی کتابخانه را فهرست کند .هنوز دانشجوی کالج

بود و رشته اش ریاضیات و علوم .روی
عالقۀ شخصی با راهنمایی پدرفرهیخته
و دانش دوستش فهرست جداگانه
ای از عنوان های فارسی این
کتابخانه تهیه کرد که تا زمان ورود
کامپیوتر به کتابخانه مورد استفادۀ
همگان بود.
از همان زمان پشتکارو فروتنی
کم نظیری در شهبازیافتم،
که در مالقات های بعدی به
خصوص در جریان از دست
شدن تراژیک خواهرش ،هاله ،آن
را استوارتردیدم .شهباز مرد کار و
شکیبایی و کنار با آمدن با شرایط
سخت بود .مقام هایی که در دانشگاه
و بانک جهانی به دست آورد همه ثمرۀ
سعی و همت خودش بود.
شهباز اگرچه خودش از میان ما رفت ،اما
خوشبختانه دو دختر نوجوان (آریانا و کارال) از خود
باقی گذاشت ،که نام پر مهر م ّودت را در شناسنامه
دارند.
مهمتر ،نویدبخش ادامۀ راه پدر و نشانگر شخصیت و
پشتکار فامیل گرامی خود هستند.

فریدون عزیز و گلی خامن نازنین!
می دانم که هیچ واژه ای بیانگر عمق اندوه
شمانیست.
اما این را هم می دانم که سرو قد شما،
با جوانه های پر نشاط دو کودک شهباز،
همچنان استوار خواهد ماند.
شکیبا باشید،
که شکیبایی سرنوشت محتوم همۀ ماست.
زندگی دیگر از آن ما نیست؛
از آن فرزندان و نوادگان ماست...

تسلیت و همدردی
دوست ارجمند جناب آقای فریدون مودت،
خانواده های محترم سوگوار
با نهایت اندوه ،درگذشت دلخراش فرزند ارشد و گرامی تان

زنده یاد شهباز مودت

را به شما و خانواده محترم تان تسلیت می گوئیم
و برایتان از درگاه خداوند صبر و شکیبایی آرزومندیم.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

پرویز چنگیزی و خانواده (اتوکلیفتون)،
رضا امیری و خانواده ،حسین سیمیاب

همدردی
دوست گرامی آقای دکتر منوچهر بهامین
ما هم در غم و اندوه از دست دادن مادر گرامی تان
با شما شریک و سهیم هستیم.
فقدان آن بانوی محترم را به شما و تمامی بستگان آن مرحومه
تسلیت گفته و بقای عمر شما و خانواده محترم تان را مسئلت داریم.

دکتر شریف نائینی و خانواده
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همدردی

به سرکار خامن و آقای مودت همراه با اندوه بیکران شان
دال دیدی آن چرخ نیرنگ ساز
سپهر فریبنــــده حقـه باز

به یک باره بد مهری آغاز کرد
دگر باره افسون خود ساز کرد

جهانا فسونی و یکـسر فریب تو بی مهــری ای آسمان کبود
گهی در فرازی و گه در نشیب گهی مهــربانی و گاهی حسود
اال آنکه هستی بدینسان پریش ز گیـــتی ز دنیای فانی دون
تنت رنجه و دل همه پر ز ریش به ماتم به انـدوه و زخم درون
بدان کاین چنین است کار جهان وزو می رسد هر زمانی گزند
وزین سان کژی های سخت و گران بسی یاد دارد سپهــر بلند
فرامــــوشی ای داروی رنج ها بیــا و زمـانی تو یاری بده
نما درد و اندوه شــــان را رها بدیشان همـی بردباری بده

دکتر کاوه
سعیدی

همدردی

فریدون و گلناز عزیز

مرگ فرزند برومند و فرهیخته شما دل همه را بدرد آورد؛
دردی که در اعماق قلب همه دوستان نیز
تا آخر عمرشان باقی خواهد ماند.
یافتن کالمی که بتواند عمق تالم و تاثر درونی ما را بیان کند
بسیار دشوار است،
چه قلم عاجز و زبان الکن است.
از پروردگار بزرگ می خواهیم که به شما قدرتی عطا فرماید
که تحمل این درد جانکاه را آسان تر کند.
برایتان شکیبائی آرزو می کنیم.

مهری و مهدی اعلمیان

همدردی

سرکارخامنگلنازمودت،لیالینازنین
جناب آقای فریدون مودت
درگذشت دردناک و ناگهانی فرزند دلبندتان

زنده یاد آقای شهباز مودت

را به شما و دیگر بستگان و سوگواران صمیمانه
تسلیت می گوییم و برایتان آرزوی صبر و شکیبایی داریم.

خانواده های احمدی ترشیزی ،ابونصر،
کدیور ،محالتی ،جاللی نوری

همدردی

هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد
داند که سخت باشد قطع امیدواران

عزیزان ارجمند
خامن گلی عزیز و لیلی نازنین
جناب آقای فریدون مودت
خانواده محترم سوگوار

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

خانواده های دیبایی،
تشید ،شایان ،منانی،
کورش و مریم صداقتیان
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www.paivand.ca

ساختمان

paivand@videotron.ca
Fax: 514-313-5656
Tel.: 514-996-9692

شرکتساختمانی

PRO ALCO

های
نیازمندی

خدماتکامپیوتر،
حسابــداری
و گــرافیک

عیب یابی و تعمیر  نصب
هرگونه سخت افزار و نرم
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
شبکه رسانیویروس زدایی
و نصب ضدویروس بازگرداندن
مفروضاتازدست رفته:

DATA RECOVERY

آموزش هرگونه نرم افزار:
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
وبسایت :شرکت و خصوصی
تبدیل فیلم و عکس های شما
روی  DVDطراحی گرافیک
تنظیم فرم های مالیاتی:
خصوصی و شرکت
بهترینسرویس
بهترینقیمت

514-830-5757
arman:toendofFeb2011>P

ستـون

RENOVATION
& plastering

painting

جزئی و کلی

نوسازی آشپزخانه :نصب
کابینت و کانترتاپ،
نقاشی ،حمام ،سرامیک،
کفپوش چوبی ،رنگ،
تکمیل زیرزمین

سیا صابری

514-212-6858
تافوریهP? bobymoradian2011

داروخانه

لوئیزداداش زاده

نسخه خود را به ما فکس
کنید و داروی تان را
حتــــویلبگیرید:
13 RACHEL
Fax: (514) 288-4682

آینه شمعدان

سرویس آئینه و دو
عدد شمعدان نقره،
قلم گل نیم برجسته
اعالء اصفهان ،با عیار
 ،84همراه با فاکتور به
فروش میرسد.
آئینه با وزن  1345گرم و
هر عدد شمعدان با وزن
 927گرم:

(514) 481-8596

House

Keeping FH
متیزکردن محل
کار و منازل

 سرویس نگهداری
از کودکان و سالمندان
درخانه شما  تمیزکردن
منازلمسکونی ،دفاتر
تجاری ،پنجره فرستادن
کودکیار و پرستار به خانه
شما ،بصورت نیمه وقت،
تمام وقت و ماندن
بطورهفتگی

(514) 677-4726
farkhondeh>>120todec'09UP

استخدام

به چند کارگر برای کار
در کمپانی حمل و نقل
نیازمندیم.
Tel.: 514-622-8686
UPحبیب از 1می

فروش فرش

دو عدد فرش
بسیار نفیس تبریز در
اندازه های  6و 3متری
چله و گل ابریشمی
بفروش می رسد:

514-695-2847
azmai15'10سلیمی

طراحیوبسایت

WEB DESIGN
WEB
DEVELOPMENT
WEB HOSTING
DOMAIN NAME
REGISTRATION
ONLINE BACKUP
SEARCH ENGINE
OPTIMIZATION

برایاطالعاتبیشترباآقای
سلیمیمتاسبگیرید:

(514)695-2847
azfeb01'10

H&H

&Renovation
Construction
امور ساختمانی
کلیهامورساختمانی

با نازل ترین قیمت
پذیرفتمیشود.
لطفا با آقای گوگوش
تماسبگیرید:

514-952-7400
از15ماه می 2010
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پرستارساملندان

خانم مجرب از سالمندان
و کودکان شما در تمام
مدت شبانه روز
(حتی ویکندها)
نگهداری می کند:

514-768-9485

استخـدام

رستوران عموجمال
به یک نفر خانم آشپز
نیازمندیم.

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

تکمیلزیرزمین،حمام
و آشپزخانه  لوله کشی،
برقکاری نصب دروپنجره،
پشت بام (شینگل)
کف های چوبی ،دک ،نصب
سرامیک ،نرده دور حیاط،
رنگ و...
(واروژغریبیان)
Tel.: (514) 245-5500

استخدام

اجـاره

آپارتمان برای اجاره
استودیو های بزرگ ،مبله،
با اینترنت ،کابل تلویزیون،
لباسشویی و خشک کن،
آشپزخانه مجهز و....
 مقابل مترو شربروک
 به بهای نازل
اجاره داده می شود.
Tel.: 514 839 5781
hus2002sein@gmail.com june01-2010UPmrs soudmand

استخدام

 Pاز1مه تا1اوت

به یک منشی زن ،مسلط
به زبان های فرانسوی،
انگلیسی وفارسی برای کار
در مطب دندانپزشکی،
درمرکزشهرنیازمندیم.

Tel.: 514-731-1443
از مارس 15

فعالیتشغلی
در خانه

به یک نفر مسلط به امور
کامپیوتریبرایمدیریت
امور اجاره آپارتمان در
مرکز شده نیازمندیم.
Tel.: 514 839 5781

ROYA COIFF.

اجاره صندلی

یک صندلی در آرایشگاه
پرتردد در مرکز شهر
مونتریال اجاره داده
می شود:

hus2002sein@gmail.com june01-2010UPmrs soudmand

شهریاربخشی
دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک

(514) 934-3374
ازمی15

Working from home

بخش پژوهشی و توسعه
کمپانیتجاری«ویرگو»به
چند خانم  17تا  30ساله،
دارای حداقل دیپلم
دبیرستان ،که عالقمند به
اخذ درآمد از طریق کار
در خانه باشند ،نیازمند
است .لطفا به سایت

تاتوی دائم

قابلتوجهخامنها

فال قهوه

685-4777

نوشین:تامی2010پرداخت شد

ازسپتامبرNikpour:

کامپیــوتر خود را
فارسی کنید:
بدوننصببرنامهاضافی
توجه CD :اوریجنیال

ویندوزتان را همراه بیاورید.

514-963-5959

514-575-7080

)(514

ترجمهرمسی

کالس های رایگان
فرانســوی
ویژه مهاجرین
Free French
Courses

ترجمـــه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

514-889-8765
Pd:jan'10

مترجم رمسی

محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء

خدماتکامپیوتر

کامپیوتر خود
را فارسی کنید
MS WORD

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

Apr15may01

)(514

اگر می خواهید

رضانوشادجمال

The Shield of Athena
تلفن اطالعات و نامنویسی
(خامن کریاکی)
(514) 274 8117

و ورق
توسط شادی
678-6451

متــرجم

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن

www.virgotrading.
com

رفته ،فرم مخصوص کار را
پر کنید

514-624-5609
514-889-3243

 آموزش از مبتدی
تا پیشرفته
 تعمیر و عیب یابی
 نصب انواع ویندوز
 ویروس زدایی و نصب
بهترین آنتی ویروس ها
 طراحی صفحات وب

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

شرکتی و شخصی
 افزایش سرعت سیستم

 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما

www.systemexpert.ca

514-294-8242
hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

Auto
Glass

نصب و فروش
انواع شیشه ها و آینه

های همه نوع اتومبیل

MOBILE

سرویس عایل
(514) 623-2900
kambiz: fromjune09 12/issue

بفروش می رسد

سالن آرایشگاه و استه تیک
Coiffure & Esthetics

باسابقهطوالنی
در محل پرتردد و پررونق

نزدیکبهمرکزشهرمونتریال

با درآمد عالی

بفروشمیرسد:
لطفا با تلفن:

Tel.: 514-895-4448
تماس بگیرید) .اسماعیل)

حمـلونقل
nikpoorazapr01UP

DELTA MOVING
کلیه امور حمل و نقل

با بهترین سرویس
نازل ترین قیمت
بین شهری
در خدمت هموطنان

Tel.: 514-622-8686

مترجمرمسی
آرزو حتویلداری
یکتـا

UPحبیب از 1می

عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک و ایران،
مترجم رسمی دادگستری
 ترجمه کلیه اسناد
ومدارک،
 تنظیم دعوتنامه رسمی و
گواهی امضا ،تکمیل فرم های
مهاجرت و سیتیزن شیپ و
ارائه خدمات مربوط

514-730-7462
514-624-7581

استخدام

به یک کارگر ساده برای
کار در رستوران یاس
نیازمندیم.
514-483-0303

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توس�طمهندس
الکترونی�ک
(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

با سابقه tutoring
درمدارس مونترال و
تدریس در موسسات
کنکورتهران
*درصورتعدمرضایت
جلسهاولرایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2009Paid

استخدام

کلینیک های دکتر بهرام جان معینی
 به دو تکنیسین امور زیبایی
 دو کمک پرستار
 و سه منشی تلفنی
برای کلینیک های مونتریال و گرینفیلید پارک
فورا نیاز دارد.
مهر ورزیده از طریق وبسایت ما:

www.clinicmoini.com
کارنامه (رزومه) خود را ارسال کنید:
بانو آریان

سالن آرایش

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

www.paivand.ca

??mr_pakpour@yahoo.com fromAug09-jan2010UP

کافه صوفی

__________
	•کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :دالر
خامن ها:
 14-16-18دالر
	•بند صورت 12 :دالر
	•بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...

>> کالس آموزش آرایشگری

در خدمت ارت

ای بیزنس شما!
ق

در مدت  3ماه ،با تضمین
_________________________

_________________
2070 Maisonneuve

989-8383

Tel.: 514-

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

صابر جلیل زاده

514-585-6178

آموزش دف
و ردیف آوازی

دستگاه ها و
آوازهای ایرانی
آموزش و فروش دف
مرتضیبابایی

Tel:(514)485-0739

استخدام

PIZZA MAKER

به یک پیتزامیکر آشپز
باتجربهنیازمندیم.
داوود
Tel.: 514-560-4534
از1می

شیرینی
سـرو

بابهترینشیرینیها
برایجشنهایشما
514-487-5172
514-562-6453

azfev01

tilMar'10P

آموزش سنتور

سینابطحایی

استخدام

AKHAVAN FOOD

www.SinaBathaie.com

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

فروش سنتور

استخدام

514-262-4045
sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

514-262-4045
sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

برای فروش

سالن آرایشگاه
با  18سال سابقه
باموقعیتعالی
و مشتری دائمی

به یک کارگر خانم برای
کار در (وست آیلند)

قصابی رضا

نیازمندیم.
Tel.: 514-305-2130

جنب مترو :کت ورتو
به دلیل مسافرت
بفروش می رسد.

تعمیـرات
ساختمانی

استخدام

به یک آشپز درجه یک
ایرانی نیازمند است.
Tel.: 514-334-2380

جزئی و کلی

Tel.:514-573-4477
تافوریهP? bobymoradian2011

پیوند را مشترک
شوید:
514-996-9692

استخدام

رستوران شیراز

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

acadianreno@hotmail.com Nov01UP

ARIANA

استخدام

MOVING

WAITRESS

به یک نفر ویترس
ایرانی باتجربه ،برای کار
رستوران خراسان کباب
نیازمندیم.
514-488-9191

1200, de Bleury #9

Québec Tel.:
(514) 523-1047

www.accesasie.com

وهرگونهحملونقلبار
با نازلترین قیمت
درخدمت شما (رضا)
(514) 449-6930
mai-??09

Free to Air
TV channels

From Iran,
Afghanistan.
Tel.:
514-223-5589
)(Sergei

رستوران
یــاس
باغذاهای
خوشمزه
5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

برای فروش
سالن آرایشگاه
با  18سال سابقه
باموقعیتعالی
و مشتری دائمی
جنب مترو :کت ورتو

به دلیل مسافرت
بفروش می رسد:

(514) 336-5666

رستوران

شیراز
514-485-2929

استخدام
سوپر اخوان

>> جهت شعبات 1و2
در NDGو وست آیلند به
چند نفر Cashierو کارگر
ساده نیازمنداست.
لطفا به شعبات اخوان
مراجعهکنید:

514-485-4744
514-620-5551

سالن آرایش

VIVA

2315 GUY
514-937-8293

اجاره آپارمتان

آپارتمان 3خوابه بزرگ،
با  3اتاق خواب بزرگ و
مجزا واقع در بولوار سن
لوران ،نزدیک مترو
دوکاستلنو؛ با اجاره
ماهانه 860 :دالر
Tel.: 514-737-7483

صــرافی 5
ستاره

خدمات
ساختمانی

514 -585 - 2345
514- 846--0221

احمـد

2178 Ste-Catherine W.

RENOVATION
نوسازی آشپزخانه :نصب
کابینت و کانترتاپ ،نقاشی،
حمام ،سرامیک ،کفپوش
چوبی ،رنگ ،تکمیل
زیرزمین و...

استخدام

به چند نفر کارگر
ماهر برای کار در امور
ساختمانینیازمندیم.
Tel.: 514-770-2309

آریانا مووینگ

Montréal,

!occasion

بسیاری وسائل خانه
همچون TV-DVD combo
میزناهارخوری،ایرکاندیشن
و بسیاری دیگر با کیفیت
خوب و قیمت مناسب
(در )NDGبفروش میرسد:
UPاز 15می تا جوالی 2010اخوان

AKHAVAN
FOOD

اسباب کشی

For Sale
وسائل خانه

Tel.: 514-606-7007

azjan15unpaid

(514) 336-5666
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س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بهای باورنکردنی

و سرویس عالی
>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی
>> دلیوری روزانه
آقای قربان:
Montreal:

(514) 887-0432
Toronto:

(647) 822-2529

شهبازاز 1می

RENOVATION
نوسازی آشپزخانه و حمام
سرامیک ،کفپوش چوبی،
رنگ و نصب کابینت های
آشپزخانه و نصب کانترتاپ،
نقاشی ،تکمیل زیرزمین
 با بهترین کیفیت
 و قیمت مناسب

Tel.: 514-298-1393
514-265-0973

ستـون

RENOVATION
& plastering

painting

514-212-6858
تافوریهP? bobymoradian2011

خدمات

Dr. JOHN MOINI
• Médecine familiale

• Clinique voyage
et vaccination
• Médecine esthétique
&Traitement des varices
chirurgie mineure et sportif
>>Ferme sa clinique au
40 place ducommerce,
Ile des Soeurs,Qc, H3E-1J6
et depuis 14/05/2010

Demenagait au,

Clinique medico-Chirurgical
55 Rue de l’Église, Local 32
Verdun, H4G-3E7

خیاطی
TAILOR
Alteration

کلیهتعمیراتخیاطی
مردانهوزنانه،لباسشب،
کت شلوار و… با نازلترین
قیمتدرمرکزشهر

r

COMMUNITY

(آقاعباس)

شادی آفرین
جشن های شما

------

تلفن اطالعات:
514-483-3196

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

شانـــس اول را به
آنها بدهید!



Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

MONTRÉAL QC H3X 2H9

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند:
در رستوران ،کارگاه ،اداره ،کارخانه،
فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
و ...و...
شانس اول را به آنان بدهید!
----------------

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

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.

514-996-9692

کافه پرشیا
936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

Tel.: (514) 489-8484

شریف

ارز

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

514-996-9692
Fax:514-313-5656
Email:
Paivand@videotron.ca

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Vancouver:

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

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

•
•
•
•
•
•

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

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

•
•

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

کوتاه زیباتر است
برایمابنویسیداما...

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهایخودراترجیحابامایکروسافت
وردفارسیتایپ،سپسایمیلکنید.

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال،
شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو،UN-SAT ،
اتوکلیفتون و  ،NDGفتوشاپ ،المیزان،
نور ،آذین ،صادق ،پاسیفیک ،متروپولیس،
پارس تورز ،خضر ،کبابسرا و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،
عمروتراول ،ماهی ایمان و...
ریوسود :کوه نور ،وطن ،مراکزفرهنگی و...
الوال :موروالتوس ،ادونیس و...
سن لوران :آدونیس ،فروشگاه های بزرگ
عربی و...

کبک سیتی و اوتاوا:

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس ،و دیگر
فروشگاه هایایرانی

تورونتو:
کتابفروشی پگاه وفروشگاههاومراکزمعتبر

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville St-Laurent,
& South Shore, Laval, West Island,
all Surrounding suburbs...

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

maryamazdec01free

خواننده
بتهــوون

PAYVAND

نیازمنــدیها

514-961-2591

www.clinicmoini.com

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

PARTICIPATE
in ou

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

شرکتساختمانی

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهان بیایید!

کیمیـا

تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<
بالیسانس
RBQ CCQ

با جتربه  25ساله
 -با ضمانت --و با کمترین قیمت
در خدمت هموطنان
(514) 934-3192
bagherinov-janUPak
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Immigration-QUEBEC

ما در کدام مرحله ی
نژادپرستیهستیم!؟

عصبانی خواهم
شد اگر کسی به
گذش��ته
هویت و فرهنگ
کشور ما توسط مهاجران
ام تع��رض نماید این برای
.ساخته شده است
ش��ما نیز به همین شکل
 حتی اگر شما،خواهد بود
 یا هر،آفریقای��ی باش��ید
ش��نیدن آن را دوس��ت دارم ترانه
 جنوب پل مکارتنی و اس��تیوی واندر است، اروپا،جایی در خاورمیان��ه
) (درخ��تEbony and Ivory(  ما نمی توانیم در صلح.شرقی آسیا
و آرامش زندگی کنیم بدون قضاوت آبن��وس و عاج فی��ل) کلمات برای
ً  کام،زندگی واقعی
.کردن در مورد دیگری
،ال درست هستند
برنامه حمایتی ما در دو ده ًه گذشته آبن��وس و عاج فیل پهلو به پهلو در
از مشکالت بسیار شدیدی رنج برده کنار یکدیگر با هماهنگی کامل در
ً  اص، است
ال آسان نیست که به عنوان صفحه کلید پیانوی من با هم زندگی
. ای خدا چرا ما نباشیم. بله می کنند، یک پناهنده به کانادا وارد شویم
افرادی هستند که منافع خود را بر بیایید به خاط��ر بیاوریم که از کجا
برنامه های حمایتی ما ترجیح می آمده ایم و یک دس��ت همکاری به
دهند؛ اما بیائید که راه فردی را که سوی کس��ی که در این کشور تازه
بطور واقعی نیازمند خانه ای اس��ت وارد است دراز کنیم خصوصاً وقتی
که در آن آینده خود را بس��ازد سد که کمک به کسی باشد که در بانک
 خانه ای که به هنگام ش��ب ی��ا اماکن دولت��ی احتیاج به کمک،کنند
در آن بخواب��د و احس��اس آرامش دارند زیرا آنان مشکل زبان انگلیسی
 خانه ای که در آن در آرامش دارند و یا یک تازه وارد در همسایگی، کند
 شما که به تازگی از یک کشور دیگر،فرزندان خود را به مدرسه بفرستد
 به او خوش آمد بگویید بوسیله،بعضی افراد در این کشور متاسفانه آمده
در مورد اینکه چگونه خواهد بود اگر دعوت به غذای س��نتی خودتان به
روزهای زندگی خ��ود را با ترس در آنه��ا یک لبخند بزنید من باور دارم
کشور خود به سر ببری (چیزی که این لبخند با هزاران سپاس بر خواهد
.برای مدت طوالنی اتفاق افتاده است) گشت
هیچ عقیده ای ندارند و آرزو دارم که من معتقدم که روزی نژاد پرس��تی
 اگر ما بتوانیم،شما هیچ وقت چنین احساس ترس وجود نخواهد داشت
.بی نهایتی را نداشته باشید
،فرزندانمان را در خانه آموزش دهیم
 ما اکنون،مهم نیست از کجا آمده ایم
 ما همه دارای آمال و،یکی هستیم
...آغوش باز کانادا
 همه ما، کانادا همیشه با آغوش باز از مهاجرین آرزوهای یکسانی هستیم
 اجازه سخت کار میکنیم تا خانواده خود،خود استقبال می نماید پس
دهید که همین احساس را در مورد را تامین نمایی��م و همه ما بهترین
 این،  ما کشوری آرزوها را برای فرزندانمان داریم.تازه واردها داشته باشیم
ثروتمند در تمام زمینه های ممکن تمام آن چیزی است که از همه مهم
ً  وآن کام. به اطراف و به فراوانی ها در تر است، هستیم
ال به همین سادگی
. به زبانهایی که است، این کشور نگاه کنید
.صحبت می کنیم گوش فرادهید
...و اما
و
ایم
فرهنگی که به آن توجه کرده
 با تمام آن چی��زی که من،خ��وب
 سنتی که گفت��م در ماه می م��ن لذت بیرون،در مورد آن یاد گرفته ایم
 من همیشه،توس��ط تمام وارد شدگان از سراسر رفتن و باربکیو را داشتم
 فکر می کردم که بارش��های آوریل،دنیا به این کش��ور وارد شده است
. آن گلهای می را به ارمغان می آورد،من آن را هیجان انگیز می بینم
 س�لامت باشید و،  همه ما نیازمند دیدن آن مراقب باش��ید،زیباست
 بیایید در مورد آن بی توجه مطمئن باشید لبخند زدن همیشه،هستیم
.نباشیم
.در روزهای زندگیتان وجود دارد
_____________ بیایید در اطراف خودمان بچه های
خودمان را بدون توجه به اینکه اهل ماریا کتنه مشاور مهاجرت به کانادا

ماریا کتنه
.متاسفانه نژاد پرستی وجود دارد
آن هم مطمئناً باعث بروز مشکالت
بزرگی خواهد شد و بسیاری از مردم
 اما چیزی.را عصبانی خواه��د کرد
که از خودم می پرسم این است که
مگرما همه در مرحله اول و یا بعدی
از فرزندان مهاجران نیستیم؟
این کشور مهاجران چگونه خواهد بود؟

، حامد سعیدی:ترجمه شدهدر تهران
 کامی منفرد:تهیه و تنظیم

همه ما یکس��ان هس��تیم فقط با
،فرهنگ ها و س��نت های مختلف
 که همه جا، ترانه م��ورد عالقه من

 بدون.آیا همچنان خالی خواهد بود
 کشور ما.پیش��رفت و بدون توسعه
.توسط مهاجران ساخته شده است
ما در کانادا بهترین سیستم مهاجرتی
 ما برنامه های حمایتی خود.را داریم
 ما به مردمی.را تحس��ین می کنیم
که نمی توانند مدت طوالنی تری در
کشورشان زندگی کنند خوش آمد
 ما افرادی با تحصیالت.م��ی گوییم
س��طح باال را در ح��ال مهاجرت به
 ما س��رمایه گذارانی.کانادا داری��م
داریم که به کشورمان وارد شده اند
و کارهای فوق الع��اده برای اقتصاد
 آنهایی که کار.ما انجام می دهن��د
خودشان را با این شرایط آغاز کرده
اند و آنهایی که شرایط آنها برای آغاز
.کار آسان نبوده است
ما افراد «خوداش��تغالی» داریم که
به کانادا مهاج��رت کرده اند و آنها
عموم��ا مردمی با اس��تعداد و فعال
 آنهایی که آمده اند بدون، هس��تند
 تنها.هیچ درخواستی از هیچ کس
 موفقیت،تقاضای آنان از خودشان
.در کشور تازه و نا شناخته است
بسیاری از ما شانس بدنیا آمدن در
این کش��ور فوق العاده را داشته ایم
اما پدران و پدرب��زرگان ما آن را به
 آنها.راحتی به دس��ت نی��اورده اند
برای بدست آوردن پول (پنی های
، آنها آمال،خود) سخت کار کرده اند
.آرزوها و انگیزش درونی داشته اند
مهاجران امروزه نیز اینچنین برنامه
 بیایید آنه��ا را از مقداری.ای دارند
.مسائل و مشکالت جدا کنیم
وارد ش��دن به یک کش��ور جدید و
ش��روع یک زندگی جدید به اندازه
 همه ما این را،کافی سخت می باشد
 بیایید با آغوش باز به آنان،می دانیم
.خوش آمد بگوییم
مهم نیست که از چه نژاد و مذهبی
 آنها دارند به این کشور می،هستند
آیند چون آنها این را انتخاب کرده
اند نه به خاطر اینکه در این کش��ور
 آنها آمال و آرزوهایی.به دنیا آمده اند
.شبیه به همه ما دارند
من نژاد پرس��تی زی��ادی را در این
.منطقه خودمان دیدم
و من مطمئن هس��تم آن در همه
جای کانادا وج��ود دارد به نظر می
رسد مردم در مورد ملیت و مذهب
خود دارای عقاید خاصی هس��تند
 من مطمئنم،حتی اگر اشتباه باشد

U.S. Consulate General
Montreal
Announces
Visa Application Fee
Increase

June 4, 2010. For applicants for visitor and
student visas the new fee is
US$140.
For temporary workers and
other "petition-based" visa
applications the fee will be
US$ 150.00.
Most Canadian citizens do
not need visas for travel
to the U.S. The exceptions
are Treaty Traders (category E visas) or fiancé/es
of U.S. citizens (category
K visas).
The fee increases are due

to rising costs for providing visa services, according to U.S.
Embassy Ottawa Consular
Services Chief David Hopper. Hopper added that the
new fees, which will be
charged world-wide, are
based on a recent assessment of service costs.
For persons applying for
visas at the U.S. Embassy
in Ottawa and at the U.S.
Consulates General in
Montreal, Calgary, Halifax, Quebec City, Toronto

www.mariacottone.com
980 St Antoine West, Suite
308, Montreal Quebec H3C
1A8 Canada
Tel:514-656-8178
Fax:514-656-8179
www.mariacottone.com

kamimonfared@hotmail.com

Application fees for U.S.
visas will increase as of

 چیزی که،کجا هس�تند ملس کنیم
 نه زبانی که،مهم است روح ماست
 چگونه،ما ب�ا آن صحبت می کنیم
 یا چه نوع غذایی،عبادت می کنیم
می خوریم یا ما چه رنگ پوس�تی
 این روح ماست که ما را می،داریم
.سازد؛ این رفتار ماست
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Finacial Management
How do you qualify for a
Hozhabr Dariush
Zandi, MBA, CSC
July is right around
the corner and for
Quebecers July only
means one thing:
moving time!
What better way
to prepare for the
moving season then to
go over the requirements for a mortgage?
Interestingly enough this
is a question that I get
quite often from clients
who have immigrated here
from Iran and are looking
forward to purchasing their
first homes. So what do
banks look for when they
receive an application for
a mortgage? What are their
approval criteria’s?
And most importantly can
YOU qualify for one?


Qualifying for a
mortgage:

In Canada, for the first time
home buyer, qualifying for
a mortgage is based on 4
criteria:
1 Your current employment income/status
1 Your credit history
1 Your current debts
1 The amount of money
you are putting down


Current Employment
Income

The bank isn't going to give
you a mortgage unless you
have steady income that
can support the mortgage.
They also look at income
"potential" and may lend
you a higher amount based
on this. The amount of income required depends on
the price of the home/mortgage required and other
debts that you may have.
It should be noted that
banks are afraid of giving
mortgages to individuals
who do not have at least a
couple of years of employment history. It should
also be noted that for self
employed individuals the
salary used is an average
of your income from the
last three years (sometimes
two).


Credit History

The banks usually require
good credit or they won't
even consider you as a
mortgage candidate. If you

and Vancouver, the visa
application fee must be
paid in advance at any
branch of Scotiabank.
Residents of Canada including landed immigrants,
holders of student and
employment authorizations
and Ministerial permits
who need visas and visitors
to Canada and potential
applicants currently in the
United States who wish to
apply at the U.S. Consulate
General in Montreal must
request an appointment.

have bad credit, then
it's probably best to
head to a mortgage
broker instead.
Most of the financial
institutions require
a credit/beacon
score of above
650-680 to qualify
for the best rates.
If you want to
know where your
credit score stands, you can
request your credit report
on line at
www.Equifax.ca
for a sum of $24. Knowing
where you stand with your
credit can go a long way in
helping you negotiate the
best mortgage rate possible.
Credit history is probably
the most important factor
in qualifying for a home.
Banks won’t even consider
lending money to an individual who has bad credit
history or has declared
bankruptcy in the past.
Simply put the bank wants
its money on time without
any hassle; they won’t lend
you any money if they
think that they will need to
spend money to collect it!


Current Debts

The banks typically look at
the Total Debt Service Ratio (TDS) and Gross Debt
Service Ratio (GDS).
GDS:
The percentage of gross
annual income required to
cover payments associated
with housing.

Should be less than 32%

GDS = monthly housing
expenses/gross monthly
income
 ex. Mortgage payment
= $1000, taxes =$200, heat/
light=$200, insurance=$50,
monthly housing expenses
= $1,450.
Gross monthly income =
$5,000
 GDS = $1,450/5000
=29%
TDS:
The percentage of gross
annual income required to
cover payments associated
with housing AND other
debt. Must be less than
40%.
TDS = (monthly housing
expenses + other monthly
debt servicing)/gross
monthly income
ex. housing expenses =
$1,450/mo, car loan =

?
e
g
a
mortg
$500/mo.
TDS =
$1,450+$500/$5,000=39%


Down Payment

The amount of down payment you are willing to put
on the purchase of your
new home can help you
qualify for a home even
if you don’t have a GDS
or TDS that is in line with
what the banks are looking
for. This is due to the fact
that the amount of down
payment directly affects
the amount of risk the bank
will be taking when lending
you the additional amount
you need to purchase your
home.
Take a look at it this way, a
bank like any other logical
entity will be more willing
to take a risk on a house
that is purchased with a
25% down payment then
on one that has a 5% down
payment. Simply put if you
default on your payments
the bank can simply sell
your house at a whopping
25% discount from market
value and still not lose a
dime!
However I personally
believe that a higher down
payment should only be
made when qualifying
without it is impossible.
The money you wanted to
put as down payment for
your house is better used
when put against your credit card debts or invested
in your business, since the
banks will give you money
to buy a house but are
more reluctant to lend you
money for a business.


In conclusion

it should be noted that the
guidelines above are not
universal and certain banks
will have different credit
and GDS/TDS requirements for qualification.
For more information
regarding the exact criteria
used by your bank we
would recommend that you
contact a mortgage broker
or your bank.
_________
Hozhabr Dariush Zandi,
MBA, CSC, CGA
(candidate)
Financial and Business
Consultant
514-652-4887
Darius.Zandi@ZandConsulting.com

اجـاره

آپارتمان برای اجاره
، مبله،استودیو های بزرگ
، کابل تلویزیون،با اینترنت
،لباسشویی و خشک کن
....آشپزخانه مجهز و
 مقابل مترو شربروک
 به بهای نازل
.اجاره داده می شود

Tel.: 514 839 5781
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ازنامههایرسیده
حض�ور و س�خنرانی حس�ن یوس�فی
اشکوری ،روز پنجش�نبه  20ماه می ،در
محلفرهنگسرایسیناباخودبازخوردها
و اعتراضات فراوانی به دفتر پیوند آورد.
نوشته زیر حاصل چندین پیام تلفنی پی
در پی یکی از خوانندگان جوان است که
خواسته نامش محفوظ بماند .این پیام از
منشی تلفنی پیاده و سپس برای درج در
پیوند ویراسته شده است.
بخش هایی از پیام ب�ه دلیل بکارگیری
زبان افترا (ناهمخوان با شناسنامه پیوند)
حذف شده است.
بدیهی است نقطه نظرهای آمده ،لزوما از
آن تحریریه نیست.
از شما دعوت می کنیم نظرات (ترجیحا
مخالف) خود را در این ارتباط برای درج
در همین صفحه بفرستید.

بازتابی بر حضور یوسفی
اشکوری در فرهنگسرا
"آیا شیعه رفرم
پذیراست"؟:

!Who gives a f…k

....
جمعی از ایرانیان خجالتی در هفته ی گذش��ته
در فرهنگسرای سینا ،تخم دو زرده گذاشتند و
جخت بال ،همزمان با اعدام بچه های بیگناه ایران،
به دس��ت اس�لامیون ام القرا ،از آخوندی به نام
یوسفی اشکوری دعوت کردند تا در مورد مربوط
ترین موض��وع که همین امروز همه معضالت و
بحران های جامعه طاعونی اسالمی ایران را حل
می کند ،سخنرانی کند:
"آیا شیعه رفورم پذیر است؟!"
از قول من به ایرانیان خجالتی و مدیر فرهنگسرا
بگویید:
!No one give a f…k
راستی خجالت آور نیست؟ آخر به چه زبانی باید
گف��ت؟ این مردم تا کی از دس��ت آخوندها باید
بکشند؟ دیگر چه بهایی سنگین تر از این که تا به
حال پرداخته ایم باید بپردازیم تا سایه شر شما و
کتاب مقدس تان از سر این مملکت کم شود؛
آقا به پیر به پیغمبر این مردم از دست دین شما
به س��توه آمده اند ،آینده نسل های جوان ما پی

زنان و جنبش سبز...
جنبش سبز نفوذ کرد.
همچنی��ن حرکت ه��ای اعتراضی
برای جلوگیری از اعدام شهروندان
یا حرکت هایی ک��ه حول حمایت
از بازداشت شدگان پس از انتخابات
انجام گرفت (مانند برگزاری مراسم
روز تولد زندانی ها ،مراس��م افطاری
ها ،آش نذری ها که همه این حرکت
های اعتراضی و سمبلیک ،اغلب در
محوطه مقابل زن��دان اوین صورت
می گرفت) و نیز برگزاری مراس��م
دعای کمیل و جلسات قرآن خوانی
زنانه در پایتخت و در اکثر ش��هرها،
همچنین دید و بازدیدهای نوروزی
از خانواده های زندانیان سیاس��ی و
نظای��ر این کنش های جمعی زنانه
که عمدتا از س��وی زنان مسلمان و
مدافع حقوق برابر در جنبش س��بز
اتفاق افتاد .م��ی خواهم بگویم که
بخ��ش مهمی از ای��ن حرکت ها و
کنش های درون جنبش سبز اغلب
تحت عنوان «خانواده های زندانیان
سیاس��ی» پیش رفت ک��ه آن هم
عمدتا با تکیه بر سنت های زنانه و
فارغ از ایدئولوژی ها و دسته بندی
های رایج  ،و به ابتکار و همت زنان
(و به ویژه فع��االن نوگرای دینی و
سکوالر جنبش زنان) شکل گرفت و
به دیگر نیروهای اجتماعی نیز تعمیم
یافت .این فعالیت ها بر نوع حرکت
و ادبیات جنبش سبز تاثیری قابل
مالحظه ،مان��دگار و امیدوار کننده
داشته است.
طرف��ه آن ک��ه روابط و مناس��بات

Allo

در پی پای این کتاب مقدس شما تباه شده و
می ش��ود ،حاال شیعه و سنی دیگر چه صیغه
ای اس��ت ...که رفرم پذیر باشد یا نباشد ،ای به
قب ِر...
آقا این نس��ل به تمامی از س��رکوب و جهل و
جن��ون جنایت حکومت مذهبی به جان آمده
است ،این نسل ،نوحه و سیاهی و فساد مذهب
را تجربه کرده است ...دیگر صیغه ملی مذهبی،
نواندیش دینی ،روش��نفکر دین��ی و ...را نمی
خرد...
اصالح طلب عمامه بسر یا عمامه نامرئی ،خلع
لباس شده ،آخوند فکل کراواتی نمی خواهد ،به
پیر نمی خواهد ،به پیغمبر نمی خواهد..
آقا ،این ها همه یک حرف را می زنند ،همه در
خدمت آن اند که نظام اسالمی شان دوام پیدا
کند ،دعوای همه ش��ان بر سر لحاف مالست،
جانی ش��ماره یک در قم ،س��هم قدرت آنها را
دولپ��ی خورده ،آنها را دیگر ب��ازی نمی دهد،
مساله این است!
آیا براس��تی حافظه تاریخی شما اینقدر کوتاه
است؟ این آقایان دستش��ان تا مرفق به خون
جوانان ما آلوده اس��ت ،آنها در زمان کشتارهای
ده��ه  60کجا بودند؟ ...آنها هنگام کش��تار بچه
مجاهدها ،چپ ها کجا بودند ،زمان دادگاه های
سه دقیقه ای کجا بودند؟
حاال در اطالعیه هایتان جلوی اسم اشکوری
و گنجی و تاج زاده و ...هی پرانتز باز کنید،
بنویس�ید :مبارز بوده و چندین س�ال در
زندان شاه و شیخ بوده!! مگر جنایتکارانی
مث�ل خلخالی ،الجوردی و رفس�نجانی و
خامنه ای و ...در زندان شاه نبوده اند؟ مگر
این چه فضیلتی ایجاد م�ی کند؟ چرا من
باید خرافات  1400ساله ی فالن روضه خوان
را بخرم برای این که زندانی بوده است؟
وقتی امام (خمینی) ش��ان با چشمان گریان در
پیشگاه ملت توبه می کرد و طلب عفو می کرد:
که کوتاهی او را ببخش��ند که بیش��تر نکشته،
بیشتر قلم ها را نشکسته ،در میادین چوبه های
دار بیش��تری بر پا نکرده است ،این آقایان خط
امامی کجا بودند؟
مس��وولیت تمام این جنایات با کتاب آس��مانی
آنهاست و راه نجات ما این است که هر چه زودتر
تکلیف مان را با مذهب شما معلوم کنیم...
راستی به نقشه جغرافیا نگاه کنید ،مسیر کتاب
آسمانی تان را دنبال کنید ،و ببینید که این دین
به سر این بخش از جهان چه آورده است ،به جز
سرکوب ،و جنایت و فساد و فقر( .فکرش را بکنید
اگر نفت نمی بود مردم این کش��ورها چه حال و
روزی می داشتند!)
حاال ش��ما دوباره کارت های سوخته قدیمی را
روی میز می چینید که چه شود؟

>> ادامه از صفحه29 :
خانوادگی «برابرگرایانه» در جنبش
س��بز و بازتولید این الگو ،از دو سو
محافظه کاران پدرساالر و زن ستیز
را به چالش می کشد :یکم ،حضور
چنی��ن الگوی��ی از خان��واده برابر و
بازتولید آن در س��طحی گسترده،
کل قوانی��ن و دیدگاه ه��ای «قیم
مآبانه» آنان را نس��بت ب��ه زنان به
زیر س��ئوال می برد .و دوم ،بازتولید
این الگو در قالب یک جنبش وسیع
اعتراضی ،سطح مقاومت مردمی را
در فضایی که خارج از دسترس آنان
است افزایش می دهد و باعث رشد
عینی ارزش های برابری خواهانه به
صورت گس��ترده و عملی در حوزه
عمومی می ش��ود .از این روس��ت
که ن��وک پیکان حمالت خود را در
سطوح رهبری جنبش سبز بر روی
زنان قرار می دهند تا شاید با منفعل
ساختن زنان در
این خانواده ها این پایگاه مقاومت را
منفعل سازند البته می دانیم که از
نظر برخی از فمینیست ها ،چنین
الگوهایی از خان��واده برابر ـ که می
تواند در ادامه همان گفتمان برابری
طلبی جنبش زنان تعریف ش��ود ـ
«ایده آل فمینیس��تی» محس��وب
نمی شود ولی ما که در داخل کشور
زندگی می کنیم این نکته را متوجه
ش��ده و پذیرفته ایم که یک جامعه
بزرگ و متکثر ،با ایده آل س��ازی و
تق��دس فرمولها و کلیش��ه هایی از
فمینیس��م ،تغییر نمی کند بلکه با
همین الگوهای موثر برآمده از تجربه
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هرچه
می خواهد
دل
تنگت بگو!

ر شهرمان
قول شاع
به

ی بس!»
شوی

به ما میگویند نسل سوخته:

«اسالم

ج��ز ای��ن
ک��ه جایی
برای ِخرد و
و پویا باق��ی نماند ،که
جامعه زنده
این جامعه و این نس��ل همانطور خاک بر سر و
نکبت زده باقی بماند...
.....
دعوا بر سر رنگ و لعاب قضیه است؛ بخش مهمی
از جنبش س��بز با همه وج��ود تالش می کند،
کلیت اسالم شما را از گفتمان روزانه حذف کند،
حاال شما دوباره از رفورم شیعه چه می گویید؟
ما راه حل اسالمی نمی خواهیم ،لطف کنید
صورت این مساله را از اساس پاک کنید.
به قول شاعر شهرمان«اسالمشویی بس!»
این نس��ل اسالم شما را در هر بسته بندی نمی
خواهد ،بسته های شریعتی ،گنجی ،میرحسینی،
کروبی ،منتظری ....هیچ نوع را نمی خواهد ،می
فهمید؟!
این نس��ل همه این اس�لام ه��ا را طالبانی می
شناس��د و از آن می گریزد« ...الیت» و دوآتشه
و مصباح زده و احمدی نژادی و ...همه س��ر و ته
یک کرباس��ند و همه به درد موزه و یا بهتر زباله
دان تاریخ می خورند...
این نس��ل دربدر به دنبال یک کف دس��ت شور
زندگی مدرن است.
به قول یکی از زنان نویس��نده مدرن و ش��جاع،
نسلی که شادمان و کف زنان و سرودخوان مقابل
ديوی ايستاده که تنها با اندوه و خشم و خشونت
و روضه خوانی زنده است.
اين نس��ل اکنون ديگر می داند که ديو فرسوده
اس��ت و زنگ زده و تاريک؛ و او بيش از هميشه
تازه است و چابک و دلير ،سبز و سرخ و سفيد .و
سخت روشن .اين نسل می داند که ديو به مرگ
می انديشد و او به زندگی؛ ديو زهر دارد و تلخی
و او نوشدارويی است شيرين؛و او می داند که ديو
تمام می شود و او نه .... .آری ،ديو ،چه بخواهد چه
نخواهد ،به دست فرهنگ ما ،به شيشه ی اسطوره
ای اش بازخواهد گشت ،و ديدن آن لحظه برای
هر کس که به فرهنگ خردمدار و زيبای ايرانی
مان باور دارد،سخت ساده و شکوهمند است.
.....
شما کی دس��ت از سر این بدشانس ترین نسل
تاریخ بر می دارید و آن ها را بحال خودشان رها
می کنید،
شبح شریعتی و مطهری
کی
تا
دایناسور،
تا کی
َ
دعوت می کنید.
حتی در تبعید و مهاجرت هم آن ها را تنها نمی
گذارید...
امضاء محفوظ

زیس��ته و درون زاد
ک��ه میلی��ون ها زن
و م��رد ایران��ی می
توانن��د در «زندگی
روزمره» شان با آن هم ذات پنداری
و انطباق یابند به تدریج تحول می
یاب��د ،همانطور که مثال تغییر چند
قانون مورد درخواس��ت ما زنان در
قوانین خانواده ،ایده آل فمینیستی
محسوب نمی شود اما تغییر همین
قوانین در زندگی زنان ایرانی بسیار
مهم است.
«همگرایی سبز جمعی از فعاالن
جنبش زنان» منادی از پیوند
جنبش زنان و جنبش سبز
و اما ،با ظهور جنبش سبز (جنبشی
که احترام به حق رای ش��هروندی
را در س��رلوحه کار خود قرار داده)،
گروههای مختلف جنبش زنان هر
کدام بنا به ظرفیت و توان خویش،
انواع و اقسام راهکارها را برگزیدند تا
در شرایط پُرفشار سیاسی و هجمه
های پیاپی در طول سال گذشته ،هر
یک به سهم خود کانون های مقاومت
جنبش زنان را تداوم بخشند .تنوع
در روش پایداری و انتخاب آگاهانه
ی میدانه��ای مختلف مب��ارزه در
مجموع باعث شد تا کلیت جنبش
زنان در این تالطم عظیم اجتماعی
و سیاس��ی «زنده و س��رپا» بماند و
بتواند روحیه و امید کنشگری خود
را «حفظ» و تداوم بخشد.
.......................
پیوند میان جنبش زنان و جنبش
سبز همانطور که ذکر شد فراوانند
و همین پیوندها زمینه س��از شکل

نسل ما دهه پنجاهی ها ،درددلی با شما
کاوه (ایران زمین)

ما نسل سوخته انقالب ننگین رژیم
جمهوریاسالمیهستیم.
نسلی که نه لذت دوران
محمدرضاشاه را برد نه خیری از
خمینی بی سواد و دجال دید....
نسل اعدامها و جنگ و بمبارانها
و موشک باران ها و شکنجه ها و
کتک های بی دلیل تو خیابان و نسل
ایست بازرسی ها و دوران خفقان
مطلق ایران...
نسل خلخالی ها و ری شهری ها و
الجوردی ها و قاضی مرتضوی های
جنایتکار و خونخوار...
نسلی که یا اعدام شد یا زندان افتاد
و یا کشته شد یا آواره دنیا.
نسلی که در دوران شکوفا شدنش
بازی شطرنج به گفته علمای آن
زمان حکم  ۷۰بار زنا با مادر خود را
داشت،
نسلی که برای گوش دادن به هر
نوع موسیقی شالق میخورد و
برای داشتن نوار کاست و همچنین
داشتن ویدیو زندان میرفت،
نسلی که نه حق رای داشت نه حق
شکایت نسلی که تا حرفی میزد به
بهانه جنگ خفه ش میکردند،
نسلی که جوانها به جای بازی بچه
گانه و تفریح باید به نمازهای جماعت
اجباری و حسینیه ها میرفتند
نسل گشت های کمیته و ثارالله
جنایتکار...
نسل سرباز بگیری تو خیابانها
نسلی که اگر در خیابان با دوست
جنس مخالف (دوست دخترت)
دستگیرت میکردند باید باهاش
ازدواج میکردی یا بالیی به سرت
می آوردن که تا آخر عمر از یادت
نمیرفت...
نسلی که برای راه رفتن با مادر یا
خواهر خود باید شناسنامه همراه
میداشتی

گیری «همگرایی س��بز جمعی از
فعاالن جنبش زنان» بود.
اما در این میان متاس��فانه برخی با
ایجاد ترس هایی هم چون «هم ذات
پنداری» غیرواقعی از جنبش مدنی
سبز کنونی با جنبش اسالم سیاسی
س��ال  ،57و «خطر سیاسی شدن
جنبش زنان» ،و یا با طرح گفتمان
«قربانی س��ازی و س��وء اس��تفاده
اب��زاری» از جنبش زن��ان و یا طرح
بحث های کلیش��ه ای و غیرواقعی
از مفهوم «استقالل» ،سعی کردند
که ضرورت پیوند جنب��ش زنان و
جنبش سبز (که می تواند سبب ساز
تقویت و همگرایی بخش وسیعی از
نیروهای جامعه مدنی ایران باش��د)
زیر سوآل ببرند و کنشگران جنبش
زنان را از ه��ر نوع تماس ،تحرک و
خطر کردن برای ورود به شبکه ها
و عرصه های جدید مبارزه (گشوده
شده توس��ط فعاالن جنبش سبز)،
بر حذر دارند اما واقعیت آن اس��ت
که جنبش زن��ان ،هرچند به لحاظ
تاریخی جنبش��ی نوپاست اما طی
دو دهه گذش��ته دارای شناسنامه،
هویت و گفتمانی مس��تقل ش��ده
اس��ت ولی اگر در شرایط گوناگون
نتواند خودش را با س��طح عمومی
پیکار مدنی در کشور منطبق سازد،
حقیقتاَ نمی تواند قدرتمند شود و
در اعماق جامعه ریشه بدواند حتا در
بلندمدت نخواهد توانست «استقالل
خود را نگه دارد».
زیرا تف��اوت می��ان «انزواطلبی» با
«استقالل گرایی» ،از زمین تا آسمان
است و برداشت غیرواقعی و یکسویه
از مفهوم «استقالل» و خلط کردن

این مفهوم پویا و متحرک با مفهوم
ایستا و غیردینامیک «انزواطلبی»،
صرفا باعث می ش��ود ک��ه فعاالن
جنب��ش زنان عم�لا از فرصت ها و
امکان��ات قابل مالحظه ی ش��بکه
های مردمی در جنبش سبز محروم
شوند.
از سوی دیگر گفتمان «سوء استفاده
ابزاری» ،گفتمانی مردانه اس��ت که
نه تنه��ا زنان را «صغی��ر» بلکه به
تبع آن ،جنبش آنان را نیز صغیر و
همواره در معرض «سوء استفاده» از
سوی «دیگری» و «غیرخودی ها»
نمایش می دهد .به نظر می رس��د
در چهارچ��وب این گفتمان مردانه،
کلیت جنبش زنان نیز مانند «دختر
باکره» ای تلقی می ش��ود که گویا
اگر به عرصه جامعه وارد شود ممکن
است مورد سوء استفاده جنسی قرار
بگیرد و عصمت اش به باد رود .پس
بهتر اس��ت در چهاردیواری «خانه
خود» منزوی و به دور از تالطمات،
خود را حبس کند.

سخنپایانی

دیدن ،ش��ناختن و س��پس رابطه
گرفت��ن ب��ا روندهای ت��ازه در یک
جنبش اجتماعی ،مستلزم داشتن
قلبی بزرگ و س��ینه ای گشوده و
پذی��را ،و در گرو ارتباط مس��تمر و
آگاهانه با بدنه و اجزای مختلف آن
جنبش است.
چرا که اگر گروه های جنبش زنان
با مخاطب��ان و اجزای بدنه جنبش
یعنی میلیون ها زن جامعه ارتباطی
ارگانیک و همدالنه داشته باشند بی
ش��ک تغییر و تحوالت و نیازمندی

نسلی که در عروسی گذاشتن
آهنگ جرم بود چه برسه به مختلط
بودن.
نسلی که شبها تفریحش نگاه کردن
به تیراندازی ضد هوایی به طرف
بمب افکنهای عراقی بود.
نسلی که در مدارس یا کتک
میخوردی یا در جلوی انجمن
اسالمی تحقیر و سرکوب میشدی...
نسلی که برنامه درخواستی رادیو آن
به این صدا میگفت:
«توجه توجه عالمتی که هم اکنون
میشنوید اعالم خطر یا وضعیت قرمز
است و معنی و مفهوم آن این است
احتمال حمله دشمن میباشد لطفا
محل کار و یا زندگی خود را ترک
کرده و به پناهگاه بروید!»
نسلی که تفریحش چسب چسباندن
به شیشه های خانه ،آبی کردن چراغ
های ماشین و سنگربندی جلوی
درب و پنجره زیرزمین ها و تو کوچه
ها بود.
نسلی که بیشتر عمر خود را در
جلوی سفارت ها برای ویزا و یا مراکز
نگهداری پناهندگان سپری کرده...
نسل دفترچه بسیج و کوپن و
سهمیه بندی برق و آب...
نسل شیر خشک کوپنی ،بنزین
کوپنی ،گوشت کوپنی ،شیر با
دفترچه بسیج ،تخم مرغ کوپنی،
مرغ کوپنی ،نان سهمیه ای ،حتی
الستیک ماشین با دفترچه بسیج ،و
بگیر تا آخر...
به ما میگویند دهه پنجاهی و یا به
عبارت دیگر نسل سوخته...
بله ما همان نسلی هستیم که جور
اشتباهات دو نسل قبل را کشیدیم
و با همه سختی ها و بدبختی هایی
که در زندگی داشتیم امروز دو نسل
بعد یعنی دهه  60و  70هم ارث
پدریشان را از ما مطالبه می کنند.
اگر چیزی از قلم افتاده بی زحمت
بگوییدMay 12، 2010 .....

های زنان جامعه ،راحت تر و سریع
تر به آنان منتقل می ش��ود و تحت
تاثیر متقابل آن ق��رار می گیرند و
رویکردهای تازه در درون جامعه زنان
را بهتر هضم و در برابرش واکنشی
منطقی نشان می دهند .می خواهم
بگویم آن بخش از جنبش زنانی ها
که ارتباط پیوس��ته تر ،و احس��اس
مسئولیت بیشتری در برابر نیازهای
جامع��ه زنان دارند و حرکت خود را
ن��ه صرفا «برای زنان» بلکه در عین
ح��ال «همراه با زن��ان» تنظیم می
کنند پرچمدار حرکت هایی شدند
که منطبق با شرایط جامعه مخاطب
ش��ان ب��ود و توانس��ت ب��ه تقویت
«جایگاه و محوریت زنان» و بالمآل
«قدرت گیری» هر چه بیشتر آنان
در تح��والت جاری کمک کند و در
نتیجه امکان تضمین «حقوق برابر»
برای زنان را در تحوالت آینده واقعا
افزایش دهد.
هرچند نه «همگرایی سبز جمعی
از فعاالن جنب��ش زنان» و نه دیگر
حرکت ه��ای پی گرفته ش��ده در
جنب��ش زنان در پیون��د با جنبش
س��بز ،هیچکدام با نگرشی «آرمان
گرایانه» که گویا جنبش س��بز می
تواند «همه خواس��ته های زنان» را
تحققبخشداتفاقنیافتادهاستبلکه
همه مدافعان وحدت و همگرایی ،با
این امید واقعی که تحقق خواس��ته
جنبش سبز (احقاق حق شهروندی
برای انتخاباتی آزاد) ،بتواند راه دراز
و پیچاپیچ دستیابی زنان به حقوق
شان را هموارتر سازد ،در این راه قدم
گذاشته اند.
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سپاسگزاری
غم زمانه خورم یا فراق یار کشم

به طاقتی که ندارم کدام بار کشم

سروران عزیزو عالیقدر
در روزگار تلخی که قلب ها شکسته و پیوندها گسسته است،
غم فقدان عزیزانی که جانشین ندارند،
آن هم در دیار غربت بیش از همیشه جانکاه است؛
در چنین لحظات دردناک،
اگر الطاف و همدردی های شما دوستان گرامی نمی بود،
تحمل اندوه از دست دادن

شهبـاز عزیز

برای ما غیرممکن بود.
با سپاس بیکران از محبت های فرد فرد شما
که با دیدار صمیمی تان در خانه
و همچنین با حضور گرم تان در مجلس یادبود،
و نیز با ارسال گل ،کارت ،فکس ،ایمیل
و درج پیام های همدردی در پیوند و ...و...
در این ایام دشوار همراه خانواده ی ما بودید،
سعادت و سالمت برای شما و عزیزان تان آرزو داریم.
اگر به علت تالمات روحی عرض سپاس و تشکر حضوری مقدور نشد،
استدعای عفو و بخشش داریم.
خدا نگهدارتان باشد.

گلی ،لیال و فریدون مودت

نام زیبای تو...
اگر از خانه عشقم نروی
و بمانی با من
همه گل های دلم را به تو خواهم بخشید
اگر از خانه عشقم نروی
عطر نرگس ها را بتو خواهم پاشید
تاج خورشید نهم بر سر تو
ماه را می کشم از ابر برون
می گمارم بر تو
کوچه را فرش کنم از گل یاس
به تنت می پوشم از حریر باور
از گل سادگی و عشق لباس
از سیاهی شب یلداها
سرمه چشم تو را خواهم ساخت
قلمی خواهم ساخت
از نی باغ بهشت
جوهر از شیشه ذات
کاغذ از صفحه دل
نور از شمع حیات
تا نویسم همه جا نامت را
نام زیبای تو را
شهبازم...
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------------------------------------------------------------------------.انسجامورضایتوخشنودیمشتریانمترادفاست، باکیفیتChristie’sنام
Christie’s Great Estate  وChristie’s تالش عمده
.بازاریابیوتضمینتعاملبرتربینآنان است،کمکبهباالبردندیدخریدارانوفروشندگاندرشناخت
 تنهامرکزمعامالتیبینالمللیبااستانداردهایعالیدررابطهباموازینمشخصChristie’sGreatEstate
.و نظارت دقیق بر بازار خرید و فروش و داشتن تجربه در معامالت امالک و مستغالت ُمعظم است
. در مونتریال برگزیده شده استChristie’s مفتخر است که به عنوان رابط ویژهProfusion Realty Inc
------------------------------------------------

Westmount adj.: $1 825,000 Beautiful
'English' brick detached cottage. 3 storey
home with a very luminous basement,
5bdrms, 3+2 baths, a/c, 2 fireplaces, garage

Cote St-Luc: $599,000. Gorgeous
3 bdrm det. split-level. Totally renovated in 2006, design eat-in kitchen,
corner lot, a/c, 2 renovated bathrooms

Town of Mount Royal: $899,000. 5
bdrm split-level, 3+1 baths, 2 fireplaces,
garage, a/c, cathedral ceiling.

Nun’s Island: $828,000. Val de l'Anse
Magnificent waterfront penthouse, 2
bdrms + very large mezzanine. 2 terraces
and spectacular view on the river and city
skylight. 2 garages, pool, a/c.

Cote des Neiges: Place Decelles.
$149,000. Big 3 ½ corner unit, 3rd
floor, near hospitals and University
of Montreal and HEC.

SOLD

Nun’s Island : Sommet IV. Penthouse with 3 bdrms, 2+1 baths,
view of city and river, pool, a/c

REDUCE

D

Outremont: $1 650,000. This 3 storey’s
home features a fabulous view on Outremont park & on Mount Royal. 5 bdrms,
4+1 baths, 1 garages, a/c, fireplace

مریم خالقی

St-Sauveur: Beautiful cozy chalet, view of
lake, 3 bdrms, 1+1 bath, private access to
lake Breton, large family room with wood
fireplace, very large terrace w/beautiful view,
few minutes from the St-Sauveur village.

Cell: (514) 983-5415
_________________________
Maryam Khaleghi
ProFusion Realty RF
Couriter Immobilier Agréé
Enterprise independante et autonome

1361 Greene Avenue

Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com

L’OEUVRE GIVE PEACE A CHANCE
!به صلح شانس بدهید

- Le 26 mai 1969, John Lennon
et Yoko Ono arrivaient à Montréal
pour leur fameux bed-in pour la paix.
41 ans plus tard, le 31 mai 2010,
la Ville de Montréal a inauguré l’oeuvre
Give Peace a Chance,
réalisée par l’architecte paysagiste MarieClaude Séguin et l’artiste Linda Covit.
Ce projet, exemplaire d’un travail
d’intégration réussi entre l’architecture de
paysage et l’art, commémore l’événement
pour la paix tenu à Montréal il y a plus
de 4 décennies et perpétue un message de
paix et une vision humaniste du monde.
Élaborée dans un véritable esprit de collaboration entre l’architecte paysagiste
et l’artiste, l’intervention prend la forme
d’une oeuvre ou la part apportée par chacune des discipline est indissociable de
l’autre. Cet aspect du projet est notable et
constitue un exemple réussi de la délicate
opération d’intégration de l’art public
dans un projet d’aménagement.
L’oeuvre est composée d’un passage pavé
de calcaire dont certaines dalles sont
gravées du message Give Peace a Chance
en différentes langues et d’une insertion de
végétaux qui ponctue le parcours. Réalisée
dans le cadre du réaménagement du secteur de l’entrée Peel du parc du MontRoyal, l’aménagement devient la porte
d’entrée principale du Mont-Royal depuis
le centre-ville de Montréal. Un processus

ب��ه فینال باز مانده و به مقام س��وم
.بسنده کرده بودند
تیم فوتس��ال ایران س��ال گذشته
میالدی نیز از س��وی پایگاه خبری
معتبر «فوتس��ال پالنت» به عنوان
بهتری��ن تیم ملی فوتس��ال مردان
 انتخاب شده۲۰۰۹ جهان در سال
.بود
نتایج درخش��ان تیم فوتسال ایران
در دو س��ال گذشته و تساوی دو بر
دو ملیپوشان مقابل برزیل در اوائل
 از دالیل انتخاب این تیم،سال جاری
۲۰۰۹ به عنوان بهترین تیم س��ال
.اعالم شده بود
تیم ملی فوتسال برزیل در سالهای
 از سوی این پایگاه۲۰۰۸  و۲۰۰۷
خبری به عنوان بهترین تیم فوتسال
.جهان معرفی شده بود

rigoureux d’analyse du paysage a été mené
afin d’intégrer de manière cohérente un
nouvel élément signifiant dans ce secteur
névralgique et sensible de la Ville.
L’association des architectes paysagistes
du Québec tient à souligner l’exemplarité
de ce projet tant pour l’élaboration d’un
concept intégré ou architecture de paysage
et art public crée un lieu de qualité que
pour son intégration au milieu existant.

 اصغر،در این دیدار مجید رئیس��ی
حسنزاده و مسعود دانشور (دو بار) و
 جواد اصغری مقدم و،محمد طاهری
حسین سلطانی (یکبار) برای ایران
.گلزنی کردند
، گل زده۵۶ خط حمل��ه ایران ب��ا
بهترین خط حمله این رقابتها را به
.دست آورد
تیم ملی فوتس��ال ژاپ��ن نیز با برد
 به مقام سوم این دوره از،تیم چین
.رقابتها دست یافت
یازدهمی��ن دوره رقابته��ای جام
ملتهای آس��یا از دوم خرداد ماه به
میزبانی ازبکس��تان آغاز شده بود و
امروز نهم خرداد ب��ا قهرمانی ایران
.پایان یافت
ملیپوشان فوتسال ایران در حالی به
عنوان قهرمانی آسیا دست یافتند که
چهار سال پیش در شهر تاشکند با
قبول شکست مقابل ژاپن از راهیابی

تیم ملی فوتسال
ایران قهرمان
آسیا شد

تیم ملی فوتسال ایران برای دهمین
بار به مقام قهرمانی رقابتهای جام
.ملتهای آسیا دست یافت
 دوره۱۰ تی��م ملی ای��ران ک��ه در
گذش��ته رقابتهای قهرمانی آسیا
 روز، قهرمانی دس��ت یافته بود۹ به
 می با شکست هشت بر29 ش��نبه
 دهمین عنوان،سه تیم ازبکس��تان
.قهرمانی را کسب کرد
نیم��ه اول دیدار تیمه��ای ایران و
ازبکس��تان (میزبان مس��ابقات) با
نتیجه س��ه بر دو به س��ود ایران به
.پایان رسیده بود

فروشگاهکوهنور

ُب
راسارد
و
الوال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی
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 حواله پولی سریع و مطمئن
در افغانستان و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های
ترکی زیبا در اندازه های مختلف
 CD و  DVDافغانی تازه...
انواعکارتتلفن

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

LAVAL
گشایش
شعبه2

)1) 2550 Lapiniere (Brossard
2) 398, boul. Curé-Labelle, Laval

3-5206 DÉCARIE Montreal, QC H3X 2H9

since3
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فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان
جـلدهای 5 ، 4 ، 3،2 ،1

مبلغ  120دالرچک یا مانی اوردر،
در وجهEPIDEMIO-SEARCH INC. :
به نشانی زیر ارسال دارید.
کتابها سریعا پس از دریافت مانی اوردر،
به نشانی شما ارسال خواهد شد.
در ضمن برای اطالعات بیشتر میتوانید با شماره فکس ها
و یا ایمیل زیر تماس بگیرید
514-313-5656 & 514-323-2174

____________________
5655 Sherbrooke W.

Tel.: 514-996-9692

H4A 1W6

Fax:514-313-5656
Vancouver: (604) 921-IRAN; R. Mahjouri

دکتر ریموند رضایی

 ارسال ارز به ایران و هر نقطه دنیا

Aliko Financiers Services

در کوتاه ترین زمان

Tel.: (514) 871-1119

1112 boul Saint-Laurent Montreal, QC, H2Z 1J5

Tel.: (514) 917-9988
Fax: (514) 871-0001

نبش رنه له وک (چایناتاون)

www.circumcisionmontreal.com

پارستورز

در خدمت هموطنان سراسر کانادا
_______________

مونتریال ،تورونتو ،ونکوور
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

7روز
هفته

پزشک خانواده (بدون وقت قبلی)
1253 Rue Guy
اورژانس
Tel.: (514) 933- 8383
متخصص
پزشکان
Metro: Guy
ختنه کودکان

 DELTA MOVINGکلیه امور حمل و نقل
با 18سال سابقه درخشان

NDG,

Tel.: 514-481-0671

Email: Paivand@videotron.ca

ارسالارز

Tel.: (450) 676-9550

تابستان امسال :بنیامین
درمونتریال >> پاالس

جواد ایراخنواه

 Mailing Address:

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

عینک فرهت

Tel.: 514-622-8686

&TRAVEL

EPIDEMIO SEARCH INC.:
5850 RUE DE SEIGNE
ST- LEONARD, QUEBEC
HIP 1G8 Canada
FAX: (514) 323-2174

E-mail: epidemiosearch@yahoo.com

FLY ANY TIME,
!ANY WHERE

Vancouver
128, 15th St.
East ave,
N. Van. BC,
V7L 2P9
Tel: 604-982-0909
Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca

مناینده هما
در آمریکای شمالی

Toronto Branch:
7368 Yonge St.,
Suite PHA,
Thornhill,
Ontario, L4J 8H9
Tel: 905-762-0700
Fax: 905-762-0800
email: toronto@pars.ca

Head Office
Montreal:

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

Tel: 514-938-7277
Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

زماسیب

وست آیلند

NDG
صولایران
گاهحم
دوغپ جآبلیموی
حرا

یک و یک

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551

>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

پلوپزامرپیال:
خمصوصتهدیگایرانی
متاماتوماتیکرسید

(در سایزهای ،12،10،8و 20کاپ)

شهد رسید

خربزه م

کلیه

م و لوازم
اقال
بادام تلخ

www.akhavanfood.com

پیک نیک

گل سرشور
و

>> انــار رسید
انواع کباب و جوجه،
منقل ،بادبزن و..

برجن مرغوب .99
رویــال
 10پوندی
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