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شــریف

موسسه مالی

_______

تبدیل ارز

1010

گـروه پـاسیفیـک

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca

صرافی و انتقال ارز  -کلیه امو ر مهاجرت

I.C.P. Inc.

■ انتقال ارز به اغلب کشورها و برعکس ،تبدیل ارزها بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات ،بدون کارمزد ،با نرخ بهتر
■ کلیهامورمهاجرتی:توسطخامنعلیمحمدی(بهبهانی)،

عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

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

www.ic-pacific.com
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جریمه گرفته اید:
نگران نباشید!

"دولتمردان ايرانی مسئول مرگ زندانيان هستند" ،بيانيه مشترک فدراسيون
بنياملللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

عبدالکري��م الهيج��ی ،نايب رييس
فدراس��يون بين المللی جامعه های
حقوق بش��ر و رييس جامع��ه دفاع
از حقوق بش��ر در اي��ران امروز گفت:
«درگذش��ت ه��دی صاب��ر در زندان
اوين نش��انه ديگ��ری از خط��ر بروز
فاجعه انس��انی در زن��دان های ايران
اس��ت .ش��رايط در زندان های ايران
بسيار پايين تر از موازين بين المللی
اس��ت و روز به روز نيز بدتر می شود.
دولتمردان مسئول امنيت و جان تمام
زندانيان هستند ،اما پيوسته از رفتار
منصفانه و انس��انی ب��ا زندانيان ـ به
ويژه زندانيان عقيدتی ـ کوتاهی می
کنند .اکثر زندانيان از امکان رسيدگی
پزش��کی و امکانات بهداشتی محروم
هس��تند .کارشناسان س��ازمان بين
المللی نظارت بر زندان ها که در ليون
مستقر است ،سال هاست که خواهان
بازديد از زندان های ايران شده اند ،اما
جوابی نگرفته اند .جامعه بين المللی

بايد مقامات ايرانی را به گش��ودن در
زندان ها برای چنين بازديدهای وادار
کند».
گزارش های دريافتی از ايران حاکی
است که آقای هدی صابر ،يک زندانی
سياس��ی ديگ��ر ،پس از ي��ک هفته

اعتصاب غ��ذا ،در اعت��راض به مرگ
هاله سحابی که در اثر حمله ماموران
امنيتیدرگذشت،در تاريخ  ۲۰خرداد
 ۱۳۹۰در زن��دان اوين در تهران جان
خود را از دست داده است)۱( .
ص5 :

به سرپرستی
رضا ناظم
(وکیل)
 ص6 :

 ۱۳۰۰تن از معترضان در
ناآرامیهای سوريه کشته شده اند

 ص8 :

آیت اهلل خامنهای

جلویهارپر
رابگیرید!

ص14>> :

حمید متبسم  ،ساالر عقیلی

و ارکستر پردیس
پروژه ای تازه برای ارکستر
بزرگ سازهای ایرانی و غربی
Sunday July 25

عفو
بنیامللل -
پنجاه سال
فعالیت
داوطلبانه
حقوق
بشری  ص12 :

 ص13 :

19ژوئن،
روز پدر
گرامی
باد!

ارتباط احتمالی
تومور مغزی و
استفاده از تلفن
همراه
ص22 :

پیکرهیمردهیجمهوریاسالمی


 ص36 :

دکترانصاری

هژبر زندی
امورفاینانس

مهــاجرت

مهتابثقفی
حساب کتاب

یحیی آبادی

کاریکاتور

nadime
teen's
corner

پزشکی28>> :

کـتنه
ماریا ُ

>>6

>> 37

>> 7

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

>> 35

Tel.: 514-439-1444 |5057 Avenue Victoria | Montréal, QC H3W 2N2
Ninous Givargiznia, BSc.
Real Estate Broker

فیروز همتیان

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

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

fhemmatiyan@sutton.com

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

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

Cell.: (514) 816-4080
 با  ۱۰سال جتربه
 در کمترین زمان
 بهترین بها
جنب دانشگاه

نینوسگیورگیزنیا

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

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:
جراح دندانپزشک

514-844-4492
:Guy



1405 Maisonneuve W.

!allows you to sell by yourself
www.propriodirect.com

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات
با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

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

1155 Rene Levesque w. #2500
Montreal, Qc., H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.426.3596

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

صرافیخضر

انتقال ارز به ایران در کمتر از 24
ساعت و با تضمین بهترین نرخ روز
NEW address:

1449 St. Catherine O
Montreal Quebec H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Fax : 514 989 0029

GUY

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

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

وحید خلجی محضردار ومشاورحقوقی

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

همایون انصاری The only licensed broker, who

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

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

برای اطالعات بیشتر
با من
متاس بگیرید:

ProFusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

%

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

2

Montreal, Quebec, H3B 2N2

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

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

انتقـال ارز

امیرسام:
امالک...

pg. 36

صرافی  5ستاره

ص28> :

شهباز
خنعی

>> 12

>> 36

>> 37

حسین
باقرزاده

Phone: (514) 700-0303

from
only

فرازها و فرودهای القاب و عناوین
وقتی آمارهای
وزارت ارشاد واقعیت
را پنهان می کنند

ماکمکتان
میکنیم!!

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

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

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

سالنآرایشفریبا
 کوتاه کردن مو
 رنگ
 بند و ابرو
 فر
 هایالیت

's cut

 man
en cut , highlight
 wom
perm
r,
lo
o
c

air cut & eyebrow
h
s
id
 k
g face
in
n
a
 cle

Unisex

____________________

3363 Cavendish

(514)487-0800

نادرخاکسار

مشاور امالک :مسکونیوجتاری
 با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-969-2492
Chartered Real Estate Broker
Nader Khaksar
Ramier Realty
3675 DES SOURCES, SUITE 109
D.D.O, QC H9B 2T7

Tel.: 514-683-8686

2
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2009 Maybach 57S
Sedan

2007 MercedesBenz E-Class E350
4MATIC Sedan

2007 MercedesBenz SL-Class
SL550 Roadster
Convertible

1390  خرداد25  1010  شماره 18 سال

www.paivand.ca

رضازرین

2008 MercedesBenz S-Class S550
4MATIC Sedan
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2007 MercedesBenz CLKClass CLK350
Convertible

9
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07 to t
0
2
from rtified a
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%
5
2
1.

2009 MercedesBenz C-Class C300
4MATIC Sedan

ears

6y
up to

Reza Zarin

2008 MercedesBenz B-Class B200
Hatchback

2008 MercedesBenz C-Class C300
4MATIC Sedan

2008 MercedesBenz M-Class
ML320CDI
4MATIC SUV

2007 MercedesBenz CL-Class
CL600 Coupe

Assistant pre-owned
Sales Manager
Tel.: 514-735-3581 Ex.: 494
Direct call: 514-993-7085
___________________
Automobiles Silver Star
Montréal Ltd.

7800 boul Décarie
Montréal, QC H4P 2H4

Tel.: (514) 735-3581
rzarin@silverstar.qc.ca

www.silverstar.ca

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Financing

وام با نرخ بهره

%
0

for certain
cars only

در خدمت هموطنان گرامی

2

3
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خدمات و ی فارت وریا ال ی اریان رد و ریال
اطالعیه

قابل توجه هموطنان مقیم مونتریال و حومه

به منظور رفاه حال هموطنان عزیز ،سفارت جمهوری اسالمی ایران در اتاوا
در نظر دارد هیئتی را جهت ارائه خدمات کنسولی بزودی به مونتریال اعزام نماید.
خواهشمند است جهت ثبت نام و تعیین وقت قبلی،

در روزهای دوشنبه وسه شنبه وچهارشنبه
مورخ 13و 14و 15تیر1390

برابر با  4و  5و  6جوالی  2011از ساعت  9الی 17
صرف ًا با شماره
613-797-6208
تماس حاصل نمائید.
(توجه :لطف ًا از تماس با سایر شماره تلفن های سفارت در این خصوص خودداری نمائید).
متقاضیانی که ثبت نام می نمایند قب ً
ال به وب سایت سفارت
www.iranembassy.ca
مراجعه و نسبت به تهیه مدارک الزم و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و باخود همراه بیاورند.
بدیهی است هیئت کنسولی از پذیرش افرادی که ثبت نام ننمایند ،معذور است.
________________________________________________
تاریخ ومحل ارائه خدمات کنسولی در مونتریال متعاقب ًا اعالم میگردد.
________________________________________________

سفارت جمهوری اسالمی ایران  -اتاوا

یکشنبه  19ژوئن 2011
در پارک انگرینیون

4
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ماز جبرانی در مونتریال Just for Laughs Fest

در ش��هادتنامه ای که به تاريخ ۲۳
خ��رداد منتش��ر ش��د ۶۴ ،زندانی
سياس��ی که همگی از ه��م بندان
هدی صابر هس��تند ،اع�لام کردند
که او پس از احساس درد در ناحيه
سينه و اختالل در سيستم گوارشی
«در س��اعت چهار بامداد جمعه ۲۰
خردادماه ب��ه بهداری مس��تقر در
زندان اوين منتقل شد اما دو ساعت
بعد در حالی که از درد به خود می
پيچيد و می گف��ت "در بهداری نه
تنها هيچ رسيدگی به وضعيتم نشد
بلکه مورد ضرب و شتم و توهين قرار
گرفته ام»".
در پی وخامت حال او و بروز اسهال
و تهوع ،چند س��اعت بع��د او را بار
ديگ��ر بر روی برانکار بيرون بردند و
او در شرايط نامعلومی در همان روز
درگذشت.
هدی صاب��ر (زاده  ،)۱۳۳۸روزنامه
نگار و فعال سياسی ،طی يک دهه
گذشته بارها بازداشت شده و هربار
مدت های طوالنی ،از چندين ماه تا
دو سال ،را در زندان گذرانده بود.
در هنگام فوت ،او از  ۲مرداد ۱۳۸۹
در بازداشت به سر می برد.
در دو سه دهه گذشته ،تعداد زيادی
از زندانيان ايرانی در نتيجه شکنجه
و بدرفتاری های ديگر ،محروميت از
رسيدگی پزشکی ،کوتاهی مسئوالن
زندان و خط مشی احتماال عمدی
س��ر به نيس��ت ک��ردن بعض��ی از
زندانيان سياس��ی جان خ��ود را در
زندان از دست داده اند.
فهرس��ت زير نام بعضی از زندانيان
عقيدتی و سياس��ی در اي��ران را در
برمی گيرد که در يک دهه گذشته
جان خود را در زندان از دست داده
ان��د ،اما اين فهرس��ت به هيچ وجه

کامل نيست:
• زهرا کاظمی ،عکاس خبری
ايران��ی ـ کاناداي��ی ،در نتيجه
ضربه به جمجه در تير ۱۳۸۲
در زندان اوين جان باخت.
عرب ايرانی ،در
• عل��ی بترانیِ ،
تظاهرات��ی در فروردين ۱۳۸۴
در اهواز (خوزستان) جان خود
را از دست داد.
• اکب��ر محم��دی ،فع��ال
دانش��جويی ،در مرداد ،۱۳۸۵
در زندان اوين جان باخت.
• ول��ی الله في��ض محمدی،
زندانی سياس��ی ،در ش��هريور
 ۱۳۸۵در زندان اوين جان خود
را از دست داد.
• زهرا بنی يعق��وب (نيز زهرا
بنی عام��ری) ،دانش آموخته
پزش��کی از دانش��گاه تهران،
در مهر  ۱۳۸۶پ��س از اين به
همراه نامزدش به وسيله ِ
گشت
نهی از منکر بازداشت شد ،در
بازداشتگاهی در همدان جان
خود را از دست داد.
• ابراهيم لطف اللهی ،دانشجوی
ج��وان ُکرد ،در دی م��اه  ۱۳۸۶در
زندان سنندج جان خود را از دست
داد.
• عبدالرضا رجبی ،زندانی سياسی،
در مهر  ۱۳۸۷در زندان رجايی شهر
جان باخت.
• امير حسين حشمت ساران ،فعال
سياس��ی ،در اس��فند  ۱۳۸۷پس
از انتق��ال از زندان رجايی ش��هر به
بيمارستان جان باخت.
• اميدرضا ميرصيافی ،وبالگ نگار،
در فروردي��ن  ۱۳۸۸در زندان اوين
درگذشت.
• حداقل سه بازداشتی ،به نام های

The Ethnic Show, hosted by Maz Jobrani,
July 21 to 24 at 7 and 9:30 p.m.

>> Club Soda:
1225 St. Laurent Blvd.
information: 514-845-2322
or go to www.hahaha.com

خشکشوییفرویو
)(Fairview
کلیه امورخشکشویی
همراه باترمیم لباس
سرویس عالی،
سریع و… با نازل ترین قیمت

دروستآیلند

در خدمت هموطنان گرامی
امير جوادی فر ،محسن روح االمينی
و محمد کامرانی ،در تابستان ۱۳۸۸
در بازداشتگاه به شدت غير استاندارد
کهريزک جان باختند .چند تنديگر
نيز پس از آزادی در نتيجه شکنجه
ها و بدرفت��اری های ديگری که در
همان بازداشتگاه متحمل شده بودند
درگذشتند.
• غالمرضا بي��ات ،جوان ُک��رد ،در
مرداد  ۱۳۸۹پس از ضرب و ش��تم
در بازداش��تگاهی در کامي��اران در
گذشت.
اطالع��ات دقیق و کامل تر در وبگاه
زیر:
www.fidh.org

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

مسکن و جتاری

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

www.masoudnasr.com

مسعود نصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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
_________________________

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

Tel.: 514-777-3604
لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی
½
½
½
½
½
½
½
½
½

5263, boul Cavendish,
Montreal, Quebec, H4V 2R6,
Email: loyale.accounting@gmail.com

Criminal
& penal

law

½ رانندگیهنگاممستی
½ جرائم اداری و کالهبرداری
½ خشونتخانوادگی
½ حمله،تهدید،تخلفاتجنسی
½ سرقت و تعدی به حریم خصوصی
½ حمل و پخش مواد مخدر
½ تخلفات جزائی :اشخاص و شرکت ها
½ جرائم راهنمایی و رانندگی :سرعت و...
½ درخواست عفو و ابطال اسناد

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

www.nouraie.com
)(Lawyer of the Year 2007 – Pro bono
)(AJBM











بیزنس خود را با مشاوران حرفه ای ما
توسعه و ارتقاء دهید.

«بیزنس» ،کسب و کار ماست!






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

FLY ANY TIME,
!ANY WHERE

• باتخفی�ف وی�ژه برای
هموطنانگرامی
) (Pointe Claire
• با پارک اختصاصی برای
رفاهمشتریان
Tel.: 514 694-7036

995 boul St-Jean

Business Financing
Business Development
Franchise Purchasing
Business Start-up
Business Plans & Forecasting

امیرکفشداران







مشاوره در کلیه امور مالی و جتاری
مشاوره برای توسعه بازرگانی
مشاوره در امر خرید فرانچایز
مشاوره در امور راه اندازی کسب وکار
برنامه ریزی و آینده پژوهی بازرگانی
_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.
Montreal, QC H3A 1E4

Tel.: 514-303-2977
Fax: 514-303-6522

www.lexfiducia.com / info@lexfiducia.com.

پارستورز
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ایران...

!tout le monde en parle

ایران در رتبه آخر
گزارش ساالنه
حاکمیت قانون در
جهان

بزرگترین مؤسسه خیریه در دنیا،
دریافت کردهاست.
در گزارش ت��ازه این پروژه در مورد
ایرانآمدهاستکه«مسئولیتپذیری
دولت ایران ضعیف است و در رتبه
پنجاهونهم جهان��ی و رتبه آخر در
منطقه ق��رار دارد ،فس��اد اداری در
ایران فراگیر است و دادگاهها گرچه
نسبتاً کارآمد ،اما دستخوش فساد و
مداخله سیاسی هستند».
این گزارش ادام��ه میدهد« :ایران
ب��ه عنوان کش��وری تحت تس��لط
کامل دولت ،نیروی انتظامی نسبتاً
نیرومن��دی دارد ،ام��ا از ای��ن نیرو
بیشتر به عنوان ابزاری برای ارتکاب
خش��ونت و کمک به منافع خواص
استفاده میشود».
در بخشهای دیگر این گزارش ،قید
شدهاست که حفظ حقوق بنیادین
شهروندان در چین «ضعیف» است
و در روسیه «نواقصی جدی» در این
زمینه وجود داد و ایاالت متحده نیز
در زمینه تبعیض با مشکالتی روبهرو

در گزارش س��االنه بررس��ی میزان
حاکمیت قانون در جه��ان که روز
دوشنبه منتشر ش��د ،ایران از نظر
حفظ حقوق اساسی شهروندان خود،
در بیش از یکصد کش��ور در سراسر
جهان در رتبه آخر قرار گرفت.
در جدول��ی که در این گ��زارش با
نام «ش��اخص حاکمی��ت قانون در
پروژه عدالت جهانی» منتشر شده،
ای��ران از نظر محافظ��ت از حقوق
بنیادین شهروندان در جایگاه آخر ،و
کشورهای سوئد و نروژ در باالترین
رتبهها قرار دارند.
«پ��روژه عدالت جهانی» س��ازمانی
چندملیتی است که اعتبارات الزم
برای بررس��ی حاکمی��ت قانون را
از «بنی��اد بیل و مِلین��دا گِیتس»،

•
•
•

است.
درپیوندباچین،اینگزارشمیافزاید
که این کشور آسیایی نسبت به قبل،
«پیشرفتهای بزرگی» در ارتباط با
کیفیت،کارآمدیومسئولیتپذیری
نهادهای قانونی خود داشتهاست.
گزارش «پ��روژه عدالت جهانی» ،از
هند به عنوان کشوری با «حفاظت
ق��وی از آزادی بیان ،برخ��وردار از
قوه قضائیه مستقل ،و دولتی نسبتاً
ش��فاف و پاسخگو» یاد میکند که
البته نهادهای اداری آن نیاز به بهبود
کارآییدارند.
در گزارش سال  ۲۰۱۱خانه آزادی
در م��ورد آزادی در فضای مجازی،
آزادی بی��ان در  ۳۷کش��ور م��ورد
بررسی قرار گرفت که در این میان،
اس��تونی و ایاالت متحده به ترتیب
بهترین جایگاه را از آن خود کردند
و ای��ران در پایینتری��ن رتب��ه این
ردهبندی قرار گرفت.
ای��ران در ردهبندی ش��اخص صلح
جهانی در س��ال ج��اری میالدی،
سال  ۲۰۱۱در رتبه  ۱۱۹و باالتر از
روسیه ،اسرائیل ،ترکیه و بحرین قرار
گرفته بود.
س��ازمان ش��فافیت بینالمل��ل در
گ��زارش س��ال  ۲۰۱۰خ��ود رتبه
شفافیت اقتصادی ایران در جهان را
جایی پایینتر از زیمبابوه ،هائیتی،
نیجریه،فیلیپین،گوآتماالوجیبوتی
اعالم کردهاست.

نسرین پارسا

Voyages Lexus

•
•

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

(514) 849-7711 Ext.: 243

 Tel.:

________________________________
1455 PEEL, local 148,

نسرین پارسا :مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

 حتویل بلیت در محل
کار شما در اسرع وقت

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

رستوران و فروشگاه فردوس

 Marché Ferdousمواد غذایی ایرانی و شرقی

اسپشالما:
 12سیخ کباب کوبیده:
20.99
 12سیخ جوجه بدو ن
استخوانباربکیوروی
زغال23.99 :
انواعکارتتلفن
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Corner: Mackay
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

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

سایت مجموعه آثار

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

تظاهرات تک نفره یک دختر
در سنای کانادا !

یکش��نبه  5ژوئن :یکی از کارکنان دفتری مجلس سنای کانادا با نام Brigette
 DePapeدر هنگام قرائت برنامه های آینده نخست وزیر توسط دیوید جانسون،
فرماندار کل این کشور ،با در دست گرفتن پالکاردی با واژه های جلو هارپر را
بگیرید درصحن اصلی مجلس ایستاده و به انتقاد از سیاست های نخست وزیر
ابقا شده کانادا پرداخت.
این فارغ التحصیل  21س��اله دانشگاه اتاوا ،پس از  20ثانیه تظاهرات تک نفره
بدون صدا ،توسط یکی از مسئوالن به بیرون هدایت شد.
خانم  DePapeکه بالفاصله اخراج گردید ،در گفت و گو با خبرنگاران ،حرکت
خود را نوعی درخواس��ت از مردم برای انجام اعتراض های مشابه " بهار عربی"
در کانادا عنوان کرد.
آخرین گزارش ها حاکیس��ت ،مایکل مور ،فیلمساز مشهور و منتقد آمریکایی،
ضمن تقدیر از حرکت بجا و شجاعانه بریجت ،به وی پیشنهاد یک شغل جدید
داده است.

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

کیـــترینگ
جمـــال
انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی

چای قهوه

ش هــر
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ار:
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گوشت
گ
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غذا آماده
take
برای out

________________
6107 Sherbooke W.

روبروی ویدئوتران

1451 Ste-Catherine w.

1010

سیروس
یحیی آبادی

آگهی :پیوند

درچندقدمی تپش و اخوان

>> یک مرغ کامل:
باربکیو روی زغال13.99 :

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

Tel.: 514-484-8072
________________

 12سیخ چنجه23.99 :
و یا میکس  4سیخ
از هر دو23.99 :

جنب دانشگاه کنکوردیا
در قلب مرکز شهر

امیر خدیر ،مناینده ی کبک سالیدر و
تنها مناینده ایرانی تبار مجلس کبک،
این روز ها موضوع داغ داغ داغ همه
رسانه های کبک است ،هیچ روزنامه و
رادیو تلویزیونی نیست که سرگرم کشتی
گرفنت با دوست و دشمن دیدگاه های
امیر ما نباشد ،از بوشار ،تا نوعروس /
داماد سلطنتی ،تا پالن نور ،بایکوت
کفاشی ،تا کفش پرانی تا ..تا...
آه ،امیر خودمان این روزها سخت
مشغولاست...

س�اندویچ م�رغ $6.00 ............................................................
س�اندویچ زبان $6.00 ............................................................
س�اندویچ مغز $6.00 ...............................................................
ساندویچ کوکوس�بزی $6.00 .............................................
ساندویچ سوس�یس بندری $6.00 ..................................
س�اندویچ کالباس $6.00 ......................................................
س�اندویچ الویه $6.00 .............................................................
س�اندویچ کتلت $6.00 ...........................................................
ساندویچ کتلت مرغ$6.00 ..................................................
ساندویچ کباب لقمه$6.00 ..................................................
ساندویچ جوجه کباب $6.00 ..............................................
ساندویچ فیله کباب $6.00 ...................................................
ش�له زرد $2.00 ..........................................................................
آش رش�ته $4.00 .......................................................................
س�وپ جو $4.00 .........................................................................
ته چین م�رغ $7.00 ..................................................................
کوفته تبریزی $7.00 ...............................................................
کشکوبادمجان$7.00...............................................................
شنیتسل مرغ $6.00 ...............................................................
دل و جگر م�رغ $6.00 .............................................................
خوراک لوبیا $4.00 ....................................................................
میرزاقاسمی $7.00 ....................................................................
س�االد س�بز $6.00 ...............................................................
س�االد یونانی $5.00 ...............................................................
بستنی فالوده $3.00 ...............................................................

ساعات کار 7 :روز هفته:
از  11و نیم صبح
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

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،باپیوند
ونکوور(کهبصورتهفتگیمنتشر
میشود)تنظیممیگردد.

•

_________
برایمابنویسیداما...
کوتاه ،زیباتر است

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

•

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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"فریاد با لبان بسته"!

ایران نگاه کن
ایران نگاه کن این جنگل است
که ناباورانه می روید
بعد از حریق های پیاپی
ایران نگاه کن

شهباز خنعی
Shahbaznakhai8@gmail.com

جنگل هنوز پر ز تپش ایستاده است
با گیسوانی درهم و رنگین
با دست های از جوانه و از گل
ایران نگاه کن نگاه کن نگاه

من مرگ را به ترس
ترس را به خشم
خشم را به عشق سپردم
عشق را کنون با خود میان دریای جنگل بردم
من در کنار یاران
فریاد با هزاران
ایران نگاه کن...ایران نگاه کن...ایران نگاه کــن

تاج خروس های سحر را بریده اند،
ِ
در خاک کرده اند،
از خاک ،رسته خرمن انبوه الله ها.
ای باد  ،گوش کن!
این الله های خونین فریاد می کشند:
ـ بیداری ای سحر؟
آیا هوای دیدن ما داری ای سحر؟
نادرنادرپور،رستخیز
«از آسمان تا ریسمان»

چند سال پیش ،منوچهر محمدی جوان
دانشجویی که همراه با برادر زنده یاد خود
درپی قیام دانش��جویی  18تیر  1378در
چنگالدژخیمان نظام والیت مطلقه فقیه
اس��یر شد و س��رانجام نیز اکبر محمدی
ش��دت ش��کنجه های
براثر ّ
نیروه��ای امنیتی جنایتکار
ب��ه قت��ل رس��ید ،رنجنامه
سرگش��اده ای در ش��رح
شکنجه های وحشتناکی که
خود و برادرش تحمل کرده
بودند منتشر کرد .منوچهر
محمدی به ج��ای آنک��ه آن رنجنامه را
خطاب به "ملّت بزرگ ایران" بنویس��د،
آنرا خطاب به "ملّت ایران بزرگ" نوشت.
در توضی��ح این تغیی��ر خطاب ،منوچهر
محم��دی (نقل به مضمون) نوش��ت که
چون رنجنامه های پیش��ین اش خطاب
به "ملّت بزرگ ایران" به قول پس��تچی
ها مهر "گیرنده ش��ناخته نشد" خورده و
پژواک و پاسخی نیافته ،این بار آنرا خطاب
به "ملّت ایران ب��زرگ" ،که درهرحال به
عنوان ساکنان یک واحد جغرافیایی وجود
خارجی و واقعیت دارد ،نوشته است.
بیش از شش ماه از زمانی که جوان میوه
و س��بزی فروش دانش��گاه دیده تونسی
با خودس��وزی خود آتش��ی را برافروخت

کردن مردم ش��ده تا در بزنگاه مناسب با
حرکتی تعیین کننده تومار عمر حکومت
اسالمی را درهم بپیچند و شیشه عمرش
را برزمین زده و بشکنند؟
که به س��رعت دارد ریشه
"شورای
 - 4آیا دلیل س��کوت مردم این
دیکتاتوره��ا را در ش��مال
افریق��ا و خاورمیان��ه م��ی هماهنگی راه است که به باندهای مافیاییدرون
سوزاند و خاکستر می کند ،سبز امید" را حکومتی فرصت کافی دهند تا با
شاید بتوان
بیش��ترین اثر تیشه به ریشه هم
گذشته اس��ت .این آتش
عنوان
به
بزنند و یکدیگر را نابود یا دستکم
تاکنون ریشه دیکتاتورهای
تونس و مصر را سوزانده و منونه وضعیت از میدان بدر و تضعیف کنند؟
دیگران یعنی خودکامگان اسفبار جریان  - 5آیا گناه س��کون و س��کوت
دیوان��ه و جنایت��کار یمن ،روشنفکری در و ب��ی حرکتی م��ردم را نباید به
لیبی و س��وریه نیز در ایران نگاه کرد .حس��اب ب��ی عملی و س��ترونی
نخبگان و روشنفکران ،که همواره
صف نوب��ت قرار گرفته
نقش��ی تعیین کنن��ده در ایجاد
ان��د .دراین ش��ش ماه
ام��واج حرکت های اجتماعی دارند – یا
و ان��دی ،به اس��تثنای تظاهرات
باید داشته باشند – نوشت؟
 25بهم��ن در ته��ران و چن��د
پاس��خ پرس��ش های  1تا  4می توانند
شهر بزرگ ،س��کوت سنگین و
مثبت یا منف��ی یا برآین��دی از این دو
تماشاچی وار مردم ایران پرسش
باشند .برای رفتار یک جامعه می توان
هایی بسیار از جمله پرسش های زیر
انگیزه های متفاوت برش��مرد و تحلیل
را برانگیخته است:
ه��ای گوناگون ارائه کرد .هر تفس��یر یا
ش��دت س��رکوب و رعب و
 - 1آیا ّ
تحلیل نیز می تواند گوشه ها یا درصدی
وحشتی که حکومتدر سطح جامعه
پراکنده ،چنان بوده که توش و توان و رمق از واقعیت را دربر داشته باشد.
هرگونه مقاومت و اعتراض را از بین برده یک روزنامه نگار اصالح طلب به نام فریبا
داودی مهاج��ر ،که از محکومیت و دربند
است؟
 - 2آی��ا فقری که حکوم��ت به جامعه ب��ودن همکارانش در س��یاه چ��ال های
تحمیل کرده ،مردم را چنان اسیر و گرفتار حکومت دل پرخونی دارد،
پرداخت پ��ول گاز و برق و بنزین کرده و در تاریخ  8نوامبر  2010می نویسد« :آیا
ش��دت نیازمندی ب��ه چندرغازی که می توان برای گ��ذران دنیا ،نان در خون
یا ّ
حکومت به عنوان "هدفمندی یارانه ها" به جوان��ان این مملکت زد و خورد و ش��ب
حسابشان می ریزد آنقدر زیاد است که در راحت خوابید؟ این چه باور به اس�لامی
خود توان به خطر انداختن آنرا نمی بینند؟ اس��ت که به نام اس�لام هر جنایتی می
 - 3آیا خرد جمعی موجب بزخو و کمین شود و دین داران به دفاع از اسالم بر نمی

خیزند؟ ش��ما در کدام جبهه هس��تید؟
جبهه ای که شعار اسالم می دهد و دین
را نابود کرده یا جبهه ای که آزادی را برای
همه اعم از مس��لمان و غیر مسلمان می
توجه اس��ت که فریبا
خواهد؟» .درخور ّ
داودی مهاجر این پرسش ها را در زمانی
کرده که هنوز رهبر و مراد اصالح طلبان
محمد خاتمی پیشنهاد
شیاد ّ
سید ّ
یعنی ّ
ش��گفت انگیز خود در مورد عذرخواهی
مردم از رهبرمعظم ،به خاطر ظلمی که به
او کرده اند را عرضه نکرده بود!
در آس��تانه  25بهم��ن  ،1389زمانی که
تارنمای "کلمه" میرحسین موسوی شعار:
"چه قاهره چه تهران ،مرگ برظالمان" را
مطرح کرده بود ،یکی از کاربران این تارنما،
که خواسته بود "ناشناس" بماند ،نوشت:
«پس از مقایسه رفتار دلیرانه و افتخارآمیز
ارت��ش مصر مبنی بر ع��دم تیراندازی به
جمعی��ت تظاه��ر کننده مخال��ف رژیم
مبارک ،به ای��ن واقعیت تلخ و آزاردهنده
می رسیم که قوای مسلّح رژیم کودتا در
ایران اعم از بسیج ،نیروی انتظامی و سپاه
و غیره چقدر پس��ت و خائن و جنایتکار
بوده ان��د .درخالل تظاهرات اعتراضی به
نتیج��ه انتخابات  ،1388قوای مس��لّح و
لباس شخصی ها باددمنشی و وحشیگری
تمام از هیچ جنایتی برای سرکوب مردم
اجتن��اب نکردند .این ق��وای بی غیرت و
ضدمردمی ضمن حمله وحشیانه به مردم
آنها را در بازداش��تگاه های مخوف مانند
کهریزک مورد شکنجه ،تجاوز و آزار قرار
دادند.
{>> ادامه در صفحه}35 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

فروش ،نصب و تعمیر

نازگل فالح طوسی

درهای گاراژ و دربازکن برقی

تک
یونی

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

UNITECK GARAGE DOOR

نادر بزرگمند :در خدمت هموطنان گرامی

فقط  65دالر

سکوت مطلق!

ایران نگاه کن دامان خاک جنگل
آنک هزار دانه شکفته
اینک هزار مشت فشرده
من عاشقانه رویش این نسل تازه را
در واژه واژه شعر و ترانه ام تصویر می کنم

سرویسسالیانه:
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MONTREAL, LAVAL,
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

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

_________________________

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

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

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

>>قط پرواز مستقیم :مونتریال>> قطر
ر
ای
ر
ال
ی
نز :مشهد ،تبریز ،شیراز ،اصفهان..

فتوشاپ
پارستورز
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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

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
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
½ تنظیمدعوتنامهرسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
پرداخت هزینه ناچیز)
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه
های تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های
دسته جمعی و سفر به کبک ،اتاوا،
سیب چینی و غیره

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)
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خاورمیانه:روبهسویدموکراسی؟!
فعاالن حقوق بشر:

 ۱۳۰۰تن از معترضان در
ناآرامیهای سوريه کشته شده اند

۲۳/۰۳/۱۳۹۰
در حالی ک��ه نيروهای نظامی ويژه
س��وريه با حمله سنگين خود شهر
جس��ر الش��غور را به تص��رف خود
درآورده اند ،گروه های حقوق بشری
سوريه می گويند که آمار کشته های
معترضان در س��وريه از يک هزار و
 ۳۰۰تن فراتر رفته است.
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس
حاکی اس��ت که نيروه��ای نظامی
ويژه سوريه با پوشش هليکوپترهای
نظامی وارد شهر جسر الشغور شده
و هرکس که سر راه خود می بینند
هدف قرار داده و به رگبار می بندند.
حت��ی مردم غيرنظام��ی هم هدف
ش��ليک هليکوپترهای نظامی قرار
گرفته اند.
اين گ��زارش می افزای��د :نيروهای
نظام��ی تحت امر ماهر اس��د ،برادر

>>دوشنبه تا جمعه
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور

__________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

پارس تورز 20ساله می شود...

مشاوران مجرب ما :الهه ،مهری و امیر در خدمت شما...

مردم و معترضان که خواهان
پاس��خگويی به حمالت سنگين و
خشونت بار حکومت هستند.
شهر جسرالشغور در دهه  ۱۹۸۰هم
ش��اهد اعتراض و سرکوب گسترده
حکومتی بود و به نوشته آسوشيتد

حزب اردوغان پیروز
انتخابات پارملانی ترکیه شد
۲۳/۰۳/۱۳۹۰
حزب «عدالت و توسعه» ترکیه که از
سال  ۲۰۰۲حزب حاکم این کشور
اس��ت ،با اختالف زی��ادی از احزاب
رقیب و ج��ذب  ۴۹.۹درصد از کل
آرای مردم برنده انتخابات پارلمانی
این کشور شد.
بر اساس نتایج شمارش صندوقها،
حزب «عدالت و توسعه» به رهبری
رج��ب طی��ب اردوغان پی��روز این
انتخاب��ات بود و «جمهوریت ملی»،
بزرگترین حزب مخال��ف با ۲۵.۹
درص��د و حزب «حرک��ت ملی» با
۱۳درصد جایگاههای دوم و سوم را
از آن خود کردهاند.
حزب «عدالت و توسعه» ترکیه در
انتخاب��ات پارلمان��ی  ۲۰۰۲حدود
۳۴درص��د آرا را ج��ذب ک��رد و در
انتخابات  ۲۰۰۷با ۴۷درصد جذب
آرا ،و اخ��ذ  ۳۳۱کرس��ی ،دول��ت
تک حزبی تشکیلداد.
__________________
این بار حزب «عدالت و
توسعه» موفق شد ۳۲۵
کرسی پارملان را به خود
اختصاص دهد.
__________________
اگرچه حزب عدالت و توسعه نیمی

ساعات کار:

پرس ،بشار اسد با اين حضور نظامی
س��نگين خواس��ت به مردم سوريه
پيام دهد که حاضر است برای حفظ
قدرت دست به هرکاری بزند.
به گفته شاهدان عينی و کسانی که
بشار اسد رييس جمهور سوريه ،وارد از منطقه درگيری ها به سمت مرز
جسر الشغور شده و راه را برای لشکر ترکيه فرار کرده اند ،حدود  ۶۰تن از
نظامی تان��ک ها و نيروهای نظامی سربازانی که به ارتش پشت کرده اند
آماده کردند .حوالی نيمروز يکشنبه به همراه  ۲۰۰شهروند غيرنظامیدر
شهر ماندند تا در مقابل
 12ج��ون ،نيروهای نظامی
کشف
نيروهای نظامی مقاومت
شهر را به تسخير کامل خود
کنند.
درآوردند.
گورهای
حوادث روز يکش��نبه باعث دسته جمعی هن��وز هيچ خب��ر تاييد
ش��ده ک��ه اعت��راض ه��ای و خشم رو ش��ده ای از سرنوش��ت
غيرنظامی در سوريه ،جهت به افزايش اين افراد منتش��ر نشده
ول��ی دولت س��وريه در
ديگری به خود بگيرد.
گسترش
گزارشی تلويزيونی مدعی
کشف گورهای دسته جمعی
مردم
ش��د ک��ه در درگي��ری
و خشم رو به افزايش گسترش

رضانـژاد

های جسرالش��غور ،سه
تن کش��ته شدند که يکی از آنها ،از
نيروهای دولتی بوده است.

{>> ادامه در صفحه}37 :

رج��ب طیب اردوغ��ان رهبر حزب
عدالت و توس��عه بعد از اعالم نتایج
انتخاب��ات ،در میان ه��واداران خود
ظاهر ش��د و گفت که اگرچه حزب
وی ،برن��ده بالمنازغ انتخابات بوده،

از آرا را بدس��ت آورده و همچن��ان اما آغوش وی به متامی احزاب ،با
ی��ک دولت تک حزبی باقی اردوغان :هر دیدگاهی و سلیقهای
باز است ،چرا که ،به گفته
میمان��د ،ای��ن ب��ار ،حزب احزاب دیگر
حرکت ملی نیز با گذشتن از
وی ،گذر به دموکراسی
آغوش
در
را
حد نصاب  ۱۰درصدی وارد
با مشارکت همه احزاب
کشیم!
ی
م
مجلس شده و کرسیهای
حاض�ر در پارمل�ان و
حزب جمهوریت در مجلس
مناین�دگان حاض�ر در
نیز افزایش یافته است.
پارملان باید اجنام شود.

علیرغم پی��روزی ح��زب عدالت و
توس��عه در انتخاب��ات پارلمانی ،ای
حزب حد نصاب کرس��یهای الزم
یعن��ی  ۳۶۵کرس��ی را برای تغییر
قانون اساس��ی به دس��ت نیاورده و
حتی موفق به کسب حداقلی ۳۳۰
کرسی نیز نش��ده تا بتواند برای به
رفراندوم گذاش��تن تظرات خود در
مورد ایجاد تغییر در قانون اساس��ی
واجد شرایط باشد.
در انتخابات امسال حدود  ۱۵حزب
با  ۷۵۰۰نامزد حضور یافتند و ۲۰۳
کاندیدای مس��تقل نیز در انتخابات
پارلمانی وارد رقابت شدند.
طب��ق قوانی��ن انتخابات��ی ترکیه،
اگر حزب��ی در ترکی��ه حداقل ۱۰
درصد حدنصاب آرا را کس��ب کند،
نماین��دهای در پارلمان  ۵۵۰نفری
ترکیه (مجلس بزرگ) خواهدداشت.
بر همین اساس نامزدهای مستقل
موفق شدهاند  ۳۴کرسی پارلمان را
از آن خود کنند.

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

به گفته وی ،حزب عدالت و توسعه
همه مردم ترکی��ه را برادر میداند،
کسی را دشمن نمیپندارد و از هیچ
حزبی روی بر نمیگرداند.
کمال کلیجدار اوغل��و ،رهبر حزب
«جمهوری��ت مردمی» نیز با حضور
در جمع طرفداران خود در س��تاد
مرکزی این ح��زب ،حزب عدالت و
توس��عه را بخاطر غلبه در انتخابات
تبریک گف��ت و اذعان داش��ت که
حزب جمهوریت نس��بت ب��ه دوره
انتخابات قبل��ی ۵ .۳ ،میلیون رای
بیش��تری جذب کرده است و برای
گذر ترکیه به دموکراس��ی ،تمامی
قوای خود را به کار خواهد بست.
وی به طرف��داران خ��ود گفت که
«کس��ی از پیروزی ح��زب اردوغان
نباید ناراحت و ناامید ش��ود ...ما نیز
به همراه حزب عدالت و توسعه نتایج
انتخابات را جشن خواهیم گرفت ،با
این هدف که در انتخابات آتی ترکیه
حزب حاکم باشیم».

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

ارزیابی رایگان

cell.: (514) 865-7146

پارستورز

>>

تهیه وام مسکن

_______________
2869 boul. St-Charles
Kirkland, QC H9H 3B5

Tel.: (514) 426-4545
rezan@sutton.com
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آژانس مسافرتی

جهان :علیه استبداد...

Maison de Voyages

«اینرتنت در مچدان» ،طرح
آمریکا برای مبارزه با سانسور

روزنامه نیویورک تایمز می نویس��د
دولت آمريکا می کوش��د که اقدام
بي��ن المللی ب��رای ايجاد ش��بکه
های اينترن��ت و تلفن های موبايل
«جايگزي��ن» را در کش��ورهای
استبدادی رهبری کند.
هدف از اي��ن اقدامات فراهم کردن
امکانات برای مردم و مخالفان چنين
رژيم هايی است که به خاطر ماهيت
س��رکوبگر حکومت ه��ا از حداقل
آزادی ارتباطات برخوردار نيستند.
روزنامه «نيوي��ورک تايمز» در يک
مطلب تحقيقی و مفصل به جزييات
اين اقدامات پرداخته و می نويس��د
يکی از راههايی که حکومت آمريکا
در پيش گرفته اس��ت ايجاد شبکه
های تلفن های موبايل مستقل در
خاک کش��ورهای ديگر و يا سرمايه
گذاری در توليد ابزارهايی است که
میتواندشبکههایاينترنتیمستقل
و جداگانه ای را در کشورهای ديگر
برقرار کنن��د و به صورت پنهانی به
اين کشورها منتقل می شود.
روزنامه «نيويورک تايمز» براساس
مصاحبه های مقامات دولت ،اسناد
مربوط ب��ه طراحی اين ش��بکه ها
و پيامه��ای ديپلماتي��ک محرمانه
ای که به دس��ت اين روزنامه افتاده
جزيياتی را در مورد ابعاد ،پيچيدگی
و کارآمدی و هزينه های مربوط به
اين طرح ها را بر می شمارد.
برخ��ی از ف��ن آوری ه��ا توس��ط
متخصصان در مراکز دولت توسعه
يافتهوبرخیديگرمحصولگردآوری
ابزارها و روش کار هکرهايی است که
در حال حاض��ر تحت عنوان آزادی
فن آوری ارتباطی در سطح اينترنت
جريان دارد.
يکی از مهمترين و گس��ترده ترين
موارد از اين طرح ها ايجاد يک شبکه
ارتباطی برای تلفن های موبايل در
خاک افغانس��تان اس��ت که بودجه
 ۵۰ميليون دالر آن از سوی وزارت
دفاع و وزارت خ��ارج آمريکا تامين
شده است .آنتن های اين شبکه در
پايگاههای نظامی و نقاط امن نصب
شده تا از حمالت شورشيان در امان
باشد.
ب��ه دنبال ح��وادث ماهه��ای اخير
در کش��ورهای عربی و قطع شبکه
اينترنت توس��ط تعداد بيشتری از
رژيم های منطقه ،ضرورت ابزارهايی
برای دور زدن سانسور دولتی بيشتر
شده است .بخش��ی از انگيزه دولت
باراک اوباما برای پيشبرد اين طرح
ها دفاع آمريکا از آزادی بيان است.
به عنوان مثالدولت آمريکا از توسعه
و ساخت نرم افزارهايی که می تواند
هويت کاربران اينترنت را پنهان کند
حمايت کرده است.
روزنامه «نيويورک تايمز» س��پس
ي��ادآوری می کند ک��ه طرح های
جدي��د فراتر از کمک ب��ه مقابله با
سانسور در شبکه های موجود است.
وزارت خارج��ه آمري��کا و ش��خص
هيالری کلينتون از اين اقدامات به
شکل فعالی حمايت می کنند.
خان��م کلينت��ون در گفتگ��و ب��ا
«نيويورک تايمز» تاکيد می کند که
فرصت تاريخی بزرگی فراهم شده تا
با استفاده از اين ابزارها مردم بتوانند
با يکديگر ،با حکومت های خود و با

جهان خارجدر ارتباط باشند ودولت
آمريکا باي��د از يک چنين تغييری
حمايت کند.
ام��ا کارشناس��ان و متخصصان��ی
که ب��ر روی اين طرح ه��ا کار می
کنند هش��دار می دهند که دولت
های استبدادی و سرکوبگر ممکن
اس��ت بتوانند به همين شبکه های
«جايگزين» و يا مس��تقل نيز نفوذ
کرده و از طري��ق کنترل ارتباطات
مخالفان خود را شناسايی ودستگير
کرده و يا به هنگام نقل و انتقال اين
ابزارهای ارتباط��ی جديد به داخل
کش��ور آنها را در مرزها بازداش��ت
کنند.
البته گ��روه ديگ��ری معتقدند که
درمجموع ميزان ريسک اين روشها
ناچيز است و در مقايسه با تاثير آن
ش��ايد بتوان اين حد از مخاطرات را
پذيرفت.
شبکهاينترنتنامرئی
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ارسال می کنند .روش هايی شبيه
به اين ابتکارهای خ��ود مردم برای
اس��تفاده از ابزارهايی اس��ت که در
خارج ساخته می شوند.
وزارت خارجه آمريکا از بس��ياری از
اين طرح ها حمايت مالی می کند.
به نوشته «نيويورک تايمز» ارزيابی
های موجود نش��ان می دهد که تا
پايان س��ال ميالدی ج��اری دولت
آمريکا رقمی نزديک به  ۷۰ميليون
دالر را صرف اي��ن طرح ها خواهد
کرد.
در بخش بعدی اين مقاله گزارشگران
« نيوي��ورک تايمز» به طرح آمريکا
برای تکميل يک شبکه ارتباط تلفن
های موبايل در جنوب افغانس��تان
اشاره می کنند.
اين ش��بکه که توسط ارتش آمريکا
احداث ش��ده از امنيت بيش��تری
برخوردار اس��ت و نيروهای طالبان
قادر ب��ه تخري��ب آنتن ه��ای آن
نخواهند بود.دليل احداث اين شبکه
موازی اين است که نيروهای طالبان
ب��ه روش های گوناگون همواره می
توانستند شبکه معمول تلفن های
موبايل را مختل کنند.
رق��م دقيق هزينه ه��ای مربوط به
اجرای اين طرح مش��خص نيست
ولی اظهار نظره��ای افراد گوناگون
حاکی از ان است که رقمی بين ۵۰
ت��ا  ۲۵۰ميلي��ون دالر به اين طرح
اختصاص داده شده است.
در پاي��ان اي��ن مقاله خبرن��گاران
نيوي��ورک تايمز با ذکر نمونه ای در
مورد کره شمالی توضيح می دهند
که چگونه افرادی که فرار ناراضيان از
کره شمالی را سازماندهی می کنند
با اس��تفاده از ش��بکه تلفن موبايل
کشور چين ارتباطات خود را برقرار
می کنند.
و يا در مورد ليبی يکی از افراد وابسته
به شورشيان می گويد که به دليل
کمبود و ضعف ش��بکه اينترنت در
مناطق تحت کنترل شورشيان آنها
مجبور هستند از روشهای ابتکاری و
جايگزين مثل وصل شدن به شبکه
اينترنت از طريق تلفن های موبايل
استفاده می کنند .

روزنامه «نيويورک تايمز» س��پس
به تش��ريح نحوه توس��عه و ساخت
ابزاری می پردازد که به «اينترنت در
چمدان» مشهور شده است.
گروه��ی از کارشناس��ان اينترن��ت
و جوانان��ی ک��ه «خ��وره» اين کار
هس��تند زير نظر مقام��ات وزارت
خارج��ه آمريکا در حال س��اخت و
توسعه ابزاری هستند که می تواند
هر وس��يله ارتباطی معمولی مثل
يک دس��تگاه تلفن موبايل و يا يک
کامپيوتر شخصی را به مرکز يا موتور
يک شبکه مستقل و نامرئی اينترنت
بدل کند.
در اين چمدان يک آنتن بی سيم که
می تواند ميدان ارتباطی را گسترش
ده��د ،يک لپ تاپ ب��رای مديريت
ش��بکه و حافظه و س��ی دی هايی
جاسازی می شوند که اين برنامه و
امکان پياده کردن نرم افزار مربوطه
را برای مش��ترکان به اين ش��بکه
نامرئی فراهم می سازد.
عالوه بر طرح دول��ت آمريکا بيش
از ده ط��رح غيردولتی نيز همزمان
مش��غول فعاليت برای توسعه يک
چنين شبکه های ارتباطیدر گوشه
و کناردنيا هستند.
يک نمونه آن طرح مرکز
تکنولوژی ماساچوست جلسات مشارکت
اس��ت که ه��م اکنون
مش��غول ايج��اد ي��ک
شبکه اينترنت مستقل
در منطقه ج�لال آباد
افغانستاناست.
در مونتریال
نمونه ديگ��ر آن تالش
برای شرکت در این جلسات لطفا با شماره
گروه��ی از ايراني��ان و
514-261-6886
آمريکايی ها ب��رای راه
تماسبگیرید.
ان��دازی وب س��ايتی
 برنامه تلویزیونی
اس��ت که کارب��ران در
ايران بتوانن��د از طريق
«مژده آمسانی»
دسترس��ی ب��ه آن نرم
هر پنجشنبه ساعت 8تا  9شب
افزارهای جديد مقابله
از کانال تصویر ایران پخش می شود
با سانسور را پياده کنند.
___________________
از
ب��ه گفت��ه يک��ی
بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و
مرکز
بنيانگ��ذاران اين
گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.
افرادی
بيش از نيمی از
(متا)28-11 ،
که در ايران به اين وب نشانی کلیساGrace Ministry :
سايت مراجعه می کنند
1345 Rue Lapointe
ب��ا اس��تفاده از بلوتوث
Saint-Laurent, QC H4L 1K4
فايل ها را برای يکديگر
Mtro: Cote Vertu

مسیحیان
فارسیزبان

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

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

داریوش هژبر زندی
مشاورامور مالی ،سرمایه گذاری
مالیات و حسابداری

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

Tel.: 514-652-4887
Fax: 450-937-3654

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از کنکوردیا
بابیش از  10سال جتربه کاری در کانادا
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www.ZandConsulting.com

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

آموزشگاهرانندگیآریا
>>

مربی ایرانی:
با  21سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

گاناگر..
ی

ماشینرا
ا در مراکز
متحان شم
>> ا
النگی باشد
> بوراسا و یا
هانری

تئوری آموزش کامپیوتری

iving
12 hrs Dr :
exam
)+ Car for x
+ta
( $350.00

>>

621-3456

>>

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

Driving School

)Tel.:(514
________________________
C.P. 63597 Van Horne
Montreal, QC H3W 3H8

Plamondon

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

با
گارانتی

Pièces d'Autos N.D.G.

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

حتویلدرمحل:رایگان

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
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کانادا...
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دوشنبه  ۱۳ژوئن ایرانتو :سه جوان
ایران��ی ك��ه در آرزوی رس��یدن به
كانادا ب��ا پرداخت میلیونها تومان
به قاچاقچیان انس��ان راهی سفری
پرخطر ش��ده بودند از سوی پلیس
هائیتیدستگیر و به ایران بازگردانده
شدند.
ب��ه گ��زارش روزنامه ای��ران ،بهرام
كه مهن��دس متال��ورژی و یكی از
فریبخ��وردگان اس��ت چن��د روز
قب��ل با حضور در دادس��رای ناحیه
 18تهران – یافتآباد – با تس��لیم
شكایتی به بازپرس گفت :همیشه
فكر میكردمدر كشورهای پیشرفته
امكانات پولدار ش��دن و داشتن یك
زندگی خوب به راحتی فراهم است.
به همین خاطر تصمیم گرفتم برای
همیشه به كانادا مهاجرت كنم.
س��پس برای دریافت مجوز اقامت
در كان��ادا به طور قانون��ی از طریق
سفارت كانادا اقدام كردم .اما پس از
پیگیریهای فراوان درخواستم برای
تحصیل و كار رد شد.
با این حال همچنان به دنبال راهی
برای رسیدن به آرزویم بودم تا اینكه
تابستان سال گذشته با پسر یكی از
آشنایان كه از  15سال قبل در كانادا
اقامت دارد و برای دیدار خانوادهاش
به كشور بازگشته بود آشنا شدم.
بعد هم با اشتیاق بسیار درباره كار و
زندگی در كانادا با «شایان» صحبت
ك��ردم .او وقتی فهمی��د عالقهمند
زندگی در كانادا هستم به من گفت
دریافت مجوز كار ،اقامت یا تحصیل
در كانادا خیلی س��خت نیس��ت به
ش��رطی كه وكیل حرفهای داشته
باشم .بعد هم مدعی شد یك وكیل
ایرانی مقیم كانادا را میشناسد كه
میتواند تمام كارها را بدون نگرانی
انج��ام ده��د .من هم تح��ت تأثیر
حرفهای فریبنده شایان حدود 50
میلیون تومان برای این كار در نظر
گرفتم.
ی��ك ماه بعد او مرا به دو نفر دیگر به

فریب سه جوان آژانس
عالقمند به هواپیمایی
مهاجرت به کانادا اسکای الن

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

نامهای امی��ر و مرتضی كه آنها هم
س��ودای س��فر به كانادا را داشتند
معرف��ی كرد .بدی��ن ترتیب پس از
سفر شایان به كانادا و در تماسهای
تلفنی او به ما گفت مقدمات س��فر
را از طری��ق وكیل مورد نظر فراهم
كرده است.
طبق قرار ما ابتدا به ونزوئال میرویم
و از آنج��ا با گذرنامه و ویزای قانونی
وارد كان��ادا خواهی��م ش��د .پس از
برنامهریزیهای الزم و در حالی كه
ه��ر یك از ما ابتدا نفری  20میلیون
توم��ان پرداخته بودیم آماده س��فر
شدیم.
طب��ق برنام��ه همراه دو همس��فر
دیگرم��ان اواخر تی��ر  89از طریق
قانونی به كاراكاس (پایتخت ونزوئال)
رفته و از طریق دوس��تان شایان در
یك خانه قدیمی مستقر شدیم.
ح��دود  25روز در آنجا س��رگردان
بودی��م و هر بار كه ب��ا تلفن همراه
ش��ایان تماس میگرفتی��م جوابی
نمیشنیدیم.
در این مدت فقط رابط اسپانیاییتبار
شایان برایمان غذا میآورد .سرانجام
یك ش��ب او به مح��ل اقامت ما آمد
و باالخره تلفنی با ش��ایان صحبت
كردیم .او هم با چربزبانی و به بهانه
اینكه س��رگرم پیگیری سفر ما به
كانادا بوده است از ما خواست طبق
توافق قبلی هر نفر  15هزار دالر به
رابطش بپردازی��م .بنابراین پس از

پرداخت پول شبانه و از دل جنگل
خودم��ان را به رودخانهای رس��انده
و س��وار یك قایق بزرگ ماهیگیری
ش��دیم .س��پس از طری��ق دریای
كارائیب به كشوردومینیكن رفتیم.
س��پس مرد اس��پانیایی تب��ار ما را
تحویل دو نفر دیگر داد.
آنها هم با دریاف��ت حدود  10هزار
دالر از ه��ر نفر متعهد ش��دند ما را
به كانادا برس��انند .پ��س از  10روز
سرگردانیدردومینیكن قاچاقچیان
م��ا را با یك قایق كوچ��ك و به طور
غیرقانون��ی به ش��هر «پرتوپرنس»
(پایتخت هائیتی) بردند.
ام��ا آن دو ب��ه بهانه فراه��م كردن
امكانات سفر به كانادا ما را رها كرده
و هرگز بازنگشتند.
سرانجام در اوج سرگردانی و بیپولی
توسط پلیس به اتهام ورود غیرقانونی
و هم��كاری با قاچاقچیان انس��ان
بازداشت و زندانی شدیم.
پس از چند م��اه آوارگی و زندان و
تحمل ش��رایط سخت س��رانجام با
حكم دادگاه از كشور هائیتی اخراج
و به ایران بازگردانده شدیم.
بازپ��رس پرون��ده پس از ش��نیدن
ش��كایت بهرام به اس��تناد دالیل و
مس��تندات پرونده با دستور قضایی
از پلی��س بینالمل��ل – اینترپل –
خواس��ت ش��ایان و همدستانش را
شناسایی و دستگیر و برای محاكمه
به ایران منتقل كنند.

مژده مژده مژده مژده مژده مژده مژده مژده مژده مژده مژده مژده
طرحی نو ،فـضایی نو ،ـغذااهی نو

ن ُ
«ـها ی رز»

رستــورانایرانی

زبودی ردقلب مرکز شهر مونتریال گـشایش می یابد

ستثـن ی بی ل
ل
م
ل
با غذا اهی ا ا ی ن ا ی
جزئیات در شماره های آینده

با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

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

متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای
سفر به تمامی نقاط دنیا

___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.

یامسین

Tel.: 514-594-0344
yasmeen@skylawn.net
ytaquiali@yahoo.com

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

شادی

514-388-1588

shadim.sky@gmail.com

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

Tel.: 514-660-7135
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ماریا کُـتنه

کانادا >> :مروری بر رسانه ها

کارشناسرمسیمهاجرتبهکانادا

«اقلیت
مشهود»

CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION CONSULTANT

همچنان از
اکثر پستهای
مدیریتی
محروم هستند
چهارشنبه  ۰۸ژوئن ،ایرانتو:
تنها  4.2درصد اعضای هیأت
رئیسه شرکت های تورنتویی از
بین اقلیت مشهود هستند.
بر اس��اس تحقیق��ی که اخی��را از
سوی موسس��ه  Diversityوابسته
به دانشگاه رایرسون انجام شده ،در
بین ش��ش بخش اصلی مشاغل
کشور انجام ش��ده ،تقریبا در 80
درصد هیأت رییس��ه شرکت های
تورنتوی��ی و  75درصد تیم اجرایی
آنها ،هیچ فرد مهاجر و غیرکانادایی
وجود ندارد.
در مقاب��ل ،وضعی��ت در بخ��ش
دولتی کمی بهتر است بطوری که
 8.8درصد پس��ت های مدیریتی
در مشاغل دولتی به اقلیت مشهود
اختصاص یافته است.
مجامعدولتی ،آژانس ها و کمیسیون
ها دارای بیشترین میزان مشارکت
اقلیت مش��هود به میزان  22درصد
هستند.
تحقیق مذکور از بی��ن  3،300نفر
از صاحبان پس��ت ه��ای مدیریتی
در بخش های عمومی ،ش��رکتی،
داوطلبان��ه ،آموزش��ی  ،حقوقی و
همچنی��ن ترکیب��ی از آژانس ها،
مجامع و کمیسیون ها انجام گرفته
است.
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Registered with the Government of Quebec

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

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________

خدمات ما:

با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
 سرمایه گذاری
 تکفل همسر و خانواده
وتمدید کارت اقامت
 کار آفرینی
 تقاضای تابعیت
 تخصصی
 تنظیم دعوتنامه
 تجربه کانادائی

در عین ح��ال این گزارش
از اندکی پیش��رفت در حد
 0.5درصد در سال از سال
 2009تاکن��ون خبر داده
است.
بیش��ترین تغیی��ر را م��ی
توان در صندوق های رأی
مشاهده کرد.
تنوع ن��ژادی افراد منتخب
مردم  ،در ح��د  20درصد
نس��بت ب��ه س��ال 2009
رشد داشته که این میزان
برای اعضای شورای شهر،
30درصد بوده است.
در بخ��ش آموزش��ی 20 ،درص��د
اعضای هی��أت مدیره در دو س��وم
مدارس تورنتوی بزرگ و  80درصد
کالج ها و دانشگاه ها را افراد متعلق
به اقلیت مشهود تشکیل میدهند.
وضعیت در بخ��ش حقوقی بیانگر
بافت جامعه ای که به آن س��رویس
می دهند نیس��ت .نتایج مربوط به
بخ��ش حقوقی که ب��رای اولین بار
مورد بررس��ی قرار گرفته نشان می

دهد ،تنها  6.8درصد پس��ت های
مدیریتی آن حوزه  ،در اختیار افراد
غیر کانادایی قرار دارد.
این وضعیت در شرکت های حقوقی
به نس��بت دولتی ،بدتر اس��ت  ،اما
بدترین شکل متعلق به دادستانی و
حوزه های مربوطه است که هیچیک
از  14پس��ت مدیریت��ی موجود به
مهاجران ارائه نشده است.
این گ��زارش حاکیس��ت در حالی
اعضای اقلیت مشهود از اکثر پست
های مدیریتی محروم هس��تند که
این گروه ،بیش از نیمی از جمعیت
تورنتوی بزرگ را تشکیل می دهند.
ای��ن امر ب��ا ادعاه��ای دولت مبنی
بر ع��دم اعمال تبعیض نس��بت به
متخصصین کانادایی و مهاجر کامال
مغایر است.
اضافه می ش��ود "اقلیت مش��هود"
اصطالح��ی نژاد پرس��تانه اس��ت
ک��ه دولت کان��ادا ،برغ��م مخالفت
س��ازمان ملل ،به مهاج��ران و افراد
غیرسفیدپوست کانادایی – اروپایی
و بومیان اولیه اطالق می کند.

کامی منفرد

دفتر تهران گشایش یافت

خط مستقیم و رایگان
از تهران به دفتر مونترال
 )021( 971-1873داخلی3747
به وقت ایران :از دوشنبه تا جمعه
و از ساعت  19:00تا 24:00

که فردی مورد اطمینان و دلسوز میباشد و اکنون با آگاهی و
دانش در امور مهاجرت به کانادا با کارمندان کارآزموده،
جهت خدمت به هموطنان عزیز آماده میباشیم
تلفن 70:تا 4403-0068
موبایل0912-164-1708:

با مدیریت مهندس حمید سعیدی

مدیر امور ایرانیان

با تعیین وقت قبلی

Suite 308

980 St-Antoine W.

Montreal, Quebec H3C 1A8

)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
)514-326-8103 (St.Leonard
mariacottone@hotmail.com

www.mariacottone.com

ساعات
متاس
 11:00تا
18:00

UN-SAT
ELECTRONIQUE

دو کشته در درگیری پلیس با
تظاهرکنندگان در مونتریال

فروش و نصب سیستم های
ماهواره ای

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
پنجشنبه  9ژوئن ،ایرانتو :درگیری
چهارش��نبه ش��ب ،بین پلیس ضد
شورش مونتریال با تظاهرکنندگان،
منجر به کشته شدن یکی از آنها و
یک عابر پیاده گردید.
گزارش س��ی بی س��ی حاکیست،
حدود  200نفر که س��رتاپای خود
را با لباس مش��کی پوشانده بودند،
در مخالفت با خشونت های پلیس
دست به تظاهرات زدند.
در حالیکه سابقه چنین اعتراضاتی
در مونترآل وجودداشته،ده ها مأمور
پلیس پیاده و موتور سوار ،این گروه
ها را زیر نظر داشتند.
پ��س از آنک��ه مأم��وران ب��ا در
دس��ت داش��تن بات��ون ،از حرکت
تظاهرکنندگان به سمت مرکز شهر
جلوگیری کردند ،برخی از جوانان با
آنها درگیر شده و اقدام به شکستن
شیشه های مغازه ها و مراکز اداری

کردند .آنان همچنی��ن یک توالت
سیار را نیز در وسط خیابان به آتش
کشیدند.
به گفت��ه پلیس ،یک��ی از افراد بی
خانمان که با در دست داشتن یک
کارد ،به سمت آنان هجوم آورده بود،
هدف گلوله قرار گرفت و گلوله دیگر
نیز به کارمندی که به سمت محل
کارش حرکت می کرد ،اصابت کرد.
ای��ن گزارش حاکیس��ت ب��ا وجود
خشونت های انجام یافته ،هیچکس
بازداشت نشده و کسی نیز مجروح
نگردید.
دقایق��ی قبل از آنک��ه تظاهرات به
سمت خش��ونت گرایش پیدا کند،
یک نفر با بلندگو ،در مقابل دانشگاه
کب��ک (محل کش��ته ش��دن یک
ج��وان در تظاهرات قبلی) در انتقاد
از اقدام��ات پلی��س ،به س��خنرانی
پرداخت.

وی فری��اد م��ی زد" :م��ا فراموش
نخواهی��م ک��رد"" ،م��ا نخواهی��م
بخشید!"
آنان خواس��تار بررسی جنایت های
پلیس توسط یک کمیته بی طرف
شده و تحقیقدر باره اینگونه اتفاقات
توس��ط خود پلی��س را ب��ی فایده
دانستند.
ایندر حالیست که مسئوالن محلی
گفت��ه اند هر گونه اق��دام منجر به
قتل توس��ط پلیس استانی ،توسط
مأموران��ی از خارج از اس��تان مورد
بررسی قرار می گیرد.
ام��ا منتق��دان معتقدن��د چنی��ن
سیستمی از شفافیت الزم برخوردار
نب��وده و مأموران پلی��س ،همواره
سعی می کنند ،همکاران خود را از
اتهامات وارده مبرا کنند.

سی زبان،
فار
کانال های  ،آسوری،
بی
ترکی ،عر را بر روی
...
ارمنی و ی دیجیتال
ها
گیرنده ال ببینید.
ا کیفیت با
ب
خدمات و سرویس
پس از فروش

 دریافت کانال های
ایرانی بدون نصب دیش
(از طریق اینترنت)
 متاشای بیش از
 80کانال فارسی زبان
و صدهافیلم و سریال ایرانی
 دسترسی به کلیه رادیوهای
فارسی زبان درسراسردنیا

(هر زمان که وقت دارید ببینید)

دسترسی به  24شبکه صداو سیمای ایران

با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

Tel.: 514-571-6564

توجه:از خرید سیستم های ماهواره ای ازمراکز غیر مجاز (بدون مجوز) جدا خودداری فرمائید.
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حقوقبشر...

عفو بنیامللل
 پنجاه سالفعالیت
داوطلبانه
حقوق بشری

دکتر حسین باقرزاده
 ۳۱مه

hbzadeh@btinternet.com

 ۲۸ماه م��ه  ،۱۹۶۱روزی که آقای
پیت��ر بننس��ون Peter Benenson
مقالهای تح��ت عن��وان «زندانیان
فراموش ش��ده» در هفتهنامه ابزرور
 The Observerانگلس��تان انتشار
داد هرگز به مخیلهاش نمیتوانست
خط��ور کند که ای��ن کار او مقدمه
تش��کیل بزرگتری��ن تش��کیالت
بینالملل��ی حقوق بش��ری ش��ود،
و پنجاه س��ال بعد نزدیک به س��ه
میلیون نفر داوطلب در سطح جهان
به صورت سازمان یافته ایده انسانی
او را دنبال کنند.
آقای بننسون در مقاله خود با اشاره
ب��ه خبر مربوط به دو دانش��جو که
صرفا به خاطر سر کشیدن نوشابهای
به «س�لامتی آزادی» در پرتغال به
زندان افتاده بودند ،از افرادی یاد کرد
که روزمره در گوش��ه وکنار جهان
به دالی��ل عقیدتی یا سیاس��ی به
زندان میافتند و یا احیانا شکنجه و
اعدام میشوند و از خوانندگان خود
خواس��ت که برای آزادی این گونه
زندانیان تالش کنند.
به فراخوان آقای بننسون با بیش از
هزار نامه پاس��خ داده شد ،و طولی
نکش��ید که «عف��و بینالملل» به
مرکزیت لندندر انگلستان پا گرفت
و اکنون با نزدیک سه میلیون عضو
در بی��ش از  ۱۵۰کش��ور جهان به
فعالیت مشغول است.
آقای بننسون نوش��ته بود که «هر
روز هفته که ش��ما روزنامهتان را باز
کنید ،گزارشی از نقطهای درجهان
را میبینید که کسی به دلیل اینکه
عقیده ویا مذهبش مورد خوشآیند
حکومت کش��ورش نب��وده زندانی
شده ،شکنجه ویا اعدام شده است.
میلیونه��ا نفر درجه��ان در زندان
و پش��ت میلهه��ای آهنی��ن قرار
دارند وشمارش��ان روز به روز بیشتر
میشود».
این سخنان واقعیتی را بیان میکرد
که در طول  ۵۰سال گذشته تغییر
چندانی نکرده است.
ولی بی��ان همین واقعیت کافی بود
که وج��دان افرادی را ت��کان دهد
و آن��ان را وادارد تا در فاصله دو ماه

جواهری
نیک آذین

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

دور هم جمع ش��وند و
سازمانی را بنیان نهند
که برای تحقق حقوق
و آزادیهای مصرح در
اعالمیه جهانی حقوق
بش��ر در س��طح جهان
مبارزه کند.
در آغ��از ،ای��ن فعالیت
به مبارزه ب��رای آزادی
«زندانی��ان وج��دان»
 کس��انی ک��ه صرف��اب��ه دالی��ل عقیدت��ی
ی��ا سیاس��ی و فعالیت
مسالمتآمیز به زندان
افتادهان��د  -مح��دود
میش��د ،ولی در طول
زمان دایره فعالیت عفو
بینالملل ب��ه مصادیق
وس��یعتری از حقوق بشر گسترش
یافت و از قطع شکنجه و لغو مجازات
اعدام تا تأمین حقوق زنان ،کارگران
و اقلیتهای مذهبی و ملی/قومی و تا
پیکار جهانی برای مجازات مجرمان
علیه بشریت را در بر گرفته است.
امروز کمتر مسئله مربوط به حقوق
بشر و نفی خش��ونت است که عفو
بینالمللدر آن فعال نباشد.
عفو بینالملل از آغاز به صورت یک
س��ازمان مرکب از اعضای داوطلب
ش��روع به کار کرد و ت��ا به امروز به
صورت دموکراتیک از سوی اعضای
آن اداره میشود.
هیچ نیرو و نهاد سیاسی یا اجتماعی،
دولتی یا غیر دولتی ،از قدرت ،نفوذ
یا امتی��از خاص��ی در آن برخوردار
نیس��ت و به خص��وص هیچ قدرت
حکومت��ی در اداره ی��ا تعیین خط
مشی آن دخالتی ندارد.
س��ازمان از مراحل آغازین خود بر
بیطرفی سیاس��ی و عقیدتی خود
و اس��تقالل از حکومته��ا اص��رار
داشته است و برای تأمین آن عمال
برنامهریزی کرده است.
برای مثال ،فعالیت سازمان در دهه
 ۶۰میالدی به این صورت ش��روع
ش��د که اعضا به تشکیل گروههای
محلی بپردازند و هر گروه سه زندانی
وجدان را تحت حمایت خود بگیرد
و برای آزادی آن��ان تالش کند .در
اوج جنگ س��رد بین بلوک ش��رق
و کش��ورهای غربی ،انتخ��اب این
زندانیها کار سادهای نبود.
س��ازمان برای رفع هر گونه شائبه
موضعگیری سیاسی مقرر کرد که
هر گروه محلی یک زندانی از بلوک
شرق بگیرد ،یکی از کشورهای غربی
و یکی از جهان سوم.
ول��ی به رغ��م همه ای��ن تالشها،
سازمان بارها از سوی حکومتهای
غربی به طرفداری از کمونیزم متهم
شده بود و در عین حال کشورهای
کمونیس��تی و دیکتاتورهای جهان
سومی آن را آلت دست کشورهای

عفو بینامللل یک تشکیالت داوطلبانه
و متکی به سه میلیون عضو در بیش
از  ۱۵۰کشور جهان است .اعضای
سازمان مصداق بارز این سخن هستند
که میتوان از جان اف کندی به
عاریت گرفت :نپرسید که «حقوق بشر
برای من چه کرده است؟» از خود
بپرسید که «من برای حقوق بشر چه
کردهام؟»  -سخنی که باید آویزه
گوش همه ایرانیانی باشد که به جای
اینکه خود کاری برای حقوق بشر
اجنام دهند از سازمانهای حقوق
بشری خرده میگیرند!

2087 rue Guy

Montreal, QC, H3H 2L9

Metro: GUY

{>> ادامه در صفحه}13 :

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

514-939-2700

غربی قلم��داد میکردند
(که هنوز هم میکنند).
در ه��ر صورت ،به ج��رأت میتوان
گفت که امروز کمتر زندانی سیاسی
یا عقیدتی در دورافتادهترین نقطه
جهان است که نام عفو بینالملل را
نشنیده باشد و یا اگر نام یک زندانی
سیاس��ی یا عقیدتی به این سازمان
برسد سازمان برای احقاق حقوق او
مبارزه نکند.
محوریترین طری��ق این مبارزه در
عین حال سادهترین آن نیز هست:
نامهنویس��ی اعضا ب��ه مقامات یک
کش��ور برای آزادی یا تأمین حقوق
زندانی و یا به خود زندانی برای اعالم
همدردی و تقویت روحیه او.
یعن��ی ه��ر روز ه��زاران عضو عفو
بینالمل��ل از گوش��ه و کنار جهان
در حال نامه نویس��ی ب��ه این یا آن
مقام حکومتی یا زندانی سیاسی در
نقاط مختلف جهان هستند تا شاید
بتوانند یک زندانی را (که حتا شاید
نتوانند ن��ام او را تلفظ کنند) از بند
آزاد سازند یا از غم و رنج او بکاهند.
اینها انسانهایی مانند من و شما
هستند که با پرداخت حق عضویت
به عفو بینالملل پیوستهاند و بخشی
از وقت خود رادر روز ،هفته یا ماه نیز
به این کار میگذرانند .اینان صرف
نظر از گرایش سیاس��ی یا عقیدتی
زندانی به دفاع از او میپردازند و چه
بسا به نفع زندانیانی تالش میکنند
که به لحاظ عقیدتی یا سیاسی در
قطب مخالف آنان قرار گرفته است.
و این بزرگترین خصیصه انس��انی
عفو بینالملل است.
این فعالیتها البته اثردارد.
عصبانیت حکومتهای مس��تبد و
سرکوبگر از عفو بینالملل که همواره
با اتهاماتی علیه این س��ازمان ابراز
شده است به بهترین وجهی حاکی
از تأثیر این فعالیتها است.
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8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
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ایران:فاجعهکتاب...

 کتاب های دینی ،با  ۴۱میلیون نسخه ،بیشترین شمارگانکتاب در سال  ۱۳۸۹را به خود اختصاص داده است.
 تیراژ کتاب و میانگین نرخ مطالعه در ایران نه فقط باکشورهای پیشرفته سنجیدنی نیست که از کشورهایی چون
ترکیه و پاکستان نیز پائین تر است
 خاطرات دفاع مقدس ،آموزشی و کمک درسی ،دعا،متون دینی ،توضیحاملسائل ،راهنمای حج ،ردیــف
های  1تا  7بی 
ش ترین نوبت چاپ را در سال  ۸۹به خود
وقتی آمارهای وزارت ارشاد واقعیت اختصــاص داده اند.

وقتی آمارهای
وزارت ارشاد
واقعیت را پنهان
می کنند

را پنهان می کنندآمارهائی که بهمن
دری ،معاون فرهنگی وزیر ارش��اد و
فرهنگ اس�لامی ،در باره وضعیت
کت��اب ارائه داد ،ش��اید مهم ترین
رخداد هفت روز گذش��ته در عرصه
کتاب بود.
اغلب کارشناسان بر آنند که سانسور
کتاب ،خودسانس��وری تحمیلی و
سیاست های وزارت ارشاد و فرهنگ
اس�لامی در عرصه کت��اب در افت
میانگین تیراژ کتاب و نرخ مطالعهدر
ایران نقشی موثر دارد.
اما وزارت ارش��اد ،نه فقط در س��ال
های اخیر که سقف سانسور تنگ تر
و فضا بر کتاب بسته تر شده است،
که دست کم در دو دهه و نیم اخیر،
با ارائ��ه آمارهایی که قرار اس��ت از
"افزایش عناوین کتاب های منتشر
شده" خبر دهند ،کوشیده است تا
نتایج مثبت سیاست های خود را بر
بازار کتاب اثبات کند.
بهمن دری با گزارش آمار کتاب های
منتشر شده در سال پیش" ،افزایش
 ۶درص��دی عناوی��ن کتابه��ای
منتشرش��ده در س��ال  "۱۳۸۹را از
دستاوردهای وزارت ارشاد و از نتایج
مثبت سیاست های اعمال شده بر
کتاب ارزیابی کرد.
در بررس��ی های کارشناس��ی تیراژ
واقعی کت��اب و نرخ مطالعه ،کتاب
ه��ای درس��ی و کمک آموزش��ی،
کتاب های دعا و متونی چون قرآن
و نه��ج البالغه ،کتاب های کودکان
و نوجوانان ،کت��اب های تبلیغی و
ترویج��ی نهادهای دولت��ی و نیمه
دولتی از آمارها کس��ر و ترکیبی از
میانگین نرخ مطالعه ،میانگین نرخ
مراجعه به کتابخانه های عمومی و
میانگین تیراژ تک فروش��ی کتاب،
برای ترسیم گرایش واقعی جامعه به
کتابخوانیدر نظر گرفته می شود اما
در آمارهای رسمی وزارت ارشاد انواع
کتاب ها به صورت درهم و تفکیک
نشده مبنای محاسبه است.
خرید عمده نهادهای دولتی و نیمه
دولتی ،آمار کت��اب های خریداری
شده در ایران را افزایش می دهد اما
این کتاب ها که خوانده نشده و انبار

عفو بین امللل...
در ایران نیز همدر حکومت شاه و هم
(بیشتر)دردوران جمهوری اسالمی،
حمله به عفو بینالملل و متهم کردن
آن به وابستگی به قدرتهای غربی و
استعماری همیشه رواجداشته است.
این حکومتهادر عین حمله به عفو
بینالملل میخواهند چنین وانمود
کنن��د که تالشهای این س��ازمان
بیفایده اس��ت .ولی آزادی هزاران
زندانی سیاس��ی ک��ه در طول ۵۰
سال گذشته از س��وی این سازمان
به عنوان زندانی وجدان ش��ناخته
شدهاند و اعضای سازمان برای آزادی
آنان به تالش پرداختهاند ،این ادعا را
باطل میکند.
حتا رژیمی مانند جمهوری اسالمی
کهدر نقض حقوق بشر و بیاعتنایی
به نهادهای حقوق بشری در جهان
بینظیر اس��ت ،نتوانسته دامنه این
فعالیتها را انکار کند.
ب��رای مثال در یک مورد ،در س��ال
 ،۱۳۸۲آق��ای ضیاییف��ر ،دبی��ر
«کمیس��یون حقوق بشر اسالمی»
به خبرگزاری ای��ران گفت ( )۱که

و پس از مدتی خمیر و به مقوا تبدیل
یا به کارمندان و مراجعان هدیه می
شوند ،به رغم سودآوری مالی برای
دست اندرکاران تولید آنها ،کارکردی
جز افزایش کاذب آمارها نداشته ودر
بررسی های کارشناسی حذف می
شوند.
بر اس��اس آمارهای تفکیک نش��ده
وزارت ارشاد بازار کتاب ایران از رشد
و رونق برخوردار اس��ت اما آمارهای
تفکیک��ی از ای��ن واقعیت خبر می
دهند که تیراژ کتاب و میانگین نرخ
مطالعهدر ایران نه فقط با کشورهای
پیشرفته س��نجیدنی نیست که از
برخی کش��ورهای همس��ایه چون
ترکیه و پاکستان نیز پائین تر است.

تیراژ درهم  ۳هزار ،تیراژ تفکیکی
کم تر از هزار
مع��اون فرهنگ��ی وزیر ارش��اد در
گ��زارش خود ،میانگین تیراژ کتاب
یا شمارگان متوسط هر عنوان کتاب
در س��ال  ۸۹را  ۳۱۰۳جل��د کتاب
اعالم کرد.
ای��ن میانگین که برای جامعه ای با
حدود هفتاد و نی��م میلیون ناچیز
است ،خریدهای عمده ،کتاب های
تبلیغاتی نهاده��ای دولتی و نیمه
دولتی ،کت��اب های مذهبی مرجع
چون ق��رآن و نه��ج البالغه ،کتاب
های فنی کمک آموزش��ی و کتاب
ه��ای دعا را نیز در ب��ر می گیرد و
اگ��ر این مقوله ها را از آمارها حذف
کنیم ،میانگین تیراژ واقعی کتابدر
سال  ۸۹نه فقط از  ۳۱۰۳که از هزار
نسخه نیز کم تر است.
به گفته معاون فرهنگی وزیر ارشاد،
موضوع دین یا کت��اب های دینی،
"با  ۴۱میلی��ون و ۳۵۱هزار و ۵۵۰
نسخه"" ،بیشترین شمارگان کتاب
در سال  ۱۳۸۹را" به خود اختصاص
داده اس��ت و "پس از آن کتابهای
حوزه کودک و نوجوان با  ۳۸میلیون
و ۱۴۸هزار و  ۵۶۰نس��خه در رتبه
دوم قرار دارد".
معاون فرهنگی وزیر ارشاد آمارهای
کتاب در س��ال  ۸۹را با  ۸۸مقایسه

ک��رد و نتیجه گرف��ت " با توجه به
تعداد عناوین کتابهای منتشرشده
در سال  ۱۳۸۹بدون احتساب آمار
افزایش��ی اس��فندماه ،رشد عناوین
کتاب ۶ ،درصد بوده است".
وزارت ارشاد در دو دهه گذشته رشد
و ارتقا کتابخوانی را با "عناوین کتاب
های منتشر شده" و نه با شمار کتاب
های خریداری شده و کتاب هائی که
از کتابخانه های عمومی به وام گرفته
می شوند ،سنجیده است.

موضوع های صدر جدول
بر اس��اس آمارهایی که بهمن دری
ارائهداد ،موضوع های "خاطراتدفاع
مقدس ،آموزش��ی و کمک درسی،
دعا ،متون دینی ،توضیحالمس��ائل،
راهنمای ح��ج و مجموعه قوانین"
ردیف های یک تا هفت "کتابهایی
را که بیشترین نوبت چاپ را در سال
 ۸۹به خ��ود اختص��اص داده اند"،
کسب کرده اند.
بر مبنای همین آمارها ،بیش��ترین
ب های منتشرشده
تعداد عناوین کتا 
در س��ال ۱۳۸۹را "به ترتیب کتاب
های حوزه علوم عملی با ۱۰هزار و
 ۳۷۱عن��وان  ،حوزه دین با ۱۰هزار
و  ۲۷۸عن��وان ،کودک و نوجوان با
 ۸۵۵۵عن��وان و ادبی��ات با ۷۶۲۶
عنوان" به دست آورده و این موضوع
ها "عنوان رتبههای اول تا چهارم را
به خود اختصاص دادهاند"
در رتب��ه بندی اول هی��چ یک از ۷
موض��وع صدر جدول با نرخ مطالعه
و کتابخوانی نسبت مستقیمی ندارند
و در رتب��ه بن��دی دوم ،رتبه بندی
موضوع��ی ،ردیف های یک تا چهار
از ش��اخص های کتابخوانی در یک
جامعهنیستند.
معاون فرهنگی وزیر ارش��اد شمار
مولف��ان کتاب در ایران را در س��ال
۳۲ " ۸۹ه��زار و  ۵۵نفر" و ترکیب
جنسیتی آنان را" ۲۶هزار و  ۲۳۵نفر
مرد و  ۵۸۲۰نف��ر زن " اعالم کرد.
مقایسه شمار مولفان زن با مولفان
مرد در این آمارها از ترکیب بس��یار
نابرابر جنس��یتی مولفان خبر می
دهد.

>> ادامه از صفحه12 :
در طول سال بیش از  ۱۲هزار نامه
اعتراض به نقض حقوق بش��ر «آن
هم نه از حکومتها که از شهروندان
ع��ادی دیگ��ر کش��ورها دریاف��ت
میکنیم» ،و از تأثیرات س��وء نقض
حقوق بش��ر بر تحوالت سیاسی و
روابط خارجی آن و س��رمایهگذاری
در ایران اظهار نگرانی کرد.
اظه��ارات آقای ضیاییف��ر واقعیت
دیگری را که در باال به آن اشاره شد،
نیز مطرح میکند:
س��رازیر شدن بیش از  ١٢٠٠٠نامه
در یک سال به سوی ایران نشانه آن
است که  ١٢٠٠٠نفر انسان خارجی
مس��تقل و خیراندیش ساعتی را به
تمرکز روی یک مسئله حقوق بشری
ایران گذراندهاند ،از وقت خود زدهاند،
نوش��تهای فراهم کردهاند و آن را به
صندوق پس��ت انداختهاند  -بدون
اینکه احیان��ا کوچکترین رابطهای
عاطف��ی یا اجتماعی یا سیاس��ی با
قربانیداشته باشند؛ یا احیانا بتوانند
نام او را بعدا به خاطر بیاورند.
ب��دون تردی��د ،اکثری��ت نامههای

سرازیر شده به سوی ایران از سوی
اعضای سازمان عفو بین الملل بوده
اس��ت که از گوشه و کنار جهان به
این کار دست زدهاند.
این س��ربازان بینام و نشان حقوق
بش��ر در سراس��ر جهان در خلوت
خان��ه یا در جمع گروههای کوچک
نامه مینویس��ند و با رعایت اتیکت
کامل ،خشنترین مستبدان جهان
را به رعایت حقوق مردم زیر دست
آن��ان ف��را میخوانن��د  -و از اینکه
نامههایشان عموما بیپاسخ میماند
نیز دلسردی به خود راه نمیدهند!
الملل هم�ان طور که
عف�و بین 
اشاره شد فعالیتهای گسترده
دیگری نی�ز دارد که به صورت
کارزار (کمپین)ه�ای مقطعی یا
درازمدت به آنها میپردازد.
یکی از دیرپاترین این کارزارها برای
لغو مجازات اعدام بوده که تا به حال
موفقیتهای زیادیدر سطح جهانی
داشته است.
{>> ادامه در صفحه}30 :

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

ارزیابی رایگان

>>

تهیه وام مسکن

____________

Jaleh Hafezi

Affiliated real estate Broker
Royal LePage du Quartier
6322 JEAN-TALON EST
Montréal QC, H1S 1M8
Tel: 514.353.8770
jaleh.hafezi@gmail.com

Cell.: (514)207-9000

ژاله حافظی

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

نان سنگک

سر

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

سفره شما!

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

Tel.: 514-894-8372

فرش پرس

Tapis Perse

(تهران سابق)
 خرید و فروش انواع
فرش های دست بافت ماشینی
 شستشو و ترمیم
 فرش آنتیک
 با  22سال سابقه

______________________

9514 boul De L'Acadie
Montreal, QC, H4N1L8

 با مدیریت خامن سعیده دشت

Tel.: (514) 387-0006
Cell.: (514) 806-5595

واغیرتا:
ظاهر دختر
ن
شا ه عربستا 
ل آفرید!
جنجا 

دوشنبه  ۱۳ژوئن :منابع عربستانی
اع�لام كردند ك��ه دختر پادش��اه
عربس��تان طلس��م روبند س��یاه را
شكسته و با ظاهری بدون برقع در
میان مردم ظاهر شده است!
به گزارش برنا به نقل از خبرگزاری
النخی��ل ،تصوی��ر ش��اهزاده عادله
دختر پادشاه عربستان در سایتها
و ش��بكههای تلویزیون��ی موج��ب
امیدواری زنان عربستان شده است
به طوری ك��ه آنها امیدوار ش��دند
باالخره میتوانند از زن��دان مردان
و برخی آداب و رس��وم ظالمانه این
كشور رها شوند.
بر اس��اس ای��ن گ��زارش ،عادله با
ظاهری جدی��د و ب��دون برقع که
حجاب قدیمی زنان این كشور است
و در حالی كه تنها ش��الی بر سرش
گذاشته بود و بخشی ازموهایش پیدا
بود در میان مردم ظاهر شد.
این در حالی اس��ت كه این مساله
موجب خشم اس�لامگراهای تندرو
شده است.
عادله عنوان داشت :پوشیدن روبند
به آداب و رس��وم باز میگردد نه به

دین .شما میتوانید زنانی را ببینید
ك��ه صورتش��ان یا موهایش��ان را
میپوش��انند .آنها آزاد هستند .من
به شخصه هیچ اعتراضی به حجابی
كه موها را كامل بپوشاند ،ندارم .من
معتقدم پوش��اندن كام��ل موها در
مقایسه با پوش��اندن كامل صورت
بیش��تر مطابق با اس�لام است .اما
نمیدانم چرا باز در این باره سواالتی
وج��ود دارد چرا كه ما حق انتخاب
داریم .عادله معتقد اس��ت كه نقاب
یا روبند در اماكنی كه نیاز به تدابیر
امنیتیدارد ،جایز نیست.
این شاهزاده ادامه ممانعت و مخالفت
با اختالط زن و مرد در برخی اماكن
را محك��وم كرد و گفت :چ��را افراد
نمیتوانند با حفظ احترام متقابل به
جنس مخالف باهم كار كنند همانند
كار در بیمارستانها یا زمان حج.
این ش��اهزاده عربستانی همچنین
ابراز امیدواری كرده است كه مساله

ممنوعیت رانندگی زنان حل شود.
وی گف��ت :تصمیمگی��ری در این
زمینه در دست من نیست.
همس��ر ای��ن ش��اهزاده فیصل بن
عبدالله بن محمد آل س��عود ،وزیر
آموزش وپرورش عربس��تان است،
این در حالی است که عادله با اداره
این وزارتخانه از س��وی همسرش
مخالفت كرده است.
روزنامه های عربستان اظهارات امیر
فیصل دراین راستا را منتشر كردند.
عادل��ه ریاس��ت چندین س��ازمان
خیری��ه را برعه��ده دارد و فعالیت
اجتماع��ی گس��تردهای را نیز دارد.
وی رئیس هیات مش��ورتی در موزه
ملی عربس��تان و رئیس موسس��ه
خیریه ملی برای نظارت بر بهداشت
خانواده است و جایزه علمی وانسانی
عادله را در زمینه حمایت از كودكان
سرطانی تاسیس كرده است.
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ایران :در راه آزادی...

فرازهاوفرودهایالقابوعناوینآیتاهللخامنهای
مجید محمدی

(جامعهشناس)
داستان جمهوری اسالمی داستان
بس��یار آموزندهای است در این باب
كه چگونه یك نظام استبدادی فردی
از دل یك انقالب عمومی زاده ش��ده
و ب��ه تدریج تحكیم می ش��ود .این
داس��تان به خوبی نش��ان می دهد
كه نظامهای استبدادی ساخته می
شوند و جبر تاریخی نیستند.
در ش��رایط انقالبی موقعیتی فراهم
می ش��ود ك��ه ب��ر س��اختن انواع
نظامهای سیاس��ی ممكن می شود
و در این ش��رایط گروهی كه برنامه
و شبكهی اجتماعی مشخصی برای
ش��كل دادن به یك نظام سیاس��ی
خاص را دارند موفق تر خواهند بود.
بر ساخته شدن یك نظام استبدادی
را در وجوه و ش��اخصها و روندها و
فرایندهای گوناگونی می توان مورد
تحقیق ق��رار داد .رون��د نامگذاری
رهبران سیاسی و س��یر تحول آن
از موضوعاتی اس��ت ك��ه می تواند
نوری ب��ر تاریكخانهی فرایند تولید
نظام استبدادی بیفكند .پی گیری و
تحقیق در نوع ،میزان ،بسامد و زمان
افزایش استفاده از القاب و عناوینی
خاص به خوبی سیر تحوالت رهبری
خامنهای و واكنش اقش��ار مختلف
جامع��ه و محافل قدرت ب��ه آن را
روشن می كند.
نظام

سیطرهی خامنهای بر نظام سیاسی
آن چنان با حذفها و سركوبها در
دو دههی اخیر گس��ترش یافته كه
در متن جامعهی سیاسی جمهوری
اسالمی هنگامی كه گفته می شود
"نظام" ،منظور همان رهبر و مصداق
آن خامنهای است .حفظ نظام یعنی
بقای قدرت مطلق��ه ی خامنهای و
دش��منی با نظام یعنی مخالفت و
انتقاد از وی .حلق��هی طرفداران و
حوزهی اندیشه و سیاستهای نظام
جمهوری اس�لامی آن قدر تقلیل
یافته كه امروز تنها خامنهای و چند
نف��ر از معتم��دان وی را در بر می
گیرد.
ب��رای ترادف نظ��ام و خامنهای به
موارد بس��یاری در ادبیات طبقهی
حاكم می توان اشاره كرد ،به عنوان
مث��ال ،پس از آن كه مهدی كوچك
زاده از علی الریجانی رئیس مجلس
نسبت به طرح برخی از مطالب در
نزد نمایندگان انتقاد كرد كه "شما
نباید موضوعات مطرح شده نزد مقام
معظم رهبری و جلسه سران قوا را
برای نمایندگان توضیح میدادید".
نماین��دگان به وی اعت��راض كرده
و گفتند" :نماین��دگان ملت از كی
نامحرم ش��دند كه نباید حرفهای
نظ��ام به آنها گفته ش��ود( ".الف۵ ،
خ��رداد  )۱۳۹۰همچنین هنگامی
كه گفته می ش��ود "هاش��می در
مس��یر مقابل نظ��ام ق��رار گرفت"
(مجتبی ذوالنور ،جانشین نماینده
رهبر جمهوری اس�لامی در سپاه،
فارس ۱۱ ،خرداد  )۱۳۹۰منظور به
روش��نی تقابل وی با خامنهای بود.
خامنهای در یك تالش بیست ساله
رژیم جمهوری اس�لامی را به خود
تقلیل داده است.
آقا..

این لقب عمدتا توس��ط مداحان و
اعضایدفتر رهبری به خامنهایداده
شد (لقبی است كوتاه و كاربردی تر).
كسانی كهدردیوانساالری تبلیغاتی
و مذهبی تحت نظر دستگاه رهبری
كار می كنند عمدت��ا از این تعبیر
اس��تفاده م��ی كنند .با گس��ترش

رس��انههای مرتبط با بی��ت و افراد
نزدیك به بیت این لقب نیز عمومی
تر شد.
اس��تفاده از این تعبی��ر آن چنان
برای اعضای حلقات نزدیك به بیت
درونی شده و آن چنان در گفتمان
حكومتی غلبه یافته كه آن را بر زبان
افرادی می گذارند كه نمی توانسته
ان��د آن را برای اش��اره به خامنه ای
استفاده كرده باشند یا افرادی كه با
اعض��اب دفتر مصاحبه می كنند از
خامنهای با عنوان" آقا" یاد می كنند
تا با مصاحبه كننده و طرف گفتگو
(بخوانید قدرت) فاصله نگیرند.
به عنوان مثال از قول س��ید جعفر
شبیری عنوان "آقا" برای خامنهای
در زبان مرتضی حائری استاد درس
خارج خامنهای گذاشته می شود یا
این فرد از زبان استادش خامنهای را
"آقا" نام می گذارد:
"آقا در بحث كه ش��ركت داش��تند
خیل��ی خوشفهم بودن��د و خوب
میفهمیدند».
(تمجید حائری از خامنه ای به
نقل از سید جعفر شبیری ،تابناك،
۹خرداد )۱۳۹۰
هیچ اس��تادی در حوزهی علمیهی
قم شاگرد خودش را آقا نمی نامیده
اس��ت .آقا نامیده ش��دن خامنهای
مرب��وط به ده��هی هش��تاد و نود
خورشیدی اس��ت و نه دههی سی
و چهل كه خامنهای طلبهای عادی
مثل همهی طلبهها بوده است.
مرتضی حائری كه در س��ال ۱۳۶۴
فوت كرده نمی توانسته از خامنهای
با عن��وان آقا یاد كرده باش��د چون
حتی در دههی شصت كسی وی را
"آقا" نمی خواند.
بزرگان

هنگام��ی ك��ه مقام��ات جمهوری
اس�لامی و رس��انهها بخواهند نظر
خامن��های را بدون ذكر نام وی نقل
كنند (بواس��طهی ممنوعیتی كه از
س��وی بیت برای نقل اخبار توسط
دیگران ایجاد شده یا عدم اطمینان
از رضایت خامنهای در نقل خبر) از
وی با عنوان "بزرگان" یاد می كنند.
اس��تفاده از این عب��ارت آن هم به
ش��كل جمع صرفا برای پاس��خ به
روحیهی نخوت و تكبر رهبر كشور
و مص��ون ماندن از كینه جویی وی
است.
مقاممعظمرهبری

مقامات رسمی و برخی رسانههای
دولت��ی و عمدت��ا خبرگزاریهای
دولتی و ش��به دولتی از خامنهای با
این عنوان یاد می كنند.
ای��ن عنوان صرفا ب��رای جایگزینی
لقب "امام" كه صرفا برای خمینی
در دههی شصت در ادبیات رسمی
به كار برده می شد و بالفاصله پس
از مرگ وی انتقال��ش به خامنهای
زمین��های در افكار عمومی وفاداران
به جمهوری اسالمی نداشت اختراع
شد.

PAIVAND: Vol. 18  No.1010  juin 15, 2011

این عن��وان و معادل انگلیس��ی یا
غیر انگلیسی آن كه به وفور توسط
خبرنگاران خارجی (صرفا در پیروی
كوركورانه از ادبیات رسمی حكومتی
یا با هدف خش��نود كردن مقامات
جمهوری اس�لامی) مورد استفاده
قرار می گیرد هیچ جایی در متون
قانونی كشور ندارد و صرفا در جهت
باال بردن مصنوعی شأن رهبر كشور
از آن استفاده می شود .قانون اساسی
هیچگاه از رهبر كشور با این عنوان
یاد نكرده است .دفتر خامنهای این
عنوان را برای ان��دازه گیری ارادت
و مداحی كارگزاران نس��بت به وی
و فراتر از دیگ��ران نهادن جایگاه و
شخص وی ساخت.

اطالعیه شماره ۱

ضرورت ایجاد
رسانهای فراگیر
متعلق به طیف چپ

خطاب به:
احزاب ،سازمانها ،افراد ،نهادها و انجمن
های مدافع سوسیا لیسم
نیروهای آزادیخواه و برابری طلب
جنبش ضد استبدادی در ایران و اعتالئ
آن در چن��د س��ال گذش��ته و زنجیره
خی��زش های انقالبی جه��ان بویژه در
منطقه خاورمیانه که در متن بزرگترین
بحران های اقتصادی تاریخ سرمایهداری
جهانی مش��تعل ش��ده اند نشانه هایی
هستند از آغاز دوران حرکت های بزرگ
توده ای در منطقه ما .اما یکی از واقعیت
های تلخ و هش��دار دهن��ده در همه ی
این حرکت های ت��وده ای عدم حضور
نیرومند و بایس��ته جری��ان های چپ و
مدافع سوسیالیسم است.
در ش��رایط کنونی جریان های چپ در
خارج از کشور در صورتی می توانند در
تقویت نفوذ چ��پ در داخل و نیز خارج
از کش��ور تاثیر گذار باشند که از رسانه
ای فراگیر و قابل دسترس برای عموم بر
خوردار باشند.تقویت نفوذ چپ در عین
حال ب��رای نیروهای مداف��ع آزادی و
دموکراسی نیز بهترین و قویترین ضامن
پی ریزی شالوده های دمکراسی خواهد
بود.
در این راستا اتحاد چپ ایرانیاندر خارج
از کشور به پیروی از مصوبه نشست دوم
این نهاد در ش��هر شیکاگو در تارخ ۱۸
و ۱۹و  ۲۰فوریه  ۲۰۱۱در تدارک ایجاد
و پخ��ش برنامه ای هفتگی اس��ت که
بتواند همراه و همگام با دیگر رسانه های
متعلق به طیف چپ ،پ��ژواک مبارزات

ولی امر مسلمین جهان

این لقب لقلقهی زب��ان مجریان و
گزارش��گران و خبر خوانان سازمان
ص��دا و س��یما ی��ا هم��ان رادیو و
تلویزیوندولتی است.
رادیو و تلویزیوندولتی كه مستقیما
زیر نظر خامنهای اداره می شود به
علت پوش��ش و مخاطب بیشتر در
داخل كش��ور احس��اس مسئولیت
بیش��تری در مبالغ��ه و فری��ب و
دروغگوی��ی در باب فرمانروای خود
می كند.دودهه است كه شبكههای
دولت��ی رادیوی��ی و تلویزیون��ی
جمهوری اسالمی خامنهای را ولی
امر مسلمانان جهان می خواهند اما
این عن��وان حتی در میان كاركنان
دس��تگاههای تبلیغاتی دولتی رواج
نیافته است.
خامنهای هیچگاه ولی امر مسلمین
جهان نبوده و نخواهد بود.دردنیایی
كه تنها حدود ده ت��ا پانزده درصد
مسلمانان شیعه هستند و در میان
شیعیان نیز باورمندان (تنهادرصدی
از كسانی كهدر خانوادههای شیعه به
دنیا می آیند) از دهها مرجع تبعیت
مذهبی (و نه ضرورتا سیاسی) دارند
رهبر سیاسی جمهوری اسالمی كه

تلویزیونهفتگی

اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور هر

یکشنبه از تاریخ  ۳جوالی ۲۰۱۱
راس ساعت یک بعد از ظهر

Iranian Business Directory

مقامرهبری

آن دسته از باورمندان به جمهوری
اسالمی و قانون اساسی كه هم می
خواهند خودی به حساب آیند ،در
رقابتهای سیاسی مشاركت داشته
باش��ند ،ب��ه مقام��ات و رانتهایی
دس��ت یابند ،به مداحی خامنهای
نی��ز نپردازن��د و راهب��ردی اصالح
طلبانه داشته باشند از عنوان "مقام
رهبری" برای خامنهای استفاده می
كردهاند.
روزنامه ه��ای اصالح طلب و برخی
از سیاستمداران اصالح طلب همین
سیاس��ت را دنبال م��ی كردند .اما
این امر ب��رای خامنهای و دفتر وی
نش��انهی عدم وفاداری تلقی شده و
به تعطیلی اكثر این روزنامهها و رد
صالحیت این مقامات در انتخابات
مجلس و ریس��ت جمهوری منجر
شد.

مردم ایران علیه کلیت رژیم ارتجاعی و
سرمایهداری جمهوری اسالمی را وسیع
تر سازد.
وظایف و هدف گذاری این برنامه را می
توان چنین بر شمرد:
انعکاس مسائل ،مشکالت و مبارزات
کارگران -زحمتکش��ان و مزد و حقوق
بگیران.
انع��کاس صدای پیش��روان کارگران
و زحمتکش��ان و فعاالن چپ و مترقی
و ایجاد تربیون��ی آزاد برای آنها و عموم
مبارزات حق طلبانه مردم ایران وجهان
در چهار چوب قطع نامه پایانی نشست
اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور.
دفاع از مبارزات زنان ،ملیت های تحت
ستم و دانشجویان ...در ایران.
فراهم آوردن زمینه ای مس��اعد برای
گفتگو ها و مراودات فکری گرایش های
مختلف چ��پ و معرفی تحلی��ل ها و
دیدگاه های گوناگون مارکسیس��تی در
زمینه های مختلف زندگی اجتماعی و
سیاسی ایران و جهان.
گس��ترش ارتباطات و دامنه سازمان
یاب��ی در خارج از کش��ور و تقویت توان
بس��یج آن در حمایت از مبارزات داخل
کشور .همراه با پیشبرد این اهداف ،برنامه
ی مورد نظر می تواند محوری اساسی
ب��رای هم��کاری و اتحاد عم��ل تمامی
مدافعین سوسیا لیسم تبدیل گردد.
اتح��اد چپ ایرانیان در خارج از کش��ور
خرسند اس��ت که به سهم خود در این
جهت گام برداش��ته است اما خرسندی
ما ص��د اف��زون خواهد گش��ت آن گاه
که با همی��اری و هم فک��ری تک تک
مبارزان شاهد موفقیت عملی این برنامه
تلویزیونیباشیم.

ساده و
کارآ،
ارزان...

راهنمای
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این لقب مورد عالقهی افراد و رسانه
هایی اس��ت كه مشروعیت رهبری
خامن��های را نه از فقهی بودن نظام
اس�لامی و نه از فقیه بودن وی اخذ
می كنند ،بلكه وی را رهبر یك جریان
یا جنبش اجتماعی می دانند كه با
براندازی و سركوب حكومت پیشین
و حذف رقبای سیاسی قدرت را به
دست گرفته و مهم ترین حجت آن
قدرت نظامی و امنیتیاش است.
رهبری خامنهای برای نویسندگان
كیه��ان و بخ��ش قاب��ل توجهی از
اعضایدفتر وی بر فقه گرایی و فقیه
گرایی مبتنی نیست بلكه در اختیار
داشتن قوای قهریه است كه وی را از
دیگران متمایز می سازد.
روزنامهی كیهان كه تریبون چنین
نگاهی است بیشترین استفاده را آن
هم آگاهانه از این عنوان می كند.
اما مشخص نیس��ت انقالبی كه در

به وقت ش��رق آمریکا ساعت  ۷عصر به
وقت اروپای مرکزی و ساعت  ۹. ۳۰شب
به وقت ایران از طریق کا نال تلویزیون
اندیش�ه به مدت یک س��اعت پخش
مستقیم خوا هد شد.
باز پخش همین برنامه نیز دوش��نبه ها
راس س��اعت ۱۰صب��ح به وقت ش��رق
آمریکا خواهد بود.
در این گام های نخستین و برای رسیدن
به گام ه��ای بلند ت��ر تقاضامندیم که
پیشنهادات ،نظرات و انتقادات خود را از
ما دریغ ندارید.
همیاریت��ان باع��ث دلگرم��ی و موجب
تقویت فرم ومحتوی این برنامه خواهد
بود و نیز بر سرعت گام هایمان خواهد
افزود.
خواهش��مندیم به هر طریق ممکن در
تبلیغ ای��ن برنامه تلویزیون��ی یاریمان
دهید.
زنده باد اتحاد عمل نیروهای چپ بر
علیه کلیت رژیم جمهوری اسالمی و هر
گونه مداخله امپریالیستیدر امور ایران
و دیگر کشورها
زنده باد سوسیالیسم
اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور
یکشنبه  ۸ژوئن  ۲۰۱۱برابر با ۱۸
خرداد ۱۳۹۰
iranleftalliance@gmail.com
North America
Intelsat Galaxy 25
Frequency: 12090
Polarization: Horizontal
Symbol Rate: 20000
FEC: 3/4
Europe – Middle East
Eutelsat Hot Bird
Frequency: 10723
Polarization: Horizontal
Symbol Rate: 29900
FEC: 3/4

پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 65دالر در سال

QUEBEC

در داخل كشور اقلیتی وی را رهبر
مذهبی و سیاس��ی خود می دانند
نمی تواند رهبر مس��لمانان جهان
باش��د .این عنوان در میان عناوین
به كار گرفته شده برای وی از همه
مهجور ت��ر و در عین ح��ال گزافه
گویانه تر و طنزآلود تر است.

14

ZAR

س��ال  ۱۳۵۷رخ داد چگونه رهبری
در سالهای  ۱۳۶۸تا  ۱۳۹۰داشته
است.
امام...

این لقب اولین بار توسط موسسهای
كه تحت نظر امام جمعهی ش��یراز
(حائری ش��یرازی) فعالیت می كرد
بالفاصله پ��س از مرگ خمینی به
خامن��های اطالق ش��د اما حتی در
ش��یراز در میان اعض��ای دفتر امام
جمعه نیز با استقبال مواجه نگردید.
دو ده��ه بعد پ��س از ب��اال گرفتن
اعتراضات نسبت به تقلب انتخاباتی
سال  ۱۳۸۸و جهت گیری شعارها
علیه خامنهای و والیت فقیه (مثل
"م��رگ ب��ر اص��ل والی��ت فقیه")
طرفداران خامنهای تالش كردند وی
را با لقب امام به جایگاه خمینی ارتقا
دهند كه چندان موفقیت آمیز نبود.
پس از س��ركوب اعتراضات ،سینه
چاكان ولی فقیه احس��اس كردند
دیگر به امام شدن خامنه ای نیازی
یا امیدی نیست.
آیتاهللالعظمی

خامنهای حتی برای بخش فقه گرای
اقتدارگرایان (جامع��هی روحانیت
مب��ارز ،جامعه مدرس��ین حوزهی

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

514-996-9692

info@paivand.ca

علمیهی قم و حزب موتلفه) هیچگاه
مرجع تقلید نبوده است.
به همی��ن لحاظ به كار گیری لقب
فوق همانند بسیاری دیگر از القاب
خامنهای تحت تاثیر شرایط سیاسی
و میزان و نوع انتقاداتی بوده است كه
به سوی خامنهای روان می شدهاند.
در دو ده��هی گذش��ته ه��رگاه
مش��روعیت مذهبی خامن��های و
صالحیت وی به عن��وان ولی فقیه
از سوی شیعیان مخالف حكومت یا
حتی باورمندان به والیت فقیه (اما
مخالف خامنهای) زیر س��وال رفته
س��ر و كلهی عنوان آیهالله العظمی
در رس��انههای دولت��ی و باالخص
رسانههای دولتی مذهبی پیدا شده
است .اما این عنوان نیز همانند "امام
خامنهای" به قام��ت وی دوختنی
نبوده است.
حتی رس��انههای خارج��ی ،برخی
رسانههای فارسی زبان خارج كشور،
و برخی منتق��دان حكومت عنوان
آیهالله را ب��رای احترام در پیش نام
وی قرار می دهند و نه باور به این كه
وی یك شبه پس از رای خبرگان از
حجه االسالم (یك روحانی معمولی)
به آیهالله (فقیهی مبرز) ارتقا یافته
باشد.

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از
انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل
خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :
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ایران :نوعی از عدالت...
جتاوز در خمینی شهر؛
قربانیان محکوم میشوند!!
غالمحس��ین محس��نی اژه ای،
دادس��تان کل ای��ران در نشس��ت
خبری روز دوش��نبه  ۲۳خرداد ماه
درباره پرونده تجاوز دس��ته جمعی
به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمی
ایرانیان

www.Iranianicca.com
)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
Fax: 450-638-4507
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

ساعــات کار:
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
به مرکز اسالمی ایرانیان مراجعه
بفرمایند.
جهت انجام اموردر روزهای
دیگر،هماهنگی قبلی الزم است.

"عواقب خطرناک چنین پیام
هایی برای جامعه ایران این
خواهد بود که به کسانی که
متجاوز هستند گفته میشود
به راه خودتان بروید و هر
کاری می خواهید اجنام
دهید و اگر زنی را دیدید و
فکر کردید به او جتاوز کنید،
این کار را اجنام دهید.
چون اگر دستگیر هم بشوید و
مورد تعقیب قضایی هم قرار
بگیرید می توانید با توجیه
اینکه این زن حجابش کم
بود یا مرا حتریک کرد از
مجازات رها شوید".

به زن��ان در یک مهمانی خصوصی
در اس��تان اصفهان گفت" :یکی از
تاکیدات ما ،برخورد با افراد شرور و
اراذل و اوباش است .دستگاه قضایی،
نیروی انتظامی و سیستم اطالعاتی
باید نس��بت ب��ه ای��ن موضوعات
حساسیت داشته باشند تا اینگونه
حوادث تکرار نشود".
به گزارش رس��انه های ایران۱۲ ،
ت��ن از "اراذل و اوب��اش" روز دوم
خرداد در یکی از روستاهای نزدیک
"خمینی شهر" در استان اصفهان
به یک مهمان��ی خصوصی که در
باغی برگزار ش��ده وارد شده اند و
پس از حب��س م��ردان حاضر در این میهمانی ،از پوش��ش نامناسب
مهمانی در یک اطاق ،به تعدادی از آنها انتقاد کرده بودند و حتی تاکید
زنان و دختران "تعرض" کرده اند .داش��تند که 'باید آنه��ا هم به علت
رسانه های ایران تصاویر و گزارش بدحجابی و شرب خمر مورد سوال
های��ی از تجمع م��ردم "خمینی قرار بگیرند'.
انتقاد مس��ئوالن از پوشش
شهر" در مقابل دادگستری
این شهر منتشر کرده اند که پیامی زن��ان و حت��ی تهدی��د ب��ه
به ای��ن واقعه و کم توجهی بسیار برخورد با آنها برای بدحجابی،
خطرناک واکنشهای��ی را ب��ه دنبال
مسئوالن اعتراضدارند.
داشته است.
آق��ای محس��نی اژه ای
همچنین گفت" :از س��وی برای
منتقدان این تهدی�دات را
دیگر به خانوادهها سفارش جامعه نوعی فرهنگ سازی از جانب
م��یکنیم ت��ا اقداماتی که
پلیس و مسئوالن می دانند که
موج��ب خدش��هدار ش��دن عفت باعث باالرفنت ناامنی برای زنان در
عمومی میش��ود ،انج��ام ندهند .جامعهمیشود.
برخی از تعرضات به دلیل کوتاهی ش��ادی ص��در ،حقوق��دان و فعال
های اولیه است".
حقوق بش��ر در گفت و گو با بی بی
پیش از این هم تعدادی از مقامات سی فارسی ضمن انتقاد از واکنش
قضای��ی و امنیت��ی ضم��ن اظهار مسئوالن به ویژه موسی سالمی ،امام
تاس��ف و اعتراض ب��ه واقعه تجاوز جمعه اصفهان که گفته بود 'البته آنها
دس��ته جمعی به زن��ان حاضر در هم که مورد تجاوز قرار گرفته اند آدم

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

دیپلمحرفهایدر:

حسابداری
منشی گری اداری
شروع بیزنس
همین امروز متاس بگیرید!

های علیهالسالمی نبوده اند' ،گفت:
"به نظر من این سخنان پیام بسیار
خطرناکی ب��رای جامعه دارد به این
معنی که به شکل بسیار روشنی از
سوی مقامات مسئول گفته میشود
که اگ��ر زنی پوش��ش اش مطابق
تعاریف جمهوری اس�لامی نباشد،
حتی اگردر محدوده خصوصی خانه
و یا چهاردیواری خودش باشد باز هم

تجاوز کردن به او جایز است".
به گفته خانم صدر پیام دیگری که
بالفاصله به ذهن خطور می کند این
است که "در این شرایط اگر به زنی
تجاوز شود و یا حتی اگر تجاوزدسته
جمعی اتفاق بیفتد که یک جنایت
به مراتب فجیع تر و بزرگ تر است،
نیروی انتظامی و دس��تگاه قضایی
پیگی��ری چندان ج��دی نخواهند

شهریه رایگان!

کرد".
شادی صدر همچنین گفت" :عواقب
خطرن��اک چنین پی��ام هایی برای
جامعه ای��ران این خواهد بود که به
کس��انی که متجاوز هستند گفته
میشود
{>> ادامه در صفحه}24 :

اتمالت روحی
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ش جالل عادل
کشی

جوان که بودم از همه چیز مطمئن بودم .چند س�ال
بعد و پس از هزاران اشتباه ،اطمینانم ِ
نصف سابق شد.
اکنون از هیچ چیز مطمئن نیستم جز آنچه خدا بر من
آشکار کرده است.
جان وسلی
******



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

برای آنکه بدی گس�ترش یابَد ،تنها ش�رط الزم این
است که افراد نیک دست روی دست بگذارند.
ادموند بِرک
******
مردم دنیا بیشتر تشنۀ محبتاند تا گرسنۀ نان.
ِ
مادر ترزا
******
بزرگی اعمالمان ،بل محبتی است که در آن
مهم نه
ِ
اعمالنهفته.
مادر ترزا
******
نمیدانم بهشت چگونه اس�ت ،اما میدانم که وقتی
بمی�رم و مقاب�ل تخ�ت داوری خدا بایس�تم از من
نمیپرسد چه تعداد کار نیک کردهام ،بلکه کارهایم
ت بوده است.
تا چه حد از روی محب 
مادر ترزا
******
کسانی که با دیدن خورشید درخشان لب به نیایش
نمیگش�ایند ،آن دم ک�ه ابره�ای توفانی انباش�ته
میشوند نمیدانند چگونه دست به دعا بردارند.
یوهانسمیت
******

مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

دارای مجوز رمسی استان کبک

هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال
)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

و همچنین برای دریافت
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

Mont Royal
Mont
Royal

X

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

  اگر احتیاج به دعا دارید،


Mary Anne

16
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در شهــر
مدرسه دهخدا



کتابخانهنیما

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
 کالسهای فارسی

یبرایبزرگساالنغیرایرانی
فارس 

 کالسهای فوق العاده

 رقص ،نقاشی همچنین ساز وآواز
هر شنبه  :از  ۴تا  ۵بعدازظهر
4976 Notre Dame W.
514-220-1559/514-952-2165
www.dehkhodaschool.com

مدرسه فردوسی

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

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

تلفن)514( 626-5520 :

فرهنگسرایسینا

Tel.: 514-485-3652

fondation.nima@gmail.com
--------------------------

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

کتابفروشیزاگرس

ایران-مونترال

(514) 299-1787

5155 Décarie
514-489-8686
info@zagros.ca
-------------------

addhi2005@gmail.com
-------------------

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

سازمانآموزشی

(514) 770-1771
3333 Cavendish, # 250

اجنمن مهندسان
ایرانی کبک

اوتـــاوا

اجنمندوستدارانزرتشت

Tel.: 514-544-5962
khanehiran@gmail.com
www.khanehiran.ca

خورشید خانوم

 کالس های رقص
برای بچه ها و بزرگساالن
یکشنبه ها :ساعت  11تا 2
5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

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

M EK IC
-----------------------

4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777
info@mekic.ca

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

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

رادیو همصدا اتاوا

(514) 944-8111

IBNG

همبستگیبازرگانی

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

اجنمن ادبی (فاضل)

مناشـــوم

Info: 514-865-7146

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

Iranian Business Network Group

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

بنیـــاد
کـودک

www.childfoundation.org

www.arianhome.com

سیاه مرا با خود می برد
منایشگاه عکس های حسین
آریان
 12تا  19جوالی
 3634خیابان سن لوران

صبحانه و کسبوکار در مجع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-865-7146

www.ctrllab.com
514-799-7110

Reiki Wellness Center

آموزش ریکی ()Reiki

با مدرک مورد تایید "مرکز بین المللی آموزش ریکی"
• ریکی برای درمان بیماری های جسمی و روحی
• ریکی برای دفع سموم بدن
• ریکی برای حل مشکالت روزمره
• ریکی برای کاهش استرس
• ریکی برای Relaxation
و اگر می خواهید به عنوان یک درمانگر
Professional Reiki Therapist
فعالیتکنید،
آموزشدر شهرهای مونتریال،
اتاوا ،کبک سیتی و تورنتو با ما تماس بگیرید:
reikiwellnesscenter@gmail.com

شنبه  18جون ،ساعت  7شب

توجه :ازآنجا که این فیلم  2ساعت و ربع است فیلم راس ساعت  7شب شروع میشود.
 این فیلم به زبان انگلیسی است و ازهموطنانی که زبان انگلیسی شان خوب نیست خواهشمندم جداازآمدن خود داری کنند زیرا درهای سینما از پشت چفت و بست میشود

ورودی :رایگان (همت عالی)

کتابفروشیزاگرس

Ottawa Persian Radio

دانشنامهایرانیکا

IBNG

)1400 de Maisonneuve W. Library building (Concordia
)Salle de seve Cinema (Metro Guy

)Tel.:613-232-5900 (Ex.444
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca
www3.sympatico.ca/Iranian.
pca-ncr

(514) 651-7955

mssunfound@hotmail.com

فیلمی کمدی از >> نادر دولتشاهی با الهام از قلعه حیوانات

Persian Cultural Asso. – Capital Region

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

بنیاد سخن آزاد

انیمال فارس

و انتشاراتی مولتی ساژ

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

خانـه ایران

همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال

www.cafelitt.ca

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

5206 DECARIE #3

(514) 731-1443

www.paivand.ca

کافهلیت:هرپنجشنبه

www.addhi.org

3333 Cavendish Suite 500
)(Corner: Sherbrooke
514-962-3565
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info@zagros.ca
مفاهیماولیهتئوری
موسیقی

جلسه آینده مفاهیم اولیه تئوری
موس��یقی 16 ،ژوئن برگزار می
گردد .در جلس��ه اول آقای رضا
رضای��ی ،به بیان مفاهی��م اولیه
تئوری موس��یقی ،بیان بعضی از
عالئم موس��یقی مثل کلیدها و
وسعت صدای انس��ان و توضیح
چن��د در م��ورد ریت��م و ملدی
پرداخت .ای��ن دوره در ده هفته
برگزار خواهد ش��د .رضایی فارغ
التحصیل فوق لیسانس موسیقی
گرایش تربیت مدرس از دانشگاه
چایکوفسکی می باشد.

فلسفه ی اخالق و مفهوم
آزادی و اندیشه ی نقدی
از نظر عقل گرایی از
دیدگاهامانوئلکانت

موض��وع گفتار جلس��ه ی آینده
درس��های فلس��فه ،فلس��فه ی
اخالق و مفهوم آزادی و اندیش��ه
ی نق��دی از نظر عق��ل گرایی از
دیدگاه امانوئل کانت خواهد بود.
این گفتار ک��ه عصر روز جمعه
 24ژوئ��ن برگ��زار می گ��ردد،
آخرین جلس��ه ی ای��ن دوره از
درس��های فلس��فه خواه��د بود.
دوره ی دوم با آغاز ماه س��پتامبر
تش��کیل می گردد .جلسه دهم
درسهای فلسفه با عنوان " عقل
گرای��ی از دیدگاه امانوئل کانت و
مفهوم اندیشه نقدی" عصر روز
جمعه 10 ،ژوئن ،برگزار ش��د .در
این جلسه دکتر عطا هودشتیان،
درابت��دا درب��اره ی اص��ول عقل
گرایی سخنانی گفت .سپس مفاد
عقلدر فلسفه یدکارت را بمیان
آورد .هودش��تیان تفاوت بین دو
گرایشفلسفییعنیتجربهگرایی
انگلیسی و راسونالیسم آلمانی و
فرانسوی را عنوان کرد و فلسفه
ی کانت را بعنوان راه میانه ی این
دو گرایش تشریح و تبیین نمود.
وی پس از برشماری خطوط کلی
فلس��فه ی عقل گرایی از دیدگاه
امانوئل کانت ،بنیان های اندیشه
ی وی در کتاب " نقد خرد ناب"
را توضیح داد.

اجنمنمهاجران

514-569-9014

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال514-223-3336 :

جلس��ه آینده انجمن مهاجران،
عص��ر ش��نبه  25ژوئ��ن برگزار
خواهد ش��د .جلسه سوم انجمن
مهاج��ران در تاری��خ  11ژوئ��ن
تشکیل شد .در این جلسه ،ابتدا

514-489-8686

آقای نوش��ادروان ،مقدمه ای در
مورد هدف از راه یابی به موسسات
آموزشی و نکته هاییدر این مورد
را بیان نموده و س��پس در ادامه
پس از معرفی موسسات آموزشی
مهم درمونترال ،در مورد شرایط
ورود به این موسسات توضییحاتی
دادن��د .در پایان پس از پرس��ش
وپاسخ ،جلسه با صرف شامی که
خانواده ها با خود آورده بودند ،به
اتمام رسید

چهارمینجلسهکارگاه
داستان نویسی هزار
داستان

چهارمی��ن جلس��ه کارگاه
هزارداس��تان مونترال ،در تاریخ
هجده��م ژوئن ،زیر نظ��ر آقای
مهدی مرعش��ی برگ��زار خواهد
شد .موضوع جلس��ه« ،گفتگو و
نقش آن در شکلگیری داستان»
خواهد بود .سومین جلسه کارگاه
هزارداستان مونترال ،عصر شنبه
چهارم ژوئن س��اعت پنج و سی
دقیقه ،زیر نظر مهدی مرعش��ی
برگزار شد .در این جلسه مرعشی
به «موضع روای��ت و زاویه دید»
پرداخت و ضمن اش��اره به تأثیر
هن��ر داستاننویس��ی از س��یر
اندیشهی فلس��فی ،انواع زوایای
دید را بررس��ی ک��رد .وی عنوان
کرد :پ��س از نف��ی خدامحوری
مطلق و نزدیکی فلسفه به انسان،
ب��ه تدریج زاویه دی��د دانای کل
نامح��دود رن��گ باخ��ت و جای
خ��ود را به انواع نگاههایی داد که
از سوی داستاننویسان ،به تولید
زوایای دید تازهای انجامید .از این
دیدگاه ،حاصل نگاه تازه به انسان،
انتخاب زوایای دید نوینی بود که
از درون ی��ک انس��ان و نه از باال،
روایت را نق��ل میکردند .پس از
این بحث حاضران در جلس��ه به
بیان دیدگاههای خود پرداختند.
در این جلس��ه امینه ش��ریفی از
داستاننویس��ان ساکن مونترال،
داس��تانی را ب��ا نام «چش��مان
عسلی» قرائت کرد که مورد توجه
و نقد و بررسی شرکتکنندگان
در جلس��ه قرار گرفت .ش��ریفی
در این داستان ،روایتی معاصر از
یک عشق را بیان میکند که در
میان حجمی از ترس ،بوی سیگار
و خون ش��کل میگیرد .در این
داس��تان ،داستانی دیگر در ذهن
راوی در حال شکلگیریست که
در نهای��ت به ایجاد روایت نهایی

5155 Décarie

میانجامد.

جدید ترین فیلمهای روز
ایران

زاگ��رس با همکاری مرکز پخش
فیل��م ه��ای پارس��ی زب��ان در
آمریکای ش��مالی " پانه " جدید
تری��ن فیلمهای روز ای��ران را در
اختی��ار عالقه مندان ق��رار می
دهد .بعضی از عناوین از این قرار
است :خواب لیال ،ملک سلیمان،
ط�لاق به س��بک ایرونی ،حکم
رئیس ،وقت اضافه ،صندلی خالی،
عروس��ک شکسته ،حکم رئیس،
یک اشتباه کوچولو ،کیفر ،صداها،
کاله قرمزی پولدار ،قهوه تلخ می
شود و فیلمهای طنز و آموزشی
دیگر

کالس آموزش طراحی

س��ری دوم از کالسهای آموزش
طراحی (مداد رنگ و قلم س��یاه)
توس��ط خانم فی��روزه حیدری
(دارای نش��ان برتر از یونیسکو)،
 18ماه ژوئن آغاز می گردد.

کالس یوگا

بیست و دوم جوالی ،کالس یوگا،
تایچی مدیتیشن ،خنده درمانی،
ماس��اژ درمان��ی ،نرم��ش برای
تمام س��نین ،ایجاد انرژی مثبت
در پیش��گیری و عدم پیشرفت
بیماریها ،برگزار خواهد شد

برگزاریکمپینگ
تابستانی  2ماهه

بیست و نهم جون و از  ۸صبح تا
 ۴عصر روزهایدوشنبه تا جمعه،
کمپینگ آموزشی  -تفریحی برای
کودکان و نوجوان��ان برگزار می
گردد .برخی از عناوین فعالیتهایی
که در طول تابستان ارائه خواهد
شد:
آم��وزش گیتار و پیان��و ،آموزش
کامپیوت��ر ،رباتی��ک ( آم��وزش
س��اخت ربات) و مس��ابقه ربات
در پای��ان ،فعالیتهای ورزش��ی
و مس��ابقات ورزش��ی در پایان،
آم��وزش هنرهای اصی��ل ایرانی
( نقاش��ی ،طراح��ی ،تذهی��ب،
معرق ،مینیاتور) ،فعالیت هنری
و برگزاری نمایش��گاه آثار هنری
توس��ط دانش آم��وزان در پایان،
انجام بعضی از آزمایشهای علمی،
س��فر به بیرون ش��هر ،بازدید از
موزه ،رفتن به شهربازی و برنامه
های متنوعدیگر.

کمپینگ تفریحی دو روزه

شنبه و یکشنبه ( 23و  ) 24ماه

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

جوالی ،اعضای کتابخانه زاگرس
اردوی تفریح��ی به پ��ارک ملی
فرونتنک خواهندداشت

کنسرتآموزشی
هنرجویانموسیقی

عصر پنجش��نبه  14جوالی17 ،
هنر جوی برگزیده از هنرجویان
موس��یقی زاگ��رس کنس��رت
آموزشی برگزار می کنند.

 31جوالی آموزش
موسیقی کودک ُ -ارف

دوره ی آم��وزش موس��یقی
کودک  -اُرف برگزار می گردد .از
مهمترین اهداف ایندوره :تقویت
حس هم��کاری در کار گروهی.
شکوفا شدن خالقیت کودکان در
زمینه موسیقی .آشنایی کودکان
با س��ازهای فلوت ریکوردر و ارف
تا انتخاب رشته ای تخصصی تر
از علم موس��یقی .اجرای قطعات
موس��یقی به ص��ورت گروهی و
تقویت حس نوازندگیدر کودکان
ودر نتیجه تقویت حس همکاری
و انج��ام وظیف��ه محوله .تقویت
خوب شنیدن و زبان گفتاری در
کودکان و نوجوانان

آموزشداستاننویسی

عص��ر  26ژوئن جهت مبتدیان،
کالس آموزش داستاننویس��ی
ی گ��ردد .در این کالس
برگزار م 
شیوههایداستان نویسی تدریس
میشود .این دوره یکشنبه ها از از
ساعت  15تا  17تشکیل خواهد
شد.

جلسات «نقد ادبی»،
توسط رضا فرخفال

جلسات نقدی ادبی معاصر با رضا
ف��رخ فال در تاریخ  23ژوئن آغاز
خواهد ش��د .اولین جلسه عصر
روز پنجشنبه  7تا  9خواهد بود
و جلس��ات پ��س از آن ،عصر هر
جمعه از س��اعت  7تا  9تشکیل
می گردد .رضا فرخفال نویسنده
مجموعه داستان «آه استامبول»
و «حدیث غربت سعدی»ست و
ترجمه «یک روز از زندگی ایوان
دنیس��وویچ» اثر سولژنیتسین،
«عالیجناب کیشوت» اثر گراهام
گرین« ،نقد س��رزمین هرز» اثر
کلینت بروک��س و صاحب دهها
مقاله هنری ،ادبی اس��ت .او در
آمری��کا زبان فارس��ی تدریس
میکند و در س��ال چند بار برای
دی��دار خانواده و دوس��تانش به
مونترال میآید
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کوپ رنگ هایالیت فر شینون
مانیکور /پدیکور وکس آرایش بند و ابرو

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع گوشت حالل
و تازه و مرغوب اسپشیال
گوسفند ،گوساله ،مرغ و..
انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

خاصه
ان
ن غانی:
ف
ا  1دالر
فقط

با مدیریت شهرزاد

خوشمزه و تازه:
پخت روزانه

Tel.: 514-228-1111
سرویس ماساژ :ویژه بانوان  16سال جتربه >>همراه با رسید برای بیمه

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

انواع صنایع دستی

حواله
پولی
مرکزپخش پیوند

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Cell : 438-838-7770

Tel.: 450-812-7369

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

مشاور امالک در سراسر مونتریال

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

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

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

____________
Groupe Sutton
-Performer

سلیم سادات

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

Real Estate Broker
123 Place Frontenac,
Pointe-Claire, H9R 4Z7

Tel.: (514) 426-9595

ssadat@sutton.com
www.salimsadat.com

کلینیکمدیکالآلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

______________________

<<Auto RJ

Salim Sadat

پزشکانخانواده:
Dr. Raymond Rezaie
Dr. Kimlay Pou-Youthoan
Dr. Hany Kamal
Dr. Jean V Desroches
Dr. L.Bien-Aime
Dr Bader

Clinic
Travelers es

دکترعطاانصاری

vacin
- for all
- for all s
on
)destinati ointments

(podotherapist
)/foot specialist

p
(with ap

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
)(Without Appointment

پزشکان متخصص:








جراح ارتوپدی
روانشناسبالینی
قلب
جراح عمومی
متخصص زنان
جهاز هاضمه
انکولوژیست

Dr. Faramarz Dehnad
Dr. Bita
Dr. Abed G.Kahwati
Dr. David Kass
Dr. Michael J.V. Ah-Sue
Dr. Joseph Loutfi
Dr George Wakil:
Oncologist & prostate
)  Dr Bourque (urologistجراح کلیه و مجاری ادرار

 اورژانس
 پزشکان متخصص جهت امراض
Specialist doctors
 ختنه کودکان از بدو تولد تا  6ماه

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com
1253 Rue Guy

Guy Concordia

Montreal, Qc. H3H 2K5

خدمات:

ماساژ تراپی
لیزر :برای از بین بردن
موهای زائد

Botex, Fillers

برای جوان سازی پوست
و زدودن چروک صورت

7روز
هفته
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 ویژۀ بانوان

با
مدیریت ایرانی________________ :
در خدمت
هموطنانگرامی 6060 Sherbrooke W.
روبروی بانک رویال

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

شیراز
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ely
complet
TED
RENOVA

اینکب
امحیطی
کام
ال نو و زیبا

روز پدر

(یکشنبه  19ژوئن)
پدر خود را سورپریز کنید!
با گروه  4نفره

رستوران

دلیوری :رایگان

شام پدر رایگان

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS

مهساابراهیمنژاد
در خدمت هموطنان گرامی

 IMMIGRATION LAW
 FAMILY LAW
 LITIGATION
 CONTRACT LAW
& CORPORATE
COMMERCIAL LAW
LABOUR LAW

خدمات عبارتند از:

مهاجرت

از طریق برنامه های مهاجرت فدرال و کبک
 سرمایه گذاری
 کارآفرینی
 تخصصی
 درخواست اقامت برای
همسر و خانواده
 پناهندگی
 جواز تحصیلی و کاری
 تنظیم دعوتنامه
 تمدید کارت اقامت
 تقاضای تابعیت

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی

Montreal Office

 مدنی
 کاری
 تجاری
 خانواده

294 Square St-Louis, 2e étage
Montréal QC H2X 1A4

Tel: (514) 849-9696
Fax: (514) 849-5429

حسابداری و مالیات

XL-ON TAX SERVICES INC.
Authorized E-Filer

		McGill University

خدمات عادی:

 تهیه و تنظیم مالیات بردرآمد سالیانهدانشجویان 15 :دالر به باال
 دفتر داری Bookkeeping تهیه گزار ش های مالیات فروشGST & PST
 -و پرداخت حقوق Payroll

 خدمات مربوط به کارهایآخر سال برای شرکت ها
 ثبت شرکت هاIncorporation :West Island:
4684 Des Sources, Suite 001A
D.D.O. (QC) H8Y 3C4

485-2929

تهیه وام مسکن
با شرایط مناسب
بهروزآقاباباخانی،

Tel.:514-606-5626

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 تغییر نام

متخصص حسابداری و مالیات

اصهعربی
شب ه
ای زیبا و
بی
ادماندنی
شاد و پ
رشور...

درخدمت هموطنان گرامی

خانواده

عباس شفیعی ثابت:

هر
رق شنبه شب

514

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

و با موزیک زنده
(با رزرو قبلی)

خدمات ویژه:

Tax planning & preparation For:
- High income earners
- Deceased
)- Corporations (R&D Tax Credits.....
- Trust
- U.S. Personal tax return preparation
)(For Canadians with U.S. Income
- Audit representation
- Investment -Business
& Managements Consulting
- Business Plans
- Budgets & Forecasts
Motreal:
18 Westminster N., Suite 20,
QC H4X 1Y9

Tel.: (514) 806-0060

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4
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مخصوص خامن ها و آقایان

با مدیریت جدید
با  15سال سابقه کار
در خدمت هموطنان گرامی

با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 ویتامینه  ماساژ مو
 فر و صاف کردن دائمی،
 میکاپ آرتیست (فرناندا)
 فیشالاپیالسیونمانیکور
 پدیکور  بند و ابرو
مکان ویژه برای خامن های باحجاب

خصص
مت عروس
آرایش

Salon EVE
5393 Cote-Saint-Luc
Montreal, QC, H3X2C3

Tel.: (514) 481-6765

رستورانشومینهپرس
Plaza Cote des Neiges

چلوکبابکوبیده:
با ساالد

فقط6/99 ........

کامبو 1

Ginseng Meassage

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ
در قلب  NDGدرخدمت جامعه ایرانی

www.ginsengclinic.ca
درد ،استرس ،فشار عصبی و...
زمستان سرد و طوالنی امسال
بهکلینیک«جینسینگ»بیائید

و آرامش و سالمت دوباره را تجربه کنید:
با بیش از  10سال سابقه و تخصص در
آکیوپرشر چینی و ماساژتراپی
ما همه چیز را برای
سالمتی و رضایت شما
با بهای مناسب فراهم آورده ایم.

متیز،

بسیار راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس

همراه با رسید برای بیمه شما
Clinique Sante Ginseng
Tel.: (514) 489-5586

)5586 Sherbrooke W. (Corner: Marcil
Montreal, QC, H4A1W3

 1سیخ کوبیده
 1سیخ جوجه
 1سیخ چنجه

 +برنج ،گوجه و ساالد

فقط 12/99
کامبو 2

 2سیخ کوبیده گوشت
2سیخ کوبیده مرغ
 1سیخ چنجه،
 1سیخ جوجه بی استخوان
 4 +پرس برنج و ساالد و گوجه
فقط 29/99
------------

کامبو 3

 1سیخ جوجه بی استخوان
 1سیخ جوجه با استخوان
 2سیخ چنجه
 2سیخ کوبیده گوشت
2سیخ کوبیده مرغ
 6 +پرس برنج و ساالد و گوجه
فقط 39/99

کبابترکی
شاوارما
فقط3/89..... :

شیشلیک بره
با پلو و ساالد
فقط9/99................

کوبیدههر نفر  140گرم!

کیترینگ با سرویس و قیمت مناسب
قیمت ویژه برای مراکز و موسسات

حالل

طبخ در حضور مشتری

…PAIN, STRESS
Come to see us
At GINSENG Clinic
More than 10 year experiences
Specializing in Chinese
ACCUPRESSURE, MASSOTHERAPY
WELL ESTABLISHED CLINIC
WE are providing ALL you need for
Better health at Reasonable prices
Very clean and Comfortable atmosphere
Insurance receipts available.

 2سیخ کوبیده
با گوجه و نان پیتا
فقط 5/50
 6سیخ کوبیده
 4گوجه و نان پیتا
فقط  17دالر

 7روز هفته :دوشنبه تا 4شنبه 11 :تا 18
جمعه 11 :تا  20شنبه و یکشنبه 11 :تا 17

CDN
bus 165

3طبقه پارکینگ رایگان

________________
Plaza Cote des Neiges
)(food court
6700 Cote Des Neiges

Tel.: 514-564-9790

20

21

 سال  18شماره  25  1010خرداد 1390

PAIVAND: Vol. 18  No.1010  juin 15, 2011

www.paivand.ca

ریموند و هلر خرید و فروش فرش

متخصص ترمیم و شستشوی همه گونه فرش
ET
!CARP R
E
DUST

کمپانی بیمهالگانس

Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی

اتومبیلتاکسیموتورمسکونی/جتاری
برترین سرویس کمترین بها

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______

دستگاهمخصوص«داستر»،

گردو غبار و مواد آلرژی زا
و آالینده های فرش
شما را می زداید!

 با اقساط
ماهیانه

 CAR
 HOUSE
 TAXI

Raymond & Heller

 MOTO

6400-A St-Jacques W.

 COMMERCIAL

Montreal, Qc. H4B 1T6
)(2nd floor

Tel.: 514-482-4500

Tel.: (514) 271-7750
Montreal, QC, H2V4J1

6681 Av Du Parc

www.eleganceleasing.com
assurance@eleganceleasing.com

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری
ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه
خود شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا
هدیه  1000دالری برای

هزینه محضر

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

______________
Nader Khaksar

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty
3675 DES SOURCES, SUITE 109
D.D.O, QC H9B 2T7

Tel.: 514-683-8686

مونتریال:اوکازیونعالی
با درآمد عالی !

کلینیک دندانپزشکی آریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

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

 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
 گذاشتندندانهای مصنوعی
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
CEREC AC Bluecam 

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
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ارتباطاحتمالی
تومور مغزی و
استفاده از تلفن
همراه

سازمان بهداشت جهانی پس از بررسی پژوهشهای
متعددی ،رابطهای احتمالی بین اس��تفاده از تلفن
همراه و تومورهای مغزی نادر میبیند.
اما هنوز به طور قطعی ثابت نش��ده كه تشعشعات
تلف��ن همراه واقع��ا موجب بروز بیماری س��رطان
میشود.
بنا بر گزارش های مركز تحقیقات سرطان وابسته به
سازمان بهداشت جهانی استفاده زیاد از تلفن همراه
میتواند خطراتی احتمالی برای س�لامت انس��ان
داشته باشد.
گروهی متش��كل از  ۳۱متخصص سرطان در روز
 ۳۱ماه مه اعالم كردهاند كه صحبت كردن طوالنی
با تلفن همراه میتواند ریسك ابتال به سرطان مغز
را باال ببرد.
اعضای این گروه كاریدانشمندانی از چهارده كشور
مختلف هستند .آنها پژوهشی جدید انجام ندادهاند،
بلك��ه تنها ش��واهد و پژوهشهایی كه در دس��ت
هستند را مورد بررسی قرار دادهاند.
یكی از پژوهشهایی كه مورد بررس��ی قرار گرفته،
پژوهشی است كه سال گذشته روی  ۱۳هزار نفر انجام
شده كه از تلفن همراه استفاده میكنند.

در جریان این بررسی وضعیت سالمتی و میزان استفاده
از تلفن همراه داوطلبان در طی ده س��ال مشاهده شده
است.
اما ماننددیگر پژوهشهای طوالنیمدت
در این زمینه ،دانشمندان اینبار نیز به
نتیجهی روش��نی دست نیافتند .با این
وجود دانشمندان اشعههای تولید شده
توس��ط تلفن همراه را دلیلی احتمالی
برای بروز تومورهای مغزی میدانند.
ریسک استفاده افراطی از تلفن همراه
برایسالمتی

یوناتان س��امیت ،سرپرس��ت این گروه

BISTRO Cafe imagination
BREAKFAST • LUNCH • DINNER

در قلب مرکز شهر مونتریال :داخل هتل
(بلوار رنه له وک ،نبش کرسنت)

>> صبحانه ،ناهار ،شام

	•سرو انواع مشروبات الکلی و غیر الکلی

داخل
هتل
Hours of
operation:
Monday
to Sunday,
from 7:30
am to 7 pm.
در قلب مرکز شهر مونتریال:
(رنه له وک :نبش کرسنت)

با دوسالن 100 :نفر و تا 300نفر
آماده برگزاری جشن ها
و مهمانی های شما
در محیطی زیبا ،صمیمی و بزرگ
با بهایی باور نکردنی
بامدیریت ایرانی :حمید فاطمی
درخدمت هموطنان گرامی

	•برای اطالعات بیشتر و لیست و تصویر غذاها
	•به سایت ما مراجعه کنید:
www.cafeimagination.ca

1355 René-Lévesque Blvd. West
)(Corner Crescent
Montreal, Qc H3G 1T3
Metro: Lucien-L’Allier

Tel.: 514-313-1253

كاری پس از نشستی هشت روزه در شهر لیون فرانسه
اعالم كرد كه هنوز هیچ مدرك موثقی در دست نیست
كه ثابت كند استفاده از تلفن همراه سالمت انسان را به
خطر میاندازد.
ام��ا او احتمال میدهد ك��ه صحبت كردن زیاد با تلفن
همراه خطر ابتال به نوعی نادر از تومور مغزی به نام گلیوم
( )Gliomرا افزایش میدهد.
احتمال ابتال به تومر مغزی در افرادی كه به طور افراطی
از تلفن همراه استفاده میكنند ،بیشتر است
نتایج اخیرا اعالمش��ده از سوی مركز تحقیقت سرطان
وابسته به سازمان بهداشت جهانی همچنین بر پایهی
پژوهش دیگری اس��ت كه در  ۱۳كشور مختلف انجام
شده است.

در میان صدها هزار نفر كه در جریان این پژوهش مورد
بررسی قرار گرفتند ،در بیش از ۲۷۰۰نفر بیماری گلیوم
مشاهده شده بود.
اما در این بررس��ی هم ارتباط قطعی و مستقیمی میان
بروز این تومر مغزی و استفاده از تلفن همراه یافت نشده
است.
این بررس��ی تنها نتیجهای جانبی به همراه داشت :در
میان ده درصد از داوطلبان كه از تلفن همراه استفادهی
بسیار زیادی میكردند ،خطر ابتال به تومر مغزی گلیوم
ح��دود  ۴۰درصد تخمین زده ش��ده بود .در عین حال
بیماری گلیوم در مجموع بیماری بسیار نادری است.
در كش��ورهای صنعتی ساالنه در میان هر صد هزار نفر
تنها حدود ۳نفر به گلیوم مبتال میشوند.
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دبی برترین مقصد
گردشگران خارجی
در خاورمیانه و
آفریقا شد

یکش��نبه  ۱۲ژوئ��ن ،خبرگ��زاری میراث
فرهنگینوشت:
طبق گزارش های منتش��ر ش��ده ازسوی
موسسه «مس��ترکارد» ،دبی با جذب 7.7
میلیارد دالر درآمد از مس��افران خارجی و
جذب بیشترین توریست خارجی از سراسر جهان مقام برتر را در کل خاورمیانه و افریقا بدست آورده است.
طبق جدیدترین شاخص های مرتبط با شهرهای توریستی جهان روشن شده است که دبی از نظر منطقه ای و نیز
از نظر ترافیک توریست ها و همچنین از نظر شاخص خرج کردن پول توسط این توریست ها ،باالترین جایگاه را در
میان تمامی شهرهای خاورمیانه و افریقا از آن خود کرده است.
براین اس��اس شهر دبی از نظر ش��اخص های یادشده با شهرهای بزرگ و مشهور و قطب های برتر توریسم جهان
همچون نیویورک ،رم ،سئول و آمستردام به ویژه از نظر تعداد توریست های خارجی که جذب می کند ،هماوردی
می کند.
طبق همین گزارش ها دبی مقام نهم را در جدول رده بندی شهرهای جهان از نظر رشد مخارج و پول خرج شده
توسط توریست های خارجی بدست آورده که آن رادر کنار کشورهای برجسته و کلیدی جهان نظیر سنگاپور ،هنگ
کنگ ،توکیو ،تایپه ،ملبورن ،سئول و بانکوک قرار می دهد.
درآخرین ش��اخص های جهانی دررده بندی ش��هرهای برتر توریسم
جهانی مجموعا  132ش��هر از نظر تعداد جذب توریست های خارجی
و نیز از نظر میزان پولی که این توریست ها در شهرهای مختلف خرج
کرده اند نام برده شده است.
دبی همچنین از نظر میزان خرج کردن پول توسط توریست ها انتظار
میرود امس��ال  7.8میلیارد دالر را از طریق س��فر توریست ها به خود
جذب کند.
پس ازدبی شهرهای بیروت با جذب  6.5میلیارددالر جای گرفته است.
شهرهای قاهره ،ژوهانسبورگ ،کازابالنکا و ابوظبی نیز به ترتیبدر ردیف
های بعدی این فهرست قرار گرفته اند.
نکته جالب آن که بیشتر مسافران خارجی به دبی از کشورهای لندن،
کویت ،پکن ،فرانکفورت و پاریس هستند و انتظار می رود لندن از نظر
میزان خرج کردن پول امس��ال  876میلیون دالر به دبی سرازیر کند
درحالی که از توریست های کویتی در دبی انتظار می رود  373میلیون
دالر در این شهر هزینه کنند
طبق بررسی های منتشر شده از سوی موسسه مسترکارد ،در میان 20
ش��هر اول در این جدول ،شهر لندن از نظر تعداد توریست های جذب
شده با  20.1میلیون توریست ،برترین مقصد است که امسال پاریس را
با  18.1میلیون توریست در مقام دوم قرار می دهد.
هشت شهر منطقه آسیا و اقیانوسیه نیزدر ردیف های بیستم قرار گرفته
اند با شهر بانکوک که در دریف سوم قرار دارد.
گفتنی است نیویورک در ردیف دوازدهم قرار گرفته است.

بازرسیحرفه ایساختمان

MONTREAL PRO INSPECTION

بازرسی ساختمان
  شامل بیش از  400نکته قابل رویت

 از سقف تا فونداسیون (سیستم برق ،لوله کشی،
سیستم های شوفاژ و خنک کننده ،عایق بندی و غیره)
  با گزارش کامل :همراه با عکس و توضیحات

_______________________

با پست سریع
 65دالر در سال

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

514-996-9692

info@paivand.ca

مسکونی
و جتاری

با مدیریت مسعود موج بافان:

عضو جامعه بازرسان ساختمان کبک ()AIBQ
و  InterNachiدر آمریکا با بیمه در خدمت شما
قبل از خرید خانه خود،
با ما جهت بازرسی ساختمان
مشورت کنید.

فروش بلیت در تپش دیجیتال:
Tel.:514-223-3336

پیوند را
مشترک شوید
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تلفن)514( 677-9892 :
www.montrealproinspection.com
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کانادا :بازار مسکن...

احتمال
کاهش
قیمت در
بازار مسکن؛
آری یا نه؟
مقدمه:
چه اتفاقی بر سر بازار مسکن افتاده
است ؟



(شواهد اولیه و پایه ای)

 -۱از سال  ۲۰۰۰تا به امروز ،متوسط
قیم��ت خانه در کان��ادا حد اقل دو
برابر شده اس��ت (  ۳۳۱۰۰۰دالر) .
البته در ونکور شرایط متفاوت است.
(متوس��ط قیمت خانه ۶۷۹،۰۰۰ :
دالر )
 -۲نسبت بدهی بهدرآمد خانوارهای
کانادایی به رکورد  %۱۴۸.۱رسیده
است .به عبارت س��اده تر ،متوسط
بدهی م��ردم کان��ادا %۱۴۸ ،درآمد
آنهاس��ت .یعنی به ازا هر  ۱۰۰دالر
درآمد ۱۴۸ ،دالر بدهی!
این نس��بت ،درس��ت مانند همان
ش��رایط وخیمی است که آمریکا را
از پا انداخت .این نس��بت در آمریکا
 %۱۴۷.۲است.
 -۳از زم��ان پای��ان رس��می رکود
اقتصادی (توقف روند منفی) ،بدهی
خانوارهای کانادایی  %۷افزایش یافته
اس��ت ،در حالی که در آمریکا %۳.۵
کاهش یافته است.
 -۴مشکل اصلی این است که بیشتر
این بدهی ها به صورت وام های خانه
است که از رقم  ۴۲۱میلیارد دالر در
سال  ۲۰۰۰به بیش از یک تریلیون
دالر افزایش یافته است .یعنی %۱۳۷
افزایش بدهی طی ده سال.
 -۵ب��ر خالف بس��یاری ک��ه تصور
میکنند مهاجران علت اصلی افزایش
بی سابقه قیمت مسکندر کانادا ،به
ویژه در ش��هرهای ونکور یا تورونتو
بوده اند ،وام های آسان و ارزان طی
س��الهای تا قب��ل از  ،۲۰۰۸موجب
هجوم مردم با هر سطح درآمدی به
سمت بازار مسکن و سرمایه گذاری
سوداگرانه و اسپکالس��یون در این
بخش شد.
ب��ه یاد آورید س��الهایی را که مردم
حتی با درآمد پایین ،میتوانس��تند
ب��دون پرداخت "پی��ش پرداخت"

( )Down Paymentی��ا با پرداخت
 %۵پیش پرداخت ،وامهای بس��یار
بزرگ با دوره باز پرداخت  ۳۵س��ال
یا  ۴۰سال ،برای خرید چندین خانه
بگیرند.
همان اشتباه (شاید هم عمدی) که
دول��ت مردان آمریکا انج��ام دادند،
دولت مردان کانادا هم پیش گرفتند.
و طی دو س��ال پیش می بینیم که
وحش��ت زده ،ش��رایط وام و اعتبار
را س��خت تر و سخت تر میکنند و
آش��کارا و مرتب تکرار میکنند که
جلوی رش��د افسارگس��یخته بازار
مسکن باید گرفته شود.


شواهدثانویهوتکنیکی
(مقیاس های اصلی تشخیص حباب
قیمت)

 -۱معیار سنجش "نسبت متوسط
قیم��ت خانه ب��ه متوس��ط درآمد
خانوار" .این شاخص  %۱۵میباشد.
در آمریکا ،در سال  ۲۰۰۵که نقطه
اوج قیمتها بود ،این ش��اخص %۱۱
بود.
روش دیگر و مش��ابه "نسبت میانه
( )Medianقیم��ت خان��ه به میانه
درآمد قابل تصرف خانوار است".
و روشدیگر" ،نسبت قیمت متوسط
خانه تقسیم بر تولید ناخالصداخلی
سرانه" است.
 -۲از دیدگاه سرمایه گذاری ،در هر
دوره ای ،بر حس��ب شرایط  ،دیر یا
زود ،قیم��ت هر کاالیی اعم از خانه،
طال ،س��هام ،نفت ،و غیره ،مشمول
برگشت و کاهش است به متوسط
قیمت در روند بلند مدت گذش��ته.
طبق گزارش صن��دوق بین المللی
پول ( )IMFمتوسط قیمت مسکن
در کان��ادا در حال حاظر  %۶۰باالتر
از متوسط قیمت در روند بلند مدت
گذشته است.
حال نگاه میکنیم به آمریکا.

در س��ال  ۲۰۰۵در اوج قیم��ت ها
و پیش از ش��وروع کاهش قیمتها،
متوسط قیمت  %۳۰باالتر از متوسط
رون��د بلند مدت ب��ود و نهایتا %۳۰
کاهش قیمت را هم مالحظه کردیم
که البته هنوز هم این رش��ته سری
دراز دارد.
بنابرین ،وقتی عدد  %۶۰کانادا را با
 %۳۰آمریکا مقایسه میکنیم ،بسیار
ترسناک به نظر میرسد.
 -۳مورد دیگر" ،ش��اخص نس��بت
متوس��ط قیمت خانه به متوس��ط
اجاره" میباش��د .این ش��اخص  ،به
تنهایی ،کان��ادا را در ردیف یکی از
گرانترین کشورهای دنیا در زمینه
بازار مسکن قرار داده است.
در اکتبر  ،۲۰۱۰این نس��بت ۱.۸۵
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بوده است.
به بیان س��اده ،صاحب��ان خانه در
کانادا ،در مجموع  ،به طور متوسط،
دو براب��ر مبلغی را ک��ه بابت اجاره
دریافت میکنند ،بابت نگهداری و وام
خانه پرداخت میکنند.
این نس��بت در دسامبر سال ۲۰۰۷
حدود  ۲.۳بود که پس از آن کاهش
متوس��ط  %۱۳را در قیمت مسکن
شاهد بودیم ،و در سال  ،۱۹۸۸این
نسبت حدود  ۲.۵بود که با کاهش
متوسط  %۱۰در قیمت خانه همراه
بود.
 -۴طب��ق گ��زارش روی��ال بانک،
صاحبان خان��ه در کان��ادا ،به طور
متوس��ط  %۴۱از درآمدشان صرف
پرداخت وام خانه میشود .در ونکوور،
 %۷۳و تورونتو .%۴۹
 -۵طبق گ��زارش مرکز آمار کانادا،
میان��ه درآمد پ��س از مالیات مردم
طیده سال گذشته فقط  %۱.۸رشد
کرده است ( متوسط سالیانه مرکب)
در حالی که قیمت مس��کن دست
کم دوبرابر ش��ده است (  %۷.۲رشد
متوسط مرکب سالیانه ).
 -۶مورد ترس��ناک دیگ��ر این که
اداره وام و مسکن کانادا ()CMHC
حدود  ۷۷۳بیلیون دالر وام را بیمه
کرده است در حالی که رقم سرمایه
روی خانه ( )Equityتنها  %۱.۲وامها
است!
 -۷رون��د افزایش نرخ بهره اجتناب
ناپذیر اس��ت ،و همزمان با افزایش
نرخ بهره ،گروه زی��ادی با پرداخت
ه��ای ماهیان��ه اقس��اط وام ،دچار
مش��کل ش��ده ،روند عرضه در بازار
مسکن افزایش یافته و مازاد عرضه بر
تقاضا ،موجب فشار بر کاهش قیمتها
خواهد شد.

نتیجه گیری:
با توجه به ش��واهد موجود ،احتمال
کاهش قیمت مسکندر سطح کانادا
بس��یار باال اس��ت اگر چه قطعی یا
حتمینیست.
این کاهش احتمالی میتواند تا حد
بی��ن  %۱۰ال��ی  %۲۵حتی تا %۳۰
باشد.
این کاهش اگر به صورت ش��تابان
نباش��د ،میتواند به صورت مش��ابه
سالهای اواس��ط دهه  ۹۰تا ابتدای
س��ال  ،۲۰۰۰به صورت آهس��ته و
پیوسته رخدهد.
با احترام ،شاهین گلستانی
فوق لیس��انس اقتصاد ،کارش��ناس
سرمایه گذاری و بیمه

ل
ع
م
والدت وال ی

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

باز فرشته بهاری از راه رسید و بر فراز كوهساران و دشتها و كون و مكانها
پرواز كرد وذكر موال علی رادر كوی و برزن زمزمه كرد ویكبار دیگر ترانه حق
وعدالت را به دلهای سوخته الهام كرد و امید را برای جانهای خسته و ناامید
به ارمغان آورد و خانه خداوند یگانه را پر از گل و شكوفه و نور ساخت
والدت موال علی بر تو هموطن وهمه عدالت خواهان مبارك باد
گردهم جمع خواهیم شد ووالدتش را جشن میگیریم
زمان  :پنجشنبه  16جون 2011

از ساعت  8 : 00لغایت 11 : 00

برنامه ها:

دعای كمیل قبل از اذان مغرب و عشا
مناز جماعت سخنرانی توسط شیخ صاحل سیبویه
شعر و مداحی ،برنامه ویژه كیك بری،

صرف شام

)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
Fax: 450-638-4507
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

www.Iranianicca.com
جتاوز به زنان در اصفهان >> ...ادامه از صفحه 15 :او در لواسان است.
این حادثه موجی از نگرانی و
به راه خودتان بروید و هر کاری می نکته که کسی که مورد تجاوز قرار واکنش مقامهای ایران را برانگیخت و
خواهی��د انجام دهی��د و اگر زنی را گرفته باید حتما تحت مشاوره ها و رئیس قوه قضائیه بادستوری ویژه به
دیدید و فکر کردید به او تجاوز کنید ،درمان های روانشناسی قرار بگیرد دادگاه کیفری استان تهران خواهان
ای��ن کار را انجام دهی��د .چون اگر گفت" :در عوض در فقدان همه این رسیدگی فوری به این پرونده شد.
دستگیر هم بشوید و مورد تعقیب حمایت های بدیهی و اولیه ،مقامات مورد دیگر هم تجاوز ش��ش نفر به
قضایی هم قرار بگیرید می توانید با قضایی ،امنیتی و انتظامی ایران نه یک زن در منطقه قیامدشت تهران
توجیه اینکه ای��ن زن حجابش کم تنها تسکین و آرامش خاطری ایجاد در سال  ۱۳۸۸بود.
بود یا مرا تحریک کرد از مجازات رها نمی کنند ،نه تنهادرد و رنجی را که این حادث��ه انتقادات زی��ادی را به
آنها کش��یده اند را به رسمیت نمی دنبالداشت.
شوید".
از طرفدیگر نکته ای کهدر روزهای شناس��ند بلکه از زبان تهدید علیه منتقدان میگفتند "درستدر روزی
گذشته در رابطه با این حادثه نادیده آنها استفاده می کنند و می گویند کهدهها هزار پلیس و نیروی امنیتی
گرفته شده ،قربانیان و زنانی هستند تکلیف اینک��ه اینها چرا بی حجاب در مناطقی از سطح شهر بسیج شده
که در آن میهمانی مورد تجاوز قرار بوده اند و یا فرضا ُشرب َخمر انجام بودند تا از بروز و گسترش تظاهرات
داده اند و در میهمانی مختلط بوده  ۱۳آبان جلوگیری کنند ،شش مرد
گرفته اند.
در روز روش��ن به زن��ی در خیابان
شادی صدر در این رابطه گفت" :در اند باید روشن شود".
هر جایدیگردنیا به ویژهدر ممالک به گفته شادی صدر"این زنان یک تجاوز کردند".
متمدن اگر ای��ن اتفاق می افتاد به بار از نظر جس��می مورد تجاوز قرار واکنش ها به حادثه خمینی ش��هر
قربانیان این واقعه توجه جدی می گرفت��ه اند و روحش��ان آزار دیده و همچنان ادام��ه دارد .همانطور که
شد .در حالی که هیچ جا خبری از حاال بارها و بارها باز از سوی مقامات برخی از مسئوالن زنان قربانی تجاوز
این قربانیان نیست و هیچ توجهی به مختلف روحش��ان ،شرافتش��ان و را مقصر این اتفاق می دانند ،برخی
حیثیت انسانی شان مورد تجاوز قرار ه��م از آن با عن��وان فاجعه یاد می
آنها نمیشود".
کنند و یادآور می شوند که این زنان
به اعتقاد روانشناسان تجاوز یکی از می گیرد".
شدیدترین انواع خشونت است که تج��اوز به عنف یکی از نگرانی های با هر پوشش��ی در حریم خصوصی
خودشان بودند و بدون حکم قضایی
آثارش تا س��الها م��ی تواند بر ذهن کارشناسان در سالهای اخیر است.
و روان کس��ی که م��ورد تجاوز قرار یک��ی از پرونده ه��ای جنجالی در حتی نیروهای امنیتی و قضایی هم
سالهای گذشته تجاوز سه نفر به زن نم��ی توانن��د وارد حریم خصوصی
گرفته است ،تاثیر بگذارد.
خان��م صدر ضم��ن تاکید ب��ر این سرایداری در مقابل فرزندان خانواده افراد شوند.
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همــدردی

سپاسگـزاری

دوست گرامی و یار مهربان جامعه ایرانیان
مونتریال ،آقای فرشاد عزیز

باشما تنها نیستم...

با نهایت تاسف درگذشت دردناک پدر ارجمندت را تسلیت گفته،
در اندوه بزرگ شما دوست مهربان ،خود را شریک می دانیم.

از کلیه یاران ،دوستان ،سروران و عزیزانی
که به مناسبت درگذشت پدر مهربانم

خامن فرانسواز و یوسف تیزهوش

زنده یاد رحیم فضلی

که در تهران به سرای باقی شتافت،
حضوری ،یا تلفنی ،ایمیلی ،و نیز از طریق درج
پیام های تسلیت در روزنامه،
ارسال سبدهای گل زیبا و کارت های همدردی
با اینجانب اظهار همدردی نمود ه اند،
کما ل تشکر را می نمایم.
دست مهربان تک تک شما عزیزان را می فشارم
و برای همه گان روزهای روشن و بهروزی آرزومندم.

فرشاد فضلی
(تپش دیجیتال)

یادگاردوست...

فریبرزکنجکاو

مو کز سوته دالنم چون ننالم
شکسته و پر و بالم چون ننالم
همه گویند فالنی ناله کم کن
مو کز دور از گالنم چون ننالم

هـم

فریبرزعزیز

رفتی و دوستت را ،که او را «بابا» صدا می کردی
با یک دنیا خاطره و صفا و معرفت تنها گذاشتی
آری دوست عزیز ما رفت
او خیلی مهربان بود
با قلبی مملو از عشق و دوستی و صفا
او هم در سن جوانی به هزار ساله گان پیوست
یادش گرامی ..
چهره ی خندان او هرگز فراموش شدنی نیست

دردی

فریبرزعزیز

امیدوارم که شعر ابدی تو درسی برای زنده گان باشد
و آنها را در تفکر برای حقیقت زندگی و شناخت واقعیت این که:
از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود
به کجا می روم آخر ننمائی وطنم
راهنما باشد .روحت شاد
جایت همیشه خالی است

بابا «ص» مونتریال

جناب آقای فرشاد فضلی گرامی

درگذشت دردناک پدر ارجمندتان را به شما دوست عزیز و دیرین
و دیگر وابستگان سوگوار صمیمانه تسلیت می گوئیم
و برایتان آرامش ،بهروزی و تندرستی آرزومندیم.

پرچم ام را سبز نگهدار

آلکس پورقناد ،خسروخان و بهزاد
و دیگر دوستان شما در آلیکس تویوتا

مجیبمهرداد
به خیابان می برمی همه آواز های پاک را

همه پرچم های زیر سقف ها را ،فروخفته ها را

درون روز های آفتابی

همه اشک های شوق را روی خیابان می ریزمی

از نو

که از این پس با نوار سبز می بندی که از این پس

نوار سبز را منی گشایی

و گونه هایت را با اشک های پایان ناپذیر که می

درخشند از خشم

و لبانت را که می لرزند از امیدی که این همه دور

است

ترا دوست می دارم

زین پس بیا میدان های مان را رها نکنیم و فریاد

های مان را از دست ندهیم

از جاده ها

با همه کلمات فرو خفته در حلقوم های متورم

با پا هامیان به زندان ها و خانه ها نرومی

و حلقه هامیان را می گسرتمی با جنواهامیان روی

اشک هامی را ببوس و در کنار پرمچی که بلند کرده

نعره ها بلند تر می شوند و پاهای مطمنی می

و بیندیش به صبحی که همه بیدار می شومی

به گام هایی که از جاده ها آواز می دهند خشت و

در بسرت های آفتابی شهریکه فرسنگ ها دور است

تا جاده ها دوباره دریابند پرچم های حمبوب شان را

جسدم را به کرکس ها بگذار

ها

تنها

با دست هایی که به هم می دهیم از نو
خیابان های جدید
پیوندند

چوب حمالت را

و بادهای امید فراگریند موهای پریشان را در خیابان

موهایت را دوست میدارم

بگذار نعش های مان را بر دوش بکشند
ام با ایست

از دیکتاتور

اصال مرا به خاک نسپار
پرچم ام را سبز نگهدار

26

 سال  18شماره  25  1010خرداد 1390

زندگی و سالمت....

نشسنت کشنده است

رس��ما اعالم شده که نشس��تن بد است.
نشس��تن باعث چاقی میشود .نشستن
باعث ضعف اس��ت و نشس��تن م��رگ را
نزدیکترمیکند.
صحبت بدن انسان است و رشتهای به اسم
محققین عدم فعالیت.
آنها با این س��وال ش��روع کردند که چرا
بعضیها زیاد میخورند و چاق نیس��تند
و بعضیها کم میخورن��د ولی دائم چاق
میشوند و به این نتیجه رسیدند که تفاوت
ای��ن دو گروه در فعالیتهای جزیی روزانه
است؛ کارهایی مانند بستن بند کفش ،خم
ش��دن برای برداشتن کیف ،کش و قوس
دادن به عض�لات حین کارهای دیگر و از

همهمهمترننشستن.
بنا ب��ه تحقیق جیم��ز والهو در نش��ریه
نیویورک تایمز نشستن باعث میشود:
فعالیت الکتریکی عضله افت کند و «عضله
به وضعیتی مش��ابه عضله یک اسب مرده
برود .».حین نشستن عضله شما تنها یک
کال��ری در دقیقه مصرف میکند که یک
سوم وضعیتی اس��ت که بلند شوید و راه
بروید.
این موضوع باعث باال رفتن احتمال دیابت
نوع  2و همچنین چاقی میشود.
آنزیمهایشکنندهیلیپیدوتریگلیسیرین
(که وظیفه جمع کردن چربی از سیستم
خون را دارد) نیز ش��دیدا سقوط میکنند
که به نوبه خود باعث پایین آمدن س��طح
کلسترول خوب میشود.

www.paivand.ca

متخصص عدم تح��رک مارک هامیلتون
در آخری��ن کار خود نش��ان میدهد که
چطور عدم تحرک اجب��اری در موشها
به س��رعت باعث کم ش��دن 75درصدی
توان عضالت مرتبط با ایستادن در حذف
لیپوپروتئینهایخونمیشود.
برای نشان دادن تاثیر مشابه در انسانها،
از چهارده داوطلب جوان و سالم خواسته
شد تا  24ساعت بی تحرک باشند؛ این کار
باعث افت  40درصدی توان انسلولین در
شکستن گلوکز بدن آنها شد.
طبق تحقیقات مش��ابه ،یک عمر روزانه
شش ساعت پشت میز نشستن میتواند
در مردان باعث  ٪۲۰افزایش احتمال مرگ
در مقایسه با کسانی شود که روزانه تنها ۳
ساعت پشت میز مینشینند.
همین مجموعه تحقیقات باعث شده یک
مد در بین هکرها شایع شود:

ایستــادهکارکردن!

ای��ن روزها اص�لا غیرعادی نیس��ت وارد
دفت��ری بش��وید و ببینی��د ک��ه یک نفر
صندلیاش را روی میز و کامپیوتر را روی
آن گذاشته و مش��غول کار است یا اصوال
میزهای بلندی ویژه ایستاده کار کردن در
دفاتر کار گذاشته شده.
بخص��وص اگر توجه کنی��د که طبق این
تحقیقات ،تمرینات ورزشی جلوی صدمات
ناش��ی از نشس��تن طوالنی را نمیگیرند،
عکس باال را به عنوان چیزی فراتر از یک
مد برنامهنویسی،درک میکنید!
(منابع :بیزنس اینسایدر و بویینگ بویینگ)

یك رژیم غذایی برای خالصی
از چربی دور شكم
اگر تصمیم گرفتهاید از چربی اطراف شكم
خود خالص ش��وید و شكمتان را كوچك
كنید كافیست به چند دستورالعمل ساده
كه به تازگیدر كتاب جدیدی تحت عنوان
«رژیم غذایی شكم صاف» ارائه شده است
عمل كنید.
در این كتاب كه نوشته دو تن از سردبیران
مجله بهداشتی و كارشناسی «پیشگیری»
است ،آمده است:
كسانی كه قصد دارند شكم خود را كوچك
كنند باید در روز چهار وعده غذایی حاوی
 ۴۰۰كالری انرژی مصرف كنند ،هیچگاه
بیش از  ۴ساعت گرسنه منانند و حتما از
چربیهای اشباع نشده تك زجنیرهای به
غذاهایخودبیفزایند.

در ادامه این مطلب تاكید ش��ده است كه
عالوه بر اقدامات فوق این اشخاص همچنین
باید مطلع باشند كه وقتی بدنشان تحت
استرس قرار میگیرد هورمونی موسوم به
كورتیزول در خون آزاد میشود كه بعدا این
هورمون به چربیدور شكم تبدیل میشود.
بنابراین آموزش چگونگی كنترل استرس
در ط��ول زندگی میتوان��د به كاهش این
نحوه تولید چربیدور شكم كمك كند.
بعالوه به این افراد توصیه میش��ود كه از
یك حمایت گروهی اجتماعی قوی بهرهمند
باشند و بادوستان خود حتما ارتباط بگیرند
تا از این حمایت گروهی برخوردار شوند.
عالوه بر اینها این افراد موظف هستند هر

چیزی را ب��ه هر مقداری كه میخورند،
یادداش��ت كنند تا كنترل آن برایش��ان
آسانتر شود.
همچنیندر مقالهای كهدر همین رابطه
در شبكه خبری تورنتو نیوز فهرستی از
اسامی مواد خوراكی ارائه شده است كه
میتوانند چربیهای بدن را بسوزانند و
به نوبه خود در كاهش چربی دور شكم
موثرهستند.
این خوردنیها شامل كرفس ،جوی دو
س��ر ،توتها ،دانهها ،چای س��بز ،گریپ
فرود و مغز خشكبار هستند.
تقریبا تم��ام این خوردنیها حاوی مقادیر
زیادی فیبر طبیعی و خوراكی هستند كه
مصرف آن برای كاهش وزن بسیار توصیه
میشود.
برای مثال توصیه میشود كه جوی دو سر
را جزو رژی م غذایی روزانه خود قرار دهید
چون حاوی مقادیر زیادی فیبر محلول در
آب اس��ت و در نتیجه انرژی را با س��رعت
كمتریدر بدن آزاد میكند و باعث میشد
كهدیرتر گرسنه شوید.
همچنین ان��واع توتها مثل توت فرنگی،
توت وحشی یا تمشك آبی نیز منبع غنی
از فیبر طبیعی هستند كه سرعت جذب
كربوهیدراتها را در بدن كاهش میدهد.
این خوردنی از افزایش سطح انسولین در
ب��دن جلوگیری میكند ای��ن تاثیر باعث
میشود كه ذخیره چربی در بدن كاهش
پیدا كند.

دانهها نیز حاوی مقادیر زیادی فیبر هستند
كه جذب چربی رادر بدن كاهش میدهند.
دانهها همچنین حاوی پروتئینی هستند
كه وجود آن برای س��اخته شدن عضالت
بدن ضروری است.
چای سبز نیز سرعت سوخت و ساز را در
بدن باال میبرد لذا بدن كالری بیش��تری
را میس��وزاند و چربی كمت��ری را ذخیره
خواهد كرد.
گریب فروت هم با همی��ن روش افزایش
سوخت و س��از بدن به كاهش وزن كمك
میكند.
مغزها نیز شامل بادام ،گردو و فندق منابع
غذایی فوق العاده سالم و طبیعی و همچنین
سرشار از ویتامینها ،امالح پروتئینها ،فیبر
و چربیهای اشباع نش��ده هستند كه به
كنترل قند خون و نیز كاهش چربی بدن
كمك میكنند البته متخصصان تاكیددارند
كه در مصرف مغزها همیشه باید تعادل را
رعایت كنید.

گرانیت،مرمر،سنگهایساختمانیوکابینت

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

نقــد و اقسـاط

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

-کابینت،گرانیتوسرامیک-

Tel.: (514)996-2725
رضا علیدوستی :در خدمت هموطنان
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 ۴۰نكته بهرتین همسران دنیا
<< آشنایی با برخی مهارت های همسرداری

 )۱شاد باشیم؛ شاد بودن همیشه ارزشمند
است ،پس سعی كنیم خود را خوشحال
و س��رحال نشان دهیم تا خستگی را از
تن شریك زندگی خود دور كنیم.
 )۲صبور باش��یم؛ اگر رفتار همس��رمان را
خوشایند نمیدانیم بهتر است با حوصله
و تأم��ل و در ش��رایط مناس��ب او را از
چگونگی رفتارش آگاه كنیم.
 )۳منطقی رفتار كنیم؛ مسایل را منطقی
و درست بررسی كنیم و به جای منافع
ش��خصی ،مصالح زندگی مشترك را در
نظر بگیریم و بیطرفانه قضاوت كنیم.
 )۴كم توقع باش��یم؛ از همسرمان آنقدر
انتظارداشته باشیم كه بتواند به انتظارات
پاسخدهد.
 )۵مثبتنگر باشیم؛ با بیاد آوردن لحظات
ش��یرین زندگی بدبین��ی را از خود دور
كنیم ،ب��ه رفتارهای خوب همس��رمان
بیش��تر بیندیش��یم و جنبههای خوب
زندگی را فراموش نكنیم.
)۶خوشبینباشیم؛داشتننگاهخوشبینانه
به زندگی و اطرافیان باعث ایجاد آرامش و
بذل محبت و عاطفه میشود.
 )۷یكدل باشیم؛ درك متقابل موجب ایجاد
تفاهم میشود و یكدلی به وجود میآورد.
 )۸ش��نونده ی خوب��ی باش��یم؛ هنگامی
ك��ه همس��رمان با ما صحب��ت میكند
حتیاالمكان به چشمان او نگاه كنیم و یا
با اشاره و سرتكاندادن نشاندهیم كه به
حرفهای او توجه داریم.
 )۹مشوق همسر خود باشیم؛ برای رفتارها و
صحبتهای همسرمان ارزش قائل شویم
و با یادآوری موقعیتهای موفق گذشته
 ،او را تش��ویق كنیم تا آینده ی بهتری
داشته باشد.
 )۱۰به پیش��رفت یكدیگ��ر اهمیت دهیم؛
آنقدر صمیمی باشیم كه پیشرفت و ترقی
همس��رمان یكی از آرزوهای ما باشد ،در
حقیقت اولین كسی كه از این پیشرفت
سود میبرد ما هستیم.
 )۱۱خوش قول باش��یم؛ ب��رای حرفها و
قولهای خود ارزش قائل شویم و خود را
در مقابل آنها مسوول بدانیم خوشقولی
نشانه ی احترام به خود و همسر است.
 )۱۲به شخصیت همسرمان احترام بگذاریم
و حرمت یكدیگر را نزد خانواده و دوستان
و  ...حفظ كنیم.
 )۱۳ارتب��اط كالمی و عاطفی خود را حفظ
كنیم؛ س��عی كنیم با همسر خود درباره
ی مسائل مختلف گفتگو كنیم .صحبت
ك��ردن بهتری��ن راه آگاه��ی از افكار و
احساسات همسر میباشد.
 )۱۴با یكدیگر مهربان باشیم؛ همسرمان را
جزئی از وجود خود بدانیم ،محسناتش را
بازگو كنیم ،برایش خوبی بخواهیم و در
راه كمك به همس��رمان تمام تالش خود
را به كار ببریم .با مهربانی میتوانیم مالك
قلبهای یكدیگر باشیم و رابطه ی گرم و
صمیمی بر قرار كنیم.
 )۱۵محبتپذیر و قهر گریز باش��یم؛ منش
ت��وأم با مهربان��ی و دوری از قهر و كینه
صفت همسران فداكاراست .تالش كنیم
كه آیینه ی زندگیمان شفاف و بدون غبار
كدروت باشد.
 )۱۶راس��تگو باش��یم؛ صداقت و راستی از
بهترین سرمایههای زندگی مشترك است.
هرگ��ز نباید به دروغ و نیرنگ متوس��ل
شویم حتی اگر حقیقت به نفع ما نباشد.
فراموش نكنیم كه دروغ پایههای زندگی
را سست میكند.
 )۱۷محیط خانواده را با صفا كنیم؛ فضای
عاطفی خان��واده باید چن��ان مطلوب و
دوستداشتنی باشد كه همسرماندر آن
احس��اس رضایت خاطر كند و از امنیت
روانی برخوردار باشد.
 )۱۸به ارزشهای اخالقی و خانوادگی پایبند
باش��یم؛ ارزشها از اركان و س��تونهای
اصلی خانواده محسوب میشوند و مقید
بودن به ارزشها موجب دوام و استحكام
خانواده میش��ود و اصال��ت آن را حفظ
میكند.

 )۱۹به نیازهای همس��ر توجه كنیم؛ رفتار
دلنشین و توأم با متانت موجب میشود
خواستههای خود را به راحتی بیان كند.
 )۲۰بهداشت روانی همسر را تأمین كنیم؛
در س��ایه ی س�لامت جس��می و روانی
میتوانیم ب��ه هدفهای خود برس��یم،
بنابراین باید به رفتار او توجه نماییم و از
افسردگی و خمودیش جلوگیری كنیم.
 )۲۱با یكدیگر مش��ورت كنی��م؛ هر یك از
همس��ران باید حق داشته باشند نظر و
پیش��نهاد خود را بیان كنند .با مشورت
كردن ،راه رسیدن به زندگی سالم كوتاه
تر میشود.
 )۲۲قدرش��ناس باش��یم؛ از همسرمان به
خاط��ر انج��ام وظایف ،مس��وولیتها و
همكاریهایش قدردانی كنیم برای ابراز
سپاسگزاری و تشكر به كلمههای خاصی
نیازمندنیستیم!
 )۲۳احساس مسوولیتداشته باشیم؛ هر یك
از همسران باید خود رادر مقابل كاری كه
برعهده گرفتهاند متعهد بدانند و از انجام
دادن آن شانه خالی نكنند.
 )۲۴برنامهری��زی كنی��م؛ در حقیق��ت
برنامهری��زی به زندگی خانوادگی نظم و
سامانمیبخشد.
 )۲۵الگوی خوبی باشیم؛ طوری رفتار كنیم
كه الگوی رفتاری مناسبی برای همسر و
فرزندان خود باشیم.
 )۲۶خ��ود را به جای همس��رمان بگذاریم؛
دنی��ا را از دریچه ی ن��گاه او ببینیم و از
خود بپرسیم « :اگر من جای او بودم چه
میكردم؟»
 )۲۷به خواس��تهها و افكار یكدیگر احترام
بگذاریم؛ فراموش نكنیم كه ازدواج پیمان
همكاری و تشریك مساعی است.
 )۲۸میانه رو و متعادل باشیم؛ اگر در تمام
امور زندگی (خوردن ،خوابیدن ،مسافرت
و حتی محبت كردن و )...اعتدال را رعایت
كنیم كمتردچار مشكل میشویم.
 )۲۹با جمالت زیبا از همسر خود دلجویی
كنیم؛ یك جمله ی ش��ورانگیز میتواند
طوفان��ی از خش��م وغضب و نف��رت را
خاموش كند و بنای زندگی را از خطرات
گوناگون دور سازد.
 )۳۰روابط زناشویی را بسیار مهم بدانیم؛ عدم
توجه به این روابط موجب ایجاد مشكالت
مختلف خانوادگ��ی ،روحی و روانی برای
هر یك از طرفین میش��ود و زندگی را با
خطرهای جدی روبرو میكند.
 )۳۱به همس��ر خ��ود بگوییم ك��ه من به
خاطر عش��ق به تو همه ی سختیهای
زندگیم��ان را میپذیرم چنین جمالتی
باعث دلگرمی او میشود.
 )۳۲همس��ر خ��ود را راض��ی كنی��م؛ باید
طوری رضایت همسرمان را جلب نماییم
كه مطمئن باش��یم هیچ وقت ما را ترك
نمیكند و یا در هیچ مش��كلی ما را تنها
نمیگذارد.
 )۳۳ب��ا متانت و صداقت قبول كنیم كه در
بعضی از كارها همسرمان شایستهتر است.
 )۳۴برای س��خن و پیش��نهاد همسرمان
احترام قائل ش��ویم و خ��ود را عقل كل
ندانیم .باور داش��ته باش��یم كه همیشه
{>> ادامه در صفحه}29 :
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زندگی ...

افسرده گی و راه های
بریون رفت از آن
افـس��ردگی اختالل��ی اس��ت كه  از دس��ت دادن عالقه و میل به
قادراس��ت اف��كار ،خل��ق وخ��و،
احـساس��ات ،رفـتــار ،س�لامتی
جس��مانی و روحی ش��ماراتحـت
الش��ـــعاع قرارده��د .هرانس��انی
درمقاطع خاصی از زنـدگی خود به
افسردگیدچارمیگردد.

نشانه ها و عالیم افسردگی عبارتند
از:

 غم و ان��دوه پای��دار ،اظطراب،
احساس پوچی.
 احــساس نا امیدی و بدبینی،
احساس گناه ،احسـاس بی ارزشی و
درماندگی ،احساس تیره بختی.
 كاهش سطح انرژی و احساس
خستگی.
 دش��واری در تمركز ،یاد آوری
و تصمی��م گیری ،ع��دم توانایی در
اندیشیدن.
 بی خواب��ی و یا افزایش میزان
خواب.
 از دس��ت دادن اشتها و كاهش
وزن ،یا پر خوری و افزایش وزن.
 ع��دم تمای��ل ب��ه مالق��ات با
دیگران ،یا وحش��ت از تنها ماندن،
حضور یافتندر فعالیتهای اجتماعی
دشوار و غیرممكن میگردد.
 احس��اس ب��ی ارزش ب��ودن و
ناعادالن��ه بودن زندگی -احس��اس
شكست -احساس سربار بودن.

فعالیتهای معمول��ی در زندگی و یا
س��رگرمیهایی كه پیشتر برای فرد
لذت بخش بوده اند.
 بیق��راری و بیتابی  -زود رنجی
و تحری��ك پذیری -و یا كند ش��دن
حركات و واكنشها -بی تفاوتی.
 افت اعتماد به نفس  -سرزنش
مدام خ��ود  -نگرانی از گذش��ته و
آینده.
 مشكالت جسمانی كه معموال
بهدارو جواب نمیدهند مانند :خارش
ب��دن  -تاری دید -تعریق ش��دید-
خش��كی دهان -مشكالت گوارشی
(یبوست ،اس��هال  -سوء هاضمه)-
سردرد  -كمردرد.
 اف��كار صدمه زدن به خود و یا
دیگران  -افكار خود كشی.

علل پدید آمدن افسردگی

علل پدی��د آمدن افس��ردگی نیز
گوناگونمیباشد:
 وراثت.
 محیط های نا ایمن و خطرناك
مانند :آلودگی هوا و آب.
 محیطه��ای آش��فته مانن��د:
خشونت در خانه و روابط.
 درگذشت همسر ،فرزند ،والدین
و دوستان.
 ضرب��ه های روحی ش��دید در
كودكی و یا بزرگسالی.

 از دس��ت دادن حمایته��ای
اجتماع��ی در پی ط�لاق ،دوری از
دوستان ،قطع رابطه ،از دست دادن
شغل.
 شرایط ناسالم اجتماعی مانند:
فقر ،ب��ی خانمانی و خش��ونت در
جامعه.
 بیماریهای مزمن مانند سرطان،
دیابت و ایدز.
 شكس��ت و ناكامیها-تج��ارب
ناخوشایند.
 تغییرات هورمونی  -اختالل در
تعادل انتقال دهن��ده های عصبی
همچونسروتونین.
 در اث��ر مصرف برخ��ی داروها
مانن��د داروه��ای خ��واب آور ،ضد
بارداری و كاهنده فشار خون باال.
 اس��تفاده از الكل ،مواد مخدر و
دیگرداروها.
 تغذیه نامناس��ب مانند كمبود
فوالت و ویتامی��ن  B1و یا مصرف
زیاد مواد قندی و ….
 ضع��ف ش��خصیت ،اعتماد به
نفس پایین ،بد بینی و هم وابستگیها.
 استرس .
 الگوی تفكرات منفی.
 ع��دم تحرك بدنی و نداش��تن
تفریح و سرگرمی.
 انزوا و گوشه گیری
انواعافسردگی،
روش های غلبه بر افسردگی :
 .1افسردگی اساسی:

این نوع افسردگی اختالل در خلق

میباش��د كه معموال 2
هفته بطول می انجامد.
احساسدلتنگی و حزن
مفرط و از دس��ت دادن
میل و لذت از فعالیتهای
دلپذیرو احساس گناه و
بی ارزشی از نشانه های
آن میباش��د .ای��ن نوع
افسردگی خطرناك بوده
و میتواند به خودكشی
منجر گردد.
 .2افسردگی مزمن :

شدت عالیم آن از افسردگی اساسی
كمت��ر بوده ام��ا دوره آن طوالنی و
ممكن اس��ت و  2الی  5سال بطول
انجام��د .عالیم آن معم��وال ناتوان
كننده نمیباش��د ام��ا در عملكرد
مناسب و احساس خوشایندی فرد
تاثیر گذار است.

 .3اختالل در سازگاری :

هرگاه انس��ان عزیزی را از دس��ت
میدهد ،ش��غلش را از دست داده و
یا تغییر میدهد ،و یا آگاه میگردد كه
بیماری العالجیدارد كامال طبیعی
است كه احس��اس استرس ،اندوه و
خشم میكند .اما در نهایت امر افراد
خود را با ش��رایط پدی��د آمده وفق
میدهند .اما برخ��ی قادر به چنین
عملینمیباشند.هنگامیكهواكنش
فرد به یك موقعیت و یا حادثه سبب
افس��ردگی در وی میگ��ردد به آن
اختاللدر سازگاری میگویند.

514-844-4492

خلق از شیدایی تا افسردگی اختالل
دو قطبی میگویند .در یك زمان فرد
رفتار برونگرایی مف��رط ،پرحرفی،
خود بزرگ بین از خود بروز میدهد
و در دوره ای دیگر افسرده میگردد.
 .5افسردگی فصلی :

این ن��و ع افس��ردگی معم��وال در
زمستان ش��یوع می یابد .علت آن
كاهش تابش نور خورش��ید است.
این افسردگی سبب سردرد ،تحریك
پذی��ری و كاه��ش س��طح انرژی
میگردد.

غلبه بر افسردگی

 .1 ب��رای خ��ود اه��داف قابل
دسترس تعیین كنید.
 .2 تنه��ا به می��زان معقول و
در حد توان خود مس��ئولیت بعهده
بگیرید.
 .3 كاره��ا ،اه��داف و وظایف
بزرگ را به بخشهای كوچك تقسیم
كنید.
 .4 مدیریت زمان و الویت بندی
را فراموش نكنید.
 .4اختالل دو قطبی :
 .5 مدت��ی از وقت خ��ود را با
BIPOLAR
به تغییرات غی��ر قابل پیش بینی دیگران و یكدوست صمیمی سپری

 جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

خدمات ارزی
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كنید .سعی كنید فردی رادر زندگی
بیابید كه بتوانید به وی اعتماد كرده
و با وی درد دل كنید.
 .6 به سرگرمیهایی كه عالقه
دارید بپردازید.
 .7 ورزش كنید و فعالیت بدنی
منظمداشته باشید.
 .8 ت��ا ب��ر ط��رف ش��دن آثار
افسردگی تصمیمات مهم و حیاتی
خود را به تعویق اندازید.
 .9 ب��ه خاطر داش��ته باش��ید
كه بهب��ودی خلق افس��رده زمانبر
و تدریجی میباش��د انتظار معجزه
نداشتهباشید.
 .10 از افراد غیر حامی و منتقد
اجتنابكنید.
 .11 به دوستان و خانواده خود
اجازه دهید در روند بهبودی به شما
كمك كنند.
 .12 اف��كار مثبت را جایگزین
افكار منفی گردانید.
 .13 به خاطر داشته باشید كه
زندگی بطور ذاتی مبهم و نامشخص
بوده و در بسیاری ازشرایط تنها یك
پاسخ واحد مشكل گشا نخواهد بود.
زندگی مملو از احتماالت است.
{>> ادامه در صفحه}29 :

>> ص :نیازمندی ها

خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه
برای هموطنان عزیز
Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622

28

 سال  18شماره  25  1010خرداد 1390
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Ata Ansari:
Ancien Professeur de la Faculté de
Médecine de l’Université de Kisangani, R.D.C.

پزشکــی

دکترعطاانصاری(کبک)

دردهای
کمری()1

دردهای
کمری

درده��ا فقط
یک س��مپتوم
(نش��انه) هستند
ب��رای درم��ان باید
علت اصلی تولیددرد
را یافته و برطرف کرد.
عل��ل مختلف��ی برای
ای��ن دردها وجود دارد و
اغلب پیدا ک��ردن عامل
اصلی آسان نیست چند
علل این دردها را بررسی
میکنیم.
صدمه دیدن یک عضله،
ی��ک تان��دون و یا یک
لیگامان که بر اثر یک
حرکت غیر معمولی
و یا تکرار صدمات
خفیف ب��ر اثر
تک��رار یک
حر کت

درمانکلیهمشکالت ارتوپدیپا
انواع کفش های طبی ،جوراب واریس
مچ بند ،زانوبند ،کرست های طبی

داروهای طبیعی برای درمان بیماری های پا

کلینیکمدیکالآلفامدیک



مداوم (بر اثر کار
ی��ا ورزش) پیش
میای��د .اش��خاصی
که حال��ت بدنی آنها
متعادل نیست بیشتر
در معرض خطر هستند.

تغییرماهیتدیسکها:

همانطور که گفته ش��د دیس��کها
بالش های کوچکی هستند که باعث
حرکت مهره ها و جذب فش��ارها و
ضربات وارده به مهره ها هستند.
بر اثر گذشت زمان و باال رفتن سن
دیسکها تغییر ماهیت داده ،نرمش
خ��ود را از دس��ت می دهند تقریباً
همه افراد  60س��اله به باال و بعضی
از ورزشکاران که ورزشهائی میکنند
که فشار زیاد روی مهره های کمری
می آورد از  40س��الگی به باال دچار
این تغییرات می شوند.

هرنیدیسکال:

مقداری از ماده ژل مانند در دیسک
ک��ه ش��کل بیض��وی دارد از محل
خود خارج ش��ده و بر روی اعصاب
بین مهره ای فشار می آورد .داشتن
انحرافات ستون مهره ها ،سنگینی
وزن ،بارداری و تغییر ماهیت دادن
دیس��کها از عوامل آن می باشند و
تولید هرنیدیسکال می کنند

داشنتیکمشکلژنیکولوژیک:

بس��یاری از خانم ها دارای دردهای
کمری تکراری یا دائمی هستند که
عامل آن رگهای دردناک ،آندومتروز
یا مسائلدیگری هستند.

ُسر خوردن یک مهره از جای
خودش:

علل

دکترعطاانصاری در کلنیک آلفامدیک مونتریال

ساخت کفی های طبی

Lombalgie
چیست؟

لومبال��ژی دردهائی اس��ت که در
ناحیه کمری تولید می شود؛ بسیار
رایج اس��ت و تقریباً  %90مردم در
طول زندگی به آن مبتال شده اند.
این دردها گاه با استراحت برطرف
می شود.
قسمتی از ستون فقرات که شامل
مهره های کمری می شود فعالیت
زی��ادی در زندگی روزم��ره دارد و
قسمت زیادی از وزن بدن را تحمل
میکند.
دردهای کمری مش��کلی بس��یار
پیچیده اس��ت ک��ه در اغلب موارد
طب کالسیک به تنهائی نمی تواند
آن را درمان کند و در بیشتر موارد
مخصوصاًدردهای مزمن باید عوامل
روانی و احساسی و فیزیکی شخص
در نظر گرفته شود.
بدین ترتی��ب می توان دردها را کم
ک��رد و یا به ش��خص توضی��ح داد
چگونه راحت زندگی کند.
مهره های کمری پنج مهره هستند
که به صورت اس��توانه می باشند و
در آنها س��وراخی اس��ت که طناب
نخاعی از می��ان آنها عبور می کند
و از طناب نخاعی اعصاب حس��ی و
حرکتی سرچش��مه گرفته به اندام
دیگر می روند.
در بی��ن دو مهره یک قس��مت نرم
برای حرکت وجود دارد و در وسط
آن دیس��ک قرار دارد که از نُس��ج
نرم حاوی نوعی ژل است که باعث
حرکت و عدم مالش مهره ها با هم
می شود.
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این مس��ئله می توان��د بر اثر ضعف
ساختمانی س��تون مهره ها به طور
مادرزادی و یا بر اثر یک صدمه مهم
مانن��د تصادف یا س��قوط از بلندی
پیش بیاید.

آرتریت:

آرت��روز یا اس��تئوپروز ک��ه در نزد
افراد مس��ن زی��اد دیده می ش��ود
باعث درد میشوند و اگر استئوپروز
مهره ها تشدید باشد می تواند باعث
شکستگی مهره نیز شود.

انواع دردها
دردهای ش��دید ک��ه می تواند تا 4
هفته طول بکشد که معموالً به آنها
 Lumbagoمی گوین��د؛ حتی اگر
کوتاه مدت هم باشند باعث ناراحتی
ش��دید و قطع کارهای روزانه برای
چند روز می شود.
 دردهای نیمه شدید و مزمن:
دردهائی هس��تند که بیشتر از سه
ماه طول می کشد و علل آن براحتی
مشخص نمی شود و شخصی که از
این درد رنج می کشد باید تغییرات
مهمی در وضع زندگ��ی اش انجام
دهد.
چهموقعبهپزشکمراجعهکنیم

 وقتی که دردهای کمری:
 بیش از س��ه روز طول کش��یده وخود درمانی اثر نکرده.
 دائمی و ش��دید است و بیشتر درشب ها اظهار وجود می کنند.
 وقت��ی که به یک ی��ا هر دو پا تیرمیکشد.
 وقتی که یک ضعف ،س��نگینی وبی حسی و مور مور شدن دریک یا
هر دو پا وجود دارد.
 وقت��ی که علت درد یک مش��کلروده ای یا ادراری باشد.
 وقتی که درد در کمر و شکم همراهاست.
 وقتی که درد بر اثر افتادن یا ضربهدیدن بوجود آمده.
 وقتی که درد همراه الغر شدن بیدلیل باشد.
 مسپتوم های لومبالژی
بر اثر آناتومی پیچیده و علل مختلف
تولید درد در قسمت پائین ،ستون
مهره ها س��مپتومها در هم��ه افراد
یکسان نیس��ت و برای یک بیماری
دو نف��ر می توانند درد خود را به دو
نوع کام ً
ال متفاوت بیان کنند.
 اگ��ر درد به طور ناگهانی همراه باانقباض شدید عضالت باشد .معموالً
یک صدمه عضالنی با صدمه ای بر
روی یک لیگامان و یا پارگی یا تغییر
مکاندیسک می باشد.
 اگ��ر درد در صب��ح ش��دید بود وبتدریج بر اثر حرکات ورزش کم شد
می تواند بر اثر صدمات عضالنی و با
آرتروز باشد.
 اگر درد به قسمتی از یک پا یا تمامیک پا هر دو پا تیر بکشد ،یک درد
عصبی سیاتیک می باشد و اگر درد
با س��رفه کردن یا حرکت بدنی زیاد
ش��ود امکان وجود هرنی دیس��کال
هست.
 اگر درد در یک قس��مت تحتانیکمر وجود دارد و ش��بها ش��دیدتر
می ش��ود و با نرمش بهتر نمی شود
ممکن اس��ت بر اثر فش��ار تورمی
(انفالماس��یون) یک عضو بیمار و یا
وجود یک غده باشد.

چهاشخاصیدرخطرهستند

اش��خاصی که بعلت شغلشان باید
مدتهای طوالنی در حالت نشس��ته
یا ایس��تاده کار کنند ی��ا مجبورند
بسته های س��نگینی بلند کنند یا
بکش��ند یا مجبورند مرتب��اً دوال و
راست بشوند.


نیز می تواند تولید دردهای دردهای
کمری بکنند .اس��ترس می توانند
تولید فشار بر روی عضالت کمری
بکنند.

جلوگیری

Tel.: (514) 933- 8383

Metro: Guy Cond

پست و کمر شما می چسبد استفاده
کنید.
  از صندلی هائ��ی که می توانند

بچرخد برای جلوگیری از پیچاندن
سخت بدن استفاده کنید و بلندی
صندلی را با وضعیت میز و بدن خود
تنظیمکنید.
اگ��ر امکان ندارد ،یک  4پایه به زیر
پای خود بگذارید به طوریکه زانوها
باالت��ر از مفصل را ن��ی لگنی قرار
بگیرد.

چگونه میتوانیم از فشار بر عضالت
کمری و در نتیجه از دردهای کمری
جلوگیریکنیم.
  داشتن وضعیت زیست خوب:

هم آهنگی وزن بدن با قد شخص و
در صورت چاقی از دست دادن وزن درمانها
زیادی.

   استراحت
  ورزش کردن مرتب و گرم کردن 
بدن قبل از ورزش:
در هنگام دردهای حاد برای کنترل
تقوی��ت عضالت ش��کمی و کمری درده��ا بای��د از ح��رکات ناگهانی
ورزش��های س��نگینی بای��د تحت خودداری کرد زیرا باعث بدتر شدن
نظر مربی و در صورت لزوم بس��تن صدمه وارده می ش��ود .منظور عدم
کمربند ب��رای محافظت مهره های حرکت نیست راه رفتن کمی کمک
کمری (برای وزنه ب��رداران) .ضمناً می کند البته بستگی به شدت درد
ورزش نامتع��ادل می توان��د باعث دارد.
شروع درد و یا تشدید آن شود.
 حاالت بدن که باعث اس��تراحت
  داش��تن حالت بدنی خوب در مهره های کمری می ش��وند مانند
تمام مدت وداشتن پشت صاف (قوز خوابیدن روی پهلو ،تا کردن زانوها،
نک��ردن) نگاه کردن ب��ه جلو (افق) گذاش��تن یک بالش زیر سر و یکی
سربزیر راه نرفتن و شانه ها را بطرف دیگر بین دو زان��و .خانم های باردار
عقبنگاه داشتن.
می توانند یک بالش هم زیر ش��کم

  برای برداشتن اجسام سنگین ،بگذارند.
زانو ها را خم کردن و پشت را راست  -خوابیدن به پشت بدون بالش زیر
نگهداشتن و بعد بلند شدن و جسم س��ر .گذاشتن یک یا چند بالش در
را نزدیک بدن نگهداشتن و در این قوس کمر.
حال��ت از چرخیدن و پیچ خوردگی بسیار مهم است که مدت استراحت
بدن جلوگیری کردن.
خوابیده طوالنی نباش��د و بیشتر از

  برای برف پ��ارو کردن در نقاط یکی دو روز طول نکش��د زیرا عدم
پر برف ،راس��ت نگهداش��تن پشت تح��رک باعث الغر ش��دن و ضعف
تا حد امکان گرفتن دس��ته پارو در عضالت و کم شدن حرکات طبیعی
پائین ترین قسمت ممکن تاکردن مفاصل می شود.
زانوه��ا ب��رای جم��ع آوری برف و  -اس��تفاده از کمپرس یخ باعث کم
اس��تفاده از زانوها مانند اهرم برای شدن انفالماسیون می شود.
   داروها
برداش��تن برف های سنگین و عدم 
چرخش بدن برای پرتاب برف روی برای کنترل درده��ا بطور موقت و
پارو.
کوتاه مدت می شود از داروهای ضد
درد مثل  ،Tylenolآسپیرین (درد
در محل کار
اگر باید طوالنی س��ر پا بایستید از و تورم) ،ضد تورم (آنتی انفالماتوار)
یک  4پایه کوچک اس��تفاده کنید  Motrin-Advilو ش��ل کننده های
و پاهای خود را یکی بعد از دیگری عض�لات مانن��د  Robaxacetو
روی آن بگذاری��د که پا اس��تراحت  Robaxisalاستفاده کرد.
کند و این کار را هر  5تا  10دقیقه  -اگر دردها بس��یار ش��دید باشند
پزشک می تواند از داروهای ضد درد
تکرار کنید.
  اگ��ر مجبورید مدتهای طوالنی بسیار قویتر استفاده کنند و یا برای

در دفتر یا پش��ت فرمان بنشینید درده��ای مزمن و هرنی دیس��کال
گاه گاه��ی کار را قطع نموده چند امکان تزریق کورتیزون در نزدیکی
لحظه ای حرکات بدن��ی برای رفع محل درد هست.
خستگی انجامدهید.
   فیزیوتراپی و ورزش


  از صندلی های با پش��تی که به به مح��ض اینکه ش��خص میتواند
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حرک��ت کن��د بای��د برنامه ه��ای
فیزیوتراپی در ابت��دا با حرکات نرم
و کمپرس گرم در نق��اط دردناک،
تحری��ک کننده ه��ای عصب��ی
الکتریکی از طریق پوس��ت TENS
بتدریج ش��خص می تواند حرکت
دیگ��ری را روزانه و مرتب در منزل
برای توان بخشی عضالت و مفاصل
مهره های کمری انجامدهد.
در هن��گام درده��ای کم��ری از
ورزش هائی که فشار شدید به کمر
می آورن��د ،مانند جودو ،کش��تی،
قایق ران��ی ،ورزش��های راکتی مثل
تنی��س ،بدمینت��ون ،رق��ص های
آئروبیک ،دوچرخه س��واری کوهی
و وزنه ب��رداری س��نگین و غی��ره
خودداری کرد.

   جراحی:


وقتی که عصب تحت فش��ار است
برای برداش��تن فشار عمل جراحی
الزم می شود .اگر عصب مربوطه به
اسفنگتر مثانه و یا مقعد مربوط بشود
باید س��ریعاً عمل در همان مرحله
انجام ش��ود .ول��ی اگر عصب تحت
فش��ار باعث ضعف عضالت ساق و
کف پا بشود می شود تا بهبود وضع
ش��خص با متدهای دیگر باید صبر
کرد و بعد عمل جراحی را انجام داد
و اگ��ر درد بدون ضعف عضالت بود
عمل جراحی زیاد موفق آمیز برای
رفع درد نیست.
بهر ح��ال اگر علت درد مش��خص
نیست باید سریعاً برای رفع آن اقدام
کرد و نباید بم��دت طوالنی درد را
تحمل کرد تا غیر قابل تحمل بشود.

   طبتکمیلی


قبل از اس��تفاده از طب تکمیلی با
پزشک خود مشورت کنید که علت
فیزیولوژیک درد مش��خص شود و
دردها ب��ر اثر یک بیم��اری خاص
نباش��د .دردهای کم��ری در صدر
لیس��ت مراجعین ب��ه متخصصین
طب های تکمیلی قراردارد.
ط�ب س�وزنی ،گیاه درمان�ی،
فیزیوتراپ�ی ،ماس�اژ درمان�ی،
دس�تکاری س�تون فق�رات
(کایروپراتی�ک -اس�تئوپات،
پودیاتر و ارتزیست) هر روز بیشتر
از قبل پزش��کان بیماران را تشویق
می کنند به آنها مراجعه کنند زیرا
درمان های کالسیک برای رفع درد
کافی نیست.
بخش پایانی در شماره آینده

عواملتولیدکنندهریسک(خطر)

  ع��دم فعالیتهای ورزش��ی و یا

ورزش سنگین و طوالنی.
  نداش��تن هی��کل متع��ادل

(پوستورولوژی خوب)
  افراد چاق.

  پوشیدن کفش های پاشنه بلند.

  اس��تعمال دخانی��ات ک��ه به

استئوپروز کمک می کند.
  استرس های طوالنی ،احساسات

عاطفی پس رفته ،داش��تن شغلی
که مورد رضایت ش��خص نیست و

مونتریال

جمعه  8جوالی

سالن ژزو
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ازمیان اطالعیه ها...

پیکرهیمردهیجمهوریاسالمی
بیانیه ی دوازده تن از روشنفکران درباره ی
ماهیت مجهوری اسالمی و وقایع اخری ایران

نظام جمهوری اسالمی پیکره مرده
ای است که با تکیه بر عصای پوسیده
نفت و به سحر و جادویدین فروشی
عوامان��ه و دروغ پردازی وقیحانه بر
ایوان نظر زنده جلوه می کند .مرگ
یک نظام سیاس��ی را بهتر از هرجا
در آینه رفتار آن با شهروندانش می
توان دید .نظام جمهوری اس�لامی
رفتار خود را با مردم ایران بر مبنای
درک خاصی از تاریخ اس�لام شکل
داده اس��ت .مطابق این درک ،رسم
حکمرانی کامی��اب را باید از مکتب
حاکمان اموی آموخ��ت .معاویه به
ایش��ان آموخت که غایت حکومت
حفظ قدرت به هر قیمت اس��ت ،و
سیاس��ت جز عرصه فریب و خدعه
نیس��ت .او بود که رسم قرآن بر سر
نیزه کردن را بنیان نهاد و به ایشان
نش��ان داد که با نیزه ای که قرآن بر
سر دارد آس��انتر می توان سرهای
اهل قرآن را شکافت و سینه هاشان
را درید .و نیز یزید آموزگارشان شد
کهدر مقابله با “فتنه” باید قاطع بود
و ریش��ه آن را از بیخ درآورد ،یعنی
نابودی مخالف کافی نیست ،دودمان
او را هم باید بر باد داد.
مخالف حکومت یا خاموش است یا
با هم��ه اهل بیت اش مرده .درخت
زقومی که از آن خاک ش��ور برآمد
اکن��ون به بار نشس��ته و میوه های
زهرآگین��ش را کام ً
ال آش��کار کرده
است:
اعدام های بی محاکمه سالهای
اوایل انقالب اسالمی ،کشتار بی
رحمانه مردمان بی پناه مناطق
مرزی،ندانمکاریهاوبیکفایتی
هایی که به شهادت صدها هزار
جوان رش�ید ایرانی در جنگی
توانفرسا و خانمان سوز انجامید،
اع�دام هزاران انس�ان بی دفاع
در زندانهای جمهوری اسالمی،
س�رکوبی خونی�ن اعتراض�ات
آرام و مس�المت آمیز مردم در
خیابانها ،زندانی کردن و شکنجه
صدها اندیشمند و صاحب نظر
دلس�وز ،آزار وحشیانه خانواده
های زندانیان سیاسی و قربانیان
دستگاه خفقان ،اهانت به مفاخر
م ّل�ی ای�ن مرزوب�وم در برنامه
ه�ای فرمایش�ی و ب�ی هویت
یا ب�ر منابر واعظ�ان مزدبگیر،
تحقیر سیس�تماتیک زنان در
عرصه های حقوقی ،سیاسی ،و

اجتماعی ،فروکوبیدن خشونت
ب�ار نهاده�ای کارگ�ری ،آزار و
ح�ق اقلیتهای
ب�ی رحم�ی در ّ
مذهب�ی خصوص ًا ش�هروندان
بهایی ،تبعیضهای شنیع علیه
مسلمانان اهل س�نت ،به خون
کشیدن دراویش گنابادی.
و این همه را باید در کنار بی کفایتی
در مدیریت اقتصادی ،گسترش فقر
دامنگیر ،ش��کاف طبقاتی ،نابودی
فرهنگ ملّی و مستقل ،و گسترش
اعتیاد و بیکاری از میوه های ش��وم این بود نهالی که آیت اهلل خمینی
آن درخت نامبارک دانست.
نشاند و آیت اهلل خامنه ای آبیاری
جمهوری اس�لامی ای��ران را ویران کرد ،و بسیاریدیگر بر بستر جامعه
و گورس��تانهای آن را آباد کرد .این ای که هر روز ناس��الم تر می ش��د،
ویران��ی ها فقط ثمره ب��ی عدالتی پروبالش دادند تا هم��ه ملّت ایران
ساختاری موجود در قانون اساسی و س��ی سال میوه های زهرآگینش را
ساختار سیاسی ،حقوقی ،و اقتصادی به ضرب تازیانه بچشند.
ظالمان��ه نظام جمهوری اس�لامی زوال اخالقی این نظام به آنجا رسید
نیست ،بلکه عالوه بر آن ناشی از بی که جس��م و روح رنجور س��یامک
کفایتی و ضعف شخصیتی صاحب پورزند ،مرد شریف ،وطندوست ،بی
منصبان نظام هم هس��ت .صاحب آزار و بی پناه را چندان کینه توزانه و
منصبانی که از س��ر خودشیفتگی درنده خویانهدرید که پیرمرد شریف
هم��ه مخالفان و منتق��دان خود را سرانجام جهان مردگان را بر زیستن
جملگی خائن ،خبیث ،یا ساده لوح در ّ
ظل س��لطان جائر برگزید ،و بی
می دانند ،و مسؤولیت ندانم کاریها بال و دلشکسته از این قفس پرید.
و ناکارآم��دی ه��ای ویرانگر خود را
همواره بر گرده مترس��ک “دشمن” زوال اخالقی این نظام به آنجا رسید
موهومی می نهند که معجزه آس��ا که سوگواری بر ع ّزت الله سحابی را
همیش��ه و همه جا درکار اس��ت و که سران همین نظام به پارسایی و
وطن خواهی می ستودند ،بر نتافت،
کامیاب.
زعامت آیت اهلل خامنه ای مصداق و رجاله هایش را به جان جسد بی
آش��کار س��پردن کارهای عظیم به ج��ان او انداخت ،و س��نگدالنه دل
دردانه دخترش را در پس پیکر پدر
انسانهای حقیر است.
ش��گفتا که نظامی ک��ه مدعی بود درید .خودکش��ی دردناک سیامک
بنیانگ��ذاران و متولیانش از جرگه پورزن��د و م��رگ دل گ��زای هاله
اهل علم هس��تند ،و سنگ بنایش س��حابی پرده از آخری��ن پرده این
بر دقت وس��واس گون��ه در رعایت “تراژدی الهی” سی ساله برداشت.
مالحظات اخالقی بنا ش��ده است ،در این پرده آخر س��یامک پورزند و
سرانجام به آنجا رسید که زمام خود هاله سحابی نشاندادند که انسانهای
را به دس��ت جمعی اوباش درنده و آزاده گاه ب��ا م��رگ خویش زندگی
دریده خو وانهاد ،و برای حفظ پایه آزادانه را س��تایش م��ی کنند .آیت
های قدرتش از ارتکاب هیچ دنائت الله خامنه ای هم نشان داد که می
و رذالتی فروگذار نکرد و نمی کند .کوشد تمامی راههای مسالمت آمیز
نظامی که رس��الت خود را “تتمیم تغییر در نظام جمهوری اسالمی را
مکارم اخالق” می دانست ،عاقبتش به بن بست بکشاند و بار دیگر نشان
تحکیم منافع اشرار شد ،و در این راه دهد که منطق جمهوری اس�لامی
افترایی نبود که نزد ،جنایتی نماند منطق حاکم��ان صاحب تکلیف و
که نکرد ،و خشونتی نبود که نورزید .شهروندان صاحب حق نیست ،بلکه
س��رانجام بر همگان آشکار شد که منطق آمریت و تابعیت محض است.
در این نظام هدف هر وس��یله ای را اما آش��کار است که تقدیر این پرده
مباح می کند -مشروط بر آنکه آن آخ��ر در کنش و واکنش میان اراده
هدف تحکیم پایه های قدرت “ما” سلطانی که خود را مطلق العنان می
باشد .این “ما” در حلقه تنگ حلقه پندارد و مش��ارکت شهروندانی که
به گوشان کانون قدرت ،یعنی ولی
مطلقه فقیه ،منحصر است .هر کس
که از حلقه تنگ ای��ن “ما” بیرون
باش��د ،از حلق��ه آدمیت و ش��مول
اخالق و مر ّوت بیرون است.
حق
اعضای حلقه تنگ ای��ن “ما” ّ
دارد بکش��د ،بهتان بزند ،ش��کنجه
دهد ،تجاوز کند ،و حقوق انس��انی
هر غی��ر “ما” یی را بی محابا نقض
کند ،بدون آنکه سرسوزنی مجازات،
بازخواست یا حتّی شماتت شود.

بهترین همسران دنیا...
همه چیز را همگان دانند.
 )۳۵سختیها و مشكالت محیط
كار را در ح��د ض��رورت ب��ا
همس��رمان در میان بگذاریم؛
هم فك��ری بار مش��كالت را
سبكترمینماید.
 )۳۶فرمان ندهیم؛ نباید خانه را
به پادگان تبدیل كنیم ،متوجه
باشیم كه خانه كانون عشق و
محبت است نه محل یكه تازی
و خشونت.
 )۳۷تعصبات غلط و افكار مزاحم
را از خ��ود دور كنی��م؛ افكار
مزاحم مانند خوره ،س�لامت
روانی انسان را از میان میبرند.

دکتربهمنفصیحپور

دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی
(ایران)

عضو نظام متخصصین طب سوزنی کبک.O.A.Q
آدرس و شماره تماس (مالقات با وقت قبلی)
___________
456 Blvd St-Joseph Est
Montreal, QC H2J 1J7
جنب Métro Laurier

Tel.: (514) 267-3454

بیانیهمطبوعاتی
در مورد مرگ
خامن هاله سحابی
اجنمن دفاع از حقوق بشر
در ایران – مونترآل

انجمندفاع از حقوق بشردر ایران – مونترآل فاجعه
حمله خشونت بار ماًموران امنیتی جمهوری اسالمی
به مراسم تشییع پیکر مهندس سحابی که منجر
به مرگ خانم هاله سحابی ،از بنیان گذاران مادران
صلح گردید را شدیداً محکوم می نماید .این حادثه
نش��ان می دهد که رژیم جمهوری اس�لامی هیچ
حد و مرزی برای تجاوز به حقوق اولیه و اساس��ی
شهروندان خود نمی شناسد و با این عمل زشت و
مونتریال
مغایر با هر نوع اخالق برگ سیاه جدیدی به کارنامه
برنامه شمع افروزان برای
ضد بش��ری خ��ود اضافه کرد .بر هم زدن مراس��م
ساده و مسالمت آمیز تشییع جنازه و ضرب و شتم
گرامیداشت یاد هاله سحابی
شرکت کنندگان بی دفاع توسط لباس شخصی ها
مغایر آزادی اجرای آیین و سنن مذهبی می باشد
به دعوت انجمن زنان مونترآل و انجمن دفاع از حقوق بشر
و پایمال کردن حقوقی است که در تمامی جوامع
در ایران -مونترال ،گروهی از ایرانیان مقیم مونتریال ،سه
انسانی به رسمیت شناخته ش��ده اند و فاجعه ای
شنبه شب  7ژوئن از ساعت  21تا  22در میدان Phillips
است که قلم از بیان آن عاجز می باشد.
 Squareدر برنامه ای بمناس��بت یادبود هاله سحابی (از
ما معتقدیم که رژیم جمهوری اسالمی در پیگیری
فعالین حقوق بشر واز بنیان گذاران مادران صلح) که هفته
و معرفی عامالن و آمران پرونده جنایات گذش��ته
پیش در مراس��م خاکسپاری پدرش عزت الله سحابی در
نظیر اعدامهای دهه شصت ،قتل های زنجیره ای،
تهران درگذش��ت ،با افروختن ش��مع و اعتراض به رفتار
اعدامهای سیاسی در پس��امد انتخابات  22خرداد
وحشیانه و غیرانسانی حکومت جمهوری اسالمی ایران یاد
 1388تعل��ل کرده و از اجرای عدالت س��ر باز زده
او را زنده داشتند.
اس��ت .همچون در تمامی این م��وارد که نهادهای
عکس ها گوشه ای از این گردهمایی رانشان می دهد.
حقوق بشری از س��ازمان ملل برای حقیقت یابی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کمک خواس��ته اند ،بار دیگر از س��ازمان ملل می
خواهیم ک��ه هر چه زودتر گزارش��گر ویژه خود را
به ایران بفرس��تد و پرونده مرگ خانم س��حابی را
دیگر رعایای مسلوب االختیار نیستند رقم خواهد خورد.
در این شبها و روزهای تیره ما در اندوه عزیزان از دست رفته در دس��تور کار وی قرار دهد تا عوامل و آمرین این
و یاران دربندمان دل شکس��ته ایم .اما ان��دوه مان را آه می حادثه هولناک شناسایی شوند .ما از تمامی نهادهای
کنیم ،و آه مان را فریاد می کنیم و چشمانمان را به افقهای حقوق بش��ری کبک و کانادا انتظ��ار داریم ما را در
فردای روشن می دوزیم که ملک به کفر می ماند اما به ظلم پایان دادن به دور باطل خش��ونت و سرکوب مردم
بیگناه و مسالمت جوی ایران یاری دهند.
نمی پاید.
17خرداد  90انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران – مونترآل
مونترآل – پنجم جون  2011مطابق با دهم خرداد
امضاکنندگان:
علی افشاری ،عبدالعلی بازرگان ،رضا بورقانی ،فاطمه حقیقت 1390
Website : ADDHI.org
جو ،مصطفی رخ صفت ،س��هراب رزاقی ،ابراهیم سلطانی،
eMail : info@ADDHI.org
معصومه ش��فیعی ،حسین قاضیان ،حس��ین کمالی ،اکبر
گنجی ،آرش نراقی

افسردگی و ...

>> ادامه از صفحه26 :

بهتر اس��ت به ج��ای اعمال
تعصبات دست و پاگیر انرژی
خود را صرف توجه به همسر و
خانوادهنماییم.
 )۳۸از ازدواج خود اظهار پشیمانی
نكنیم؛ زندگی و روابط خود را
با دیگران مقایس��ه نكنیم و از
یاد نبریم كه زندگی هر كسی
مطابق سلیقه و عقل و درایت
او اداره میشود.
 )۳۹روی نقاط ضعف همسر خود
انگش��ت نگذاری��م؛ هر فردی
ممكن است در موارد مختلف
دچار ضعف باشد آشكار كردن
و بزرگ جل��وهدادن این نقاط
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ضعف موج��ب ایجاد كدورت
میش��ود .هرگز نباید از نقطه
ضعفها به عنوان اس��لحهای
برای سكوت یا شكست دادن
همسر استفاده كنیم.
 )۴۰مقابل��ه به مث��ل نكنیم؛ از
رفتاره��ای تالف��ی جویان��ه
بپرهیزیم و سعی كنیم به جای
مقابله به مثل ،رفتار مناسب را
به او یادآوری نماییم.

پایگاه اطالع رسانی وطن دوستان
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>> ادامه از صفحه27 :

 .14 شما باید بیاموزید چگونه
میان اموری كه ش��ما مسئول آنها
میباشید و یا نمیباشید تفاوت قائل
گردید .معموال افراد كنترولی كه بر
ش��رایط دارند را كمتر و یا بیشتر از
آنچه هست بر آورد میكنند.اموری
كه ش��ما مس��ئولیتی در قبال آن
ندارید و یا خارج از كنترول شماست
به حال خود بگذارید.
 .15 شما باید قادر باشید میان
موقعیتهایی كه ارزش ش��ما باید بر
اساس موفقیتهای شما تعیین گردند
ودیگر موقعیتها تفاوت قائل گردید.
 .16 شما باید بیاموزید كه چه
زمان باید با احساسات خود ارتباط

برقرار كرده و چه زمان از آنها فاصله
بگیرید.
 .17 شما باید بیاموزید كه چه
هنگام باید بر زمان حال تمركز كنید
و چه هنگام به زمان آینده.
 .18 خوشبختی و نیل به شادی
در زندگی هدف نامعقولی نیست اما
ش��ما باید ابتدا مفهوم خوشبختی
را برای خود معنا كرده و س��پس با
برنامه ریزی و ایجاد سلسه مراتب و
پیروی از آنها به خوشبختی مطلوب
خود دست یابید.
 .19 ش��ما باید قادر باشید كه
می��ان احساس��ات درون��ی خود و
واقعیتهای عینی تفاوت قائل گردید.

 .20 ش��ما باید قادر باشید تا با
دیگران رابطه برقرار كنید.
 .21 اعتم��اد ب��ه نفس خود را
افزایشدهید.
 .22 وابستگی خود را به دنیای
خارج كاهش دهید
 .23 به خاطرداشته باشید هیچ
فرد دیگر ی جز خود شما مسئول
شادی شما نمیباشد.
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در کشکول...پیر خراسانی

کش
واف کنیم و مالمت یم و خوش باشیم که رد طریقت ما کافریست رنجیدن

ظ پیوند!
خداحاف
باز

دوست بسیار گرامی جناب محمد خان رحیمیان سردبیر
محترم نشریه پیوند
پس از جر و بحث های فراوان روزهای اخیر با شما ،چند
روزی است با خودمان فکر می کنیم و کلنجار می رویم
و باالخره به این نتیجه رسیدیم که حق با شماست و شما
درست می گوئید
روا نیس��ت که به خاطر افکار و درج مطالب ما در پیوند
شما فحش بخورید
از طرفی هم انصاف نیست که ما به خاطر حمایت از حق
مردم و میهنمان از عده ای در شهر فحش بخوریم و حق
جواب دادن به آن ها را هم نداشته باشیم
بنابر این با همه عالقه ای که به پیوند و مخصوصاً صفحه
خودمان داریم و شما بهتر از هر کس دیگری از آن آگاه
هستید ،از حضورتان رخصت می خواهیم که مدتی به
این قلم مرخصی بدهیم تا چند شماره بعد چه پیش آید

نربد خامنه ای
و امحد نژاد

چو مغلوبه شد جنگ آدم کشان
کشیدند هر دسته خط و نشان
به کشتی گرفتن نهادند سر
خریدند شمشیر و گرز و سپر
چنین گفت با احمدی سیدعلی
که ای خنگ بزمجه ول مع طلی
ترا من چنان سوت خواهم نمود
که بر خیزد از کله ات بوی دود
گمان برده ای من چالقم پسر
چنان بر سرت می زنم با تبر
که برق از دو چشمت پرد از دوسو
سپس خشتکت را کنم پشت و رو
به میدان فرستم یکی گاو نر
همان احمد خاتمی نره خر
که با یک لگد نقش خاکت کند

این سازمان همچنیندر تالش برای
تأسیس دادگاه بینالمللی جنایی و
تصویب معاهدات بینالمللیدر مورد
حقوق زنان ،کودکان ،اقلیتها ،علیه
شکنجه و سایر اسناد حقوق بشری
دخیل بوده و در تحقق آنها نقش
زیادی داشته است.
کارزار علی��ه خش��ونت علیه زنان و
علیه فقر و گرسنگی و برای تأمین
نیازهای اولیه انسانی نیزدر سالهای
اخیر در دستور کار این سازمان قرار
گرفته است.
گس��ترش دامن��ه فعالیتهای عفو
بینالملل ،فرای مبارزه برای آزادی
زندانیان وجدان که از آغاز در مرکز
فعالیتهای آن قرار داشته است (و
البته هنوز هم ادامه دارد) ،مباحثی
را در درون ای��ن س��ازمان پی��ش
کشیده است و برخی این گسترش
را به زیان فعالیتهای اصلی سازمان
ارزیابیمیکنند.
ولی سیاس��تگذاری در س��ازمان،
همچ��ون اداره آن ،ب��ه ص��ورت
دموکراتیک انج��ام میگیرد و این

ش��اید مثل دفعه قبل حوادثی پیش آید که شما قبول
کنید که حق با ما بوده و درست می گفته ایم
می فرمائید به مسائل شهر مونتریال کاری نداشته باش؛
اتفاقاً ما فقط با مس��ائل همین شهر در رابطه با مصالح
مردم و میهنمان اس��ت که باید کار داشته باشیم و اگر
نتوانیم جواب بدهیم و از حق مس��لم آن ها و خودمان
دفاع کنیم به اصطالح دستمان از قبر بیرون می ماند
 ....عرض می کنیم که پیر شیری است در دفاع از مردم
و میهن اش ،و شما که ادعای دفاع از آن ها را دارید اگر
بخواهید پنجه و دندانش را بکشید آن وقت دیگر گربه
ای بیش نخواهد بود و این حق شماست که تنها بمانید
و گرگهای گرسنه حسابتان را برسند!
صد البته واضح و مس��لم اس��ت که این قطع همکاری
قلمی ،که آرزو داریم موقتی و فقط تا زمانی که شخص
شما دشمنان خود و مردم و میهنمان را بهتر بشناسید
بپاید ،کوچکترین خدشه ای به رفاقت مان و ارادتی که
شخص ما به شما و پیوند داریم و حرمتی که برای نان و
نمکی که با هم خورده ایم وارد نخواهد کرد
شاد و آزاد و سربلند باشید
پیر گدای خراسانی

به یک ضربه سم هالکت کند
سپس می فرستم یکی سوسمار
که از دودمانت برآرد دمار
تو را با مشائی فشل می کنم
زبانهایتان را عمل می کنم
به کیهان بگویم که فاشت کند
سپس در اوین آش و الشت کند
خالصه ببند آندهان پلشت
تو را راه نبود به باغ بهشت
*******
چو آن احمدی این سخنها شنید
یکی نعره چون بز همی برکشید
بگفتا گمان کرده ای من خرم
ندیدی تو این هاله دور سرم
نخوان تو مرا احمق و بیسواد
مرا خود بود از بزرگان نژاد
منم احمدیدکتر و پرفسور
تزدکترایم بسیج موتور
مترسان مرا از اوین ای عمو
که من در اوین بوده ام بازجو

خودم بوده ام باز جوی اوین
که کشتم بسی کافران بهردین
بسی جن گرفتم در این چند سال
همه اهل ذوق و همه اهل حال
رسیده پیام از خود جمکران
که من برگزیده شدم زآسمان
تو گر گفته ای یا علی در خروج
مرا بین که کردم به جنت عروج
اگر تو فقهی مرا نیست باک
مشو از سخن های من خشمناک
ترا رهبری کار شیخ اکبر است
مرا رای مردم به پشت اندر است
فقیه ات نمود او ترا یک شبه
اگر چه نداری تو آن مرتبه
گمان کرده ای از تو من کمترم
تو اینرا بدان من خودم رهبرم
******
رجزهایشان چون بدینجا رسید
تماشاگر صحنه هورا کشید

>> ادامه از صفحه13 :
گسترش نیز با تصویب هیئت امنای
منتخب اعضا از پایین به باال شکل
گرفته است.
سازمان عفو بینالملل یک تشکیالت
تمام��ا داوطلبان��ه و متکی به عضو
است.
این سازمان نیز مانند هر نهاد انسانی
دیگر در طول عمر  ۵۰س��اله خود
دچار اشتباه شده و فراز و نشیبهایی
داشته است.
در یکی دو مورد ،سازمان بر اساس
اطالعاتی عمل کرد که بعدا معلوم
شد بیپایه بوده است و سازمان بعدا
از این اشتباه خود پوزش طلبید.
چند م��اه پیش نیز اعالم ش��د که
کمیته اجرایی بینالمللی س��ازمان
برای پایان دادن به کار دبیر کل خود
و معاون او بیش از یک میلیون دالر
به آن دو پرداخته است  -موضوعی
که طبیعتا مورد اعتراض بسیاری از
اعضای سازمان قرار گرفت.
ولی این اش��تباهات هیچ از اهمیت
کار سازمان عفو بینالملل و اعضای
آن نمیکاهد.

1. http://news.gooya.
com/2003/ 08/20/2008-e15.php

 .2سخن معروف کندی این بود:

Ask not what your country
can do for you - ask
what you can do for your
!country

زن��ده ی��اد علی اکبر س��عیدی
س��یرجانی یک��ی از مع��دود
نویسندگان و روشنفکران ایرانی
ب��ود ک��ه در زمینهء قت��ل ها و
آدمکشی هایی که در طول تاریخ
کشورمان توس��ط مردم ایران و
سلس��له های حکومتی در ایران
به دالیل مذهبی و با انگیزه های
دینی انجام ش��ده اند ،دست به
تحقیقات فراوان��ی زد و حقایق
هولناکی را در این زمینه کشف
کرد و افشا نمود.
وی در مقدم��هء کت��اب «وقایع
اتفاقیه» که تدوینش کرده است،
می نویسد :ش��اه عباس صفوی
یک دس��ته جالد داش��ت به نام
«چیگیی��ن» ها یا کس��انی که
گوش��ت را خام می خورند .کار
چیگیین ها این بود که مقصران
را ب��ه امر ش��اه ،زن��ده زنده می
خوردند!
(یعنی روی سرش می ریختند و
هر ی��ک با دندان تکه ای از بدن
آن نگون بخ��ت را در حالی که
از درد به خ��ود می پیچید ،می
کندند و می خوردند ).
به روایت موئلف روضه الصفویه،
مورخ رس��می دربار صفوی ،آن
فرقه (یعن��ی آدمخوران مذهبی
صفوی) آلت سیاس��ت و غضب
حکومت بودند ،ک��ه گناهکاران
واج��ب التغدیر را از یکدیگر می
ربودن��د و ان��ف و اذن ایش��ان را
به دندان قط��ع نموده و بلع می
فرمودند و همچنین بقیهء اعضای
بدن ایش��ان را ب��ه دندان افصال
داده (یعن��ی م��ی کندند) و می
خوردند.
(زندگانی شاه عباس اول ،تالیف
نصرالل��ه فلس��فی ،جل��د دوم،
صفحهء .)۱۲۵

نیت الله الله کشیدند!
(نقل از خالصه التواریخ)
الزم ب��ه ذکر اس��ت عل��ی اکبر
س��عیدی س��یرجانی ،ادی��ب،
پژوهشگر و نویسنده ،و آزادیخواه
مب��ارز در پیش و پس از انقالب
ب��ود .وی در س��ال  ،1372نامه
هایی سرگشاده خطاب به آقای
خامن��ه ای می نوش��ت و از وی
میخواست که رویه خود را نسبت
به منتقدین عوض کند.
خامن��ه ای ،در جوابی��ه ای که
توس��ط کیومرث صاب��ری (گل
آقا) به دس��ت وی رس��اند ،او را
ُمرتد نامید .علیرغم اینکه حکم
ارتداد توس��ط مق��ام رهبری به
معنای مجوز اعدام برای سعیدی
س��یرجانی بود ،ولی وی نامه ای
دیگر نوش��ت و به انتقادات خود
ادامه داد .سپس توسط مامورین
وزارت اطالعات بازداش��ت ش��د
و پس از  9م��اه بیخبری ،اعالم
شد که به علت ایست قلبی ،در
بازداشتگاهدرگذشته است!
چند س��ال بعد ،سعید امامی در
اعتراف��ات خود گف��ت که علت
مرگ سیرجانی ،استعمال شیاف
پتاسیم بوده که به جای دارو به
وی داده بودند.

برای آنهایی که فرصت مراجعه
به این ماخد را ندارند ،نقل همین
چند سطر از همان کتاب شاید
تامل برانگیز باشد :شاه اسماعیل
اول پس از آنکه بر شیبک خان
ازبک غلب��ه کرد و او را کش��ت
(جن��ازه اش را به میان مومنین
و متدینی��ن صوف��ی انداخت) و
به صوفیان گفت هر که س��ر مرا
دوستدارد از گوشت ایندشمن
بخورد (ت��ازه این صوفیان جزو
علمای دینی دربار بودند و نه آن
آدمخوران رسمی که چیگیین ها
باشند!)
خواج��ه محمود س��اغرچی که
در آن معرک��ه حاضر بوده گفته
اس��ت که پ��س از فرمان ش��اه
ازدح��ام صوفیان ب��رای خوردن
جس��د ش��یبک خان به جایی
رس��ید که جمعی تیغ کشیدند
و (ب��رای خوردن آن جس��د) به
جان یکدیگر افتادند و آن مردهء
به خاک و خون آغشته را مانند
الش��ه خواران از دست یکدیگر
می ربودند و می خوردند (نقل از
روضه الصفویه ).
پدر شاه عباس کبیر هم جمعی
از ری��ش س��فیدان و صوفی��ان
طوایف رادر مجلسی جمع نموده
بعد از ذکر و ذاکری که در میانهء
صوفی��ان معمول
اس��ت ،به ایشان
مدحی آمد اینطرف را دید و رفت
خطاب کرد:
هر ک��س خالف سردار مدحی  -مأمور امنیتی رژیم  -به عنوان
اراده و س��خن مخالف فراری ،از ایران آمد و مدتی چند تا از
مرشد عمل نماید مبارزان فعال اپوزیسیون را سر کار گذاشت!
تنبیه او چیست؟ مدحی آمد اینطرف را دید و رفت
مدتی در خارجه چرخید و رفت
آن جماعت گفتند
که  :گوشت بدن با زبان ساده :مأمور رژیم
بر در آن چند تن مالید و رفت!
او را خام خواهیم
هادی خرسندی
خ��ورد .و بر این
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اعضای این سازمان مصداق بارز این
سخن هس��تند که میتوان از جان
اف کن��دی ریی��س جمهور مقتول
دهه  ۶۰آمریکا به عاریت گرفت (:)۲
نپرس��ید که «حقوق بشر برای من
چه کرده است؟» از خود بپرسید که
«من برای حقوق بشر چه کردهام؟»
 س��خنی که باید آویزه گوش همهایرانیانی باشد که به جای اینکه خود
کاری برای حقوق بشر انجام دهند
مرتبا یاگاه و بیگاه از س��ازمانها و
فعاالن داوطلب حقوق بشری خرده
میگیرند!
-------------

حکم اعدام به صورت
خورده شدن

ع
ا
ل
ی

همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

عفو بین امللل...
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

هفته دوم خرداد:
دستبند بر دستان
نسرین؛
کفن بر پیکر هاله

نفیسه آزاد
 17خرداد تغییر برای برابری:
هفته ی دوم خرداد ،به مانند بسیار
هفته های دیگر که در چند س��ال
اخی��ر آمدند و رفتن��د ،خبر خوبی
برای زنان نداشت ،اما این بار نه تنها
خبر خوبی نداشت که زنان ایرانی را
شوکه کرد.
حضور نس��رین در دادگاه برای لغو
پروانه وکالتش با دستبند اگرچه که
او روحیه ای ستایش برانگیز از خود
نش��ان داد ،فعاالن زن را در اندوهی
س��خت فرو برد که وکیل همیشه
حاضر خود را دس��تبند به دس��ت
دیدند.
هنوز این خبر ته نشین نشده بود که
خبر مرگ هاله س��حابی در مراسم
تشییع پدر مانند پتک فرود آمد که
این بار خشونت سازمان یافته زنانی
را ه��دف گرفته بود ک��ه در زندگی
خود ج��ز از صل��ح و برابری نگفته
بودند.
ان��گار ک��ه مب��ارزه ی خش��ونت و
مسالمت این بار عینیتی باور نکردنی
یافته باشد و سیلی باشد به صورت
کس��انی که جز از در انکار برنیامده
اند.هرچن��د که ه��ر دو زن ،یکی با
روحیه ی مثال زدن��ی و دیگری با
م��رگ خود پرچمدار پیش��روی در
اهداف خود ش��دند وعمل خشونت
پیشه گان حاکم را به ضد خود بدل
کردند .کس��انی که با مرگ هاله در
پ��ی حذف او بودند پیکر بی جان او
را برانگیزاننده تر از همیشه یافتند.
در این میان خبرهایی از حذف زنان
در دانشگاه و تکرار بی رمق و بی اثر
طرح هایی همانند حجاب و عفاف
هنوز ساز خود را می زدند.
آغاز جنجالی هفته ی دوم خرداد با
حضور نسرین ستوده ،در دادگاهی
که برای لغ��و پروانه ی وکالتش در
کان��ون وکال برگزار ش��ده بود رقم
خورد.
ستوده که برای حضور در این دادگاه
با دستبند از زندان اوین منتقل شده
بود ،موفق ش��د با همس��ر و برخی
دوستان خود در جنبش زنان دیدار
کوتاهیداشته باشد.
ناهید جعفری در روایت کوتاهی که
از این دیدار نوش��ته می گوید :نیم
س��اعت گذش��ته از ظهر ،دو سرباز
همراه نس��رین به همراه مامور زن
نس��رین را از اتاق بیرون می آورند.
نسرین درحالی که هردو دست های
دستبند زده اش را باالی سرگرفته
اس��ت ،تمام راه را تا کنار ماش��ین
همچنان می رود .مامور زن س��عی
می کند دست های نسرین را پایین
بیاورد اما موفق نمی ش��ود .سر پله
های��ی که از س��اختمان خارج می
شویم که به طرف خیابان برویم رضا
خندان با دو دس��تش دو طرف سر
و ص��ورت نس��رین را گرفته و غرق
بوسه می کند .مامور سعی دارد آنها
را از ه��م جدا کن��د ولی نمی تواند.

همه بهتمان زده است.
مقاومت عش��ق است
انگار یا بوسه های وعده
داده ی رضا خندان به
مادر  ،مهراوه و نیما و....؟
یکی از فع��االن حاضر
می خواهد این لحظه را
ثبت کند اما دوربینش
را مامور می گیرد.
در همین زمان دوستان
و همراه��ان نس��رین
ستوده ،کمپینی را برای
تولد این وکیل دربند به
راه انداختند ،عده ای در
تهران به دیدار خانواده
ی او رفتن��د و دیگرات
در فضای مجازی با پر
کردن ویدئو و نوش��تن
نامه تول��دش را گرامی
داشتند .شیرین عبادی
در پیامی که به همین
مناس��بت پر کرده بود
گفت :نس��رین ش��رف
حق��وق دانان اس��ت و
در بند ک��ردن او فقط
آسیبی نیس��ت که به
خانواده اش می رس��د،
ما هم��ه از این موضوع
آسیب می بینیم.
پیام هایدیگری نیز از سراسر جهان
از س��وی فعاالن زنان ،حقوق بشر و
صلح نی��ز در صفحه ی فیس بوک
تولد نسرین س��توده که همزمان با
عبدالله مومنی برگزار ش��د ،انتشار
یافت.
از س��وی دیگر اما حضور ستوده در
دادگاه ،با دستبند به ویژه با توجه به
عکس هایی که پس از آن منتش��ر
شد؛ واکنش هایی را هم برانگیخت.
از جمل��ه محمدرضا تابش نماینده
تهران در مجلس ضمن اعتراض به
این موضوع عنوان کرد که حاال اگر
خانم ستوده با دس��تبند به دادگاه
نمی آمد نظام با چه تهدیدی روبرو
می شد؟
زنان زندانی؛ محرومیت و اعتراض

در ای��ن هفت��ه نام��ه ای از س��وی
زندانیان زن سیاسی در زندان اوین
منتش��ر ش��د ،در این نام��ه که به
مناسبت گرامیداشت روز زن منتشر
شده است آمده:
ما ش��ماری از زنان زندانی اعتراض
های پس از انتخابات هس��تیم که
همگی با اتهام��ات واهی و تکراری،
به س��الها حب��س و دوری از خانه
محکوم شدهایم.
ام��روز در آس��تانه روزی که در این
سرزمین به نام ما ”زنان” نامگذاری
کردهان��د ،الزم دیدیم ای��ن نامه را
خطاب به ش��ما بنویس��یم تا هم از
جفایی که بر ما شده است نگاشته
باش��یم و هم پی��ام پر مهرم��ان را
همراه ای��ن نامه ب��ه مادرانمان که
دو س��ال پش��ت دربه��ای زندان
صبوری کردهاند ،برسانیم و این روز
به آنها تبریک بگوییم .ما شرمگین
دلتنگیهایشان هس��تیم ،اما چه
کنیم که تاوان آزادیخواهی در این
س��رزمین از دیرباز تاکنون ،چنین
بوده اس��ت و ما تنها ب��رای آزادی
زیستهایم.
در بخ��ش ه��ای
دیگر این نامه زنان
زندانی به ش��رایط
دش��وار خ��ود در
زمان :یکشنبه  3ماه ژوئیه
دوران بازداش��ت
 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---اشاره می کنند از
به همه شما خوشامد می گوییم.
جمله ضرب و شتم
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
و ش��کنجه ،ماه ها
Tel.: 514-619-4648

جلسه اجنمن زنان

یک فرمانده نیروی
انتظامی :تهران
فقط  ۱۰۰زن
خیابانی دارد!
 ۱۶/۰۳/۱۳۹۰رئی��س پلیس
تهران گفت ک��ه «تهران فقط
 ۱۰۰زن خیابان��ی دارد» و قرار
اس��ت طرحی برای دستگیری
و مجازات آنها به اجرا گذاش��ته
شود.
حسین ساجدینیادر مصاحبهای
ب��ا «خبرآنالین» اف��زود که «در
گذشته هیچ ارگانی اسکان زنان
خیابانی را برعه��ده نمیگرفت
و پلیس نیز پ��س از جمعآوری،
ام��کان نگه��داری این اف��راد را
نداش��ت .ام��ا این ب��ار زنانی که
برای چندمین بار از سوی پلیس
دستگیر شوند با پرونده تشکیل
ش��ده به قوه قضائی��ه معرفی و
مجازات خواهند شد».
رئیس پلیس تهراندر ادامه گفت
که «پلیس محله��ای فعالیت
این افراد را شناسایی کردهاست
و ب��ه زودی این افراد جمعآوری
میشوند .البته در تهران کمتر از
 ۱۰۰زن خیابانی وجود دارد».
حس��ین س��اجدینیا در م��ورد
طرحهای رس��می برای اسکان
زن��ان خیابانی توس��ط نهادهای
دولتی اظهار نظر نکرد ولی گفت
که «سازمانهای مردمنهاد در این
ارتباط میتوانند فعالیت کرده و
در این زمینه با برخی سازمانهای

س��لول انفردای ،عدم برخورداری از
حق تماس تلفنی و مالقات حضوری
و تبعید به زندانهایی با شرایط بسیار
وخیم .
همچنی��ن انه��ا در نام��ه یخود به
فش��ارهایی اش��اره می کنند که به
س��بب زن ب��ودن خ��ود در دوران
بازداشت متحمل شده اند.
زنان زندانی می گویند ما در دوران
بازجویی ودر آن اتاقها ،روح و روانمان
بارها مورد تجاوز قررار گرفت.
ب��ا این حال نامه را ب��ا امیدواری به تفکیک جنسیتی ،احداث و ترویج
بازگشت بصیرت به دستگاه قضایی دانشگاههایتکجنسیتی،سیاستی
و محاکمه عامالن و آمران سرکوب بود که از آغاز به کار دولت احمدی
مردم در خیابان ها به پایان می برند .نژاد در پیش گرفته شد.
از س��وی دیگر خبرها حاکی از آن دخت��ران ایران��ی ک��ه ب��ا ت�لاش
اس��ت که با وجود نبود جا و مکان خ��ود توانس��ته بودند رق��م باالیی
برای نگهداری زندانیان  ،هنوز حکم از دانش��جویان کش��ور را ب��ه خود
های جدید به اج��را در می آید .به اختص��اص دهند ،هم اکن��ون و با
گ��زارش کلمه از  32زندانی زن بند اجرایی ش��دن این سیاس��ت ها از
قرنطینه ی اوین  ،هشت نفر بدون عرصه ی دانشگاه حذف می شوند.
تخت و امکانات دیگر هس��تند و بر گفتنی اس��ت که آنچه از دفترچه
روی زمین می خوابند و زندانیان از ی راهنمای رشته های کارشناسی
امکانات مناسب برای هواخوری نیز ارشد بر می آید دانشگاههای دیگر
برخوردارنیستند.
هم کمتر یا بیشتر همانند دانشگاه
همچنین در خبرها آم��ده بود که علم و صنعت محدودیت جنسیتی
محمد خاتمی ،در دی��داری که به ب��ه ضرر دختران را در دس��تور کار
مناسبت روز زن با عده ای از بانوان گزینش دانشجو در مقاطع باالتر از
داشت ،خواستار آزادی زنان زندانی کارشناسی قرار داده اند.
شد.
در همین رابطه دانشجویان دانشگاه
به گزارش کلمه خاتمی با یادآوری عل��م و صنعت اعتراض خ��ود را با
زنانی که اینک در زندان یا حصر به امض��ای طوم��اری با نش��ان دادند.
سر میبرند گفت که جای این زنان این طومار اعتراضی که با استقبال
در میان ما و در عرصه اجتماع بسیار گس��ترده ای از س��وی دانشجویان
خالی است.
روبرو ش��ده بود ،پس از قرار گرفتن
در سلف پس��ران برای جمع آوری
امضای بیش��تر توس��ط حراس��ت
حذف زنان از حتصیالت عالی
«دانشگاه علم و صنعت» امسال در دانشگاه ربوده شد!
اقدامی عجیب به ح��ذف دختران
از واحده��ای روزانهی کارشناس��ی حجاب و عفاف
ارش��د در تمامی رشتهها اقدام کرد طبق معم��ول هفته ای ی��ا روزی
وبر اساس اطالعاتی که در دفترچه نمی گذرد که حجاب و عفاف زنان
های پذیرش دانشگاه آمده است ،به دستمایه ی س��خنرانی ها و اظهار
غیر از رشتههای “مهندسی شیمی نظ��ر ها نباش��د .در هفت��ه ی دوم
گرایش صنایع ش��یمیایی معدنی” خردادف علی زنجانی حس��نلویی
و ”مهندس��ی خطوط راه آهن” که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
هریک تنها  ۲دانشجوی دختر را در گفت" :عده ای با نیتهای خاص بی
واح��د روزانهی خود می پذیرند ،در بند و باری را ترویج می کنند که این
بقیه رشته هادختران اجازه تحصیل موضوع تهدیدی برای جامعه جوان
در واحدهای روزانه را ندارند و حتی کشور به حساب می آید .این عده از
در برخی از رشتهها ،اجازهی تحصیل خارج از کشور هدایت می شوند که
دانشجویاندختردر واحدهای شبانه باید با آنها برخورد جدی کرد".
نیز داده نشده است.
او همچنی��ن اعالم ک��رد که ایجاد

مردمنه��اد و موسس��ات خیریه
جلساتی را برگزار کردهایم».
در ایران تاکنون آماری رس��می
از تعداد زنان خیابانی که برخی
از ارگانه��ای دولت��ی از آنان با
عناوینی چون «زنان با رفتارهای
پرخطر جنسی» یاد میکنند ارائه
نشدهاست.
در دس��ت نبودن آمار دقیق در
این زمینه در حالی است که امیر
مرتضوی ،معاوندادستان مشهد،
چندی پیش از تش��کیل «بانک
اطالعات زنان و دختران خیابانی
در قوه قضائیه» خبر دادهبود.
رض��ا جاگیری ،معاون س��ازمان
رف��اه ،خدمات و مش��ارکتهای
اجتماعی ش��هرداری تهران نیز
فروردینماه امسال به خبرگزاری
ایسنا گفت که برای نگهداری از
«زنان معتاد خیابانی» تنها یک
مرکز در تهران ،در محله لویزان،
وجود دارد.
اماناللهقراییمقدم،جامعهشناس
آسیبهای اجتماعی،در سال ۸۸
به روزنامه سرمایه گفته بود:

سازمان امر به معروف و نهی از منکر
برای پیگیری مسئله ی حجاب در
دس��تور کار مجلس است .غالمرضا
خواجه ،معاون فرهنگی و اجتماعی
وزیر عل��وم نیز گف��ت عالقمندیم
خانمها در دانش��گاه چادر بپوشند
هرچند اجباری نیست!
کب��ری خزعل��ی رئی��س ش��ورای
فرهنگی اجتماع��ی زنان هم گفت
در زمینه تولید مد داخلی بر اساس
ارزش��های دینی و اسالمی مشکلی
نداریم اما فراگیری این مدها نیازمند
تولید انبوه و سرمایه گذاری است.
مرگ هاله سحابی در مراسم پدر

خبر کوت��اه بود ،خب��ری که چند
س��اعت پس از آغاز مراسم تشییع
جنازه ی مهندس سحابی در فضای
مج��ازی پیچید و کس��ی باور نمی
کرد تا اینکه روایت ها تایید ش��د و
آن چیزی نبود جز خبر کشته شدن
هاله سحابی در مراسم پدر .هاله ی
سحابی قرآن پژوه و فعال حقوق زن،
عضو ش��ورای فعاالن ملی-مذهبی
و یک��ی از مادران صل��ح بود که در
اعتراضات بعد از انتخابات دستگیر و
به دو سال زندان محکوم شده بود،
او ب��رای دیدار آخر ب��ا پدری که در
کما بود به مرخصی آمد و در مراسم
پدر در اثر خشونت نیروهای امنیتی
جان داد.
هاله سحابی را به اجبار همان نیروها
شبانهدر کنار پدر به خاک سپردند و
به این ترتیب ،مادر صلح ایران قربانی
خشونت شد.
دوس��تان هاله و برخ��ی از فعاالن
حقوق زنان برای آخرین دیدار با او
به خانه اش رفتند و مراسم تدفین را
همان ها شبانه در بهشت لواسان به
جا آوردند.
در گزارشی که مدرسه فمینیستی
در مورد فعالیت های هاله ی سحابی

«در بررس��ی ک��ه در خص��وص
گروه س��نی زنان خیابانی انجام
شد از بین ش��ش هزار و  ۵۳زن
خیابانی که در کل کشور زندانی
بودن��د ،دختران بی��ن  ۱۲تا ۲۵
سال بیشترین تعداد را تشکیل
میدهند».
او همچنی��ن در س��ال ۱۳۸۵
گفت ه بود« :دست کم  ۳۰۰هزار
زن خیابان��ی در ته��ران زندگی
میکنند».
پی��ش از ای��ن ،مرضی��ه وحید
دستجردی ،وزیر بهداشت ایران
نیز با اشاره به مسئله روسپیگری
در می��ان زنان خیابانی گفتهبود
هری��ک از این اف��راد میتوانند
طی یک سال پنج تا ده نفر را به
بیماری ایدز مبتال کنند.
وی در این باره افزود« :با افزایش
رفتارهای پرخطردر آینده ممکن
است با آتشفشانی از بیماری ایدز
در کشور روبهرو شویم».

منتشر کرده است آمده:
هاله سحابی معتقد بود وقتی قرآن
را با نگاهی زنان��ه بخوانی و دغدغه
ات این باش��د ك��ه بخواهی حضور
زن��ان را در قرآن بررس��ی كنی ،آن
وقت چه��ره زنی را می بینی كه بر
اس��اس آیات قرآن از منزلت باالیی
برخوردار ش��ده اس��ت .دسترسی
به حق اقتص��ادی ،ممانعت از زنده
به گور كردن دخت��ران ،و اجبار به
ازدواج با آنان نكات مثبتی است كه
در تاریخ آن روزگار برای زنان اتفاق
افتاد اما تفاس��یر امروزی باید شكل
متفاوتی پیدا كند ب��ه گونه ای كه
اگر زن در زمان پیامبر به حق ارثی
معادل نصف مرد می رسید باید در
این  1400سال و بر اساس پیشرفت
اقتصادی ،اجتماعی زن��ان ،در این
موارد مفس��ران ما قایل به نگاه تازه
ای می ش��دند كه متاسفانه چنین
چیزی به چشم نمی خورد ».شیرین
عب��ادی در مطلبی ک��ه در همین
رابطه منتشر شد نوشت:
هاله عزیز ،مرگ در بس��تر شایسته
ت��و نبود ،تو با مرگ ش��هادت گونه
ات زورگویان را رس��وا کردی .و چه
دردناک اس��ت ک��ه پیکر بی جانت
را همانن��د م��رادت حضرت فاطمه
زه��را(س)  ،مخفیانه و در س��کوت
شب به خاک سپردند.
ناهید توس��لی هم در مطلب خود
خطاب به هاله می گوید  :هاله جان،
دیشب که با تو خداحافظی می کردم
اصرار کردی ش��ام بمانم ...گفتم که
باید بروم ...کاش مانده بودم ...کاش
مانده بودم ...آمدم اما تا صبح بارها و
بارها خوابهای آشفته می دیدم و تا
هنوز دارم در آشفتگی ام دست و پا
می زنم .می خواهم بگویم دوستت
دارم« :هاله» تو «زن/مادر»ی را معنا
دادی!
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ایرانی
ب
خرید!

نی

Construction
امور ساختمانی
کلیهامورساختمانی

با نازل ترین قیمت

514-887-5195
azmai15salimi

استخدام

به یک پیتزامیکر باتجربه
(مینیموم دو سال تجربه)

برای کار درمرکز شهر
نیازمندیم.
Tel.: 514-266-1355
jalilh2001@yahoo.com azap15

استخـدام

PIIZZA MAKER

به یک نفر پیتزامیکر
باتجربه برای کار در ناحیه
وست ایلند ،با حقوق و
شرایطعالینیازمندیم.

Tel.: 514-690-9619
azjune01davoodUP

تپش

دیجیتال
 تبدیل سیستم های
ویدئویی
 فروش جدیدترین
آلبومهای ایرانی

سرویس دی.جی.
6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

حــراج

لوازمخانه

Tel.: 514-996-9692
Fax: 514-313-5656

نیازمندیهای

ایرا دام
خ
است ید!
کن

Renovation

www.paivand.ca
info@paivand.ca

خشکشویی

Dry-Cleaning
)(Fairview
کلیه امورخشکشویی
همراه باترمیم لباس
سرویس عالی ،سریع
و… با نازلترین قیمت
در وست آیلند
در خدمت هموطنان گرامی

995 boul St-Jean
) (Pointe Claire
Tel 514 694-7036
arashghaffarzadeh@yahoo.com azavr15up

اجاره آپارمتان
1 1/2
نزدیک به الیوال

محیطخوب،شرایطعالی
تلفنتماس:
Tel.: 514-290-2959
azmai01sadrfree

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

استخـدام

MOVING COMPANY
Driver/ Helper
به راننده پایه یک ،سه
و پنج و کمک راننده
باتجربه برای کار حمل و
نقل (اسباب کشی)خانه
نیاز است.
حقوق :از  11تا  18دالر
Tel.: 514-892-5433
khosrowazjune15sendinv

انی
ر
ای د

تایپ فارس�ی

به بهای عالی (آرش)
Tel: 514-574-7915
akhosravi53
@gmail.com

پرستاری از کودک
دلبنـــد شما
توسطخامنایرانی

Tel.:514-549-5757
azavr11Pd mitrafeizi78@yahoo.com

قابلتوجهخامنها

فال قهوه
و ورق
توسط شادی
ربماتپسزاNikpour:

arman:toendofFeb2011>P

TAILLEUR

Bijan

درخدمت شما با بیش از
30سال تجربه  تعمیر
انواع لباس های زنانه و
مردانه  باسفارش شخصی
 متخصص در چرم و پوست
 تخفیف ویــژه برای
هموطنانگرامی

514-419-1039
1239 Ste-Catherine W.
az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

استخدام
AKHAVAN
WEST ILSLAND
به یک شیرینی پز درجه
یک ایرانی نیازمند است.
Tel.: 514-620-5551

خدماتکامپیوتر

ری
خ ید!
کن

678-6451

زیباییدربرازندگیاست

)(514

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

 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما

www.systemexpert.ca
514-294-8242
shshramhagigi:(m:1)Ptoendofaug09

خدمات
کامپیوتری
و اینترنتی

در قلب مرکز شهر
مونتریال

514-224-0-224

کافـه
صوفی

_________________
2070
Maisonneuve

Tel.: 514-

989-8383

خیاطی
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فروش کلیه لوازم خانه
وسائل پذیرایی ،اتاق
خواب ،کلیه لوازم
آشپزخانه ،البسه مختلف
و بسیاری دیگر...
باکیفیتعالی،
به بهای نازل
(به علت اسبابکشی)
514-512-8015

تدریس
azmai15baherisoudmandP

ریاضیـات

  دوره دبیرستان secondaire

  به زبان فرانسوی

  توسط فوق لیسانس از فرانسه

و پلی تکنیک مونتریال
  ب�ا بی�ش از 10س�ال س�ابقه

تدریس (رامین سعیدیان )

514-931-2231
noushintilmai2010paid

بیزنسبرایفروش
همراه با ساختمان

بیزنس فروش لوازم
اتومبیل ،در مرکز شهر
مونتریال ،با چندین سال
سابقه و مشتری دائمی
برای اطالعات بیشتر لطفا
با شماره تلفن زیر تماس
بگیرید:
Pieces D'auto Monk

(514) 931-5404
5753 Boul Monk
Montreal, QC, H4E 3H2

فال تاروت
ویژه خامن ها

لیـــال

طراحی و دوخت انواع
لباس شب و پرده
اندازه گیری در منزل
و یا دفتر شما
  در اسرع وقت

  با قیمت مناسب

Tel.: 514-473-4380
tanjo1380@yahoo.com mai-sep'11Pd

تاتوی دائم
طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن
685-4777
noushintilmai2010paid

)(514

رستوران شیراز

بهچندنفرویترس
فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

ترجمهرمسی
ترجمه رسمی اسناد و
مدارک و تنظیم
دعوتنامهرسمی

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک
514-889-8765
Pd:jan'10

مترجم رمسی

)(514

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء

انی
ایر ام

خد
است ید!
کن

استخدام
سوپر اخوان

>> جهت شعبات 1و 2در
 NDGو وست آیلند به چند
نفر Cashierو کارگر ساده
نیازمنداست.
لطفا به شعبات اخوان
مراجعهکنید:
514-485-4744
514-620-5551

استاتیک ،الکترولیز ،لیزر

MARIE ROSE Maryam & Roe

)4491 St-Charles PFDS (SPA CONCEPT
Tel.: 514-833-1519 Tel.: 514-694-3735

استخدام

توسط کیمیا
azfev11Pd

در خدمت هموطنان گرامی

pirazjun1

محمودایزدی

699-1380

تعمیراتساختمان

عضوجامعه مترجمین کبک

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

شهریاربخشی
دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک
514-624-5609
514-889-3243

Pizzaria
for sale
درقلب مرکزشهر

استخدام

AKHAVAN FOOD

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

دارالترجمهرمسی

یکتـا

بهمدیریتآرزوتحویلدارییکتا،
مترجمرسمی،عضوجامعه
مترجمان رسمی کبک و ایران،
مترجم رسمی دادگستری

 ترجمه رسمی کلیه اسناد
ومدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبولدانشگاهها و ارگانهای
دولتی کبک و کانادا
 ترجمه رسمی مدارک
پزشکانمطابقبااستانداردهای
 PCRCو MCC
 تنظیمدعوتنامه رسمی
 گواهی امضاء و کپی برابر
اصل
 تکمیل فرمهای مهاجرت و
سیتیزن شیپ و ارائه خدمات
مربوطه ...

1010 Sherbrooke
W. Suite 1800

Downtown Office:
Tel./Fax: 514-439-8501
West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

Cell: 514-730-7462

مترجم رمسی

رضانوشادجمال
مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک
ترجمه رسمی کلیه مدارک،

دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080
Uazjune12011

سرویس اتاوا

رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
رفت :از مونتریال:
>>  7صبح <<
برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

با سال ها سابقه
بیزنسی ،مشتری ثابت،
در مرکزخرید قدیمی و
پرتردد ،به بهای عالی و
شرایط بسیار مناسب
لطفامتقاضیان جدی تماس
بگیرند:

abehn082@uottawa.ca

Tel.:514-935-2424

Tel.:(514) 966-4572

>>  5بعدازظهر <<

هرطرف 15 :دالر

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
 حل جدولهای ویژه و عادی:

از صفحه 27

امـــور
مسـافـرتی
ATENA ZAKERIN

I.T.P Travel
5555 Westminster
#101
Montreal, Qc, H4W 2J2
Cell: 514-649-0109
Tel: 514 735 7884
itp.atena@yahoo.ca
www.itptravelinc.com

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
toendofmay2010P

استخدام

بهیکپیتزامیکرباتجربه
برای کاردرناحیه مرکز
شهرمونتریالنیازمندیم.

Tel.: 514-746-9271
 15نوجزا:ینالساب شرآup

Uazfeb1 Mohammad_ghaenian2006@yahoo.com

سالن آرایش

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

آموزشانگلیسی
مجید محمدی

لیسانس زبان و ادبیات
انگلیسی از دانشگاه
شیراز ،با 10سال سابقه
تدریس زبان انگلیسی
مدرس سابق انجمن ایران
و آمریکا ( کانون زبان)
(مکالمه  ،گرامر ،خواندن
و نوشتن) انگلیسی در
سطوح مختلف ،آموزش
خصوصی و گروهی زبان
انگلیسی ،ویراش و کمک
در نگارش مقاالت و پایان
نامه های دانشگاهی
پذیرفتهمیشود
Tel.: 438-764-3904

32

__________
	•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 مدت  3ماه ،با تضمین

_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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فرشایرانی
TAPIS
ORIENTAUX
ترمیمدستی
 شتشوی دستی

فـرش نوی ایرانی
و اورینتال شما را
خـریداریم
)(wholesale price

جویای بازیگر
به تعدادی خانم و آقا
برای بازی در یک فیلم
کمدینیازمندیم
نادر دولتشاهی
Tel.: 514-989-8077
azmai012011

تدریسگیتار
<< پـاپ <<
سامانامانی

998-1453
azjune15

)(438

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده

خانه برای اجاره

375دالر :جوالی

HOUSE FOR RENT
PIERREFONDS

آپارتمان چهار و نیم
با دو خواب مستقل،
کامال مبله ،بزرگ همراه
با بالکن .اجاره شامل
برق،آب گرم ،شوفاژ،
تلفن  ،اینترنت پرسرعت
نزدیک مترو سنت میشل
Tel.: 514-544-1298

خانه زیبا  3خوابه در محیط آرام
در قلب طبیعت باصفای وست آیلند مونتریال
به بها مناسب و شرایط خوب
برای اطالعات بیشتر لطفا با شماره تلفن
زیر تماس بگیرید:
Tel.: 514-605-0104
kabiriazjun1

استخـدام

azjune152011asharifian

برای اجاره

az15fev11factrd-vic

double pizza

آپارتمان یک خوابه بزرگ
وتمیز در قلب NDG
(حتی برای  6ماه)
اجاره یک ماه رایگان
ماهانه  795دالر

دابل پیتزا در دو شعبه خود در منطقه ساوت شور
مونتریال در شهر های بروسارد و دلسون
به چند پیتزا میکر با تجربه با آشنائی به زبان های
انگلیسی و فرانسه نیازمند است
Tel.: 514-774-1345

Tel.: 514-347-2560

pirazjun1

azmai012011heidary.ca@gmail.com

برای اجاره

پرستارساملندان
خانممجربازسالمندان
و کودکان شما در تمام
مدتشبانهروز
(حتیویکندها)
نگهداریمیکند:

آپارتمان یک خوابه بزرگ
وتمیز در قلب NDG
(حتی برای  6ماه)
اجاره یک ماه رایگان
ماهانه  795دالر
Tel.: 514-347-2560

514-769-4075

az15mai heidary.ca@gmail.com UP

TV repair

شیرینی
سـرو

تعمیرهمهگونهتلویزیون
ادوات صوتی و تصویری
بهای عالی ،سرویس برتر
با مدیریت ایرانی
در خدمت هموطنان گرامی

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

Microrepair
1924 St Regis,

514-585-6178

info@microrepair.ca

آموزش سنتور

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

UPazmar15saeid@microrepair.ca

نگهداری کودکان

نگهداری از فرزندان دلبند
شما توسط خانم ایرانی
همچنین امور آشپزی
تلفن تماس >> :مهری

AKHAVAN FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

Tel.: 514-284-6607
aznov15up

آم�وزش
ش�یرینیپزی

کیک و شیرینی های
خانگی و دسر
پذیرش سفارش
به میزان محدود
خانم فریده

آژانس مسافرتی

فرنازمعتم��دی 842-8000 .....................
پارس.ت�ورز 938-7277 ........................
اس��کای.الن 388-1588 .....................
یونی.گل��وب 849-7711 .......................

آموزش رانندگی

آری��ا 621-3456 ..............................................

آموزش موسیقی

سیامک نصر 653-5107 ...............................

آموزش نقاشی

مرتض��وی ،حمی��را 938-8066 .......

آموزشگاهحتصیلی

مدرسه فارس��ی دهخدا484-2098 ........
مدرسه فردوس��ی 962-3565 .................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520.........

اتومبیل-تعمیر

637-5321 ...................................... Auto RJ
931-2888 .............................. Westmount
486-9994 ... Pieces D’auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا 1-800 780-3103................
الگان��س لیزین��گ482-4500 ..............

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بها و سرویس عالی
>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی
>> دلیوری روزانه
قربان حسین:
Montreal:
(514) 887-0432
Toronto:
(647) 822-2529

ازدواج

ش��یخ صال��ح 366-1509 ...................
لی لی صمیمی 777-3604 .....................

ارز

پاسیفیک 289-9022 ...................................
5اس��تار 585-2345 ..................................
989-2229 ....................................... GIT
ش��ریف 223-6408 ....................................
844-4492 .......................... Export-FX

امالک و مسکن

همتی�ان ،فی�روز827-6364 ........
سلیم سادات 438-838-7770 ..................
امیرس��ام 223-6408 .............................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
حافظی،ژال��ه 207-9000 .....................
زن��دی ،پروان��ه 909-4765 ......................
گیورگیزنیا،نینوس 816-4080....................
نژاد،رض��ا 865-7146 ..................................
نص��ر ،مس��عود 571-6592 .......................
عین الهی نسرین 839-7978 .....................
نانس��ی معلمی 929-6362 .....................
اس�لامی ،مینو 967-5743 .....................

اجنمن ها و سازمانها

 مبتدی تا پیشرفته
 مطابق با برنامه اکولموزیکشولیک
(مک گیل)
 تخفیف به هموطنان
ایرانی  کارشناسی
و مشاوره رایگان در
انتخاب و خرید ساز)

514-660-0440

صــرافی 5
ستاره
514 - 585 2345
514 -846-0221

از
ا
ی
ر
ا
ن
ی
ب
خرید!

MMUNITY

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

سفرتورونتو

نیازمنــدیها

TORONTO

شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال
بها و سرویس عالی

فقط 40:دالر
با هریس تماس بگیرید:
(514) 561-2786
(647) 933-6911

(هر طرف)

 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؟...

جویای همخانه

خانم دانشجو ،جویای
یک همخانه خانم
(دانشجو) ،در آپارتمانی
در مرکز شهر مونتریال
(در نزدیکی مترو و
دانشگاهکنکوردیا)
Tel.: 514-699-1380
azmai012011>>kiana_aa@yahoo.com

داروخانه

جای شما در این صفحه
خالی است!

لوئیزداداش زاده

نسخه خود را به ما فکس
کنید و داروی تان را
حتــــویلبگیرید:
13 RACHEL

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

Tel.: (514) 288-4864
Tel.: (514) 288-9281

مراکز پخش پیوند

Fax: (514) 288-4682

بهنامآفریدگارعشق

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

مرکز شهر مونتریال:

لیلیصمیمی

Distributed Free

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

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

& all Major Cities

514-825-3170

Ottawa, Toronto, Vancouver

CSAIکمکبهمهاجرین932-2953.........
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
مکی��ک 373-5777 .......................................
بنی��اد س��خن آزاد 944-8111 .................
مدرس��ه دهخ��دا 952-2165 .................
حق��وق بش��ر 299-1787 ..........................
865-7146 ..................................... IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
فرهنگسرایسینا488-3000.......................
مدرسه فردوسی 962-3565 ......................

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

مدرسهوستآیلند626-5520.......................
خانه ای��ران 951-4721 ...............................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................
تلویزیون ایرانی��ان 385-4726.................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 489-8686 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

مهت��اب ثقف��ی 567-3169 .......................
صدر ،س��رور 777-3604 ...........................
انصاری ،حسن 735-0452 .........................

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

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

آلفامدیک کلینیک 933-8383 ...................
بنفشه حجازی 288-4864 .........................

المپی��ک 935-3300 ..............................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

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

فروی��وو 694-7036 ............................
اکس��پرس 889-7392 .................................

تبلیغات

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

پزشک

تابلوسازی
تاکسی

چاپ

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

حسابداریومالیاتی

حمل و نقل بین املللی
حمل و نقل

خشکشویی

اطل��س 485-8585 ......................................

خیاطی (آلتریشن)

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

داروخانه

زب��ان انگلیس��ی 522-5323 .................
ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................

دیش و ساتالیت

تدریس خصوصی
تدریس رقص

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

ترجمه

یکت��ا 439-8501 .........................................
ایزدی،محم��ود 745-0318 ......................
بخشی،ش��هریار 624-5609 ....................
نغمه سروران 889-8765 .............................

تعمیراتساختمان

س��تون 212-6858 .........................................

جواهری

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.
MONTRÉAL QC H4B 1L8

514-996-9692
Fax:514-313-5656
Email:
info@paivand.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

ی��اس 483-0303 ......................................
کارتیه.پ��رس 488-6367 ............................
شومینه.پرس 564-9790 ............................
کوپول��ی 483-0000 ...................................
کوپول��ی(989-8580 ..................... )2

روانشناسی  /روانکاوی

دکت��ر بیت��ا 999-2482 .........................

سوپر و فروشگاه

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551 ......................... W. Isl.
ک��وه ن��ور )450(672-2324 ..................
ماهی سن لوران 369-3474 .........................
مارشهآریا450-812-7369...........................
696-1941 ............ Le Monde de la Mer
بین��و 728-4744 ............................................
آریا (اوت��اوا) )613(594-3636 ..................

شیرینی پزی

س��روین 562-6453 .................................

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

271-7750 .................. Rayamond Heller

دندانسازی (البراتوار)

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------------------------این لیست نیست؟

گان پیوند )

یو--ان س��ات 571-6564 ............................
شهروزرضانیا(آریا) 933-3337 ..................
ش��ریف نائین��ی 731-1443 ..................

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

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

دکترلوئیزداداشزاده288-4864..................

دندانپزشک

•
•

شماره شما در

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

فـرش
فـال

ش��ادی 678-6451 ...................................

کامپیوتر

224-0-224 .................................. KamNik

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

کارواش

313-1253 ............. Cafe Imagination
عموجم��ال 484-8072 .............................
صوف��ی 989-8383 ........................................
ش��یراز 485-2929 ....................................

کایروپرکتیک

رستــوران



سوپراخوان ،امانه ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال ،شیراز ،کوپلی2:و،1
فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ ،کلینیک آریا و
برایمابنویسیداما...
آلفامدیک ،ارزخضر ،سوپرفردوس ،المیزان ،نور ،آذین ،صادق،
پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
صوفی ،پاسیفیک ،متروپولیس ،پارس تورز ،کبابسرا و ...وست نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،ماهی ایمان و ...ریوسود:
نوشتارهایخودراترجیحابامایکروسافت
الشالل ،کوه نور ،وطن ،مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و...
وردفارسیتایپ،سپسایمیلکنید.

azoct1'10

بیمه و مشاور مالی

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

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

azfeb1up

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

PAYVAND

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

نیـازمنـدی هـای پیوند

Fatima.meghdadi@gmail.com P

آرایشـــــگاه

TORONTO

2178 Ste-Catherine W.

Tel.: 514-562-5420

481-6765 ............................ EVE
آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ...................................
ش��هرزاد 489-6901 ...................................
فاط��ی 772-5787 ....................................
وی��دا 846-2800 ..................................
م��ژگان 620-4729 .......................................

تـورونتو

تدریس پیانو ،ارگ،
تئوری موسیقی و
هارمونیکالسیک

Tel.:(514)566-6653
www.microrepair.ca

استخدام

س�فر روزانه به

تدریسموسیقی

(Dorval) H9P 1H6

tilMar'10P

PARTICIPATE in our
CO

www.paivand.ca

جویای همخانه

Tel.: 514-904-1028
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هم��ا 484-2644 .........................................
کلینیک ابن سینا 288-4864 ....................

کتابفروشی

زاگ��رس

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

کلیسا

489-8686

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

گاراژ (درب)

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

گل فروشی

وحی��د 983-1726 ..............................
پیون��د

گرافیک و طراحی

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

عینک سازی

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

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی 606-5626 ......................

وکیل دعاوی

امیرکفش��داران 303-2977 .....................
لیداس��ارانورائی 397-9284 .....................

ویدیو

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

محضر

نازگلفالح697-0225.....................................

مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................
مهساابراهیم نژاد 849-9696.........................
596-5959 ......................... CODINA

موسیقی (جشن ها)

ارکستردریا(رستمی)955-4886.................
تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................

34
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تقدیم به همه خوبان

استیون هاوكینگ :بهشت وجود ندارد،
بهشت یك افسانه است

از نازی بپرس!!...
زندگیشایدآنلبخندیست،
دریغشکردیم
که
شب آرامی بود

می روم در ایوان ،تا بپرسم از خود
زندگی یعنی چه؟
مادرم سینی چایی در دست
گل لبخندی چید ،هدیه اش داد به من
خواهرم تکه نانی آورد ،آمد آنجا
لب پاشویه نشست
پدرم دفتر شعری آورد ،تکیه بر پشتی داد
شعر زیبایی خواند ،و مرا برد ،به آرامش زیبای یقین
با خودم می گفتم:
زندگی ،راز بزرگی است که در ما جاریست
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست
رود دنیا جاریست
زندگی ،آبتنی کردن در این رود است
وقت رفتن به همان عریانی؛ که به هنگام ورود آمده ایم
دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟ هیچ!!
زندگی ،وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند
شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری
شعله گرمی امید تو را ،خواهد کشت
زندگی درک همین اکنون است
زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است،
که نخواهد آمد
تو نه در دیروزی ،و نه در فردایی
ظرف امروز ،پر از بودن توست
شاید این خنده که امروز ،دریغش کردی

آخرین فرصت همراهی با امید است،
زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک
به جا می ماند
زندگی ،سبزترین آیه ،در اندیشه برگ
زندگی ،خاطر دریایی یک قطره ،در آرامش رود
زندگی ،حس شکوفایی یک مزرعه ،در باور بذر
زندگی ،باور دریاست در اندیشه ماهی ،در تنگ
زندگی ،ترجمه روشن خاک است ،در آیینه عشق
زندگی ،فهم نفهمیدن هاست
زندگی ،پنجره ای باز ،به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است ،جهانی با ماست
آسمان ،نور ،خدا ،عشق ،سعادت با ماست
فرصت بازی این پنجره را دریابیم
در نبندیم به نور ،در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم
پرده از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره ،با شوق ،سالمی بکنیم
زندگی ،رسم پذیرایی از تقدیر است
وزن خوشبختی من ،وزن رضایتمندی ست
زندگی ،شاید شعر پدرم بود که خواند
چای مادر ،که مرا گرم نمود
نان خواهر ،که به ماهی ها داد
زندگی شاید آن لبخندی ست ،که دریغش کردیم
زندگی زمزمه پاک حیات ست  ،میان دو سکوت
زندگی  ،خاطره آمدن و رفتن ماست
لحظه آمدن و رفتن ما  ،تنهایی ست
من دلم می خواهد
قدر این خاطره را دریابیم.
(سهراب سپهری)

اولنی روز ......

به خاطر داری؟
اولین روز بارانی را به خاطر داری؟
غافلگیر شدیم چتر نداشتیم خندیدیمدویدیم وبه شاالپ شلوپ
های گل آلود عشق ورزیدیم
دومین روز بارانی چطور؟
پی��ش بینی اش را کرده بودی چت��ر آورده بودی و من غافلگیر
ش��دم س��عی می کردی من خیس نشوم و شانه سمت چپ تو
کامال خیس بود
و سومین روز چطور؟
گفتی سرت درد می کند و حوصله نداری سرما بخوری چتر را
کامل باالی سر خودت گرفتی و شانه راست من کامال خیس شد.
وچند روز پیش را چطور؟به خاطر داری؟
که با یک چتر اضافه آمدی و مجبور بودیم برای اینکه پین های چتر توی چش و چالمان نرود دو قدم از هم دورتر
راه برویم...فردا دیگر برای قدم زدن نمی آیم تنها برو..

بدبختی
چیست؟!
تص�ور کنید ک��ه بعنوان ن��وزادی
ناخواس��ته و حاص��ل ی��ک رابطه
جنسی بی س��ر و ته ،در روستایی
بس��یار فقیرنش��ین و در دامن یک
مادر بدبخت ک��ه کلفت خانه های
مردم است ،دیده به جهان بگشایید،
بدون آنکه وجود پدر را دور و برتان
احساس کنید...؛
تصور کنید که در بچگ��ی مادرتان
آنقدر فقیر اس��ت که حت��ی توان
خری��د یک لباس س��اده را برایتان
ن��دارد و مجبوری��د گونی س��یب
زمینی بپوشید ،طوری که بچه های
همسایه دائم شما را مسخره کنند و
به شما بخندند...؛
تصور کنی��د که در س��ن کودکی،
مادربزرگتان مجبورتان کند کارهای
سخت انجام دهید و همیشه بخاطر
ساده ترین اشتباهات شما را کتک
بزند و شما هم هیچ پناهی نداشته
باشید که در دامنش گریه کنید...؛
تصور کنید که از سن نه سالگیدائم
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مورد تجاوز اطرافیان
قرار بگیری��د ،دایی
ها ،پس��ر دای��ی ها،
دوستان خانوادگی و
کً
ال همه .طوری که
اولین فرزندتان را در
سن چهارده سالگی
و پ��س از ن��ه م��اه
مشقت بدنیا آورید،
آن ه��م یک ن��وزاد
مرده...؛
تصور کنید که خواهر
و ب��رادری دارید که
سرگذشتیکمابیش
مشابه ش��ما دارند،
خواهرت��ان از اعتیاد
زی��اد ب��ه کوکایین
بمی��رد ،و برادرتان از
ابتال به ایدز...؛
تصور کنید ک��ه مادرتان آنقدر فقیر
است که نمیتواند شما را بزرگ کند
و از پ��س هزینه های اندک ش��ما
برآید ،و مجبور شود شما را به یک
مرد غریبه بسپارد تا بزرگتان کند...؛
تصور کنید ک��ه آن مرد غریبه ،یک
ارتشی بس��یار سخت گیر باشد که
تصمیم دارد از همان بچگی به شما
نظ��م و ترتیب را یاد بده��د و دائم
تنبیه کند و دستور دهد ،ولی شما
مجبورید او را بابا صدا کنید...؛
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تص�ور کنید که در می��ان این همه
بدبختی ،سیاه پوست هم هستید،
یک آمریکایی-آفریقایی ،آن هم در
حدود چهل پنجاه سال پیش که اوج
نژادپرستی و نفرت از سیاه پوستان
است...؛
تصور کنید که حدود چهار دهه از آن
روزگار گذشته باشد...؛
االن چه کار می کنید؟
چه بر سرتان آمده است؟!
بله درست حدس زدید؛

االن قدرتمن��د تری��ن زن جه��ان

اس��تیون هاوكین��گ ،فیزیكدان و
فضاشناس سرشناس بریتانیایی در
یك مصاحب��ه اختصاصی با روزنامه
گاردین دیدگاههای خود را در مورد
مرگ ،دالیل وجود انسان و تصادفی
بودن موجودیت هس��تی و بشر را
تشریح كرده است.
اس��تیون هاوكین��گ ،م��ی گوید
اعتقاد به وجود بهش��ت و یا نوعی
از حی��ات پس از مرگ در حقیقت
«افسانه ای» است برای مردمانی كه
از مرگ می هراسند.
او با صراح��ت می گوید كه پس از
آخری��ن فعالیت مغز انس��ان دیگر
حیاتی برای وی وجود ندارد.
اع�لام این نظر نش��انی از مخالفت
صریح وی با توجیحاتدینیدر این
زمینه است.
اس��تیون هاوكین��گ ،از س��ن ۲۱
سالگی به بیماری شدید فلج اعصاب
مبتال شد .وی برای دوره ای تحت
تاثیر این بیماری به شدت بدبین بود
ولی در نهایت به این نتیجه رس��ید
ك��ه با وج��ود همه تردیده��ا و بی
اطمینانی از ادامه زندگی باید از تمام
لحظات زندگی لذت ببرد.
وی می گوید« :در  ۴۹سال گذشته
من همواره با احتمال وقوع یك مرگ
زودرس زندگی كرده ام .من از مرگ
نمی ترس��م ولی عجله ای هم برای
م��ردن ن��دارم .از نظر من مغز مثل
كامپیوتری است كه با از كار افتادن
قطع��ات آن از حركت ب��از خواهد
ایس��تاد .چیزی به عنوان بهشت و
یا حی��ات پس از مرگ وجود ندارد.
این یك داس��تان افس��انه ای برای
كسانی است كه از تاریكی مرگ می

نم��ی تواند وجود یا عدم وجود خدا
را ثابت كند.
كتاب اس��تیون هاوكین��گ ،به نام
«تاریخ فش��رده ای از زمان» كه در
سال  ۱۹۸۸انتشار یافت حدوده ۱۰
میلیون نس��خه فروش رفت و وی
را به یك چهره علمی مش��هور بدل
ساخت .در آن كتاب وی می گوید:
«اگر دانشمندان بتوانند محاسبات
و فرضیه های الزم برای توضیح هر
پدیده و ماده موجود در هس��تی را
كشف و تنظیم كنند در آن صورت
بش��ر خواهد توانس��ت فكر خدا را
بخواند».
در مصاحب��ه با روزنام��ه گاردین و
در پاس��خ به سئوال «رسالت انسان
چیست و آدمی چگونه باید زندگی
كند؟» استیون هاوكینگ می گوید:

هراسند».
روزنامه گاردین می افزاید كه اظهار
نظرهای استیون هاوكینگ ،از آنچه
كه در كتاب خود در س��ال گذشته
نوشته بود فراتر می رود.
وی در كتاب آخر خود به نام «طرح
عظیم» اعالم كرد كه برای توضیح
عالم هس��تی نیازی ب��ه وجود یك
آفریدگار مطلق نیست.
ای��ن كت��اب واكن��ش گروه��ی از
پیش��وایان دین��ی را برانگیخت كه
هاوكین��گ ،را ب��ه «كف��ر گویی»
متهم كردند .برخی از دانشوران نیز
دیدگاههای وی را تفسیری شخصی
از علوم تجربی دانسته و اعالم كردند
كه هاوكینگ به عنوان یك دانشمند

«ما باید به دنبال آن باش�یم كه از
اعمال خ�ود بزرگترین ارزش�ها را
بیافرینیم».

به عنوان مثال او به موارد مهمی از
دستاوردهای علمی مثل دوگانگی
 DNAو ی��ا مع��ادالت پایه ای علم
فیزیك اشاره كرده و چنین پیشرفت
های��ی را رس��الت و ارزش زندگ��ی
بشری می داند.
وی تاكی��د می كند كه ارزش علوم
و دانس��تن در این اس��ت كه جهان
هستی فقط به این وسیله شناخته
می شود.
از نظر وی ش��كل گی��ری كائنات،
منظوم��ه ها و س��یاره ه��ا روندی
نامنظم و بی مقدمه است و بنابراین
موجودیت انسان روی كره زمین یك
امر تصادفی است.

یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60درایران  -مونتریال
Koshtaredahe60@gmail.com

Comité Commémoratif du Massacare de Prisonniers
Politiques Iraniens des années 80 -Montrèal
Commemorative Committee of Massacare of the Iranian
Political Prisoners of 80's -Montreal

هستید!
محبوب ترین ،پولدار ترین ،با نفوذ
ترین ،و تنها میلیاردر سیاه پوست!؛
همه شما را بعنوان صاحب بزرگترین
خیریه جهان ،پر طرفدار ترین مجری
تلویزی��ون ،و برن��ده جوایز متعدد
سینما و تلویزیون می شناسند...؛
سیاس��تمداران ،هنرپیش��گان،
ثروتمندان و همه آدمهای بزرگ و
معروف فقط دوس��ت دارند با شما
مصاحبهکنند...؛
در دانشگاه ایلینوی ،زندگینامه شما
تدریس می شود،در قالب یکدرس
با عنوان خودتان...؛
ی��ک قص��ر در کالیفرنی��ا دارید به
مس��احت هفده هکتار ک��ه از یک
طرف به اقیانوس ختم می شود و از
طرفدیگر به کوهستان.
همچنینویالییداریددرنیوجرسی،
آپارتمان��ی در ش��یکاگو ،کاخی در
فلوریدا ،خان��ه ای در جورجیا ،یک
پیست اسکی در کلورادو ،پالژهایی
در هاوایی و ...؛
با درآمد ساالنه حدود سیصد میلیون
دالر ،و دارایی حدود س�ه میلیارد
دالر ،بعن�وان ثرومتن�د ترین زن

خودساخته جهان شهرت دارید...؛

آنچ��ه خواندید خالص��ه ای بود از
سرگذشت مجری بزرگ تلویزیون،
اپرا وینفری (...)Oprah Winfrey؛
اپرا وینفری مجری نامدار و محبوب
آمریکایی پس از ۲۵سال ،چهارشنبه
( ۲۵م��ه) ب��ه برنامهپرطرف��دار
تلویزیون��یاش به ن��ام "نمایش اپرا
وینف��ری" پای��ان داد؛ موفقتری��ن
برنام��هی تلویزیون��ی در آمریکا با
میلیونها مخاطبدر سراسر جهان.
 ۴۰میلی��ون آمریکای��ی هر هفته
تلویزیونهایشان را روشن میکردند
تامیزبانبرنام ه"نمایشاپراوینفری"
()The Oprah Winfrey Show
ش��وند؛ برنامهای که در  ۱۵۰کشور
دنیا نیز پخش میشد و مج ریاش
اپرا وینفری سالهاستدرهر لیستی
ک��ه از پرنفوذترین ش��خصیتهای
جهان تهیه ش��ده ،حضوری پررنگ
دارد .اپرا وینفری در طی  ۲۵سالی
که اجرای ای��ن برنامه تلویزیونی را
بر عهده داش��ت ،رفته رفته تبدیل

به چه��رهی فرهنگی آمریکا ش��د
و ب��ا این برنامه توانس��ت بر زندگی
میلیونها مخاطب تأثیر بگذارد .او
در نگاه اول شاید ظاهر "استاندارد"
گردانندگی را نداشت ،نه الغر اندام و
بلوند بود و نه جذابیت فوقالعادهای
را که معموال ش��رط اصلی کار برای
مج ریهای تلویزیونی است ،داشت.
اپرا در برنامهاش بس��یاری تابوها و
خط��وط قرمز را شکس��ت .او هیچ
ابایی از نش��ان دادن چه رهی بدون
گریم و آرایش خود در پشت صحنه
نداش��ت و باره��ا در برنام��هاش به
ش برای
راحت��ی از اضاف�� ه وزن ،تال 
کاه��ش وزن و حتی تجربیات تلخ
دوران کودکی و سوءاس��تفادههایی
که از او شده بود ،سخن گفت .همین
ویژگیها بود که او را نزد بسیاری از
مخاطبانش به ویژه زنان ،فارغ از هر
نژاد و رنگ پوستی ،باورپذیر میکرد.
اپ��را در برنام ه خود میزبان مهمانان
سرشناس و آ دمهای معمولی بود و
بسیاری بر این عقیدهاند که او حتی
بر نحوه گفتوگوی مردم با یکدیگر
نیز تأثیر گذاشت.
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کبک و کانادا :بازار امالک...
آمار خرید و فروش امالک در کالن
شهر مونترال می *۲۰۱۱
امیر سام

بازار داغ خرید و فروش کاندومینیوم
بنا بر آمار سیس��تم MLS
سازمان مش��اورین امالک
مونت��رال ب��زرگ ،تع��داد
 ۴۱۸۶معامل��ه در کالن
ش��هر مونت��رال در ماه می
 ۲۰۱۱به ثبت رس��ید که
نمایانگر  ۴درصد کاهش نسبت به
مدت مشابه سال قبل میباشد.
ی با این وج��ود خرید و فروش
ول�� 
کاندومینیومه��ا در همی��ن مدت
۴درصد افزایش داشته است.
محبوبیت رو به افزایش کاندوها که
در سالهای اخیر شاهد آن بوده ایم
یک پدیده شهری میباشد و مونترال
نیز از این واقعیت جدید بازار امالک
مستثنینمیباشد.
این محبوبیت نیز بیشتر بدیندلیل
است که اغلب افرادی که برای اولین
ب��ار اقدام به خری��د ملک میکنند
( ) first time buyersاین نوع ملک
را انتخاب مینمایند.
ه��م چنی��ن در فص��ل به��ار این
خریداران ،سهم باالئی در بازار خرید
و فروش امالکدارند؛ که خود بیانگر
خرید و فروش باالی کاندومینیومدر
این فصل از سال میباشد.
در م��اه می امس��ال خرید و فروش
امالک مسکونی تک واحدی Single
 familyو امالک چندواحدی Plex
در منطقه مونترال ب��ه ترتیب  ۸و
 ۹درصد نس��بت به ماه می ۲۰۱۰
کاهش داشته اند.
از لح��اظ جغرافیای��ی نی��ز
کاندومینیومه��ا در اغل��ب مناطق
افزایش فروش به ثبت رساندند.
به عنوان مثال ،خرید و فروش انواع
دیگ��ر امالک مس��کونی در جزیره
مونترال  ۵درصد نسبت به ماه می

ام��ا در منطق��ه Vaudreuil-
 Soulangeتع��داد خری��د و فروش
امالک نسبت به ماه می سال ۲۰۱۰
 ۱درصد افزایش داش��ت (از تعداد
معامالت کاندومینیومدر این منطقه
ی در دست نیست؛ چرا که
آمار دقیق 
تع��داد این نوع ملک در این منطقه
ی کم میباشد).
خیل 
از لح��اظ قیم��ت میانگین ،قیمت
میانگین کاندومینی��وم با  ۷درصد
افزایش نسبت به ماه می  ۲۰۱۰به
 ۲۲۰۷۳۹دالر رسید.
قیمت میانگین امالک تک واحدی
نی��ز  Single familyب��ا  ۴درص��د
افزای��ش به  ۲۶۶۵۰۰دالر رس��ید؛
در حالیک��ه قیمت میانگین امالک
مس��کونی چندواحدی  Plexتغییر
محسوسی نس��بت به ماه می سال
گذشته نداشت.
در تاری��خ  ۳۱م��ی  ۲۰۱۱تع��داد
امالک در مع��رض فروش از طریق
سیستم ۱۹ MLSدرصد نسبت به
تاریخ مشابه س��ال گذشته افزایش
داشت.
شاد و سربلند باشید ،امیر سام

ی تعداد
 ۲۰۱۰کاهش داش��ت؛ ول 
معام�لات کاندومینیومها در مدت
مشابه  ۶درصد افزایش داشته
است.
بخش مرکزی جزیره مونترال
در ثب��ت تع��داد معام�لات
کاندومینیوم فعالترین قسمت
ب��ود به عن��وان مث��ال محلّه
۲۹ Rosemont/Villerayدرص��د،
محلّ��ه ۲۱ Plateauدرصد و محلّه
۱۶ South-westدرص��د در تعداد
خرید و فروش کاندومینیوم نسبت
به ماه می  ۲۰۱۰افزایش داشتند.
خرید و ف��روش در منطق��ه الوال
نس��بت به ماه می سال گذشته ۱۴
ی تعداد
درصد کاهش نشان داد ،ول 
معامالت کاندومینیومدر این منطقه
تغییر محسوسی نداشت.
منطق��ه  South shoreو North
 shoreبه ترتیب  ۱و ۶درصد افزایش
در تعداد خرید و فروش کاندومینیوم
به ثبت رس��اندند در حالیکه تعداد
معامالت انواع دیگر امالک به ترتیب
 ۲و  ۱درصد کاهش داشتند.

-9%
0%
+4%
+7%
0%

امیرسام

MLS® Residential Statistics
Montréal Metropolitan Area
May 2011 versus May 2010
Variation
Active listings 25,829 +19%
New listings
6,693 +14%
Total sales
4,186 -4%
Single-family
2,435 -8%
Condominiums 1,316 +4%
Plexes (2 to 5 dwellings) 429
Volume of sales $1,298,465,700
Median price
Single-family
$266,500
Condominiums $220,739
Plexes (2 to 5 dwellings) $390,000

Cell.: 514-702-2309

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

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

تبدی

ل سی
ستم های

تپـشدیجیتــال

و
یـدیوئی

www.08tapesh.com

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

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

 ۱۰ژوئن ۲۰۱۱
* بر گرفته از سایت سازمان مشاورین
امالک مونترال بزرگ

®Source: Greater Montréal Real Estate Board by Centris

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
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6162 Sherbrooke w.

مونتریال

جمعه  8جوالی

سالن ژزو

ده شهر بسیار خطر ناک از نظر
امنیتیدر جهان معرفی شدند.
به گ��زارش واحد مرک��زی خبر،
پایگاه اینترنتی اربان تایتان نوشت،
همیشه گفته اند که سفر انسان را
پخته می کند .اما برخی س��فرها
برای انسان ها ،فاجعه آفرین است.
از این رو اماکن ،مناطق و شهرهایی
هستند که توصیه می شود انسانها
کمتر به آنجا سفر کنند.
این پایگاه اینترنتی فهرس��ت ده
شهر بس��یار خطر ناک جهان را
که در آنها گلوله های واقعی از هر
سو سرگردان هستند ،به شرح زیر
منتشر کرده است:

بغداد در عراق

این شهر از وقتی که آمریکا عراق
را اشغال کرده ناامن شده است .به
طوری که از س��ال دو هزار و سه
تاکنون بیش از شصت و پنج هزار
نفر از شهروندان غیر نظامی آن در
عملیات تروریستی کشته شده اند.


شهر کیپ تاوان در آفریقای
جنوبی

در ای��ن ش��هر ج��رم و جنایت،
سرقت ،قتل ،تجاوز به عنف ،آدم
ربایی در باالترین حد قرار دارد و
گردشگران خارجی تامین جانی
ندارند.

شهر کراچی در پاکستان

این ش��هر نیز یک��ی از خطرناک
ترین ش��هرها در آسیا به حساب
می آی��د .خطرهایی ک��ه در این
ش��هر وجود دارد شامل عملیات
تروریستی ،شورش و قتل است.


ده شهر بسیار
خطرناک جهان
گروزنی در جمهوری چچن روسیه

این شهر نیز فاسد ترین شهر در
روسیه شناخته شده است که در
آن قاچاق مواد مخدر ،روسپیگری،
آدم ربایی در بیش��ترین حد خود
وجود دارد.

موگادیشودرسومالی

ناامنی موگادیش��و به علت سالها
جنگ داخلی بوده است .تاکنون
پانص��د هزار نف��ر از جمعیت این
ش��هر که نیمی از جمعیت آن به
حساب می آید از آن فرار کرده اند.


خوآرز در مکزیک
سیوداد
ِ

ناامنی این شهر نیز به علت وجود
گروههای تبهکار و فعال در قاچاق
مواد مخدر است.

کاراکاس در ونزوئال

فریاد بالب های بسته :شهباز خنعی
م�ن امروز از ایران�ی بودن خودم
شرم دارم که در مقایسه با مصری

ها چنین نیروی مسلّح بی غیرتیدر
کشورم وجود دارد».
درمورد پرس��ش  5یعنی بی عملی
و سترونی روشنفکران ،یافتن پاسخ
دشوارتر اس��ت زیرا ابتدا باید ثابت
کرد که چنین قش��ری وجود موثر
یا حتی وج��ود خارجی دارد تا بعد
بتوان درمورد عملکرد آن به داوری
نشس��ت .برای کندوکاو در یافتن
پاسخ ،ش��اید بد نباش��د به نتیجه
مطالعات و پژوهش های کسی که
سالها درمورد جریان روشنفکری در
ایران کار کرده سربزنیم و از چکیده
آن آگاهی یابیم .این پژوهشگردکتر
چنگیز پهلوان است که سالها پیش
در جریان کنفرانس معروف برلین با
سخنرانی درمورد "بحران گفتار در
ایران" پته اصالح طلبان حکومتی را
شیادی هایشان را
روی آب ریخت و ّ
یرمال کرد.
چنگیز پهلوان  4سال پیش کتابی با
عنوان "درع ّزت و خفت روشنفکران"
منتش��ر کرد که در آن سیر جریان
روشنفکری در ایران را با هوشمندی
و نکته سنجی وامی کاود.
او در صفحه  14کتاب می نویسد:
«هنگامی که جالل آل احمد کتاب
دوجل��دی "درخدم��ت و خیان��ت
روش��نفکران" را جمع و جور کرد،
هر چش��م بینایی باید می دید که
این روشنفکری سخنی برای گفتن
ندارد ،یا به دامان مذهب می غلطد،
یا در منجالب لنینیسم روسی می
افتد.
همین هم شد و دنبالچه هایش هم
در خارج کش��ور سرنوشت بهتری
پیدا نکردند ...گویی در وجود اینان
تمام تاریخ ایران با همه بغرنجی ها و
پیچیدگی هایشدر یکجا به بدترین
وجهی درهم فشرده و درهم تنیده
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ناامنی این شهر نیز به علت فعالیت
کارتل های مواد مخدر است .تنها
در س��ال دو هزار و هش��ت بیش
از پانص��د نف��ر در درگیری های
قاچاقچیان کشته شدند.

نئواورلئاندرآمریکا

ناامنی این شهر به علت قتل های
زیادی اس��ت ک��ه در آن رخ می
دهد.


شهردیترویتآمریکا

این شهر به "شهر موتورسیکلت
ها" معروف اس��ت .این شهر نیز
خطرناک ترین ش��هر در آمریکا
شناخته شده است.


ریو دو ژانیرو در برزیل

هر چند این شهر یکی از زیباترین
شهرهای جهان است اما خشونت
و ناامنی در آن بیداد می کند.

>> ادامه از صفحه7 :

شده است ...همزاد این موجود هزارپا
و چندسر همین اصالح طلباندرون
س��اختاری جمهوری اسالمی اند...
چگونه است که چنین موجوداتیدر
جامعه ی ما سربرمی کشند و گهگاه
هواخواهانی نیز برای خود دست و پا
می کنند؟
اقتدارگرای��ی و خودکامگ��ی را می
توان بی تردی��د از خصوصیات این
روش��نفکری و این اص�لاح طلبی
دانس��ت ،ا ّما نباید ب��ه همین اندازه
اکتفا کرد .این جریان ها در ضمن
تمامت طلبند و همه چیزخواه .در
هرعرص��ه ای عرض اندام می کنند
و همه امکانات جامعه را برای خود
طلب می کنند».

"شورای هماهنگی راه سبز امید" را
شاید بتوان به عنوان منونه وضعیت
اسفبار جریان روشنفکری در ایران
نگاه کرد.

این ش��ورا ک��ه از فرط جس��ارت و
شجاعت هم مجهول املکان است و
هم اعضاء آن مجهول الهویه هستند،
به جای آنکه بنا بر وظیفه روشنفکری
روح جسارت و شهامت را در کالبد
جامعه بدمد ،ترس و بزدلی و زبونی
به آن تزریق می کند.
به گزارش تارنمای "کلمه" وابسته
به میرحس��ین موس��وی« :شورای
هماهنگی راه سبز امید بیانیه ای در
پاسداشتخاطرهزنجیرهسبزانسانی
و روزهای فراموش نشدنی خردادماه
صادر کرد .شورای هماهنگی در این
بیانیه ضمندعوت مردم به پیوستن
به راهپیمایی سکوتدر پیاده روهای
خیاب��ان ولی عصر حدفاصل میدان
ولی عصر تا میدان ونک ساعت شش
تا هش��ت بعدازظهر روز  22خرداد،
تأکید کرده است:
س��کوت مطلق در ط��ول برگزاری
راهپیمایی حاکم خواه��د بود و به
هیچ شعاری پاسخ داده نشود.
راهپیمای��ان با لبان بس��ته ،آزادی

رهبران جنبش و زندانیان سیاسی،
برگزاری انتخابات آزاد و اقدام موثر
و فوری برای حل مس��ئله گرانی و
بیکاری را فریاد خواهند زد»!
آیا مردمی که از بخت بد یا خودکرده
های ب��ی تدبیر ،روش��نفکران این
چنینی دارند س��زاوار سرنوش��تی
بهتران��د؟ آیا م��ردم تونس و مصر
و یم��ن و لیب��ی و س��وریه نیز اگر
چنین روشنفکرانی داشتند ،هزگز
می توانستند حتی خواب رهایی از
بند استبداد و دستیابی به آزادی را
ببینند؟ آیا با چنین موجوداتی به
عنوان روشنفکر ،که تنها قابلیت شان
نمایش انحطاط یک ملت است ،همه
پرسش های آغاز این نوشتار اصوال
بی مورد نیستند؟!

با وجود چنین دوستان ،هیچ ملتی
نیاز به دشمن ندارد.

به خالف آنچه که بوق های تبلیغاتی
حکومت اس�لامی تبلیغ می کنند،
والی��ت مطلقه فقیه نظام��ی نادان
و فاق��د درایت اس��ت .اگر حتی از
ضریب هوش اندک نی��ز برخوردار
بود ،باید درمی یافت که با در اختیار
داش��تن به اصطالح روش��نفکرانی
چون اعض��اء خودباخت��ه – اگرنه
خودفروخته – "شورای هماهنگی
راه س��بزامید" الزم نیست که خود
را به ننگ سرکوب وحشیانه ،تجاوز،
کشتار و جنایت بیاالید و پیامدهای
رودررویی با مردم را به جان بخرد.
حکوم��ت اس�لامی اگ��ر از حداقل
ذکاوت برخوردار ب��ود ،باید نه تنها
اجازه می داد بلکه حتی تشویق می
ک��رد که اعضاء ش��ورای هماهنگی
راه س��بز امید آشکارا نام های خود
را اع�لام و در برنام��ه های مبارزات
دالورانه و جانان��ه خود طرح هایی
چون باال انداختن ابرو و تکان دادن
انگش��ت کوچک را نیز به "فریاد با
لبان بسته" بیفزایند!
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Immigration

HEY! I’M NOT FINISHED, YET!
nadime rahimain
nadime93@yahoo.com

itizenship and
Immigration Canada
(CIC) has proposed changes
to the Federal Skilled Worker
Program in the hope that
these changes will result in
immigrants that better meet
their economic goals.
In February 2011 CIC
began consulting with
key stakeholders as well as
the public on the proposed
changes.
A recent evaluation of
Canada’s skilled immigration
program found that changes
implemented in the last few
years have resulted in more
immigrants who can fit into
and be successful in Canadian
Society.
However, the CIC still
feels that there is room for
improvement.
“To stay competitive globally,
we have to make sure the
skilled immigrants we choose
are the ones that we need and
the most likely to succeed
when they get here,” said the
Immigration Minister Jason
Kenney. “Research points to
some key changes that will help
us meet those goals,” he added.
he proposed changes would
place a higher emphasis
on youth and language ability.
Another interesting proposal
is to make it much easier for
skilled trades people to qualify
for immigration.
Countries are increasingly
finding that they have too many
professional level people and
not enough trades people.
CIC will consult on requiring
skilled immigrants to have a
minimum level of language
skills, making skilled
immigration easier for trades
people, technicians and
apprentices, making skilled
immigration easier for younger

T

applicants, readjusting points
scored for work experience
to other factors that better
contribute to success in the
Canadian work force, and
reducing the potential for
fraudulent job offers.
Changes in the Occupation list
in for Federal Skilled Workers
is expected to be announced on
July 1, 2011.
Although changes are expected
to be announced, what
puzzles me is that applications
submitted in 2009 have not
yet been finalized. It kind of
defeats the purpose of having
an in-demand list if they
changed the list before any of
the applicants from previous
list had an opportunity to get
their Permanent Resident
Visa, “ this is my opinion,”
many previous submitted
applications, the applicant has
not even been requested to
attend an interview as of yet, so
I ask myself, how do they know
the list needs to change, has the
quota been met?
pplications are not
finalized, are they basing
the new list on applications
in process, it doesn’t make
sense, what if the applicant is
requested for an interview, and
fails the interview, or fails his
medical, then in this case the
quota has not been met.
If we talk about just a few
applicants, then there would be
no need to be concerned. But I
am speaking from experience,
how many applicants apply and

A

Maziar Bahari
Then They Came for Me
A Family’s Story of Love,
Captivity, and Survival
Then They Came for Me
chronicles the 118 days Bahari
spent in Tehran’s notorious
Evin prison.
Bahari, an award-winning
Newsweek journalist,
documentary filmmaker, and
human rights activist, was
taken by surprise when he
was accused of espionage
while in Iran to cover the 2009
presidential election.
This in-depth account of the
fiercely contested election and
his incarceration are covered
with a keen eye for vivid details
and a journalist's perspective on
the fascinating modern history
of Iran.
Bahari's book is also a moving

tale about family: a father
and sister who were also
imprisoned under various
Iranian regimes and
endured; his mother
and beloved wife,
Paola, whose tireless
activism ensured the
global community
would not forget
Bahari; and his as-yet
unborn child, who
gave him the strength
to hope for freedom.
www.
barnesandnoble.com

later never see it
through, either
because of family
problems, medical
reasons etc.
We will have
to wait and see
if the list will
change drastically
or maybe there
will be minimal
changes, I do know for certain
that the Language point will
change, and the age factor will
also be lowered.

Fathers Day... June 19th
Fathers Day is around the
corner, a day to honour our
fathers, or a father figure,
like a big brother, an uncle, a
grandfather, someone who has
influenced you in your life, or
someone who somehow was
able to replace a father figure,
some of us no longer have our
fathers with us, nevertheless
it is a day to remember them,
to honour them, to pamper
them, for those of you who
still have their fathers close
by, it truly is a blessing, enjoy
this day, although any day can
be enjoyed with your father,
for those of us who live miles
away, a phone call is all it takes
to put a smile in our hearts, for
those of us who our fathers are
no longer with us, we can just
keep cherishing the memories
we hold dear to our hearts.
Happy Fathers Day, keep safe,
stay healthy and make sure
laughter is in your everyday
life.
___________________
Maria Cottone
Certified Canadian Immigration
Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

TEEN'sCorner....

immigrant!

CIC has proposed changes to the
Federal Skilled Worker Program...
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To

all my future boyfriends,
I have written this article
to warn you about one particular
curse that I (and you) will have
to live with. It is called the Curse
of the Elder Rahimian Daughter.
It is a curse that my dear daddy
dear has explained to me all my
life, a curse that has practically
destroyed the love life of every
elder Rahimian daughter for a
few hundred years. I have tried to
lift this curse, but no magical kiss
from a handsome prince can stop
it. Actually, it will make it worse.
Really. I’ve tried to stop him. I’ve
tried. But my pops, when it comes
to me, he’s a manic beast.
The curse in question is pretty
simple: you, my future boyfriend,
will be placed in front of a
staircase. My father will be
standing on top of it, at the last
step, looking down on you with a
big, bright, welcoming smile. I’ll
be standing next to my father, with
a grim look on my face. My father
will tell you happily that if you
want to date his daughter, you must
take every step until you meet him
at the top. I know what you’re
thinking:
you think I’m overreacting; you
think it’s no bloody deal; you think
that you will ace his test with your
eyes closed and feet chopped off
with a rabid dog biting your neck,
right?
Ah, my poor, naïve, future
boyfriend, how I will love you
so. You see, you do not know my
father. You do not know what he is
capable of doing when it comes to
the people he loves and for some
bloody reason that only fathers
understand, they just cannot let go
of their daughters.
So, you take the first step. Nothing
happens. You haven’t combusted
into flames, you haven’t exploded.
You seem pretty confident. My
father is still smiling, inviting you
to join us on the beautiful step that
he is standing on. I’m still rooting
for you, sweetie.
Now, you take the second step.
Again, you’re not dead. Nothing

has happened. In
fact, my father
just brought out
a few beers and
is begging you to
come and drink with
us.
Piece of cake, you
might think. Now,
here is when my
father has his fun. When you reach
the third step, there is only one
thing that could happen to you.
Unfortunately for you, this whole
charade was not a test, but a trap.
The Third Step Trap. No matter
how much the whole world adores
you, no matter how amazingly
brilliant you are in every field
imaginable, no matter how
many times you kiss my feet and
consider me your Queen, when
you reach that third step, my dad
will take out his shotgun and go all
Jack Nicholson on you.
Heeeeeeeeeere’s Daddy!!!
And when that happens, you will
only have 2.5 seconds to run for
your life.
And that is the Third Step Trap that
the Curse of the Elder Rahimian
Daughter must live with.
And, accordingly to Daddy, no
boyfriend of mine will survive.
Sigh. I don’t get fathers.
my dear Daddy dear, you
are seriously, the greatest
dad, like, ever (except for that trap
of yours). I mean, readers, listen
to this. Ever since I uttered my
first words, Dad would remind
me how much he wanted his first
child to be a girl, how he would
pray to some invisible God for his
wish to come true. Also, he would
remind me every day how many
times he changed my diapers, how
every night he would read to me,
and how he named me after his
favorite author at the time, (Nadine
Gordimer), semantically in-line
with his mom (Anis) and favorite
aunt’s (Mooness) names.
Nowadays, he would take my hand
and stroke it and squeal, always
reminding me how they look like
the hands of those two favorite
women. I mean, jeez Dad, they’re
just hands!
And we have so much in common
that it’s actually quite sick. I mean,
we both listen to Demis Roussos.
(That is freaky!)
Even though he can be, like,
REALLY annoying sometimes,
(especially when I don’t respect
my deadlines for the article!) to
me, my daddy is my main man.
My parents and I have made a
deal: they will have to live ‘till the
age of 156, or else!
Seriously, if my daddy died before
that age, I would kill myself. Like
seriously. So, to my dear daddy
dear, I love you with all my heart
and no matter how annoying you
think it is, I will always remind
you about that.
Happy Father’s Day and, please,
Dad, for my sake, don’t hurt my
future boyfriends...

To
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Finan¢ial Management
US dollar, how
low can it go?
By Dariush H. Zandi,
MBA, CSC, CGA (can)

W

e don’t have to go far
back to remember the
times when a single US dollar
was worth more than $1.20
Canadian, in fact in March
2009 the US dollars was worth
$1.26 Canadian.
So what has happened that has
impacted the US dollar since
that time?
And what should we expect in
the coming years.
There are many factors that
influence the exchange rate of
US dollar.
Generally speaking, there are
mainly four reasons:
first, the health condition and
the rate of return for investment
of the US economy,
secondly, the balance of
international payment in the
US,
thirdly, the level of interest
rates in the US compared with
those in other countries, and
fourthly, the rate of inflation.

G

enerally speaking, a sharp
drop of the US dollar
exchange rate is impossible
unless all the US dollar holders
worldwide sell US dollars in
large amount simultaneously,
just like depositors draw money
from banks during the bank
credit crisis.
First, the US economy still
boasts the highest growth rate
and strongest competitiveness
among major developed
countries, and other countries
are still confident about the US
economy;
secondly, the US dollar,
serving a role of a currency
for international reserve, has
become the natural defence for
the sharp devaluation of US
dollar; thirdly, since foreigners
hold a huge amount of US
dollars, they will suffer severe

۱۲۰ هفته گذشته در جسرالشغور
تن کش��ته ش��ده اند که بيشتر آن
ها نيروهای نظام��ی دولتی بوده و
«توسط شبه نظاميان شورشی مورد
».حمله قرار گرفته اند
فعاالن حقوق بشر سوريه می گويند
 ميان،نبرد نظامی در جسرالش��غور
نظاميانی بود که از دستورات دولتی
س��رپيچی کرده و حاضر به کشتار
.مردم نشده بودند
 س��اله به خبرنگار۳۷ ،زينه سالوم
 «نيروهای:خبرگزای فرانسه گفت
نظام��ی پ��س از حضور در جس��ر
 ما را به مرگ تهديد کرده،الش��غور
و گفتن��د يا اين جا را ترک کنيد يا
 به همين.همه تيرباران خواهيد شد
علت همه ما به سمت مرز ترکيه فرار
 ».کرديم

losses if
they sell
dollars in large amount and
will not easily find a suitable
substitution.
Furthermore, the safety and
circulation of Euro, Japanese
Yen and gold are no better than
the US dollar.
The role of China and other
major US dollar holders
(Russia, Japan etc…) should
not be underestimated.
China alone owes more than
1.16 Trillion dollars of US
treasury bonds.
Now imagine if the value of
the US dollar drops by 10%,
this would mean that overnight
China would lose more than a
100 Billion dollars!
Now for the obvious reasons
China and the other holders of
US debt will do their outmost to
ensure that such a scenario does
not happen.
You might ask yourself how
China is going to stop the US
dollar from falling.
he answer is simple, by
buying US dollars on the
foreign exchange markets, the
more the demand the higher the
value. Canada also has a role to
play in this, 80% of Canadian
exports are destined for the US,
the recent rise in the value of
the CAD compared to the USD
has meant that these exports
are becoming more and more
expensive for the clients based
in the US, this has led to a
decrease in the overall demand
of Canadian exports.
So what can Canada do to
remedy the situation?
The answer is simple; sell CAD
and buy USD to stimulate
demand for it while increasing
the supply of Canadian dollars
and hence increase exchange
rates (devaluate CAD).
Now that we looked at why
the US dollar would not be
losing more value than it
already has, we can look at why
some believe that the current
trend is only the beginning.
The proponents of this theory

T

اطالعاتی و امنيتی
سوريه اشخاصی که عليه نظام حرف
.بزنند را تحت تعقيب قرار میدهند
 دبيرکل سازمان ملل،بان کی مون
هم اعالم کرد با بشار اسد گفت وگو
داشته و از او خواسته نه تنها تمامی
سرکوب خونين مردم غيرنظامی را
 ک��ه اجازه دهد کمک،متوقف کند
.های بشردوستانه وارد سوريه شود
آمار کشته هادر اين ميان هنوز قابل
 دولت سوريه.تاييد نهايی نيس��ت
،می گويد از زمان شروع اعتراض ها
 تن کش��ته شده اند اما فعاالن۵۰۰
حقوق بشر س��وريه می گويند آمار
 تن فراتر۳۰۰ کشته ها از يک هزار و
 هزار تن هم۱۰ رفته است و بيش از
.دستگير شده اند
دولت س��وريه اما می گويد فقط در

believe that the advent of
other currencies in international
trade like the Euro, will lead
to more and more countries to
conduct their trade in currencies
other then the USD, which will
lead to decrease in demand and
hence a decrease in value.
It should be noted that Iran
and Venezuela are two nations
who are most in favour of a
transition from the US dollar to
the Euro for conducting their
trade.
Other proponents of the
demise of the USD believe
that the current US policy of
printing money in order to
service the national debt and
to stimulate the economy has
led to a tremendous increase in
the money supply, which will
sooner or later lead to inflation.
As most Iranians will attest,
there is nothing that will
destroy the value of a currency
more than inflation.
Although there is no sign of
sharp drop in the exchange rate
of US dollar, the possibility
of gradual depreciation of
it cannot be removed. It is
difficult if not impossible to
really predict what will happen
to the USD within the next few
years. My personal belief is that
the US dollar will gradually
see a further decrease in its
value vis-a-vis other major
currencies. I however predict
that the exchange rate between
the US and Canadian dollar
will hover at around 1 to 1 for
the next year or two, the cost
to Canada for a devaluation of
the US is so much that I would
personally be surprised if the
Canadian government does not
intervene if the current trend
continues.
__________________
Dariush H. Zandi, MBA, CSC,
CGA (ca)
Accountant and business
consultant
Darius.Zandi@Zandconsulting.
com
514-652-4887

TAX TIPS...

www.miagesolutions.com
MAHTAB SAGHAFI,
Senior Tax Advisor

percent of the taxable amount of
eligible dividends and 13.3333
percent of the taxable amount of
other than eligible dividends.
The dividend tax credit means
that taxable Canadian dividends
are effectively taxed at a lower
rate than regular employment
income and interest income.

Owners of closely held
corporations are often interested
in withdrawing profits from their
companies in ways that minimize
taxes. What are the options?


Pay management fee.

Tax-smart Ways To
Take Cash Out of Your
Corporation


Pay Salary/Bonus.
If the owner is a company
employee, taking more salary or
a year-end bonus is an option,
as long as the total amount of
compensation the owner receives
is reasonable. The company
deducts the payments as a
business expense; the owner is
taxed on the money. The “cost”
of this option depends on the
corporation’s and the owner’s tax
rates. Payroll taxes are an added
expense.


Pay Family Members.
Reasonable amounts paid to an
owner’s family members for
services actually rendered to the
company are deductible by the
corporation and are taxable at the
family members’ own tax rates.
Often, these rates are much lower
than the owner’s. You need to
properly document any payout to
family members with official and
reasonable contract between the
corporation and the person.


Pay a Dividend.
Dividends the company pays out
will, in effect, be taxed twice
— once at the corporate level
(dividends are non-deductible)
and once to the owner personally.
No payroll taxes will be due.
The federal tax credit is 18.9655

8 :>> ادامه از صفحه
 حضور،به گزارش خبرگزاری فرانسه
نيروهای نظامی دس��تچين شده و
،ويژه و وفادار به فرماندهی ماهر اسد
نش��ان می دهد شکاف در نيروهای
نظامی جدی است و ديگر حکومت
به وفاداری نيروهای نظامی اطمينان
.ندارد
 يک شاهد عينی که از منطقه،عبده
درگيری ها به ترکي��ه فرار کرده تا
کمی نان تهيه کند و به نزد خانواده
گرس��نه و فراری خود در س��وريه
: به خبرگزاری فرانسه گفت،بازگردد
 حقوق برابر و،«ما فقط دمکراس��ی
آزادی می خواهيم و ديگر از چيزی
».هم ترس نداريم
اين شاهد عينی حاضر به اعالم نام
کامل خود نش��ده چرا که نيروهای

به گزارش يک خبرنگار آسوش��يتد
پ��رس که به قرارگاه پليس جس��ر
 در پايگاه،الشغور دعوت ش��ده بود
 تن که به۱۰ پليس اين شهر اجساد
 کشف شده،خاک سپرده شده بودند
و پس از نبش قبر مشخص شده که
.با تبر به سر آن ها حمله شده است
تمامی ساختمان هم به آتش کشيده
.شده است
دول��ت و حاکمي��ت س��وريه ک��ه
اجازه پوش��ش اخب��ار ناآرامی ها را
،به خبرنگاران خارج��ی نمی دهد
ش��ماری از خبرن��گاران را ب��ه اين
س��اختمان برده ت��ا از مواضع خود
حمايت کن��د و بگويد که نيروهای
نظامی از س��وی «شورشيان» مورد
.حمله قرار گرفته است

The owner will receive the gross
amount without any deduction
at source. The company deducts
the payments fully as business
expense but the owner is taxed on
it through his personal income tax
filing.


Take a Loan.
If an owner borrows money from
the corporation, the owner is not
taxed on the loan amount. The
loan must be a legitimate debt,
with proper documentation and
timely interest and principal
payments (especially when
the loan is over $10,000). The
loan must be reimbursed to the
corporation prior to the 2nd fiscal
year-end of the company.


Lease Assets to the
Company.
An owner might consider leasing
property to the corporation.
The company deducts the lease
payments; the owner includes the
amounts received in income and
deducts expenses associated with
the rental activity.
___________________
For Tax Emergency Advices or
any Corporate filing help:
Email: msaghafi@
miagesolutions.com with “Tax
and Corporate Help” in your
email subject line. Or, pick up the
phone and call Mahtab Saghafi at
1-514-426-7200 ext.101 now.

...ناآرامی ها و کشتار در سوریه

اسد را به «وحشی گری عليه مردم
.خود» متهم کرده است

دولت های عربی که خواستار حضور
ناتو برای پايان خشونت های نظامی
حکومت عليه ش��هروندان در ليبی
 در مورد سوريه سکوت اختيار،بودند
.کرده اند
 روز پيش بود کهدر جريان۱۰ حدود
،اعتراض های مردمیدر جسرالشغور
نيروهای نظامی مستقر در این شهر
حاضر به حمله و تيراندازی به مردم
نشدند که متعاقب آن شهر سقوط
.کرد و به دست مخالفان افتاد
 به،ب��ه گزارش خبرگزاری فرانس��ه
هميندليل نيروهایدستچين شده
و ويژه به اين ش��هر اعزام ش��دند تا
.ديگر مورد مشابهی روی ندهد

 نويسنده سوری،محی الدين لتخانی
مس��تقر در لن��دن ب��ه خبرگزاری
:فرانسه گفت

«اين نيروهای نظامی هس�تند که
درون خ�ود با هم مبارزه می کنند
 به همين.و به جان هم افتاده اند

علت هم نيروهای نظامی س��نگين
راهی اين ش��هر ش��دند ت��ا جلوی
هرگونه مخالفت نيروهای نظامی با
 به آن،حکومت را بگيرند و به قولی
».ها درس بدهند
 کيلومتری۲۰ مرز ترکيه که حدود
 شاهد حضور،جسر الشغور واقع شده
بيش از پنج هزار تن از ش��هروندان
غيرنظامی سوريه است که از ترس
.خشونت های نظامی فرار کرده اند
 نظام حکومتی بشار،دولت ترکيه
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:تقدیم می کند
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Abdolhossein MOKHTABAD
WITH ROODAKI ENSEMBLE
MONTREAL LIVE IN CONCERT

July 8, 2011 @ 8 pm
کنسرتموسیقیسنتی
همراه گروه رودکی به رهبری

ملیحهسعیدی

مونتریال

Abdolhossein Mokhtabad,
master Iranian composer and singer of Persian Classical
music, has studied under renowned and legendary
Masters
and since his professional début in 1991,
has produced more than 20 albums.
He has performed numerous concerts in Iran and abroad,
including most European Countries, South East Asia and
Canada & the US
Mokhtabad’s works are in the classical Persian style of
Radif, which embodies millennia of mystical musical
traditions and philosophies.
He is also an accomplished
player of the Santur, Setar,
Tonbak and Piano.
He earned a PhD in Music from
Goldsmiths University
of London in 2008.

دالر30  و35 :بلیت
دالر20 :دانشجویی
:فروش بلیت
:تپش دیجیتال
514-223-3336

 جوالی8 جمعه
سالن ژزو

_____________________
1200 de Bleury, Montréal
(Corner Ste-Catherine)

Métro Place des Arts
(sortie de Bleury)
Tél.: (514) 861-4378
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کاجل زبان کنکورد

Collège Concorde

با مدیریت ایرانی

بزودی باز گشایی
می شود.

دوشنبه  ۴جوالی کالس های زبان آغاز خواهند شد.
برنامه های زیر بزودی به هم میهنان عزیز ارائه خواهد شد.
 تدریس زبان انگلیسی و فرانسوی،
 آماده سازی زبان فرانسوی شما برای مصاحبه و مهاجرت
 برنامههای  toefl, ielts, tfiبرای ورود به دانشگاه.
 همچنین برنامه های کاربردی جهت کار :
حسابداری،مدیریت ،و معلمی زبان فرانسه و انگلیسی
ارائه خواهد شد.

برای آگاهی بیشتر لطفا همین امروز به  web siteما مراجعه کنید و یا با ما تماس بگیرید.

Tel.: 514-418-8505
www.collegeconcorde.com
www.collegeconcorde.ca
info@collegeconcorde.com

انواع میوه جات و س�بزیجات در س�وپراخوان

انواع کباب ها و خورش های ایرانی با کیفیت عالی و قیمت نازل

کی

فیت عالی

قیمـت
مناسب

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...
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جواد ایراخنواه

 Mailing Address:

کیفیت عالی و قیمت مناسب

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

Tel.: 514-996-9692

____________________
5655 Sherbrooke W.

Fax:514-313-5656
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

info@paivand.ca www.paivand.ca

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

H4A 1W6

Email:

خدماتآرایشی

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه
) 2550 Lapiniere (Brossard

Tel.: (450) 676-9550
 398, boul. Curé-Labelle, Laval

Tel.: 450-934-7744

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

Tel.: (514) 933- 8383
www.circumcisionmontreal.com
Metro: Guy Cond

1253 Rue Guy

7روز
هفته

E s t h e t i c i e n n e & Te c h n i c i e n L A S E R
Diplome cidesco internations du paris
صورت  veinsو از بین بردن
 از بین بردن موهای
جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne
زاید بدن از طریق لیزر
 سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting
Rejuvenation
 فیشال Skin Care Treatment
 جوان کردن پوست
 سوزاندنچربیهایبدنبامتدهایپیشرفتهلیزری
و از بین بردن چین و
بسیار موثر ،مطمئن
چروک های صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و

پارستورز

توجه :تاریخ جدید کنسرت :جمعه ابی  5اگوست

FLY ANY TIME,
!ANY WHERE

مشاورین

NDG,

Tel.: 514-481-0671

کلینیکمدیکالآلفامدیک

 حواله پولی سریع و مطمئن
در افغانستان و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های
انــواع
ترکی زیبا در اندازه های مختلف
کارتتلفن
 CD و  DVDافغانی تازه...

LAVAL
شعبه2

عینک فرهت
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با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

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

مجرب ما

ی و الهه

مهر
امیر ،مت شما:
در خد

با 20سال سابقه درخشان

در خدمت هموطنان سراسر کانادا

مونتریال ،تورونتو ،ونکوور
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

زماسیب
وست آیلند

VANCOUVER

TORONTO

MONTREAL

128, 15th St.
East ave,
N. Van. BC, V7L 2P9
Tel: 604-982-0909

7368 Yonge St.,
Suite PHA,
Thornhill, Ont., L4J 8H9
Tel: 905-762-0700

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

Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca

Fax: 905-762-0800
email: toronto@pars.ca

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

NDG
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>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

Tel: 514-938-7277

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

$200

9
مرغوب.9
برجن
بالل

www.akhavanfood.com

 40پوندی
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